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Era Spiritului 
 

„Pentru cei care întreabă, era în care trăim acum este cea a Spiritului Sfânt. Cereţi binecuvântarea Sa. A sosit 
timpul pentru a fi mai hotărâţi în devoţiunea noastră. Nouă ne este încredinţată laborioasa, dar glorioasa şi fericita 
lucrarea de a-L descoperi pe Hristos celor care sunt în întuneric. Suntem chemaţi la a proclama adevărurile 
speciale pentru acest timp. Pentru toate acestea, revărsarea Spiritului este esenţială. Ar trebui să ne rugăm pentru 
acesta (Spiritul). Domnul ne aşteaptă să I-l cerem. Nu am fost implicaţi cu toată inima în această lucrare.” YPR 
304.3 

„Nu din cauza vreunei restricţii din partea lui Dumnezeu nu cad bogăţiile harului Său peste oameni. Darul Său 
este divin. El a oferit cu generozitate ceea ce oamenii nu apreciază pentru că lor nu le place să primească. Dacă 
toţi ar fi doritori să primească, toţi ar fi plini de Spiritul. Prin faptul că ne mulţumim cu o binecuvântare mică, ne 
descalificăm pe noi înşine din a primi Spiritul în … plinătate nelimitată. Suntem prea uşor satisfăcuţi cu o unduire 
de suprafaţă, când este privilegiul nostru de a aştepta mişcarea adâncă a Spiritului lui Dumnezeu. Aşteptându-ne la 
puţin, primim puţin.” YPR 303.1 

„Oferind Spiritul Sfânt, pentru Dumnezeu era imposibil să dea mai mult. Nimic nu putea fi adăugat acestui dar. 
Prin el, toate nevoile sunt suplinite. Spiritul Sfânt este prezenţa vitală a lui Dumnezeu şi, dacă aceasta va fi 
apreciată, va da naştere la preamărire şi mulţumire, şi va ţâşni în viaţa veşnică. Restaurarea Spiritului este 
legământul harului. Şi totuşi, cât de puţini sunt aceia care apreciază acest dar măreţ, atât de costisitor, şi totuşi 
gratuit pentru toţi cei ce-l vor accepta! Atunci când credinţa prinde binecuvântarea, se revarsă bogăţii spirituale. 
Dar prea adesea aceasta nu este apreciată. Avem nevoie de o viziune lărgită pentru a cuprinde valoarea sa. … 
Domnul nu este preamărit prin cererile domoale care demonstrează că nimeni nu se aşteaptă la nimic. El doreşte 
ca toţi cei care cred să se apropie de tronul harului plin de zel şi siguranţă.” ST 7 August 1901. 

„Domnul Isus Îşi iubeşte poporul, şi atunci când ei îşi pun încrederea în El, depinzând în întregime de El, El îi 
întăreşte. El va trăi prin ei, oferindu-le inspiraţia Spiritului Său sfinţitor, împărtăşind sufletului o transfuzie vitală a 
Sinelui.” Sabbath School Worker, 1 Febuarie 1896. 

„Hristos declară că influenţa divină a Spiritului trebuie să-i însoţească pe urmaşii Săi până la sfârşit. Dar unii 
nu apreciază această făgăduinţă aşa cum ar trebui; împlinirea sa nu este înţeleasă cum ar trebui. Învăţătura, 
talentele, elocvenţa, fiecare înzestrare naturală sau dobândită poate fi deţinută; dar fără prezenţa Spiritului lui 
Dumnezeu nu va fi atinsă nicio inimă, nu va fi câştigat niciun suflet la Hristos. Când ucenicii sunt conectaţi cu 
Hristos, când darurile Spiritului le aparţin, chiar şi cel mai slab şi mai neştiutor dintre ei va avea puterea care va 
atinge inimile. Dumnezeu îi transformă în canale pentru lucrarea celei mai înalte influenţe din univers.” YPR307.2 

„Chiar înainte de a se despărţi de ucenicii Săi pentru a pleca în curţile cereşti, Isus i-a încurajat cu făgăduinţa 
Spiritului Sfânt. Această făgăduinţă ne aparţine în aceeaşi măsură în care le-a aparţinut şi lor, şi totuşi, cât de rar 
este prezentată înaintea poporului, cât de rar se vorbeşte despre primirea ei în biserică. Ca o consecinţă a acestei 
tăceri asupra celei mai importante teme, despre ce făgăduinţă cunoaştem că s-a împlinit cel mai puţin decât despre 
bogata promisiune a darului Spiritului Sfânt prin care este oferită eficienţă întregii lucrări spirituale? Făgăduinţa 
Spiritului Sfânt apare arareori în discursurile noastre, este amintită incidental, şi asta e tot. S-au accentuat 
profeţiile, au fost expuse doctrinele, dar ceea ce este esenţial pentru biserică, pentru creşterea în putere şi eficienţa 
spirituală, pentru ca predicarea să aibă convingere şi pentru ca sufletele să fie convertite la Dumnezeu, a fost în 
mare măsură abandonat din efortul pastoral. Acest subiect a fost lăsat de-o parte, pentru a fi luat în considerare 
într-un timp din viitor. Alte binecuvântări şi privilegii au fost prezentate înaintea poporului până când în biserică 
s-a trezit o dorinţă pentru obţinerea binecuvântării făgăduite de Dumnezeu; dar impresia despre Spiritul Sfânt a 
fost că acest dar nu este pentru biserică acum, ci că într-un timp din viitor va fi necesar ca biserica să-l primească. 
Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credinţă, va aduce cu sine toate celelalte binecuvântări, iar 
ea trebuie oferită în dar poporului lui Dumnezeu. Prin mijloacele viclene ale duşmanului, minţile poporului lui 
Dumnezeu par a fi incapabile de a cuprinde şi însuşi făgăduinţele lui Dumnezeu. … Un seceriş de bucurie va fi 
cules de cei care seamănă seminţele sfinte ale adevărului. ‚Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se 
întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.’” Psalmul 126:6. Testimonies to Ministers, pag. 174, 175. 

„După cum apostolii, plini de puterea Spiritului, au plecat pentru a proclama Evanghelia, tot aşa şi servii lui 
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Dumnezeu trebuie să meargă azi. Trebuie să mergem în lucrarea Domnului umpluţi cu o dorinţă altruistă de a 
oferi solia milei celor care sunt în întunericul erorii şi al necredinţei. El ne dă partea noastră să o împlinim în 
cooperare cu El, iar El va mişca inimile necredincioşilor pentru a duce lucrarea Sa în zonele îndepărtate. Deja 
mulţi primesc Spiritul Sfânt, iar calea nu va mai fi blocată de indiferenţă. De ce a fost consemnată istoria lucrării 
apostolilor, modul în care ei lucrau cu zel sfânt, animaţi şi vitalizaţi de Spiritul Sfânt, dacă din această consemnare 
poporul Domnului de astăzi nu trebuie să se inspire pentru a lucra cu râvnă pentru El? Ceea ce a făcut Domnul 
pentru poporul Său în vremea aceea este la fel de esenţial şi chiar mai mult ca El să facă şi pentru poporul Său de 
azi. Fiecare membru al bisericii de azi trebuie să facă ce au făcut apostolii. Iar ardoarea cu care trebuie să lucrăm 
şi măsura prezenţei Spiritului Sfânt trebuie să fie mai mare, din moment ce creşterea răutăţii necesită o chemare 
mai hotărâtă la pocăinţă. Fiecare dintre cei peste care străluceşte lumina adevărului prezent trebuie să fie mişcat de 
compasiune faţă de cei ce sunt în întuneric. Lumina trebuie să plece în raze clare, distincte de la toţi cei ce cred. 
Domnul aşteaptă să facă o lucrare asemănătoare celei pe care a făcut-o prin trimişii Săi după ziua Cincizecimii. În 
timpul de faţă, când sfârşitul tuturor lucrurilor este foarte aproape, nu ar trebui ca zelul bisericii să-l depăşească pe 
cel al bisericii primare? Zelul pentru slava lui Dumnezeu i-a motivat pe ucenici să ducă mărturie pentru adevăr cu 
o putere mare. Nu ar trebui ca acest zel să ne ardă inimile cu o dorinţă de a spune istoria dragostei 
răscumpărătoare a lui Hristos şi El răstignit? Nu ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie descoperită cu o şi mai 
mare putere astăzi decât în timpul apostolilor?” YPR 316.3 

„Trebuie să căutăm cu o şi mai mare ardoare să fim una în minte, una în scop. Botezul cu Spiritul Sfânt şi 
nimic mai puţin ne poate aduce în acest loc. Fie ca, prin renunţarea la sine, să ne pregătim inimile pentru a primi 
Spiritul Sfânt pentru ca o mare lucrare să fie făcută pentru noi, în aşa fel încât să nu spunem: „Vezi ce lucrări 
fac?”, ci: „Iată bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu.”… Putem vorbi despre binecuvântările Spiritului Sfânt, dar 
până când nu ne vom pregăti pentru primirea lui, la ce sunt de folos faptele noastre? Ne luptăm cu toată puterea să 
ajungem la statura de bărbaţi şi femei în Hristos? Căutăm noi plinătatea Sa, înaintând continuu către ţinta pusă 
înaintea noastră: desăvârşirea caracterului Său?” YPR 318.5 

„Unii au tratat Spiritul ca pe un musafir nepoftit, refuzând să primească darul bogat, refuzând să-l recunoască, 
întorcându-se de la El, şi condamnându-l ca fanatism. Atunci când Spiritul Sfânt lucrează prin mijlocul uman, nu 
ne întreabă pe noi pe ce cale s-o facă. Deseori acţionează în maniere neaşteptate. Hristos nu a venit aşa cum se 
aşteptau iudeii s-o facă. El nu a venit astfel încât să-i preamărească pe ei ca naţiune. Premergătorul Său a venit să-
I pregătească drumul prin a-i chema pe oameni să se pocăiască de păcatele lor şi să fie convertiţi şi botezaţi. Solia 
lui Hristos a fost: „Împărăţia cerurilor este aproape; pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.’ Marcu 1:15 Iudeii au 
refuzat să-L primească pe Hristos pentru că nu a venit potrivit aşteptărilor lor. Ideile oamenilor limitaţi erau 
privite ca infailibile, datorită perilor albi. Acesta este pericolul la care este expusă acum biserica: şi anume ca 
invenţiile oamenilor limitaţi să descrie detaliat calea pe care Spiritul Sfânt trebuie să vină. Cu toate că nu 
recunosc, unii au şi făcut aceasta. Şi pentru că Spiritul trebuie să vină nu pentru a-i preamări pe oameni sau pentru 
a clădi pe teoriile lor eronate, ci pentru a mustra omenirea din cauza păcatului, a neprihănirii şi a judecăţii, mulţi 
se vor întoarce de la El. … Spiritul Sfânt nu flatează pe nimeni şi nici nu lucrează potrivit planurilor nici unui 
om.” YPR 321.3 

„Botezul cu Duhul Sfânt, ca şi în ziua Cincizecimii, va conduce la renaşterea adevăratei religii şi la înfăptuirea 
multor lucrări minunate. Inteligenţe divine vor veni printre noi, iar oamenii vor vorbi după cum sunt conduşi de 
Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar cum să lucreze Domnul cu oamenii aşa cum a făcut-o în ziua Cincizecimii, 
când mulţi dintre cei care pretind a crede adevărul cunosc atât de puţin despre lucrarea Spiritului Sfânt încât vor 
striga ‚Feriţi-vă de fanatism!’. Ei vor spune despre cei ce vor fi plini de Spiritul ‚Aceştia sunt plini de vin nou.’ 
Fapte 2:13. 

Nu este departe timpul în care oamenii îşi vor dori atât de mult o legătură mai strânsă cu Hristos, o unire mai 
profundă cu Spiritul Său cel Sfânt decât au avut vreodată, sau decât vor avea vreodată, încât vor renunţa la propria 
lor voinţă şi la propriile lor căi şi se vor supune căii şi voinţei lui Dumnezeu. Marele păcat al celor care pretind a fi 
creştini este că nu-şi deschid inimile pentru a primi Spiritul Sfânt. Când sufletele tânjesc după Hristos şi caută să 
devină una cu El, atunci cei care sunt mulţumiţi cu o formă de evlavie exclamă: ‚Aveţi grijă! Nu mergeţi în 
extreme’. Când îngerii din ceruri vin printre noi şi lucrează prin oameni, vor exista convertiri solide, substanţiale, 
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asemenea celor de după ziua Cincizecimii. 
Acum, fraţilor, aveţi grijă să nu cădeţi sau să nu încercaţi să creaţi o emoţie omenească. Dar în timp ce ar 

trebui să fim atenţi la aceasta, nu ar trebui să ne găsim printre aceia care vor ridica întrebări şi îndoieli referitor la 
lucrarea Spiritului lui Dumnezeu; căci vor exista aceia care vor pune sub semnul întrebării… şi care vor ridica 
critici atunci când Spiritul lui Dumnezeu preia controlul asupra bărbaţilor şi femeilor, şi aceasta pentru că 
propriile lor inimi nu sunt mişcate, ci sunt reci şi cu neputinţă de impresionat.” YPR 322.3 

 
Ellen White 

 
Cine este Spiritul Sfânt? 

 

Calea adevărului şi cea a erorii sunt foarte apropiate, dar nu se întrepătrund. În acest articol, ar putea părea că 
m-am apropiat mult de linia de demarcare, dar am fost atent să nu merg dincolo de Biblie şi de Mărturii. Vă rog să 
citiţi cu atenţie şi veţi vedea că Dumnezeu ne-a oferit un privilegiu nespus de mare. 

 

Cine este Spiritul Sfânt? 
 

Aş dori să răspund direct la această întrebare descriind în cuvintele mele propriul concept despre Spiritul Sfânt, 
bazat pe Biblie şi pe scrierile spiritului profetic. Îmi dau seama că aceasta nu este calea recomandată pentru a 
demonstra o doctrină. Dar, în primă fază, nu caut să dovedesc ceea ce cred, ci numai să mă asigur că ideile mele 
sunt corect înţelese. Acesta este motivul pentru care abordez subiectul în această manieră. După aceea, voi oferi şi 
fundamentul inspirat pentru concluziile mele. 

Cred că Dumnezeu este atotputernic. Acest lucru înseamnă că El deţine toată puterea. Fără niciun fel de limite. 
Nu există nimic ceea ce El să nu poată face. Nu este nimic prea greu pentru El. 

Cred că Dumnezeu este omniprezent. Asta înseamnă că în acest moment şi în toate momentele, literal şi 
personal, El este prezent pretutindeni în univers. Cred că acest lucru este pe deplin adevărat. El Însuşi, personal, 
este aici cu mine în această cameră în timp ce scriu şi, în acelaşi timp, este la miliarde de ani lumină în spaţiu, în 
camera tronului Său din cer. 

Cum poate Dumnezeu să fie cu mine şi în acelaşi timp în cer? Cum se poate ca El „să umple cerul şi 
pământul”? Ieremia 23:24. Asta înseamnă că are capul în cer şi picioarele pe pământ? Cu siguranţă nu! Ceea ce 
trebuie să înţelegem este că forma Persoanei care stă pe tronul din cer nu reprezintă întreaga Persoană a lui 
Dumnezeu. Aceea nu este decât forma prin care Dumnezeu se descoperă pe Sine îngerilor şi oamenilor. Înţeleptul 
Solomon a afirmat: „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. Dacă cerul şi cerul cerurilor 
nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu, atunci, evident, acea parte a Sa din cer nu reprezintă întreaga Fiinţă a lui 
Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi este prezenţa conştientă, vie, care umple întregul univers. 

Îmi dau seama că în această perioadă a spiritismului şi a ideilor „new age” despre Dumnezeu, trebuie să fiu 
foarte atent la modul în care Îl descriu pe Dumnezeu. Dar cred că sunt atent rămânând în limitele „lucrurilor care 
sunt descoperite.” Deuteronomul 29:29. 

„Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ‚Suntem din neamul lui...’” 
Fapte 17:28. 

„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în 
toţi.” Efeseni 4:6. 

Un prieten m-a avertizat: „Ai grijă cum formulezi atunci când vei tipări; poţi fi acuzat că promovezi 
panteismul”. Sunt cu băgare de seamă la capitolul acesta. Dar, în timp ce cred că diferenţa dintre panteism şi 
adevăr este tot atât de mare cât spaţiul dintre est şi vest, terminologia ambelor este uneori jenant de asemănătoare. 
Deseori se întâmplă aşa cu adevărul şi eroarea. Acesta este unul dintre motivele pentru care, atunci când Kellog a 
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început să răspândească panteismul la sfârşitul secolului, mulţi, inclusiv el însuşi, credeau că învăţătura era 
aceeaşi cu cea a sorei White. 

A existat un punct, înainte de începerea timpului, când Dumnezeu era singur în univers. Înainte de existenţa 
planetelor, a stelelor, a sistemelor, a galaxiilor sau a îngerilor, înainte de a-L naşte pe Fiul Său, Dumnezeu a 
existat, singur. Cum era universul pe atunci? Presupun că era un infinit de nimic. Sau era nimic? Apostolul Pavel 
descrie biserica drept trupul lui Hristos, „plinătatea Celui ce umple totul în toţi.” Efeseni 1:23. Dumnezeu Însuşi a 
declarat că El „umple cerul şi pământul.” Ieremia 23:24. Solomon a declarat că „cerul şi cerul cerurilor nu pot să 
Te cuprindă…” 1 Regi 8:27. 

Ce înseamnă toate acestea? Concluzia mea este că Dumnezeu este o Fiinţă care, literalmente, umple tot 
universul. Întotdeauna a fost aşa, şi mereu va fi astfel. În El „avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.” Fapte 17:28. Vă rog 
să observaţi că nu vorbesc despre vreo „inteligenţă universală” sau despre vreo „conştiinţă colectivă”; despre vreo 
esenţă eterică sau despre vreo prezenţă imperceptibilă, apatică, ci despre o Fiinţă personală, caldă, iubitoare, care 
este tot atât o Persoană pe cât sunt şi eu o persoană, dar ale Cărei puteri şi abilităţi sunt infinit mai mari decât ale 
mele. Una dintre ele este aceea de a fi literalmente prezentă în toate locurile, în acelaşi timp. 

Cine ar îndrăzni să afirme că aşa ceva nu este posibil la Dumnezeu? Cine ar sugera că aceasta nu este 
învăţătura clară a Bibliei? 

S-a sugerat că: „Dumnezeu este pretutindeni, dar prin intermediul îngerilor.” Alţii au afirmat: „Da, este 
pretutindeni, dar prin intermediul unei alte fiinţe numită ‚Spiritul Sfânt.’” Iar alţii, că „Da, este peste tot, dar 
numai PUTEREA sa este omniprezentă. El Însuşi este limitat la tronul din ceruri.” (!!) Toate aceste idei limitează 
puterea lui Dumnezeu şi neagă Scripturile. 

În Ioan capitolul patru, unde este descrisă întâlnirea lui Isus cu femeia samariteană, aceasta I-a pus o întrebare 
foarte importantă pentru ea, dar care arată că ea nu cunoştea natura lui Dumnezeu, asemenea multora astăzi. 
„Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine 
oamenii.” Ioan 4:20. 

Ceea ce vroia să întrebe era: „Care este adevăratul loc de închinare?”, sau, pentru a o parafraza: „Unde ar 
trebui să mergem pentru a-L găsi pe Dumnezeu?” Isus a răspuns că, de atunci înainte, oamenii nu se vor mai 
închina nici la Ierusalim, nici pe muntele Samariei. De ce? Pentru că „Dumnezeu este spirit…” Ioan 4:24. Dar ce 
legătură are asta? Ei bine, când înţelegem că Dumnezeu este spirit, înţelegem şi faptul că El nu poate fi limitat la 
un singur loc. Nu la Ierusalim, nu la muntele acela, nici la piatra lui Iacob de la Betel, nici la tufişul care ardea al 
lui Moise. Oriunde am fi, Dumnezeu este acolo (Psalmul 139:7, 8), motiv pentru care ne închinăm Lui, oriunde şi 
pretutindeni. Asta înseamnă închinare spirituală. 

 

Cine sunt eu? 
 

Aş dori să ridic o întrebare importantă: este trupul meu o parte integrală şi esenţială a identităţii mele? Vă rog 
să vă gândiţi cu atenţie! Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu şi aş dori să observăm că, potrivit Scripturii, 
noi, oamenii, suntem formaţi din trup şi spirit. Vezi Eclesiastul 12:7; 3:21; Iacov 2:26; 1 Corinteni 5:5; 2:11; Luca 
23:46; Fapte 7:59. Cu toate că, într-o zi, trupurile ne vor fi schimbate, dar spiritele niciodată!! 

Identitatea noastră personală este păstrată pentru înviere, cu toate că aceasta nu constă în particulele de materie 
sau substanţa care a intrat în mormânt. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu constituie taine pentru om. Spiritul, 
caracterul omului, revine la Dumnezeu pentru a fi păstrat. La înviere, fiecare persoană va avea propriul caracter. 
La vremea potrivită, Dumnezeu va învia morţii; aceeaşi formă se va ridica, dar fără nicio urmă de boală sau 
imperfecţiune. Trăieşte din nou având aceleaşi trăsături individuale, astfel încât prietenii se vor recunoaşte. Nu 
există nicio lege a lui Dumnezeu din natură care să arate că El restituie aceleaşi particule de materie care au 
format trupul înainte de moarte. Dumnezeu va oferi neprihăniţilor morţi un trup care Îl va mulţumi pe El. 

„Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, 
putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-
o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi 
noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta 
muritor să se îmbrace în nemurire.” 1 Corinteni 15:50-53. 
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Ceea ce înţeleg de aici este că adevărata mea persoană este spiritul meu. Trupul meu este de fapt casa în care 
trăiesc. Trebuie să admitem faptul că spiritul nu poate exista într-o stare conştientă separată de trup, cu excepţia 
unei minuni de la Dumnezeu (2 Corinteni 12:2). Oricum, tot ceea ce mă compune pe mine, EU, amintirile mele, 
gândurile mele, fiinţa mea, sunt conţinute în spiritul meu. Cu alte cuvinte, spiritul meu este identitatea mea. 

Acest lucru este adevărat şi în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu. Adevărata stare a lui Dumnezeu este un spirit 
care are capacitatea de a fi în toate locurile în acelaşi timp. Cu toate că El S-a descoperit creaţiei Sale într-o formă 
trupească, stând pe un tron într-un anumit loc din univers, nu ar trebui să credem că Dumnezeu este limitat numai 
la atât. „Cerul şi cerul cerurilor nu Te pot cuprinde …” este ceea ce a spus Solomon. Şi totuşi cerurile conţin 
trupul Său. Această formă trupească este limitată la o singură locaţie, stând pe un tron în sala de judecată a 
sanctuarului ceresc. Şi totuşi în acelaşi timp, într-o clipă, fără niciun efort, Dumnezeu este în oricare altă parte a 
universului. În adevărata Sa identitate, care este Spiritul Său, El este în toate locurile, invizibil, dar foarte real şi 
foarte prezent. 

„Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu în locul Său înalt şi sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere şi 
solitudine, ci înconjurat de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de fiinţe inteligente, toate aşteptând să 
împlinească voia Sa. Prin aceşti soli El este într-o comunicare activă cu fiecare parte din domeniul Său. Prin 
Spiritul Său, El este prezent pretutindeni. Prin intermediul Spiritului Său şi prin îngerii Săi, El lucrează pentru 
copiii oamenilor.” MH, 417. 

Biblia descrie relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu Fiul Său ca fiind o legătură reală. 1 Ioan 1:3. Aceasta nu ar 
putea fi realitatea dacă am avea de-a face cu altcineva – o a treia persoană, sau dacă am interacţiona cu puterea lui 
Dumnezeu. Părtăşia necesită personalitate, prezenţă reală, interacţiunea unei minţi cu o alta la un nivel personal. 

 

Trei personalităţi 
 

Ellen White a scris la un moment dat că există trei persoane vii în dumnezeire. Şi atunci, s-a oprit, a tăiat litera 
„s” de la finalul cuvântului „persoane” („persons” în limba engleză) şi a adăugat „alities”, schimbând astfel 
cuvântul din „persoane” („persons”) în „personalităţi” („personalities”). Ce este diferenţa dintre o personalitate şi 
o persoană? O personalitate este manifestarea unei persoane. O personalitate este o cale prin care o persoană se 
exprimă sau se descoperă pe sine. Acesta este motivul pentru care o persoană poate avea o personalitate împărţită. 

Isus este o manifestare a divinităţii. El este o persoană şi de asemenea o personalitate a dumnezeirii. 
Dumnezeu, pe de altă parte, se manifestă pe Sine în două moduri. El are două personalităţi. El se descoperă pe 
Sine Însuşi pe două nivele. În primul rând, El este vizibil, tangibil, o Fiinţă trupească, stând pe un tron într-o 
locaţie specifică din univers. Pe de altă parte, El este, de asemenea, o Fiinţă invizibilă, intangibilă, omniprezentă 
care umple întregul infinit. O Fiinţă măreaţă, cu două căi de a se manifesta pe Sine, deci, două personalităţi. 

 

Al Cui Spirit Sfânt? 
 

Inspiraţia este clară atunci când afirmă că Spiritul Sfânt este spiritul, viaţa, persoana lui Dumnezeu, aşa cum ni 
se spune în Efeseni 4:4-6, că este numai un singur Spirit. Cum se face atunci că Spiritul Sfânt este deseori descris 
ca fiind „spiritul lui Hristos”? Romani 8:9. Dumnezeu deţine o calitate care este vitală pentru planul de mântuire. 
Această calitate este abilitatea Sa de a Se uni pe Sine cu spiritul unei alte persoane. 

„Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.” 1Corint. 6:17. 
Vă rog să citiţi următoarele citate cu mare atenţie şi va deveni foarte clar cum spiritul lui Dumnezeu este de 

asemenea şi spiritul lui Hristos: 
„Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Col.. 2:9. 
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.” Col. 1:19. 
„Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă cu Tine însuţi …” Ioan 17:5 
„Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit în unul…” Ioan 17:23. 
Când vom merge să spunem oamenilor adevărul, şi unul îl acceptă, ce vei spune? „Am câştigat un suflet!” sau 

„Dumnezeu a câştigat un suflet!”? Evident că vom spune „Dumnezeu a câştigat un suflet”. Nu este aşa? Dar de ce 
spunem astfel? Deoarece admitem că, în ciuda faptului că vocea noastră a fost auzită, gura noastră a vorbit, 
mâinile noastre au întors paginile Bibliei, totuşi Dumnezeu a fost Cel ce a făcut lucrarea prin noi. Dumnezeu a 
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făcut-o, dar a făcut-o prin noi. În acelaşi fel, Isus a creat toate lucrurile (Ioan 1:3; Coloseni 1:16), dar de fapt era 
Dumnezeu în El care a făcut totul (Efeseni 3:9). De aceea, Dumnezeu este de fapt Cel care a creat toate lucrurile 
(Apocalipsa 4:11). El este sursa întregii puteri şi a tuturor fiinţelor. 

Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, dar El le-a luat pentru a le da. Aşadar, în curţile cereşti, în 
slujba Sa pentru toate fiinţele create, prin Fiul preaiubit, viaţa Tatălui se revarsă peste toţi; prin Fiul revine, în 
laudă şi servire bucuroasă, un curent de dragoste, către marea Sursă a tot. Şi astfel, prin Hristos, circuitul iubirii 
este desăvârşit, reprezentând caracterul marelui Dătător, legea vieţii. 

„Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un 
Miel. Părea junghiat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în 
tot pământul.” Apocalipsa 5:6. 

Vedem că este spiritul, puterea, viaţa lui Dumnezeu, dar lucrând prin Hristos, unind cu spiritul Său, cel care 
vine la noi atât ca spiritul lui Dumnezeu, cât şi ca spiritul lui Hristos. Şi atunci, când acelaşi spirit locuieşte în 
mine şi lucrează prin mine, este lucrarea lui Dumnezeu, a lui Isus şi a mea. Toate cele trei spirite unite în unu. „Eu 
în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit în unu…” Ioan 17:23. 

Când acest adevăr este bine înţeles şi apreciat, va aduce o mare schimbare în experienţa religioasă a celor care 
îl primesc. Apostolii erau uimiţi de adevărul că Dumnezeu Însuşi a venit literalmente în oameni. Ei au încercat să-
i facă pe cei care-i ascultau să înţeleagă această minune. Ştiau că nimeni nu putea înţelege cu adevărat ceea ce a 
făcut Dumnezeu prin Fiul Său, prin spiritul Său, fără a fi în acelaşi timp umplut de bucurie şi de motivarea şi de 
puterea de a birui păcatul. 

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la 
Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19. 

„Deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” 1 Ioan 1:3. 

„Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am 
auzit zicând: ‚A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii 
vecilor!’” Apocalipsa 5:13. 

 
David Clayton,11 Septembrie 1999 

 
Sufletul care păcătuieşte 

 

Doresc să abordăm un pasaj problematic pentru mulţi creştini, şi anume Ezechiel 18:20: „Sufletul care 
păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta fărădelegea tatălui, nici tatăl fărădelegea fiului: neprihănirea celui 
neprihănit va fi asupra lui, iar răutatea celui rău va fi asupra lui”. 

Înainte de a examina această afirmaţie din Ezechiel, să privim unele idei biblice, la care vă rog să vă gândiţi. 
Nu toate spun acelaşi lucru, dar toate sunt biblice. 

1. Sufletul care păcătuieşte, va muri. (Ezechiel 18:20) 
2. Sufletul care nu crede, va muri. (Marcu 16:16; Ioan 3:18) 
3. Sufletul care face neprihănire va trăi. (Ezechiel 18:22) 
4. Toată neprihănirea noastră este ca o haină mânjită. (Isaia 64:6) 
5. Doar prin credinţă putem noi să primim viaţa, nu prin fapte. (Efeseni 2:8, 9) 
6. Niciun om nu poate fi mântuit prin faptul că face neprihănirea, doar prin faptul că el crede. (Romani 3:28) 

Cum se poate să armonizăm toate aceste afirmaţii? Să păstrăm aceste întrebări şi puncte în minte pe măsură ce 
continuăm. 

 

Învăţătura lui Pavel 
 

Am continuat să accentuăm învăţătura lui Pavel potrivit căreia toată omenirea a fost condamnată când Adam a 
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fost condamnat (Romani 5:18) şi că toţi oamenii au fost făcuţi păcătoşi prin ceea ce Adam a făcut (Romani 5:12, 
18, 19). Vă rog să observaţi că am afirmat exact ce spun aceste versete. Opriţi-vă şi citiţi-le pentru voi înşivă. 
Aceasta spun. Toţi oamenii au fost condamnaţi şi au devenit păcătoşi din cauza a ceea ce Adam a făcut. Poate că 
nu suntem de acord cu ce spun versetele şi am putea sugera că Pavel nu a intenţionat să-i înţelegem cuvintele în 
mod literal, dar nu putem nega faptul că aceasta este ce spun ele în realitate. 

 

Ce este vechi versus ce este nou 
 

Îl contrazice Ezechiel pe Pavel? Ezechiel pare să spună: „nu putem muri din cauza păcatului altui om”, în 
timp ce Pavel spune, noi toţi murim din cauza a ceea ce Adam a făcut. Să luăm în considerare unii factori în timp 
ce căutăm răspunsul la această întrebare. În primul rând, legământul sub care trăia Ezechiel era vechiul legământ. 
Să vă explic de ce este important acest lucru. Vechiul Testament, într-o mare măsură, este plin de experienţe şi 
învăţături care sunt ilustraţii ale mântuirii, dar care în realitate nu se ocupă ele însele de mântuirea veşnică. Iată ce 
spune Pavel despre concepţia mântuirii sub lege: 

„Căci Moise descrie neprihănirea care este a legii: ‚Omul care face aceste lucruri va trăi prin ele.’” (Rom10:5) 
Aceasta era doctrina corectă sub vechiul legământ, dar nu şi sub noul legământ. Pavel face un contrast iscusit 

între aceasta şi principiul etern al adevăratei mântuiri: 
„…dacă mărturiseşti cu gura pe Domnul Isus şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din moarte, vei fi 

mântuit.” (Romani 10:9) 
Să ne gândim! Dacă, sub vechiul legământ, un om asculta în mod strict de cerinţele exterioare ale legii (aşa 

cum a făcut Pavel şi tânărul bogat – Filipeni 3:6; Matei 19:17-20), la ce se aştepta el pe baza comportamentului 
său? După lege, era binecuvântat cu prosperitate, odihnă faţă de vrăjmaşi şi viaţă lungă (Levitic 26:1-17). Nu 
conta dacă înăuntru el era corupt; atât timp cât exterior asculta, căci legea nu putea condamna o persoană pentru 
ceva ce practic nu făcea şi astfel, el avea dreptul la aceste binecuvântări. Vă rog să observaţi că aceste 
binecuvântări nu aveau de-a face cu mântuirea veşnică, ci cu prosperitate temporară. Salvare de vrăjmaşi, odihnă 
într-un mediu de pace, necesităţile vieţii oferite din abundenţă, dar nu în mod necesar viaţa eternă. Condiţiile vieţii 
veşnice au fost tot timpul diferite. Aceasta întotdeauna a fost prin credinţa în Hristos, fie în timpurile vechiului, fie 
în timpurile noului Testament. Sistemul Vechiului Testament era un tip şi un simbol. Trebuie să reţinem acest 
lucru. 

Sub vechiul legământ, Moise şi-a pierdut „cerul” temporar. A fost împiedicat să intre în ţara odihnei şi a 
făgăduinţei printr-un singur păcat. În tip, el a pierdut moştenirea şi nu putea intra în ţara făgăduită, dar în ce 
priveşte mântuirea veşnică, ce este doar prin credinţă, toate păcatele lui nu îl puteau ţine departe de ea. El a fost 
dus în cer cu mult înainte de restul dintre noi, deoarece mântuirea veşnică nu este pe baza faptelor noastre, ci pe 
baza neprihănirii lui Hristos, primite prin credinţă. 

 

Contextul afirmaţiei lui Ezechiel 
 

Când spune „sufletul care păcătuieşte, va muri,” Ezechiel vorbeşte despre această moarte temporară. El nu se 
referă la viaţa şi moartea veşnică, ci vorbeşte strict în contextul dezastrelor care veneau frecvent asupra Israelului 
neascultător. Regele păcătuia şi tot poporul suferea. Un om făcea ce este greşit, iar copiii lui mureau din cauza 
aceasta (Acan este un astfel de exemplu – Iosua 7:24). Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria erau toţi, evident, tineri 
evlavioşi şi ascultători, totuşi au suferit consecinţele apostaziei celorlalţi. Notaţi că acest lucru devenise atât de 
frecvent, încât oamenii au făcut un proverb. Ei spuneau: „Părinţii mănâncă struguri acri, iar copiilor li se 
sterpezesc dinţii.” Ieremia 31:28-30 explică înţelesul şi contextul acestei afirmaţii mai bine decât pasajul similar 
din Ezechiel 18. Iată ce spune: 

„Şi se va întâmpla că, aşa cum am vegheat asupra lor, ca să-i smulg, să-i tai şi să-i dărâm, să-i nimicesc şi să îi 
apăs, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul. În acele zile nu vor mai zice ‚Părinţii 
au mâncat strugure acru, iar copiilor li s-au sterpezit dinţii’. Ci fiecare va muri pentru fărădelegea lui; fiecărui om 
care va mânca strugure acru, i se vor sterpezi dinţii”. Ieremia 31:28-30. 

Ceea ce spune Dumnezeu este că „omul care nu ascultă legea este cel asupra căruia voi aduce dezastrul (la fel 
cum s-a întâmplat în cazul lui Moise, el singur a suferit pentru păcatul lui). Cel care păcătuieşte este cel care va 
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muri (nu cum s-a întâmplat cu copiii lui Acan. Ei au suferit pentru păcatul tatălui lor)”. Aceasta nu are nimic de-a 
face cu mântuirea veşnică. Dacă ar avea, atunci ar contrazice principiul cheie al Evangheliei. Observaţi ce spune 
în acelaşi pasaj din Ezechiel 18. Ori de câte ori cităm versetul 20 ar trebui să fim atenţi să cităm şi ultima parte a 
versetului 22. 

„…în neprihănirea sa pe care a făcut-o va trăi.” Ezechiel 18:22 
Aici se afirmă că baza prin care un om primeşte viaţa este propria lui neprihănire! Cu siguranţă că nu poate fi 

adevărat în ceea ce priveşte viaţa veşnică, ci numai viaţa temporară din timpurile Vechiului Testament. Doar 
neprihănirea lui Hristos este cea care ne poate da viaţa veşnică, şi nu neprihănirea noastră. Este acesta adevărul? 
Să analizăm cu atenţie. Biblia ne previne să împărţim în mod corect Cuvântul Adevărului. Doar luând un verset 
din Scriptură, izolat, şi citându-l, nu înseamnă că am rezolvat o chestiune. Trebuie să fim atenţi să prindem 
înţelesul şi intenţia versetului în contextul în care este folosit. Multora le place să citeze versetul din Isaia 45:7: 
„Eu fac pace şi creez răul”. Ei insistă pe baza acestui verset că Dumnezeu este Cel care a creat răul şi de aceea El 
trebuie învinovăţit pentru toată durerea, suferinţa şi răutatea din lume. Dar o examinare atentă a pasajului, în 
context, va conduce pe căutătorul atent la o altă concluzie. 

Deci, există două perspective în ceea ce priveşte păcatul şi vina. În tip, în sistemul Vechiului Testament sau 
„sub lege”, condiţiile pe baza cărora Dumnezeu oferea binecuvântările, viaţă lungă şi securitate era ascultarea faţă 
de legea Sa. Trăirea neprihănită aşa cum era definită de lege era cea care aducea binecuvântările temporare. De 
multe ori oamenii au păcătuit faţă de acest standard şi copiii lor au suferit consecinţele. Deja i-am menţionat pe 
Acan, Daniel şi prietenii lui etc. De fapt, a doua poruncă spune că Dumnezeu cercetează „nelegiuirea părinţilor 
asupra copiilor până la al treilea şi al patrulea neam al celor care Îl urăsc”. 

În acest context declară Dumnezeu în Ezechiel 18 că nu va mai lucra pe baza acestui principiu. De la acel 
timp înainte, fiecare om va muri pentru păcatul lui, nu pentru păcatul altuia. Tot aşa cel „neprihănit” va trăi pentru 
neprihănirea lui (nu datorită neprihănirii altuia). În Ezechiel 14:14, 20 Dumnezeu declară că, deşi Noe, Daniel şi 
Iov ar fi în ţară, ei nu ar putea, prin trăirea lor neprihănită, să prevină dezastrele pe care Dumnezeu le-ar aduce. Ei 
ar putea doar să îşi scape sufletele lor prin neprihănirea lor. Din nou, vedem clar că aceasta nu se referă la 
mântuirea veşnică, ci la prevenirea dezastrelor care ar veni peste Israelul neascultător. 

„Sufletul care păcătuieşte, va muri” este deseori citat ca o dovadă pentru a nega faptul că toţi oamenii mor din 
cauza păcatului lui Adam, dar nu putem folosi în mod corect acest verset pentru a dovedi aceasta. Cu siguranţă, 
cititorul atent şi onest vede că acest pasaj nu se referă la moartea veşnică sau viaţa veşnică. În ce priveşte 
mântuirea veşnică, realităţile sunt clar prezentate în Noul Testament şi sunt următoarele: 

1. Toţi oamenii mor din cauza păcatului lui Adam. (1 Corintei 15:22) 
2. Păcatele personale ale omului adaugă la acea condamnare. 
3. Neprihănirea nici unui om nu îl poate mântui. 
4. Respectarea legii de către om nu poate produce neprihănire şi de aceea nu îi poate aduce viaţă. 
5. Doar neprihănirea lui Hristos poate mântui omul. 
Aceste realităţi sunt adevărate pentru fiecare fiinţă umană. Nu contează dacă are o zi sau o sută de ani. Nu 

contează dacă a comis un milion de păcate sau nici unul. Dacă ar fi vreo fiinţă umană pentru care aceasta să nu fie 
aşa, atunci, evident, Hristos nu ar fi trebuit să moară pentru o astfel de persoană. Ar însemna că există mântuire în 
afara lui Hristos. Dar nici măcar un bebeluş de o zi nu poate fi mântuit în afara lui Hristos. Dacă Hristos nu ar fi 
găsit o cale de a salva omenirea, nici măcar bebeluşul de o zi nu ar avea speranţă, indiferent dacă a comis sau nu 
un singur păcat. Dacă ar muri în acea stare (în afara măsurii lui Hristos), atunci acela ar fi fost sfârşitul. Ar merge 
în mormânt şi nu ar exista nicio înviere pentru el. Faptul că nu el personal a călcat legea, nu îl salvează. Păcatul lui 
Adam l-ar condamna, ca pe toţi ceilalţi oameni, la o moarte care ar fi eternă. 

Acestea sunt realităţi clare. A le nega nu ne va face capabili să înţelegem mai bine Scriptura, ci ne va jefui de 
binecuvântările care sunt inerente adevărului. Toţi cei care aşteaptă înviorare adevărată şi reformă, ar trebui să 
stea cu credincioşie pentru adevăr, în puritatea şi forma lui nealterată, fără să adauge prejudecăţi umane. 

David Clayton, Ianuarie 2006 
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Judecată fără proces? 
 

Doctrina judecăţii de cercetare este învăţătura cea mai greşit înţeleasă a credinţei Advente. Această înţelegere 
greşită este prezentă nu numai printre cei care nu sunt adventişti, ci şi printre sutele de mii de adventişti, inclusiv 
printre cei care sunt învăţători şi pastori. Această realitate m-a impresionat recent cu o ocazie în care am examinat 
argumentele aduse de câteva persoane care au concluzionat că judecata de cercetare este o învăţătură falsă, care nu 
ţine de Scriptură şi împotriva Evangheliei. 

Toţi creştinii cred două aspecte ale judecăţii finale. Ei cred: 
1. într-un verdict: în faptul că Dumnezeu va pronunţa într-o zi sentinţa asupra fiecărui om care a trăit 

vreodată; 
2. într-o execuţie: în faptul că sentinţa va fi adusă la îndeplinire, în cadrul ei păcătoşii vor fi nimiciţi, iar 

neprihăniţii vor moşteni viaţa veşnică. 
Judecata de cercetare caută să introducă un al treilea element în conceptul acestei judecăţi finale, şi anume: 
3. o investigare sau o cercetare; înainte ca sentinţa să fie pronunţată sau executată, Dumnezeu va examina 

viaţa fiecărei persoane pentru a determina dacă trebuie să moară sau să trăiască. 
Pentru a simplifica: majoritatea creştinilor vor fi de acord că Dumnezeu fie îi va condamna pe oameni la 

moarte, fie aceştia vor primi viaţa. Ei vor fi de asemenea de acord cu faptul că Dumnezeu îi va nimici pe cei răi şi 
le va da celor neprihăniţi viaţa veşnică. Însă ei obiectează faţă de ideea că Dumnezeu va conduce o cercetare 
publică înainte de a pronunţa sentinţele. 

Pionierii adventişti au insistat asupra faptului că judecata de cercetare apare foarte clar în Biblie, în ciuda 
numeroaselor obiecţii aduse împotriva ei. Au avut ei dreptate? Să recunoaştem de la început că, pentru a descrie 
această doctrină, ei au ales un termen care nu se găseşte în Biblie. Biblia nu foloseşte în niciun loc termenul 
„judecată de cercetare” şi de obicei este cel mai bine dacă, pentru a descrie ceea ce credem, folosim terminologia 
biblică. Adevărata întrebare este dacă acest concept există sau nu în Biblie. Dar înainte de toate, să ne asigurăm că 
înţelegem despre ce vorbim, definind cu grijă termenii folosiţi: 

Ce este judecata de cercetare? 
a. Cuvântul „judecată” poate face referire la oricare dintre fazele judecăţii: 
1. examinarea sau investigarea dovezilor; 
2. pronunţarea verdictului; 
3. executarea sentinţei. 
În cazul expresiei „judecata de cercetare,” termenul „judecata” face referire la primul aspect al judecăţii, şi 

anume investigarea dovezilor. Să observăm faptul că nu a existat niciodată în istoria umanităţii o judecată dreaptă 
care să nu fi implicat mai întâi o cercetare a faptelor cunoscute şi relevante pentru cazul în discuţie. 

b. Cuvântul „cercetare” înseamnă examinare. În contextul expresiei „judecată de cercetare,” acesta 
înseamnă revederea fiecărui detaliu din viaţa unui creştin care ar putea avea valoare în determinarea sincerităţii 
sale. 

c. Doctrina judecăţii de cercetare afirmă de asemenea că, această cercetare va avea loc în cazul tuturor 
celor ce mărturisesc sau au mărturisit vreodată că sunt urmaşii lui Hristos, înainte ca Isus să revină şi să-i 
răsplătească pe cei credincioşi, aceasta implicând atât cazurile celor morţi, cât şi ale celor vii. 

În general vorbind, mulţi dintre cei care critică această doctrină nu au reuşit să cerceteze subiectul din toate 
punctele de vedere. Rezultatul a fost o imagine distorsionată care nu este în concordanţă cu Biblia, ridicolă chiar. 
Dar, dacă vom critica ceva, este corect să înţelegem bine despre ce este vorba pentru ca să ştim despre ce vorbim. 

Principala greşeală în înţelegerea doctrinei judecăţii de cercetare este următoarea: 
a. Înregistrările vieţilor tuturor creştinilor (începând cu cei morţi) sunt în prezent cercetate în cer. 
b. Curând, această cercetare va trece la cei vii, şi numele oricui poate fi strigat oricând, dar noi nu ştim 

când. 
c. Destinul veşnic al persoanei va fi hotărât de condiţia în care se găseşte la momentul în care numele său 

este strigat. Dacă are vreun păcat nemărturisit, este pierdut; dacă şi-a mărturisit şi părăsit toate păcatele, va fi 
mântuit. 
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d. Până ce această judecată nu are loc, nu putem fi siguri de mântuirea personală. 
Cu câţiva ani în urmă, m-am tulburat foarte mult datorită modului în care înţelegeam judecata de cercetare. 

Posibilitatea ca numele meu să fie strigat oricând, fără ca eu să ştiu, iar destinul meu veşnic să fie determinat de 
condiţia în care voi fi atunci, mi se părea nedrept şi iraţional, şi de asemenea un concept care nu era în 
concordanţă cu acel caracter drept şi iubitor al lui Dumnezeu. 

La vremea respectivă, aveam puţin peste douăzeci de ani, iar de şase ani eram creştin. Problema mea era 
următoarea: „Să presupunem că numele meu este chemat astăzi şi descopăr că nu sunt pregătit – am încă păcate 
nemărturisite – şi astfel sunt pierdut. Dar, dacă mi-ar fi fost acordată încă o zi de viaţă înainte de numele meu să fi 
fost chemat, atunci, fiind un creştin conştiincios, este probabil ca să-mi fi mărturisit păcatele şi astfel să fi fost 
salvat. De aceea, mântuirea mea nu depinde dacă sunt sau nu un copil al lui Dumnezeu, ci de momentul în care 
numele meu este chemat”. Acest lucru nu avea nicio logică pentru mine şi nici nu mi se părea a fi corect. Mai mult 
decât atât, puteam vedea că o persoană, care să presupunem că a fost creştin timp de cincizeci de ani înainte ca 
numele să-i fie strigat, avea un avantaj faţă de cel al cărui nume era strigat numai după zece sau douăzeci de ani 
de experienţă creştină, de vreme ce creştinul cu o experienţă mai îndelungată a avut mai mult timp la dispoziţie 
pentru a se pocăi de păcatele sale. În final, nu eram deloc satisfăcut de modul în care înţelegeam această doctrină. 

Atunci când am împărtăşit şi altora aceste gânduri, ei m-au consolat spunându-mi: „Ei bine, Dumnezeu îi 
cunoaşte deja pe cei care merită să fie mântuiţi şi cu siguranţă nu-ţi va striga numele într-un moment în care nu 
eşti pregătit”. Dar acest gând mi-a creat mai multe probleme pentru că atunci era vorba despre un proces public 
„aranjat”, un proces care trebuie să stabilească vinovăţia şi nevinovăţia, care trebuie să demonstreze ceva în 
public, dar care era astfel aranjat încât nu putea exista decât un singur rezultat. Acest lucru, din nou nu mi se părea 
că evidenţiază justeţea, deschiderea şi dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, am decis să cercetez mai atent conceptul 
judecăţii de cercetare. 

Era uşor de înţeles modul în care situaţia unei persoane decedate putea fi determinată printr-o cercetare a 
înregistrării vieţii ei, incluzând detaliile fiecărui minut. Dar, când vine vorba despre o persoană care este în viaţă, 
lucrurile se schimbă. Dacă, atunci când ne mărturisim şi părăsim păcatele, Dumnezeu ne oferă o filă albă, este 
posibil să avem o înregistrare curată pentru ziua de astăzi şi una murdară mâine sau invers. Dacă Dumnezeu oferă 
unei persoane o filă albă o dată pentru totdeauna şi sigilează persoana respectivă, atunci este clar că acea persoană 
trebuie adusă în punctul în care să nu mai păcătuiască niciodată. 

În final, am descoperit un paragraf care mi-a lămurit întrebările din minte şi m-a ajutat să descopăr sensul şi 
justeţea conceptului judecăţii de cercetare. Paragraful este următorul: „Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va 
fi format înainte de încheierea timpului de încercare; căci acesta trebuie să fie marele test al poporului lui 
Dumnezeu, prin care destinul lor veşnic să fie decis … (sunt citate versetele din Apocalipsa 13:11-17). 

Acesta este testul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte de a fi sigilat. Toţi cei care îşi 
dovedesc loialitatea faţă de Dumnezeu prin păzirea legii Sale şi prin refuzul de a accepta sabatul fals, se vor uni 
sub stindardul Domnului Dumnezeu Iehova şi vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Cei care vor renunţa la 
adevărul de origine cerească şi vor accepta sabatul duminical, vor primi semnul fiarei.” 7BC 976. 

Să ne gândim la implicaţiile acestei afirmaţii. Destinul veşnic (salvarea sau moartea) al poporului viu al lui 
Dumnezeu trebuie să fie determinat de un anumit test. Nu de cele scrise într-o carte. În mod clar, acesta se aplică 
numai celor vii, de vreme ce morţii nu vor mai putea experimenta criza finală. Dar nu spune Ellen White în altă 
parte că judecata de cercetare este ceea ce va determina destinul nostru final? Ba da. Dar, aici ea spune că această 
judecată de cercetare (numită aici „test”) pentru ultima generaţie de creştini se va baza pe răspunsul pe care îl vom 
da încercării prilejuite de criza semnului fiarei, şi nu pe cele scrise în carte. Iar acest lucru este rezonabil şi în 
armonie cu Scriptura. 

O cercetare a istoriei unei persoane care trăieşte, istorie scrisă într-o carte, nu va descoperi niciodată cu 
acurateţe starea acelei persoane, de vreme ce încă există posibilitatea ca ea să se schimbe. O cercetare a cărţilor nu 
va realiza mare lucru atât timp cât noi suntem încă în viaţă şi avem abilitatea de a ne schimba în bine sau în rău. 
De aceea, judecata pentru cei vii nu se va baza pe cărţi, ci pe cercetarea răspunsului fiecărui creştin, de vreme ce 
toţi vom fi aruncaţi în cuptorul încercării cunoscute sub numele de „marea încercare”. Acest test teribil va obliga 
pe fiecare să decidă fie pentru, fie împotriva lui Dumnezeu şi a adevărului Său. Ne va duce în locul în care vom 
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demonstra cu toţii, cât se poate de clar, dacă avem o legătură autentică cu Hristos sau suntem nişte prefăcuţi. 
Această încercare va fi de o asemenea intensitate încât nimeni nu va rămâne neafectat. Caracterul şi loialitatea 
fiecărei persoane se va vedea foarte clar de către întregul univers. 

Însă, această criză nu este numai un test. Ea presupune şi un exerciţiu de absolvire. La fel cum încercările şi 
greutăţile îi vor înfrânge pe cei care nu sunt luptători autentici, această criză îi va da pe ipocriţi la o parte de pe 
calea adevărului. Pe de altă parte, după cum greutatea nu face altceva decât să întărească hotărârea şi muşchii 
celor care au voinţa de a lupta, tot la fel şi încercările prilejuite de criza semnului fiarei va întări, purifica şi 
desăvârşi pe cei care au Spiritul lui Dumnezeu în ei. Fiecare dificultate îi va aduce şi mai aproape de Hristos până 
când testul se va termina şi ei vor fi demonstrat că legătura lor cu Hristos este reală. Ei primesc sigiliul viului 
Dumnezeu, iar păcatele lor sunt şterse. 

Aceasta este experienţa zilei ispăşirii. Ziua în care poporul lui Dumnezeu va fi cu desăvârşire curăţat de toate 
păcatele printr-o încercare care îi va face să îşi „întristeze” sufletele. Detalii despre această experienţă se pot găsi 
pretutindeni în Biblie: Isaia 4:3, 4; Maleahi 3:1-4, etc. 

Ellen White a afirmat odată: „Curând, nimeni nu ştie cât de curând, judecata va trece la numele celor vii”. 
Datorită faptului că această afirmaţie nu a fost înţeleasă în lumina celorlalte lucruri pe care ea le-a afirmat despre 
judecată, această afirmaţie a fost deseori greşit înţeleasă. De fapt, ea afirmă un adevăr simplu. Nimeni nu ştie când 
va permite Dumnezeu ca marea încercare să înceapă. Nimeni nu ştie când va veni criza finală asupra sfinţilor care 
sunt în viaţă, motiv pentru care nimeni nu ştie cât de curând va trece judecata la numele celor care sunt în viaţă. 

Aşa cum am afirmat, sute de mii, probabil milioane de credincioşi au o înţelegere greşită despre judecata de 
cercetare care îi conduce la frică şi la nesiguranţă, la o imagine distorsionată a Evangheliei, precum şi la o 
înţelegere dezechilibrată despre planul de mântuire. Însă, adevăratul concept al judecăţii de cercetare nu este 
numai rezonabil şi logic, dar şi puternic bazat pe o abundenţă de dovezi din Scriptură. 

 

Este necesară o judecată de cercetare? 
 

Deseori se ridică întrebarea: „De ce are nevoie Dumnezeu de o judecată? Nu cunoaşte El toate lucrurile? De ce 
ar avea nevoie să cerceteze înregistrarea fiecărui individ pentru a determina ceea ce El deja cunoaşte?” Există 
câteva răspunsuri la această întrebare. Mai întâi, este evident că marea controversă dintre Dumnezeu şi Satan este 
o chestiune publică şi nu o neînţelegere privată. Ea implică miliarde de alte fiinţe care au un rol în această 
controversă. De ce i-a permis Dumnezeu lui Satan să-l distrugă pe Iov când ştia că acuzaţiile lui Satan erau false? 
Să demonstreze ceva cui? Lui Dumnezeu? Lui Satan? Dumnezeu cunoştea deja adevărul, iar opinia personală a lui 
Satan era irelevantă. El era deja pierdut, fără nicio speranţă de salvare. Întreaga dramă a durerii lui Iov a fost 
parţială pentru beneficiul său, dar mai mult pentru a demonstra un lucru pentru universul care privea. Satan L-a 
acuzat pe Dumnezeu şi pe Iov în mod public. L-a provocat pe Dumnezeu, dacă vreţi. În consecinţă, nu a existat un 
duel privat, secret, ci un conflict public în care caracterul lui Iov a constituit principala armă a lui Dumnezeu, 
universul observând cu atenţie şi luând seama la rezultate. 

Dumnezeu este drept în căile Sale. Toate căile Sale sunt drepte şi adevărate. A existat un timp în care cerul a 
fost foarte confuz datorită lucrării unui mincinos inteligent şi, ca urmare, o treime din îngeri au fost convinşi că 
Dumnezeu îi amăgea. Celelalte două treimi, în timp ce şi-au menţinut credinţa în Dumnezeu, au fost fără îndoială 
zdruncinaţi şi au rămas cu multe semne de întrebare care necesitau explicaţii. De-a lungul secolelor, Dumnezeu a 
răspuns întrebărilor, una câte una, şi a adus argumentul suprem atunci când L-a dat pe Singurul Său Fiu născut să 
moară pentru salvarea unei omeniri nevrednice de aceasta. Nu poate exista nicio îndoială că amăgirile lui Satan au 
fost pe deplin demascate la Calvar. Dragostea, dreptatea, înţelepciunea lui Dumnezeu au străfulgerat la Calvar cu 
o intensitate care nu mai fusese niciodată văzută în istoria universului. Argumentele lui Satan împotriva guvernării 
lui Dumnezeu s-au sfârşit. 

Dar mai este ceva de lămurit în contextul marii controverse? Nu mai sunt şi alte lecţii de învăţat? Dumnezeu 
nu mai are nimic de demonstrat? De ce nu suntem noi deja în cer? De ce suferinţa şi moartea continuă? Care este 
scopul judecăţii viitoare de vreme ce Dumnezeu Însuşi cunoaşte deja toate lucrurile? De ce ultimele şapte plăgi? 
Care este scopul unei întârzieri de o mie de ani înainte ca păcatului să i se pună capăt? Adevărul este că nu trebuie 
numai să se facă dreptate, dar, de vreme ce transparenţa este o caracteristică marcantă a fiecărei guvernări oneste 
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şi drepte, toţi trebuie să vadă în mod clar că s-a făcut dreptate. De aceea, este rezonabil să existe o cercetare chiar 
a vieţilor celor care sunt deja mântuiţi, nu pentru a-i mântui, ci pentru a demonstra că ei au fost cu adevărat 
mântuiţi şi că sunt potriviţi pentru a fi cetăţeni ai împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu. 

În fine, să luăm în considerare faptul că, dacă este nevoie ca Dumnezeu să judece în mod public o singură 
persoană, în ciuda atotcunoaşterii Sale, acelaşi motiv este valabil şi pentru a-i judeca pe toţi. Ideea este că 
Dumnezeu cunoaşte totul şi mereu a ştiut totul. Rebeliunea lui Satan, căderea lui Adam, numele şi destinul 
fiecărui om erau toate cunoscute Celui Atotputernic încă din zilele veşniciei. Şi totuşi, fiecare stadiu al 
controversei a fost îngăduit în ciuda groaznicelor suferinţe care au fost implicate. De ce? În toate acestea erau 
lecţii vitale de învăţat, dar nu de către Dumnezeu. Marea controversă este şcoala universului. Nu-mi spuneţi că 
anumite aspecte ale ei vor fi cunoscute numai de Dumnezeu şi de Satan. Nu! Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, 
deschide fiecare aspect al lucrării Sale înaintea universului. Nu există niciun detaliu rămas care ar putea produce 
întrebări şi îndoială. Este acest lucru o nebunie? Este inutil? Când Hristos va aşeza în final pe toţi duşmanii „sub 
picioarele Sale”, atunci totul se va sfârşi. Atunci tuturor întrebărilor li se va fi răspuns pentru totdeauna. 
„Nenorocirea nu va veni de două ori” şi aceasta nu pentru că Dumnezeu va înlătura posibilitatea rebeliunii, ci 
pentru că toate căile Sale vor fi atât de clar demonstrate ca fiind drepte, corecte, şi bune, încât nimeni nu va pune 
sub semnul îndoielii căile lui Dumnezeu aşa cum a făcut o dată Lucifer. 

 

Dovada din Scriptură 
 

Am observat deseori că oamenii par să lege validitatea doctrinei judecăţii de cercetare cu validitatea 
interpretării adventiste a versetului 14 din Daniel 8. De fapt, Daniel 8:14 nu vorbeşte decât despre timpul de debut 
al acestui eveniment. Doctrina însăşi se găseşte însă peste tot în Biblie. Este o învăţătură foarte accentuată. Dacă 
interpretarea adventistă a versetului 14 din Daniel 8 ar fi demonstrată ca fiind falsă (ceea ce nu cred că este 
posibil!), asta ar însemna că nu cunoaştem data de început a judecăţii, dar nu ar afecta mulţimea de pasaje din 
Scriptură care vorbesc clar despre o cercetare a tuturor creştinilor din toate veacurile la vremea sfârşitului şi 
despre o despărţire a lor în două grupuri: cei adevăraţi şi cei falşi. 

Doctrina unei judecăţi de cercetare este expusă clar şi este foarte accentuată în Scriptură. Termenul „judecată 
de cercetare” nu este folosit, evident, dar conceptul este expus foarte clar. Isus Însuşi a vorbit foarte lămurit despre 
judecata de cercetare în câteva din pildele Sale. 

1. În Matei 22:1-14, Isus prezintă pilda unui rege care a făcut nuntă fiului său şi care a invitat anumiţi 
oaspeţi (evreii). Oaspeţii nu au fost vrednici şi i-au ucis pe servi şi în general au dispreţuit invitaţia. În final, regele 
şi-a trimis armatele şi i-a nimicit împreună cu cetatea lor (distrugerea Ierusalimului în anul 70). Apoi regele i-a 
chemat pe toţi la nuntă (invitaţia Evangheliei lansată întregii lumi) şi mulţi au mers, atât buni, cât şi răi. În cele din 
urmă, nuntaşii erau acolo, toţi aşteptându-l pe mire să vină. Însă, la acest moment, se întâmplă ceva surprinzător: 

„Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 
‚Prietene’ i-a zis el‚ cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis 
slujitorilor săi: ‚Legaţi-i mâinile şi picioarele, şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi 
scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.’” Matei 22:11-14. 

Vă rog să observaţi că, în această pildă, toţi oaspeţii, inclusiv cei care au răspuns invitaţiei la început, sunt 
reprezentaţi aşteptându-l pe mire. Unde sunt astăzi cei care au răspuns la început invitaţiei? Dorm cu toţii în 
mormintele lor, aşteptând învierea. La acest moment vine regele pentru a-i „vedea” pe oaspeţi. Ce reprezintă 
aceasta? Ce eveniment este descris aici? La care punct, înainte de revenirea lui Hristos, îi „vede” sau examinează 
Dumnezeu pe creştini? Vă rog să observaţi că toţi sunt cercetaţi. Observaţi că această cercetare are loc într-un 
anume moment: când „Împăratul a intrat”. Nu scrie că fiecare oaspete intră în încăpere. Unii intră fără să aibă 
haina potrivită, dar numai când regele îi cercetează, cei nepotriviţi sunt deconspiraţi şi înlăturaţi. Întrebarea este: 
cum are loc acest proces în cazul celor care sunt deja morţi la momentul cercetării lor? De vreme ce nimeni nu a 
fost cercetat când a intrat, ci numai când regele a venit, cum are loc această cercetare în cazul celor care au murit 
înainte ca regele să vină? Aceasta trebuie să fie făcută pe baza unei cercetări a înregistrărilor despre aceşti creştini 
morţi. 

Numai la momentul judecăţii se va şti cine este calificat pentru a fi oaspete la nuntă. 
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2. În pilda grâului şi a neghinei (Matei 13:24-30) descoperim din nou, foarte clar prezentat, conceptul 
judecăţii de cercetare. Hristos plantează într-un teren bun. Toţi cei care sunt sădiţi de El constituie un material 
bun, în final seceraţi. Însă Satan aruncă neghină printre grâu. Contrafacerea este atât de reuşită, încât chiar şi 
îngerii responsabili cu secerişul nu sunt siguri de diferenţa dintre cele două categorii. Dumnezeu nu le îngăduie să 
smulgă neghina datorită pericolului de a smulge şi grâul!! Însă, la un anumit timp, la „vremea secerişului”, 
neghina este mai întâi adunată în snopi pentru a fi arsă, înainte ca secerişul să înceapă. Ce reprezintă acest 
eveniment? Include el numai o singură generaţie de creştini sau pe toţi care au trăit vreodată? Dacă acest proces a 
avut loc în fiecare generaţie imediat după ce mureau, atunci este clar că despărţirea dintre grâu şi neghină nu a 
început la vremea secerişului, ci a constituit un proces continuu de la început. Însă, porunca evidentă a regelui a 
fost ca îngerii să aştepte până la vremea secerişului. 

De mai multe ori, Isus a folosit expresia „mulţi chemaţi, dar puţini aleşi”. Matei 22:14. Ceea ce a vrut să spună 
este că, după ce creştinii sunt chemaţi, trebuie să aibă loc un alt proces: cel al alegerii. Numai chemarea nu este 
suficientă pentru a garanta mântuirea. Singurii care vor fi aleşi vor fi cei care au haina de nuntă care se va 
manifesta atât de vizibil, încât va fi recunoscută de îngerii care despart grâul de neghină. 

3. Apocalipsa 5 şi 6 constituie o parte din „descoperirea lui Isus Hristos”. Aici sunt prezente multe elemente 
simbolice. Însă nimeni nu va nega faptul că Dumnezeu intenţionează ca aceste simboluri să fie înţelese şi 
interpretate pe o cale rezonabilă şi raţională, şi ca interpretările noastre să se nască dintr-o cercetare a 
simbolurilor. Aici din nou cred că putem vedea foarte clar că are loc o judecată de cercetare. 

a. Există o mare adunare convocată în cer, adunare la care „zece mii de ori zece mii şi mii de mii” de fiinţe 
participă. Apocalipsa 5:11. Această adunare are loc „după aceste lucruri” (Apocalipsa 4:1) sau într-un timp după 
anul 95 în care Ioan a primit viziunea. 

b. O carte care conţine informaţii secrete este deschisă de singura Fiinţă din univers care poate face acest 
lucru. Apocalipsa 5:4-7. 

c. Când această carte este deschisă, toţi sunt invitaţi să „vină şi să vadă (să investigheze, să cerceteze)” ceea 
ce conţine. Apocalipsa 6:1. 

d. Oameni de mult morţi cer răzbunare atunci când sunt cercetaţi. Cum este posibil aşa ceva de vreme ce 
morţii nu pot vorbi? Ce reprezintă aceasta? Apocalipsa 6:9, 10. Înregistrările nedreptăţilor pe care ei le-au suferit 
pretind dreptate. 

e. Acestor persoane de mult decedate, li se oferă haine albe. Ce înseamnă asta? Cum oferi o haină albă unei 
persoane moarte pe baza cercetării unei cărţi care a fost sigilată? Acest lucru nu poate însemna decât că, la acest 
punct, în timp ce sunt morţi, ei sunt declaraţi neprihăniţi. 

f. Această cercetare are loc în timp ce mai este încă „puţină vreme” (Apocalipsa 6:11) în care sfinţii din 
viitor vor fi de asemenea omorâţi, în timp ce viii trec prin „marea încercare” şi îşi albesc hainele în sângele 
Mielului. Apocalipsa 7:14. 

g. În timp ce creştinilor morţi li se „dă” haine albe, creştinii care sunt în viaţă şi care sunt sigilaţi primesc 
haine albe printr-un alt proces. Ei „îşi spală hainele şi le albesc în sângele Mielului”. Ei sunt implicaţi într-un 
proces de obţinere a acestor haine albe. Acest proces de „spălare” are de asemenea loc în perioada în care cartea 
este deschisă. 

Eu voi fi primul care voi recunoaşte că există elemente în Apocalipsa 4-7 pentru care nu avem o explicaţie 
desăvârşită. Însă, faptele care sunt clare şi imposibil de negat pe care le-am prezentat mai sus, se potrivesc perfect 
cu conceptul adventist al judecăţii de cercetare. De fapt, nu există nicio altă interpretare a acestui pasaj care să 
aibă sens în cadrul tuturor elementelor şi evenimentelor descrise, dacă respingem judecata de cercetare. 

Ce beneficiu practic aduce această doctrină? 
 

În cercurile adventiste s-a accentuat deseori faptul că acum are loc judecata celor morţi. Din multe puncte de 
vedere, acest lucru este irelevant. De vreme ce sunt în viaţă, cum mă afectează pe mine judecata celor morţi? 

Fără îndoială, problema judecăţii depăşeşte cu mult ideile noastre limitate. În timp ce noi am marcat fazele 
judecăţii cu „cercetare”, „verdict” şi „execuţie”, este evident faptul că sunt implicate mult mai multe elemente 
decât cele sugerate de aceşti termeni. Daniel 7:11 ne arată că unul dintre lucrurile investigate în cadrul judecăţii de 
cercetare îl va reprezenta fiara şi faptele ei. În timpul judecăţii, este luată o decizie „datorită cuvintelor mari pe 
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care le rostea fiara”, decizie de a fi „aruncat în foc”. Aici vedem că fiara, ca şi sistem, este condamnată în timpul 
judecăţii de cercetare, şi este distrusă şi aruncată în „iazul de foc” la revenirea lui Hristos. Însă oamenii care 
alcătuiesc sistemul nu-şi primesc pedeapsa decât după cei o mie de ani. 

Înţelegem unele chestiuni şi unele procese din cadrul judecăţii. Însă, se întâmplă ceva în Apocalipsa 5 care 
sugerează că în acest proces este implicat mult mai mult decât realizăm noi. Când Mielul ia cartea sigilată din 
mâna Celui care stă pe tron, toţi izbucnesc în laudă către Dumnezeu şi Hristos într-un mod nemaiîntâlnit în Biblie 
sau în vreo altă scriere inspirată: 

„Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am 
auzit zicând: ‚A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii 
vecilor!’” Apocalipsa 5:13. 

Care este motivul pentru această explozie universală de adorare către Dumnezeu şi Hristos? Deschiderea cărţii. 
Acest eveniment are evident consecinţe veşnice. Lucrurile care urmează să fie descoperite, chestiunile care 
urmează să fie lămurite de deschiderea acestei cărţi umplu întreg universul de sentimentul măririi şi al bunătăţii 
lui Dumnezeu şi a Fiului Său, încât fiecare fiinţă izbucneşte în laude şi mulţumiri. Este clar faptul că aceste fiinţe 
văd ceva în deschiderea cărţii, în această „judecată de cercetare”, lucru pe care noi, oamenii, nu l-am înţeles pe 
deplin. Oricum, pe măsură ce continuăm studiul, să o facem cu intenţia de a clădi pe fundaţia pe care am aşezat-o 
deja. Să studiem cu dorinţa de a obţine o înţelegere mai clară, fără a distruge ceea ce deja am stabilit. Putem 
afirma pe bună dreptate că nu avem decât o înţelegere limitată a judecăţii de cercetare. Putem afirma că lucrurile 
implicate sunt mult mai importante şi au o extindere mult mai mare decât realizăm noi. Putem concluziona că 
deseori evidenţiem un aspect greşit al judecăţii, că accentul pus de mulţi adventişti a schimbat acest adevăr într-un 
adaos irelevant şi legalist. Însă, atunci când dovezile biblice sunt considerate cu atenţie, trebuie să concluzionăm 
că cei care neagă realitatea unei judecăţi la timpul sfârşitului, premergătoare revenirii lui Hristos, sunt vinovaţi de 
negarea învăţăturilor clare ale Scripturii. 

Judecata de cercetare desparte grâul de neghină, peştii buni de cei răi, lupii de oi, pe cei fără haină de cei cu 
haină. Acesta este accentul pus de Scriptură. Aici accentul este pus pe curăţirea lui Israel, pe înlăturarea a ceea ce 
este murdar şi stricat. Realitatea acestui proces este că unii vor trebui să plece. Fără îndoială că va fi o experienţă 
teribilă pentru cei care vor trece prin ea. Să-i vezi pe cei dragi înlăturaţi, să-i vezi alegând o cale despre care ştim 
că înseamnă moartea veşnică, este mai înspăimântător decât ne imaginăm. Însă Biblia ne oferă o altă perspectivă a 
acestei judecăţi, perspectivă pe care merită să o luăm în considerare. 

În Daniel 7:22, când vorbeşte despre această judecată, Biblia afirmă că judecata „a fost dată” sfinţilor Celui 
Preaînalt. Nota marginală sugerează că judecata a fost ţinută în favoarea poporului lui Dumnezeu. Aceasta este o 
perspectivă mângâietoare. Mulţi au mărturisit că ideea judecăţii de cercetare i-a umplut de teamă şi nesiguranţă. 
Se pare că ei au privit întregul proces ca unul în care Dumnezeu căuta o scuză pentru a-i exclude din cer. Aici 
avem o altă perspectivă. Judecata este ţinută „în favoarea” sfinţilor. Aici descoperim judecata ca fiind un proces în 
care poporul lui Dumnezeu (adevăratul Său popor) sunt justificat. De aceea, în timp ce ipocriţii trebuie să se teamă 
de judecata de cercetare, ce se întâmplă cu cei care sunt cu adevărat născuţi din nou? De ce să ne fie teamă de a fi 
cercetaţi când ştim că noi aparţinem cu adevărat lui Hristos? Nu este datoria Lui de a ne desăvârşi? Nu este 
lucrarea Sa de a ne pregăti pentru judecată? Ne mângâie să vedem că scopul Său nu este acela de a descoperi cât 
de mulţi poate respinge, ci că scopul judecăţii este de a pronunţa o sentinţă „în favoarea” sfinţilor. Acelaşi adevăr 
este evidenţiat în cadrul cercetării sufletelor de sub altar în Apocalipsa 6:9-10, unde morţilor le sunt oferite haine 
albe. Aici vedem din nou o judecată care este ţinută în favoarea lor. 

Aşa cum am afirmat anterior, judecata celor morţi este oarecum irelevantă pentru cei vii. Oarecum, dar nu în 
întregime. Înţelegerea unui asemenea eveniment este o cale prin care Dumnezeu trage un semnal de alarmă pentru 
noi cu privire la timpul pe care-l trăim. Este ca un premergător al judecăţii celor vii, un eveniment care este de o 
importanţă covârşitoare pentru fiecare persoană care trăieşte pe pământ. Din nou şi din nou Dumnezeu ne 
avertizează în Biblie despre nevoia pe care o avem de a ne pregăti pentru acest eveniment. Judecata este un 
eveniment. Ea are loc în aceeaşi perioadă de timp, dar are faze diferite. Dumnezeu, în mila Sa nemărginită, ne 
avertizează mereu cu privire la evenimentele viitoare şi ne roagă să ne pregătim pentru a supravieţui. De aceea, 
Dumnezeu avertizează cu privire la acest eveniment şi Îşi îndeamnă poporul să se pregătească pentru el. 
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Apocalipsa 14:6-12; Ioel 2:1; Leviticul 16:29, 30. 
 

Este această învăţătură contrară Evangheliei? 
 

Conceptul judecăţii de cercetare neagă neprihănirea prin credinţă? Înlătură ea siguranţa creştinului în propria 
sa mântuire? Este ea contrară Evangheliei? În esenţă, judecata de cercetarea nu este decât un proces prin care 
adevăraţii copii ai lui Dumnezeu sunt despărţiţi de cei prefăcuţi. Această separare are loc atât printre cei morţi, cât 
şi printre cei vii. Poate vreo persoană cu elementare cunoştinţe din Biblie, să nege această realitate? 

Principala problemă, este opoziţia faţă de ideea că această judecată se bazează pe cercetarea faptelor. Să 
examinăm învăţăturile neschimbătoare ale Scripturii şi să vedem dacă există vreo dificultate la acest capitol. 

1. Mântuirea este în întregime darul lui Dumnezeu, oferit nouă prin har, numai prin credinţă. Nu prin fapte, 
ci „fără faptele legii”. Romani 3:28. 

2. Credinţa ne mântuieşte. Dar cum este deosebită adevărata credinţă de către cei care nu au abilitatea lui 
Dumnezeu de a cunoaşte totul? 

„Cine zice ‚Îl cunosc’ şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.” 1 Ioan 2:4. 
„Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.” Matei 7:20. 
„Dar va zice cineva: ‚Tu ai credinţa, şi eu am faptele.’ ‚Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta 

credinţa mea din faptele mele.’” Iacov 2:18. 
Credinţa, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, care este clar şi de ne confundat, este deosebită sau cunoscută prin 

lucrurile pe care le facem (sau roadele), prin faptele noastre şi chiar prin cuvintele pe care le rostim. În pilda 
grâului şi a neghinei Isus ne arată că nici chiar îngerii nu pot face diferenţa dintre unii care sunt bunii şi unii care 
sunt răi, decât la momentul în care roadele sau faptele sunt descoperite la „vremea secerişului”. 

3. De vreme ce Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, nicio judecată nu poate fi în beneficiul Său. Însă Biblia 
vorbeşte în mod clar din nou şi din nou despre o judecată. Pentru al cui beneficiu? Al lui Dumnezeu? Nu! Este 
evident faptul că alte fiinţe au nevoie să vadă rezultatul judecăţii, drept pentru care suntem cu toţii de acord că este 
un motiv pentru existenţa unei judecăţi, şi că aceasta este pentru beneficiul altcuiva decât al lui Dumnezeu. 

4. De vreme ce judecata (în orice formă ar fi) este spre beneficiul unor fiinţe limitate, atunci este de la sine 
înţeles că ea nu poate fi ţinută pe baza cunoştinţelor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate afirma în cadrul judecăţii: 
„Această persoană este mânuită pentru că Eu ştiu că este aşa”. Sau „Această persoană este pierdută pentru că Eu 
ştiu că este aşa”. Nu! Nu cunoştinţele lui Dumnezeu sunt puse sub semnul îndoielii. Dacă fiinţe limitate au nevoie 
să vadă această judecată, atunci este clar că ea trebuie făcută pe baza dovezilor pe care ele le pot vedea, evalua şi 
măsura. Trebuie să fie pe baza unor fapte clare care nu lasă nicio urmă de îndoială. Cuvintele sau faptele omului 
constituie singurul standard prin care fiinţele mărginite pot aprecia realitatea experienţei creştine a unei persoane. 

Milioane de persoane care mărturisesc a fi creştini, nu sunt. Mult mai multe milioane au murit în situaţii în care 
singura persoană care le-a cunoscut adevărata stare a fost Dumnezeu. Aceştia au făcut o mărturisire de credinţă; 
au pretins că sunt creştini, au acceptat (sau au pretins că acceptă) neprihănirea prin credinţă. Ei au pretins că sunt 
mântuiţi prin credinţa în Hristos şi numai prin aceasta. Cuvintele lui Isus au făcut clar faptul că „mulţi” dintre cei 
care au exprimat astfel de pretenţii vor fi pierduţi (Matei 7:21-23). Au avut ei cu adevărat încredere în Hristos? 
Evident că nu. Au mărturisit ei că au încredere în Hristos? Evident că da. Ce face atunci diferenţa dintre cei care 
au mărturisit credinţa şi vor fi mântuiţi şi cei care au mărturisit credinţa şi vor fi pierduţi? Răspunsul, potrivit lui 
Isus, stă în faptele sau lucrările pe care le-au făcut, roadele pe care le-au adus. 

Întrebarea este următoarea: Dumnezeu Însuşi este Cel care face diferenţa între cei a căror credinţă este 
autentică şi cei care numai au pretins aceasta, şi asta bazat pe propria Sa capacitate personală de a cunoaşte toate 
lucrurile, sau va permite El familiei Sale din cer să participe la procesul de determinare a celor care sunt adevăraţi 
candidaţi la cer şi cei care sunt impostori? Dumnezeu singur va lua decizia bazat atotcunoaşterea Sa, sau este 
universul organizat într-un asemenea mod încât creaturile Sale raţionale participă la administrarea lucrurilor? 
Pentru a răspunde la această întrebare, vă rog să consideraţi următorul aspectu: la un anumit moment, cărţile sunt 
deschise, iar acestea descoperă înregistrările despre oameni, sau anumitor categorii de oameni, dacă vreţi. Ideea 
nu este când se face acest lucru. Întrebarea este de ce este necesar ca oricând acest eveniment să aibă loc, de 
vreme ce Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile? De ce să nu fie cei răi pedepsiţi pe baza atotcunoaşterii lui 
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Dumnezeu? De ce să fie deschise cărţile? Pentru beneficiul cui? Al lui Dumnezeu? Nu! Răspunsul evident este că 
există alţii în beneficiul cărora se ţine o înregistrare a vieţilor oamenilor în aceste cărţi. În beneficiul acestor fiinţe 
sunt deschise cărţile, fie în Daniel 7:9-10, Apocalipsa 5 sau 20. Ideea este că, dacă cineva are nevoie să vadă 
aceste dovezi din cărţi la un anumit punct (chiar dacă Dumnezeu cunoaşte deja toate lucrurile), de ce se consideră 
ca fiind o idee ridicolă necesitatea examinării tuturor înregistrărilor? 

Este clar faptul că mulţi creştini sunt îngroziţi de ideea unei judecăţi bazate pe cercetarea faptelor. Dar de ce? 
Este posibil ca această teamă să fie provocată de ceea ce ar putea scoate la iveală cercetarea înregistrării vieţilor 
lor? Se poate că motivul este faptul că sunt conştienţi că în adâncul inimilor lor nu s-au pocăit de propriile păcate? 
Poate fi faptul că se agaţă mai degrabă de păcatele lor decât să creadă că Isus este capabil de a înlătura pe deplin 
păcatul din vieţile noastre? Dacă adevărata credinţă aduce cu sine adevărata prezenţă şi putere a lui Hristos în 
viaţa mea, de ce mi-ar fi teamă de o cercetare care să determine dacă Hristos lucrează sau nu în viaţa mea? 
Trebuie cineva să se teamă de judecată dacă este deja mântuit? Adevărul este că niciun creştin veritabil nu va fi 
pierdut. Isus a spus că aceste persoane au trecut deja de la moarte la viaţă (Ioan 5:24). În timp ce este adevărat că 
o asemenea persoană poate alege să revină la vechea viaţă de păcat, totuşi atât timp cât se ţine de Hristos, nu va fi 
niciodată condamnat. (Isaia 54:17; Ps. 7:8; 26:1). Hristos „poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El.” Evrei 7:25. Hristos „poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale…”. Iuda 24. Fiecare creştin care a fost într-adevăr 
născut din nou va fi declarat neprihănit în cadrul judecăţii. Neprihănirea lor este a lui Hristos, iar faptele lor 
dovedesc aceasta. 

Să considerăm un scenariu imaginar. O femeie doreşte să afle dacă soţul ei a înşelat-o şi află de un detector de 
minciuni extraordinar care garantează un răspuns corect. Ea încearcă să-şi convingă soţul să facă testul. Un soţ 
poate obiecta în mod justificat faţă de o astfel de cerere, dar trebuie el să se teamă de acest test, dacă acurateţea 
este garantată? Gândiţi-vă la aceasta. Cărui soţ i-ar fi teamă de un astfel de test? Numai celui vinovat. Lui i-ar fi 
teamă de ceea ce ar revela acest test. Cel care nu a trişat s-ar putea întrista de teama nejustificată a soţiei, dar nu ar 
avea nicio teamă de testul în sine. 

Ideea este următoarea: o persoană care L-a acceptat cu adevărat pe Hristos şi care ştie că legătura sa cu El este 
reală, de ce s-ar teme de o cercetare care să determine dacă credinţa sa în Hristos este sau nu autentică? Singurul 
care trebuie să se teamă este ipocritul (Isaia 33:14), cel care, în adâncul inimii ştie că nu-L cunoaşte pe Hristos. 
„Ei se laudă că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc.” Tit 1:16. 

Adevărul simplu şi clar este că, dacă nu există o judecată de cercetare, Dumnezeu trebuie fie să-i mântuiască 
pe toţi cei care spun că au credinţă, sfânţi sau ipocriţi, sau trebuie ca El Însuşi să decidă, fără a oferi nicio dovadă, 
care dintre creştini trebuie să fie mântuiţi şi care pierduţi. 

 

Neprihănire atribuită vs. neprihănire împărtăşită 
 

Una dintre obiecţiile principale adusă acestei doctrine este că ea învaţă că omul este mântuit prin neprihănirea 
care este în el însuşi (chiar dacă este împărtăşită de Hristos) şi nu prin neprihănirea care este în Hristos şi care este 
atribuită credinciosului. Cu alte cuvinte, sunt mântuit prin credinţa în ceea ce a făcut Hristos şi a ceea ce El este. 
Mântuirea mea este în El, iar Dumnezeu mă mântuieşte de dragul Lui, nu datorită a ceea ce sunt eu sau datorită a 
ceea ce am devenit, ci datorită a ceea ce este Hristos şi a ceea ce El a făcut. Tot ceea ce este nevoie din partea mea 
este credinţa. Tot ceea ce este necesar este ca eu să cred ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine în Hristos. Acesta 
este paşaportul meu către viaţa veşnică. 

Nimeni nu poate nega adevărul clar din Biblie că acesta este mijlocul prin care mântuirea ajunge la noi. 
Punctul critic însă nu este modul în care sunt mântuiţi oamenii. La aceasta nu se poate obiecta. Adevărata 
întrebare este: cum se poate demonstra că o persoană a primit mântuirea, că o persoană crede cu adevărat în 
Hristos, că a fost născută din nou şi că Hristos trăieşte în ea? Aceasta este întrebarea critică la care Dumnezeu 
trebuie să răspundă în faţa universului, iar El are două căi prin care poate face aceasta: 

1. Fie ca El să ia deciziile fără a oferi nicio dovadă cu excepţia afirmaţiei: „Această persoană a pretins că 
are credinţă”. Dar atunci cum rămâne cu cei care au pretins acelaşi lucru şi totuşi sunt pierduţi? 

2. Sau El trebuie să deschidă vieţile lor înaintea universului în cadrul unei cercetări care va demonstra 
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credinţa lor pe baza faptelor. 
 

Obiecţii 
 

La acest punct se poate ridica întrebarea: „Dar urmaşii lui Hristos care sunt deja în cer? Dar în ceea ce-i 
priveşte pe Enoh, Moise, Ilie şi pe cei care au fost luaţi la cer cu ocazia învierii lui Hristos? Dacă judecata de 
cercetare nu a început decât la timpul sfârşitului (1844) şi aceasta este necesară înainte ca destinul unei persoane 
să fie decis, cum a putut Dumnezeu să-i ia pe aceştia la cer cu mii de ani înainte?” Noi am putea întreba: „Cum se 
face că Moise a fost înviat şi luat la cer înainte de timpul stabilit pentru înviere? Cum se face că unii au primit 
Spiritul Sfânt înainte de Cincizecime?” Ideea este că există anumite perioade de timp stabilite de Dumnezeu 
pentru evenimentele majore din cadrul planului de mântuire: moartea lui Hristos, revenirea Sa, învierea morţilor 
neprihăniţi precum şi a celor răi, judecata în diversele ei faze, etc. Toate acestea sunt stabilite de Dumnezeu să 
aibă loc la un anumit timp. Aceasta înseamnă că nu pot exista excepţii de la regulă? Aceasta înseamnă că nu sunt 
ocazii în care cerul face o excepţie şi acţionează în afara programului? Acest lucru nu cred că trebuie dovedit. 

Enoh a fost luat la cer cu mii de ani înainte de timpul stabilit pentru ca fiii (copiii) de pe pământ să fie eliberaţi. 
Moise a fost înviat şi luat la cer cu mult înainte de învierea generală a celor drepţi. În acelaşi fel, de ce este dificil 
să acceptăm că vieţile acestor oameni au fost cercetate înainte de timpul stabilit pentru judecata de cercetare? 

 

Un apel 
 

Dragii mei fraţi şi surori, vă îndemn să examinaţi din nou, cu atenţie, dovezile Bibliei. Acest adevăr este prea 
clar expus pentru a fi greşit înţeles. Cum putem respinge ceva ce este atât de evident arătat în Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi de ce am face-o? Care este motivul întemeiat pentru reticenţa care este deseori manifestată 
împotriva acestei doctrine? Dumnezeu doreşte să fim uniţi. Aceasta este de asemenea şi dorinţa fierbinte a inimii 
mele. Dar, aceasta nu se poate realiza decât pe baza adevărului lui Dumnezeu. Să ne reexaminăm cu grijă poziţiile 
în lumina Scripturii şi să vedem dacă nu putem concluziona că unitatea poate fi atinsă pe baza unei acceptări a 
acestui adevăr, şi a altora din Scriptură. 

„Cu adevărat, când ziua judecăţii va veni, nu vom fi cercetaţi potrivit cu ce am citit, ci cu ceea ce am făcut; 
Matei 25; nu potrivit cu elocvenţa în exprimare, ci cu modul în care am trăit.” Thomas A’Kempis 

 
David Clayton, Aprilie 2000 

 
Celor ce neagă judecata de cercetare 

 

1. Poate cineva să primească un caracter neprihănit în timp ce este mort? 
Hainele albe au reprezentat mereu caracterul neprihănit care poate veni numai de la şi prin Hristos. De vreme 

ce caracterul neprihănit este atribuit fiecărui creştin care Îl acceptă cu adevărat pe Hristos, care este rostul 
evenimentului care are loc în Apocalipsa 6:9-10, eveniment în cadrul căruia morţilor le sunt oferite haine albe? Ce 
este acest eveniment care are loc în timp ce aceştia sunt morţi şi care rezultă în faptul că ei primesc caracterul 
neprihănit al lui Hristos în timp ce sunt morţi? 

2. Va schimba Dumnezeu o persoană care are păcate care deja au fost iertate? 
În pilda robului nemilostiv, Isus a afirmat că aceasta reprezintă modul în care Dumnezeu îi va trata pe cei care 

nu-i iartă pe alţii. Matei 18:35. În această pildă, robul nemilostiv este în final pedepsit pentru acelaşi păcat pentru 
care iniţial fusese iertat. Vă rog să observaţi că Regele nu îl pedepseşte sub o nouă acuzaţie, ci pentru păcatul 
iniţial este aruncat în temniţă. De vreme ce Hristos Însuşi spune că această imagine reprezintă modul în care 
Dumnezeu îi va trata pe oameni, putem nega faptul că, deşi păcatele au fost iertate, ele nu sunt şterse? 

3. Deţine cerul o înregistrare a faptelor oamenilor, şi este această înregistrare reînnoită, examinată şi 
controlată la vreun moment dat? 

În momentul în care scena din Apocalipsa, capitolele 4 şi 5 este prezentată, momentul este în perioada în care 
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sfinţii sunt încă pe pământ, sau în cer? Care este natura informaţiei conţinute de cartea cu şapte peceţi? 
4. Când are loc judecata din Daniel 7:9, 10? 
Aici are loc o cercetare pe baza dovezilor găsite în cărţi. Când are loc această cercetare? Înainte sau după 

revenirea lui Isus? 
5. Ce a vrut Isus să spună în pilda din Matei 22:1-14 când a afirmat că la un anumit moment Regele va veni 

să-i „vadă” pe oaspeţi? 
De vreme ce regele Îl reprezintă pe Dumnezeu, atunci are nevoie Dumnezeu să-i „vadă”, să se uite sau să-i 

examineze pe oaspeţi? 
6. Aceşti oaspeţi care sunt cercetaţi, sunt în cer sau pe pământ? 
7. Când oaspeţii sunt examinaţi, Regele este în cer sau pe pământ? 
8. Când anume are loc această cercetare? Înainte sau după revenirea lui Hristos? 
9. În versetul 14, Isus subliniază ideea principală a pildei: mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi. 
Este evident faptul că momentul chemării este când invitaţia a fost răspândită. Dar când are loc alegerea? 
10. Mulţi oaspeţi au răspuns la invitaţia de nuntă. Mulţi au fost chemaţi. Au fost cercetaţi toţi oaspeţii sau 

numai unii dintre ei? 
11. De ce are nevoie Regele (Dumnezeul care cunoaşte toate lucrurile) să-i cerceteze pe oaspeţi? 
12. Regele nu face această cercetare pentru a-i respinge pe unii şi accepta pe alţii? Nu aceasta este ideea 

principală a pildei? Matei 22:14. 
 

David Clayton, Iulie 2000 

 
Panorama creaţiei 

Cap. 2 
Creaţie recentă – o explicaţie mai bună 

 

Dogma teoretică a conceptului evoluţionist afirmă că formele de viaţă inferioare s-au dezvoltat în forme de 
viaţă superioare. Aceasta este în contrast total faţă de ceea ce găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Scenariul este 
total diferit. Lucrarea lui Dumnezeu este distinctivă, dar mai există încă o interacţiune foarte deosebită. 

Există câţiva cercetători sinceri ai Bibliei care cred că Dumnezeu a folosit secolele în locul zilelor. În loc ca 
zilele creaţiei să fie literale, unii vin cu ideea că probabil aceste zile au fost de fapt ere întregi – probabil mii sau 
milioane de ani, iar unii şi-au imaginat chiar miliarde de ani. Au încercat să forţeze textul Scripturii pentru a 
sprijini această noţiune. Oricum, Scriptura nu sprijină un asemenea concept. 

În ziua a treia, Dumnezeu a creat formele de viaţă botanice. Nu înainte de ziua a patra Dumnezeu a creat 
cerurile stelare – soarele şi luna – pentru a crea capacitatea pentru fotosinteză. Dacă Pământul ar fi fost învăluit 
într-un nor de întuneric, nu ar fi existat capacitatea pentru fotosinteză până ce soarele şi mai mult din cerurile 
stelare nu ar fi fost vizibile şi cu putinţă de folosit ca surse de lumină. În 48 de ore marea majoritate a formelor de 
viaţă botanică ar fi încetat să existe. În douăzeci şi opt de zile, toate ar fi încetat să existe dacă nu ar fi existat 
capacitatea, proiectată de Domnul, care a fost oferită corpurilor cereşti de a oferi fotosinteza pe Pământ. 

Şi chiar dacă nu s-ar fi întâmplat astfel, nu mai devreme de ziua a şasea Dumnezeu a creat insectele care sunt 
atât de importante pentru procrearea majorităţii din aceste forme ale vieţii botanice. Există o asemenea 
interacţiune a formelor de viaţă, încât zilele creaţiei trebuie să fie literale. Să examinăm mai departe acest concept. 

Câmpul electromagnetic al Pământului a fost descoperit de dr. Thomas Barnes ca descrescând exponenţial, 
pierzându-şi jumătate din propria energie la fiecare 1.400 de ani. Dacă extrapolăm şi dăm ceasul înapoi (ţinând 
cont de cât de slab este acest câmp astăzi, cauzând probleme precum epuizarea stratului de ozon care conduce la 
creşterea expunerii la radiaţia ultravioletă), înseamnă că, în urmă cu 1.400 de ani, era de două ori mai puternic. 
Aceasta presupune faptul că, în urmă cu 2.800 de ani, câmpul electromagnetic al Pământului era de patru ori mai 
puternic decât astăzi. Dacă ne întoarcem în timp mai mult de opt sau zece mii de ani, descoperim că acest câmp 
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electromagnetic al Pământului era atât de puternic încât existenţa vieţii ar fi fost imposibilă. Mulţi fizicieni 
excelenţi au făcut calcule pentru a demonstra că, dacă ne întoarcem cu 15.000 de ani în timp, energia câmpului 
magnetic al pământului ar fi fost aproximativ egală cu cea a unei stele magnetice. În aceste condiţii, ar fi fost 
imposibil ca viaţa pe care o cunoaştem să existe pe Pământ. Aşadar, atunci când luăm în considerare faptele 
concrete, descoperim că nu avem mii şi milioane de ani în legătură cu acest context al zilelor creaţiei. Acum, să 
explorăm o altă dimensiune. 

Soarele pierde energie. El oferă energie în acest proiect orchestrat pentru om şi pentru sistemul solar. Pierde 
un anumit număr de picioare (un picior = 30,5 cm – nota traducătorului) pe oră din materia de la suprafaţă. Dacă 
facem un calcul având în vedere câteva zeci de mii de ani, acesta ne arată că soarele a fost mult mai mare, ceea ce 
înseamnă că Pământul ar fi fost ars. Aceasta presupune că forţa gravitaţională pe care soarele o exercită asupra 
Pământului l-ar fi determinat pe acesta din urmă să fie catapultat în soare. Acest lucru dovedeşte din nou că nu 
poate fi vorba de foarte mult timp. Să analizăm încă un aspect. 

Luna se îndepărtează de Pământ cu câţiva centimetri în fiecare an. Pare că există foarte mult spaţiu pe care să-
l consideram, de vreme ce sunt aproximativ 370.000 de km care despart Pământul de lună. Dar dacă privim un 
trecut de câteva zeci de mii de ani, asta ar însemna că luna a fost atât de aproape de Pământ încât toate 
continentele Pământului ar fi fost acoperite cu apă de două ori pe zi! Din nou, acest lucru demonstrează că totul a 
fost în mod meticulos şi artistic proiectat. A fost orchestrat la început. 

Atunci când sondele noastre au fost trimise pe Saturn, misiunea a aflat un lucru unic pe parcursul observaţiilor 
făcute. S-a descoperit faptul că inelele planetei Saturn sunt de fapt împletite. Par a fi înfăşurate. Toate legile fizicii 
arată că, după câteva zeci de mii de ani, această înfăşurare a inelelor s-ar fi pierdut, iar inelele ar fi fost amestecate 
până la punctul în care ar fi devenit relativ uniforme în compoziţie. Acest lucru înseamnă că Cineva le-a proiectat 
în această stare de împletire numai cu câteva mii de ani în urmă. 

Acum, să ridicăm o problemă dificilă. Din punctul de vedere al puţurilor de petrol, pare că Pământul nu are 
decât câteva mii de ani. Din observaţiile făcute asupra cerurilor apropiate, pare că Pământul nu are decât câteva 
mii de ani. Cum este atunci posibil să existe elemente în pietre, asemenea radioizotopilor, care indică o vârstă a 
Pământului de milioane, şi în unele cazuri, miliarde de ani? 

Iată o explicaţie plauzibilă. Nu există nicio informaţie cunoscută din punct de vedere ştiinţific care să poată 
oferi unei pietre o vârstă uniformă. Toate procesele de datare ale materialului radioizotopic şi ale decăderii 
particulei alfa cunoscute ştiinţei, rezultă într-o variabilă atunci când vine vorba de determinarea vârstei, atunci 
când diferite părţi ale pietrei sunt examinate. Cu alte cuvinte, oamenii de ştiinţă nu au încă o formulă funcţională. 

Atunci când este examinată rata decăderii particulei alfa, ce reprezintă linia de interpretare a măsurii, se 
descoperă faptul că uraniului-238 îi ia patru miliarde de ani pentru a pierde jumătate din masa proprie. 
Raţionamentul spune că trebuie să se fi scurs cel puţin patru miliarde şi jumătate de ani pentru ca acesta să fi 
pierdut atât de mult din masa sa. Dar nu trebuie să fie neapărat aşa. De fapt, arată că U-238 a fost proiectat să 
existe timp de miliarde de ani şi să fie aici pentru un scop folositor, orchestrat pentru beneficiul omului. În 
următoarele patru capitole vom cerceta această problemă şi vă vom arăta motivul pentru care găsim aceşti izotopi 
pe suprafaţa Pământului în această stare. 

Din punct de vedere geofizic, este evident că aceşti izotopi erau, la un moment dat, în interiorul Pământului. 
Ei au fost scoşi sau aruncaţi la suprafaţa acestuia. Ceea ce demonstrează acest lucru este faptul că interiorul 
Pământului, la un moment dat din trecut, se constituia într-un radiator termonuclear perfect echilibrat. Dacă aceste 
elemente izotopice sunt aranjate într-un anumit mod împreună cu elemente potrivite, acestea ar rezulta într-un 
reactor nuclear controlat. Dumnezeu a proiectat interiorul Pământului în acest fel spre beneficiul omului. 

Unele stele par a fi la miliarde de ani lumină depărtare. Astrofizicienii vor admite că formula care indică 
vârste mari pentru stele, cunoscută sub numele de „metoda roşie” sau „efectul doppler,” este eronată. Problema 
este că, dacă folosim această formulă pentru a calcula în zilele de luni, miercuri şi vineri, universul este de două 
ori mai mare decât este marţi, joi şi sâmbătă; iar duminică totul este o dilemă. Acest lucru are implicaţii profunde. 
Recent, un om de ştiinţă de pe Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii, a descoperit faptul că efectul doppler 
poate fi mai degrabă un fenomen al luminii decât să sugereze o vârstă foarte înaintată. 
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Toate aceste lucruri indică spre ideea că întregul Pământ, ecosistemul şi universul au fost orchestrate în 
proiect spre beneficiul omului – orchestrate de un Dumnezeu personal, plin de compasiune. 

În capitolul unu am prezentat conceptul potrivit căruia modul în care un Dumnezeu plin de iubire, care a 
cuprins întregul univers de-a lungul veşniciei, a orchestrat întreaga creaţie fizică spre beneficiul omului. Dacă 
acest lucru este adevărat, şi relatarea Bibliei cu siguranţă afirmă acest lucru ca fiind adevărat de la Geneza la 
Apocalipsa, şi dacă zilele creaţiei sunt literale, iar creaţia este recentă, acest concept este în directă şi diametrală 
opoziţie cu conceptul umanist al evoluţiei. Astăzi suntem înconjuraţi de conceptul umanist al evoluţionismului. 

Evoluţioniştii cred că toate lucrurile s-au produs prin procese naturale. Dumnezeii evoluţiei sunt timpul, şansa 
şi circumstanţele naturale. Oricum, este interesant de observat faptul că evoluţionistul este chinuit de paranoia. De 
vreme ce autorul acestei lucrări a fost cândva evoluţionist, înţeleg foarte bine blocajul din mintea sa. 

Evoluţionistul este chinuit de ideea imediată că universul de găseşte cumva în haos. El interpretează acest 
lucru ca fiind legea a doua a termodinamicii care afirmă că totul creşte la întâmplare, de la complex la mai puţin 
complex. De fapt, această a doua lege a termodinamicii pretinde că trebuie să fi existat un timp în trecut când totul 
era într-o sincronizare desăvârşită; adică, o creaţie orchestrată... Evoluţionistul găseşte iniţial această lipsă de 
armonie în sine însuşi; apoi studiază lumea biologică din jurul lui; studiază cerurile stelare; asimilează toate 
informaţiile şi descoperă că există un dezacord evident. Astfel, el răspunde literalmente şi se găseşte pe sine însuşi 
în armonie cu un univers lipsit de armonie. Dacă evoluţionistul ar lua în considerare dovada, aceasta este exact 
ceea ce înregistrarea unică a Bibliei afirmă. 

Creştinismul biblic, conceptul iudeo-creştin al creaţiei, este unic în toată lumea. Este unic în analele religiilor; 
este unic în conceptul filozofic şi este unic în cercetarea ştiinţifică. Toţi marii fondatori ai disciplinelor ştiinţei 
erau creaţionişti. Ulterior, conceptul umanist a împânzit universităţile şi a înlocuit conceptele observate iniţial de 
creaţionişti. 

Descoperim un conflict imediat între conceptele creaţiei şi ale evoluţiei. Mulţi au considerat că evoluţia este 
un fapt dovedit. Mai ales publicaţiile din presă accentuează acest concept. Dar pentru cei implicaţi în minuţioasa 
cercetare ştiinţifică, în mărturisirile lor particulare şi uneori chiar şi publice, evoluţia este departe de a fi un fapt 
dovedit. Ceea ce descoperim este de fapt opusul. Descoperim informaţii care arată că întreaga viaţă este extrem de 
complicată. Să luăm în considerare o analiză ştiinţifică. 

S-a postulat că universul are aproximativ treizeci de miliarde de ani lumină dintr-o parte în alta. Pare că 
Pământul este relativ centrul universului. Dacă timp de şaisprezece miliarde şi jumătate de ani lumina s-a depărtat 
de acest punct central, putem presupune că universul ar avea aproximativ trei zeci şi unu sau treizeci şi două de 
miliarde de ani lumină dintr-o parte în alta. 

Cu siguranţă, dimensiunea universului este stabilită de planul desăvârşit al lui Dumnezeu. Noi nu credem că 
universul este de fapt atât de mare; dar de dragul discuţiei, să acceptăm că aceasta este realitatea. Oamenii de 
ştiinţă au fost capabili să ofere un număr asimilativ cantităţii de biţi exponenţiali de informaţie din tot universul 
anorganic, lipsit de viaţă. Acesta este de 235 de biţi exponenţiali de informaţie. Aceştia nu trebuie încurcaţi cu 
biţii computerului, ci este vorba despre o mulţime compusă de biţi. Dar, celula umană are mai mult de douăzeci de 
miliarde de biţi exponenţiali de informaţie în compusul ei tridimensional. Cu alte cuvinte, este absolut imposibil 
pentru universul anorganic să fi produs celula umană. Ultima dintre celulele complexe, o simplă bacterie, deţine 
aproximativ şapte milioane de biţi exponenţiali de informaţie. Este absolut imposibil pentru acest univers 
anorganic să fi produs o singură celulă vie având orice tip de structură în orice examinare biologică. Ceea ce 
înseamnă acest lucru de fapt este că viaţa a trebuit să fie proiectată, şi a apărut pe deplin funcţională şi 
operaţională. 

Chiar şi stelele au apărut pe deplin operaţionale la începutul creaţiei. Unul dintre conceptele analizei 
evoluţioniste este că unele stele par a fi uneori la aproximativ şaisprezece miliarde de ani lumină depărtare. 
Alteori, aceste stele par a fi mult mai aproape. Formula prin care sunt calculate aceste distanţe nu a fost deloc 
demonstrată. Dar chiar dacă Dumnezeu a dorit să fie la şaisprezece miliarde de ani lumină, aceasta nu reprezintă 
nicio problemă pentru un Dumnezeu Atotputernic şi personal. 

În generaţia noastră computerizată, am descoperit că, odată ce informaţia este introdusă într-un computer, 
acesta poate începe să lucreze de la sfârşitul sau mijlocul documentului. Computerul poate lucra în oricare din cele 
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două direcţii atât timp cât există toată informaţia despre locul pe care trebuie să-l ocupe toate cifrele şi caracterele 
în final. Noi, oamenii, în analiza şi conceptualizarea noastră finită, putem proiecta şi construi computere şi unelte 
de tipărit capabile de a tipări texte în orice direcţie dorim. Atunci, cu siguranţă că este raţional să credem că un 
Dumnezeu Atotînţelept, care a proiectat şi care deţine controlul deplin al universului, poate cunoaşte oricând unde 
trebuie să existe fiecare particulă de materie şi energie. El a creat un univers matur. 

Mulţi evoluţionişti s-au opus conceptului creaţiunii afirmând: „În mintea voastră, Dumnezeu a făcut Pământul 
şi universul gradual.” Acest lucru nu este adevărat. Să examinăm această afirmaţie folosind anumite sisteme. 
Dumnezeu nu a creat universul gradual. Adam era pe deplin matur şi operaţional atunci când a fost creat, probabil 
având înfăţişarea unui bărbat de aproximativ 26 până la 30 de ani. Şi totuşi, în timp ce era pe deplin matur, avea 
numai două minute. Timpul a început pentru om în clipa în care Dumnezeu a suflat în nările sale suflarea de viaţă, 
iar el a devenit un suflet viu. El nu avea nicio vârstă în acea clipă, şi totuşi era pe deplin matur. 

Universul reflectă aceeaşi experienţă. Nu a existat nicio vârstă a universului până în momentul creaţiei, dar el 
era matur, pe deplin operaţional. Este un univers „matur,” dar nu „bătrân.” Nu este vorba despre aparenţa unei 
vârste înaintate, ci a maturităţii. Sperăm ca acest lucru să rezolve o problemă în minţile multor cititori. 

Acum, să abordăm conflictul dintre creaţie şi evoluţie. Atunci când examinăm informaţiile disponibile şi 
considerăm dovezile care pot fi verificate, nu este nicio posibilitate prin care paradigma evoluţionistă să fi avut 
loc. Paradigma evoluţionistă reprezintă coloana geologică ce presupune că viaţa a început să evolueze cu 
aproximativ 600 de milioane de ani în urmă în perioada cambriană a erei mezozoice, şi apoi a continuat în 
ascendenţa ei complexă de-a lungul erei mezozoice a reptilelor uriaşe, sau dinozaurii. Se presupune că viaţa a 
continuat într-o complexitate mereu ascendentă având o forţă misterioasă care o călăuzea, sau printr-o capacitate 
intelectuală oarecare scrisă în univers, asemenea viziunii panteiste. Cele două concepte ale evoluţionismului şi 
panteismului sunt în multe aspecte interschimbabile. Supoziţia continuă susţinând că viaţa a devenit chiar şi mai 
complexă în era cenozoică. Finalmente, la vârful coloanei geologice, omul a apărut pe scenă, aproximativ între 
două milioane şi un milion şi jumătate de ani în urmă. Homo sapiens a apărut pe scenă în urmă cu câteva zeci de 
mii de ani în urmă. Homo sapiens sau omul modern inteligent, a fost văzut ca evoluând potrivit conceptului 
evoluţiei. Dar, atunci când examinăm faptele reale, acest concept este absolut imposibil. 

În primul rând, trilobaţii acestei perioade timpurii cambrian ai erei mezozoice, apar imediat. Un geolog de 
renume a recunoscut în urmă cu câţiva ani că, de vreme ce trilobaţii se găsesc într-o formă complexă, procesul 
evoluţionist i-a proiectat. Dacă au ajuns aici datorită timpului, şansei şi circumstanţelor naturale, nouă zecimi din 
coloana geologică lipsesc. El a observat că de la acea dată s-a înregistrat numai o mică transformare în formele de 
viaţă. Trilobaţii au apărut având ochi foarte complicaţi. Paleontologii au recunoscut că trilobaţii au ochi care sunt 
atât de sofisticaţi, încât camerele de vederi moderne sunt proiectate potrivit acestora. Oricum, trilobaţii apar 
imediat în coloana geologică. Este absolut imposibil ca acest lucru să se întâmple dacă procesele evoluţioniste au 
proiectat forme de viaţă atât de complicate. Acum, să examinăm alte fapte. 

Într-o publicaţie din 1982 a editurii Reader’s Digest, „Tainele Inexplicabilului,” s-a relatat că, în urmă cu un 
secol, s-a petrecut un lucru fenomenal. Dacă acest lucru este corect, având atât de multe alte anomalii, cu 
siguranţă nu ne îndoim de această relatare (a mai fost relatat şi într-o altă publicaţie respectabilă), ceea ce 
înseamnă că este absolut imposibil ca evoluţia să fie explicaţia modului în care formele de viaţă au ajuns aici. 

Articolul face referire la ultimul din marii pterodactili, dinozaurii zburători din era mezozoică. Se presupune 
că aceştia au existat cu aproximativ o sută de milioane de ani în urmă în perioada cretacică a erei mezozoice. 
Articolul afirmă că în Franţa, câţiva muncitori, în timp ce lucrau la un tunel de cale ferată parţial finalizat dintre 
St. Dizey şi Nancy în iarna anului 1856, au întâlnit ceva neobişnuit. În tunel ei au rupt şi înlăturat o imensă piatră 
de var din jurasic, care precede cretacicul cu câteva milioane de ani. După ce l-au spart, împiedicându-se afară din 
tunel spre ei, au observat că era o creatură care şi-a fluturat aripile, a croncănit şi a căzut moartă la picioarele lor. 
Această creatură avea o anvergură a aripii de 3,22 metri, cu patru picioare unite de o membrană asemenea unui 
liliac. Ceea ce ar fi trebuit să fie picioare, erau nişte gheare lungi. În gură avea dinţi ascuţiţi. Pielea era neagră, 
pieloasă, unsuroasă şi groasă. Studenţii de la paleontologie din zonă au identificat imediat această creatură ca fiind 
un pterodactil. Toată această istorie a fost raportată în Illustrated London News din 9 februarie 1856 la pagina 
156. Ei au cercetat piatra de var din care creatura fusese eliberată şi au descoperit acolo o cavitate care avea exact 
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forma creaturii. Dacă acest lucru este adevărat, este absolut imposibil ca acea creatură să fi trăit mai mult de 
câteva mii de ani în orice formă de hibernare. Ar fi fost imposibil pentru ea să fi trăit mai bine de câteva mii de ani 
în aceste circumstanţe. Potopul mondial din timpul lui Noe explică acest fenomen mult mai bine decât procesele 
evoluţioniste. 

Să examinăm câteva informaţii recente care au rezultat din cercetarea exhaustivă pe care autorul a întreprins-o 
timp de mulţi ani. Relatarea biblică arată că înainte de potop era nevoie de reptile gigantice zburătoare şi de marii 
dinozauri pentru a păstra sub control vegetaţia în mediul luxuriant. Omul era deja desăvârşit într-o formă 
sofisticată. Omul a început de la vârful coloanei. Omul a debutat proiectat genetic, pe deplin viabil şi într-o 
armonie deplină cu ecosistemul său. Toate caracteristicile sale erau superioare. 
 

Dr. Carl E. Baugh 

 
„…umblaţi cârmuiţi de Duhul.” 

Invitaţie 
Moeciu, 27 iulie – 1 august 2010 

 

Ne folosim şi de acest mijloc pentru a vă invita la o nouă întâlnire de studiu biblic. Fiecare dintre aceste ocazii 
reprezintă un dar deosebit din partea lui Dumnezeu pentru toţi cei ce duc lupta cea bună a credinţei. Timpul pe 
care îl trăim are o valoare inestimabilă din perspectiva lucrării care ne stă în faţă. Aşa cum a făcut-o şi în cazul lui 
Moise în perioada „Madian”, Domnul Îşi continuă lucrarea de pregătire a fiecăruia dintre cei care-L iubesc şi-L 
doresc mai presus decât orice. 

Ca de fiecare dată, şi această întâlnire ne va aduce ocazia de a studia adevărul prezent, de a ne ruga împreună şi 
de a ne îmbogăţi din experienţele celorlalţi. Şi anul acesta ne vom bucura să-i avem în mijlocul nostru pe David 
Clayton şi Howard Williams din Jamaica. 

Întâlnirea va avea loc în minunatul cadru natural din staţiunea Moeciu de Sus, judeţul Braşov, la Pensiunea 
„Roua Dimineţii” (http://www.romania-turistica.ro/Cazare-Moeciu-de-Sus/Pensiunea-Roua-Diminetii) în perioada 
27 iulie – 1 august. Sunt disponibile camere cu baie proprie pentru 2 sau 3 persoane la preţul de 42 ron / zi / 
persoană (210 ron pentru întreaga perioadă), preţ în care sunt incluse 2 mese pe zi şi închirierea sălii de conferinţe. 
Plata trebuie făcută integral pentru toată perioada întâlnirii. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 10 ani nu se 
percepe taxă. 

Locurile sunt limitate, motiv pentru care cei ce doresc să rezerve, vor putea efectua plata în avans la Raiffeisen 
Bank, cont RO40RZBR0000060003875987 Mureşan Reti Rodica. Vă rugăm ca după efectuarea plăţii să anunţaţi 
la numărul de telefon 0752211185 de unde veţi putea obţine orice alte informaţii de care aveţi nevoie. 

Pentru cei care aleg să vină cu automobilul, ruta cea mai cunoscută este Braşov - Bran - Moeciu de Jos 
(culoarul Rucăr - Bran, ieşirea spre Piteşti, până în Moeciu de Jos, aproximativ 30 de km). Din centrul localităţii 
Moeciu de Jos se deschide un drum la stânga în prima bifurcaţie (8 km) către Moeciu de Sus (fiţi atenţi la 
indicator!). 

GPS: N45.4432640° E25.3303108° 
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Pentru cei care aleg transportul în comun, traseul este următorul: sosiţi în Gara Braşov (dacă veniţi cu 

microbuzul, asiguraţi-vă că ştiţi unde trebuie să coborâţi pentru a ajunge uşor la obiectivul următor); vă deplasaţi 
la Autogara Bartolomeu. Pentru a ajunge acolo, trebuie să luaţi autobuzul 23 barat (din Gara Braşov), a cărui 
staţie este în partea dreaptă a gării. Coborâţi la Autogara Bartolomeu (punct de reper este stadionul). Din Autogara 
Bartolomeu pleacă autobuze la fiecare 30 de minute spre Moeciu de Jos, atât în cursul săptămânii cât şi în week-
end. Din Moeciu de Jos pleacă autobuze spre Moeciu de Sus. Programul lor de funcţionare este următorul: de luni 
până vineri: 8:00, 13:30, 16:00, 17:30, 20:00; sâmbăta si duminica: 8:00, 16:00, 20:00. La întoarcere, autobuzul 
Moeciu de Sus, Moeciu de Jos funcţionează după următorul program: de luni până vineri: 5:30, 6:30, 8:30, 14:00, 
16:30; sâmbăta şi duminica: 8:30, 13:00, 16:30. 

 
Vă aşteptăm cu inimile deschise! 
 

 
Prietenii de la „Divina Vindecare” 

 

 
 
 
Scopul revistei „Divina Vindecare” este acela de a-i motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă lucrării de 
pregătire personală pentru revenirea Domnului Isus Hristos şi de a duce ultima solie la orice seminţie, orice limbă, 
orice norod şi orice neam. Revista „Divina Vindecare” este tipărită lunar şi este trimisă gratuit oricui doreşte s-o 
primească. Pentru orice informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi la 
 

Redacţia „Divina Vindecare” 
Loc. Balşa nr. 139 jud. Hunedoara cod 337015 
 

Tel. 0742248883 sau 0254648102 
 

divinavindecare@gmail.com 
www.divinavindecare.ro 


