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Creaţie sau evoluţie?
Voi vorbi în această după amiază despre subiectul evoluţiei. Aş dori să acordaţi o atenţie mărită acestui subiect
şi să aflaţi dacă sunteţi sau nu evoluţionişti. În primul rând, vă voi citi definiţia evoluţiei şi, pe măsură ce
continuăm, veţi putea vedea dacă sunteţi sau nu evoluţionişti. Aceste afirmaţii sunt copiate dintr-un tratat despre
evoluţie, scris de unul dintre cei mai mari evoluţionişti; astfel, ca definiţii, aceste idei sunt corecte.
„Evoluţia este teoria care reprezintă cursul lumii ca o tranziţie gradată de la nedefinit la real, de la uniform la
variat şi care arată că motivul acestor procese este inerent în lumea care este astfel transformată.”
„Evoluţia este astfel aproape sinonimă cu progresul. Este o tranziţie de la un nivel inferior la unul superior, de
la ce este mai rău la mai bine. Acest progres indică spre o creştere a valorii existenţei, aşa cum este evaluată de
simţurile noastre.”
Observaţi acum punctele specifice în aceste trei propoziţii: evoluţia reprezintă cursul lumii ca o tranziţie
gradată de la un nivel inferior la unul superior, de la mai rău la mai bine şi afirmă că acest proces este inerent chiar
în lumea care urmează să fie astfel transformată. Cu alte cuvinte, subiectul devine mai bun prin sine însuşi. Acest
progres indică „o valoare crescândă a existenţei, aşa cum este evaluată de simţurile noastre”. Cu alte cuvinte: ştii
că eşti mai bun deoarece te simţi mai bine. Ştii că a existat progres pentru că îl simţi. Sentimentele tale stabilesc
poziţia ta. Cunoaşterea simţămintelor tale reglează propriul tău progres de la mai rău la mai bine.
Acum, au sentimentele tale ceva de-a face cu această chestiune a progresului de la ce este mai rău la mai bine?
Dacă au, ce sunteţi? Fiecare dintre cei prezenţi aici, care îşi măsoară progresul sau valoarea experienţei sale prin
sentimentele sale este evoluţionist. Nu contează dacă este adventist de patruzeci de ani; este cu siguranţă
evoluţionist. Tot creştinismul lui, toată religia lui este o simplă mărturisire fără suport, doar o formă fără putere.
Voi citi o altă definiţie a evoluţiei, pentru a vedea că este necredinţă. Apoi, dacă vă veţi descoperi evoluţionist,
veţi şti imediat că sunteţi necredincios. „Ipoteza evoluţiei urmăreşte să răspundă unui număr de întrebări legate de
începutul sau geneza lucrurilor”. Ea „ajută la refacerea sentimentului străvechi faţă de natură ca părinte şi sursă a
vieţii noastre”.
Una dintre ramurile acestui tip de ştiinţă, care a înclinat spre stabilirea doctrinei evoluţiei, este noua ştiinţă a
geologiei care a instituit conceptul unor perioade de timp vaste şi inimaginabile în trecutul planetei noastre.
Aceste perioade vaste şi inimaginabile, aşa cum spune unul din principalii scriitori ai acestui subiect „reprezintă
baza indispensabilă pentru înţelegerea originii omului” în procesul evoluţiei. Astfel, progresul care s-a realizat a
fost făcut de-a lungul nenumăratelor secole. Totuşi, acest progres nu a fost constant şi rectiliniu de la începutul lui
şi până la starea lui prezentă. A trecut prin multe creşteri şi descreşteri. Au existat multe perioade de mare
frumuseţe şi simetrie; apoi a urmat un cataclism sau o erupţie şi totul se destrăma, aşa cum fusese anterior. Din
nou începea procesul din acea stare a lucrurilor şi se ridica din nou. De foarte, foarte multe ori s-a trecut prin acest
proces şi acesta este procesul evoluţiei – tranziţia de la un nivel inferior la unul superior, de la ce este mai rău la
mai bine.
Acum, care a fost procesul progresului tău de la ce este mai rău la mai bine? S-a desfăşurat prin „multe creşteri
şi descreşteri”? Modul prin care ai procurat puterea de a face binele – faptele bune ale lui Dumnezeu – a fost
printr-un lung proces de creşteri şi descreşteri începând cu momentul primei mărturisiri a creştinismului şi până
acum? Părea uneori că ai făcut mari progrese, că stai bine, şi apoi, fără nicio avertizare, să intervină un cataclism
sau o erupţie şi totul să fie ruinat? Cu toate acestea, în ciuda tuturor creşterilor şi descreşterilor, începi din nou, un
alt efort; şi astfel, prin acest proces, îndelung continuat, aţi ajuns în punctul în care eşti astăzi; şi „privind în urmă”
totul, poţi constata un progres pe baza simţămintelor – este aceasta experienţa ta? Este aceasta calea prin care ai
făcut progresul?
Cu alte cuvinte, sunteţi evoluţionist? Nu evita răspunsul; recunoaşte cinstit adevărul, căci eu vreau ca în
această după-amiază să vă scot din evoluţionism. Există o cale de a scăpa de el şi oricine a intrat în această sală ca
evoluţionist, o poate părăsi ca un creştin. Aşadar, dacă atunci când descriu evoluţionistul vă recunoaşteţi pe voi
înşivă, admiteţi lucru acesta şi apoi urmaţi paşii pe care Dumnezeu vi-i va descoperi şi care vă vor scăpa. Dar vă
spun clar că, dacă ceea ce am descris a fost experienţa voastră, dacă acesta a fost genul de progres pe care l-aţi
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făcut în viaţa creştină, atunci sunteţi evoluţionişti, indiferent dacă recunoaşteţi sau nu. Oricum, cea mai bună cale
este să recunoaşteţi, apoi să renunţaţi la el şi să fiţi creştin.
O altă expresie a evoluţionismului este următoarea: „Evoluţia socoteşte materia ca fiind veşnică”. Şi
„acceptând” acest lucru, „noţiunea de creaţie este eliminată din prezenţa evoluţiei”. Acum, dacă vei căuta la tine
însuţi principiul care îţi va asigura progresul ce trebuie făcut în tine pentru a ajunge la împărăţia lui Dumnezeu;
dacă crezi că acest principiu este inerent în tine însuţi, că îl poţi face să funcţioneze în mod corect şi că, reuşind să
îl controlezi corect odată pornit, îţi va oferi ceea ce doreşti; dacă aşa ai aşteptat, urmărit şi constatat progresul tău,
în mod sigur eşti evoluţionist. Citesc mai departe ce este evoluţia: „Este clar că doctrina evoluţiei este direct opusă
cu cea a creaţiunii… Ideea evoluţiei, aşa cum este aplicată la formarea lumii ca un tot, este opusă unei voinţe
creatoare directe”.
Aceasta este evoluţia, definită de cei care au creat-o – că lumea cu tot ce cuprinde ea a apărut de la sine însăşi
şi că principiul care a adus-o în condiţia în care se găseşte astăzi este inerent în sine şi capabil să producă tot ce
există. Dacă acesta este adevărul, prin natura lucrurilor „evoluţia este direct opusă creaţiunii”.
Acum, în ceea priveşte lumea şi tot ce cuprinde ea, nu credeţi că acestea au apărut de la sine. Ştiţi că nu sunteţi
evoluţionist din acest punct de vedere, deoarece credeţi că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Toţi cei care sunteţi
aici în această după-amiază veţi spune că sunteţi convinşi că Dumnezeu a creat toate lucrurile – lumea şi tot ce
cuprinde ea. Evoluţia nu admite acest lucru; ea nu are niciun loc pentru creaţiune.
Oricum, există o altă fază a evoluţiei care pretinde că nu este absolut opusă creaţiunii. Cei care au creat această
teorie a evoluţiei pe care v-am citit-o, nu pretind că sunt altceva decât necredincioşi – oameni fără credinţă – căci
un necredincios este pur şi simplu un om fără credinţă. Chiar dacă cineva pretinde că are credinţă, când de fapt nu
o are, este un necredincios. Sigur că termenul „necredincios” era mai limitat decât astăzi. Cei care au creat această
teorie a evoluţiei pe care am citit-o, aparţineau acestei categorii; dar, când au răspândit această doctrină, existau
mulţi oameni care pretindeau că sunt creştini, care pretindeau că sunt oameni ai credinţei, care credeau Cuvântul
lui Dumnezeu, care învăţau creaţiunea. Aceşti oameni, care nu cunoşteau pentru ei înşişi Cuvântul lui Dumnezeu,
care nu cunoşteau că este Cuvântul lui Dumnezeu, credinţa lor fiind doar o formă de credinţă fără putere – aceşti
oameni, din nou spun, fiind vrăjiţi de această noutate care se răspândise şi dorind să devină cunoscuţi o dată cu
noua ştiinţă, fără a dori să abandoneze Cuvântul lui Dumnezeu şi căile credinţei, nu erau pregătiţi să recunoască
faptul că pot merge fără Dumnezeu, fără creaţiune, aşa că au creat un fel de evoluţie care Îl includea şi pe Creator.
Această fază a ei este numită evoluţie teistă. Ea afirmă că Dumnezeu, cândva, a declanşat acest proces, iar de
atunci totul merge de la sine. El a început şi, după aceea, s-a putut produce de la sine realizarea a tot ceea ce
vedem. Oricum, aceasta nu este decât o improvizaţie, o născocire pentru a salva aparenţele, adevăraţii
evoluţionişti declarând că nu este decât „o fază de tranziţie de la ipoteza creaţionistă la cea evoluţionistă”. Ea nu
este decât evoluţie, pentru că nu există cale de mijloc între creaţiune şi evoluţie.
Fie că aparţineţi sau nu acestei categorii, sunt mulţi, chiar printre adventişti – nu atât de mulţi cum erau înainte,
slavă Domnului! – care cred că trebuie ca Dumnezeu să ne ierte păcatele şi să ne aşeze pe calea cea bună, dar
după aceea noi trebuie să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică şi cutremur. Astfel, ei se tem şi tremură
tot timpul, dar nu duc la capăt nicio mântuire, pentru că nu-L au pe Dumnezeu care să lucreze constant în ei „după
plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea”. Filipeni 2:12, 13.
În Evrei 11:3 se afirmă că, prin credinţă înţelegem că lumile au fost create – aşezate, aranjate, ridicate – „prin
Cuvântul lui Dumnezeu; aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd”. Pământul nu a fost făcut din
roci; oamenii nu au apărut din maimuţe, maimuţe antropoide şi „veriga lipsă;” iar maimuţele antropoide, cele cu
coadă şi „veriga lipsă” nu au apărut din mormoloci, iar mormolocii n-au fost făcuţi din protoplasme la început.
Nu! „Lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că lucrurile care se văd n-au fost făcute din lucruri
care se văd”.
Dar de ce lucrurile pe care le vedem nu au fost făcute din lucruri vizibile? Pur şi simplu pentru că lucrurile din
care au fost făcute nu se văd. Iar motivul pentru care aceste lucruri nu se văd este pentru că ele nu sunt. Ele nu
există. Lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu are proprietatea aceasta
potrivit căreia, atunci când este rostit, nu numai că aduce la existenţă, ci face ca şi materialul din care este făcut
lucrul respectiv să existe.
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Cunoaşteţi de asemenea şi celălalt verset: „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor
prin suflarea gurii Lui;… căci El a rostit şi a fost” Psalm 33:6-9. În legătură cu aceasta vă voi pune o întrebare: cât
timp s-a scurs de când a fost rostit cuvântul şi până ce lucrurile au luat fiinţă? Cât timp a trecut după ce El a rostit
şi până când lucrul respectiv a luat fiinţă? (Voci: „Nici un moment”). Nici o săptămână? Nu. Nu şase perioade
lungi de timp? Nu. Evoluţia, chiar şi cea care admite existenţa unui Creator, susţine că de la rostirea cuvântului şi
până la formarea lucrurilor care se văd au trecut perioade nedefinite de timp sau „şase perioade de timp lungi,
nedefinite”. Dar aceasta este evoluţie, nu creaţiune. Evoluţia constă în procese lungi. Creaţiunea constă în rostirea
cuvântului.
Când a creat Dumnezeu lumile rostind cuvântul, a spus: „Să fie lumină!”. Acum, cât timp a trecut între
cuvintele „Să fie lumină!” şi momentul în care a apărut lumina? Aş dori să înţelegeţi clar aceste chestiuni, pentru
ca aflaţi dacă sunteţi evoluţionist sau creaţionist. Daţi-mi voie să vă întreb din nou. Nu s-au scurs şase perioade
lungi de timp între momentul în care cuvântul a fost rostit şi împlinirea lui în fapt? Spuneţi că nu. Nu s-a scurs o
săptămână? Nu. Nici o zi? Nu. Nici o oră? Nu. Nici un minut? Nu. Nici măcar o secundă? Nu; cu adevărat nu! Nu
a existat nici măcar o secundă între momentul în care El a spus: „Să fie lumină!” şi existenţa luminii. (Voci: „De
îndată ce cuvântul a fost rostit, lumina a existat”). Da, aşa a fost. Examinez cu minuţiozitate aceste lucruri pentru a
le fixa bine în mintea voastră, de teamă să nu le abandonaţi îndată ce vă voi întreba altceva. Acum este clar că,
atunci când El a spus: „Să fie lumină” nu a trecut nici o secundă până la momentul în care lumina a strălucit?
(Voci: „Da!”) Foarte bine. Atunci, cel care lasă să treacă vreo clipă între momentul rostirii cuvântului de către
Dumnezeu şi apariţia lucrului este evoluţionist. Dacă admite că s-au scurs perioade incalculabile care s-au
succedat altor perioade incalculabile este doar mai evoluţionist decât cel care crede că nu s-a scurs decât o zi; este
tot evoluţionist, dar mai mult decât celălalt.
Apoi, Dumnezeu a spus: „Să fie o întindere între ape!”. Şi apoi? Aşa a fost. Din momentul în care Dumnezeu a
zis „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape” şi până la momentul existenţei întinderii, cât timp a
trecut? S-a realizat instantaneu? Da. Atunci, ce este cel care susţine că a existat o perioadă de timp foarte lungă,
nedefinită, între momentul rostirii cuvântului şi existenţa lucrului? Evoluţionist. Dacă admite că a existat o zi, o
oră sau un minut între rostirea cuvântului şi existenţa lucrului în sine, acea persoană nu recunoaşte creaţiunea.
Când Domnul a spus: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!”; sau
când a spus: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori… aşa a fost”. Apoi Dumnezeu a aşezat
doi luminători mari în întinderea cerului şi a făcut stelele; iar când Dumnezeu a zis, „aşa a fost”. El a zis: „Să
mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului” şi aşa a fost. Când
Dumnezeu a zis: „Să mişune pământul de vieţuitoare după soiul lor” aşa a fost. Când a vorbit El, s-a şi făcut.
Aceasta este creaţiune.
Vedeţi că, pentru evoluţionişti este logic şi rezonabil să înlăture Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu creadă în el,
pentru că evoluţia este opusă creaţiunii. Aşa cum evoluţia este opusă creaţiunii, iar creaţiunea este înfăptuită prin
Cuvântul lui Dumnezeu, evoluţia este opusă Cuvântului lui Dumnezeu. Evident că evoluţionistul autentic,
original, nu acordă atenţie acestui cuvânt, nici evoluţioniştii moderaţi – care introduc creaţiunea şi îi atribuie
Cuvântului lui Dumnezeu declanşarea ei. Atât de mult timp i-a trebuit evoluţiei, cum ar fi perioade nedefinite şi
nedeterminate de timp, pentru a realiza tot ce se vede, încât creaţiunea nu-şi mai găseşte locul.
Evoluţionistul autentic recunoaşte că actul creaţiunii trebuie să aibă loc instantaneu, dar el nu crede într-o
acţiune imediată şi de aceea nu crede în creaţiune. Să nu uităm că actul creator este instantaneu; dacă nu este aşa,
nu este creaţiune; dacă nu are loc imediat, aceasta este evoluţie. Revenind la începuturile creaţiunii, când a vorbit
Dumnezeu, exista în cuvântul Său energia creatoare pentru a produce lucrul pe care acel cuvânt l-a rostit. Aceasta
este creaţiune, iar acel cuvânt al lui Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în veci; trăieşte şi rămâne pentru totdeauna;
conţine viaţă eternă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Viaţa care este în el este viaţa lui Dumnezeu – viaţa
veşnică. De aceea, el este cuvântul vieţii veşnice, cum a spus Domnul Isus; şi el dăinuie pururea în esenţa
lucrurilor. Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic; energia creatoare dăinuieşte pururea în el.
Astfel, când Isus era aici, a spus: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt spirit şi viaţă”. Cuvintele pe care le-a
rostit Isus sunt ale lui Dumnezeu. Ele sunt îmbibate cu viaţa lui Dumnezeu. Ele sunt viaţă veşnică, dăinuiesc
pururea; iar în ele există energie creatoare pentru a realiza lucrul rostit.
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Acest lucru este ilustrat în multe momente din viaţa lui Hristos, după cum se relatează în Noul Testament. Nu
este nevoie să le citez pe toate, dar mă voi referi la unul sau la două pentru ca să puteţi înţelege acest principiu. Vă
amintiţi că după predica de pe munte, Isus a coborât şi a întâlnit un sutaş care I-a spus: „Robul meu zace în casă
paralizat şi se chinuieşte cumplit.” Isus I-a zis: „Am să vin şi să-l vindec.” Sutaşul a spus: „Nu sunt vrednic să
intri sub acoperişul meu; ci rosteşte numai cuvântul şi robul meu va fi vindecat.” Isus s-a întors spre cei care Îl
însoţeau şi a zis: „Nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare”.
Israel avea Biblia. Ei cunoşteau Cuvântul Domnului. Se mândreau că sunt poporul Cărţii, poporul Domnului. Îl
citeau, îl predicau în sinagogi: „Cuvântul Meu… va împlini planurile Mele.” Isaia 55:11. Când citeau acest
cuvânt, ziceau: „Bine; cuvântul trebuie îndeplinit. Înţelegem câtă nevoie avem de el şi-l vom împlini. Vom face ce
spune”. Apoi făceau tot ceea ce le stătea în putinţă pentru a-l împlini. Le-a luat mult timp, atât de mult încât
niciodată nu l-au împlinit. Se aflau atât de departe de o împlinire reală a cuvântului încât cei mai mari dintre ei au
ajuns să exclame: „Dacă o singură persoană ar putea ca numai pentru o zi să păzească legea fără a călca vreun
punct – nu; dacă o singură persoană ar putea să păzească acel punct care vorbeşte despre păzirea Sabatului –
atunci necazurile lui Israel s-ar sfârşi, iar Mesia ar putea veni.” Astfel, deşi au început să facă ce spunea cuvântul,
le-a luat atât de mult timp încât n-au atins niciodată scopul. Ce erau ei?
Cuvântul lui Dumnezeu spunea: „Va împlini planurile Mele”. Se vorbea astfel de puterea creatoare. Dar, cu
toate că pretindeau a recunoaşte energia creatoare a Cuvântului lui Dumnezeu, în vieţile lor ei o lăsau deoparte şi
spuneau: „Noi vom face!”. Căutau în ei înşişi procesul în urma căruia vor fi aduşi în concordanţă cu acest cuvânt.
Ce erau ei? Vă este teamă să spuneţi pentru că şi voi sunteţi ca ei? Nu vă fie teamă să-i numiţi evoluţionişti, căci
aşa erau, şi mulţi dintre voi sunteţi la fel. Viaţa lor era opusă creaţiunii, nu avea nicio legătură cu creaţiunea. Ei nu
au fost făcuţi fiinţe noi; în ei nu fusese creată nicio viaţă nouă. Lucrarea nu a fost realizată de puterea lui
Dumnezeu, ci de ei înşişi; şi erau atât de departe de a crede în creaţiune încât au respins Creatorul şi L-au
crucificat. Evoluţia totdeauna procedează aşa; nu uitaţi că „evoluţia este în mod direct opusă creaţiunii”.
Acum, aceştia erau oamenii la care privea Isus atunci când făcea această afirmaţie despre credinţa în Israel. Era
acolo un om, un roman, care crescuse printre evreii care nu ţineau cont de învăţăturile lui Isus. Sutaşul fusese în
apropierea lui Isus, Îl văzuse vorbind, Îi ascultase cuvintele şi văzuse efectele acestor cuvinte încât şi-a zis: „Orice
spune acest om aşa este; când spune ceva, se face. Acum am să profit şi eu.”. Aşa că a mers la Isus şi I-a spus ceea
ce este scris. Isus ştia foarte bine că mintea lui se concentra asupra puterii cuvântului Său care face acel lucru şi i-a
zis: „Foarte bine. Am să vin şi am să-l vindec pe robul tău”. „Oh nu, Domnul meu, nu este nevoie să vii.” Vedeţi,
acest om vroia să vadă dacă există vreo putere în cuvânt. De aceea, a zis: „Zi numai cuvântul şi robul meu va fi
vindecat”. Isus a răspuns: „Facă-se după credinţa ta. Şi robul a fost vindecat.”. Cât timp a trecut de când a ieşit
cuvântul „Facă-se după credinţa ta” şi până ce omul a fost tămăduit? Douăzeci de ani? Nu. A trebuit el oare să
meargă printr-o mulţime de urcuşuri şi coborâşuri înainte ca să fie vindecat cu adevărat? Sincer acum! Nu, nu!
Când cuvântul a fost rostit, cuvântul a împlinit lucrul rostit şi aceasta imediat.
Într-o altă zi, Isus se plimba singur şi un lepros L-a zărit de departe şi L-a recunoscut fiind prins şi el de
adevărul binecuvântat al energiei creatoare a Cuvântului lui Dumnezeu. El I-a spus lui Isus: „Dacă vrei, poţi să mă
cureţi.”. Isus S-a oprit şi a zis: „Da, voiesc, fii curăţit. Şi cum a vorbit, îndată l-a lăsat lepra şi s-a curăţit.” Marcu
1:41, 42. Nu ne este permis să punem vreun interval de timp între rostirea cuvântului şi împlinirea lui: „îndată”
leprosul a fost curăţit.
Acum, vedeţi cum cuvântul lui Dumnezeu de la începutul creaţiunii avea în el energia creatoare pentru a
produce ceea ce rostea. Vedeţi că, atunci când Isus a venit în lume pentru a le arăta oamenilor calea vieţii, pentru
a-i salva din păcatele lor, El a arătat de nenumărate ori, în diferite locuri, tuturor oamenilor şi pentru toate
timpurile că acelaşi cuvânt al lui Dumnezeu are mereu în el aceeaşi energie creatoare, astfel încât, atunci când
acest cuvânt este rostit, energia creatoare este acolo pentru a-l împlini.
Acum, eşti evoluţionist sau creaţionist? Acest cuvânt îţi vorbeşte. L-ai citit şi ai mărturisit că îl crezi. Credeţi în
creaţiune, contrar celorlalţi evoluţionişti; ei bine, vreţi să credeţi în creaţiune, contrar vouă înşivă? Veţi primi
astăzi această doctrină şi nu veţi îngădui ca nimic – nici o perioadă de timp – să vă despartă de energia creatoare a
acestui cuvânt?
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Isus a spus cuiva: „Păcatele îţi sunt iertate”. De cât timp a fost nevoie pentru ca acest lucru să se împlinească?
Nu a existat nici un moment între cuvântul „iertat” şi împlinirea lui. Acelaşi cuvânt: „Păcatele îţi sunt iertate” îţi
este spus şi ţie astăzi. De ce laşi să treacă timp între acest cuvânt care vă este spus şi împlinirea lui? Cu puţin timp
în urmă spuneaţi că oricine lasă să treacă un minut sau chiar o secundă între rostirea cuvântului lui Dumnezeu şi
producerea lucrului este evoluţionist. Foarte bine; aşa şi este. Rămâneţi la această părere. Acum vă întreb, de ce
atunci când El vă iartă, lăsaţi să treacă zile întregi pentru ca iertarea să aibă efect asupra voastră, înainte ca ea să
devină realitate în voi? Spuneaţi că celălalt este evoluţionist. Aş vrea să ştiu ce sunteţi voi. Veţi înceta să mai fiţi
evoluţionişti şi veţi deveni creaţionişti?
Această zi va avea o importanţă deosebită pentru mulţi dintre cei prezenţi, pentru că este momentul în care
mulţi se vor decide de o parte sau de cealaltă. Dacă plecaţi de aici evoluţionişti, sunteţi în pericol. Este o chestiune
de viaţă şi de moarte chiar acum. Spuneaţi că evoluţia este necredinţă şi este corect. De aceea, dacă plecaţi de aici
evoluţionişti, de ce parte vă aflaţi? Care este alegerea voastră? Şi dacă plecaţi de aici fără ca păcatele să vă fie
iertate, sunteţi evoluţionişti pentru că permiteţi să treacă timp între pronunţarea cuvântului şi împlinirea lui.
Din ceea ce am citit, vedeţi că oricine permite să treacă timp între cuvântul rostit şi lucrul împlinit este
evoluţionist. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este: omule, „păcatele îţi sunt iertate”. Femeie, „păcatele îţi sunt
iertate”. (Prezbiterul Corliss: „Nu a spus: Păcatele îţi vor fi iertate?”). Nu, domnule. „Păcatele îţi sunt iertate!” –
timpul prezent, accentuând: „Păcatele îţi sunt iertate”. Mulţumesc lui Dumnezeu că este aşa, pentru că energia
creatoare care există în cuvântul „iertat” trebuie să înlăture toate păcatele şi să creeze o fiinţă nouă. Cred în
creaţiune. Tu crezi? Crezi în energia creatoare a cuvântului „iertat” care îţi este adresat? Sau eşti un evoluţionist şi
spui: „Nu văd cum poate fi aşa pentru că sunt atât de rău. Am încercat să fac binele, dar am eşuat de multe ori.
Am trecut prin multe urcuşuri şi coborâşuri şi am fost de mai multe ori jos decât sus”. Dacă spui aceasta eşti
evoluţionist, căci aceasta este evoluţia.
Mulţi au dorit cu ardoare o inimă curată. Ei spun: „Cred în iertarea păcatului şi în ce s-a spus mai înainte şi aş
accepta toate aceste lucruri dacă aş fi sigur că pot rezista; dar este atât de mult rău în inima mea şi atât de multe
lucruri de biruit, încât nu mai am nicio încredere”. Dar iată cuvântul: „Creează în mine o inimă curată”. O inimă
curată se obţine prin creaţiune şi nu prin alte mijloace; iar creaţia este făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Căci El
spune: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un spirit nou.” Ezechiel 36:26. Acum eşti creaţionist sau
evoluţionist? Vei pleca de aici cu o inimă rea sau cu o inimă nouă, creată prin Cuvântul lui Dumnezeu care are în
el energia creatoare pentru a produce o inimă nouă? Acest cuvânt rosteşte pentru tine o inimă nouă. Fiecăruia îi
vorbeşte astfel; şi dacă laşi să treacă vreun moment între rostirea cuvântului şi o inimă nouă eşti evoluţionist. Dacă
îngădui să treacă timp între rostirea cuvântului şi împlinirea lui în experienţa ta eşti evoluţionist.
Sunt unii aici care au spus: „Da, vreau acest lucru. Am să-l obţin. Cred că acest cuvânt îl va împlini”, dar au
lungit timpul până la următoarea întâlnire, apoi mereu şi mereu, anii au trecut, iar ei sunt astfel evoluţionişti. În
timp ce mulţi se învârtesc în jurul tainei credinţei şi a sfinţeniei ar putea rezolva problema, spunând: „Ştiu că Isus
Hristos este partea mea pe vecie”. Puterea pentru realizarea acestui fapt se află în Cuvântul lui Dumnezeu; şi când
este acceptat, energia creatoare este prezentă pentru a produce lucrul rostit. Astfel că puteţi rezolva problema
tainei credinţei şi a sfinţeniei, declarând că ştiţi că Hristos vă aparţine pentru veşnicii.
Există o taină a felului în care Dumnezeu poate fi manifestat în trupul nostru păcătos. Dar, atenţie! Problema
nu este această taină. Problema este: există creaţiune? Există un Creator care să poată crea în voi o inimă curată?
Sau totul nu este decât simplă evoluţie? De astăzi şi până la sfârşitul zilelor întrebarea printre adventiştii de ziua a
şaptea trebuie să fie: crezi în Creator? Dacă crezi în Creator, în ce fel creează El? Bineînţeles că spui: prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte bine. Dar creează El lucruri pentru tine prin Cuvântul Său? Eşti un creaţionist faţă
de ceilalţi evoluţionişti sau un evoluţionist faţă de ceilalţi creaţionişti? Care este realitatea?
Altceva. Cuvântul spune: „Curăţiţi-vă!”. Iar mai devreme a spus: „Să fie lumină! Şi a fost lumină”. El i-a spus
leprosului: „Fii curăţit!” şi „îndată” a fost curăţit. Acum îţi spune ţie: „Fii curat!” şi ce se întâmplă acum? Ce veţi
spune? Atunci, de dragul sufletului vostru, încredeţi-vă în cuvântul creator. Recunoaşteţi puterea creatoare din
Cuvântul lui Dumnezeu, căci acest cuvânt al lui Dumnezeu care este în Biblie este cu tine astăzi, este acelaşi care
a adus lumile la existenţă, care a adus lumina din întuneric şi l-a curăţit pe lepros. Acest cuvânt rostit pentru tine
astăzi, dacă este primit, te va face un om nou în Hristos Isus. Acest cuvânt rostit în pustia întunecată şi în
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goliciunea inimii tale, dacă este acceptat, produce lumina lui Dumnezeu. Acest cuvânt rostit astăzi pentru tine,
care eşti atins de lepra păcatului, dacă este primit, te va curăţi de îndată. Lăsaţi-l să facă acest lucru! Lăsaţi-l!
Cum voi fi curăţit? Prin puterea creatoare a cuvântului: „Fii curăţit!”. De aceea este scris: „Acum voi sunteţi
curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” Ioan 15:3. Eşti curat? Vei fi creaţionist din acest moment? Sau
vei continua să fii evoluţionist?
Vedeţi ce binecuvântare? Când citeşti cuvântul, îl primeşti şi meditezi la el, ce semnifică pentru tine? Oh,
creaţie! Puterea creatoare este în tine producând lucrurile pe care le rostise cuvântul; trăieşti chiar în prezenţa
puterii creaţiunii. Creaţiunea este continuată în viaţa ta. Dumnezeu creează în tine neprihănire, sfinţenie, adevăr,
credinţă, fiecare lucru bun şi minunat.
Când va fi aşa, păzirea Sabatului va căpăta o altă semnificaţie, pentru că Sabatul este un memorial al creaţiunii
– semnul că cel care îl păzeşte Îl cunoaşte pe Creator şi este familiarizat cu procesul creaţiei. Dar atâta timp cât
eşti evoluţionist, păzirea Sabatului este o înşelătorie.
Până ce nu vei recunoaşte zi de zi Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind o putere creatoare în viaţa ta, faptul că
păzeşti Sabatul este o înşelătorie, pentru că acesta este memorialul creaţiunii: „un semn între Mine şi voi, ca să
ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru”, Creatorul tuturor lucrurilor.
În capitolul 2 din Efeseni, versetele 8-10 citim: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi
am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în
ele.”
Nu trebuie să te aştepţi la fapte bune din tine însuţi. Ai încercat deja. Evoluţionistul încearcă mereu, dar fără
niciun rezultat. De ce tot încerci să faci fapte bune când ştii foarte bine că vei da greş? Ascultă! De acum şi până
la sfârşitul lumii nu va exista nimic bun în tine dacă acesta nu va fi creat de Creatorul însuşi, prin cuvântul Său
care are în el energie creatoare. Să nu uiţi acest lucru! Vrei să faci fapte bune când vei pleca de aici? Acest lucru
este posibil doar dacă vei fi creat în Isus Hristos pentru aceste fapte bune. Încetează să mai încerci! Priveşte la
Creator şi primeşte cuvântul Său creator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în tine”, atunci vor apărea
acele fapte bune, vei fi creştin. Apoi, pentru că trăieşti cu Creatorul şi eşti în prezenţa energiei creatoare, vei avea
acea pace fericită şi acea forţă veritabilă, constructivă, care aparţine unui creştin.
Când îţi spune că: „noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”, recunoaşte-L pe Creator, recunoaşte măcar lucrurile bune
pe care El le-a creat în tine, fără să mai acorzi nicio atenţie altor fapte care nu sunt create, pentru că nu există
nimic bun cu excepţia celor create de El.
Acum ai fost creat din nou în Isus Hristos. El spune aceasta. Mulţumeşte-I pentru aceasta. Cum? La acest
verset vei fi evoluţionist? Acesta este timpul prezent: „Noi suntem lucrarea Lui”. Suntem creaţi în Hristos Isus
pentru fapte bune. Nu-i aşa? Cuvântul a fost rostit. Este cuvântul creator. Cât timp vei lăsa să treacă între Cuvântul
lui Dumnezeu şi momentul în care vei fi un om nou? Când vorbeam despre creaţiune la început, spuneaţi că cel
care lasă să treacă chiar şi un minut între cuvânt şi lucru, este evoluţionist. Ce sunteţi acum în faţa Cuvântului lui
Dumnezeu care creează oameni în Hristos Isus pentru fapte bune? La acest punct eşti evoluţionist? Haideţi să fim
cu toţii creaţionişti!
Nu înţelegeţi că în felul acesta nu este nevoie de un proces lung şi epuizant pentru a fi gata să-L întâlnim pe
Domnul în slava Sa? Atât de mulţi oameni privesc la ei înşişi. Ei consideră că este firesc să aibă nevoie de mult
timp pentru a fi gata să-L întâlnească. Dar dacă acest lucru se face prin evoluţie, nu va fi realizat niciodată. Dar
dacă se face prin creaţiune, se va realiza sigur şi repede. Acest cuvânt la care m-am referit mai devreme este
cuvântul pe care fiecare trebuie să-l ia ca fiind pentru sine: „În vreme ce mulţi se învârtesc în jurul tainei credinţei
şi a slavei, ar putea rezolva problema declarând deschis: ‘Isus este al meu pentru veşnicii’”.
Vă daţi seama cât timp am fost evoluţionişti? Încetăm să mai fim? Haideţi să fim creaţionişti şi se va rezolva
totul. Haideţi să fim cu adevărat păzitori ai Sabatului. Haideţi să credem în Dumnezeu. El rosteşte iertare. Rosteşte
o inimă curată. Vorbeşte despre sfinţenie şi o creează. Lăsaţi-L să o creeze şi în voi. Încetaţi să mai fiţi
evoluţionişti, lăsaţi acest cuvânt creator să lucreze pentru voi, lăsaţi această putere creatoare să lucreze în voi ceea
ce spune cuvântul şi înainte să părăsiţi casa aceasta, Dumnezeu vă poate pregăti pentru a-L întâlni. Cu adevărat,
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chiar prin acest lucru Îl veţi întâlni. Şi după ce L-aţi întâlnit în acest fel şi-L întâlniţi în acest fel în fiecare zi, nu
sunteţi atunci gata să-L întâlniţi? Credeţi acest lucru? Credeţi că El a spus şi lumile au apărut, lumina a venit prin
cuvântul Său atunci când l-a rostit, leprosul a fost vindecat „îndată” ce El a vorbit, dar în ceea ce vă priveşte,
consideraţi că este nevoie de ceva timp între momentul în care cuvântul a fost rostit şi împlinirea lui. Oh, de ce
vreţi să fiţi evoluţionişti? Creaţiunea, creaţiunea – aceasta este calea!
Noi suntem cei care îi chemăm pe oameni la ospăţ. Noi trebuie să le spunem: „Veniţi, iată că toate sunt gata!”.
Dar cum aş putea să-i spun unui om că totul este pregătit, când eu însumi nu sunt pregătit? Începem cu o
minciună. Cuvintele mele nu-l vor atinge. Nu sunt decât vorbe goale. Dar, oh, dacă în acest apel există puterea
creatoare a cuvântului care ne-a pregătit, care ne-a curăţit de păcat, care ne-a creat pentru fapte bune, care ne
susţine aşa cum soarele este susţinut pe orbita pe care Dumnezeu a ales-o – atunci când mergem şi spunem lumii
care zace în păcat: „Veniţi, căci iată că toate sunt gata”, ei vor auzi. Vor auzi în această chemare tonul vocii
Păstorului celui bun şi vor veni cu plăcere pentru ca puterea creatoare să-i facă fiinţe noi şi să-i pregătească pentru
ospăţul la care au fost invitaţi.
În acest moment al istoriei ne aflăm noi. Sigiliul lui Dumnezeu este pus pe poporul Său. Dar, amintiţi-vă că El
nu-Şi va pune niciodată sigiliul pe cineva care nu este curăţit de orice mânjitură a păcatului. Dumnezeu nu-Şi va
pune sigiliul pe ceva care nu este adevărat, care nu este bun. I-aţi cere să-Şi pună sigiliul pe o neprihănire care nu
este altceva decât fărădelege? Nu veţi îndrăzni să faceţi asta. Ştiţi că El este prea drept ca să facă acest lucru. Deci
El trebuie să vă cureţe pentru a putea să-Şi pună sigiliul pe propria Sa lucrare. El nu poate să-Şi pună sigiliul pe
lucrarea voastră. Doar un document confirmat de El însuşi poate purta sigiliul Său. Lăsaţi-L să-Şi scrie caracterul
în inima voastră şi astfel va putea să vă pună sigiliul. Nu va putea să-Şi pună sigiliul Său aprobator peste inima
voastră decât atunci când cuvântul creator şi-a împlinit scopul în inima voastră.
Puteţi vedea în prezenţa Cui ne aflăm. Vă daţi seama într-o oarecare măsură de cât timp vom avea nevoie să
epuizăm jumătate din acest subiect. Dar fraţilor, când ne vom opri, să o facem în faţa creaţiunii. Haideţi să nu mai
fim evoluţionişti. Să nu mai lăsaţi să treacă nici măcar un moment între rostirea cuvântului şi împlinirea lui în voi.
Astfel, trăind în prezenţa creaţiunii, mergând în prezenţa Creatorului, susţinuţi de puterea creatoare, inspiraţi prin
energia creatoare, cu un astfel de popor, Dumnezeu poate schimba lumea în foarte puţin timp.
Dacă la început credeaţi că este un subiect bizar pentru o ocazie ca cea de astăzi (era încheierea săptămânii de
rugăciune), acum vă daţi seama că este adevăr prezent. Există doar două căi. Nu există cale de mijloc. Orice
bărbat şi orice femeie din lume poate fi ori creaţionist, ori evoluţionist. Evoluţia este necredinţă, este moarte.
Creaţiunea este creştinism, este viaţă. Alegeţi creaţiunea, creştinismul şi viaţa pentru a putea trăi. Să fim numai
creaţionişti, pentru totdeauna creaţionişti! Şi tot poporul să spună: „Amin”!

Alonzo Trevier Jones, „Review and Herald” 21 Februarie 1899

Un principiu neglijat
„De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai
punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre
punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică.” Evrei 6:1-2
Pasajul de mai sus interesant. Pavel menţionează lucrurile pe care le considera a fi principii fundamentale ale
doctrinei lui Hristos, lucruri pe care le consideră a fi importante în punerea bazei pentru experienţa creştină.
Bineînţeles, considera el, că ar trebui să lăsăm aceste principii în urmă, odată ce am trecut prin ele, şi să înaintăm
acum spre perfecţiune.
De remarcat sunt lucrurile enumerate ca fiind fundamentul credinţei creştine. Ele sunt, după cum urmează:
Pocăinţa de fapte moarte, Credinţa în Dumnezeu, Botezul, Punerea mâinilor, Învierea morţilor, Judecata veşnică.
Uitaţi-vă la această listă. Un lucru pare să atragă atenţia pentru simplul fapt că este rareori practicat de creştini
şi în mod cert, nu de adventiştii de ziua a şaptea. Vorbesc, desigur, despre punerea mâinilor. Toate celelalte lucruri
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sunt îmbrăţişate cu toata inima şi este de aşteptat a fi acceptate, crezute şi, pe cât se poate trăite de toţi creştinii.
Dar când vine vorba despre punerea mâinilor, pare a fi vorba despre o neglijare, una care este dificil de înţeles,
până când nu începem să examinam motivele pentru aceasta.
Reţineţi că aceste lucruri sunt principii ale doctrinei lui Hristos. Ele constituie baza pe care se fundamentează
Împărăţia lui Hristos, pe care se clădeşte o relaţie cu Hristos. Deci, e important să întrebăm: de ce este punerea
mâinilor un lucru atât de neglijat în experienţa creştinilor de azi?
Sunt creştin timp de 34 de ani şi totuşi, nimeni nu mi-a spus că punerea mâinilor era o parte necesară a
experienţei mele creştine. Este adevărat că au fost puse mâinile pe mine când am fost numit prezbiter, dar asta nu
a fost privită ca şi o parte fundamentală a experienţei mele creştine, ci mai degrabă o metodă de a mă iniţia în
sistemul ierarhic al denominaţiunii.
Când ne uităm în Biblie, şi în mod special în Noul Testament, este evident că ceremonia punerii mâinilor
constituia o parte integrantă a experienţei bisericii primare. În timp ce nu este consemnat faptul că Isus ar fi
ordonat punerea mâinilor, totuşi El a vorbit despre ea ca fiind parte integrantă a experienţei ucenicilor. Cuvintele
Sale au fost: „Vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Marcu 16:18
El Însuşi, foarte des, Şi-a pus mâinile pe oameni, fie binecuvântându-i, fie vindecându-i. (Matei 19:14-15;
Luca 13:13; Marcu 6:5; Luca 4:40).
Mai mult, istoria bisericii apostolice ne arată că această practică era bine înrădăcinată în experienţa
credincioşilor. Avem aici câteva exemple în care este arătat modul în care ei priveau această practică: Fapte 6:5-6;
9:17; 13:2-3; 28:8; 1 Timotei 4:14; 2 Timotei 1:6.
Dar de ce această ceremonie, care a fost practicată la fel de conştiincios ca şi botezul în biserica primară, este
dispărută din biserica de azi? De ce singurele ocazii în care se practică punerea mâinilor sunt la binecuvântarea
copiilor sau la numirea persoanelor în poziţii de conducători în biserică? De ce nu se mai practică pentru cererea
Spiritului Sfânt sau pentru vindecare?
Noul Testament consemnează patru ocazii diferite în care, punerea mâinilor era, în mod normal, practicată:
Când o persoană era binecuvântată; Când o persoană era aleasă pentru slujba sau responsabilitatea bisericii; Când
era vindecată o persoană; Când Spiritul Sfânt era împărţit.
Vom vedea că punerea mâinilor este încă practicată pentru două dintre aceste motive, dar lipseşte cu
desăvârşire în cazul celorlalte două. De ce asta? Răspunsul este evident, dacă privim mai îndeaproape: două dintre
aceste evenimente nu necesita nicio intervenţie supranaturală evidentă, iar celelalte două sunt egale cu zero dacă
nu are loc o intervenţie clară a puterii lui Dumnezeu. Astfel, creştinii s-au simţit confortabil să pună mâinile pe
bebeluşi, spre a cere să fie binecuvântaţi, şi să pună mâna pe predicatori şi diaconi, cerând să le fie oferită
înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru că, practic, nimeni nu ştie dacă aceste rugăciuni sunt ascultate sau nu.
Dar în cazul rugăciunilor pentru bolnavi, când erau puse mâinile, se întâmplau lucruri supranaturale! Se
întâmplau miracole! În cazul rugăciunilor pentru botezul Duhului Sfânt erau manifestări care arătau, în mod clar,
că o putere supranaturală venise asupra celor pentru care se făcuse rugăciunea. Ei începeau să se comporte într-o
manieră care nu putea fi explicată decât prin existenţa în ei, a unei puteri supranaturale.
Creştinismul astăzi, nu are nicio putere; acesta este adevărul. Ceea ce avem este o formă de evlavie, dar nicio
putere, exact cum apostolul Pavel a spus că va fi în zilele din urmă. Aşadar, creştinismul se sustrage de la acele
practici, care îi va face descoperită neputinţa. Practici precum vindecarea bolnavilor, rugăciuni pentru botezul
Duhului Sfânt sunt atent ocolite în timp ce sunt practicate ceremonii care nu necesită nicio intervenţie
supranaturală, pentru a menţine ideea că încă avem de-a face cu Dumnezeu.
Singurele biserici care practică punerea mâinilor sunt, majoritatea, din păcate, cele implicate în spiritualism, şi
experimentează manifestări de origine satanică. Acest lucru ne-a înfricoşat atât de tare încât suntem gata să
condamnăm orice lucru de natură supranaturală ca fiind satanic. Ne-a făcut să respingem orice, în afara
legalismului religios, bazat pe cuvinte şi doctrină. Adevărul este că ne e frică de tot ce pare nefiresc sau dincolo de
explicaţiile omeneşti. Avem o formă de evlavie, dar tăgăduim puterea.
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Un lucru normal ca şi botezul
Dar pe măsură ce studiem Biblia, aflăm că punerea mâinilor pentru botezul Duhului Sfânt şi vindecarea fizică
erau experienţele fireşti ale bisericii primare ca şi ceremonia botezului. Era normal ca, după ce oamenii erau
botezaţi, următorul pas îl constituia punerea mâinilor asupra lor pentru a primi Duhul Sfânt. De ce a dispărut
această practică din biserică? Iată un exemplu izbitor care ilustrează adevărul a ceea ce vreau sa spun:
„Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe
Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se
pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au
pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt”. Fapte 8:14-17
Priviţi ce se întâmplă aici. Samaritenii crezuseră deja şi fuseseră deja botezaţi. Ei erau în aceeaşi poziţie ca şi
cei mai mulţi creştini de astăzi (inclusiv adventiştii). În modul actual de a proceda, după botez, următorul pas este
să ne luăm locul în biserică şi să încercăm să trăim o viaţă creştină. Cu toate acestea, în biserica primară acest
lucru nu era de ajuns; mai era ceva ce lipsea din experienţa credincioşilor. Petru şi Ioan au venit de la Ierusalim la
aceşti credincioşi, care erau deja botezaţi, pentru a se ruga şi a-şi pune mâinile pe ei. Cu ce scop? Cu scopul precis
ca ei să primească Spiritul Sfânt. Aceasta era metoda şi calea creştinilor Noului Testament. Ce s-a întâmplat cu
această practică astăzi?
Însă, atunci când botezăm oameni, suntem conştienţi că nu există nicio putere în apa însăşi. Cu toate acestea,
ştim că Însuşi Hristos a ordonat botezul cu apă şi că, atunci când o persoană este botezată, ceremonia însăşi devine
o punte de legătură între credinţa lui şi puterea lui Hristos. Astfel, ceremonia devine o ocazie în care păcatele unei
persoane sunt şterse.
Într-un mod similar înţelegem că actul punerii mâinilor nu transferă vreo virtute de la o persoană la alta. Toată
puterea Îi aparţine numai lui Dumnezeu. Totuşi, din nou, punerea mâinilor devine o punte de legătură, unde
credinţa unei persoane poate să prindă făgăduinţa lui Dumnezeu de a turna Spiritul Său, şi în Biblie vedem mereu
şi mereu că această simplă ceremonie devenise un eveniment în care bolnavii erau vindecaţi şi Spiritul Sfânt era
turnat asupra multor credincioşi.
Lucrează Dumnezeu încă în acest mod, sau adventiştii din timpurile „moderne” au făcut aceste practici inutile?
Pe măsură ce studiez Biblia şi practicile primilor credincioşi, descopăr că practicile creştinilor de astăzi sunt
diferite de simplitatea şi credinţa creştinismului biblic şi devine clar că acesta este motivul major pentru care
experienţa noastră este atât de diferită de cea a bisericii primare.
Timp de 165 de ani adventiştii de ziua a şaptea au aşteptat turnarea Duhului Sfânt în măsura de la Cincizecime.
Profetul adventist a exprimat nevoia şi dreptul nostru astfel:
„De ce a fost consemnată istoria faptelor apostolilor, aşa cum ei lucrau cu zel sfânt, animaţi şi învioraţi de
Duhul Sfânt, dacă nu pentru ca oamenii lui Dumnezeu de astăzi să capete încredere pentru a munci cu sinceritate
pentru El? Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru oamenii de atunci este la fel sau poate mai mult ceea ce o să facă
pentru oameni, astăzi. Tot ceea ce apostolii au făcut, fiecare membru din biserică este dator să facă. Şi trebuie să
lucrăm cu o ardoare şi mai mare, să fim însoţiţi de Duhul Sfânt, într-o măsură şi mai mare, pe măsură ce răutatea
cere un apel şi mai hotărât pentru pocăinţă. … În acest timp, când sfârşitul timpului este aproape, n-ar trebui ca
zelul bisericii să întreacă zelul bisericii primare? Zelul pentru gloria lui Dumnezeu a mişcat apostolii să fie martori
ai adevărului cu mare putere. N-ar trebui ca un astfel de zel să ne ardă inimile cu o dorinţă de a spune povestea
despre iubirea răscumpărătoare, despre Isus şi El crucificat? N-ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie
descoperită mai mult astăzi, decât în timpul apostolilor?” R&H, 13 Ianuarie,1903
Şi totuşi, în afara unei scurte licăriri de lumină între anii 1888 şi 1900, au existat puţine evidenţe că revărsarea
este mai aproape acum, 165 de ani mai târziu, decât la începutul mişcării din 1844. De ce se întâmplă asta? Din ce
în ce mai mult sunt convins că acest lucru se datorează faptului că nu suntem conştienţi de drepturile noaste în
Hristos, şi de aici rezultă realitatea faptului că noi nu credem promisiunile lui Dumnezeu. Dar, dacă credem
promisiunea lui Dumnezeu de a ne da acest dar, vreau să vă întreb: cum se face că nu întrebăm aşteptând să
primim imediat? Mai mult, de ce nu ne punem mâinile peste fraţi, în Numele lui Isus (aşa cum facem la botez)
pentru ca ei să primească botezul cu Duhul Sfânt?
E posibil să fim speriaţi în înţelegerea unui lucru pe care nu l-am văzut niciodată practicat în biserica noastră.
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Probabil că, atunci când vine vorba despre punerea mâinilor, ne gândim la bisericile penticostale şi carismatice,
care au făcut un ritual din aceste lucruri. Dar este acesta un motiv pentru a nu practica un lucru care este în mod
evident o practică biblică, pentru a ne priva de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o întotdeauna ca răspuns la
o cerere sinceră şi o fidelă urmare a instrucţiunilor Lui?
Vine un moment în care religia noastră trebuie să se mute de la teorie la realitate. Vine un moment în care ne
dăm seama că, în religia noastră, suntem implicaţi în ceva supranatural şi acela e momentul să începem să
interacţionam cu această realitate supranaturală. E timpul să încetăm a sta pe malul Iordanului şi să speculăm; e
timpul să păşim în apă. Indiscutabil, este o experienţă înfricoşătoare să păşeşti în necunoscut, să intri în ceva pe
care nu l-ai experimentat niciodată. Dar întrebarea este: merge Hristos înaintea noastră? În înaintarea noastră,
călătorim noi cu El? Aceasta este singura întrebare care contează cu adevărat.

David Clayton, Martie 2010

Negând puterea
Recent am publicat câteva articole cu privire la botezul cu Duhul Sfânt şi experienţa biblică a punerii mâinilor.
Aceste articole au stârnit reacţii puternice. Pe de o parte, au fost răspunsuri pozitive, cu mulţumiri, pentru că am
deschis un subiect al experienţei creştine care a fost mult timp neglijat. Pe de altă parte, au fost multe reproşuri din
partea unora, chiar ale acelor care îşi exprimau teama că noi deschidem uşa pentru intrarea spiritelor rele.
Doresc să răspund acestor obiecţiilor. Dacă, uneori, comentariile noastre par a fi aspre, tăioase ne cerem scuze
anticipat, pentru că încercam să evitam pe cât putem astfel de lucruri. Totuşi, încercăm să fim direcţi şi clari în
evidenţierea învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu şi principiilor greşite pe care noi le credem prezente în
obiecţiile prezentate până în acest punct.

Când este primit Spiritul Sfânt?
„Scriptura este clară. Spiritul Sfânt era primit la convertire, când o persoană credea şi / sau era botezată”.
Acest citat reprezintă obiecţia unei persoane care spune că Spiritul Sfânt era primit în momentul botezului sau
convertirii, sugerând că un botez ulterior al Spiritului Sfânt este inutil. Acest lucru, în mod clar, nu poate fi
susţinut de Scripturi. Noul Testament este plin de exemple în care oamenii erau convertiţi, credeau şi totuşi
primeau apoi botezul Duhului Sfânt.
Ucenicii, spre exemplu, au crezut cu toţii înainte de Cinzecime şi este clar că experienţa crucificării şi învierii
i-a adus pe toţi la stadiul convertirii. Aveau ei o experienţă în care Spiritul Sfânt era la lucru în vieţile lor?
Bineînţeles că aveau; şi totuşi, ei erau cei cărora Isus le spusese să rămână în Ierusalim, până când primeau
botezul Duhului Sfânt. Erau aceleaşi persoane cărora le spusese că nu erau încă pregătiţi pentru a duce
Evanghelia, până când nu aveau să primească putere de sus. Puterea de convertire a Duhului Sfânt, când ei au
crezut, nu era de ajuns; ei aveau nevoie, de asemenea, de puterea botezului Spiritului, înainte să fie calificaţi
pentru a fi martorii Evangheliei Împărăţiei.
Samaritenii cărora Pavel le predicase în Fapte capitolul 8, reprezintă un alt exemplu. Să citim înregistrarea a
ceea ce s-a întâmplat.
„Filip s-a coborât în cetatea Samariei, şi le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele
spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea. … Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei. …
Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe
Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se
pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au
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pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.” Fapte 8:5-6, 12, 14-17.
Aici vedem că samaritenii întâi au crezut şi au fost botezaţi atunci când Filip le-a predicat, şi mai târziu, într-o
altă experienţă, Petru şi Ioan şi-au pus mâinile pe ei şi au primit botezul Duhului Sfânt.
Convertirea şi botezul cu apă înseamnă că Spiritul Sfânt este prezent în viaţa unei persoane, dar nu este acelaşi
lucru cu botezul Duhului Sfânt. Aceasta este o experienţă care are loc după convertire.
Singurul caz în care Spiritul Sfânt a fost dat imediat când oamenii au crezut, a fost în cel lui Cornelius şi a
celor adunaţi cu el pentru a-l asculta pe Petru. În toate celelalte cazuri (incluzând şi ucenicii), Spiritul Sfânt era dat
după convertire. Aceasta este mărturia Bibliei. În cazul lui Cornelius şi al celor adunaţi împreună cu el, Dumnezeu
a făcut o excepţie, pentru că a vrut ca Petru şi credincioşii evrei să înţeleagă faptul că El a acceptat neamurile la
fel cum i-a acceptat pe evrei. Dacă Dumnezeu n-ar fi operat în acest fel, diferit decât în mod obişnuit, ar fi fost
posibil ca Petru să fi fost foarte rezervat în punerea mâinilor pe cei dintre neamuri. De fapt, chiar prima acuzaţie
care i-a fost adusă de către ceilalţi apostoli a fost: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat
cu ei.” Fapte 11:3.
Petru a trebuit să se apere explicând cum l-a condus Dumnezeu, şi punctul central era: „Deci, dacă Dumnezeu
le-a dat acelaşi dar, ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui
Dumnezeu?” Fapte 11:17.
Ceea ce l-a convins pe Petru şi pe ceilalţi a fost faptul că Dumnezeu i-a botezat pe cei dintre neamuri cu Duhul
Lui cel Sfânt. Acesta era motivul pentru care Dumnezeu le-a dat acest dar chiar înainte ca ei să fie botezaţi! Era un
mesaj pentru apostoli. Dar acesta nu era modul Lui normal de lucru.
Sunt şi alte exemple de persoane care au primit Spiritul Sfânt, nu în momentul în care au crezut, ci după. A fost
cazul lui Pavel (Fapte 9:17) şi al efesenilor (Fapte 19:5, Fapte 1:3).
Dacă un credincios doreşte să primească astăzi Spiritul Sfânt şi să aibă mâinile puse peste el, pur şi simplu
doreşte să umble în felul în care Isus a condus biserica primară. Dacă îl criticăm pentru aceasta, atunci întrebarea
care trebuie pusă într-adevăr este: „Ne obţinem noi ideile din Biblie?”

Motivul pentru primire
S-a sugerat că, în cazul Samaritenilor, botezul cu Duhul Sfânt a fost întârziat pentru că aveau nevoie să fie
îndoctrinaţi înainte de a fi umpluţi cu Duhul Sfânt. Susţine însă Biblia această idee? Au fost cei 3.000 de evrei
credincioşi, care au primit Spiritul Sfânt la Cinzecime, mai bine îndoctrinaţi decât cei din Samaria sau Efes? De ce
nu a fost necesar ca şi ei să fie îndoctrinaţi înainte de a primi Duhul Sfânt? Răspunsul lui Petru către ei a fost
foarte clar: „Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Fapte 2:38
Biblia nu poate fi înţeleasă greşit. Condiţia pentru primirea Duhului Sfânt în ziua Cinzecimii era „Pocăiţi-vă şi
fiţi botezaţi...în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcătelor”. Îndoctrinarea nu făcea parte din aceasta.
Dar Corneliu şi cei adunaţi acolo pentru a-l asculta pe Petru erau ei mai bine îndoctrinaţi decât samaritenii,
care învăţaseră sub cârmuirea lui Filip? Şi totuşi, ei au primit Duhul Sfânt şi, mai mult de atât, l-au primit chiar
când Cuvântul le era predicat pentru prima dată.
Unde spune vreodată Biblia că noi primim botezul Duhului Sfânt atunci când suntem îndoctrinaţi atât cât
trebuie? Isus spune clar: „Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul,
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”. Ioan 16:13.
Venirea Spiritului Sfânt ne face să cunoaştem adevărul. De ce întoarcem lucrurile şi sugerăm că trebuie să
învăţăm adevărul înainte ca Spiritul Sfânt să vină să ne dea putere. Din nou, Cuvântul Lui Dumnezeu vorbeşte:
„Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?” Galateni
3:5.
Mărit fie Domnul pentru simplitatea şi claritatea cuvântului Său! Primim Spiritul prin auzirea credinţei, facem
minuni prin auzirea credinţei! Credinţa este motivul Lui Dumnezeu, credinţa – nu îndoctrinarea – este calificarea
lui Dumnezeu. Acelaşi lucru care ne califică pentru salvare – credinţa în Isus – este acelaşi care ne califică pentru
oricare dintre darurile lui Dumnezeu, inclusiv darul botezului Duhului Sfânt.
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Altă condiţie?
„Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
Fapte 5:32.
Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce Îl ascultă. Acesta este adevărul biblic, dar înţelesul cuvântului „ascultă”,
aşa cum este folosit aici, a fost mereu distorsionat faţă de înţelesul pe care Petru a intenţionat să i-l atribuie. Ce
înseamnă să „asculţi“ de El, în acest verset? Mulţi oameni bine intenţionaţi spun că trebuie să demonstrăm
ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu, înainte ca El să ne dea botezul Duhului Său. Ei găsesc imposibil ca
Dumnezeu să reverse Spiritul Său numai pe baza credinţei. Dar, din nou, Cuvântul lui Dumnezeu este prea clar
pentru a fi neînţeles: „...aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.” Efeseni 1:13.
Spiritul Sfânt este dat celor ce ascultă de invitaţia lui Dumnezeu: „Pocăiţi-vă, credeţi în Domnul Isus Hristos şi
fiţi botezaţi”.
Ascultarea credinţei era cea care îi dădea lui Dumnezeu posibilitatea să poată revărsa binecuvântările asupra
credincioşilor bisericii primare. Nimeni nu i-a întrebat dacă sunt păzitori ai poruncilor, înainte să primească
binecuvântarea; singura întrebare era întotdeauna privitoare la credinţă. Binecuvântarea Spiritului era cea care îi
făcea să trăiască vieţi neprihănite, care aducea neprihănirea lui Hristos şi infuza o trăire dreaptă, neprihănită în
vieţile lor. Dumnezeu nu pretinde sfinţenie înainte de a ne binecuvânta, ci mai degrabă, pentru că El este un
Dumnezeu al milei şi dragostei, ne trimite har în răspunsul credinţei noastre şi astfel, ne face să fim sfinţi.
Adventiştii ca întreg, şi în special „minţile reformate”, n-au reuşit să recunoască faptul că a sosit timpul pentru
botezul Spiritului. Privind corectitudinea doctrinelor şi perfecţiunea comportamentului ca cerinţe ale lui
Dumnezeu pentru această binecuvântare, nu ne-am simţit niciodată calificaţi pentru a o primi, căci, cine dintre noi
are toate doctrinele corecte şi un comportament perfect (cu toate că mereu ne găsim greşeli unii altora)? Nu există
nici unul şi, în mod sigur, nici unul din grupurile reformatoare.
Ce trist! Pretindem corectitudine unii de la alţii, în timp ce noi înşine recunoaştem, în mod lamentabil, că nu o
avem. Şi, în acelaşi timp, declarăm că Dumnezeu o pretinde înainte de a ne putea binecuvânta, şi astfel ne
consemnăm pe noi şi pe alţii la o viaţă de totală frustrare, încercând cu toată puterea să ajungem la „standard”, în
timp ce suntem conştienţi că încă nu am ajuns acolo, şi pare că nu vom ajunge niciodată. Ce tragedie şi ce
frustrare pentru un har al lui Dumnezeu, care spune repetat că ne-a dat toate lucrurile în Hristos; şi credinţa în
Hristos este singura noastră calificare!
Acest mod greşit de înţelegere este baza pentru religiile legaliste şi cele care îşi îndreaptă atenţia spre fapte,
care au invadat Adventismul de la cap la coadă. În mod trist, pare a fi pătruns gândirea „reformatorilor” mai mult
decât biserica mamă. De aceea suntem obsedaţi de ceea ce purtăm, de ceea ce mâncăm, unde mergem, ce facem,
etc. De aceea sunt grupări care se desprind pe motive copilăreşti precum: ar trebui să păstrăm sărbătorile; ar trebui
ca femeile să îşi acopere capul în timpul adunării; a fost Isus crucificat vinerea sau miercurea? Să mâncăm lapte şi
ouă? Este greşită ideea că putem deveni mai buni în faţa lui Dumnezeu, fiind mereu atenţi la micile detalii, că
putem deveni neprihăniţi prin acumularea de obiceiuri bune. Astfel, argumentele se înmulţesc pe măsură ce cresc
cerinţele.
În timp ce este important să arătăm un comportament creştin în toate aspectele vieţii, obsesia detaliilor în dietă
şi comportament este un indicator al unei deficienţe serioase în înţelegerea căii spre salvare.

Hristos proslăvit
Este o idee populară între creştini potrivit căreia, înainte ca Dumnezeu să ne poată da Spiritul Sfânt, trebuie să
existe o pregătire serioasă, ca punerea în regulă a lucrurilor cu ceilalţi, şi ca toţi să ajungă la o unitate în ceea ce
cred. Experienţa ucenicilor în camera de sus din cele 10 zile, este mereu folosită ca un exemplu al modului de
pregătire.
Nu negăm faptul că ucenicii au fost apropiaţi mai mult, şi că probabil s-a ajuns la o mai mare unitate, în acele
zile, în timp ce aşteptau şi se rugau împreună. Cu toate acestea, nu ar trebui să facem ca Scriptura să spună mai
mult decât o face deja.
Duhul Sfânt nu a fost revărsat mai înainte de ziua Cinzecimii pentru un singur motiv: „Căci Duhul Sfânt încă
nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” Ioan 7:39.
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Acesta este motivul pentru care darul Duhului a întârziat. Nu a avut legătură cu faptul că ucenicii nu erau
pregătiţi îndeajuns. Spiritul Sfânt a fost dat în ziua Cinzecimii, aşa cum era prefigurat în antitip, pentru că aceasta
era ziua în care Isus a fost glorificat. Acesta era evenimentul de care depindea revărsarea Spiritului, şi până când
acest eveniment nu avea loc, Spiritul sfânt nu putea fi dat. Petru a mărturisit despre asta atunci când a explicat cu
ce putere a făcut pe acel om să meargă.
„… Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat; şi v-aţi
lepădat de El înaintea lui, cu toate că el era de părere să-I dea drumul.” Fapte 3:13.
„Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a
turnat ce vedeţi şi auziţi.” Fapte 2:33.
De îndată ce Isus a fost glorificat, El s-a revărsat pe El Însuşi asupra ucenicilor, umplându-i cu propria Lui
viaţă şi atribute, reatribuite Lui la glorificare. Acesta era evenimentul pe care îl anticipase în rugăciunea către
Tatăl Său: „Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.”
Ioan17:5.
Pavel explica mai pe deplin ceea ce s-a întâmplat cu Isus în timpul glorificării sale: „Cel ce S-a pogorât, este
acelaşi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.” Efeseni 4:10.
Acesta era motivul pentru care era atât de necesar ca Isus să plece. (Ioan16:7). El a trebuit să plece şi să fie
glorificat. El trebuia să fie din nou pus în locul în care era din nou omniprezent, din care putea iarăşi să Îşi împartă
viaţa Sa fiecărui ucenic, aşa că El a urcat dincolo de ceruri, pentru a putea UMPLE toate lucrurile. El Însuşi este
chiar viaţa poporului Său, El Însuşi este cel care locuieşte în ei, şi Îşi trăieşte viaţa prin ei, împărţindu-le aceleaşi
daruri şi puteri, pe care El le-a avut când a fost aici, în trup.
„El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea
Celui ce plineşte totul în toţi.” Efeseni 1:22, 23.
Trebuia ca apostolii să aştepte pentru că timpul încă nu sosise pe deplin. Isus nu fusese glorificat încă. După ce
a fost glorificat, nu a mai existat „o aşteptare în camera de sus”. Niciodată după Cinzecime n-a mai fost necesar ca
oricare credincios să „aştepte”, făcând pregătire înainte ca Spiritul Sfânt să i se dea. În Biblie, procesul a fost
întotdeauna acelaşi: crede în Domnul Isus şi fii botezat, apoi primeşte Duhul Sfânt, de obicei însoţit de punerea
mâinilor, de un reprezentant al lui Hristos. Pregătirea necesară este credinţa noastră, nimic mai mult, nimic mai
puţin.

Este căutarea sinceră un lucru greşit?
Într-unul din articolele noastre am făcut referire la o persoană care a petrecut aproape un an, zi de zi căutând
Spiritul Sfânt, în pădure. Într-o publicaţie recentă a fost făcut următorul comentariu:
„Dacă nu avem prezenţa Spiritului Sfânt este pentru că refuzăm să ne predăm controlului lui Hristos, pentru că
nu ne-am pregătit inimile ca să-l primim. Nu este pentru că nu ne-am dus în pădure şi nu ne-am rugat la
Dumnezeu opt-doisprezece ore pe zi, timp de un an. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Acesta este ascetism...
Asta cere Dumnezeu de la noi pentru a primi Duhul Sfânt?”
Mi s-a părut dureros faptul că dorinţa sinceră a unei persoane pentru darul lui Dumnezeu, exprimată într-o
căutare sinceră şi cu toată inima, este atât de greşit interpretată. Dacă ar fi să acceptăm raţionamentul de mai sus,
atunci ar trebui să concluzionăm că postirea, pentru oricare motiv, este o formă de ascetism. Ce am spune de cele
10 zile pe care apostolii le-au petrecut în camera de sus? Este şi acesta un ascetism nenecesar? Dar de postul şi
călătoria lui Ilie timp de 40 de zile, când inima lui l-a condus să caute prezenţa lui Dumnezeu într-o manieră atât
de agonizantă, încât nu a putut mânca nimic? Dar postul lui Isus de 40 de zile în pustie? A fost omul acesta greşit
doar pentru simplul motiv că a rezistat mai mult de 40 de zile?
Durata timpului e cea care ofensează? Dar nu este acelaşi principiu, fie că durează 40 sau 365 de zile? Dorinţa
inimii conduce la o căutare pe măsură. Dacă îl condamnăm pe acest om, atunci ar trebui să Îl condamnăm şi pe
Isus, pe Ioan botezătorul, pe Ilie şi pe alţi eroi din Biblie. Chestiunea nu constă în timpul petrecut în căutare, ci în
motivul pentru care cauţi. Când o persoană se izolează, făcând din acest lucru o cale de a primi vreun merit de la
Dumnezeu, atunci acţiunea este greşită. Dar, când o persoană se devotează căutării, cu motivul obţinerii unei
legături mai apropiate cu Dumnezeu şi a unei înţelegeri mai profunde a căilor sale, atunci numai prejudecata sau o
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înţelegere sărăcăcioasă ne-ar conduce să îl condamnăm.

Manifestări fizice
„Simţământul unui extaz sau al unei emoţii extraordinare nu este evidenţa că cineva a primit Spiritul Sfânt.”
Această afirmaţie este, în mod clar, aţintită asupra unui subiect, pe care noi l-am publicat într-unul din
articolele noastre. Este afirmaţia de mai sus adevărată? Da, este, dar pentru că nu spune totul, sfârşeşte prin a fi
înşelătoare. Să sperăm că nu o să fim atât de confuzi încât să credem că primirea Duhului Sfânt nu o să aducă
nicio manifestare. Chiar şi în timpurile apostolice au fost, în toate cazurile menţionate, manifestări fizice. S-a
schimbat Dumnezeu? Chiar şi dacă n-ar fi nimic, trebuie cel puţin să fie un simţământ intens, dacă credem că am
primit un lucru de o asemenea importanţă ca Duhul Sfânt. Când oamenii devin puternic emoţionaţi, corpul începe
să tremure, de multe ori le dau lacrimile, câteodată ridică mâinile în mod spontan sau „sar şi Îl preamăresc pe
Dumnezeu.” Fapte 3:8.
E lamentabil faptul că unii dintre noi nu cred cu adevărat că, în primirea Duhului Sfânt, primim chiar viaţa lui
Hristos. Unii dintre noi sunt atât de legalişti, încât cred că Spiritul Sfânt nu reprezintă altceva decât idei, care ne
intră în minte pe măsură ce citim Biblia, sau activitatea îngerilor! Nu-i de mirare că religia noastră nu are nicio
emoţie, nicio aşteptare în ea! Nu-i de mirare că ajungem să criticăm orice lucru din experienţa cuiva, dacă vine din
sfera supranaturalului. Dar Biblia mărturiseşte în cele mai multe cazuri că, da, a fost o manifestare prin care
Dumnezeu le-a arătat oamenilor că El le-a dat botezul Duhului Sfânt. S-a schimbat El? Poate cineva să explice de
ce noi n-am avea dreptul să aşteptăm o manifestare astăzi, pentru acelaşi eveniment? E vreun motiv care-i
conduce pe unii să-i condamne pe cei care pretind că au o manifestare? Câtă aroganţă a sta şi a condamna
experienţa altei persoane pentru simplul fapt că noi înşine nu ştim nimic despre asta!

„Minunile vindecării nu constituie metoda lui Dumnezeu astăzi!”
Subtitlul de mai sus este un citat. Ni se spune că Dumnezeu nu face miracole de vindecare în ziua de astăzi,
decât prin metode naturale (folosind plante, hidroterapie, odihnă, reforma sănătăţii). Aceasta este o afirmaţie
uimitoare. Îmi amintesc şi acum: eram într-un grup de predicatori, şi ne-am rugat pentru vindecarea prezbiterului
Malcolm McCrillis. Când Mac s-a vindecat, ca şi rezultat, toţi ne-am bucurat. Acum, unii dintre cei care s-au unit
cu mine în rugăciunea pentru „un miracol de vindecare”, se pare că au decis că aceasta nu mai este metoda lui
Dumnezeu.
Se spune: „Să nu ne aşteptăm că Dumnezeu va face ceea ce El a zis că va face. El ne-a spus în mod clar că nu
va vindeca oamenii în mod miraculos, în ziua de azi, fără remediile simple pe care le-a rânduit.”
Se susţine că Dumnezeu nu mai lucrează prin miracole datorită multor false minuni înfăptuite de Satan şi
agenţii lui, şi astfel, ni se spune că, prezenta metodă a lui Dumnezeu este folosirea metodelor naturale. Dar dacă
prezenţa falselor miracole cere ca Dumnezeu să abandoneze această metodă în favoarea lui Satan, atunci acelaşi
motiv ar trebui să-i ceară să se oprească şi să lucreze prin metodele naturale, datorită adoptării pe scară largă, a
vindecării prin metode naturale, a agenţilor lui Satan!
Dacă vindecarea prin metode naturale este o mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu, atunci ar însemna că
adepţii mişcării „New Age” sunt agenţii prin care Dumnezeu lucrează astăzi. Mulţi dintre ai noştri se duc pentru
vindecare, astăzi, la cei din grupări „New Age” sau vindecători seculari, pentru că îi găsesc mai pricepuţi în
tratarea naturală decât adventiştii de ziua a şaptea. Dacă Dumnezeu nu face minuni pentru că sunt contrafaceri,
mie mi se pare că există mai multe motive ca El să nu lucreze nici prin remedii naturale, datorită a şi mai multor
contrafaceri!
Dar când magicienii lui Faraon au imitat miracolele lui Dumnezeu prin Moise, Dumnezeu nu a abandonat
miracolele doar pentru faptul că exista o contrafacere, ci a demonstrat în mod clar că lucrarea Lui era superioară.
Era de ajuns. Când Filip a predicat Evanghelia în Samaria (Fapte 8), Dumnezeu nu a abandonat miracolele
datorită lui Simon magicianul.
Ideea că Dumnezeu nu va lucra decât prin metode naturale nu are absolut nicio susţinere în Biblie! Isus şi
discipolii au vindecat diferite feluri de boli şi maladii. Au vindecat lepra, oameni infirmi, oameni născuţi orbi,
născuţi deformaţi, născuţi surzi, posedaţi. A vindecat vreodată metoda naturală un om orb din pântecele mamei
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lui? A putut reforma sănătăţii să redea vederea unui om născut orb? Au scos vreodată metodele naturale demonii
dintr-o persoană? De ce mergem atât de departe în a avea o formă de evlavie în timp ce „negăm puterea”?
Adevărul este că, multe din atitudinile noastre, nu sunt bazate pe altceva decât pe o religie omenească, pe o
abordare legalistă a lui Dumnezeu. Pentru mulţi, convertirea înseamnă schimbare graduală prin efort şi disciplină.
Nu ştim ce înseamnă „dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă”. 2 Corinteni 5:17. La fel privim şi sfinţiera:
toate depind de disciplina umană dureroasă. Acelaşi lucru e adevărat despre conceptul nostru asupra vindecării
divine – efort, educaţie şi disciplină în principiile sănătăţii. Nu este nici măcar o urmă de ceva supranatural într-o
astfel de religie, ci numai lucrarea omului. Dumnezeu să ne ajute! Oare nu ne trezim să vedem că o astfel de
religie nu e mai bună decât un curs de colegiu sau un studiu de filozofie, sau educarea controlului de sine? Unde
este nevoia de Dumnezeu supranatural în toate aceste lucruri? Cum putem pretinde că aceasta este exclusiv
metoda prin care El acţionează, când păgânii sunt mai pricepuţi decât noi în a o practica, şi au acelaşi sau mai
mult succes?
Miracolul este un eveniment supranatural, ce nu poate fi explicat prin actuala noastră înţelegere a legii fizicii,
chimiei şi a legilor naturale. Atunci, este evident că, dacă Dumnezeu lucrează numai prin metode naturale,
înseamnă că nu mai putem pretinde că Dumnezeul nostru este făcător de minuni. Această formă de gândire
produce o formă de evlavie - nimic mai mult - o formă fără putere. Nu ne rămâne decât o religie teoretică.

Motivul pentru minuni
Aici este, se pare, cea mai largă arie de neînţelegere. O persoană a exprimat această înţelegere greşită în
următoarele cuvinte:
„Scopul vindecării nu este numai de a diminua durerea şi disconfortul şi de a restaura viaţa. Este de asemenea
instructivă şi educaţională. O vindecare care nu instruieşte va garanta reîntoarcerea aceleiaşi condiţii.”
Acest frate, împreună cu mulţi alţii, pare a nu fi înţeles principalul motiv al tuturor vindecărilor şi al altor
miracole înfăptuite de Isus. Biblia este atât de clară în exprimarea motivului pentru aceste miracole încât este
dificil de înţeles cum îl putem pierde:
„Ucenicii Lui L-au întrebat: Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Isus a
răspuns: ‚N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa ca să se arate în el lucrările lui
Dumnezeu.’” Ioan 9:2-3.
Observaţi ce a spus Isus despre acest om născut orb, motivul pentru care s-a născut astfel: ca „lucrările lui
Dumnezeu să se arate în el.” Câtor bolnavi de astăzi, în neputinţă şi dureri, nu li s-ar putea spune că „acest lucru a
venit asupra lor pentru ca lucrările lui Dumnezeu să se arate în ei”. Şi totuşi, pretindem că astfel cazuri pot fi
vindecate numai prin „metode naturale.” Astfel, întrebuinţăm plante şi îi punem la dietă, dar adevărul este că şi
non-creştinii, care sunt pricepuţi în metodele naturale, pot face acelaşi lucru. Nu este nimic în acest lucru spre
gloria lui Dumnezeu sau ceva despre care să pretindem că este „o lucrare a lui Dumnezeu.” Ar trebui descrise mai
bine ca fiind „lucrări ale omului.” O lucrare care depinde de învăţare şi de cunoştinţe. Nu este nevoie de o reală
intervenţie a lui Dumnezeu. Educarea oamenilor pentru un stil de viaţă sănătos este un lucru necesar şi bun, dar,
vă rog, să nu îl confundăm cu ideea biblică de a „vindeca bolnavii.”
Principalul scop al minunilor nu este de a restaura sănătatea oamenilor, nu este o metodă de a face oamenii
nemuritori. Planul lui Dumnezeu în vindecarea bolnavilor nu a fost de a prelungi nelimitat viaţa oamenilor. Toţi
cei ce au fost vindecaţi, au murit în cele din urmă, după un anumit timp. Chiar şi cei înviaţi din morţi au murit.
Scopul principal al lui Dumnezeu a fost să dea mărturie despre natura supranaturală, natura divină a mesajului
prezentat. Luaţi, vă rog, în considerare, în mod serios, versetele următoare:
„Credeţi-Mă că Eu Sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.” Ioan 14:11.
„Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele,
care-l însoţeau.” Marcu 16:20.
„…în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt,
împărţite după voia Sa!” Evrei 2:4.
„…fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de
primprejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.” Romani 15:19.
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Aceste versete şi multe altele spun clar că principalul motiv al lui Dumnezeu în facerea de minuni era, în
primul rând, de a da mărturie pentru natura divină a mesajului prezentat. Lumea trebuia să ştie că Dumnezeu
intrase în istoria umană în persoana Fiului Său, şi acest mesaj trebuia acompaniat de mărturii cereşti, şi acestea
erau mari miracole. Vindecarea naturala niciodată nu o să îndeplinească acest scop.

Punerea mâinilor
În mod surprinzător, faptul că şi eu am avut parte de punerea mâinilor pe mine, a fost criticat. Unii au obiectat
la faptul că eu am simţit necesar să primesc punerea mâinilor, alţii au obiectat la faptul că persoana care a făcut
acest lucru, este un predicator adventist, iar alţii sunt nemulţumiţi pentru că nu ştiu dacă el este trinitarian sau nu.
Când am dorit să am parte de punerea mâinilor pentru botezul Duhului Sfânt, era clar că nu puteam merge la
cineva care nu credea în acest lucru. Cum să le cer aceasta unor oameni care nu cred în acest lucru? Astfel,
Dumnezeu a deschis calea ca eu să întâlnesc un predicator neobişnuit. Dacă unii consideră acest lucru ofensiv,
atunci sfatul meu este să nu urmeze exemplul meu. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că în căutarea adevărului, nu m-a
făcut îngust la minte, aşa cum i-a făcut pe unii. Nu trăiesc cu concepţia greşită că există doar un singur adevăr în
Biblie, sau că eu am tot adevărul, sau că Dumnezeu lucrează cu oameni care cred exact aşa cum cred şi eu.
E ciudat că multe din cazurile Bibliei, în care oamenii primeau punerea mâinilor, au fost date la o parte şi
privite ca neavând nicio semnificaţie. O persoană a văzut într-adevăr ceva importanţă în această ceremonie, dar a
văzut-o numai ca o unealtă organizaţională. De fapt, el a făcut următoarea afirmaţie, pe care o consider destul de
remarcabilă:
„Un alt exemplu se găseşte în 1 Timotei 4:14, unde se menţionează că darul care se găsea în Timotei fusese dat
prin punerea mâinilor. Darul lui Timotei era ...” Aceasta este doctrina punerii mâinilor de care vorbeşte Evrei 6.
Este doctrina recunoaşterii lucrării lui Hristos prin biserica sa organizată. Este o doctrină a Evangheliei şi a
organizării.”
Uimitor! Sunt liste de daruri ale Duhului Sfânt în 1 Corinteni 12, Efeseni 4 şi în alte locuri dar, în nici unul din
ele, hirotonisirea nu este privită ca dar spiritual, şi nici măcar ca un dar. De fapt, diferenţa dintre punerea mâinilor
pentru a numi în funcţie şi punerea mâinilor pentru primirea Duhului este foarte clară în Noul Testament. Avem
exemple definite de persoane care erau puse în funcţii prin punerea mâinilor, şi aceleaşi persoane având parte de
punerea mâinilor pentru primirea Spiritului. Apostolul Pavel a fost o astfel de persoană. Iată două momente în
care a primit punerea mâinilor:
„Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: ‚Frate Saule, Domnul Isus, care
ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfânt.’” Fapte 9:17.
„Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: ‚Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru
lucrarea la care i-am chemat.’ Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să
plece.” Fapte 13:2, 3.
Observaţi că, atunci când Anania şi-a pus mâinile pe Pavel, a specificat care era scopul venirii lui şi a punerii
mâinilor: pentru ca Pavel să-şi recapete vederea şi să fie umplut de Spiritul Sfânt. Mai târziu, când Pavel a fost în
mod specific numit de Dumnezeu pentru a duce Evanghelia la neamuri, Dumnezeu a spus „Puneţi-Mi deoparte pe
Barnaba şi pe Pavel...” şi în acest punct a avut loc numirea prin punerea mâinilor. Un lucru cu totul diferit faţă de
punerea mâinilor pentru primirea Duhului Sfânt.

Dumnezeu foloseşte oameni
De ce a fost necesar ca Anania să vină la Pavel şi să-şi pună mâinile pe el? Nu îl întâlnise Pavel deja pe Isus cu
trei zile înainte în cel mai remarcabil mod? Nu se predase şi se convertise el în timpul celor trei zile agonizante,
când n-a mâncat şi n-a băut? De ce să fie nevoie de un om care să pună mâinile pentru ca el să-şi capete vederea şi
să primească Duhul Sfânt? Adevărul acestui fapt este evident: Dumnezeu foloseşte oameni pentru a împărtăşi
binecuvântările Sale, de aceea oameni botează alţi oameni, oameni dau Sfânta Cină şi oameni pun mâinile pe alţi
oameni! Am putea sugera că aceasta este religia de tip Vechiul Testament, dar Isus a fost cel care a stabilit-o.
Putem să ne certăm pe subiectul că toţi putem beneficia fără intervenţia nici unui om, lucru care este adevărat, dar
acesta nu trebuie să fie motivul pentru care să fim atât de aroganţi încât să îi condamnăm pe cei care sunt
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binecuvântaţi prin urmarea căii pe care Dumnezeu a ordonat-o.
Gândiţi-vă la acest lucru: salvarea noastră nu depinde de nicio altă fiinţă umană. Putem fi salvaţi fără
intervenţia unui alt om. Aceasta înseamnă că nu mai avem nevoie de predicatori, evanghelişti şi învăţători?
Bineînţeles că nu! Dumnezeu a instituit anumite căi pentru lucrarea Sa, şi faptul că, uneori, El lucrează în afara
metodelor stabilite, nu înseamnă că aceste metode sunt inutile sau greşite. Acest fel de gândire poate fi comparat
cu ideea care spune că botezul nu este necesar doar pentru că hoţul de pe cruce a fost salvat fără a fi botezat.

O punte de legătură
Câteva practici erau asociate cu evenimente importante în experienţa creştină şi acestea erau botezul cu apă,
punerea mâinilor şi serviciul Sfintei Cine. Botezul cu apă însoţea convertirea şi pocăinţa. Punerea mâinilor însoţea
botezul Spiritului Sfânt, la fel ca hirotonisirea pentru funcţiile din biserică şi, în alte cazuri, rugăciunile pentru
vindecare. Sfânta cină însoţea părtăşia cu Domnul, în prezenţa bisericii.
Da, aceste ceremonii erau simbolic reprezentative. Acest lucru este adevărat, dar acesta nu era singurul lor
scop. Aceste ceremonii erau punţi de legătură, ocazii sau evenimente în care credinţa putea să se concentreze
asupra adevărurilor spirituale care erau reprezentate, locuri în care credinţa omului putea să se prindă de puterea
lui Dumnezeu. Să vedem cum lămureşte Pavel acest lucru în câteva afirmaţii despre serviciul Sfintei Cine:
„Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o
frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi,
suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele, nu
sunt ei în împărtăşire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva?
Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în
împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi
la masa dracilor.” 1 Corinteni 10:16-21.
Priviţi ce spune Pavel aici. Idolul nu este nimic şi sacrificiul nu este nimic. De ce, atunci, este periculos să te
împărtăşeşti cu sacrificiul închinat idolilor? Pentru că, făcând aceasta, o persoană intră în părtăşie cu demonii! Să
ne gândim la aceasta cu mare atenţie! Ceea ce vrea să spună este că demonii se asociază cu lucrurile oferite lor, în
acel sacrificiu – demonii se apropie de cei care se împărtăşesc cu sacrificiul lor. Pavel spune clar: „Eu nu vreau ca
voi să aveţi părtăşie cu dracii.” Şi concluzia lui este: „Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor.” În
acelaşi fel, Hristos vine aproape de noi, într-o experienţă specială atunci când ne împărtăşim cu pâinea şi mustul,
sau altfel spus, exercitarea credinţei noastre atunci când ne împărtăşim de pâine şi must ne face capabili să ne
împărtăşim de însăşi viaţa lui Isus (carnea şi sângele Lui) într-un mod special.
Acesta era acelaşi principiu pe care Hristos îl exprima spunând că, unde „doi sau trei” sunt adunaţi în Numele
Lui, El este în mijlocul lor. Nu are sens să ne întrebăm: „Asta înseamnă că, atunci când sunt singur, Hristos nu
este cu mine?” Gândind în acest mod înseamnă să distrugem înţelesul a ceea ce Hristos spunea, să facem Cuvântul
Său fără efect. A precizat în mod clar că ar trebui să înţelegem că, atunci când ne întâlnim împreună să-L
preamărim, există o mai mare manifestare a prezenţei Sale.

Ellen White
Ceea ce voi spune în continuare, va fi, fără nicio îndoială, neplăcut pentru unii, dar trebuie spus. Oricine neagă
că Dumnezeu lucrează şi vrea să facă miracole astăzi, este în conflict cu adevărurile lui Dumnezeu exprimate în
Biblie. Nu va ajuta adevărul dacă sugerăm că Ellen White neagă acest lucru, ci numai va distruge încrederea în
Ellen White. Servii lui Dumnezeu nu contrazic Biblia.
„Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor
lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se
vor însănătoşi.” Marcu 16:17, 18.
Aceasta este învăţătura clară a lui Hristos Însuşi, şi totuşi, este un lucru trist să găsim din ce în ce mai mult,
oameni şi grupări independente adveniste care depind din ce în ce mai mult pe scrierile lui Ellen White ca să-i
direcţioneze, şi din ce în ce mai puţin de Biblie. În „Articole şi Publicaţii’ găsim o mulţime de citate din Ellen
White şi foarte puţine din Biblie. Aceşti binevoitori, dar înşelaţi fraţi sunt gata să abandoneze mulţimea dovezilor
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prezentate în Biblie în favoarea unei poziţii pe care o percep, în mod greşit, a fi susţinută de Ellen White.
Cineva mi-a spus odată că Adventismul este o „mişcare înnăscută”. La acea vreme nu mi-a plăcut afirmaţia,
dar azi înţeleg mai bine ce vroia să spună. Când cea mai mare dovadă pentru ceea ce credem sunt scrierile lui
Ellen White, cum putem spera să transmitem un mesaj lumii? Cum să nu fim decât un adaos supărător al mişcării
Adventiste, când dovezile pentru ceea ce credem sunt scrierile lui Ellen White? Ceea ce vrem noi să scoatem în
evidenţă va depinde întotdeauna de cum ne raportăm la denominaţiunea AZŞ, mesajul nostru va fi aţintit
întotdeauna în interiorul ei, pentru că cele 16 milioane de adventişti sunt singurii care acceptă autoritatea lui Ellen
White. Cu alte cuvinte, nu vom avea niciodată un mesaj global.
Ne-a dat Dumnezeu instrucţiunea de a o duce pe Ellen White lumii? Implică planul Său, pentru timpul acesta,
achiziţionarea tuturor cărţilor ei şi obţinerea unei cunoştinţe detaliate a fiecărei cărţi, a periodicelor, a fiecărei
scrisori, a manuscriselor etc. scrise vreodată de Ellen White? Trebuie oare să devenim experţi în Ellen White
înainte de fi calificaţi pentru a înţelege planul lui Dumnezeu pentru vieţile noastre şi pentru lume? Trebuie să
impunem acelaşi lucru şi asupra acelora cărora le prezentăm mesajul, înainte ca ei să înţeleagă scopul lui
Dumnezeu pentru ei? Asta este ceea ce unii dintre fraţii noştri cred şi vor respinge, în mod deliberat, mărturia
clară a Bibliei, în favoarea respectului acordat scrierilor lui Ellen White.
Majoritatea obiecţiilor asupra prezentei noastre accentuări a botezului Spiritului Sfânt au fost bazate pe ceea ce
oamenii cred că spun scrierile lui Ellen White. Se pare că fiecare subiect pe care îl găsim în adventism va polariza
în cele din urmă spre ceea ce Ellen White a afirmat. Găsesc acest lucru ca fiind foarte ciudat, mai ales că însăşi
Ellen White a spus:
„Am luat apoi poziţia ca Biblia şi numai Biblia să fie ghidul nostru; şi trebuie ca niciodată să nu ne depărtăm
de această poziţie” Scrisori 105, 1903 / CW 145.3
„Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care va avea Biblia şi numai Biblia ca standard pentru toate
doctrinele şi baza pentru toate reformele...” GC88 595.1
Este trist că mulţi dintre noi pretindem a trăi după acest principiu, dar, în realitate, depindem mult mai mult de
scrierile Elenei White decât de Biblie. Cum altfel putem explica faptul că cităm scrierile ei atunci când căutăm să
stabilim că: Dumnezeu nu vindecă astăzi oameni decât prin remedii naturale; nu trebuie aşteptată revărsarea
Spiritului Sfânt până nu este dată o lege duminicală; nu trebuie să ne rugăm pentru bolnavi înainte de a-i fi
întrebat amănunţit asupra obiceiurilor de mâncare şi a stilului de viaţă?
Concluzia este că, oricine pretinde a fi botezat cu Duhul Sfânt şi care face vindecări prin alte mijloace decât
cele naturale, este influenţat de Satan. Ce vom face în faţa acestor obiecţii nebiblice? Cel mai tragic este că aceste
„dovezi” atârnă mai greu pentru unii decât simplul adevăr din Biblie! Dacă Ellen White este cu adevărat un sol al
lui Dumnezeu, atunci scrierile ei, când sunt înţelese cum trebuie, nu vor contrazice niciodată Biblia, şi dacă s-ar
întâmpla asta, atunci, în acel punct, ele nu trebuie acceptate.
Totuşi, chiar dacă marea noastră încredere este în scrierile ei, Dumnezeu nu ne-a lăsat fără martor. Acum o
sută douăzeci de ani, Ellen White a declarat că timpul deja a sosit pentru marea revărsare a Spiritului Sfânt, şi că
de fapt a şi început deja!
„Marea strigare a celui de-al treilea înger a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos, a
Mântuitorului iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui glorie va umple pământul.” RH,
noiembrie 22, 1892 par.7.
Cum se face că astăzi, după 122 de ani, ni se spune că încă nu este timpul ca Dumnezeu să reverse Spiritul Său
peste poporul Său (şi chiar de cei ce depind de Ellen White pentru doctrinele lor)? În plus, Ellen White subliniază
care va fi rezultatul acestei revărsări a Spiritului.
„Miracole se vor înfăptui, bolnavii vor fi vindecaţi, şi semne şi minuni vor însoţi pe cei care vor crede. Satan
va lucra cu minuni mincinoase, chiar prin coborârea de foc din cer în faţa oamenilor. Astfel, locuitorii acestui
pământ vor trebui să îşi ia poziţia.” GC88 612.1
Observaţi, faptul că şi Satan va lucra cu „minuni mincinoase” nu-L va opri pe Dumnezeu din facerea
minunilor.
Aşa că mulţumim lui Dumnezeu că aici Ellen White este în perfect acord cu Biblia, aşa cum ne aşteptam. Să ne
ajute Dumnezeu ca, în căutarea adevărului, să punem Biblia în locul potrivit. Aşa cum Ellen White a spus:
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„Dar să nu o citaţi pe sora White. Nu vreau niciodată să o citaţi pe sora White până când nu aţi pus baza, să
ştiţi unde sunteţi. Citaţi Biblia. Vorbiţi Biblia. E plină de hrană, plină de grăsime. Luaţi-o în vieţile voastre şi veţi
ştii mai multă Biblie decât ştiu eu acum.” SpM 174.1

David Clayton, Iulie 2010

Panorama creaţiei
Cap. 6

Muzică în stele şi design în pământ
Să examinăm în cadrul acestui capitol câteva detalii captivante despre acest model orchestrat. În cartea lui Iov,
Dumnezeu îi descrie lui Iov lucruri pe care noi nu suntem capabili să le înţelegem decât la un anumit nivel. În
acest capitol, Dumnezeu ridică întrebarea: „Unde erai tu ... când stelele dimineţii cântau împreună, şi când fiii lui
Dumnezeu strigau de bucurie?” (Iov 38:4, 7).
Acest autor a vorbit public despre acest pasaj timp de secole. Oricum, cu câteva luni în urmă, atunci când am
examinat textul original în limba ebraică, am descoperit că Dumnezeu vorbea despre stelele dimineţii care
„cântau” nu numai în prima săptămână a creaţiei, ci în mod continuu, de la Adam până la Noe, şi mergând până în
prezent. Potrivit observărilor făcute de radioastrofizicieni, stelele ne „cântă” prin unde radio.
NASA a descoperit, cu câţiva ani în urmă, nu numai faptul că stelele emit unde radio, dar unele stele emit de
un milion de ori mai multă energie radio decât este produsă în întreaga Galaxie Calea Lactee. Stelele din tot
universul emit unde radio. Unele galaxii întregi nu emit altceva decât unde radio. Spre propria-i uimire, NASA a
descoperit nu numai că aceste stele emit unde radio, dar şi faptul că în aceste unde radio este muzică. NASA a
descoperit de asemenea faptul că muzica emisă de stele este într-o gamă majoră. Mai mult, această muzica este şi
armonioasă. NASA a comparat muzica emisă de aceste surse stelare cu instrumentele unei orchestre care sunt
toate armonizate.
Această dovadă pare să verifice existenţa unei creaţii orchestrate. Se pare că pretutindeni unde privim, creaţia
este orchestrată. Recent, cu ajutorul unor instrumente de cercetare din plasmă ionizată, NASA a descoperit faptul
că Neptun şi câteva alte planete din sistemul nostru solar emit un sunet care seamănă a fluierat, ca şi când ar
fredona o melodie.
Potrivit capitolului 38 din Iov, înainte de potop, nu numai stelele dimineţii cântau împreună, dar şi fiii lui
Dumnezeu strigau de bucurie. Ceea ce era prin natură în om cerea un astfel de răspuns entuziast. Cum era posibil
aşa ceva?
Să analizăm informaţia care a fost prezentată anterior. În primul rând, deasupra Pământului exista un
firmament de apă în formă cristalină. Cristalele deţin caracteristici foarte speciale. Atunci când sunt energizate cu
un curent de energie electromagnetică, cristalele amplifică undele radio lungi. În fiecare dimineaţă dinainte de
potop, pe măsură ce Pământul se întorcea către lumina soarelui şi ajungea la unghiul potrivit, undele radio
energizate care ajungeau la Pământ erau amplificate de firmamentul bolţii cristaline. În fiecare dimineaţă dinainte
de potop, semnalele radio emise de aceste stele, sau „muzica”, putea fi auzită pe Pământ.
Energia luminii are o acţiune asupra trupului uman şi asupra tuturor formelor de viaţă, chiar dacă nu poate fi
văzută. În primele ore ale dimineţii, pe măsură ce natura, cu caracteristicile fibrelor optice ale acestei bolţi de
deasupra Pământului, transfera lumina de la partea luminată a globului, ea sporea foarte încet acea lumină. Dacă
cineva era adormit şi nu putea vedea lumina, pe măsură ce acea lumină era mărită, individul începea să se mişte,
căci lumina era primită de mecanismul biologic al trupului său. Lumina îl trezea foarte încet pe individ.
Apa cristalină a bolţii firmamentului dinainte de potop filtra radiaţiile de unde scurte dăunătoare. Bolta
permitea undelor lungi ale energiei să treacă prin ea. De fapt, undele lungi de energie nu puteau trece prin boltă, ci
numai să fie intensificate sau amplificate de aceasta. În timp ce individul care trăia înainte de potop era uşor trezit
de lumină, în zori era întâmpinat de sunetul energiei undelor radio, emis de stele.
NASA a descoperit că există o explozie de energie de la aceste surse. Din partea acestor surse nu exista numai
un anumit sunet pe o anumită frecvenţă, dar erau de asemenea prelungiri, diminuări şi terminaţii. Era o nouă
muzică în fiecare dimineaţă.
19

Nr. 8 / august 2010

În modelul creaţiei orchestrate descris în Iov 38, Dumnezeu a spus că existau temelii ale Pământului şi
elemente într-un echilibru desăvârşit. În interiorul Pământului existau radioizotopi în perfect echilibru cu
moderatorii ca iridiul, stronţiul, rubidiul, plumbul radioizotopic şi uraniul, într-un echilibru perfect cu manganul,
sulful, magneziul şi alţi moderatori elementari. În aceste circumstanţe, în interiorul Pământului exista o reacţie
nucleară perfect controlată. Nu numai că acolo exista un reactor nuclear, dar având elementele într-un perfect
echilibru, acesta era ceea ce fizicienii numesc astăzi un reactor crescător. Ai fi sfârşit cu tot atâtea elemente cu
câte ai început, atât timp cât exista o energie constantă în sistem. Această energie era generată de-a lungul
cerurilor celeste şi trecută prin bolta cristalină, şi principalul câmp electromagnetic al bolţii transfera această
energie la câmpul electromagnetic secundar al magnetului bipolar al Pământului. Astfel, energia alocată era
continuu restructurată şi înlocuită. În aceste circumstanţe, radioizotopii din interiorul Pământului, având o rată de
declin foarte mică, în interiorul Pământului exista un reactor nuclear perfect echilibrat.
Modelul orchestrat avea nevoie de un asemenea reactor. În principal, energia de undă scurtă este cea care
încălzeşte atmosfera din jurul nostru în fiecare zi. Oricum, acea energie de undă scurtă era filtrată de firmament
înainte de potop. Încălzirea mediului nu provenea de sus. Ci exista o tandră pătură termală în interiorul
Pământului, înconjurată probabil de un strat de asfalt în interiorul Pământului, strat numit „scutec” în Iov 38:9.
Acesta modera şi susţinea temperatura care era radiată la suprafaţa Pământului. Posibil să fi adus la suprafaţa
Pământului fântâni şi rezervoare reciclabile. Această energie era returnată Pământului în aşa fel încât, în cursul
nopţii, energia transferată în Pământ făcea ca mediul să se răcească puţin. În timpul zilei, datorită acestei reacţii
termonucleare perfect echilibrată din interiorul Pământului, s-ar fi încălzit puţin, până la aproximativ 25 de grade
Celsius.
În contextul capitolului 38 din Iov, având toate elementele naturale în echilibru desăvârşit, să subliniem
elementul care este cel mai răspândit, şi anume, siliciul sau nisipul. În interiorul Pământului exista un reactor
nuclear perfect echilibrat proiectat cu radioizotopi şi moderatori. Deasupra acestuia exista o crustă solidă de granit
în jurul Pământului şi peste aceasta exista un strat de nisip sau siliciu. Deasupra acestui strat de siliciu era
vegetaţia. Această configuraţie alcătuia un sistem hidropolic perfect în tabelul apei pentru creşterea plantei.
Aceasta oferea de asemenea un ambient cu o temperatură puţin mai mare pentru sistemele rădăcinilor. Uimitor,
botaniştii au descoperit faptul că atunci când plantele sunt crescute hidropolic, ajung să fie superioare. Atunci
când o plantă este crescută cu o lumină roz este superioară. Atunci când rădăcinile sunt uşor încălzite, planta
creşte şi se dezvoltă într-o formă superioară. Atunci când cantitatea de dioxid de carbon este uşor crescută, planta
creşte şi mai bine.
Un fizician japonez, Dr. Kei Mori, a creat numai două dintre aceste condiţii (a filtrat razele ultraviolete şi a
crescut dioxidul de carbon) şi a expus planta. În doi ani, sub supravegherea sa, o roşie a crescut la 5 metri înălţime
având 903 roşii pe ea. Roşia continuă să crească şi astăzi. Ultimul nostru raport arată că acum are cinci ani, mai
bine de 6 metri în înălţime şi a produs mai bine de 4.000 de roşii. Tot ceea ce a făcut Dr. Mori a fost să filtreze
razele ultraviolete şi să-i îngăduie plantei să primească mai mult dioxid de carbon.
Departamentul de Agricultură al Statelor Unite a adăugat dioxid de carbon plantelor de bumbac şi au
descoperit că producţia s-a îmbunătăţit de la 30 până la 50%. Oricum, înainte de potop existau următoarele
condiţii, care au ajutat plantele să crească mai bine:
1. Exista o presiune atmosferică mai mare.
2. Dioxidul de carbon era crescut la un nivel eficient.
3. Existau condiţii hidropice de creştere, condiţii în care rădăcinile plantelor penetrau mai bine stratul de apă
din nisip, şi astfel nutrienţii erau mai bine alocaţi.
4. Exista o variaţie a cursului în stratul de apă.
5. Exista o temperatură uşor ridicată la sistemul rădăcinilor şi în stratul de apă.
6. Exista o lumină roz eficientă.
7. Exista o eliminare a radiaţiei ultraviolete.
Nu este de mirare că, înainte de potop, exista o asemenea vegetaţie luxuriantă. În principiu, numai creaţia
ştiinţifică se poate potrivi contextului pe care îl găsim în descoperirea fosilelor.
Având modelul pe care l-am ilustrat, de vreme ce nisipul este de asemenea cristalin în structură, este posibil ca
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aceasta să fi fost capabil să primească şi să amplifice în sunete minunate energia undelor radio care îl înconjura pe
individ. După cum vom învăţa ulterior în această carte, descrierea Pământului restaurat din Isaia 35 arată că
pădurile vor cânta din nou.
Înainte de potop, în contextul acestei bolţi, în jurul individului, undele radio provenite de la stele erau
intensificate de această boltă în orele dimineţii. Structura cristalină a nisipului primea şi amplifica aceste unde
radio. Finalmente, există calităţi ale structurii celulare ale plantelor care făceau ca trestiile să vibreze astfel încât
pădurea începea să cânte. Oricine îşi cunoştea Creatorul nu putea să nu răspundă.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu l-a întrebat pe Iov: „Unde erai tu ... când stelele dimineţii cântau
împreună şi toţi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie?” Oricine dintre cei care au trăit înainte de potop şi care-L
cunoşteau pe Domnul, trebuia să răspundă şi să cânte împreună cu tot mediul înconjurător. Cu siguranţă, trebuie
să fi fost o lume utopică – o lume orchestrată. Numai acum am fost capabili să aşezăm împreună acest model al
creaţiei orchestrate, aşezând în mod potrivit toate aceste elemente într-o formă articulată. Relatarea biblică explică
realitatea mult mai bine decât o face conceptul evoluţionist. Faptele pe care le descoperim despre noi înşine în
natură şi în relatarea biblică despre creaţie, ne invită să ne cunoaştem Creatorul în persoana Fiului Său, Isus
Hristos.

Dr. Carl E. Baugh
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