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DESPRE AUTOR
La vârsta de 18 ani, Ty Gibson s-a confruntat pentru prima oară
cu adevărul despre existența lui Dumnezeu. După ce fusese crescut
într-un cadru pur secular, după ce a cunoscut la prima mână răul şi
suferinţa, Ty avea o aversiune totală faţă de ideea unei Fiinţe supreme.
Dacă Dumnezeu există, gândea el, atunci ar trebui să fie unul rău, din
moment ce a făcut o lume ca asta... Cele mai multe discuţii pe care le
avea ca tânăr se concentrau pe această temă. Însă realitatea excepţională a dragostei lui Dumnezeu i-a deschis în mintea lui Ty o lume cu
totul nouă, un nou mod de a gândi.
Ty este codirectorul organizaţiei Light Bearers şi pastor al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea Storyline, din Eugene, Oregon, SUA.
Un comunicator pasionat, având un mesaj care deschide minţi şi mişcă
inimi, Ty predică pe diverse teme, accentuând dragostea nepieritoare
a lui Dumnezeu ca temă centrală a Bibliei. Cele mai recente proiecte
includ materialele video de pe www.digma.com şi seria de studii biblice Truth Link alături de cursul prin corespondenţă online de pe www.
truthlink.org. Ty Gibson a scris opt cărţi, între care şi A God Named
Desire, unde prezintă imaginea cuceritoare a caracterului lui Dumnezeu. Ty şi soţia lui, Sue, au trei copii mari şi doi nepoţi.
Ty Gibson
Facebook | tyfgibson
Twitter | @tyfgibson

EDITORIAL
de GILBERT CANGY
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, biserica noastră, a fost organizată oficial în anul 1863, având un număr de 3 500 de membri. Locul naşterii: Battle Creek, statul american Michigan. Are aproape 20 de
milioane de membri acum, cu o prezenţă în 208 ţări din cele 232 de
ţări şi regiuni recunoscute de ONU. Noi am fost pionieri în ceea ce priveşte reforma sănătăţii, având cel mai mare sistem de sănătate din lume
– administrăm un sistem de sănătate şi îngrijire în care operează 589 de
instituţii. Având o filosofie holistică a educaţiei, biserica noastră administrează şi al doilea cel mai mare sistem de educaţie creştină din lume.
Angajamentul şi pasiunea noastră pentru o misiune mondială
şi-au găsit rădăcinile într-un puternic simţământ al identităţii profetice. Deşi am împărtăşit o temelie creştină cu comunitatea evanghelică
mai mare, nu ne-am privit pe noi înşine ca fiind încă o biserică adăugată la toate celelalte. Dimpotrivă, am perceput rolul nostru ca unul de
a predica un mesaj unic, al unei întreite solii îngereşti din Apocalipsa
14:6-12, în care prezentăm lumii ultimul apel al lui Dumnezeu înaintea revenirii lui Hristos.
Această autoidentificare fundamentală, cuplată cu simţământul
apropierii vremii sfârşitului, ne-au făcut să devenim una dintre cele
mai energice mişcări din creştinism mânate de misiune. Chiar dacă
adventismul a împărtăşit multe credinţe fundamentale cu alte biserici,
proclamaţia sa s-a concentrat pe învăţăturile biblice distincte, care au
devenit cunoscute drept doctrine, sau învăţături, pe care le-am numit
„stâlpii credinţei noastre”. Luând în considerare că oamenii erau deja
familiari cu noţiunile de bază ale creştinismului, cu persoana lui Isus,
noi am predicat celelalte doctrine. În felul acesta, am neglijat să-L punem pe Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, în poziţia de centru
al „stâlpilor credinţei noastre”.

La o întâlnire a liderilor Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din
Minneapolis, în anul 1888, Ellen G. White a făcut o remarcă. Ea a
observat că, deşi membrii bisericii erau îmbibaţi pe deplin cu doctrinele adventiste specifice, ei nu ştiau ce însemna efectiv a fi mântuit
pe baza neprihănirii prin credinţa în Hristos, ce însemna să fii sfinţit
prin dragostea Sa care ne strânge. Iată ce le spunea liderilor prezenţi
la conferinţă:
Ei bine, fraţilor, vrem adevărul aşa cum este el în Isus. [...]
Am văzut cum suflete preţioase care ar fi îmbrăţişat adevărul
au fost alungate din cauza modului în care a fost gestionat
acest adevăr, pentru că Isus nu era în el. Iată ce v-am rugat în
tot timpul acesta – Îl vrem pe Isus. (The Ellen G. White 1888
Materials, p. 153)
E posibil ca solicitarea lui Ellen G. White din 1888: „Îl vrem pe
Isus” să aibă un ecou până în ziua de azi în biserica noastră? Pe parcursul acestei Săptămâni de rugăciune, vom face un efort deliberat de
a redescoperi frumuseţea „stâlpilor credinţei noastre”. Am ales un număr de doctrine centrale şi I-am dat Domnului Hristos poziţia binemeritată de centru al tuturor acestor lucruri. Îmi doresc ca la finalul
acestei săptămâni, să aveţi parte de o ÎNNOIRE! Să vedeţi cu alţi ochi
şi cu o apreciere înnoită poziţia noastră ca biserică – ce credem şi de ce
credem asta. Este rugăciunea mea stăruitoare să trăim şi noi bucuria
mântuirii şi să simţim şi noi adierile Duhului care să ne îmbie să urmăm chemarea unică pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o.
Dr. Gilbert Cangy este directorul
Departamentului Tineret la Conferinţa Generală.
Îi puteţi scrie la adresa cangyg@gc.adventist.org

ZIUA

1 – TRINITATEA

Ferestre: o introducere la întreaga serie

În cadrul acestei Săptămâni de rugăciune, vom explora opt doctrine biblice, învăţături-cheie pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Mulţi dintre ai noştri – poate e vorba şi de tine – se complac într-o
stare în care nu au nicio opinie, oftează a plictiseală şi se aşteaptă la o
repetiţie a aceloraşi probleme teologice uscate pe care le-am auzit de
când ne ştim:
• Sabatul este ziua a şaptea a săptămânii (nu prima zi) şi avem o
mulţime de texte biblice ca s-o dovedim.
• Cele Zece Porunci nu au fost desfiinţate la cruce, aşa că trebuie
să le păzeşti mai departe. Şi avem din nou versetele cu care să
arătăm că e aşa.
• Judecata de cercetare a început în anul 1844, iar numele tău ar
putea veni oricând la judecată. Şi, din nou, iată câteva versete şi
o hartă profetică pentru a confirma.
• Atunci când murim, suntem morţi cu adevărat. Morţi de tot.
Aşa că, dacă îţi apare cumva vreun membru al familiei care a
murit acum o vreme, să ştii că, de fapt, nu este el/ea, ci este un
demon. Şi iată şi versetele care dovedesc asta…
• Isus revine curând, iar atunci când venirea Lui va avea loc, nu
va fi o răpire secretă, cu vreo a doua şansă la mântuire, după cei
şapte ani de necaz, aşa că mai bine te pregăteşti acum. Şi, dacă
vrei, uite textele biblice pentru aceasta…
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• Mai mult decât toate acestea, ar trebui să devii vegetarian, să dai
zecimea la biserică, să nu te mai uiţi la televizor şi să fii botezat
prin scufundare!
Sunteţi de acord? Zice cineva „Amin!”?
Nu?
Cum aşa? De ce nu?
Ei bine, pentru că simţim cu toţii că ceva lipseşte atunci când adevărul este redus la o serie de informaţii intelectuale, cuplate cu un set
de cerinţe comportamentale.
Dacă e aşa, atunci să o spunem tare: niciuna dintre aceste doctrine, luate individual sau împreună, nu constituie adevărul. Suntem pe
aceeaşi frecvenţă? Niciuna nu constituie adevărul dacă nu sunt centrate în Hristos, pătrunse şi închegate de dragostea lui Hristos. Iată de
ce apostolul Pavel vorbeşte despre un adevăr „potrivit adevărului care
este în Isus” (Efeseni 4:21).
Hmm!
Adevărul care este în Isus.
Şi, mai exact, ce înseamnă asta?
Poate îţi aduci aminte că Isus a spus într-o ocazie: „Veţi cunoaşte
adevărul, şi adevărul vă va face liberi”, iar mai târziu a zis: „Eu sunt...
adevărul” (Ioan 8:32; 14:6).
Te prinzi, nu-i aşa?
Adevărul nu e doar o sumă de informaţii abstracte pe care să le
memorezi, să le citezi, să le foloseşti ca argumente în controverse. Adevărul este o Persoană, iar numele Său este Isus. Într-o relaţie cu Isus,
primim eliberarea faţă de tot ceea ce ne leagă, adică eliberarea de toate
relaţiile falimentare şi de ruşinea care a urmat după ele.
Şi atunci, cum arată „adevărul” când nu e predicat în Isus, ci în
afara lui Isus?
În primul rând, adevărul despărţit de Isus înseamnă doar informaţii brute, lipsite de personalitate şi caracter. Adevărul acesta nu are
chip, nu are suflet, nu manifestă nicio dorinţă personală faţă de tine.
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În al doilea rând, adevărul despărţit de Isus este unul brutal la nivel
emoţional, pentru că tot ceea ce poate face este să inducă vinovăţia
şi să dea naştere fricii. Nu poate mântui, nu poate vindeca, nu poate
transforma inima omului.
Nu cred că aş exagera dacă aş spune că este un abuz spiritual să
predici o listă de adevăruri doctrinare şi standarde comportamentale,
în timp ce Isus, Adevărul, rămâne în afara predicării tale. Pavel spune
că „slova ucide” (2 Corinteni 3:6), iar prin asta înţelege că informaţiile în sine despre adevăr, predicate fără un Isus care este centrul viu,
plin de dragoste şi compasiune, nu au alt efect decât acela al uciderii
omului la nivel spiritual, emoţional şi relaţional. „Adevărul” care nu-l
preamăreşte pe Isus nu face altceva decât să-i îndepărteze pe oameni
de Dumnezeu, în disperare. Nu face decât să dea naştere în ei unui spirit fariseic de condamnare. Prin contrast, în Isus vedem un echilibru
extraordinar între aceşti doi factori. Ioan spune că Isus a venit în lumea
noastră „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14).
Vezi cuplul?
Şi har, şi adevăr!
De ce este combinarea aceasta atât de importantă?
Adevărul care este lipsit de har nu poate decât să aducă tot mai
multă ruşine asupra păcătosului, în timp ce harul combinat cu adevărul este ceea ce aduce vindecarea.
Este cât se poate de clar că nu avem doar nevoie de adevăr – informaţii seci ale unor concepte doctrinare. Dimpotrivă, avem nevoie de
un adevăr aşa cum este în Isus – întruparea vie a dragostei lui Dumnezeu.
Şi atunci, haideţi să ne folosim de o metaforă simplă, dar cu un
potenţial uriaş, care să ne conducă în studiul mesajelor acestei Săptămâni de rugăciune.
Adevărurile doctrinare ale Scripturii pot fi văzute ca o serie de
ferestre prin care percepem caracterul lui Dumnezeu din diferite unghiuri. Pentru studiul nostru, vă invit să ne imaginăm structura adevărului în forma unei clădiri octogonale. Iar pe fiecare dintre cele opt
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laturi ale clădirii să avem câte o fereastră. Această fereastră poate reprezenta una dintre cele opt credinţe doctrinare de mai jos:
Trinitatea
Marea luptă
Legea lui Dumnezeu
Sabatul
Sanctuarul
Moartea şi iadul
Vremea sfârşitului
A doua venire
Când privim în interiorul clădirii prin prima fereastră, Îl vom vedea pe Isus. Şi prin a doua, Îl vom vedea tot pe El. Şi prin toate celelalte – un Isus care este revelaţia adevărată şi fidelă a caracterului lui
Dumnezeu.
Opt ferestre către o singură realitate!
Ferestrele sunt făcute să vezi prin ele, nu să te uiţi la ele. O fereastră slujeşte scopului pentru care a fost făcută atunci când funcţionează
ca un pasaj vizual. Nicio doctrină biblică nu reprezintă un scop în sine:
nici sabatul, nici starea omului în moarte, nici judecata, nici profeţiile
timpului sfârşitului. Niciunul dintre aceste adevăruri nu are ca ţintă
să arate spre el. Ci, mai degrabă, sabatul serveşte ca un pasaj vizual
prin care să pătrundem în sufletul lui Dumnezeu. Doctrina sanctuarului, de asemenea, este un pasaj vizual prin care pătrundem într-o
altă dimensiune a frumuseţii lui Dumnezeu. Şi este la fel cu oricare
altă doctrină biblică.
Haideţi să ne gândim la aceasta – noi, ca adventişti de ziua a şaptea, avem de fapt o singură credinţă, o singură doctrină: „Dumnezeu
este dragoste” (1 Ioan 4:16).
Atât!
Noi nu credem mai multe lucruri, ci credem un singur lucru care
are mai multe dimensiuni. Putem oricând să dezvoltăm perspectiva
asupra unui singur lucru, însă întotdeauna este un singur şi acelaşi lucru la care privim, doar că o facem din mai multe unghiuri. Ca şi cum
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ar fi un singur copac cu mai multe ramuri. Ca un motor cu mai multe
părţi componente active. Ca un râu cu mai mulţi afluenţi.
Diferitele doctrine pe care le avem slujesc scopului lor doar în măsura în care putem să le comunicăm într-o manieră în care să preamărim frumuseţea dragostei lui Dumnezeu. De fapt, Ellen G. White
spune clar că aşa stau lucrurile:
Întunericul unei înţelegeri greşite a lui Dumnezeu a învăluit lumea. Oamenii pierd cunoaşterea caracterului Său.
Acesta a fost greşit înţeles şi greşit interpretat. În vremurile
acestea, un mesaj de la Dumnezeu trebuie să fie proclamat,
un mesaj a cărui influenţă să fie luminătoare, a cărui putere să
fie mântuitoare. Caracterul Său trebuie să fie făcut cunoscut.
În întunericul lumii trebuie să strălucească lumina slavei Sale,
lumina bunătăţii, milei şi a adevărului Său. [...] Ultimele raze
ale luminii milostive, ultimul mesaj al milei care să fie dat lumii, este o descoperire a caracterului Său de dragoste. (Ellen
White, Parabolele Domnului Hristos, p. 415)
Uimitor, nu-i aşa?
Dumnezeu a fost greşit reprezentat, într-un mod oribil, în special
prin intermediul religiei care susţine că are rolul de a-L face cunoscut.
Şi, cam care este forma în care se manifestă această greşită reprezentare a caracterului lui Dumnezeu? Doctrinele! Sistemele de credinţe!
Mulţi oameni din lumea noastră sunt înfricoşaţi de Dumnezeu, dar
nu pentru că ar fi de temut dacă L-ar cunoaşte aşa cum este. Ci tocmai
din cauza unor false evaluări făcute de către cei ce doar au auzit de El
prin intermediul unor învăţături religioase.
Dumnezeu a chemat la existenţă Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea pentru a-i da o traiectorie de mişcare profetică, să proclame un
mesaj lumii acesteia prin care Dumnezeu să fie prezentat ca Dumnezeul cel bun, aşa cum este în realitate. Dacă este înţeles corect, sistemul
nostru teologic are potenţialul de a oferi lumii o imagine frumoasă şi
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atractivă a chipului lui Dumnezeu, ceva ce oamenii nu au mai văzut
până acum. Teologia adventistă, atunci când este evaluată în Hristos,
este ca o serie de ferestre prin care caracterul lui Dumnezeu este văzut
mai clar şi dezvinovăţit.
Aşadar, să începem să privim prin prima dintre cele opt ferestre
ale acestei serii.

O DRAGOSTE STRĂVECHE
Fă un experiment simplu. Încuie-te în baie pentru tot restul vieţii
– hei, este un experiment, aşa că stai unde eşti şi foloseşte-ţi imaginaţia – şi pune-ţi o întrebare simplă: Oare voi şti vreodată ce este aceea
dragoste?
Răspunsul evident este „nu”, chiar şi dacă ai avea o oglindă cât tot
peretele!
Şi oare de ce răspunsul este „nu”?
Pentru simplul motiv că dragostea nu poate fi trăită şi simţită în
izolare. Dragostea, prin definiţie, este centrată pe un altul/alta, şi nu
pe sine. Pentru a fi cu adevărat dragoste, ea trebuie să implice mai
mult decât o singură persoană. Iar la momentul acesta am ajuns la
un punct în care lucrurile sunt foarte profunde şi de o importanţă
vitală pentru înţelegerea noastră asupra lui Dumnezeu. Să vedem
despre ce e vorba:
Primul adevăr pe care îl găsim atunci când deschidem Scriptura
este acela că Dumnezeu este o unitate socială, şi nu un sine solitar. Să
urmărim primele cuvinte ale Scripturii:
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul” (Geneza 1:1).
Lucrul care ne sare în ochi aici este că avem de-a face cu două categorii de bază care compun realitatea noastră:
Dumnezeu
Şi orice altceva
Dumnezeu este Creatorul, iar orice altceva există pe lumea aceasta
există pentru că a fost făcut de El. Asta înseamnă că Dumnezeu precedă şi transcende toate lucrurile care se găsesc în categoria create/făcute
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şi că Dumnezeu este singurul care ocupă categoria necreate/nefăcute.
Apostolul Ioan, atunci când Îl prezintă pe Isus, articulează această valoroasă idee în cuvintele următoare: „Toate lucrurile au fost făcute prin
El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Ştiu, e
destul de profund, dar nu pleca. În câteva clipe începe să se limpezească o perspectivă frumoasă.
În acelaşi pasaj, Ioan a spus: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul
era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu
Dumnezeu” (Ioan 1:1,2).
La început, cine a fost cu cine?
„La început... Dumnezeu... a fost cu Dumnezeu.”
Bun, e tare! Dar în ce sens erau aceste Persoane divine una „cu”
alta? Ioan ne spune în versetul 18: „Nimeni n-a văzut vreodată pe
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Extraordinar, îmi place! E atât de interpersonal!
Ioan vrea să înţelegem că Isus, pe care mai devreme L-a identificat ca fiind nu mai puţin decât Dumnezeu, a venit în lumea noastră
desprinzându-Se dintr-un loc care Îi era foarte specific, relaţional: din
„sânul Tatălui”. Prin cuvântul „sân” (care e unul poetic), înţelegem ideea unei apropieri. O traducere a Bibliei (versiunea Phillips) spune că
Isus trăia în cea mai „strânsă intimitate cu Tatăl”. Aşadar, după ce am
aflat toate acestea, să revenim la Geneza 1:
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”
Cuvântul ebraic care este tradus în limba noastră prin „Dumnezeu” este, în limba originală, un nume propriu. Este un nume supersemnificativ, plin ochi cu semnificaţii. De fapt, este cel mai frumos
nume pe care îl pot rosti buzele noastre:
Elohim.
Ceea ce face ca acest nume să fie atât de semnificativ este că el e
un substantiv la plural. Cu alte cuvinte, Dumnezeul pe care Îl întâlnim atunci când citim versetul inaugural al Scripturii este într-un sens
anume Unul şi totuşi este mai mult decât Unul. Mai târziu, în acelaşi
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capitol, ideea aceasta este cât se poate de explicită. Să vedem versetele
26 şi 27:
„Apoi Dumnezeu [Elohim] a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră...» Dumnezeu l-a făcut pe om după
chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi
parte femeiască i-a făcut.”
Aici vedem că Elohim este compus: „să facem”, „nostru/noastră”.
Nu e cazul să gândim atât de mult la Dumnezeu ca un „Eu/Mie”, ci
mai degrabă ca o unitate socială care implică mai multe persoane decât o singură fiinţă izolată. Nu uita ideea de la început – dragostea nu
poate fi trăită şi simţită în izolare. Acum, în contextul acestei simple
clarificări, putem citi cu o mai mare înţelegere una dintre cele mai profunde şi mai puternice declaraţii ale întregii Scripturi:
„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).
Deducem din această realitate de bază că Dumnezeu nu a trăit niciodată în izolare. Dumnezeu este şi întotdeauna a fost un Noi/Nostru/Noastră – cu alte cuvinte, o unitate socială – pentru că „Dumnezeu este dragoste”. Fără a face vreo nedreptate textului, am putea
parafraza declaraţia inaugurală a Scripturii în forma următoare:
„La început, DRAGOSTEA a făcut cerurile şi pământul.” Fugim
încă o dată la Ioan 1 şi imaginea capătă frumuseţi nebănuite:
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu,
şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut
n-a fost făcut fără El (Ioan 1:1-3).
Din pasajul acesta, ne dăm seama că atât Dumnezeu Tatăl, cât
şi Dumnezeu Fiul au fost agenţi activi, lucrând împreună în actul de
creaţie a lumii noastre. Dacă ne întoarcem la Geneza 1, obţinem un
contur şi mai pronunţat al imaginii despre Dumnezeu: „Pământul era
pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui
Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” (Geneza 1:2).
Vedem aici că Duhul Sfânt a fost, de asemenea, implicat activ în
evenimentul creaţiei, alături de Tatăl şi de Fiul.
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Uimitor!
Aşadar, atunci când Îl întâlnim în Geneza 1 pe Dumnezeu, care
poartă numele plural Elohim, înţelegem că e vorba de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. În parametrii propriei realităţi divine a lui Dumnezeu, aparte de orice altă fiinţă creată,
Dumnezeu este o părtăşie centrată pe altul, o prietenie care dă de la
sine pentru altul. Atunci când înaintăm lectura din Geneza spre alte
pasaje biblice, întâlnim şi ceea ce evreii numesc şema – atenţionare care
până azi rămâne cea mai importantă dintre toate declaraţiile teologice:
„Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul
Domn” (Deuteronomul 6:4).
Dincolo de ce observăm la prima vedere, avem aici o frumuseţe ascunsă. Şi o putem scoate în prim-plan atunci când întrebăm: În ce sens
putem spune că Domnul Dumnezeu nostru este unul? Răspunsul îl
găsim la Isus, pentru că şi El a folosit intenţionat exprimarea din șema
atunci când a descris relaţia care există între El şi Tatăl: „Eu şi Tatăl
una suntem” (Ioan 10:30).
Excepţional!
Încă o dată vedem că Dumnezeu nu este unul în sensul unei fiinţe
solitare, ci că El este unul în sensul unei unităţi relaţionale. Mai târziu,
în Ioan 17, Isus foloseşte din nou limbajul unităţii, iar cu acea ocazie
defineşte unitatea ca fiind dinamica relaţională a dragostei. El S-a rugat
Tatălui pentru ucenicii Săi:
Pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei
şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una ca să
cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună
cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea,
slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de
întemeierea lumii” (Ioan 17:22-24).
Apoi a încheiat rugăciunea cerând „dragostea cu care M-ai iubit
Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei” (vers. 26).
Iată deci imaginea care ne stă în faţă:
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Tatăl este Dumnezeu, dar Dumnezeu nu Se rezumă doar la Tatăl. Isus Hristos este Dumnezeu, dar Dumnezeu nu Se rezumă doar
la Isus Hristos. Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar Dumnezeu nu Se
rezumă doar la Duhul Sfânt.
Toţi trei, împreună, ca într-o părtăşie socială intimă, compun o
realitate divină unitară. De aceea folosim cuvântul „Trinitate” (sau triunitate) pentru a-L descrie pe Dumnezeu.
Nu este o informaţie doctrinară seacă.
Nu este o ecuaţie teoretică rece.
Nu este un concept filosofic complex.
Nu. Doctrina despre Trinitate este o fereastră clară prin care-L
vedem pe Dumnezeu, un Dumnezeu orientat spre afara Lui, centrat
pe altul, un caracter supersocial.
E ceva ce să nu-ţi placă la un astfel de Dumnezeu?

ZIUA 1 – ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII
• Ai fost vreodată expus la „adevăr” aşa cum l-am prezentat la început? Adică un adevăr redus la o serie de informaţii... Cum te
simţi în faţa unui astfel de adevăr? Ce reacţii ai?
• Împărtăşeşte la grupă câteva concepte care te-au ajutat să începi
să înţelegi Trinitatea. (Acceptă faptul că subiectul este ceva ce
oamenii nu pot înţelege pe deplin.) Cum i-ai descrie unui prieten musulman sau evreu acest lucru, dat fiind că ei te-ar putea
crede un credincios care aduce închinare mai multor (dumne)
zei?
• Ce-ţi atrage cel mai mult atenţia la expresia „Dumnezeu este
dragoste”? Cum ţi-a schimbat viaţa acest concept fundamental?
ZIUA 1 – ACTIVITATE DE GRUP
Materiale necesare:
• celofan de diferite culori, lipici, foarfece
• 8 creioane neascuţite (nefolosite) sau alte beţe lungi, care să fie
apoi tăiate pentru a obţine 8 beţe
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•
•
•

folie de aluminiu groasă
o bucată mare de spumă de mare sau polistiren extrudat care
să fie tăiată în forma unui octogon (varianta simplă) sau
o bucată groasă de placaj, tăiată în forma unui octogon, care
să aibă 8 găuri, câte una pentru fiecare colţ (varianta sigură).

Ideea activităţii este aceea de a face, ca grup, un model de clădire
octogonală, care să aibă 8 ferestre şi care să folosească drept ilustraţia
pentru această Săptămână de rugăciune. Pentru acoperiş, se poate folosi un strat dublu de folie. Alternativ, se poate îmbogăţi arsenalul prin
alte elemente de artă sau materiale, astfel încât fiecare membru să poată crea (prin desen, pictură, colaj) o clădire octogonală cu opt ferestre.
În fiecare seară se va adăuga o nouă dimensiune, pe măsură ce privim
printr-o nouă „fereastră”.

ZIUA

2 – MAREA LUPTĂ

O dragoste cuceritoare

Am ajuns la cea de-a doua parte a seriei de opt prezentări.
Va fi ceva cu adevărat interesant, ca atunci când explorezi o zonă
de munte cu care eşti familiar şi apoi, dintr-odată, te trezeşti pe neaşteptate, cu răsuflarea tăiată, în faţa celei mai frumoase cascade, despre
care nu ai ştiut niciodată că este acolo.
Explorăm ceea ce pentru cei mai mulţi dintre noi este o zonă familiară: opt dintre doctrinele de bază care compun sistemul de credinţe
adventist de ziua a şaptea. Aşa cum am arătat în primul nostru mesaj,
aceste doctrine familiare nu sunt deloc nişte informaţii seci, plictisitoare, care trebuie învăţate pe de rost. E adevărat că uneori cam asta
le-am făcut să fie... Deşi distorsionate, jefuite de valoarea şi frumuseţea
lor, aceasta nu înseamnă că aceste doctrine nu mai au nicio frumuseţe
care să fie descoperită.
Vă mai aduceţi aminte comparaţia pe care v-am propus-o ca element de reper?
Adevărurile doctrinare ale Scripturii sunt ca nişte ferestre prin
care vedem caracterul atractiv al lui Dumnezeu, aşa cum este el reflectat în Hristos. Nicio doctrină nu există pentru sine. Sabatul nu este
doar despre sabat, ci este despre Isus. Doctrina despre starea omului
în moarte nu are ca ţintă doar să dovedim că oamenii trec într-o stare
de inconştientă la momentul morţii, ci Îl are ca ţintă pe Isus. Doctrina
sanctuarului nu este despre un cort, o clădire, o perdea, un ritual, o
ceremonie, ci este Isus. Şi tot aşa cu oricare dintre celelalte. Fiecare
doctrină biblică, atunci când este corect înţeleasă, funcţionează ca o
lentilă prin care percepem ce se întâmplă în sufletul lui Dumnezeu, în
bunătatea Lui, în dragostea Lui.
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Pe acest fundal, există o doctrină pe care în mod obişnuit o cunoaştem sub numele de Marea luptă şi care nu face excepţie de la regulă. Aşadar, să privim prin această fereastră, ca să găsim o frumuseţe ce
aşteaptă să fie descoperită.

RĂZBOI ÎN CER
Prima regulă a logicii este aceea că lucrurile sunt în mod normal
ceea ce par să fie. Lumea noastră pare a fi un teatru de război pentru
că ea este un teatru de război. A doua regulă a logicii este aceea că
lucrurile nu sunt întotdeauna exact aşa cum par să fie. Războiul care
se desfăşoară în lumea noastră este de o aşa natură, încât nu este
vizibil inițial pentru un observator neinteresat. La prima vedere, observăm numai fiinţe umane angajate în bătălie, însă dincolo de ceea
ce vede ochiul mai sunt şi alte realităţi. Conform Bibliei, oamenii
(homo sapiens) nu sunt singuri în universul acesta. De la Geneza la
Apocalipsa întâlnim şi alte fiinţe, numite îngeri. Ştim din Scriptură
că aceste fiinţe au fost create înainte de a fi creați oamenii (Iov 38:47; Apocalipsa 1:20), că sunt foarte numeroase (Evrei 12:22), sunt
puternice şi inteligente (Psalmii 103:20; Daniel 4:17), că activează
în cadrul unui sistem de guvernare bine pus la punct (Efeseni3:10;
Daniel 7:9-10), că operează în cadrul lumii noastre, de cele mai multe ori într-un mod nevăzut, deşi uneori iau şi o formă vizibilă (Evrei
1:14; 13:2) şi că răul care afectează lumea noastră a avut originea în
unii dintre aceştia (Apocalipsa 12:7,12).
Unul dintre îngeri a fost numit „Lucifer”, care înseamnă purtător
de lumină. Această fiinţă înălţată a fost creată pentru a descoperi altor
îngeri caracterul lui Dumnezeu. Lucifer a ales însă un alt drum. Biblia
spune că Lucifer a „fost fără prihană în căile” sale (mod de gândire,
simţire, comportament), „până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea” în
el (Ezechiel 28:15). De la momentul acela, el a devenit „Satana”, care
înseamnă adversar. Biblia ne spune şi că decăderea lui Lucifer a avut
loc în urma unei dorinţe de autoînălţare, ceea ce a condus la o aspiraţie ameţitoare de a-L înlocui pe Dumnezeu din inimile confraţilor lui
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îngeri şi a-I uzurpa poziţia, obţinând loialitatea îngerilor (Isaia 14:1214). Pas cu pas, Lucifer a nutrit în sine această concentrare pe propria-i persoană. Treptat, a ajuns să nu mai reflecte lumina caracterului
lui Dumnezeu şi a început să-I atribuie lui Dumnezeu propriile sale
motivaţii care duceau la slujirea de sine. O aspiraţie precum „mă voi
sui în cer” sau „voi fi ca Cel Preaînalt” ne arată că Lucifer a început să
creadă că, atribuind caracterului lui Dumnezeu ideea de autoînălţare,
obţine un argument prin care să-şi justifice propria tendinţă de înălţare. Prin faptul că nu a recunoscut bunătatea în esenţa ei, aşa cum
apare în caracterul lui Dumnezeu, parcursul lui Satana mai departe a
fost de aşa natură, încât a erodat încrederea în Dumnezeu şi a început
să incite la răzvrătire împotriva Lui.
În acest context al derulării evenimentelor, Biblia spune: „În cer s-a
făcut un război” (Apocalipsa 12:7).
Cu alte cuvinte, un război între îngeri! Cuvântul tradus aici prin
„război” este în original cuvântul grecesc din familia lui „polemică” sau
„politică”. În felul acesta, pricepem care era de fapt natura acestui „război”. La bază nu a fost un război care să implice efective de soldaţi
sau armament. A fost un război politic, o campanie de propagandă,
o conspiraţie prin care să fie discreditat Dumnezeu. Satana şi-a făcut
strategia în aşa fel încât să disemineze minciuni cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Astfel, el este descris ca unul care „înşală întreaga
lume”, un „mincinos şi tatăl minciunii” (Apocalipsa 12:9; Ioan 8:44).
Să urmărim această logică biblică:
Ezechiel spune că Lucifer a fost aruncat din ceruri pentru că a
„păcătuit” (Ezechiel 28:16). Ioan defineşte păcatul ca fiind „fărădelege”
(1 Ioan 3:4). Pavel defineşte legea lui Dumnezeu ca fiind „dragoste”
(Romani 13:10).
Vedem, aşadar, că Lucifer s-a răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu, ceea ce în fond înseamnă că s-a răzvrătit împotriva dragostei
lui Dumnezeu. El a venit cu acuzaţii împotriva lui Dumnezeu şi împotriva legii dragostei, prin care Dumnezeu guvernează universul. În
timp ce Biblia afirmă că „Dumnezeu este dragoste” şi că legea Lui este,
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prin urmare, una care acţionează numai pe principii inerente dragostei
(1 Ioan 4:8; Matei 22:37-40), Satana a hotărât să trăiască fără această
dragoste şi să întemeieze o împărăţie care să fie guvernată fără dragoste. Şi atunci, este în interesul lui să-L descrie pe Dumnezeu ca fiind
egoist, ca unul a cărui lege este doar o listă de reguli arbitrare, impuse
pentru a-i fi bine Lui.
Ellen G. White arată cu o deosebită claritate care este miezul marii lupte:
Altruismul, principiul Împărăţiei lui Dumnezeu, este
principiul pe care Satana îl urăşte; el neagă chiar existenţa
unei astfel de idei. De la începutul marii lupte, el s-a luptat
să demonstreze că principiile de acţiune ale lui Dumnezeu
sunt motivate de egoism, şi face acelaşi lucru cu toţi cei care Îi
slujesc lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos şi a tuturor celor
ce poartă numele Lui este aceea de a demonta acuzaţiile lui
Satana. (Educaţie, p. 154)
Acum, că înţelegem chestiunea fundamentală din cadrul acestui
război între bine şi rău, putem merge mai departe – să lăsăm Scriptura
să ne zugrăvească o imagine mai în detaliu, pe parcursul a şapte scene
progresive.
Scena 1: Stăpânirea

Să începem prin a compara două afirmaţii biblice care, împreună,
creează cadrul conceptual pentru înţelegerea realităţii ce se derulează
în lumea noastră:
„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său” (Geneza 1:27).
„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).
Din moment ce dragostea este esenţa caracterului lui Dumnezeu,
înseamnă că orice creaţie a lui Dumnezeu a fost proiectată pentru a
juca un rol într-un plan al dragostei. Şi, din moment ce dragostea, prin
definiţie, este un act voluntar în care te dăruieşti altora, înseamnă că
în creaţia lui Dumnezeu trebuie să fie implementat de la bun început
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liberul-arbitru. Ca atare, citim în raportul creaţiei că Dumnezeu le-a
dat oamenilor „stăpânire” peste pământ (Geneza 1:26). Stăpânirea
este un concept biblic crucial. Ca agenţi morali liberi, creaţi pentru
dragoste, Adam şi Eva au primit înaltul privilegiu al autoguvernării.
Iar pământul avea să fie mediul, spaţiul material în care dragostea lor
pentru Dumnezeu şi a unuia pentru celălalt să înflorească. Planeta
era a lor, prin procură divină. Înţelegând acest protocol, David a scris
următoarele cuvinte pătrunzătoare: „Cerurile sunt ale Domnului, dar
pământul l-a dat fiilor oamenilor” (Psalmii 115:16).
Aici regăsim un limbaj delegativ, un limbaj al libertăţii, un limbaj al autoguvernării. Prin faptul că i-a creat cu liberul-arbitru, că le-a
dat pământul ca o casă, Dumnezeu creionase de fapt cadrul pentru o
veşnicie petrecută într-o fericire relaţională. Totuşi orice libertate vine
la pachet cu nişte riscuri. Liberul-arbitru are posibilităţi nebănuite,
strălucitoare, însă nu este lipsit de un potenţial pericol. „Stăpânirea”
pe care o avea omul venea însoţită deopotrivă de făgăduinţă şi de avertizare – depindea de om, care va decide mai departe încotro o va lua.
Scena 2: Renunţarea

Din moment ce Dumnezeu a dat pământul lui Adam şi Evei, de
acum puteau să facă orice voiau. Intenţia Creatorului, bineînţeles, era
aceea ca ei să folosească puterea liberului-arbitru, să se înmulţească şi
să clădească o societate globală condusă de principiile dragostei altruiste. Exact de aici, mai departe, lucrurile s-au stricat. În mod tragic,
primii noştri părinţi au abdicat de la poziţia lor de autoritate asupra
pământului, supunându-se unui domn străin, îngerului decăzut numit cândva Lucifer, cel plin de lumină, cunoscut acum drept Satana,
adversarul. Da, căderea omenirii a fost o cădere morală, însă a fost o
cădere desfăşurată într-un cadru legal – practic, a implicat un transfer
de putere. Adam şi Eva şi-au pierdut stăpânirea pentru că au ales s-o
cedeze, să renunţe la ea. Prin exercitarea liberului-arbitru, omul a făcut ca Satana să devină „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31), sau
„dumnezeul veacului acestuia” (2 Corinteni 4:4).
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Cu toate acestea, puterea lui Satana asupra lumii noastre nu reprezintă un drept cu adevărat legal. El nu este stăpânul legitim al acestui
pământ. Victoria lui asupra omenirii a fost un act de război bazat pe
o înşelăciune. El i-a condus pe primii noştri părinţi în răzvrătire, păcălindu-i că Dumnezeu de fapt nu are dragoste în sufletul Lui pentru
neamul omenesc. În felul acesta le-a zdruncinat capacitatea de a-şi
pune încrederea în Dumnezeu. De aceea, speranţa omenirii din ziua
aceea până acum constă în descoperirea adevăratului caracter al lui
Dumnezeu, un caracter al dragostei altruiste.
Ca răspuns la această înşfăcare a autorităţii asupra pământului,
Dumnezeu a început să orchestreze o contraofensivă cu scopul de a
readuce pământul în stăpânirea oamenilor. Deşi în acest conflict Îl
avem de-o parte pe Dumnezeu şi de alta pe Satana, trebuie spus că
orice contraofensivă a lui Dumnezeu nu va fi implementată pe aceleaşi
principii pe care operează împărăţia lui Satana – nici prin înşelăciune,
nici prin forţă, ci mai degrabă prin adevăr şi prin dragoste.
Scena 3: Apărătorul promis

Imediat ce a început conflictual cosmic, ambele tabere au demarat
acţiuni de organizare şi aplicare a principiilor de luptă. Creatorul a iniţiat planul Său de atac, declarând război şi făcând o promisiune. Vorbindu-i lui Satana, în auzul lui Adam şi al Evei, Dumnezeu i-a spus:
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei,
ea îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Dumnezeu a anunţat aici că va veni pe pământ un Apărător, Unul care să
zdrobească capul lui Satana. Acest Apărător avea însă, la rândul Lui,
să fie rănit de vrăjmaş, în lupta pentru obţinerea victoriei.
Aici, Dumnezeu a explicat şi că Eliberatorul promis avea să vină
în mijlocul neamului omenesc printr-o spiţă de neam, ca o „sămânţă”.
Cu alte cuvinte, un grup-specific avea să fie ales dintre toate popoarele
ca să fie neamul prin care Mântuitorul urma să intre în acest război, ca
fiinţă umană. Cel mai important lucru de înţeles de aici este că această
făgăduinţă profetică a fost instrumentul prin care Dumnezeu a vestit
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lumii mai dinainte că Dumnezeu va învinge împărăţia întunericului,
coborându-Se în smerenie şi în dragoste jertfitoare de Sine.
Scena 4: Forţele organizate

Satana i-a luat pe oameni prizonieri. Ca răspuns tactic la această
luare de ostatici, Dumnezeu a făcut un lucru remarcabil, ingenios şi
necesar. Moise explică în următoarele cuvinte:
Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor,
Când a despărţit pe copiii oamenilor,
A pus hotare popoarelor
După numărul copiilor lui Israel,
Căci partea Domnului este poporul Lui,
Iacov este partea Lui de moştenire.
El l-a găsit într-un ţinut pustiu,
Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate;
L-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui.
Ca vulturul care îşi scutură cuibul,
Zboară deasupra puilor,
Îşi întinde aripile, îi ia
Şi-i poartă pe penele lui,
Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său,
Şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.
(Deuteronomul 32:8-12)
Versetele 15 la 17 completează imaginea mai departe:
Israel s-a îngrăşat şi a azvârlit din picior;
„Te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit!”
Şi a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui,
A nesocotit Stânca mântuirii lui,
L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini,
L-au mâniat prin urâciuni;
Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei,
Unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau,
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Dumnezei noi, veniţi de curând,
De care nu se temuseră părinţii voştri.
(Deuteronomul 32:15-17)
Aici vedem că Dumnezeu a ales un popor dintre celelalte neamuri.
Israel a fost chemat să fie „partea Domnului” pe pământ, iar între evrei
nu avea să fie „niciun dumnezeu străin”. Este extrem de important să
ştim că, în cuvintele lui Moise, „dumnezeii” străini ai celorlalte popoare nu sunt altceva decât „demoni”, sau fiinţe angelice decăzute, care se
prefac a fi dumnezei. În textul din Psalmii 106:37,38, aflăm că, efectiv,
„demonii” sunt în spatele „idolilor” popoarelor păgâne: „Şi-au jertfit fiii
şi fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor
pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, şi ţara a fost spurcată astfel prin
omoruri” (Psalmii 106:37,38).
Prin poporul Israel, Dumnezeu Şi-a delimitat un teritoriu în
această lume dominată de demoni şi, prin acest gest, Dumnezeu a arătat că Îşi doreşte recâştigarea neamului omenesc. Israel a fost ales de
Dumnezeu ca să fie „spiţa” de neam prin care avea să vină Mântuitorul, Apărătorul promis. Prin El, Dumnezeu urma să obţină eliberarea
omenirii de sub stăpânirea satanică. Separând şi chemând pe Israel
dintre toate popoarele, Dumnezeu Şi-a manifestat intenţia de a recâştiga lumea de sub dominaţia demonilor.
Scene 5: Un Apărător fără arme

Apărătorul promis a venit pe acest pământ ca un bebeluş de ţinut
în braţe, neajutorat şi dependent. Crescut până la maturitate de nişte
evrei simpli, de la ţară, El Şi-a început atacul împotriva împărăţiei întunericului şi a început în mod sistematic să zdrobească capul uzurpatorului. Şi aceasta fără să Se folosească de vreo armă de război. Îi vom
spune lui Isus „Apărătorul fără arme”, întrucât El a venit să recâştige
lumea aceasta folosind „arme” ca adevărul şi iubirea, nu prin înşelăciune şi violenţă. Satana a recunoscut imediat cu cine avea de-a face. La
urma urmei, aveau o istorie în spate. Cu o aroganţă plină de sine, sus-
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ţinută de mii de ani de aparentă victorie asupra pământului, Satana a
pretins din nou planeta noastră ca fiind propriul lui teritoriu. A oferit
stăpânirea acestui pământ lui Isus în schimbul închinării:
Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată
stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o
dau oricui voiesc. Dacă dar Te vei închina înaintea mea, toată
va fi a Ta” (Luca 4:5-7).
Evident că Isus a refuzat, ştiind că Satana nu putea cunoaşte cu
adevărat viitorul. Acum, cu totul orb faţă de caracterul lui Dumnezeu,
Satana era pur şi simplu incapabil să priceapă că acest Isus din faţa lui
avea puterea de a-i zdrobi împărăţia. Şi o putea face cu un fel de putere
străină de înţelegerea lui Satana – puterea iubirii care se jertfeşte. Făcându-Şi publică misiunea şi identitatea, Isus le-a explicat oamenilor
ce se întâmplă de fapt chiar sub ochii lor: „Când omul cel tare şi bine
înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste
el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele
în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el” (Luca 11:21-22).
În această parabolă, „omul cel tare” este Satana. Iar omul „mai tare
decât el” este Isus. Evident, are loc o bătălie, iar deznodământul este
aproape de împlinire. Şi nimeni nu se aşteaptă la mişcarea pe care o va
face dreptul Împărat al cerurilor şi al pământului.
Nu are în mână nicio armă de război.
Nu va fi rostit niciun ordin trupelor armate.
Un singur gest va avea suficientă putere pentru a recâştiga omenirea pierdută.
Arătând spre sacrificiul pe care urma să-l facă la Calvar, Isus a vestit victoria viitoare asupra vrăjmaşului: „Acum are loc judecata lumii
acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după
ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan
12:31,32). Prin întruparea Sa smerită, prin desăvârşita Sa viaţă de
dragoste, prin moartea jertfitoare de Sine de la cruce, Isus avea să îi
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ia lui Satana „toate armele în care se încredea”. Toate minciunile lui
Satana despre Dumnezeu aveau să fie lipsite de orice putere atunci
când urma să strălucească asupra omenirii luminătoarea descoperire
a dragostei lui Dumnezeu în Isus Hristos. Apostolul Pavel a explicat
în felul următor: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de
ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15).
Dragostea, nu forţa, a fost aceea care a triumfat împotriva răului.
În principiu, marea luptă dintre bine şi rău a fost câştigată în Hristos, prin acel unic act suprem al dragostei care se jertfeşte. Iar acum,
biruinţa aceasta trebuie să cuprindă „toate neamurile” (Matei 28:19).
Războiul trebuie să fie câştigat la nivelul fiecărei inimi omeneşti, de la
om la om, de la casă la casă, din sat în sat, pe un meridian sau pe altul
al lumii – şi astfel ajungem la adevărata misiune a bisericii.
Scena 6: Biserica militantă/biruitoare

În marea luptă dintre bine şi rău, nu este implicat doar terenul de
sub picioarele noastre. Adevăratul război se duce de fapt în cutiuţa de
deasupra sprâncenelor noastre. Dumnezeu nu face niciun secret din
faptul că este interesat de „fruntea” noastră (Apocalipsa 14:1). Cu alte
cuvinte, El doreşte să câştige acel teritoriu din noi care are de-a face cu
mintea, cu emoţiile, cu voinţa noastră. Apostolul Ioan afirma că aici,
pe fruntea omului, Dumnezeu vrea să scrie „Numele Său”, indicând
astfel prezenţa Sa continuă în caracterul omului. Fiinţele omeneşti
sunt creaturi influenţabile. Suntem influenţaţi de atât de multe lucruri
din afara noastră. Şi am fost făcuţi, de fapt, să fim locuiţi de Cineva, să
fim „un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:22).
Mintea omului, a oricăruia dintre noi, este:
• o citadelă împărătească, unde Isus Îşi are tronul de împărat de
drept;
• un mărgăritar al adevărului veşnic, iar Isus este adevărul;
• o cameră romantică sfântă, iar Isus este singurul şi adevăratul
îndrăgostit de sufletul nostru.
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Marele vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al omului caută, de asemenea,
să fie întronat în inima noastră. El doreşte să câştige teren la nivel mintal, emoţional. Se află de fapt într-o cursă nebună prin care să ne umple inima şi mintea cu ruşine, acolo unde ar fi trebuit să fie inocenţă; el
aduce întinăciune morală acolo unde ar fi trebuit să fie puritate; pune
ostilitate acolo unde ar fi trebuit să fie dragoste, şi vine cu demoni care
se prefac a fi dumnezei şi domnesc acolo unde ar fi trebuit să domnească şi să locuiască Duhul Sfânt.
Limbajul folosit de Pavel pentru a descrie natura marii lupte în
care ne aflăm este unul extrem de evocator:
Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm
călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm
noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite
de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de
Hristos (2 Corinteni 10:3-5).
Lupta pe care o ducem se desfăşoară pe tărâmul minţii, acolo unde
iau naştere gândurile şi emoţiile, acolo unde sălăşluieşte cunoştinţa.
Vrăjmaşul îşi duce lupta cu noi, formulând „argumente” care sunt calculate în aşa fel încât să blocheze adevărata „cunoaştere de Dumnezeu”. Cu fiecare teritoriu ocupat de minciunile lui în mintea omului,
Satana îşi consolidează „fortăreţele” din viaţa noastră. La schimb, cu
fiecare argument care este efectiv „aruncat la pământ” şi înlocuit cu
adevărul, Satana este învins, iar sufletul omului este eliberat.
Misiunea bisericii este aceea de a face cunoscut frumosul caracter
al lui Dumnezeu, un caracter al dragostei care se jertfeşte, aşa cum a
fost descoperit în Isus Hristos. Noi suntem chemaţi să ne mobilizăm
toate talentele, energiile şi resursele pentru această misiune – recâştigarea teritoriului inimii noastre pentru Hristos. Şi avem de mers la
orice om, în orice casă, în orice sat, la orice popor de pe pământ. Isus
Hristos cere pentru Sine orice teritoriu mintal, emoţional, voliţional

34 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

din sufletul omului, care a fost jefuit de Satana. Iar noi, ca biserică a
Lui, trebuie să facem acelaşi lucru. Prin iertare, compasiune, proclamare a Evangheliei, hrănirea celor înfometaţi, ajutorarea celor lipsiţi,
eliberarea celor înlănţuiţi şi (întotdeauna şi cel mai mult) prin iubirea
arătată oamenilor în felul în care i-a iubit Isus, noi facem să înainteze
împărăţia lui Dumnezeu.
Scena 7: Restaurarea primei stăpâniri

„În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui
Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi
orice putere” (1 Corinteni 15:24). Apostolul Pavel ne transmite ideea
că istoria se va grăbi spre un deznodământ cert – falimentul tuturor
sistemelor de presiune, de dominare, de opresiune şi război, către întemeierea unei împărăţii mereu înfloritoare a dragostei veşnice şi a libertăţii. Profetul Mica a descris astfel viitorul nostru:
În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi
întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra
dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el… Din săbiile
lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare; niciun
neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război… şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele
Sionului, de acum şi până-n veac... şi la tine va ajunge vechea
stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului (Mica 4:1-8).
Ce imagine extraordinară!
Vedem aici că Dumnezeu este împotriva războiului, dar este pentru pace; este împotriva violenţei, dar este pentru dragoste. Este ţinta
Lui finală aceea de a aduce un sfârşit definitiv tuturor sistemelor şi
regimurilor totalitare, să întemeieze o veşnică împărăţie a libertăţii.
Prima („vechea”) stăpânire a lui Dumnezeu, cea pe care Adam şi Eva
au pierdut-o, va fi reîntemeiată. Iar când va avea loc, Dumnezeu spune: „Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel
sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului ca fundul mării
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de apele care-l acopăr” (Isaia 11:9). Mai întâi, teritoriul acela din inima noastră este recucerit de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Apoi,
chiar şi teritoriul efectiv al pământului va fi recucerit şi făcut pentru
totdeauna nou. „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: «Iată, Eu fac
toate lucrurile noi»” (Apocalipsa 21:5). Când vine ziua aceea, cetatea
lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, va fi transferată de pe tărâmurile cerești în chiar propria noastră lume. Planeta Pământ va fi noua capitală
a universului:
Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită
pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!
El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi
va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă
din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut
(Apocalipsa 21:2-4).
Ellen G. White descrie frumoasa scenă:
În locul unde păcatul s-a înmulţit, harul lui Dumnezeu s-a
înmulţit şi mai mult. Pământul în sine, tocmai tărâmul pe care
Satana îl consideră ca fiind al său, va fi nu doar răscumpărat,
ci şi înălţat. Mica noastră lume sub blestemul păcatului, fiind
singura pată neagră într-o glorioasă creaţie, va fi onorată mai
presus de toate celelalte lumi din universul lui Dumnezeu.
Aici, unde Fiul lui Dumnezeu Şi-a întins cortul, în omenire,
aici unde Împăratul slavei a trăit, a suferit şi a murit – aici,
când El va face toate lucrurile noi, va fi cortul lui Dumnezeu
cu oamenii. (Viaţa lui Iisus, p. 26)
Iată unde duce povestea aceasta.
Prin harul lui Dumnezeu, intenţionez să merg mai departe în
aceste repere, să fiu adus de Isus în siguranţă pe Noul Pământ, ca un
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cetăţean posesor de viaţă veşnică al acelui nou regim şi primă stăpânire
de la început. Tu încotro o vei lua?

ZIUA 2 – ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII
• În cadrul lecţiei, am citit: „Fiecare doctrină biblică, atunci când
este corect înţeleasă, funcţionează ca o lentilă prin care percepem ce se întâmplă în sufletul lui Dumnezeu, în bunătatea Lui,
în dragostea Lui.” Discutaţi modurile în care acest lucru s-a dovedit fals sau adevărat în educaţia religioasă pe care ai primit-o
sau în gândirea ta de până acum.
• Modul în care Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu arată că el nu a crezut în maniera plină de dragoste în care lucrează
Dumnezeu. Dacă citeşti Isaia 14, poţi vedea în limbajul lui Lucifer elemente care arată că, în concepţia lui, Dumnezeu era egoist
şi arbitrar?
• Care este diferenţa dintre stăpânirea pe care a dat-o Dumnezeu
lui Adam şi Evei (deci şi nouă) şi stăpânirea pe care o exercită
Diavolul? Crezi că e posibil ca uneori chiar şi oamenii buni, poate chiar lideri sau învăţători ai bisericii – sau, poate, chiar tu – să
fie persoane care încearcă, fără intenţie, să folosească dominarea
impusă altora în locul stăpânirii primite de sus? Discutaţi.
• De mai multe ori, autorul a indicat câteva domenii: „mintal” (gândurile), „emoţional” (sentimentele), „voliţional” (voinţa). Împărtăşiţi câteva moduri în care vedeţi cum Dumnezeu şi Satana se luptă pentru aceste „teritorii” din viaţa voastră. Cum îl putem alege pe
cel care va avea câştig de cauză? Fiţi cât se poate de concreţi.
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ZIUA 2 – ACTIVITĂŢI DE GRUP
Adăugaţi ceva nou sau decoraţi octogonul după cum credeţi că
este mai relevant.
În grup sau pe echipe (ori perechi), împărţiţi-vă scenele din această lecţie şi încercaţi să le transpuneţi în pasaje vii, jucate pe roluri.
•
•
•
•
•
•
•

Scena 1: Stăpânirea
Scena 2: Renunţarea
Scena 3: Apărătorul promis
Scena 4: Forţele organizate
Scene 5: Un Apărător fără arme
Scena 6: Biserica militantă/biruitoare
Scena 7: Restaurarea primei stăpâniri

Să nu dureze mai mult de un minut fiecare scenă. Puteţi face
mici scenete (şi fiecare participant îşi poate folosi imaginaţia cu privire la ce să facă sau să spună) sau pot fi scene statice („îngheţate”),
în care fiecare scenă reprezintă o fază a marii lupte. Acţiunea se
poate face la final sau, mai bine, fiecare scenă vizuală la finalul lecturii secţiunii respective.

ZIUA

3 – LEGEA

Dragostea care aduce eliberarea

Cele Zece Porunci au un loc proeminent în sistemul nostru doctrinar ca adventişti de ziua a şaptea. În timp ce majoritatea lumii creştine predică ceea ce este numit „antinomianism” – adică ideea că legea
lui Dumnezeu a fost „abolită” atunci când Isus a murit pe cruce –, noi
credem că legea lui Dumnezeu este veşnică şi de neschimbat. Până aici
e bine.
Doar că, fix aici, începem să ne confruntăm cu o mare problemă,
pentru că, în eforturile noastre de a apăra legea lui Dumnezeu, am
avut şi tendinţa ca, uneori, să reducem toată discuţia la argumentarea împotriva antinomianismului. Adică am venit cu formulări şi texte
doveditoare, calculate astfel încât să arate altor creştini că ei trebuie să
păzească legea. Şi, în cadrul acestui proces, ne-am creat nouă înşine
o uriaşă problemă atât la nivel teologic, cât şi la nivelul experienţei
efective.
Vreau să explic.

RĂSCUMPĂRAREA CARE ESTE ÎN HRISTOS ISUS
Ellen G. White a avut multe de spus despre înclinaţia noastră, ca
grup, spre o greşită perspectivă şi o greşită folosire a legii lui Dumnezeu. Observaţi afirmaţia de mai jos, foarte pătrunzătoare şi direct la
ţintă:
Pe de-o parte, religioşii în general au separat legea de Evanghelie, în timp ce noi, pe de altă parte, am făcut aproape la fel,
din alt punct de vedere. Noi nu am înălţat înaintea oamenilor
neprihănirea lui Hristos şi deplina semnificaţie a marelui Său
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plan de răscumpărare. L-am lăsat deoparte pe Hristos şi dragostea Sa fără egal, am adus în discuţie teorii şi raţionamente,
am predicat discursuri argumentative. (Credinţa şi faptele, pp.
15–16)
Asta ar trebui să ne facă să ne oprim. Să gândim mai mult...
E clar, interacţiunea noastră cu legea de-a lungul propriei istorii a
Bisericii Adventiste nu este deloc numai pozitivă. Chiar dacă am fost
implicaţi în apărarea legii prin predici „argumentative” împotriva celor care dispreţuiau legea, în acelaşi timp am supracorectat erezia lor
şi ne-am creat noi alta. „Noi”, spune Ellen G. White, „nu am înălţat
înaintea oamenilor neprihănirea lui Hristos şi deplina semnificaţie a
marelui Său plan de răscumpărare. L-am lăsat deoparte pe Hristos şi
dragostea Sa fără egal.”
Oameni buni, nu e bine deloc. (ca să spunem aşa, cu binişorul).
Iar aceasta nu este din partea ei doar o afirmaţie izolată. De nenumărate ori, ne avertizează că noi, ca grup, am gestionat deficitar legea
lui Dumnezeu. La un moment dat, a devenit atât de exasperată ascultându-i pe predicatorii noştri, cum băteau nicovala apărării legii,
încât ea a spus: „Lăsaţi legea să se apere singură. Ne-am ocupat de
legea aceasta până acolo încât ne-am uscat ca dealurile din Ghilboa,
fără rouă sau ploaie. Haideţi să ne încredem în meritele lui Isus Hristos din Nazaret” (Sermons and Talks, vol. 1, p. 137). Iată că Ellen G.
White nu era pur şi simplu exasperată de faptul că ascultase prea multe
predici rostite în apărarea legii. Nu ideea că ascultase prea des vorbindu-se de ea o deranja, ci mai degrabă faptul că, prin acest demers, noi
ne întinsesem singuri o mare capcană teologică. Noi am predicat legea într-o aşa manieră, încât am ajuns să ne compromitem înţelegerea
Evangheliei, pierzând din vedere meritele lui Isus.
Punând mai clar punctul pe i, ea a explicat îngrijorarea după cum
urmează:
Mi s-a prezentat deseori pericolul că noi, ca popor, susţinem idei false despre neprihănirea prin credinţă. Mi s-a arătat

Isus – centrul tuturor lucrurilor • 41

de-a lungul anilor că Satana va lucra într-o manieră specială
pentru a aduce confuzie în minte pe subiectul acesta. Legea
lui Dumnezeu a fost abordată din plin şi a fost prezentată comunităţilor aproape la fel de separată de cunoaşterea lui Isus
Hristos şi de relaţia Sa cu ea precum a fost jertfa adusă de
Cain. (Credinţa şi faptele, p. 18)
Au! Asta frige!... Predicarea adventistă, comparată cu jertfa lui Cain!
Cu alte cuvinte, în zelul nostru de a apăra legea, suntem în pericolul de a prezenta o imagine teologică legalistă. Alarmată de starea de
fapt, Ellen G. White a mers mai departe explicând direcţia în care ar
trebui să se îndrepte predicarea noastră: „Nu există niciun alt punct
asupra căruia să ne aplecăm cu mai mult interes, care să fie repetat mai
mult, care să fie mai bine întemeiat în mintea tuturor decât imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin cele mai bune fapte proprii.
Mântuirea este prin credinţa în Isus Hristos, şi numai în El” (Credinţa
şi faptele, p. 19). Extraordinar!
Imaginaţi-vă acum o serie de predici de evanghelizare care să se
bazeze pe această perspectivă.
Autoarea merge mai departe:
Subiectul să fie prezentat clar, distinct, şi anume că nu este
posibil să aducem nimic în susţinerea poziţiei noastre înaintea
lui Dumnezeu sau în darul lui Dumnezeu pentru noi prin
meritele vreunei creaturi. Dacă credinţa şi faptele ar putea
cumpăra darul mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul ar
ajunge să fie obligat de creaturile Sale. Iată ocazia prin care
minciuna este primită ca adevăr. Dacă vreun om poate merita
mântuirea prin ceva ce ar face el, atunci ar fi în aceeaşi situaţie
în care se află un catolic care face penitenţe pentru păcatele lui.
Mântuirea ar fi atunci parţial ca o datorie, care ar putea fi acoperită prin plată. Dar, dacă omul nu poate dobândi mântuirea
prin niciuna dintre faptele lui bune, atunci trebuie să fie cu
totul prin har, primit de om ca păcătos, pentru că Îl primeşte
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şi crede în Isus. Este un dar cu totul gratuit. Îndreptăţirea
prin credinţă este aşezată dincolo de controversă. (Credinţa şi
faptele, pp. 19–20)
Realitatea e cam aşa: chiar şi cu astfel de afirmaţii clare din partea
lui Ellen White, tot am avut tendinţa de a ne feri de sublinieri puternice ale îndreptăţirii prin credinţă în predicarea noastră evanghelistică, de teamă ca nu cumva aceasta să slăbească argumentul celălalt, în
favoarea legii lui Dumnezeu. Atunci când ne învârtim într-un cadru
legalist, Evanghelia curată a harului lui Dumnezeu ajunge să fie un pericol faţă de lege. Gândirea legalistă judecă, sau măcar simte, lucrurile
cam aşa:
Dacă mântuirea este un dar fără plată doar prin harul lui Dumnezeu
şi este primită doar prin credinţă şi dacă nu este absolut niciun merit în
păzirea legii, atunci la ce să o mai ţin?
Avem cumva temerea aceasta că, dacă spunem că Vestea bună e
prea bună, arătând tuturor că mântuirea e fără plată, oamenii nu vor
mai simţi sau nu vor mai vedea niciun motiv pentru care să asculte de
legea lui Dumnezeu. De fapt, opusul este adevărul adevărat. Şi atâta
vreme cât nu avem Evanghelia (vreau să spun chiar asta – să o avem
cu adevărat), ne simţim mult mai bine să o ţinem cât mai la distanţă
şi să-i dăm înainte cu ciocanul în nicovală: texte biblice, unele după
altele, care să arate obligativitatea de a păzi legea. Adevărul este că o ascultare oferită dintr-un simţământ al obligaţiei, cu ideea, cât de măruntă,
că aceasta ar contribui în vreun fel, cât de mic, la mântuirea noastră, este
în realitate neascultare. Este de fapt o formă cosmetizată de răzvrătire,
sub masca ascultării. Nu doar atât, dar este şi o insultă la adresa lui
Dumnezeu pentru că diminuează imaginea harului Său, prin inducerea ideii că am putea face şi noi ceva prin care să-i câştigăm favoarea.
Dumnezeu nu este un automat ceresc în care, dacă pui fisele potrivite,
să poţi obţine ceva de la El. Iar Dumnezeul nostru nu este nici o zeitate păgână în ale cărei graţii să poţi intra prin săvârşirea unor fapte
bune.
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Nici vorbă!
Realitatea plină de slavă este aceea că nu există absolut nimic pe
care noi să trebuiască să-l facem pentru a câştiga favoarea lui Dumnezeu. Şi asta nu pentru că a intra în graţiile Lui ar fi ceva greu de făcut,
ci pentru că deja suntem în graţiile Lui! Dumnezeu e plin de har, are o
dragoste ce se revarsă, are o milă care ne cuprinde – şi nu este nici măcar un lucru pe care l-am făcut sau am putea să-l facem ca să merităm
aşa ceva. Iată de ce Pavel a proclamat ceea ce a numit „răscumpărarea,
care este în Hristos Isus” (Romani 3:24). Ar fi bine ca semnificaţia
acestor cuvinte să pătrundă adânc în inima noastră. Mântuirea este
o realitate încheiată în persoana şi în lucrarea lui Hristos şi nu este
nimic altceva cu care noi am putea contribui la ea. Toată mântuirea
este acolo, în El.
Toată. Fără rest!
Batem palma!
Tranzacţie încheiată!
În întruparea Lui plină de condescendenţă, în viaţa Lui desăvârşită, în moartea Sa pe cruce prin care a arătat jertfire de Sine, în învierea
Sa triumfătoare şi în înălţarea Sa pe o poziţie biruitoare la dreapta
Tatălui, noi putem contempla mântuirea în forma ei încheiată. Isus a
trăit în trup omenesc o viaţă de nevinovăţie imaculată şi o neprihănire
desăvârşită, iar când El a dovedit această capacitate uimitoare, un nou
om a fost zămislit din omul cel vechi. Pentru noi.
Mântuirea este deplină şi fără plată în Hristos!
Aceasta este Evanghelia.
Aceasta este Vestea cea bună.
Aceasta este cea mai bună ştire.
Mesajul cel mai fericit.
Iar în momentul în care încercăm să adăugăm ceva, orice, prin păzirea
legii, la „răscumpărarea, care este în Hristos Isus”, Vestea bună se evaporă.
Şi atunci, ce mai putem spune despre lege?
Întrebarea e valabilă. Orice adventist ar trebui să şi-o pună.
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SLOVA UCIDE, DAR DUHUL DĂ VIAŢĂ
Haideţi să citim 2 Corinteni, capitolul 3. Dacă eşti adventist, cel
mai probabil că nu ai acordat prea multă atenţie acestui pasaj, şi aceasta pentru că el nu se potriveşte cu modul în care, în general, vedem
noi legea lui Dumnezeu. Este mai mult ca sigur că nu ai auzit niciodată pasajul acesta predicat într-o serie de evanghelizare, cu excepţia
faptului că cineva a pus o întrebare despre el, iar altcineva a „răspuns”
printr-un argument prin care a explicat cum înţelegem noi textul. Noi
credem că biserica noastră este chemată de Dumnezeu să predice legea
Lui. Caracterul imuabil al legii lui Dumnezeu este un punct fundamental între doctrinele noastre. Şi totuşi, pasajul acesta al lui Pavel
reprezintă un punct maxim al perspectivei pauline asupra legii, deşi nu
prea se regăseşte în explicaţiile pe care le dăm noi asupra legii divine.
Iată aici o articulare a celei mai bune judecăţi a lui Pavel asupra legii
şi totuşi una care rareori, apare şi în predicarea adventistă asupra legii,
dacă vreodată apare. Pur şi simplu, nu ştim ce să facem cu acest pasaj
pentru că noi încercăm să spunem una despre lege, iar Pavel încearcă
să spună ceva cu totul diferit. O spun cu tot curajul – ceea ce apostolul
neamurilor le predică corintenilor aici (2 Corinteni 3) este ceva vital
pentru noi, ceva de care avem nevoie ca popor.
Să începem de la versetul 6. Având o conştiinţă luminată de strălucirea Evangheliei, Pavel îşi afirmă clar misiunea sa evanghelistică,
aceeaşi cu cea pe care ar trebui să o avem şi noi. El spune că Dumnezeu „ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al
slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa”. Slujitorii
lui Dumnezeu – ceea ne include pe toţi, fiecare ca un credincios în
Hristos – sunt aceia care vestesc deliberat acest „legământ nou”. Iată
mesajul pe care ne-a chemat Dumnezeu să îl proclamăm. Cu alte cuvinte, noi suntem cei care trebuie să gestionăm legea lui Dumnezeu,
având ca scop bine determinat o orientare către un nou legământ.
Bun, şi ce-i cu asta?
Dar, ca să o spunem în cuvintele lui Pavel, „slova (litera) ucide”. A
predica legea doar ca pe o listă de reguli morale care să fie ascultate,
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lăsând impresia că păzirea legii ne asigură accesul la Dumnezeu – la
favoarea, la dragostea, la acceptarea Sa – înseamnă a păşi pe un teren
periculos din punct de vedere spiritual.
„Slova ucide.”
Chiar în contextul unei proclamări pline de putere, în care n-ai
cum să nu vezi despre ce e vorba, căci se vesteşte cât se poate de limpede harul lui Dumnezeu, litera legii nu are nicio altă putere decât aceea
de a distruge.
„Slova ucide.”
Legea fără Evanghelie ne dă peste cap, pentru că ne distorsionează imaginea despre Dumnezeu. Ea ne transmite un simţământ foarte
puternic de obligaţie de a face ceva pentru Dumnezeu, în loc de a ne
transmite simţământul unei mulţumiri faţă de Dumnezeu pentru ceea
ce a făcut El pentru noi.
„Slova ucide.”
Pavel continuă expunerea semnificaţiei pe care o dă asupra legii
în versetul 7, acolo unde spune despre ea că este „slujba aducătoare de
moarte”, iar în versetul 9, că este „slujba aducătoare de osândă”. Este clar
că Pavel vorbeşte în principal despre o moarte spirituală, nu una fizică.
Legea ne aduce moartea prin faptul că ne trânteşte o „condamnare”
asupra conştiinţei. În Romani 3:20, Pavel o spune şi în alte cuvinte:
„Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”
Legea operează ca o oglindă morală. Când privim în ea, ne vedem
păcatul în contrast cu standardul desăvârşit al unei iubiri lipsite de
egoism. Privim în lege (oglindă) şi reacţia este sigură: „Ah, nu se poate.
Nu pot să cred că sunt aşa... Dacă acesta e standardul, atunci sunt praf
şi pulbere. Sunt falimentar. Nu sunt bun de nimic.” Adevărul este că...
e aşa cum vezi. Suntem vinovaţi, iar legea ne-o spune verde-n faţă. Şi
nu primim viaţa prin faptul că ne conştientizăm starea (legea descoperindu-ne vinovăţia). Căci a te recunoaşte vinovat nu este un motiv suficient
pentru a te motiva mai departe la o adevărată schimbare a vieţii. Dacă
rămânem blocaţi în imaginea aceasta psihologică, în care ne copleşeşte
vinovăţia, şi dacă încercăm să intrăm în legătură cu Dumnezeu ca să

46 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

căpătăm mântuirea pe baza ascultării noastre de cerinţele legii, atunci
e clar – vom ajunge să suferim moartea spirituală.
„Slova ucide.”
Dacă legea este predicată în aşa fel încât să ne facă să ne imaginăm
că de fapt am putea ţine legea dacă ne-am strădui mai mult, atunci
alunecăm inevitabil într-una din următoarele două direcţii:
1. Vom deveni nişte farisei cu îndreptăţire de sine, care acţionează
ca nişte poliţişti, monitorizând comportamentul altora şi având
atitudini judecătoare faţă de toţi ceilalţi care nu se ridică la standardul nostru.
2. Sau vom încerca, şi vom încerca din nou, şi iar vom încerca să
ascultăm, motivaţi de un simţământ de frică şi de condamnare,
până când, în cele din urmă, vom renunţa la tot, în disperare.
„Slova ucide.”
Din contră, spune Pavel, „Duhul dă viaţa”. Duhul Sfânt este activ,
implicat deplin pe tărâmul predicării noului legământ, pentru că aici
este obţinută adevărata viaţă spirituală, aici este întreţinută în continuare. Imaginea se clarifică atunci când urmărim mai departe explicaţia lui Pavel. Să trecem la versetele 7-11:
Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată
în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi
pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii
feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar
fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă
slujba aducătoare de neprihănire? Şi în privinţa aceasta, ce a
fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece
cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai
mult va rămâne în slavă ce este netrecător!
Atenţie, Pavel este foarte profund aici. Dar, dacă mergem la pas
cu el şi pricepem ce vrea să spună, atunci vom vedea că totul este chiar
simplu şi extrem de clar, eliberator. Hai să o luăm pe bucăţi.
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Mai întâi de toate, ştim un lucru – Pavel vorbeşte aici despre legea
morală, nu despre cea ceremonială, pentru că specifică foarte clar că
legea pe care o abordează aici este cea „săpată în pietre”. Aşadar, trebuie
să luăm în calcul că orice va spune Pavel mai jos se referă la Cele Zece
Porunci. Cu o profunzime de excepţie, Pavel continuă descrierea legii
date prin Moise, la Sinai, afirmând că ea avea „atâta slavă”! Vorbim
deci despre ceva revelator, care descoperă lucruri. Asta a şi făcut legea,
a adus în lumină un adevăr vital. Da, legea are un domeniu în care
operează cu deplină legitimitate. Însă aceeaşi lege are şi limitele ei când
luăm în calcul ceea ce nu poate descoperi, ceea ce nu poate împlini. Iată
de ce Pavel vorbeşte despre o slavă temporară, afirmând că „strălucirea
aceasta era trecătoare”. Urma să lase locul unei alte slave.
Ştiu că nu prea ne convine modul acesta de a descrie Cele Zece
Porunci. Ni se pare ciudat, poate chiar deranjant, să fim confruntaţi
cu un astfel de limbaj referitor la legea lui Dumnezeu, în Biblie. Iar
gestul reflex pe care suntem înclinaţi să-l facem ca adventişti este să
o dăm la întors cu astfel de afirmaţii sau să le evităm cu totul. Totuşi
Pavel este insistent şi accentuează – nu numai aici, ci în toate scrierile
sale –, caracterizând legea ca pe ceva tranzitoriu, care pregătea drumul
spre ceva superior. În Romani 7:4, Pavel spune: „Tot astfel, fraţii mei,
prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea.” Iar în
versetul 6 spune: „Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi suntem morţi
faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, ca să slujim lui Dumnezeu
într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” În Romani 10:4, el spune
că „Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată
căpăta neprihănirea”. În Galateni 3:24,25, el spune: „Legea ne-a fost un
îndrumător spre Hristos ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.”
Există un sens foarte important în care spunem că Hristos este
sfârşitul legii pentru oricine crede în El, un sens vital în care legea slujeşte ca îndrumător care ne aduce la Hristos, un sens crucial în care
credinciosul devine mort faţă de lege prin moartea lui Hristos, un sens
experimental în care credinciosul este eliberat de lege. Ca adventişti,
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trebuie să ne aplecăm mai mult asupra modului în care Pavel predică
despre lege dacă vrem să putem proclama cu adevărat acel mesaj cunoscut ca Marea strigare, cu puterea ploii târzii. În general, bisericile
creştine nu au reuşit să înţeleagă poziţia lui Pavel faţă de lege şi, ca urmare, au luat-o pe calea antinomianistă (împotriva legii). Pur şi simplu
resping legea cu totul.
Din aceeaşi perspectivă istorică, adventismul a ieşit la rampă şi a
redescoperit lumii legea uitată a lui Dumnezeu. Ca popor, am înălţat aşa cum se cuvine Cele Zece Porunci, prezentându-le ca pe o lege
de neschimbat, de neînlocuit, veşnică. Totuşi, chiar dacă am cârmit
clar departe de antinomianism, la rândul nostru, în mare parte, nu am
ajuns încă pe direcţia pe care Pavel a prezentat-o cu privire la lege. Ca
urmare, profetul bisericii ne-a mustrat deseori pentru faptul că am dat
o turnură greşită predicării noastre despre legea lui Dumnezeu. Totuşi, dacă ne concentrăm atenţia pentru a înţelege poziţia lui Pavel faţă
de Cele Zece Porunci, ferindu-ne de şanţul antinomianismului (din
stânga), şi atenţi să nu alunecăm în şanţul legalismului (din dreapta),
vom descoperi lumini strălucitoare ale Evangheliei, aşa cum nu am
mai văzut până acum. Din vremea lui Hristos şi a apostolilor, antinomianismul, pe de-o parte, şi legalismul, pe de altă parte, sunt singurele
opţiuni care au fost articulate proeminent înaintea lumii. Totuşi există
o a treia cale, iar modul genial în care Pavel tratează legea, de o profunzime şi o frumuseţe extraordinare, este ceea ce rămâne să vedem noi
înşine. Căci este ceva nedescoperit şi nepredicat.
Aşadar, să revenim acum la 2 Corinteni 3.
După ce ne spune că legea are o anume slavă, Pavel afirmă că slava
legii trebuie să facă loc unei slave mai mari: „Dacă slujba aducătoare de
osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Şi în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost
slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult.” Pavel este clar aici: este
o slavă adusă în lume de persoana lui Hristos, care o „întrece cu mult”
pe cea a legii încrustate în tablele de piatră. Ba încă, prin comparaţie,
se pare că „ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit”. Când îngerii L-au văzut
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pe nou-născutul Mesia, ei au strigat în ceruri: „Slavă lui Dumnezeu în
locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui” (Luca
2:14). La momentul când se apropia crucea, Isus a spus: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului” (Ioan 12:23).
Iată o slavă care „întrece cu mult”; slava de pe Muntele Sinai este
întrecută cu mult de slava de pe Dealul Golgotei.
În Hristos i se dă lumii ceva ce legea nu a putut să ofere, iar Pavel
ne spune acum despre ce este vorba. Observaţi cuvintele din versetul
9: „Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o
întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire?” Dumnezeu îi mântuieşte pe oameni dându-le „neprihănire”, şi nu „osândă” (condamnare). Duhul Sfânt, operând în cadrul noului legământ şi punând în faţă
realizările lui Hristos, transmite sufletelor noastre un simţământ că
suntem neprihăniţi în ochii lui Dumnezeu. Aici este marele adevăr al
neprihănirii prin credinţă, care este echivalentul a ceea ce Pavel numeşte „noul legământ”. În Romani 4:17, Pavel spune astfel: „Dumnezeu...
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” Dumnezeu mă cheamă
neprihănit, chiar dacă ştie că sunt păcătos. El mă numeşte nevinovat,
chiar dacă ştie că sunt vinovat. Aici nu vorbim de ficţiune juridică.
Ci este un geniu al relaţionării! Dumnezeu relaţionează cu mine ca şi
cum nu am păcătuit niciodată, şi nu o face pentru a-mi scuza păcatul
sau pentru a mă lăsa mai departe în robia lui, ci tocmai ca să mă elibereze de el până în cele mai adânci cotloane ale identităţii mele.
În 2 Corinteni 5:19, Pavel comunică acelaşi adevăr printr-un limbaj diferit: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor.” El Se descoperă în Hristos ca Unul
care deja S-a împăcat cu noi. În inima Sa, ne-a acordat iertarea pe
deplin şi fără plată. Nu trebuie să facem noi nimic ca să-L aducem pe
Dumnezeu într-o astfel de stare. El deja e acolo. El iubeşte pe fiecare
păcătos din lumea aceasta cu o dragoste desăvârşită, împăcată, care
nu poate fi cumpărată cu nimic. Tot ce rămâne de făcut mai departe
de către fiecare dintre noi este să vedem, să credem şi să ne împăcăm
cu El. Cu alte cuvinte, realitatea obiectivă a mântuirii este un fapt deja

50 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

împlinit în persoana şi în lucrarea lui Hristos. Noi nu putem face nimic care să fie o contribuţie la aceasta. Experienţa subiectivă a realităţii obiective are loc atunci când primim prin credinţă, când spunem
„DA” iubirii lui Dumnezeu, iertării Sale, acceptării Sale, aşa cum apar
descoperite în viaţa, în moartea şi în învierea lui Isus. Credinţa nu dă
naştere unor noi fapte, ci pur şi simplu crede faptele, aşa cum au fost
ele împlinite în Isus.
Să revenim la 2 Corinteni 3 şi să-l urmăm pe Pavel în asaltul final
pe care-l face în explicarea relaţiei dintre cele două legi. Versetele 12-18:
Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală şi nu facem ca Moise, care îşi punea o maramă peste faţă pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii
asupra sfârşitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi
la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama
este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citeşte
Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori
vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Pavel descrie aici o condiţie umană în care oamenii cunosc Biblia,
dar nu o ştiu. Ei sunt în acelaşi timp cunoscători ai textului, dar şi neluminaţi spiritual. Ei ştiu cuvântul, dar nu ştiu Cuvântul. Ei ştiu capitole,
versete şi informaţii, dar nu ştiu realităţile relaţionale profunde spre
care ele indică. Când Moise este citit, o maramă se aşterne peste inima
lor. Da, Pavel se referă la oamenii din Israelul din vechime. Dar, stai,
nu se referă doar la Israel. El se referă şi la orice om din lumea modernă
care s-ar putea să ştie destul „adevăr” şi să predice legea şi, dat fiind tot
adevărul pe care îl ştie, să se vadă ca un om ce zice „sunt bogat, m-am
îmbogăţit (cu adevăruri teologice) şi nu duc lipsă de nimic”, când, în
realitate, este „ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17).
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Cum s-ar zice, predicăm adevărul fără a predica Adevărul! Asta
da orbire! Dar, dragul meu prieten adventist, există o lumină strălucitoare pe care o putem avea... în Hristos! „Marama este dată la o parte
în Hristos”, spune Pavel. „Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.” „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o
oglindă, slava Domnului.” Nu e vorba de o privire în fugă, ca şi cum
Isus ar fi o doctrină într-o listă de predici. Nu o ocheadă, ca şi cum
Isus ar fi un subiect între altele, să spunem, o serie de 24 de prezentări!
Nu!
„Privim” este cuvântul folosit de Pavel. El ne spune să ne îndreptăm privirea spre, să urmărim, să-L contemplăm pe Domnul Hristos
ca şi cum am sta în faţa unei imagini care-ţi taie respiraţia! Să-I dăm
lui Isus atenţia noastră teologică şi emoţională deplină, concentrată,
neîmpărţită. Şi, când o facem, ştim exact ce se va întâmpla cu noi, în
noi, pentru noi: vom fi „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă”. Ne explicase mai devreme că avem la dispoziţie două feluri de slavă
– o slavă de la evenimentul de pe Sinai şi una de la evenimentul de pe
Golgota. O slavă a slovei (literei) care vine cu o slujbă de condamnare
şi o slavă a Duhului, care vine cu o slujbă de neprihănire. O slavă a legii
care aduce moartea şi o slavă a noului legământ, care aduce viaţa. Iar
acum ne spune că, în măsura în care privim la Isus, vom trece printr-o
schimbare fundamentală, o transformare esenţială, finală, de la o slavă
la alta. De la relaţia cu Dumnezeu prin lege, pentru mântuire, la relaţia
cu Dumnezeu prin Hristos, pentru mântuire.
Pavel ne-a pus în faţă două opinii distincte:
1. O experienţă a vechiului legământ care nu a fost niciodată în intenţia lui Dumnezeu, una condusă de un simţământ al condamnării, care să ne motiveze să dăm ascultare. Experienţa vechiului
legământ produce o imagine exterioară care se vrea a fi ascultare
– o ascultare doar ca pretenţie, ca suprafaţă, ipocrită şi critică la
adresa altora. Experienţa vechiului legământ este caracterizată
de un simţământ al presiunii exterioare de a asculta legea pentru
a obţine acceptarea înaintea lui Dumnezeu.
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2. O experienţă a noului legământ, care este condusă de un simţământ adânc al dragostei lui Dumnezeu care să ne motiveze să
dăm ascultare. Experienţa noului legământ produce o autentică ascultare de legea lui Dumnezeu, izvorând din interior – o
ascultare adevărată, din inimă, eliberată de orice condamnare.
Experienţa noului legământ este caracterizată de un simţământ
de eliberare, căci ai deja acceptarea lui Dumnezeu înainte de a
presta un singur act de ascultare faţă de lege. Asta creează apoi
în om o nouă putere de a asculta, aşa cum nu a avut-o niciodată.
Pavel nu a aruncat legea la gunoi. Ci el, pur şi simplu, necesar fiind, a delimitat spaţiul de acţiune al puterii legii şi a plasat-o în sfera
ei legitimă de acţiune. El nu a renegat legea, ci i-a negat acesteia orice
pretenţie de mijloc de mântuire. Legea serveşte unui singur scop, iar
Biblia ne spune foarte clar care este acel scop: „Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă”
(Galateni 3:24, vezi şi 25). Ca fariseu de fariseu, Pavel a avut parte
de epifania teologică definitorie: slava legii a fost întrecută de slava lui
Hristos cel viu! Pavel a făcut trecerea şi acum ne îndeamnă pe fiecare
dintre noi să facem acelaşi pas, „din slavă în slavă”, de la slava legii la
slava Evangheliei. Când facem această trecere, adventismul va deveni
în cele din urmă revoluţia teologică pe care a intenţionat-o Dumnezeu
la întemeierea acestei mişcări. Şi vom şti când are loc, pentru că atunci
când va fi cu adevărat, „un singur interes va fi câştigător, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte – Hristos, neprihănirea noastră”
(Ellen White, Review and Herald, 23 decembrie 1890).

ZIUA 3: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Lecţia spune că sunt două moduri în care oamenii se pot raporta
la ideea că trebuie să ne câştigăm mântuirea sau dragostea ori favoarea
lui Dumnezeu:
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1. Un blocaj în „ascultare”, care duce la fariseism şi judecată critică
la adresa altora, sau
2. Încercări repetate, tentative nereuşite, renunţări în disperare.
Spre care dintre aceste extreme ai tins cel mai mult în viaţă? Când
ai ajuns să înţelegi cu adevărat principiul prezentat în această lecţie
– că mântuirea se găseşte numai în Hristos, separat de lege, şi că ascultarea noastră este făcută posibilă prin această miraculoasă acceptare?
Dacă acest moment a fost cândva în trecut, împărtăşiţi grupei ocazia
respectivă, schimbarea care a avut loc în viaţă, ca rezultat al acestei experienţe. Dacă momentul acesta este chiar acum, laudă-L pe Dumnezeu şi pregăteşte-te să ai experienţe de împărtăşit mai departe. Pentru
că asta îţi va schimba viaţa!
Pavel spune că legea avea o slavă. Numeşte două moduri în care
Cele Zece Porunci ţi se par pline de slavă. Apoi, Pavel spune că în
Hristos şi în darul fără plată al mântuirii Lui este mai multă slavă.
Numeşte două moduri în care slava acestui dar fără plată întrece slava
legii, din punctul tău de vedere, în ceea ce te priveşte.
Ce crezi tu că este acea „maramă” care îi împiedică pe creştinii de
bine să vadă acest adevăr despre har şi despre lege?
Împărtăşeşte grupei trei moduri în care, conştient şi consecvent,
poţi privi la Hristos în viaţa de zi cu zi. Ia-ţi angajamentul de a le pune
în practică mai departe, astfel încât chipul lui Hristos să strălucească
asupra ta.

ACTIVITATE DE GRUP:
1. Adaugă la octogon sau decorează o parte a lui, după cum aţi
stabilit la început.
2. În funcţie de mărimea grupului, poate ar fi de dorit o împărţire a lui pentru activitatea următoare. Rescrieţi fiecare poruncă,
folosindu-vă de o exprimare pozitivă. Acolo unde Dumnezeu a
spus „să nu”, oare ce ar vrea din partea noastră „să da”? Daţi-le
forma unor făgăduinţe.

ZIUA

4 – SABATUL

O dragoste care-ţi dă odihnă

În mesajul anterior, am descoperit informaţii vitale cu privire la
legea lui Dumnezeu, fiind instruiţi de către apostolul Pavel. Mai întâi,
am văzut că singurul nostru mod legitim de a predica legea este în
forma noului legământ. Orice predică pe marginea legii, care constă
doar în demonstraţia faptului că legea trebuie păzită, fără o declaraţie
clară a Evangheliei harului, ne conduce într-o direcţie greşită. În al
doilea rând, am notat faptul că legea funcţionează ca un îndrumător
care ne conduce către Hristos, astfel încât să putem fi îndreptăţiţi prin
credinţă, şi nu prin ascultarea de lege. Atunci când a fost dată legea, ea
a fost dată tocmai cu această funcţie de a ne descoperi păcatul şi, astfel, să ne arate nevoia de un Mântuitor. Însă legea în sine nu are nicio
putere mântuitoare. În final am învăţat că legea are o anumită slavă.
Pavel descrie acea slavă ca pe o putere revelatoare pentru a administra
condamnarea sau conştientizarea păcatului nostru. Dar acum, spune
Pavel, slava legii este întrecută de o slavă mai mare, a neprihănirii lui
Hristos, pe care o administrează Duhul Sfânt.
În etapele de formare ale teologiei şi abordării evanghelistice adventiste, noi, ca popor, nu am priceput lucrul acesta. Ne-am implicat
din greu în postura defensivă, prin care am încercat să demonstrăm întregii lumi creştine faptul că legea lui Dumnezeu este veşnică şi, ca atare, cu toţii trebuie să o păzim – pe toată, inclusiv porunca despre sabat.
Am avut tendinţa de a vedea în păzitorii duminicii nişte „oponenţi”
teologici care trebuiau confruntaţi cu argumente care să-i conducă la
păzirea legii. Ca rezultat, propria noastră teologie a luat-o într-o direcţie greşită. Întrucât am gestionat greşit legea, Ellen G. White a men-
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ţionat faptul că adventiştii de ziua a şaptea şi-au câştigat o nefericită
reputaţie în ochii altor creştini. Iată cum a descris ea impresia lăsată
de adventişti: „Adventiştii vorbesc despre lege, lege, dar nu-l predică
sau cred pe Hristos.” (Ellen G. White, Mărturii pentru predicatori, pp.
91–92).
Vom reveni imediat asupra acestei afirmaţii şi o vom analiza în
contextul ei istoric. Acum, haideţi doar să cântărim afirmaţia în sine.
Dacă este vreo reputaţie pe care biserica NU o vrea în dreptul ei, atunci
tocmai aceasta ar fi. Noi suntem, la urma urmei, chemaţi să predicăm
o Evanghelie veşnică întregii lumi, aceasta fiind vestea cea bună a unei
mântuiri numai prin har, doar prin credinţa în Isus Hristos, şi nu prin
faptele legii. Şi totuşi, iată tocmai pe profetul bisericii, Ellen G. White,
care ne spune că am făcut exact lucrul pe care nu ar fi trebuit să-l facem
– să dăm impresia că Isus nu-Şi are locul pe radarul nostru.
Eticheta aceasta a rămas până în zilele noastre.
Fiecare evanghelist sau pastor adventist are de luptat cu acuzaţia
că suntem legalişti. Iar răspunsul nostru generic în faţa acestei acuzaţii
a fost acela de a o respinge, fiind bine întemeiaţi în propria viziune
laodiceeană, aceea că suntem bogaţi, ne-am îmbogăţit cu tot adevărul
şi nu ducem lipsă de nimic. Atenţie, Ellen G. White nu a negat acuzaţia aceasta. De fapt, pentru o lungă perioadă a slujirii ei profetice, ea
ne-a confruntat cu faptul că am predicat legea într-o lumină greşită şi
nu am reuşit să predicăm Evanghelia cu claritate. Printre ultimele ei
cuvinte, a fost îndemnul adresat bisericii de a-şi schimba traiectoria.
Ea a spus astfel:
Mi s-a prezentat deseori pericolul că noi, ca popor, susţinem idei false despre neprihănirea prin credinţă. Mi s-a arătat
de-a lungul anilor că Satana va lucra într-o manieră specială
pentru a aduce confuzie în minte pe subiectul acesta. Legea
lui Dumnezeu a fost abordată din plin şi a fost prezentată comunităţilor aproape la fel de separată de cunoaşterea lui Isus
Hristos şi relaţia Sa cu ea precum a fost jertfa adusă de Cain.
(1888 Materials, p. 810)
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Predicarea lui Hristos răstignit a fost neglijată în mod ciudat de poporul nostru. Mulţi care susţin că ei cred adevărul
nu au nicio cunoaştere a credinţei în Hristos prin experienţă
personală. […] În slujirea noastră, trebuie să existe o putere
dătătoare de viaţă. Viaţa trebuie să fie impregnată în misionarii din orice loc, astfel încât ei să poată merge nu cu un sunet
înăbuşit de trâmbiţă, ci cu o putere din partea cerului, care să
trezească, aşa cum poate fi găsită numai în predicarea lui Isus
Hristos – vestind dragostea Sa, iertarea Sa, harul Său. (1888
Materials, pp. 842, 844855)
Aceste afirmaţii şi multe altele ca ele au fost rostite la Sesiunea
Conferinţei Generale din anul 1888. A fost momentul acela în care
Dumnezeu a încercat să aducă Evanghelia în teologia adventistă
prin intermediul a două nume, Ellet J. Waggoner şi Alonzo T. Jones.
Într-una dintre cele mai cuprinzătoare şi mai bogate afirmaţii scrise
vreodată de Ellen G. White, ea a apreciat astfel predicarea celor doi
bărbaţi:
În mila Sa, Domnul a trimis un mesaj foarte preţios poporului Său prin fraţii Waggoner şi Jones. [Vezi anexa.] Acest
mesaj avea să-L aducă înaintea lumii mult mai clar pe Mântuitorul înălţat, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Mesajul a
prezentat îndreptăţirea prin credinţă în siguranţă; i-a invitat
pe oameni să primească neprihănirea lui Hristos, care este
manifestată în ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.
Mulţi L-au pierdut din vedere pe Isus. Ei aveau nevoie să-şi
îndrepte ochii spre persoana divină, spre meritele Sale, spre
dragostea Sa neschimbătoare faţă de familia omenească. Toată
puterea este dată în mâinile Sale, ca să poată da mai departe
daruri bogate oamenilor, împărtăşind darul fără preţ al propriei Sale neprihăniri către agentul omenesc neajutorat. Acesta este mesajul care a poruncit Dumnezeu să fie dus lumii.
Este mesajul celui de-al treilea înger, care trebuie proclamat cu
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glas tare şi însoţit de revărsarea Duhului Sfânt într-o măsură
bogată. (Mărturii pentru predicatori, pp. 91–92)
Şi în acest context a spus: „Mesajul Evangheliei harului Său trebuia să fie transmis de biserică în termeni clari şi distincţi, astfel încât lumea să nu mai spună că adventiştii vorbesc despre lege, lege,
dar nu-L predică sau cred pe Hristos” (Mărturii pentru predicatori,
pp. 91–92). Iată ce profil uimitor ar fi putut avea adventismul! Şi
încă l-ar putea avea! Imaginaţi-vă ce putere evanghelistică ar fi dacă
primul lucru care le-ar veni în minte oamenilor gândindu-se la adventiştii de ziua a şaptea ar fi ceva de genul: „A, da, îi ştiu. Este vorba
de biserica aceea care vorbeşte mereu şi tuturor oamenilor despre
dragostea lui Dumnezeu.”
Extraordinar! Ar fi incredibil, nu-i aşa?
Cred că oamenii ar curge şuvoi către bisericile noastre. Iar marea
strigare şi ploaia târzie ar avea loc fără eforturile noastre nesfâşite de
a le aduce la îndeplinire. Şi asta pentru că am predica exact mesajul
pe care Duhul Sfânt abia aşteaptă să-l confirme prin puterea Sa. În
mesajul pentru ocazia aceasta, vom descoperi modul în care una dintre
doctrinele noastre are potenţialul de a ne deschide ochii şi de a porni o
adevărată redeşteptare între noi, având ca bază singurul adevăr pe care
se poate baza o adevărată redeşteptare – marele adevăr al neprihănirii
prin credinţă, cunoscut şi ca Evanghelia.
Doctrina la care fac referire este adevărul biblic cu privire la Sabat.
Ca popor, am avut tendinţa de a reduce sabatul la un dialog bazat
pe argumente de genul ziua corectă versus ziua greşită. Întrebaţi o comunitate adventistă obişnuită: „Avem noi adevărul despre sabat?” Şi
sigur veţi primi drep răspuns entuziast, în cor, un „Amin!”
Întrebaţi apoi: „Care este adevărul despre sabat?” Şi veţi primi răspunsuri ca: „A şaptea zi este sabatul, nu prima zi”, sau: „E sâmbăta, nu
duminica”, sau: „Biserica Catolică a schimbat sabatul de la sâmbătă la
duminică!”
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Toate aceste răspunsuri sunt adevărate şi importante. Totuşi nu
ele reprezintă adevărul care rezidă în sabat în sine. Atunci când limităm sabatul la un efort de a dovedi oamenilor că trebuie să păzească
porunca a patra, noi pierdem din vedere semnificaţia reală a sabatului.
În mesajul acesta, vom explora ce este de fapt sabatul şi vom descoperi
trăsăturile lui cu adevărat uimitoare. Aşadar, să pornim într-o reexaminare a sabatului şi să vedem ce comoară de Evanghelie avem ascunsă
chiar sub nasul nostru de sâmbătari.

ODIHNA PLASATĂ ÎNTR-O POVESTE
Să începem aruncând o nouă privire către originea sabatului, în
Geneza. Iar de data aceasta, în loc să dăm ca de obicei un citat din
2:1-3, ca argument izolat prin care să dovedim că sabatul a fost dat în
Eden şi, ca atare, trebuie păzit de toate fiinţele omeneşti, şi nu doar de
către evrei – vă invit să facem o pauză mai mare şi să analizăm şi contextul narativ în care a fost instituit sabatul. Privind la istoria completă
a naşterii sabatului, descoperim frumosul adevăr pe care-l semnifică.
În Geneza 1 şi 2, vedem cum Dumnezeu porneşte un proces de creaţie conform unui model artistic premeditat: mai întâi formează spaţiul
material, după care umple spaţiul respectiv cu viaţă. În primele trei zile,
Creatorul formează spaţii separând diferite elemente ale creaţiei. În următoarele trei zile, El umple acele spaţii cu lucruri vii.
În ziua întâi, Dumnezeu formează cerurile şi pământul şi separă
lumina de întuneric. Iar în ziua a patra, El umple acest spaţiu cu soare,
lună şi stele. În ziua a doua, Dumnezeu formează spaţiile de apă şi aer,
iar în ziua a cincea, El umple spaţiile acestea cu păsări şi cu peşti. În
ziua a treia, Dumnezeu formează spaţiile de pământ uscat, iar în ziua
a şasea, El umple spaţiile acestea cu animale şi cu oameni. Apoi vine
punctul culminant al întregului proces: Dumnezeu creează sabatul şi
îl umple cu... Sine. Ziua a şaptea este un spaţiu unic, pentru că nu este
un spaţiu material, ci mai degrabă unul relaţional. Nu este umplut cu
lucruri materiale, ci cu binecuvântarea prezenţei şi părtăşiei cu Dumnezeu.
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Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea
lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o
făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe
care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea
Lui pe care o zidise şi o făcuse (Geneza 2:1-3).
Ceea ce regăsim aici nu este odihna după o epuizare fizică, pentru
care somnul ar fi nimerit, ci este o odihnă în sensul satisfacţiei, pentru
care bucuria este cea mai potrivită. Dumnezeu nu este obosit, ci este
fericit, încântat, împlinit. Ce a făcut a fost să dea, să ofere, să împartă,
Şi-a revărsat energia în procesul creator. Acum a îndeplinit sarcina şi
primeşte înapoi în Sine plăcerea dragostei reciproce din partea creaţiei Sale. Acesta este în fapt planul Său pentru noi – mai întâi, noi
suntem „binecuvântaţi” prin faptul că primim de la El odihna, iar apoi
ne vom angaja în cheltuirea propriilor noastre energii, pentru a da de
la noi spre El şi spre aproapele nostru. Aşa a „sfinţit” Dumnezeu ziua
a şaptea. Cuvântul „a sfinţi” înseamnă literal a face unic, a face distinct.
Dumnezeu ne-a dat sabatul ca un spaţiu unic de timp, care să fie folosit în părtăşia dintre noi şi El, ca o permanentă aducere-aminte despre
natura exactă a relaţiei noastre cu El – o relaţie de dragoste reciprocă.
Dar asta nu e tot. Istoria e mai frumoasă mai departe.
Observăm că fiinţele umane au fost create în partea a doua a creaţiei zilei a şasea, după ce „lucrarea” generală de creaţie a lui Dumnezeu
a fost deja „încheiată”. Ca atare, ei nu au participat la lucrarea creaţiei şi
nici nu au fost martorii lui Dumnezeu, în timp ce El era angajat în actul creaţiei. Haideţi să ne imaginăm scena. Adam se trezeşte la viaţă şi
în faţa lui vede chipul Creatorului. Contact frontal! Ce clipe! Dumnezeu spune ceva de genul: „Hei, bine ai venit la viaţă! Eu sunt Creatorul
tău şi tot ce vezi a fost făcut pentru tine.” Din clipa aceea trebuie să se
nască ceva anume pentru ca relaţia să crească mai departe: trebuie să
apară credinţa, încrederea că ceea ce Dumnezeu îi spune este adevărat.
După cum citim în Evrei 11:1: „Credinţa este o încredere neclintită în
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lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu
se văd.” Iar apoi, în versetul 3: „Prin credinţă pricepem că lumea a fost
făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut
din lucruri care se văd.”
Adam nu L-a văzut pe Dumnezeu creând nimic, dar descoperă
în el însuşi o stare de încredere, de dependenţă, de repaus plin de încântare în Cel ce îi vorbeşte. Credinţa este ceva în natura lui Adam.
El simte că este iubit şi că dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns al
încrederii în inima sa. Apoi Dumnezeu o creează pe Eva. Dar, atenţie,
Dumnezeu nu-i zice lui Adam: „Ia priveşte aici” şi... clink, femeia apare
în faţa lui Adam. Nu. El îl pune pe Adam la somn şi apoi o creează
pe Eva. Iar ea, la rândul ei, ca şi Adam, se trezeşte la o viaţă trăită prin
credinţă. Şi când deschide ochii pentru a doua oară, Adam are din
nou ocazia de a se încrede în cuvântul Creatorului său. În faţa lui stă
cea mai frumoasă dintre toate creaturile, proaspăt ieşită din mâna creatoare a lui Dumnezeu. Iată-i acolo, bărbatul şi femeia, într-o grădină
frumoasă, primind prin credinţă, ca un dar fără plată, tot ceea ce îi
înconjoară. Şi să nu uităm un lucru, sabatul a fost prima lor zi deplină.
Mai întâi s-au odihnit, contemplând realitatea unei depline dependenţe de Creatorul lor, iar apoi, energizaţi de dragostea Sa, au mers în
grădină pentru a începe lucrul în prima zi a săptămânii.
Istoria creaţiei, în care Adam şi Eva sunt cei care fac recepţia unei
lucrări încheiate, ne transmite un mesaj foarte puternic: Noi, fiinţele
omeneşti, suntem creaturi care se odihnesc şi apoi suntem creaturi care
lucrează. Noi suntem la nivel mintal, emoţional, relaţional creaţi în aşa
fel încât să primim de la Dumnezeu înainte de a fi capabili să dăm ceva
lui Dumnezeu şi altora. „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”
(1 Ioan 4:19). Aceasta este natura relaţiei Creator-creatură.

RELAŢIA CREAŢIE-MÂNTUIRE, O PERMANENŢĂ
Bun, deci prima noastră descoperire cu privire la sabat este aceea
că avem de-a face cu un memorial al lucrării de creaţie a lui Dumnezeu,
o lucrare încheiată, care ne aduce aminte de poziţia noastră în cadrul

62 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

acestei creaţii, ca recipiente pline de încredere ale dragostei Sale. Acum
vom descoperi că sabatul este deopotrivă şi un memorial al mântuirii.
Conexiunea va fi evidentă imediat ce începem să o vedem. Există un
motiv extraordinar de logic pentru care sabatul este un dublu memorial – deopotrivă al creaţiei şi al mântuirii, şi anume pentru că ambele
sunt realizate numai prin puterea creatoare a lui Dumnezeu. Mântuirea este, de fapt, un act de re-creaţie din partea lui Dumnezeu. În
cadrul istoriei din Scriptură, aici se poate regăsi ceea ce poate fi descris
ca o permanenţă a relaţiei creaţie-mântuire. Haideţi să vedem mai departe cât de frumos se descoperă lucrurile.
Vechiul Testament începe prin cuvintele „la început Dumnezeu a
făcut cerurile şi pământul” (Geneza 1:1), iar apoi istoria creaţiei continuă cu „să fie lumină” şi aşa mai departe. Evanghelia lui Ioan din Noul
Testament începe cu expresia identică „la început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1), după
care urmează istoria mântuirii. În Geneza 1, prima declaraţie a demersului creativ este „să fie lumină. Şi a fost lumină” (Geneza 1:3). În Ioan
1, prima declaraţie a demersului creativ este „în El era viaţa şi viaţa era
lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a
biruit-o” (Ioan 1:4,5).
În Geneza 1, primul om a fost creat cu scopul de a purta chipul
lui Dumnezeu: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
noastră” (Geneza 1:26). În Ioan 1, Isus devine un nou om, pentru a
răscumpăra greşeala lui Adam şi pentru a descoperi slava/chipul lui
Dumnezeu fără pată: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi
plin de har şi de adevăr şi noi am privit la slava Lui, o slavă întocmai ca
slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14).
În Geneza, după ce Dumnezeu a „finalizat” lucrarea creaţiei, „în
ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua
a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse” (Geneza
2:2). În Ioan, pe când Isus ajunge la finalul lucrării Sale de mântuire,
foloseşte acelaşi limbaj al zilei a şaptea din Geneza 2 şi Îi spune Tatălui: „Am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17:4). Şi, pe
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când Se afla pe cruce, a exclamat: „S-a sfârşit!” (Ioan 19:30). Următorul verset ne informează că era „ziua pregătirii”, sau vineri, ziua în care
Isus a declarat că lucrarea Sa de mântuire s-a „sfârşit”, după care S-a
odihnit în mormânt în ziua de sabat.
Vedem deci cum Biblia spune două relatări întreţesându-le una
cu alta – istoria creaţiei şi istoria re-creaţiei, iar sabatul devine punctul culminant şi deznodământul ambelor povestiri. Este uimitor, este
foarte puternic, pentru că atunci când sabatul este văzut în contextul său narativ natural, el previne legalismul. Indicând nu doar spre
lucrarea încheiată a creaţiei, ci şi către lucrarea încheiată a mântuirii,
sabatul dezminte orice pretenţie de mântuire prin fapte şi ne poziţionează întreaga încredere numai asupra lui Isus. Din păcate, noi am sărit peste această prezentare a sabatului şi ne-am axat aproape exclusiv
pe o abordare în care prezentăm texte doveditoare pentru adevărata zi
în contrast cu ziua greşită. Dacă am fi ţinut sabatul mai departe ca un
monument de aducere-aminte a harului mântuitor al lui Dumnezeu,
atunci am fi fost imunizaţi împotriva legalismului, iar mărturia noastră înaintea lumii ar fi fost una eficientă, câştigătoare de suflete.
Fariseii din vremea lui Isus au transformat sabatul lui Dumnezeu
într-o regulă legalistă cu care băteau în cap, judecau şi legau oamenii.
Se pare că şi noi le-am repetat istoria, la un alt grad, din alt unghi.
Acum câţiva ani, am auzit cum un pastor adventist întreba pe un puşti
adventist: „Ce înseamnă pentru tine sabatul?” Băiatul s-a gândit pentru o clipă şi apoi a răspuns: „Stai jos! Taci din gură! Ia şi colorează
sau altfel vei sfârşi cu semnul fiarei...” Chiar dacă pentru unii ar părea
ceva amuzant, pentru mulţi adventişti un astfel de răspuns reprezintă
totuşi cam ideea lor generală despre sabat, în timp ce Ellen G. White
a încercat să ne atragă atenţia să privim legea în lumina Evangheliei.
Într-o ocazie, ea spunea: „Legea Celor Zece Porunci nu ar trebui să fie
văzută atât de mult din perspectiva interdicţiilor, ci din perspectiva
milei.” (Solii alese, cartea 1, p. 235)
Într-o altă ocazie, ea a scris: „Cele Zece Porunci «să nu...», «să
nu...» sunt zece făgăduinţe” (Bible Echo, 17 iunie 1901), ceea ce este va-
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labil şi pentru porunca a patra. Sabatul nu este despre ceea ce nu avem
voie să facem timp de 24 de ore, o zi pe săptămână. Ci este despre ceea
ce a făcut Dumnezeu şi ceea ce va face pentru noi, prin harul Său plin
de milă. Atunci când este înţeles în acest context general al istoriei
biblice, sabatul devine un memorial constant al deplinei noastre dependenţe de Isus pentru mântuire şi, astfel, chiar antiteza legalismului.

RITMURILE NEFORŢATE ALE HARULUI
Deci nu este deloc surprinzător că Isus a definit mântuirea ca implicând odihna după chinul de a face lucrări prin care să merităm favoarea lui Dumnezeu: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru
sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”
(Matei 11:28-30). „Truda” pentru care Isus oferă acum odihna nu este
o muncă fizică, ci o anxietate emoţională a celui care pătimeşte sub o
falsă imagine a caracterului lui Dumnezeu, acea mentalitate care ne
face să credem că trebuie să facem ceva pentru a primi acceptarea Lui.
Suntem siguri că la asta face referire Isus, pentru că El spune că va
da odihnă „sufletelor” noastre, cuvânt care în original este psyche. La
modul literal, Isus spune: „Vreau să-ţi eliberez mintea de chinurile ei.”
Aceasta este acea odihnă profundă de care avem cu adevărat nevoie,
odihna aceea de a şti că Dumnezeu ne iubeşte, că ne mântuieşte prin
harul Său şi că o face nu pentru că am fi săvârşit noi suficiente fapte
bune pentru a ne face vrednici de dragostea Lui.
Atunci când intrăm în odihna pe care El o oferă, descoperim că
Dumnezeu nu este deloc un inspector dur, care te ţine din scurt. Departe de El aşa ceva. Atunci când pătrundem în inima lui Dumnezeu,
descoperim că a-I sluji Lui echivalează cu purtarea unui jug „bun”, a unei
poveri „uşoare”. Cum aşa? Ei bine, pentru că astfel operează dragostea.
Ea rearanjează complet perspectiva unei persoane cu privire la ceea ce
este trudă, ceea ce este povară. Pentru o persoană care este îndrăgostită,
ideea de trudă, de povară este ceva străin. Ellen White o spune astfel:
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Nu trebuie să ne încredem deloc în noi înşine sau în faptele
noastre bune, ci să ştim că, atunci când venim la Hristos ca
persoane cu greşeli, cu păcate, putem găsi odihnă în dragostea
Lui. Dumnezeu va primi pe oricare vine la El încrezându-se
total în meritele unui Mântuitor răstignit. Dragostea răsare
în inimă. E posibil să nu fie niciun sentiment aprins şi totuşi
acolo va fi o încredere statornică, plină de pace. Orice povară
este acum uşoară, căci jugul pe care-l pune Isus este unul bun.
Datoria devine o încântare, iar sacrificiul devine o plăcere.
(Credinţa şi faptele, p. 38)
Incredibil! E tare de tot!
Ţi-ai putea imagina o experienţă mai interesantă?
Nu cred...
Atunci când a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi,
şi Eu vă voi da odihnă”, Isus a oferit viaţa cea mai liberă care poate fi
imaginată. O altă versiune a Bibliei surprinde în mod briliant ideea
prin cuvintele următoare: „Şi veţi învăţa ritmurile naturale ale harului”
(The Message).
Ritmurile…
Mă conduc mai departe.
Neforţate...
Nu simt o povară, ci o relaxare.
Ale harului…
Pentru că dragostea nemeritată a lui Dumnezeu mă mână cu
putere din interior spre exterior.
Dragostea care nu forţează este principiul fundamental care prezintă caracterul lui Dumnezeu şi pe baza căruia operează împărăţia
cerurilor. Prin profetul Ieremia, Dumnezeu a declarat că atât inima
Sa, cât şi metoda Sa au în vedere mântuirea noastră: „Domnul mi Se
arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez
bunătatea Mea!»” (Ieremia 31:3).
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Este ceva cu totul uimitor. Observaţi legătura logică între simțămintele lui Dumnezeu cu privire la noi şi modul în care Se apropie
de noi. Întrucât Dumnezeu ne iubeşte, El caută să ne atragă la Sine
prin influenţa atrăgătoare a bunătăţii Sale iubitoare, mai degrabă decât să ne forţeze printr-o putere superioară sau să ne manipuleze prin
înţelepciunea Sa superioară. Singura ţintă a lui Dumnezeu este să ne
atragă la Sine şi să ne dea putere pentru mai departe.
Asta e tot.
Şi asta e destul.
De fapt, e peste poate.
Este de neconceput vreo altă realizare mai mare, nici chiar pentru
Atotputernicul Dumnezeu, pentru că, oricât de uimitor ar părea, eu
şi cu tine suntem liberi să Îi spunem efectiv „da” sau „nu” lui Dumnezeu. El S-a înhămat la această sarcină delicată de a ne mântui de păcat
într-un cadru în care voinţa noastră liberă să fie nesiluită, intactă, în
deplină putere de acţiune.
Iată un Dumnezeu extraordinar!
Ellen G. White a observat cu înţelepciune că „dragostea este agentul pe care El îl foloseşte pentru a elimina păcatul din suflet” (Cugetări
de pe Muntele Fericirilor, p. 76). Harul este forma pe care o ia dragostea
lui Dumnezeu atunci când relaţionează cu păcătoşii. Geniul harului
este acela că, simultan, mă eliberează şi mă captivează. În clipa în care
conştientizez că nu este absolut nimic pe care să-l fac şi prin care să
câştig favoarea lui Dumnezeu, sunt liber să spun „nu” voinţei Sale. Şi
totuşi, în acelaşi moment, spun cu toată inima „da”. Dacă însă voi crede, intelectual sau chiar emoţional, vreo variantă de minciună care-mi
spune despre „mântuirea prin fapte”, atunci eu însumi aleg să şchiopătez moral, să fiu imobilizat, să fiu înfrânt. Atunci voi face fapte pentru
Dumnezeu sub simţământul vinovăţiei, iar vinovăţia nu-mi întăreşte
voinţa, ci o slăbeşte. Ellen G. White a rostit această avertizare şi încurajare deopotrivă:
Nu ar trebui să facem din noi înșine un centru şi să ne
îngăduim anxietate şi teama cu privire la dacă vom fi mântuiţi.
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A face aşa ceva înseamnă a îndepărta sufletul de la Sursa puterii sale. Încredinţează-ţi sufletul lui Dumnezeu şi încrede-te
în El. Vorbeşte şi gândeşte-te la Isus. Lasă ca sufletul tău să
se piardă în El. Pune deoparte toate îndoielile, aruncă toate
temerile. Spune alături de apostolul Pavel: „Nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în
trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20). Odihneşte-te în Dumnezeu. (Calea către Hristos, p. 71)
Când ştiu că mântuirea mea este lucrarea Lui, şi nicidecum a mea,
atunci simt o siguranţă deplină. Aceasta este odihna pe care o oferă
Isus. Şi este chiar mai mult decât odihnă în ceea ce oferă El, pentru
că odată cu odihna vine şi energia! Când mă odihnesc în El, când mă
bazez cu totul în El pentru mântuirea mea, atunci harul Său mă ridică,
îmi dă energie, îmi dă motivaţia aceea curată şi plină de putere a dragostei, ca singura bază reală pentru ascultarea mea. Atunci voi simţi
că sunt mânat din interior spre exterior de către ritmurile naturale ale
harului. Dintr-odată, sabatul capătă sensuri nebănuite vreodată.
Sens teologic, cu siguranţă.
Dar şi sens emoţional.
Şi relaţional.
Mă regăsesc faţă în faţă, inimă lângă inimă cu un Dumnezeu care
deja mă iubeşte, deja mă favorizează, deja mă acceptă. Şi asta nu pentru
că aş fi făcut ceva ca să o merit, ci pur şi simplu pentru că El este bun.
Ei bine, acum şi aici este momentul în care conştientizez că... gata! Mă
pot odihni. La asta se reduce adevărul despre sabat.

ZIUA A PATRA: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Din păcate, cu toţii ştim despre cazuri în care adventişti de ziua
a şaptea (noi înşine?) au acţionat în moduri în care au manifestat judecata, critica, lipsa de dragoste faţă de alţii. Luaţi-vă un pic de timp
pentru a împărtăşi celelalte experienţe, acelea în care adventişti de ziua
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a şaptea pe care i-aţi cunoscut personal au arătat slava lui Dumnezeu
prin gesturi şi acţiuni de dragoste necondiţionată.
Lecţia spune că Dumnezeu a creat ziua a şaptea şi a umplut-o cu
Sine. Dar, oare nu e Dumnezeu acelaşi în fiecare dintre zile? În ce fel
sau în ce feluri am putea spune că prezenţa lui Dumnezeu este diferită
în ziua de sabat? Cum ţi-ai putea da seama?
Când priveşti la tine însuţi, cum te vezi: ca genul de om care se
odihneşte întâi şi apoi munceşte sau ca unul care se odihneşte „ca
să poată merge mai departe” şi care se recuperează după muncă? Ce
schimbare ar veni în viaţa ta dacă ţi-ai rearanja viaţa cu totul, conform
acestui concept de care ai aflat azi (odihnă apoi muncă) în locul celui
de până acum (muncă şi apoi odihnă)?
Care este reacţia ta faţă de conceptul că istoria creaţiei şi istoria
mântuirii sunt întreţesute şi că sabatul este miezul amândurora? Cum
îţi va schimba asta viaţa?
Cum poţi începe să te relaxezi după „ritmurile neforţate naturale
ale harului”? Fii cât se poate de concret.

ACTIVITĂŢI DE GRUP:
1. Adaugă la octogon sau decorează o parte a lui, după cum aţi
stabilit la început.
2. Împărţiţi grupul în alte trei grupuri egale. Daţi primului grup
sarcina de a veni cu argumente împotriva sabatului. Daţi celui
de-al doilea grup sarcina de a veni cu argumente în favoarea sabatului. Daţi celui de-al treilea grup sarcina de a veni cu modalităţi prin care să fie folosite principiile amintite în lecţia aceasta,
astfel încât primul grup să simtă ce înseamnă odihnă, relaxare
(chiar dacă ei cred că şi-au meritat-o sau nu) şi să ajungă să simtă
„ritmurile neforţate ale harului” lui Dumnezeu şi ale dragostei
Sale.
Un mod de a organiza această acţiune, dacă aveţi timp, ar fi aşa:
Mai întâi, luaţi câte o persoană din grupul 1 şi una din grupul 2, care
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să-şi încrucişeze argumentele timp de 30-60 de secunde. După aceea,
întrebaţi persoana din grupul 1 dacă opiniile sale s-au schimbat. Apoi
desemnaţi pe cineva din grupul 3 să aducă o încurajare persoanei din
grupul 1 şi apoi să se pună din nou întrebarea. Alternativ, puteţi face
ca grupurile să acţioneze în echipă, răspunzând sau punând întrebări
pe acelaşi model: grupul 1 şi grupul 2 îşi încrucişează argumentele,
iar grupul 3 are misiunea de a aduce încurajare, de a oferi alternativa
darului odihnei, de care este atât de multă nevoie.

ZIUA

5 – SANCTUARUL

O iubire plină de milă

Pe când era doar o tânără, Ellen White a avut un vis uluitor despre
un templu uriaş. A scris: „Am visat că vedeam un templu spre care se
înghesuiau mulţi oameni. Numai cei care îşi găseau refugiul în acel
templu puteau fi mântuiţi la vremea încheierii timpului.” În vis, ea
a simţit nevoia urgentă de a căuta refugiu în acea clădire, însă îi era
teamă ca nu cumva să devină ţinta batjocurii mulţimii care nu vedea
nimic deosebit în acel templu. Temătoare, dar decisă, şi-a făcut drum
încetişor spre templu. După ce a intrat, şi-a dat seama imediat că acea
clădire avea un plan de construcţie ciudat şi interesant: „Când am intrat în clădire am văzut că uriaşul templu era susţinut doar de un singur stâlp imens.”
Interesant!
Iată o clădire uriaşă, iar întreaga structură nu era susţinută decât
de „un singur stâlp imens”. Pe când se gândea la semnificaţia acestui
lucru, a observat ceva legat de stâlpul respectiv: „[…] de el era legat
un Miel lovit şi însângerat. Noi, cei care eram acolo, păream a şti că
Mielul acesta fusese sfâşiat şi zdrobit pentru noi.” (Scrieri timpurii, pp.
78–79).
Aha, începem să surprindem ideea viziunii.
Aici, Dumnezeu i-a descoperit tinerei Ellen White că întregul
templu al adevărului, pe care îl descoperea poporului adventist, avea
să-şi găsească „un singur stâlp imens” în sprijinul crucii lui Hristos. O
concentrare reală asupra crucii va avea un efect esențial pentru a înţelege cu adevărat întreaga structură teologică. Trebuie să avem mereu
înaintea ochilor o imagine clară a lui Isus, ca singurul punct real de
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sprijin pentru orice doctrină a adevărului. Făcând referire la simbolul
„stâlpului”, Ellen G. White a scris ulterior că această cruce a lui Hristos „este stâlpul central pe care se susţine slava mult mai mare şi cu
greutate veşnică ce aparţine celor care primesc crucea. Sub şi în jurul
crucii lui Hristos, acest stâlp nemuritor, păcatul nu va mai învia niciodată şi nici minciuna nu va mai avea controlul.” (Comentariul biblic
adventist, vol. 7A, p. 457)
Într-o altă ocazie, chiar cu mai mare claritate, a scris următoarele
cuvinte: „Există un singur mare adevăr central care trebuie menţinut
întotdeauna în minte în cercetarea Scripturilor – Hristos, şi El răstignit. Orice alt adevăr îşi primeşte influenţa şi puterea doar în funcţie
de relaţia lui cu această temă” (The Faith I Live By, p. 50). Ellen G.
White a fost concretă, a delimitat bine lucrurile, a scris cu pasiune
despre ideea aceasta de a vedea tot adevărul în lumina care vine de la
Calvar. Crucea pe care Isus a suferit şi a murit în desăvârşită dragoste
pentru omenire este stâlpul central care susţine întreaga structură a
adevărului doctrinar. În momentul în care reducem adevărul la o listă
de lucruri şi bife, care să fie argumentate şi dovedite, atunci am jefuit
adevărul de toată puterea lui de a mântui. Pe de altă parte, în momentul în care conştientizăm că fiecare doctrină este o fereastră prin care
vedem dragostea lui Dumnezeu, atunci e ocazia în care adevărata ei
frumuseţe străluceşte, iar o adevărată putere este descătuşată pentru
a trece la acţiune.
Aşadar, cu această sumară introducere la subiect, suntem acum
pregătiţi să explorăm doctrina pe care, în general, o numim sanctuarul.

ÎN FAŢA NOASTRĂ E UN DRUM DESCHIS
Atunci când a privit în sanctuar, împăratul David a văzut ceva.
În Psalmii 77:13, el spune: „Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte!” Ce a
văzut el acolo este uimitor, este de o putere excepţională, aşa că haideţi
să privim mai departe. Cuvântul tradus prin „căi” este derek. Înseamnă
cale, drum sau călătorie. Cuvântul transmite ideea unei călătorii către
o destinaţie, o mişcare dintr-un loc anume spre un altul. Întrebarea
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normală e clară – de unde şi încotro? Ei bine, dacă aruncăm doar o
privire asupra planului sanctuarului, ne dăm seama imediat că există
un traseu evident. Vă invit să facem împreună un tur rapid, astfel încât
să ştim pe unde păşim. Iar apoi să ne luăm un timp să privim mai în
detaliu.
(Notă: La momentul acesta, vorbitorul ar trebui să expună o imagine,
un desen, un slide cu planul sanctuarului. Vizitaţi www.gcyouthministries.
org pentru a descărca prezentarea PowerPoint a acestei lecţii.)
În primul rând, avem tabăra lui Israel. Aici, oamenii locuiesc în
corturi, în jurul sanctuarului. Sunt trei triburi (seminţii) ale lui Israel
pe fiecare latură a unui pătrat (nord, sud, est, vest), iar sanctuarul este
plasat în mijlocul taberei. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Să-Mi facă
un locaş sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25:8). Am putea
spune că, din curtea lui, fiecare om putea vedea sanctuarul. El este literal „în mijlocul lor”, ca centru al acestui oraş care traversează pustiul.
Dar nu doar clădirea respectivă este „în mijlocul lor”. Căci sanctuarul
găzduieşte chiar prezenţa lui Dumnezeu, în forma unei slave (şechina). Vom reveni imediat asupra acestui lucru. Acum însă vreau doar
să notăm faptul că Dumnezeu vrea să fie cu poporul Său şi vrea să
facă posibilă locuirea lor împreună – El şi poporul Său. E adevărat
că, pentru moment, El poate locui între ei doar ascuns în spatele unor
draperii ale cortului.
Pe măsură ce înaintăm dinspre tabără către sanctuar, observăm
că este înconjurat cu un zid de pânză albă. Albul simbolizează curăţia morală, neprihănirea, nevinovăţia. Mesajul transmis de marele zid
alb este clar: noi suntem de partea cealaltă a nevinovăţiei, dincolo de
neprihănire. Suntem păcătoşi, despărţiţi de Dumnezeu prin neasemănarea noastră cu caracterul lui, adică prin lipsa noastră de dragoste.
Dar, ce să vezi, există o uşă. Dumnezeu a prevăzut o poartă a speranţei,
un punct de acces, căci pe latura estică a zidului descoperim o intrare
care duce dincolo de zidul cel mare şi alb. Poarta este o cortină în care,
pe lângă alb, sunt ţesute culori ca albastru, roşu şi purpuriu. Intrând
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dincolo de cortină, ne găsim în faţa unui altar mare de bronz. Aici,
un preot conduce un serviciu. Vedem un om care e îngenuncheat, are
mâinile pe capul unui mieluşel şi-l apasă de parcă l-ar zdrobi. Omul
nu face decât să-şi mărturisească păcatele, transferând simbolic povara
lui asupra victimei inocente. Apoi preotul ia un cuţit şi îl pune în mâna
omului. Cu o mişcare rapidă, gâtul animalului este tăiat, iar sângele
începe să curgă şuvoi. Preotul pune sângele într-un vas. Iar jertfa neînsufleţită este apoi pusă pe altar şi arsă pe deplin.
Mergem mai departe pe această cale simbolică şi vedem cum preotul îşi spală mâinile şi picioarele într-un al doilea element de bronz din
curte. Este ligheanul de aramă pentru spălare. Apoi preotul merge cu
vasul de sânge în prima sală a sanctuarului, numită Locul Sfânt. Cum
stăm noi în Locul Sfânt, privind spre dreapta, vedem o masă poleită cu
aur pe care se află două grămezi de pâini proaspăt făcute. Dacă privim
spre stânga, vedem un altar cu şapte braţe, pe fiecare dintre acestea
fiind o lumină strălucitoare. Dacă revenim la poziţia iniţială şi privim
mai departe, în faţă vedem un altar de aur pe care arde ceva. Întreaga
cameră este plină de o aromă. Şi apoi vedem cum preotul face ceva ce
pare premeditat, gândit pas cu pas: îşi înmoaie degetele în vasul cu
sânge şi apoi stropeşte perdeaua care atârnă chiar în spatele acestui
altar. Respiră sacadat şi numără: unu, doi, trei... Înmoaie şi stropeşte.
De şapte ori.
Dacă am fi curioşi mai departe, am băga capul dincolo de această
perdea. Am păşi în cea de-a doua sală a sanctuarului, numită Locul
Preasfânt, sau Sfânta Sfintelor. În această cameră nu se află decât un
singur obiect de mobilier impresionant. Este o cutie rectangulară, frumos ornată, numită Chivotul legământului. În interiorul acestei cutii
se află două plăci de piatră pe care Dumnezeu a scris cu propriul deget
Cele Zece Porunci. Deasupra cutiei se află un capac solid, de aur, cunoscut ca Tronul milei. De fiecare parte a chivotului se văd două figuri
angelice din aur masiv. Poartă numele de heruvimi ocrotitori. Dacă ne
uităm împrejur, vedem că şi perdeaua, şi tavanul au ţesute pe ele motive specifice – îngeri aurii. Elementul cel mai impresionant este altul
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– deasupra chivotului, radiind între cei doi heruvimi, se vede o lumină
strălucitoare. Aceasta este şechina, slava lui Dumnezeu, prezenţa Sa
vizibilă.
Aşadar, căile sfinte din sanctuar sunt constituite din trei paşi mari,
trei etape ce pot fi parcurse astfel:
1. Curtea sanctuarului
2. Locul Sfânt
3. Locul Preasfânt (Sfânta Sfintelor)
Am putea face un sumar al lucrurilor învăţate până aici:
Sanctuarul ne arată o cale, un drum, o călătorie de parcurs, astfel
încât oamenii să poată ajunge în prezenţa imediată, neacoperită a lui
Dumnezeu. Practic, este planul lui Dumnezeu pentru a restaura intimitatea între El şi noi!

ISUS ESTE ACEASTĂ CALE ŞI CĂLĂTORIE
Când ajungem la Noul Testament, vedem că fiecare simbol al
sanctuarului indica de fapt către Isus, descriind diferitele aspecte ale
lucrării Sale mântuitoare în favoarea omului păcătos. Mai întâi, când
deschidem Evanghelia după Ioan, vedem că Isus este descris într-un
limbaj specific sanctuarului. Să citim Ioan 1:14: „Şi Cuvântul S-a făcut
trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit la
slava Lui, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Cuvântul tradus la noi prin expresia „a locuit” este în original cel pentru tabernacul
(cort), sanctuar. Iată cum scrie versiunea Young’s Literal Translation:
„Cuvântul S-a făcut trup şi şi-a pus cortul între noi.” Dacă am merge
la un nivel şi mai personal, am citi din versiunea The Message: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi sânge şi S-a mutat la noi în cartier.”
Ioan ne spune şi de ce a venit Isus – ca noi să vedem „slava” lui
Dumnezeu. Observăm aici o referire clară la şechina, slava lui Dumnezeu care locuia în Sfânta Sfintelor, în sanctuarul Vechiului Testament.
Traducătorii versiunii The Complete Jewish Bible au surprins ideea.
Priviţi cum au tradus textul: „Şi Cuvântul S-a făcut fiinţă omenească
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şi a locuit cu noi. Şi noi i-am văzut şechina, şechina singurului Fiu al
Tatălui, plin de har şi de adevăr.” Intenţia lui Ioan este clară. Isus este
realitatea spre care indică elementele simbolice ale sanctuarului din
vechime. Aşa cum am văzut deja, Dumnezeu i-a spus lui Moise în
Vechiul Testament: „Să-Mi facă un locaş sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25:8). Iar acum, acelaşi Dumnezeu S-a arătat lumii,
locuind printre noi într-un cort făcut din trup şi sânge. Prin El, fiinţele
omeneşti sunt acum conduse direct către Sfânta Sfintelor, în imediata
prezenţă a slavei divine (şechina).
Lucrurile devin mai clare, uimitoare de-a dreptul, când înaintăm şi
pe calea deschisă de Evanghelia lui Ioan. În Ioan 2:19-21 citim: „Drept
răspuns, Isus le-a zis: «Stricaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica.» Iudeii au zis: «Au trebuit patruzeci şi şase de ani ca să se zidească
Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?» Dar El le vorbea despre
templul trupului Său.” Ce vedem aici este că Isus Se identifică explicit
cu „templul”. Da, templul din vechime arăta spre El. Isus a venit în
lume pentru a sluji în realitate aşa cum sanctuarul din vechime a făcut-o doar simbolic.
Nu aţi uitat ce am citit la început, Psalmii 77:13? „Dumnezeule,
căile Tale sunt sfinte!”
Iar acum priviţi ce are de spus Isus despre Sine în Ioan 14:6: „Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine.”
Isus susţine că El este „calea”, el este drumul descris de sanctuar.
Lucrul important de ţinut minte aici este că destinaţia traseului sanctuarului pe care ne conduce Isus nu este un loc, ci o persoană. Isus
spune că El este calea „la Tatăl”. Sanctuarul nu ne transmite informaţii
teologice aride, ci ne prezintă o călătorie de parcurs, din ce în ce mai
profundă, mai aproape de inima lui Dumnezeu. Iar relaţia cu Isus este
această călătorie. La modul literal, fiecare element simbolic al sanctuarului din vechime indica spre El şi spre marea Sa lucrare de mântuire
la care avea să Se înhame, pentru a ne aduce în Locul Preasfânt al
intimităţii cu Dumnezeu.
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De acum încep alte conexiuni.
Accesul la fiecare dintre cele trei etape ale sanctuarului, cele trei
spaţii, poate fi făcut numai printr-o perdea. Isus a spus despre Sine şi
despre marea Sa lucrare: „Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va
fi mântuit” (Ioan 10:9). Iar din Evrei aflăm că prin Isus avem „calea cea
nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică
trupul Său” (Evrei 10:20).
• Principala ceremonie de la sanctuar era jertfa mielului pe altarul
de bronz. Indicând spre Isus ca jertfă pentru păcatele noastre,
Ioan Botezătorul a strigat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).
• Ligheanul care era folosit pentru spălările ceremoniale indica,
de asemenea, spre Isus, „apa vie” (Ioan 4:11) şi ne învaţă despre „spălarea naşterii din nou şi înnoirea făcută de Duhul Sfânt”
(Tit 3:5).
• Pâinea din Locul Sfânt indica spre Isus, care a spus: „Cine vine la
Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta
niciodată” (Ioan 6:35).
• Sfeşnicul cu şapte braţe, care ardea permanent pentru a da lumină în sanctuar, arăta spre Isus, jertfa pentru păcatele noastre,
care a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
• Altarul de tămâiere indica spre un aspect aparte al experienţei
creştine: „I s-a dat tămâie multă ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor” (Apocalipsa 8:3). Tămâia mirositoare care ardea în sanctuar simboliza rugăciunea noastră înălţată
spre Dumnezeu prin Isus.
• Cele Zece Porunci, cele zece legi ale lui Dumnezeu care vesteau
o dragoste dătătoare de sine, erau păstrate în interiorul chivotului legământului. Ele simbolizau dorinţa lui Dumnezeu de a
scrie principiile dragostei Sale în inima şi în mintea noastră: „Voi
pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor” (Evrei
10:16).
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Descriind călătoria pe care o făcuse de la Tatăl spre lume şi apoi
înapoi la Tatăl, Isus a spus: „Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume;
acum las lumea şi Mă duc la Tatăl” (Ioan 16:28). Isus a venit din Locul
Preasfânt în tabăra noastră păcătoasă, în carantina de pe pământ. El a
luat inima noastră rătăcitoare şi S-a întors în Sfânta Sfintelor, invitându-ne să-L urmăm pe calea pe care ne-a deschis-o.
Aşadar, despre cine e tot sanctuarul?
Totul este despre Isus!
Este despre Isus, care împlineşte multiplele faţete ale lucrării Sale
în vederea mântuirii noastre!
Este despre Isus, care ne conduce pas cu pas înapoi, spre o relaţie
complet restabilită cu Tatăl!

ISTORIA MÂNTUIRII
Deci, să recapitulăm. Respirăm adânc şi privim încă o dată asupra
sanctuarului, din alt unghi. Ceea ce am văzut până acum este că sanctuarul a reprezentat simbolic călătoria credinciosului către Hristos.
Dar sanctuarul reprezintă şi istoria mântuirii luată ca întreg. Curtea,
cu altarul jertfelor, ne atrage atenţia spre anul 31 când Isus a fost răstignit pentru noi. După învierea Sa, Isus S-a înălţat la ceruri unde Şi-a
asumat rolul de Mare-Preot ceresc, slujind pentru noi în „adevăratul
cort” ceresc. Această fază a slujirii Sale a început în anul 31 şi a continuat până în anul 1844. La momentul acela, El a trecut în Sfânta Sfintelor a sanctuarului ceresc pentru a Se angaja în ultima fază a slujirii
Sale de Mare-Preot.
În cadrul larg al anului iudaic, erau două servicii ceremoniale de
bază care rescriau întreaga istorie a mântuirii: slujirea zilnică şi slujirea
anuală. Slujirea zilnică, pe care o regăsim în Leviticul 1–4, a fost o ceremonie foarte simplă, dar foarte ilustrativă. Întregul proces îl avea în
centru pe preot, care aducea jertfele obişnuite pentru păcatele oamenilor şi le transfera simbolic asupra sanctuarului, prin stropirea sângelui
pe perdeaua dinaintea Locului Preasfânt. Aceasta arăta spre jertfa desăvârşită pentru păcate care trebuia să fie făcută de Hristos, mai târziu,
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pe cruce. În slujirea aceasta zilnică se distinge un geniu strălucitor. În
timp ce la popoarele păgâne din jur ceremoniile aveau în centru jertfe umane dezgustătoare, cerute de demoni care se prefăceau că sunt
dumnezei (Deuteronomul 32:16-17; Psalmii 106:37), poporul evreu
ştia, prin intermediul sanctuarului, că Dumnezeu Însuşi avea să Se
sacrifice şi să sufere pentru omenire.
Dumnezeu comunica acest adevăr uimitor că mântuirea noastră
nu poate fi obţinută prin vreun sacrificiu pe care să-l facem noi, ci doar
El. Nu e vorba ca Dumnezeu să fie îmbunat. El deja ne iubeşte. Nu e
cazul să încercăm ca, prin faptele noastre bune, să-L influenţăm şi să
fie, în final, dispus să ne dea mântuirea. Pentru că deja S-a hotărât să
ne salveze, indiferent cât de mult avea să-L coste pe El. Zi de zi, de-a
lungul unui an întreg, această ceremonie era repetată. În mintea oamenilor se consolida o idee – Dumnezeu avea să poarte de grijă pentru
tot ceea ce era nevoie în vederea mântuirii. Ceremonia aceasta este o
declaraţie constantă din partea lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi spus: Vă
iubesc atât de mult, încât voi suferi şi Îmi voi da viaţa pentru a vă salva de
la păcat şi de la moarte.
Slujirea anuală este descrisă în Leviticul 16. În ultima zi a ciclului
anual al jertfelor, simbolismul de la sanctuar atingea punctul culminant şi încheierea. Evenimentul se numea Yom Kippur, sau Ziua Ispăşirii. În ziua aceasta de punct culminant, avea loc o ceremonie prin
care se simboliza rezolvarea finală a problemei păcatului – o ispăşire
completă, o eradicare a răului. Întregul popor se aduna înaintea sanctuarului, iar acolo erau aduşi doi ţapi înaintea marelui-preot. Unul era
destinat „pentru Domnul”, iar celălalt era „ţapul ispăşitor”, sau Azazel
în limba ebraică. Cel pentru Domnul era jertfit, indicând din nou
spre jertfa lui Hristos pe cruce ca singurul mijloc de mântuire. Era
ca şi cum Dumnezeu ar fi spus: „Eu, nu tu, Eu voi face acest sacrificiu
pentru mântuirea ta, nu tu.” O parte din sângele acestui ţap pentru
Domnul era adus în Locul Preasfânt şi stropit de şapte ori spre chivotul unei legi încălcate. În felul acesta, se arăta spre ispăşirea finală
şi deplină făcută pentru toate păcatele lui Israel pe care le mărturisise
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de-a lungul anului, în cadrul serviciului de slujire zilnică. Astfel, Ziua
Ispăşirii echivala cu o judecată finală, irevocabilă, în favoarea omului,
pentru mântuirea sa, cu scopul de a-l aduce pe om într-o postură fără
pată înaintea lui Dumnezeu.
Apoi, marele-preot îşi punea ambele mâini pe capul ţapului ispăşitor şi mărturisea astfel păcatele poporului. Să reţinem totuşi un aspect
important – deşi îi spunem „ţap ispăşitor”, nu ţapul pentru Azazel era
cel jertfit. Acesta era trimis într-un „ţinut pustiu”, pentru a pieri singur
„în pustie”. Întrucât acest ţap ispăşitor nu era (în mod clar) jertfa şi din
moment ce sângele lui nu era jertfit ca sacrificiu, Azazel trebuie să simbolizeze pe altcineva. Pe cineva care poartă responsabilitatea pentru
existenţa răului şi căderea omenirii. Evreul din vechime înţelesese că
Azazel îl reprezenta pe Satana, cel de la care a pornit răul, ispititorul
omenirii. Până în ziua de azi, teologii evrei susţin această poziţie. Vedem, aşadar, că Ziua Ispăşirii indica spre ziua socotelilor finale, spre
ziua judecăţii, moment în care cazul fiecărei persoane avea să fie pecetluit, iar Satana avea să poarte responsabilitatea pentru tot răul, ca
autor al lui. Partea care ne dă unora dintre noi coşmaruri e aceea cu
înfăţişarea la judecată. Totuşi, dacă venim mai aproape, vedem că exact
aici este locul unde întâlnim una dintre cele mai frumoase imagini ale
lui Dumnezeu pe care ni le-am fi putut imagina.

JUDECATA
Apostolul Ioan ne prezintă o perspectivă a judecăţii printr-o serie
de imagini excepţionale. Haideţi să urmărim pas cu pas logica lui îmbibată de Evanghelie. În 1 Ioan 3:20,21, el spune: „În orice ne osândeşte inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră
şi cunoaşte toate lucrurile. Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima
noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.” Mai întâi, Ioan vrea să ştie
că acest simţământ interior al păcătoşeniei noastre este ceva natural
dată fiind problema păcatului. Da, inima noastră ne osândeşte, şi pe
bună dreptate. Suntem păcătoşi, la urma urmelor. Purtăm un simţământ de vinovăţie în conştiinţa noastră pentru relele pe care le-am
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făcut. Dar apoi Ioan spune că „Dumnezeu este mai mare decât inima
noastră”. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu este mai puternică
decât condamnarea pe care o simţim pentru păcatele noastre. El ştie
tot ce trebuie despre mine, despre inima mea şi a ta şi totuşi ne iubeşte. Când credem asta, condamnarea din inimile noastre se risipeşte şi
„avem îndrăzneală la Dumnezeu”.
Apoi, în capitolul 4, Ioan dezvoltă ideea. Să urmărim fiecare rând:
Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el, în Dumnezeu. Şi noi am cunoscut
şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi.
Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne
în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Cum este El, aşa
suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este
desăvârşită în noi, ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a
ajuns desăvârşit în dragoste. Noi Îl iubim pentru că El ne-a
iubit întâi (1 Ioan 4:15-19).
Ce imagine!
Să ai îndrăzneală în ziua judecăţii! Să nu te temi! Să nu fii nici
măcar uşor temător!
Ci să ai îndrăzneală!
Cum e posibil aşa ceva?
Ceea ce ne spune Ioan aici este absolut vital pentru o înţelegere
sănătoasă a judecăţii. El doreşte să pricepem faptul că atunci când ne
bazăm pe dragostea lui Dumnezeu – când „am cunoscut şi am crezut
dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi” – atunci „avem deplină încredere în ziua judecăţii”. Dragostea lui Dumnezeu „izgoneşte
frica” din inimile noastre şi ocupă tot spaţiul emoţional din sufletul
nostru. Eu nu intru la judecată având o încredere în neprihănirea
mea, ci având o deplină dependenţă de El. Iată secretul glorios al
Locului Preasfânt, iară adevărul încântător al Zilei Ispăşirii. Atunci
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când intrăm pentru judecată, în această a doua încăpere a sanctuarului, vedem legea lui Dumnezeu, care este standardul drept al neprihănirii, cum este acoperită de tronul milei care, la rândul său, este
acoperit cu sânge.
Aici, în simbolism, este marele adevăr cunoscut drept „Hristos,
neprihănirea noastră”. Legea care indică spre păcatul nostru şi care
ne arată vinovăţia îşi primeşte soluţionarea prin mila lui Dumnezeu.
Isus a trăit o viaţă de neprihănire desăvârşită, iar Dumnezeu priveşte
la mine ca neprihănit în Isus. Hristos a murit pentru mine. Sângele
Lui a fost vărsat pentru mine, descoperindu-mi faptul că dragostea
lui Dumnezeu e mai presus de păcatul şi de vina mea. Pavel a spus-o
astfel: „Unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult”
(Romani 5:20). Iată o ştire care-ţi taie respiraţia!
Se cuvine să ne luăm totuşi şi o măsură de precauţie, cu toată lumina aceasta despre mila lui Dumnezeu. Apostolul Iacov ne spune că
este o cale prin care putem da la gunoi puterea milei lui Dumnezeu
faţă de noi... Şi asta o facem ori de câte ori ne arătăm nemiloşi cu
ceilalţi: „Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila
biruieşte judecata” (Iacov 2:13). Dacă faţă de alţii am o atitudine de
condamnare pentru păcatele lor, nu fac altceva decât să arăt că, în ce mă
priveşte, nu am împărtăşit încă mila lui Dumnezeu pentru propriile mele
păcate. La judecata divină, eu am parte de mila lui Dumnezeu, dar
nu voi avea parte de ea dacă mă înconjor de un zid prin care mă arăt
nemilos faţă de alţii. Dacă mă arăt dur cu oamenii, atunci mă poziţionez într-o situaţie în care ridic ziduri mintale şi emoţionale care-mi
vor face imposibilă percepţia dragostei lui Dumnezeu faţă de mine. A
aduce condamnare asupra altora pentru relele lor înseamnă a aşeza
nişte parametri înguşti în minte, astfel încât mila lui Dumnezeu să nu
mai poată fi percepută sau primită. Este clar, deci, că a avea o atitudine
judecătoare asupra altora este unul dintre cele mai periculoase lucruri
pe care le poate face o fiinţă omenească.
Adevărul despre judecată este de fapt un apel, acela de a primi şi
de a da mai departe milă. Iată ceea ce face din judecată o extraordinară
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veste bună. Asta, desigur, dacă nu cumva aleg să trăiesc condamnându-i pe alții. Dar de ce aş alege să merg pe calea aceasta? Există o cale
frumoasă, vindecătoare, deschisă de Hristos şi pusă înaintea noastră:
• Prin uşa pe care dragostea Sa ne invită să păşim.
• Către altarul jertfei, unde să primim iertarea deplină pentru
toate păcatele noastre.
• Mergând mai departe la ligheanul curăţiei unde să ne îndepărtăm orice urmă de vinovăţie din conştiinţă.
• Intrând apoi în Locul Sfânt unde să ne hrănim cu pâinea
vieţii, unde să trăim iluminaţi de bunătatea lui Dumnezeu,
care se revarsă dinspre Isus, unde să ne înălţăm rugăciunile
pline de mulţumire către Dumnezeu, rugăciuni împletite de
aroma neprihănirii lui Hristos.
• Iar în final, să pătrundem în Locul Preasfânt, să fim judecaţi
de un Dumnezeu care ne arată un har veşnic, care vrea să
scrie legea Lui de dragoste în inimile noastre.
Vă invit să pornim în această călătorie aşezată în faţa noastră de
dragostea plină de milă a lui Dumnezeu.

ZIUA A CINCEA: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Lecţia spune că a avea o atitudine în care emiți judecăți prin care
aduci condamnarea asupra cuiva este cel mai periculos lucru pe care-l
pot face fiinţele omeneşti.
Ce ai putea spune însă despre o altă situaţie – poate nu eşti aşa
faţă de alţii, dar eşti aşa faţă de tine? Cum ar fi mai bine? De ce da?
De ce nu?
Împărtăşiţi experienţe din viaţa voastră care arată ocaziile când:
a) aţi păşit în curtea dragostei lui Dumnezeu;
b) aţi intrat în Locul Sfânt al rugăciunii, al comuniunii cu El;
c) aţi intrat în Locul Preasfânt unde aţi avut o relaţie deplină cu
Dumnezeul universului.

84 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

Dacă este posibil, fixaţi în camera în care vă aflaţi şase puncte. Să
fie ca nişte simboluri pentru prima perdea, apoi altarul şi ligheanul,
apoi a doua perdea, cu pâinea, sfeşnicul, altarul de tămâiere şi o a treia
perdea, care să ducă spre chivotul legământului. În linişte, în reverenţă,
încercaţi să refaceţi călătoria pe această cale. Intraţi prin uşa zidului
curţii, prin uşa dragostei Sale care ne invită pe toţi. Opriţi-vă la altarul de jertfă, unde se primeşte iertarea totală de păcate. Mergeţi apoi
la altar, unde să primiţi o curăţire a conştiinţei. Intraţi apoi în Locul
Sfânt, pentru a vă împărtăşi cu pâinea vieţii, să trăiţi prin iluminarea
dată de bunătatea lui Dumnezeu, care izvorăşte de la Isus. Înălţaţi-vă
rugăciunea mulţumitoare către Dumnezeu, împletind-o cu aroma neprihănirii lui Hristos. În cele din urmă, faceţi ultimul pas spre Locul
Preasfânt, acolo unde sunteţi gata să fiţi judecat de Dumnezeu cu un
har veşnic, unde să aveţi legea dragostei Sale scrisă în inimă.

ACTIVITĂŢI DE GRUP:
1. Adaugă la octogon sau decorează o parte a lui, după cum aţi
stabilit la început.
2. Activitatea a fost deja inclusă în textul de mai sus. Ce mai puteţi
face este să construiţi efectiv un sanctuar în miniatură. Folosiţi
hârtii, cartoane, cutii şi construiţi un minisanctuar. În ultimă instanţă, puteţi doar să desenaţi unul sau să-l proiectaţi pe ecran.
Dacă alegeţi varianta desenului, atunci daţi ca temă fiecăruia săşi deseneze sanctuarul şi să-l folosească în timpul devoţionalui
personal. Ulterior, în timpul săptămânii, întrebaţi-i despre experienţele avute în contemplarea acestui plan făcut.

ZIUA

6 – MOARTEA ŞI IADUL

O dragoste dezgolită de sine

Pe parcursul acestei Săptămâni de rugăciune, am colindat prin
templul adevărului, privind asupra câtorva ferestre doctrinare care
compun sistemul de credinţe al adventismului de ziua a şaptea. Ceea
ce am descoperit de fiecare dată este faptul că fiecare adevăr individual
al Bibliei arată spre un mare adevăr al dragostei lui Dumnezeu, aşa
cum se materializează acesta în viaţa şi lucrarea lui Isus Hristos. Fiecare doctrină biblică adevărată slujeşte ca o lentilă prin care să percepem
tot mai clar caracterul divin al acestei iubiri care se dezgoleşte de sine.
Ellen G. White reduce totul despre Biblie la o singură expresie – „este
cartea care descoperă caracterul lui Dumnezeu” (Signs of the Times,
3 martie 1898). Păstrând aceeaşi viziune a Scripturii, ea a redus şi mesajul adventist la o singură expresie – „este descoperirea caracterului
iubitor al lui Dumnezeu” (Parabolele Domnului Hristos, p. 415). Valoarea oricărei doctrine rămâne dar în capacitatea ei de a comunica un
adevăr cu privire la ce fel de persoană este Dumnezeu. Orice pretenţie
de adevăr care contrazice premisa fundamentală că „Dumnezeu este
dragoste” (1 Ioan 4:8) se dovedeşte a fi falsă tocmai în virtutea acestei
contradicţii.
Să observăm modul în care Ellen G. White descrie, spre exemplu,
ideea centrală a unui studiu biblic: „Voi cercetaţi Scripturile, pentru
că ele vorbesc despre Isus. Iar când citiţi Biblia, veţi vedea farmecul
inegalabil al lui Isus. Vă veţi îndrăgosti de Omul de la Calvar şi, la fiecare pas pe care-l veţi face, puteţi spune lumii: «Căile ei sunt nişte căi
plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice»” (Schiţe din viaţa
mea, p. 293). E extraordinar!
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Ce ne spune? Să studiem Biblia!
Dar de ce?
Pentru că ea descoperă farmecul inegalabil al lui Isus!
Şi ce se întâmplă atunci când te întâlneşti cu Isus, pe care-L descoperă Scriptura?
Te vei îndrăgosti de El!
Problema noastră este că adesea studiem şi predicăm Biblia fără
a-L prezenta pe Isus. El nu este la vedere, nu e în textul principal, ci e
o notă de subsol. Dacă este însă ceva pe care ar trebui să-l spunem cât
se poate de clar, de tare, atunci ar fi acesta: Isus nu este parte a mesajului nostru. Isus este întregul nostru mesaj. În măsura în care El nu este
întregul nostru mesaj, atunci noi nu predicăm „adevărul”, indiferent de
ce credem sau ne imaginăm noi. Doctrina noastră cu privire la starea
omului în moarte este un exemplu biblic care are un potenţial extraordinar de a descoperi dragostea uimitoare a lui Dumnezeu, aşa cum a
fost ea manifestată în Hristos. Din păcate, ea a fost adesea redusă la un
mod de argumentare cu texte înşirate unele după altele. Singurul scop
al acestui demers pare să fie acela de a dovedi oamenilor că atunci când
mor sunt inconştienţi – eventual să câştigăm în dezbatere prin faptul
că îşi dă seama şi interlocutorul nostru că nimeni nu ajunge imediat ce
moare în rai sau în iad. Aş vrea să înţelegem bine: ceea ce am spus mai
sus despre această doctrină este vital. Dar de ce este vital? Doar pentru a
demonstra un fapt relativ simplu că morţii sunt chiar morţi? Nu. Este
vital pentru că acest adevăr biblic deschide o fereastră de înţelegere asupra adevăratei naturi a suferinţei lui Hristos şi a morţii Sale pe Calvar.
Iar mai departe, această înţelegere descoperă adevărata natură a iubirii
lui Dumnezeu. Şi o face cu o claritate care-ţi taie răsuflarea.
Aşa că, să tragem aer în piept şi să ne scufundăm în acest subiect
remarcabil şi să pornim în explorarea lui. Vom avea ce descoperi!

MOARTEA, CONFORM BIBLIEI
Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegem despre moarte este că
în Biblie suntem învăţaţi că există două categorii, sau feluri, de moarte.
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În cartea Apocalipsa, ni se vorbeşte despre așa ceva, căci apare acolo
o moarte numită „moartea a doua” (Apocalipsa 2:11; 20:6,14; 21:8).
Din această exprimare, deducem logic că, dacă există o a doua, trebuie
să fie şi o alta, prima. În Matei 10:28, Isus explică diferenţa dintre cele
două: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi
trupul în gheenă.” Prima moarte este pur şi simplu o distrugere, o ucidere a trupului. De moartea aceasta moare fiecare om şi oricare dintre
noi ştie despre ce e vorba. Ca adventişti de ziua a şaptea, înţelegem că
prima moarte plasează omul într-o stare de inconştienţă, ceva asemănător somnului. Atunci când moare de prima moarte, acel om, el sau
ea, nu ajunge imediat în rai sau în iad.
Totuşi lucrurile nu se încheie aici pentru că atunci când o persoană moare de prima moarte, faptul acesta nu echivalează cu sfârşitul ei
pentru totdeauna. Din prima moarte există o înviere a tuturor, atât a
celor mântuiţi, cât şi a celor nemântuiţi. Isus a spus aceasta cât se poate
de clar: „Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi
cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au
făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată” (Ioan 5:28-29). E clar, toţi oamenii mor de prima moarte,
iar atunci când sunt înviaţi, învierea aceasta are loc pentru un motiv
anume. Motivul este că atunci când o persoană moare de prima moarte, într-un fel anume, Dumnezeu păstrează esenţa personalităţii şi a
caracterului acelui individ, chiar dacă trupul este într-o stare inconştientă, complet lipsită de viaţă (sau nu mai există demult...). Biblia o
spune astfel: „Se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi… se întoarce
duhul la Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12:7).
Evident, „ţărâna” se referă la trup, care se întoarce în pământ ca o
materie organizată, după prima moarte. Iar „duhul” care se întoarce la
Dumnezeu este conţinutul total al personalităţii fiecărui individ, gânduri, sentimente, motive – orice defineşte identitatea unică şi caracterul moral al persoanei. „Duhul” care „se întoarce” la Dumnezeu atunci
când o persoană moarte este pur şi simplu păstrat de Dumnezeu în-
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tr-o stare inconştientă în timp ce aşteaptă învierea. Atunci Dumnezeu
va reconstitui trupul fizic cu duhul, moment de la care viaţa se reia.
Ellen G. White explică în cuvintele următoare:
Identitatea noastră personală este păstrată în înviere,
deşi nu în aceleaşi particule de substanţă materială care s-a
dus în mormânt. Lucrările uimitoare ale lui Dumnezeu sunt
o taină pentru om. Duhul, caracterul omului, se întoarce la
Dumnezeu, unde va fi păstrat. La înviere, fiecare om va avea
propriul său caracter. La vremea Lui, Dumnezeu va chema
morţii, dându-le din nou suflare de viaţă şi poruncind oaselor
uscate să prindă viaţă. (Heaven, p. 40)
Este ca şi cum am lua hard diskul dintr-un computer, piesa care
conţine toate informaţiile stocate acolo, configuraţia computerului,
toate setările respective şi l-am pune într-o cutie, pe un raft. Iar mai
târziu, am instala acel hard disk pe un alt computer nou. Atunci când
o persoană moare de prima moarte, trupul se descompune în ţărână,
iar Dumnezeu păstrează configuraţia specifică acelui individ în vederea învierii sale. La momentul respectiv al învierii, persoana aceea va
vedea că sunt doar două căi: fie îi va fi dat darul nemuririi, fie va trece
prin cea de-a doua moarte.
Aşadar, ce putem spune despre a doua moarte? Ce este aceasta?
Cum are loc?
Să revenim la Matei 10:28, acolo unde Isus face o deosebire între
prima şi a doua moarte: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu
pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi
sufletul, şi trupul în gheenă.” Cuvântul care este tradus aici prin „suflet”
este psyche în textul grecesc. Practic, se referă la mintea omului, cu tot
ceea ce înseamnă aceasta, aşa cum am făcut noi referire mai devreme
când am amintit de caracterul persoanei, de conţinutul total al identităţii unui individ. În timp ce prima moarte are de-a face mai mult cu
descompunerea trupului sau cu aspectul biologic al omului, moartea a
doua implică eradicarea completă a trupului şi a sufletului omului din
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orice formă de existenţă. Vorbim, deci, de o anihilare completă a celui
rău, „vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată” (Obadia 16).
Partea crucială este de a înţelege modul în care are loc a doua moarte şi ce anume stă la baza ei, ca o cauză. Isus ne-a dat o indicaţie destul
de clară în Ioan 5:29. Cei nelegiuiţi revin la viaţă din prima moarte
printr-o înviere pe care el o numeşte „o înviere pentru judecată”. Condamnarea este un fenomen psihologic. Ea se desfăşoară ca un proces
la nivelul minţii, al emoţiilor, atunci când o persoană se confruntă cu
realitatea vinovăţiei sale pentru violarea unor relaţii de care s-a făcut
vinovată. Atunci când cei răi sunt înviaţi, ei nu vor fi omorâţi din nou,
fizic, doar ca să mai treacă o dată prin moarte. Ci ei vor fi confruntaţi cu
un raport al propriei vieţi, un raport deplin, de o claritate maximă, pusă
în evidenţă de lumina contrastantă a iubirii altruiste pe care Dumnezeu
le-a arătat-o. Apocalipsa 20 descrie în culori vii scena aceasta:
Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel
ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu
s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici,
stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au
fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau
scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în
ea, Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care
erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi
Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc
este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii
a fost aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:11-15).
Iată un pasaj cu greutate al Scripturii, un moment de mare încărcătură şi tristeţe, pentru că descrie soarta finală de distrugere a celor
nelegiuiţi. E vorba de oameni, care fiecare în parte a fost o fiinţă pe care
Dumnezeu a iubit-o din toată inima. Fiecare dintre ei a fost o fiinţă
căreia Dumnezeu i-a pus la dispoziţie darul vieţii veşnice prin Isus
Hristos. Fiecare dintre aceşti oameni a fost o persoană care a respins
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dragostea lui Dumnezeu, ajungând la ruină. Ceea ce aş vrea să notăm
din acest pasaj este modul în care cei nelegiuiţi trec prin moartea a
doua. Sunt patru elemente clare pe care aş vrea să nu le ratăm nicidecum:
Primul element

Moartea a doua este iniţiată de deplina descoperire a unui Dumnezeu Atotputernic, care şade pe „un scaun de domnie mare şi alb” şi
care-L pot privi toţi muritorii într-o uimire fără seamăn. Apostolul
Pavel numeşte acest moment drept „ziua mâniei şi a arătării dreptei
judecăţi a lui Dumnezeu” (Romani 2:5). Mânia se desfăşoară în acest
context al luminii descoperirii. Descoperirea e iniţiată de Dumnezeu
şi apoi ia forma unei conştientizări de sine în toţi cei care urmăresc
această descoperire.
Al doilea element

Pe măsură ce se desfăşoară acest proces, când cei nelegiuiţi stau
înaintea lui Dumnezeu, are loc ceva aparte ce implică cerurile şi pământul: „nu s-a mai găsit loc pentru ele”. Iată probabil unele dintre
cele mai triste cuvinte din întreaga istorie a omenirii. Moartea a doua
este o stare de totală singurătate, un simţământ imens de „nu e locul
meu aici”. Cei nelegiuiţi stau izolaţi înaintea tronului lui Dumnezeu,
privesc la chipul Său şi conştientizează, cu o intensitate maximă, că ei
sunt în complet dezacord cu împărăţia lui Dumnezeu. Cei care sunt
înclinaţi irevocabil spre egoism nu-şi vor găsi locul într-un univers guvernat de regula absolută a dragostei altruiste. Ei nu pot vieţui, nu pot
interacţiona cu o societate în care toate fiinţele trăiesc pe deplin unii
pentru alţii. Ei nu pot nici măcar să priceapă cum poate exista aşa ceva.
Gesturile extraordinare de dăruire, de primire, reprezintă ceva ce ei nu
pot pricepe, la care nu se pot alinia, pe care nu-l pot aprecia. Păcatul
le-a ferecat inimile încât ei nu mai au nici măcar această capacitate de
a iubi. Răzvrătirea i-a jefuit de toate impulsurile delicate ale sufletului.
Egoismul a eradicat în ei sensibilitatea omenească.
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Moartea a doua îi confruntă pe cei nelegiuiţi cu o realitate tristă
a unei conştientizări a nimicniciei, a lipsei de orice sens, a faptului că
nu există viaţă separată de Autorul vieţii. Singurătatea completă este
tot ceea ce pot simţi. Căci nu poate exista o relaţie care să-ţi aducă
satisfacţii dacă eşti departe de Cel faţă de care suntem, în fapt, cel mai
strâns legaţi. Sufletul oamenilor aflaţi în faţa marelui tron este cuprins
de un simţământ de totală lipsă de valoare. Căci nu poate fi niciun
simţământ al valorii personale dacă eşti departe de Dumnezeul care
te-a creat şi care ţi-a dat valoare, făcându-te după chipul şi asemănarea
Sa. A trăi pentru sine duce, în cele din urmă, la ura de sine. Egoismul
este, prin natura sa, o izolare de ceilalţi, o jefuire a propriului suflet
de percepţiile şi de emoţiile necesare pentru a oferi şi a primi dragoste. Într-un univers în care principiul esenţial de susţinere a vieţii este
dragostea, în care aceasta este singurul reper, cei nelegiuiţi se regăsesc
dintr-odată fără sprijinul nimănui, „pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele”. Simţind că le fuge totul de
sub picioare, cei nelegiuiţi trăiesc o stare de regret, de dispreţ faţă de
sine, de abandonare totală.
Al treilea element

Acum, când cei nelegiuiţi stau înaintea tronului lui Dumnezeu, se
deschid nişte „cărţi”. „Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după
cele ce erau scrise în cărţile acelea.” Cu alte cuvinte, ei sunt confruntaţi
cu deplina realitate a păcatului lor şi întreaga lor vinovăţie vine acum
asupra conştiinţei lor cu o claritate indubitabilă. Iată la ce s-a referit Isus atunci când a spus despre ei că vor fi înviaţi „pentru judecată”.
Orice faptă egoistă din viaţa lor revine acum în minte cu o claritate
excepţională. Moartea a doua aduce sufletul faţă în faţă cu realitatea
completă, hidoasă, a păcatului. Aici nu mai este nicio urmă de cosmetizare care ar fi fost posibilă prin harul milei divine. Păcatul comis este
o realitate existenţială pentru mintea omenească. El a fost înregistrat
în conştiinţă şi nu poate fi eliminat de acolo decât fie prin iertare, fie
prin suferinţă. Iertarea este posibilă prin primirea darului lui Dumne-
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zeu, a dragostei Sale pline de milă. Iar suferinţa este alternativa. Singura opţiune, alta decât iertarea lui Dumnezeu, este suferinţa. Iată de
ce singurul mijloc prin care Dumnezeu îi poate ierta pe oameni este în
suferinţa care vine la pachet cu păcatul, o suferinţă pe care El Însuşi a
îndurat-o împotriva păcatului.
Greutatea teribilă a condamnării zdrobeşte toate forţele vitale ale
sufletului. Toate fiinţele omeneşti sunt păcătoase. Ca atare, toţi cei din
faţa marelui tron alb sunt condamnaţi. Acea condamnare va avea ca
efect o ruşine teribilă, imposibil de purtat pentru toţi cei care refuză să
vadă realitatea vindecătoare a unei iubiri care iartă. O conştientizare a
iubirii şi a acceptării lui Dumnezeu este singura putere care are capacitatea de a neutraliza puterea păcatului şi a preveni influenţa acestuia
în distrugerea sufletului. Pentru a cuprinde ceea ce spune Biblia atunci
când afirmă că „nişte cărţi au fost deschise… şi morţii au fost judecaţi
după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea”, încearcă să
îţi imaginezi cum ar fi dacă ai deveni dintr-odată perfect conştient de
orice păcat, de fiecare păcat pe care l-ai făcut vreodată – orice gând
rău, orice cuvânt nepotrivit, gest nesfânt. Să ai o conştientizare desăvârşită, dintr-odată, a fiecărui detaliu hidos care să se zgâiască la tine
şi să nu ai nicio posibilitate de evadare din acest coşmar. Ca să mai
adăugăm la această imagine sumbră, imaginează-ţi că nu se găseşte în
ea nicio urmă de milă. Nicio urmă de iertare. Nicio urmă de acceptare.
În această imagine nu mai încape niciun Dumnezeu care să ierte fără
plată şi cu bunăvoinţă orice păcat săvârşit.
Cum crezi că ai putea trece printr-un astfel de moment? În dreptul
meu ştiu cam cum ar fi... Ei bine, nu există cuvinte adecvate care să descrie acest coşmar care ţi-ar zdrobi mintea. Singurul motiv pentru care
nu am avut de-a face cu potenţialul deplin al vinovăţiei noastre este dat
de existenţa unui plan de mântuire, pus la cale de un Creator plin de
iubire. El a pus un văl de milă asupra conştiinţei omeneşti, astfel încât
să acţioneze ca un amortizor în faţa forţei cu care ne-ar zdrobi efectul
păcatului dacă ar fi conştientizat pe deplin.
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Al patrulea element

Apoi, când cei răi sunt confruntaţi cu raportul vieţii lor, când simt
deplina greutate a vinovăţiei lor, sunt efectiv distruşi de foc. În paginile
Bibliei, Dumnezeu este asociat cu un foc:
• Moise L-a perceput pe Dumnezeu într-un rug aprins (Exodul
3:2).
• Legea lui Dumnezeu este descrisă ca aprinsă, „focul legii” (Deuteronomul 33:2).
• Slava lui Dumnezeu este descrisă ca un foc (Exodul 24:17).
• Tronul lui Dumnezeu este aprins, iar dinaintea lui iese un râu
de foc (Daniel 7:9,10).
• Dragostea lui Dumnezeu este numită în Biblie ca „flacără a
Domnului” (Cântarea cântărilor 8:6).
• Iar autorul Epistolei către evrei afirmă simplu: Dumnezeu nostru este un „foc mistuitor” (Evrei 12:29).
Fiinţa lui Dumnezeu este descrisă ca un foc mistuitor dintr-un
singur motiv, simplu: pentru că realitatea curată a iubirii Sale altruiste stă în contrast maxim cu toţi cei care se opun acestei iubiri. Fiind
Dumnezeu, fiind ceea ce este, în prezenţa Lui nu pot veni fiinţe care
slujesc propriilor persoane. Dacă ar veni în prezenţa Sa, atunci ar trece
printr-o stare de dezintegrare totală la nivelul minţii, al simţămintelor,
ar fi zdrobite sub ruşinea lor. Ellen White a mers la miezul acestei
realităţi atunci când a scris:
Cuvântul Domnului către Israel a fost: „Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi topi zgura, cum o topeşte leşia,
toate părticelele de plumb le voi depărta din tine… Va spăla
Domnul murdăriile fiicelor Sionului şi va curăţi Ierusalimul
de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi
cu duhul nimicirii” (Isaia 4:4; 1:25). Pentru păcat, oriunde
s-ar afla acesta, Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”
(Evrei 12:29). În toţi cei care se supun puterii Sale, Duhul lui
Dumnezeu va mistui păcatul. Dar dacă oamenii se agaţă de
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păcat, atunci se identifică cu el. Apoi slava lui Dumnezeu, care
distruge păcatul, va trebui să-i distrugă şi pe ei. (Viaţa lui Iisus,
p. 107)
Fiinţele omeneşti au fost create la început într-o stare de inocenţă
desăvârşită, erau capabile să trăiască înaintea lui Dumnezeu, în imediata Sa prezenţă, într-o stare de pace totală, care le aducea plăcere (Geneza 1–2). Atunci când păcatul ne-a umplut chipul şi mintea, tot ceea ce
am mai putut simţi atunci când am fost din nou în faţa prezenţei divine
a fost doar frică şi ruşine (Geneza 3:7-10). Dumnezeu i-a explicat lui
Moise: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă
şi să trăiască!” (Exodul 33:20). Dinamica de aici nu este una de genul
„dacă Mă vezi te voi ucide”, ci, dimpotrivă, „dacă Mă vei vedea, vei muri
singur din cauza contrastului dintre sfinţenia Mea şi păcătoşenia ta”.
Căci păcatul nu poate supravieţui în prezenţa lui Dumnezeu. Şi totuşi,
dacă sărim la finalul istoriei, Scriptura spune despre cei mântuiţi: „Ei
vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apocalipsa 22:4).
Prin puterea harului lui Dumnezeu, are loc o restaurare a inocenţei „pe
frunţile lor”, adică în mintea lor. În felul acesta, cei mântuiţi vor trăi în
prezenţa lui Dumnezeu şi nu vor mai simţi nicio ruşine.
Nu acelaşi lucru se va întâmpla cu cei nelegiuiţi. Biblia ne spune că
toate fiinţele omeneşti, atât cei neprihăniţi, cât şi cei nelegiuiţi, au ca
destin confruntarea cu o realitate aprinsă a prezenţei lui Dumnezeu.
Doar că cele două categorii nu vor experimenta această întâlnire în
acelaşi mod. În timp ce unii sunt restauraţi în inocenţă şi vor intra în
prezenţa lui Dumnezeu şi se vor simţi ca acasă, pentru cei nelegiuiţi,
prezenţa lui Dumnezeu va fi „un foc mistuitor”. Descriind soarta finală
a celor nelegiuiţi, Ellen White spune astfel:
Acesta nu este un act arbitrar din partea lui Dumnezeu.
Cei care resping mila Sa nu vor culege decât ceea ce au sădit.
Dumnezeu este izvorul vieţii, iar atunci când cineva alege slujirea păcatului, el se separă de Dumnezeu, se desparte singur
de viaţă. El este „străin de viaţa lui Dumnezeu” (Efeseni 4:18).
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Hristos spune „toţi cei ce Mă urăsc pe Mine iubesc moartea”
(Proverbele 8:36). Dumnezeu le îngăduie să trăiască pentru o
vreme astfel încât să-şi dezvolte caracterul şi să-şi arate principiile. După ce acestea se vor împlini, ei vor primi rezultatul
propriilor alegeri. Printr-o viaţă de răzvrătire, Satana şi toţi
cei ce se unesc cu el se plasează într-o poziţie de dezacord cu
Dumnezeu, astfel încât simpla Sa prezenţă va fi pentru ei un
foc mistuitor. Slava Celui ce este dragoste îi va distruge. (Viaţa
lui Iisus, p. 764)
Ceea ce am descoperit este adevărata natură a iadului. Iadul este
echivalent cu moartea a doua. Dumnezeu nu-i va aduce pe cei nelegiuiţi sub flăcările unui foc veşnic, al unei torturi nesfârşite, undeva pe un
tărâm subteran sau în vreun cotlon al universului. Ei vor avea parte de
înviere pentru a fi confruntaţi cu raportul vieţii lor, la ziua ultimelor
socoteli. Iar apoi vor fi anihilaţi pentru totdeauna şi „vor fi ca şi când
n-ar fi fost niciodată” (Obadia 16). Iată aici lucrul cel mai vrednic de a
fi remarcat: nicio persoană nu ar trebui să treacă prin moartea a doua,
căci Isus Hristos a făcut-o deja pentru noi – şi El a biruit. El singur
a gustat moartea a doua pentru fiecare persoană şi El singur a putut
scăpa din strânsoarea ei, pentru că El singur a fost lipsit de păcat.

OH, CE DRAGOSTE UIMITOARE!
Acum dar, după ce am înţeles natura morţii a doua, în contrast cu
prima moarte, suntem pregătiţi să înţelegem ce a îndurat Isus pentru noi
atunci când a agonizat în Ghetsimani şi a murit pe cruce. Atât prima,
cât şi a doua moarte sunt rezultatul păcatului, dar prima este temporară
şi are loc în urma unor condiţii fizice, cum ar fi un accident, o boală sau
vârsta. Moartea a doua, pe de altă parte, nu are loc doar la nivel fizic, ci
şi psihologic, dată fiind puterea vinovăţiei persoanei respective. Prima
moarte, într-un sens anume, nici nu prea este o moarte. Isus a asemănat-o cu un somn. Să luăm în calcul, spre exemplu, pe fetiţa pe care Isus
a înviat-o. Atunci când S-a apropiat de casa ei, după ce fusese chemat să
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vină şi să o vindece, Isus le-a spus celor ce plângeau: „Nu plângeţi, n-a
murit, ci doarme” (Luca 8:52). Observaţi că Isus nu a spus doar că fetiţa
doarme, ci a mers un pas mai departe. „N-a murit”, a zis El cât se poate
de clar. Fără a înţelege la ce Se referea, „ei îşi băteau joc de El, căci ştiau că
murise” (Luca 8:53), însă Isus nu greşise în diagnosticul pus. El ştia că
fetiţa era moartă, dar în sensul morţii întâi. Şi ştia şi că ea nu era moartă
în sensul celălalt, al morţii a doua. Pentru a demonstra acest punct, El a
mers mai departe şi a trezit-o pe fată din somnul primei morţi.
Atunci când Biblia spune „plata păcatului este moartea” (Romani
6:23), ea nu se referă doar la prima moarte. Atunci când Biblia spune
că „Hristos a murit pentru păcatele noastre” (1 Corinteni 15:3) şi că
El a mers la cruce astfel încât „să guste moartea pentru toţi” (Evrei
2:9), nu se face referire doar la prima moarte. Plata ultimă a păcatului
este moartea a doua. Înseamnă, logic, că Isus nu ne poate salva decât
de ceea ce a suferit El, prin ceea ce a trecut El, prin ceea ce a biruit El.
Dacă Isus ar fi trecut doar prin prima moarte, atunci El nu ne putea
mântui decât de prima moarte, iar pe a doua trebuia să o înfruntăm
singuri. Totuşi vestea cea bună şi plină de slavă este aceea că Isus S-a
confruntat cu realitatea deplină şi oribilă a morţii a doua. Să urmărim
cu atenţie ceea ce se întâmplă atunci când Isus şi ucenicii Săi intră în
Grădina Ghetsimani. Ceva uimitor începe să se întâmple.
Uimitor? Nu, e prea puţin să fie doar atât.
Ceva absolut uluitor e pe cale să se întâmple. Toată istoria duce
spre acest unic punct al destinului spre care s-a îndreptat fiecare zi,
fiecare eveniment, cu o hotărâre de neschimbat. Acum, într-o perioadă
relativ scurtă de timp, zenitul revelaţiei dragostei lui Dumnezeu se va
descoperi în suferinţa şi în moartea lui Isus. Iar lumea şi universul nu
vor mai fi niciodată la fel.
Vă invit să urmărim.
Isus Se clatină sub povara unei greutăţi care nu se vede cu ochiul
liber. Ucenicii îşi dau seama că ceva nu merge ca înainte. Iar Isus le explică ceea ce se întâmplă: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de
moarte” (Matei 26:38). Aici, El ne deschide mintea pentru a pricepe
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natura suferinţei Sale. Observaţi că foloseşte acelaşi cuvânt pe care l-a
spus şi mai înainte când a făcut diferenţa între prima şi a doua moarte:
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci
temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul
în gheenă.” Încă o dată, cuvântul tradus aici prin „suflet” este psyche
în greacă, iar Isus foloseşte exact acest cuvânt pentru a ne transmite
natura suferinţei Sale. În Ghetsimani, Isus suferă de o moarte la nivelul de psyche al fiinţei Sale. El moare pe interior, sub puterea letală a
păcatului şi a vinovăţiei noastre.
La momentul acesta, nu a suferit niciun abuz fizic. Şi totuşi vorbeşte despre un atac, o întristare de moarte. Nicio picătură de sânge
nu i-a curs încă în urma vreunei lovituri de bici. Şi totuşi El simte deja
cum îi curg broboane de sânge. Luca spune: „A ajuns într-un chin ca
de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se
făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca
22:44). El sângerează prin piele, dat fiind enormul stres intern dat de
ruşinea păcatului nostru care apasă asupra Lui. Textul din Isaia 53
aduce în scenă o idee aparte privire la ceea ce a îndurat Isus pentru
noi. Să observăm versetul 6: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare
îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” Apoi, în versetul 10: „Domnul a găsit cu cale
să-L zdrobească prin suferinţă... Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă
pentru păcat...” Şi în final versetul 12: „S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele
multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”
Este cu adevărat dincolo de orice uimire. Căci din ceea ce citim aici
înţelegem că Isus a intrat pe tărâmul păcatului şi al ruşinii noastre. El
a preluat totul în conştiinţa Sa ca şi cum ar fi fost El vinovatul, nu noi.
Din Ghetsimani, Isus este luat şi pus pe o cruce. Da, cuiele I-au străpuns carnea Lui. Da, trupul Său a fost torturat. Şi totuşi El nu a spus
nimic despre suferinţa fizică, pentru că suferinţa din minte era atât de
intensă încât aproape a eclipsat-o pe cea fizică. Priviţi cu atenţie fiecare
rând al unei excepţionale afirmaţii făcute de Ellen G. White:
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Mulţi au suferit moartea prin torturi lente; alţii au suferit
moartea prin răstignire. Prin ce ar fi diferită moartea Fiului
lui Dumnezeu de acestea? Este adevărat că a murit pe cruce
de cea mai crudă moarte, totuşi şi alţii chiar de dragul Lui au
suferit în mod egal cât priveşte tortura trupului. Şi atunci, de
ce a fost suferinţa lui Hristos mai groaznică decât a altor persoane care şi-au dat viaţa pentru El? Dacă suferinţele lui Hristos au constat doar în durerea fizică, atunci moartea Sa nu a
fost mai dureroasă decât a unora dintre martiri.
Dar durerea fizică nu a fost decât o mică parte a agoniei
scumpului Fiu al lui Dumnezeu. Păcatele lumii erau asupra
Sa, de asemenea, și simţământul mâniei Tatălui în timp ce
suferea pedeapsa pentru legea călcată. Acestea au fost cele
care I-au zdrobit sufletul divin. Ascunderea chipului Tatălui
Său – un simţământ că scumpul Său Părinte L-a uitat – a fost
ceea ce I-a adus disperarea. Separarea pe care o face păcatul
între Dumnezeu şi om a fost pe deplin conştientizată şi adânc
simţită de către Omul nevinovat şi suferind de la Calvar. El a
fost apăsat de puterile întunericului. Nu a avut nici măcar o
rază de lumină care să-I lumineze viitorul. (Mărturii, vol. 2,
p. 214)
Cum?
Dar durerea fizică nu a fost decât o mică parte a agoniei scumpului Fiu al lui Dumnezeu!? Nu a avut nici măcar o rază de lumină care
să-I lumineze viitorul? Ce înţelegem de aici? Ce a suferit, concret, Isus
pentru mine şi pentru tine? Ellen G. White ne aruncă şi mai departe
când deschide o nouă profunzime a gândului, prin cuvintele inspirate:
„Mântuitorul nu putea vedea dincolo de porţile mormântului. Speranţa nu I-a arătat ieşirea lui din mormânt ca un
biruitor şi nici nu I-a spus despre faptul că Tatăl Său a acceptat jertfa Lui. El S-a temut că păcatul a fost atât de jignitor

Isus – centrul tuturor lucrurilor • 101

pentru Dumnezeu, încât separarea Lor avea să fie pentru totdeauna” (Viaţa lui Iisus, p. 753).
Este absolut uimitor! Pentru o perioadă de timp, vinovăţia noastră I-a cuprins inima Sa cu un întuneric emoţional impenetrabil. Isus
nu a putut vedea viaţa, viaţa pentru El dincolo de mormânt. Aspectul
foarte important este acesta: El nu a fost prins într-o capcană. Nu a
fost prins la zid, fără a avea vreo portiţă de scăpare. Dimpotrivă. Iată
două lucruri pe care le-a spus înainte de cruce, care arată că putea să
Se elibereze oricând:
„Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi
am putere s-o iau iarăşi; aceasta este porunca pe care am primit-o de
la Tatăl Meu” (Ioan 10:17,18).
Iar în Ghetsimani i-a spus lui Petru: „Crezi că n-aş putea să rog
pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Matei 26:53).
Să nu pierdem din vedere ceea ce am aflat în aceste două texte. Isus
avea în faţă calea morţii, a unei morţi veşnice şi, din dragoste pentru tine
şi pentru mine, El a mers mai departe. Cu adevărat, a fost dispus să moară pentru totdeauna, să nu mai fie niciodată reunit cu Tatăl Său, pentru
a ne da nouă mântuirea. Nu e de mirare că Pavel a numit ceea ce s-a întâmplat la Calvar „dragostea lui Hristos care întrecere orice cunoştinţă”
(Efeseni 3:19). Atunci când Isus Şi-a dat viaţa la cruce, El a demonstrat
cu o claritate uimitoare şi cu o frumuseţe extraordinară faptul că Dumnezeu efectiv ne iubeşte pe toţi mai mult decât propria Sa existenţă. Iată,
aşadar, incredibilul adevăr pe care îl avem, iată înţelegerea adventistă de
ziua a şaptea asupra morţii şi a iadului. Iată adevărul care este acoperit
de doctrine, precum nemurirea sufletului sau chinurile veşnice. Poate că
cineva va spune: „Stai un pic, Isus nu avea cum să treacă prin moartea a
doua, pentru că din moartea a doua nu mai este înviere, ea este distrugerea pentru totdeauna.” Vă invit să vedem şi altfel vestea cea bună: Isus nu
doar a cunoscut moartea a doua, ci a trecut prin ea. A biruit-o!
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Apostolul Petru a predicat: „Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea”
(Faptele apostolilor 2:24). Observaţi cuvintele folosite aici: „nu era cu
putinţă” ca moartea să-L ţină pe Isus. De ce? Pentru un motiv simplu şi profund: „Boldul morţii este păcatul şi puterea păcatului este
Legea” (1 Corinteni 15:56), iar Isus nu a păcătuit niciodată. Sub cele
mai aprige ispite de a Se elibera, El a continuat să ne iubească pe toţi,
indiferent cât de mult avea să-L coste aceasta. Acea dragoste altruistă,
menţinută cu o integritate nezdruncinată de la Ghetsimani la Calvar,
a constituit armonia perfectă cu legea lui Dumnezeu. Numai şi numai prin dragoste a triumfat Isus asupra morţii a doua. Ca atare, era
imposibil ca moartea a doua să-L ţină legat în vreun fel. Învierea Sa
este dovada biruinţei Sale asupra păcatului nostru, asupra vinovăţiei
noastre, asupra morţii noastre.
Îmi curg lacrimile, simt cum din inima mea izvorăşte adorarea
atunci când pricep adevărata semnificaţie a jertfei lui Hristos pentru
viaţa mea.
Cum a fost posibil să mă iubească atât de profund, atât de intim,
atât de altruist?
Oare chiar aşa să fie Dumnezeu în realitate?
Să fie oare adevărat că Dumnezeul Atotputernic al universului
este atât de frumos, incredibil de frumos?
Calvarul ne dă răspunsul. Un răsunător DA!

ZIUA A ŞASEA: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Ce simţi acum faţă de subiectul acestei lecţii? Nu s-a schimbat
nimic sau simţi ceva diferit cu privire la ideea de moarte, de judecată?
Explică.
Autorul vorbeşte despre cei vinovaţi, afirmând că, la judecată, fiecare persoană va fi confruntată cu „violarea unor relaţii de care s-a făcut vinovată”. Ce crezi că vrea să spună autorul prin asta? Oare acestea
să fie cele mai importante păcate? De ce da? De ce nu?
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Ţi-ai mărturisit cu adevărat lui Dumnezeu, din inimă, păcatele pe care le-ai săvârşit? Dacă nu, încă ai ocazia să o faci. Dacă da,
atunci L-ai acceptat cu adevărat pe Isus în inima ta, astfel încât El
să-ți acopere păcatele cu sângele Său şi să-ţi dea iertarea totală, ca şi
cum nu ai fi păcătuit niciodată. Ce ar mai fi nevoie ca să faci pasul
acesta pe deplin?
Enumeră câteva moduri specifice prin care putem spune şi altora
despre darul glorios al unei iertări totale.

ACTIVITATE DE GRUP:
1. Adăugaţi sau decoraţi macheta octogonală după cum doriţi.
2. Materiale necesare: memory stickuri, hard diskuri, CD-uri sau
DVD-uri. Împărţiţi la fiecare participant şi discutaţi despre cât
de folositoare vă sunt acestea. Apoi puneţi întrebarea: „Au aceste
obiecte, aşa cum le aveţi în mână, capacitatea de a şti ceva?” „Au
aceste obiecte capacitatea de a face ceva?” Cum ar putea deveni
folositoare? Am putea spune despre ele că sunt moarte? Cum ar
putea fi readuse la viaţă?
3. Materiale necesare: orice film despre viaţa lui Isus, derulat până
la momentul rugăciunii din Ghetsimani. Priviţi scena şi apoi
discutaţi despre răspunsul dvs. emoţional (nu intelectual) în faţa
acestei realităţi.

ZIUA

7: VREMEA SFÂRŞITULUI

O dragoste care nu te forţează

Ca adventişti de ziua a şaptea, suntem un popor al profeţiei biblice a timpului sfârşitului. Teologii numesc aceasta „escatologie”. Mai
întâi, noi credem că mişcarea din care facem parte a fost profetizată
în profeţia biblică. Apoi, noi credem că trăim în faza finală a istoriei
pământului. Aceste două credinţe pe care le avem au potenţialul de a-i
ilumina pe cei din jurul nostru sau, dimpotrivă, de a-i întuneca. Asta
depinde şi de modul în care comunicăm astfel de adevăruri. Ellen G.
White a văzut aici un potenţial pericol, aşa că l-a arătat în linii clare. Să
vedem ce risc trebuie să evităm cu premeditare atunci când predicăm
despre evenimentele ultimelor zile:
Scurtimea timpului este folosită frecvent ca un impuls
pentru a căuta neprihănirea şi a face din Hristos prietenul
nostru. Nu acesta ar trebui să fie marele nostru motiv, pentru
că el aduce a egoism. Oare este nevoie să zugrăvim înaintea
noastră terorile zilei Domnului şi astfel, prin frică, să fim determinaţi să facem ceea ce trebuie? Nu ar trebui să fie aşa. Isus
este atrăgător. El este plin de dragoste, de milă şi de compasiune. El Îşi propune să fie prietenul nostru. (Signs of the Times,
17 martie 1887)
Ce sfat deosebit, de avertizare necesară, pentru un popor chemat
să vestească profeţiile timpului sfârşitului!
Predicatorii nu ar trebui să prezinte profeţia biblică într-o manieră care să dea naştere la frică. Scopul lui Dumnezeu în descoperirea
evenimentelor finale nu este acela de a ne speria, ci de a ne pregăti. Nu
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ca să fugim speriaţi, ci ca să venim cu încredere. Nu ca să simţim nesiguranţa, ci tocmai ca să nutrim speranţa şi pacea. Dacă încerc să mă
pun în regulă cu Dumnezeu doar pentru că timpul este scurt, de fapt
habar nu am cum este Dumnezeu. Nu o fac din dragoste. Nu fac altceva decât să caut să-mi scap pielea. Deşi la exterior s-ar putea să pară că
Îi slujesc lui Dumnezeu, în realitate, mă slujesc pe mine însumi. Există
un singur motiv legitim pentru a sluji Domnului. În cuvintele lui Ellen
G. White: „Isus este atrăgător.” Iubirea Lui este motivul care ar trebui
să funcţioneze ca motor, care să ne ţină în priză şi concentraţi în predicarea profeţiei din vremea sfârşitului. Iubirea Lui atrăgătoare, atunci
când o vedem, va fi cea care ne va motiva din interior spre exterior. Să
urmărim cum pune aceeaşi problemă regele David:
Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea
să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc
frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui. Căci
El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde
sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă (Psalmii
27:4-5)
Observaţi că accentul pe care-l pune David nu este pe vremea
strâmtorării, „ziua necazului”, ci pe „frumuseţea Domnului”. În acest
context, el are un simţământ al încrederii, nu al fricii, când se gândeşte
la vremea strâmtorării. Iată ce înseamnă să ai o perspectivă sănătoasă
asupra vremurilor de persecuţie, asupra evenimentelor finale! Fiecare
dintre noi trebuie să se întrebe dacă rezonează sau nu cu sentimentele
lui David faţă de Dumnezeu. Suntem noi atraşi de frumuseţea Domnului, de frumuseţea caracterului Lui? Dacă nu, atunci ar trebui să
facem din aceasta prima prioritate. Să căutăm să obţinem acea viziune
a dragostei lui Dumnezeu, una atât de reală, de clară, de autentică, încât să cădem în adorare la picioarele uimitorului nostru Creator. Dacă
nu avem această experienţă cu Dumnezeu, atunci evenimentele din zilele
sfârşitului nu vor aduce asupra slabelor noastre suflete decât un sentiment
de frică.
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Practic ne este imposibil să interpretăm corect evenimentele ultimelor zile dacă permitem acestora să-L eclipseze pe Isus. A-L pune pe
Isus în umbră înseamnă inevitabil a distorsiona imaginea escatologică
într-un compus defectuos, un amestec de speculaţii bazate pe frică şi
alarme false gândite să-i ţină pe oameni cu sufletul la gură şi speriaţi
de predicţii pentru viitor. Și asta în timp ce Hristos ar trebui să fie
temelia siguranţei lor. O fixaţie asupra evenimentelor finale va dezvolta, inevitabil, un apetit nesănătos în deconspirarea oamenilor răi,
periculoşi, în supradimensionarea ameninţării şi a pericolului, în conducerea oamenilor spre nesiguranţă, în îndoiala cu privire la „voi reuşi
sau nu să trec prin vremea strâmtorării?” Cu siguranţă că escatologia
este o parte vitală a mesajului nostru. Dar, ca orice altă doctrină, ea va
sluji adevăratului scop pentru care a fost cunoscută doar în măsura în
care îi permitem să funcţioneze ca o fereastră prin care să discernem
dragostea lui Dumnezeu.
Aşadar, să ne apropiem de evenimentele ultimelor zile cu această
perspectivă şi să vedem ce putem descoperi mai departe.

DINAMICA CENTRALĂ A EVENIMENTELOR FINALE
Vom începe explorarea escatologiei, punând o întrebare cât se
poate de simplă:
Care este dinamica centrală pe care o vedem atunci când descoperim evenimentele finale din istoria omenirii?
Isus ne dă un răspuns în Ioan 16:1-4.
V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi
un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va
veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi pentru că n-au
cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-am spus aceste lucruri
pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă
aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
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Extraordinar!
Să nu pierdem din vedere ce ne spune Isus aici, pentru că este de
o semnificaţie uriaşă. În esenţă, El spune aşa: „Iată cam ce se va întâmpla când va veni sfârşitul. Vor fi unii care vor prezenta o imagine
a lui Dumnezeu ce-i va mâna să ucidă în numele Lui. Construcţia lor
teologică va fi de aşa natură încât să le dicteze astfel de acţiuni violente. Iar asta îi va angaja într-o campanie de persecuţie în masă, deşi, în
acelaşi timp, ei vor trăi cu impresia că Îi slujesc lui Dumnezeu prin
acţiunile lor.”
Dar, dacă ei ar şti cum este Dumnezeu în realitate, nu ar exercita
niciodată forţa în numele Lui. Sper că vedem deja implicaţiile acestor
versete. Înţelegem de aici că aspectul cel mai important pe care trebuie
să îl avem în vedere este o imagine a caracterului lui Dumnezeu pe
care o avem în inima noastră. Înseamnă a avea o descoperire autentică,
reală a caracterului lui Dumnezeu, care să devină mesajul nostru pe
care să-l predicăm lumii cu cel mai mare entuziasm!
De ce?
Pentru că, după cum ne spune Isus, noi, oamenii, suntem vulnerabili atunci când interpretăm caracterul lui Dumnezeu în moduri în
care ne justificăm acţiuni de forţă în numele Lui. De fapt, aceasta a fost
perspectiva teologică dominantă în istoria omenirii care a dus la atât
de multă violenţă şi care a caracterizat parcursul întunecat al omenirii
până în ziua de azi. În păgânismul antic, oamenii credeau că zeii le cer
oamenilor jertfe, astfel încât aceste jertfe să potolească mânia divină.
Uneori aceasta a însemnat fapte care au făcut rău sinelui sau aproapelui. Iar alteori a însemnat săvârşirea unor acte conform poruncilor
mai-marilor religiei respective. Ba, chiar a însemnat a porni la război
în numele lui Dumnezeu. Iar în ultimă instanţă, a însemnat chiar aducerea de jertfe omeneşti. Aceasta este ceea ce se numeşte o teologie a
potolirii mâniei divine.
Ideea de bază este foarte simplă şi teribil de întunecată – conform
lor, postura lui Dumnezeu e una tipic încruntată, de condamnare şi
mânie. El ne chinuieşte cu judecăţi distructive până când cineva oferă
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o formă de jertfă cu care să aplaneze mânia divină. Îmbunarea divinităţii poate lua forme diferite: suferinţă emoţională, rănire a propriei
persoane, săvârşirea unor fapte cerute de un sistem religios anume.
Dar poate lua şi forma unei cruciade cu ţapi ispăşitori, în care un grup
hotărăşte că un alt grup sau persoane devin jertfele ce vor fi oferite
divinităţii. Totuşi, Dumnezeul Bibliei – singurul Dumnezeu adevărat
– i-a spus explicit poporului Israel că El nu este un Dumnezeu care
caută să fie îmbunat prin jertfe:
Pentru că M-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus
în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoşteau nici ei, nici
părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda şi au umplut locul acesta cu
sânge nevinovat. Au zidit şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l
poruncisem, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin
minte (Ieremia 19:4-5).
Aţi observat ultima propoziţie: „Nici nu-Mi trecuse prin minte.”
Teologia potolirii mâniei divine este complet străină naturii lui Dumnezeu, dar este adânc înfiptă în sufletul omului pentru că este rodul
natural al vinovăţiei noastre. Simţământul nostru de ruşine ne face
să interpretăm lucrurile rele care ni se întâmplă ca pe nişte pedepse
arbitrare pe care Dumnezeu ni le dă. Şi atunci acest lucru ne face să
căutăm favoarea divină. Cum? Prin intermediul unor forme de sacrificiu. Să revedem cu atenţie situaţia aceasta, pentru că suntem pe cale
să pătrundem dincolo, într-o altă imagine şi conştientizare a lucrurilor mai profunde, care sunt implicate în descoperirea evenimentelor
finale. Isus a fost, în fapt, răstignit de oameni religioşi, oameni cu premisa „mântuirea e prin fapte”, oameni care credeau într-un Dumnezeu a cărui mânie trebuie potolită. Liderii religioşi au conştientizat că
pierd controlul asupra oamenilor şi că aceştia se îndreaptă spre Isus.
Printr-o gândire „logică” în perspectiva potolirii mâniei divine, ei au
luat o decizie calculată, pragmatică, care s-a născut din imaginea distorsionată a lui Dumnezeu pe care o împărtăşeau: „Oare nu vă gândiţi
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că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu
piară tot neamul?” (Ioan 11:50).
Ei şi-au imaginat că, dacă-L omoară pe Isus, asta va duce la evitarea dezastrului care-i păştea. În acelaşi fel, spune Isus, şi campania
de persecuţie finală din istoria omenirii va fi alimentată de o imagine distorsionată a lui Dumnezeu, care le va permite persecutorilor să
gândească pe acelaşi model – a-I sluji lui Dumnezeu folosindu-te de
un sistem politico-religios coercitiv. Isus a afirmat clar ce se întâmplă
atunci când oamenii caută să-i forţeze pe alţii în numele lui Dumnezeu: „Se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl,
nici pe Mine.” Cu alte cuvinte, a-L cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum
este El în realitate elimină din start folosirea forţei în numele Său.
Uimitor!
Acum înţelegem chestiunea centrală care va juca un rol în evenimentele finale ale istoriei omenirii. Atunci când lumea va fi, în cele din
urmă, împărţită între persecutori şi persecutaţi, fiecare persoană va da
pe faţă prin acţiunile sale imaginea pe care o are despre Dumnezeu.
Aşadar, să mergem puțin mai departe.

O ALTFEL DE PUTERE
În Matei 24, Isus a enumerat ceea ce noi numim „semnele timpului”. În versetul 14, l-a amintit pe cel mai important semn dintre toate,
cel final: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfârşitul.” Atunci când Isus a spus aceste cuvinte, a folosit un limbaj
foarte specific şi familiar vremii Sale. Folosind termenul tradus la noi
prin „Evanghelie”, care în textul grecesc este euaggelion, El a apelat la un
termen comun în anunţarea unei victorii militare. Când un imperiu
din Antichitate câştiga o bătălie, euaggelion era cuvântul folosit pentru
a duce „vestea cea bună” a biruinţei. Isus a folosit acest termen specific
victoriei într-o bătălie şi l-a reproiectat ca semnificaţie, indicând o altfel de victorie, a unei altfel de împărăţii, care se bazează pe o altfel de
putere. Împărăţia Sa nu se aseamănă cu nicio alta. De fapt, este chiar
opusul structurilor de putere din lumea noastră.
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Isus a venit în lumea noastră şi Şi-a întemeiat biserica pe principiul unei iubiri care nu te forţează. În limbajul popular al vremii Sale,
aşa a numit relaţia dinamică din cadrul împărăţiei Sale – „agape”. Descriind rodul final al acestui principiu, evanghelistul afirmă: „Fiindcă
atât de mult a iubit (agapaō) Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
Acest fel de „a da totul” defineşte cel mai bine modul de existenţă
al Dumnezeului nostru.
La cruce, Dumnezeu S-a dat pe Sine până la punctul maxim al suferinţei şi al morţii, pentru a demonstra cât de mult ne iubeşte. Pentru
a arăta că iubirea este puterea – singura putere – pe care El o foloseşte
pentru a ne câştiga mântuirea. Crucea descoperă că Dumnezeu este
interesat să atragă fiinţele omeneşti numai prin puterea de atracţie a
dragostei Sale. Privit invers, acelaşi cadru ne spune că Dumnezeu nu
este interesat de conformarea noastră exterioară făcută sub presiunea
unei forţe care ne ameninţă. Isus a aplicat, de asemenea, principiul
unei iubiri care nu forţează lucrurile şi a făcut-o atât în ce priveşte
relaţiile omeneşti, în general, cât şi în ce priveşte relaţiile de biserică, în
particular. Să privim textul din Matei 20:25-28:
Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii neamurilor
domnesc peste ele şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi
să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între
voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se
slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare
pentru mulţi.”
Iată modul în care a vrut Isus să se prezinte biserica Sa, iată modul
în care El a vrut să o vadă la acţiune. Şi, prin biserica Sa, iată imaginea
caracterului Său pe care ar dori să o vadă lumea. Isus este, fără îndoială, pentru libertate şi împotriva forţei. Viaţa Sa, moartea Sa, învăţăturile Sale pun în mişcare un sistem relaţional caracterizat de o dinamică
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a „puterii ascunse” şi nicidecum a „puterii afişate”. Împărăţia Sa stă într-un contrast, într-o postură diametral opusă cu presiunile teologice,
emoţionale sau sociale impuse asupra fiinţelor omeneşti atunci când e
vorba de relaţiile omului, luat individual, cu Dumnezeul său. După ce
Isus S-a înălţat din lumea noastră, după ce Şi-a întemeiat biserica Sa
pe premisa pe care o numim dinamica relaţională iubire-libertate, ucenicii Săi au început să predice lumii această nouă şi diferită împărăţie.
Au făcut-o în două moduri: prin predicarea Evangheliei, a veştii celei
bune că Dumnezeu are o dragoste faţă de noi, care nu implică folosirea
forţei, şi aceasta este singura bază legitimă pentru relaţiile omeneşti
cu Dumnezeu; şi au făcut-o prin trăirea unei vieţi de creştini în cadrul unei comunităţi legate prin legământ, în care bărbaţi şi femei s-au
alăturat bisericii numai pornind de la premisa unui răspuns voluntar,
individual, faţă de dragostea lui Dumnezeu.
Biserica nu avea să fie un sistem civil care să impună credinţa apelând la lege, ci mai degrabă în cadrul unui sistem de legământ – voluntar –, unde omul vine pentru că este atras de frumuseţea caracterului
lui Dumnezeu, unde răspunde unei invitaţii faţă de care este liber să
spună „da” sau „nu”. Atunci când înţelegem principiul fundamental al
Evangheliei, acela că dragostea lui Dumnezeu nu ne forţează, atunci
suntem pregătiţi să percepem, prin contrast, că orice alt sistem politic
sau religios, care încearcă să folosească forţa în numele lui Hristos,
este, de fapt, un sistem antihrist. În felul acesta, suntem pregătiţi să
analizăm profeţiile din Daniel şi din Apocalipsa.

DANIEL ŞI APOCALIPSA
Cărţile biblice Daniel şi Apocalipsa ne spun povestea unei victorii
– Isus care biruieşte în lupta cu amăgirea şi înşelăciunea şi o face cu
armele adevărului şi ale iubirii. Iată logica de bază ţesută în profeţia
biblică. Dacă pierdem din vedere acest lucru, ratăm totul.
Vă invit să mergem la pas.
Daniel vede o serie de împărăţii. Fiecare dintre aceste imperii caută să-şi impună superioritatea prin mijloacele brutale. Şi, inevitabil,
fiecare imperiu cade sub puterea celui de după el. Daniel descrie astfel
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acest ciclu de violenţă în care cucereşti pentru a fi cucerit mai apoi.
Daniel 8:4-9:
Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus,
spre miazănoapte şi spre miazăzi; nici o fiară nu putea să-i stea
împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână,
ci el făcea ce voia şi a ajuns puternic.
Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un
ţap de la apus şi a cutreierat toată faţa pământului, fără să se
atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A
venit până la berbecul care avea coarne şi pe care-l văzusem
stând în râu şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am
văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra
lui, a izbit pe berbec şi i-a frânt amândouă coarnele, fără ca
berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ şi l-a
călcat în picioare, şi nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui.
Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de
tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru
coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din
ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre
miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată.
Observaţi un model de înălţare pe care-l evidenţiază Daniel (în
dreptul ţapului):
• A ajuns foarte puternic
• A fost puternic de tot
• S-a mărit nespus de mult
Să observăm şi limbajul care trădează putere şi violenţă:
• Cu toată puterea lui
• S-a aruncat încruntat
• A izbit
• A frânt
• A trântit la pământ
• A călcat în picioare
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Fiecare împărăţie merge mai departe în cuceririle sale doar folosindu-se de forţă. Descriind ultima împărăţie din acest cadru, Daniel
spune în versetele 24 şi 25:
El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei
puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina propăşirii
lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde
pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva
Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei
mâini omeneşti.
Ca şi la împărăţiile anterioare, distrugerea şi înşelăciunea sunt
mijloacele la care apelează o împărăţie omenească pentru a se înălţa.
Dar apoi, pe final, Daniel ne prezintă ceva nou, ceva cu totul diferit.
Acest ultim sistem de putere cucereşte totul, până când în calea sa apare „Domnul domnilor”. Adică Mesia. În Isus se regăseşte o măreţie de
alt tip, una în faţa căreia măreţia imperiilor nu-şi mai are locul. Când
această împărăţie finală vine împotriva lui Isus, Daniel spune că va fi
„zdrobită fără ajutorul vreunei mâini omeneşti”. Cu alte cuvinte, Isus
nu o cucereşte folosindu-Se de aceleaşi principii la care apelează în
general structurile de putere omeneşti. El operează pe nişte principii
care vin în directă opoziţie cu cele pe care se bazează imperiile acestei
lumi. Ele folosesc înşelăciunea, forţa. Armele lui Isus sunt adevărul şi
dragostea.
În capitolul 9, Daniel ne oferă o descriere mai detaliată a drumului
lui Mesia către victorie. Şi este un parcurs uimitor. Observaţi versetul
26: „Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic.” Apoi versetul 27: „El va face
un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea
săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare.” Aici avem o
profeţie care arată moartea ca jertfă a lui Isus Hristos. Va fi stârpit, va
fi ucis. Dar nu va avea nimic, va învia.
Plin de putere!
Daniel vrea să ne arate că Isus operează pe altfel de principii de
putere. Isus a mers la cruce pentru duşmanii Săi, pentru noi toţi cei
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răzvrătiţi, pentru toate fiinţele omeneşti căzute. El a îngăduit ca omul
să-şi reverse asupra Lui toată furia şi totuşi El ne-a iubit mai departe.
Felul în care această profeţie s-a derulat a fost acela că Isus S-a predat fără a opune rezistenţă puterii combinate a statului şi a bisericii.
Sistemul religios al iudaismului şi puterea politică a Romei s-au unit
pentru a-L ucide pe Isus. Oricât de uimitor ar părea, aceasta a fost realitatea – Isus a fost crucificat de o alianţă biserică – stat. Iar ce uimeşte
şi mai mult este că, deşi era Dumnezeu şi avea putere asupra lor, El S-a
supus voluntar actului lor de violenţă. În Ioan 10:18, citim cuvintele în
care Isus spune despre viaţa Lui: „Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau
Eu de la Mine.” Deşi la prima vedere este „o luare cu sila”, în realitate,
în ceea ce-L priveşte, este „o dăruire de bunăvoie”. În Hristos vedem pe
împăratul universului, care cucereşte împărăţiile acestei lumi. Cum o
face? Prin sacrificiu, jertfindu-Se sub ura şi mânia noastră!
Natura omenească şi toate împărăţiile lumii acesteia operează pe
premisa salvării de sine cu orice preţ.
Ucide, altfel vei fi ucis.
Loveşte, altfel vei fi lovit.
Atacă, altfel vei fi atacat.
Loveşte-mă, şi te voi lovi.
Oricine are forţa mai mare, cel care e mai dur câştigă.
În cadrul acesta intră Isus. Într-un ciclu de violenţă, El face ceva
complet inacceptabil pentru natura noastră omenească. El Îşi arată dragostea, deşi este urât de toţi. Apostolul Petru explică în 1 Petru 2:23-24:
„Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi când era chinuit, nu
ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să
trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” Numai dragostea faţă de duşmanii tăi are puterea de a zdrobi duşmănia, de a da
naştere unei noi dinamici relaţionale. Ei bine, acesta este geniul crucii.
Şi ce vedem expus la cruce este dragostea lui Dumnezeu în Hristos, una
care nu poate fi cucerită nici de ură şi nici de violenţă.
Toate forţele aliate împotriva dragostei sunt zdrobite de dragostea
Lui!
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Indiferent ce I-am face, El nu va înceta niciodată să ne iubească.
Atunci când ne punem faţă în faţă cu dragostea lui Dumnezeu, întâlnim o forţă cu mult mai puternică decât orice forţă. Putem să ne descătuşăm mânia până la maximum, dar asta nu-L va frânge. Chiar dacă
ne-am epuiza în ura către El, gâfâind şi până la sânge, El ne priveşte
înapoi în ochii mânioşi şi ne arată aceeaşi iertare, până când suntem fie
cuceriţi de dragostea Lui, fie ne arătăm ca duşmani pentru totdeauna.
Iată mesajul central al profeţiilor din Daniel.
Atunci când ajungem la cartea Apocalipsa, vedem aceeaşi istorie în
desfăşurare: dragostea învinge răul. Ioan deschide Apocalipsa spunându-ne despre Luceafărul din carte, care ne mântuieşte şi care conduce
toate lucrurile prin dragostea Sa de jertfire de sine.
Ioan, către cele şapte Biserici, care sunt în Asia: Har şi
pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine
şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului
Său de domnie, şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, cel întâi-născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele
noastre cu sângele Său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în
vecii vecilor! Amin! (Apocalipsa 1:4-6)
Ioan vrea să înţelegem că Isus nu este un împărat ca oricare altul.
Domnia Lui vine din faptul că El Şi-a dat viaţa pentru noi. Mesajul
acesta devine evident atunci când Ioan descrie ce are loc la tronul universului. Să citim Apocalipsa 5:6-7:
Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi
între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat şi
avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui
Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit şi a luat cartea din
mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.
Iar acum să vedem şi versetele 11-13:
M-am uitat şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul
făpturilor vii şi în jurul bătrânilor am auzit glasul multor în-
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geri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat,
să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ,
sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului
să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
Isus este centrul atenţiei, centrul închinării, în special pentru că
El este acela care Şi-a dat viaţa pentru noi. Pe fundalul acesta unde
s-a profilat victoria Lui, prin sacrificiu de Sine, vine Apocalipsa şi proiectează ultimele evenimente ale istoriei pământului. În contrast cu
Cel care mântuieşte şi conduce neamurile prin puterea dragostei Sale,
care nu forţează, Ioan avertizează despre un „mare balaur roşu”, care
este „şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana”, care va porni să facă
război împotriva lui Isus şi a urmaşilor Săi (Apocalipsa 12:9). Punctul
care atrage atenţia este puternic subliniat în Apocalipsa 12:11: „Ei l-au
biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au
iubit viaţa chiar până la moarte.” Mesajul este clar. Oamenii lui Isus vor
învinge forţa persecuţiei satanice din vremurile de pe urmă, răspunzând nu cu arme, ci cu dragostea lui Hristos. În istoria lui Isus, întotdeauna adevăraţii câştigători câştigă prin pierdere, pentru că dragostea
nonviolentă este principiul secret, puternic, al adevăratei cuceriri.
Dragostea care refuză să răspundă răului cu rău!
Dragostea care acceptă un abuz decât să apeleze la un abuz!
Dragostea care mai degrabă moare decât să-i urască pe cei ce urăsc!
A răspunde la ură şi violenţă cu ură şi violenţă nu face decât să
perpetueze exact această stare de lucruri – ură, violenţă. Forţa dă naştere la forţă. Atâta timp cât un act de violenţă îşi primeşte răspunsul
cu şi mai mare violenţă, ciclul acesta nu se va încheia practic niciodată,
cu excepţia faptului că una din părţi e distrusă total sau ambele. În
Apocalipsa 13, întâlnim o fiară care iese din mare şi o fiară care iese
din pământ – romano-catolicismul şi America protestantă. Profeţia
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ne avertizează că aceste două puteri se vor uni în cele din urmă pentru
a impune lumii „semnul fiarei”. Vor fi impuse legi ale închinării care, în
numele lui Dumnezeu, vor căuta să forţeze conştiinţa.
Se va renunţa la libertatea religioasă atunci când fiara ca un miel va
ajunge, cum a văzut-o Ioan: „Vorbea ca un balaur.”
America protestantă va deveni motorul politic ce va aduce asupra
lumii o criză la nivelul conştiinţei individuale şi al caracterului.
Sistemul va dicta ca „nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără
să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei”
(versetul 17). Cu alte cuvinte, sistemul îşi va pune în aplicare puterea
economică pentru a-i obliga la ascultare pe toţi cei care ar opune rezistenţă în faţa dominaţiei lui.
Sunt două feluri de puteri în Apocalipsa: puterea Mielului şi puterea Balaurului. Puterea folosită de Satana şi de sistemele pământeşti
care-l urmează este cea fizică. În contrast total, puterea folosită de Isus
este cea a iubirii care se jertfeşte pe sine. Dragostea faţă în faţă cu forţa!
Iată întreaga temă şi istorie a cărţilor Daniel şi Apocalipsa. În esenţă,
la aceasta se reduce totul. Şi, dacă aşa stau lucrurile, atunci întrebarea
crucială pe care trebuie să ne-o punem fiecare este simplă: Îl cunosc
eu pe Isus ca adevărata revelaţie a caracterului lui Dumnezeu? Când
evenimentele finale ale istoriei se vor desfăşura pe acest pământ, fiecare dintre noi va da pe faţă chipul lui Dumnezeu aşa cum îl are el. Fiecare dintre noi va lua o poziţie – de o parte sau de alta. Unii vor viola
principiul libertăţii religioase, ca să-şi scape pielea. În timp ce alţii vor
rămâne credincioşi libertăţii de conştiinţă, în armonie cu dragostea lui
Dumnezeu care nu forţează pe nimeni.
Pe nota aceasta de tensiune se va încheia istoria lumii.

ZIUA A ŞAPTEA: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Discutaţi despre anumite momente în care aţi fost ispitiţi să folosiţi forţa în numele dragostei sau momente în care alţii v-au făcut aşa.
Care a fost rezultatul? Care crezi că ar fi remediul?
Oare este posibil ca adventiştii să cadă în capcana de a încerca
să-i facă pe alţii (din interiorul sau din afara bisericii) să creadă sau să
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acţioneze într-un fel anume? Cum am putea răspunde dacă acuzaţia
aceasta ar fi îndreptată chiar asupra noastră? Cum am putea schimba
lucrurile fără să apelăm la forţă?
Pe de altă parte, este posibil să mergem prea departe într-o direcţie
şi să devenim pasivi tocmai pentru că încercăm să „răbdăm un abuz
decât să facem un abuz”? Ce măsuri am putea lua pentru a ne feri de
aşa ceva?
În ce fel ai arătat chipul lui Dumnezeu din sufletul tău în relaţia ta
cu cei din jur? (Gândeşte-te la săptămâna trecută.)

ACTIVITATE DE GRUP
1. Adaugă sau decorează modelul octogonului după cum crezi că
este mai bine.
2. Ca grup, gândiţi-vă la o situaţie în care aţi văzut cum adventiştii au folosit forţa (de orice fel) pentru a-i determina pe unii
oameni să creadă sau să facă ceea ce în mintea lor este drept (la
biserică, acasă, în instituţii adventiste). Vă daţi seama că de cele
mai multe ori aplicarea forţei are de fapt la bază o intenţie bună?
Ce intenţii au avut cei ce au pus presiune?
Apoi, după această discuţie, găsiţi măcar două moduri în care acelaşi grup sau persoane ar fi putut folosi dragostea care nu forţează.
Gândiţi-vă care ar fi putut să fie rezultatele? Luaţi în calcul în discuţie
care credeţi că ar fi răspunsul dat de publicul-ţintă al presiunii anterioare, dacă acum ar fi influenţaţi de dragostea lui Dumnezeu. Dar dacă
nu ar alege să urmeze calea Domnului?
Iar la final..., cum puteţi pune în practică toate aceste lucruri? Fiţi
cât se poate de concreţi.
În atenţia liderului:
Sabatul care urmează are ca temă „A doua venire a lui Hristos”. Este o
ocazie foarte bună în care puteţi lansa o invitaţie către toţi cei care nu prea
au mai venit la biserică. Încurajaţi-i să vină pentru a împărtăşi aşteptarea
acestui eveniment alături de o comunitate care crede în împlinirea lui.

ZIUA

8 – A DOUA VENIRE

O iubire care tânjeşte

Ca adventişti de ziua a şaptea, adevărul biblic al celei de-a doua
veniri este încrustat în propriul nostru nume. Şi are o mare logică pentru a fi acolo, după cum vom vedea în continuare. Cuvântul „advent”
înseamnă „venire”. Atunci când spunem că suntem adventişti, noi ne
identificăm ca un popor care împărtăşeşte această speranţă, poate cea
mai strălucitoare speranţă imaginabilă. Numele nostru declară faptul
că acelaşi Isus, care a venit în lumea noastră acum 2 000 de ani – născut de Maria în Betleem şi răstignit pe o cruce romană, înviat a treia
zi şi înălţat la ceruri – vine din nou pentru a pune capăt oricărui rău
şi pentru a deschide calea unei lumi noi a unei armonii relaţionale desăvârşite.
Totuşi, dacă nu suntem atenţi, dacă suntem prea concentraţi să demonstrăm cum va veni, suntem vulnerabili să pierdem din vedere motivaţia venirii Lui (de ce-ul). În mod tradiţional, am depus cele mai multe
eforturi în acţiunile noastre evanghelistice concentrându-ne pe maniera venirii Lui, mai ales în dorinţa de a contracara doctrina răpirii secrete. Da, cu siguranţă, trebuie să proclamăm cu claritate modul în care va
reveni Domnul. Dar nu cumva să uităm şi de ce vine! Ţinta predicării
celei de-a doua veniri nu ar trebui să fie doar aceea de a demonstra ce e
şi ce nu e, ci mai degrabă de a zugrăvi o imagine frumoasă a celei de-a
doua veniri, aşa cum şi este, o adevărată invitaţie. Facem o lucrare doar
pe jumătate şi aducem o slujire incompletă lumii atunci când reducem
predicarea celei de-a doua veniri doar la combaterea doctrinei răpirii
secrete. În predicarea noastră pe tema aceasta a venirii Sale , am putea
avea nişte veşti bune, chiar foarte bune, pe care să le proclamăm. Ca

122 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

oricare alt adevăr biblic, doctrina celei de-a doua veniri serveşte şi ea
ca o fereastră prin care putem vedea dragostea lui Dumnezeu. Aşadar,
haideţi să privim prin această fereastră.

IUBITUL DIN CERURI
Atunci când a venit prima oară, Isus a fost identificat în mod clar
de către Ioan Botezătorul ca fiind o persoană cerească ce ne iubeşte,
care a venit în căutarea celor de pe pământ pe care-i iubeşte. Atunci
când ucenicii lui Ioan şi-au manifestat oarecum gelozia pentru faptul
că oamenii plecau de la învăţătorul lor spre a-L urma pe Isus, Ioan le-a
explicat situaţia în cuvintele următoare: „Cine are mireasă este mire,
dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când
aude glasul mirelui şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3:29-30).
Ai prins ideea?
Ioan L-a numit pe Isus „mirele”. Iar el s-a identificat drept „prietenul mirelui”, ceea ce noi am numi azi cavalerul de onoare.
Suntem foarte familiarizaţi cu ideea că Isus a venit în lumea noastră ca Mântuitor, pentru a ne scoate din păcat, a ne elibera de vinovăţie. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta, dar trebuie spus că mai
există şi alte imagini ale lui Hristos. El a venit nu doar pentru a ne
salva din păcat, ci şi pentru a ne atrage la Sine prin dragostea Sa. Planul de mântuire nu doar că ne scoate din necaz, ci ne plasează în inima
lui Dumnezeu. Răscumpărarea noastră are o ţintă, un scop, un plan
anume. Suntem scoşi dintr-o situaţie de criză pentru a fi plasaţi într-o
situaţie cu totul nouă, mult mai bună. Ieşim din păcat şi cunoaştem
dragostea! Nu doar că Dumnezeu are milă de noi, dar ne şi doreşte
pentru Sine cu pasiunea unui iubit care urmăreşte dragostea. Iată imaginea mai de ansamblu, cum apare în Ezechiel 16, unde în versetele
4-8 găsim o poveste de dragoste foarte emoţionantă:
„La naştere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ţi s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă, ca să fii curăţită, nici n-ai fost frecată cu sare şi nici n-ai fost înfăşată în scutece. Ochiul nimă-
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nui nu s-a îndurat de tine ca să-ţi facă măcar unul din aceste
lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp, aşa
de scârbă le era de tine în ziua naşterii tale. Atunci, Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău şi am zis:
„Trăieşte chiar şi în sângele tău!” Da, ţi-am zis: „Trăieşte chiar
şi în sângele tău!” Te-am înmulţit cu zecile de mii ca iarba de
pe câmp. Şi ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseţe
desăvârşită, ţi s-au rotunjit ţâţele, ţi-a crescut părul. Dar erai
tot goală, goală de tot. Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am
uitat la tine, şi iată că îţi venise vremea, vremea dragostelor.
Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine,
zice Domnul Dumnezeu, şi ai fost a Mea!”
Este uimitor că Dumnezeul Atotputernic, Creatorul universului,
este o persoană care ar putea să spună o poveste de dragoste ca aceasta.
Evident că vrea să ne facă să înţelegem ceva şi să simţim ceva. Haideţi
să privim scena mai de aproape. Aşadar, Dumnezeu găseşte pe câmp un
prunc abandonat. Este gol, plin de sânge, murdar. De trupuşorul acela
atârnă cordonul ombilical ca şi cum copilaşul a fost smuls din pântece
şi apoi dat la o parte fără pic de compasiune. „Ochiul nimănui nu s-a
îndurat de tine”, spune Dumnezeu. Într-o altă versiune, am putea citi
„nimeni nu te-a iubit”. Ce descriere emoţionantă şi adevărată, răvăşitoare a stării noastre ca fiinţe omeneşti. Înţelegem de aici că starea noastră
ar putea fi cel mai bine descrisă prin cuvintele: „neiubit de nimeni”.

AVEM... NEVOIE... DE IUBIRE!
Asta este ceea ce vede Dumnezeu în noi.
Ce vede în noi este sentimentul de om pierdut pe lume.
Şi ştie că dragostea Lui, numai dragostea Lui, este cea care ne poate salva.
Aşa că spune, ca un îndemn: „Atunci, Eu am trecut pe lângă tine,
te-am văzut tăvălită în sângele tău şi am zis: «Trăieşte chiar şi în sân-
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gele tău!» Da, ţi-am zis: «Trăieşte chiar şi în sângele tău!» Noi eram
morţi în păcatele noastre, dar El a venit şi ne-a luat în braţe, a luat
în braţe pruncul aruncat, neiubit de nimeni, şi ne-a spus cuvinte de
încurajare. A zis „Trăieşte! Nu muri! Rămâi în viaţă!” Apoi, sub grija
aceasta care l-a ocrotit de-a lungul anilor, pruncul creşte până devine o
femeie frumoasă. „Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine
şi iată că îţi venise vremea, vremea dragostelor.” Într-o altă versiune,
Dumnezeu spune: „Am văzut că a venit vremea să te îndrăgosteşti.”
Extraordinar!
Vă rog, nu pierdeţi din vedere că sunt cuvintele lui Dumnezeu
spuse din inimă. Când priveşte asupra noastră, El vede ceva specific,
ceva cu totul special. El tânjeşte să ne vadă crescând spiritual până la
punctul în care ne îndrăgostim de El, până când răspundem cu dragoste la dragostea pe care El ne-o arată. Şi Ellen White a surprins
ideea aceasta. Conform cuvintelor ei, a te îndrăgosti de Isus Hristos
este ceea ce ar fi de aşteptat în urma citirii Bibliei. Să citim împreună:
Ar trebui să citeşti Biblia, căci ea îţi vorbeşte despre Isus.
Atunci când citeşti Biblia, vezi farmecul inegalabil al lui Isus.
Te vei îndrăgosti de Omul de la Calvar şi, la fiecare pas, vei
putea spune lumii: „Căile Sale sunt nişte căi plăcute şi toate cărările Sale sunt nişte cărări paşnice.” Trebuie să Îl reprezinţi pe
Hristos înaintea lumii. Vei putea arăta lumii că ai o speranţă
mustind a nemurire. (Schiţe din viaţa mea, p. 293)
Să revenim la textul din Ezechiel 16. Când Dumnezeu vede că
suntem gata să cunoaştem dragostea, El spune: „Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, şi ai fost
a Mea!”
Uimitor!
Aici Îl vedem pe Dumnezeu care, în esenţă, spune ceva de genul:
„Te iubesc atât de mult încât aş vrea să fii soţia Mea.” Dumnezeu ne
dă viaţa – sau mântuirea – iubindu-ne în condiţii excepţionale. Apoi
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ne face un jurământ de credinţă cu speranţa că vom spune „da” şi vom
răspunde cu dragoste dragostei Lui. Acesta este adevăratul scop al planului de mântuire. Profetul Osea ne deschide înţelegerea mai departe
de acest punct, când descrie starea decăzută a omenirii ca pe o promiscuitate sexuală (vezi Osea 2:13): „Se gătea cu veriga de nas, cu salba
ei, şi alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine, zice Domnul.” Orice
păcat este un adulter spiritual pentru că, practic, se reduce la o lipsă de
dragoste. Am putea spune că orice păcătos este ca o femeie uşoară care
urmăreşte relaţii imorale cu lucruri care nu sunt plăcute Domnului,
care-L dau pe Dumnezeu la o parte, fără a mai fi El centrul afecţiunilor şi pasiunilor noastre. Şi atunci, ce face Dumnezeu? Cum ne va
salva? Prin forţă? Prin manipulare? Nu.
Forţa şi manipularea sunt moduri de lucru contrare dragostei, ca
atare, contrare caracterului lui Dumnezeu. Pentru că „Dumnezeu este
dragoste” (1 Ioan 4:8). Aşa că are un plan diferit. Prin profetul Osea,
Dumnezeu spune mai departe ce va face El. Să citim din versetul 2:14:
„De aceea, iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie şi-i voi vorbi pe
placul inimii ei.” Dumnezeu, ademenitorul?! Sigur că nu este imaginea
cea mai obişnuită pe care o au oamenii când se gândesc la Dumnezeu!
Şi totuşi scrie negru pe alb. Dumnezeu intenţionează să ne salveze. Şi
o face prin orice mijloace, dacă e cazul prin ademenire. Aceasta este de
fapt o profeţie despre venirea lui Mesia, Isus Hristos, cel despre care
Ioan Botezătorul a spus că este Mirele, care a venit pe pământ pentru
a-Şi căuta mireasa. Şi atunci, nu ar trebui să fim surprinşi când Isus
vorbeşte despre moartea Sa pe cruce folosind termeni din limbajul
atracţiei între persoane. Observaţi textul din Ioan 12:32: „Şi după ce
voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”
Fiind pe cruce, dându-Şi viaţa într-o jertfire totală, Isus a oferit
descoperirea deplină a dragostei Sale pentru noi. Iar dragostea aceea,
dacă ne uităm cu atenţie, exercită o putere care de fapt ne atrage la El.
Ea generează o putere care ne atrage inima spre El, care ne ademeneşte
spre inima Lui. Mergem mai departe cu Osea, acum 2:16: „În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: «Bărbatul meu!» şi nu-Mi vei mai zice:

126 • Săptămâna de rugăciune a tineretului • 2016

«Stăpânul meu!» Ce Dumnezeu incredibil! Este cea mai puternică fiinţă din univers, totuşi refuză să folosească forţa în relaţia cu noi. El nu
vrea să avem o relaţie stăpân–rob, ci mai degrabă una de soţ–soţie. Cu
alte cuvinte, El vrea să avem o dragoste voluntară, care să fie puterea
motivatoare ce defineşte relaţia noastră cu El.
În versetele 19 şi 20, Dumnezeu Se angajează să ne fie un soţ
credincios: „Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu
Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!” Isus a
venit în lumea noastră pentru a împlini această profeţie. Stând înaintea noastră cu promisiunea unei credincioşii neclintite, El Se oferă
omenirii cu dorinţa de a avea o uniune care să nu fie ruptă niciodată.
Ei bine, despre aceasta este vorba atunci când vorbim despre a doua
venire a lui Hristos.

SĂ FIE CU NOI
Ne întoarcem la Ioan 14:1-3, iar de data aceasta punem reflectorul
pe faimosul pasaj care vorbeşte despre revenirea Sa:
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi
aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc
un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi
voi.
Acum, că am văzut contextul matrimonial al Evangheliei după
Ioan şi din întreaga Scriptură, ceea ce spune Isus aici despre a doua Sa
venire are o logică de excepţie. Limbajul folosit de Isus aici este exact
cel pe care îl invocau mirii în ocazia căsătoriei, în vremea Sa. Mai întâi,
era o perioadă de atragere (ademenire). Dacă un bărbat iubea o femeie,
atunci interacţiona cu ea în aşa fel încât să o atragă la sine. După ce o
atrăgea la sine, cuplul intra într-o fază de curtenie, unde căutau să se
cunoască mai bine, să crească în dragoste. Apoi bărbatul avea să facă
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cererea în căsătorie. Dacă răspunsul era „da”, atunci bărbatul pleca de la
viitoarea nevastă pentru o vreme, cu promisiunea de a reveni. Motivul
plecării era foarte practic. El mergea în casa tatălui său unde pregătea
un loc pentru viitoarea nevastă.
Cu alte cuvinte, promisiunea lui Isus că va reveni nu era o simplă
promisiune de revenire, ci promisiunea făcută unei mirese. El revine
pe pământ cu un singur motiv: pentru că ne iubeşte profund, cu pasiune, tânjeşte după noi şi vrea să petreacă întreaga veşnicie într-o relaţie
cât mai apropiată cu fiecare dintre noi. Să nu pierdem din vedere faptul că spune: „Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu, să fiţi şi voi.” Mai târziu, pe când avea în faţă spectrul morţii pe
cruce, Isus a dezvăluit încă o dată ce era în inima Sa (vezi Ioan 17:24):
„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe
care Mi i-ai dat Tu.”
„Împreună cu Mine”
Asta este tot ce vrea Isus. Isus doreşte pur şi simplu să fim „cu” El.
Gândeşte-te la cineva pe care-l iubeşti, cineva de a cărui prezenţă te bucuri, pe care o doreşti – soţ, soţie, mamă, tată, cel mai bun prieten, cea
mai bună prietenă etc. Ideea este simplă şi extraordinar de frumoasă –
nouă ne place să fim împreună cu cei ce ne iubesc. Ei bine, aşa de dragi
Îi suntem noi lui Isus. El tânjeşte după prezenţa noastră, după bucuria
dragostei noastre. Atunci când apostolul Pavel a scris despre căsătorie,
a folosit imaginea căsătoriei ca un simbol prin care a descris relaţia de
dragoste dintre Hristos şi biserica Sa. Să citim Efeseni 5:25-33:
Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a
curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau
altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie
să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi
iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a
urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi
Hristos biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului
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Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa
omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi
cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare (vorbesc
despre Hristos şi despre biserică).
Ultima propoziţie este cheia: „Taina aceasta este mare (vorbesc
despre Hristos şi despre Biserică).”
Pavel spune că relaţia de căsătorie are un potenţial fantastic, profund, tainic care vorbeşte despre relaţia dintre Isus şi mireasa Lui pentru
veşnicie. Planul lui Dumnezeu pentru noi este ceva ce întrece orice imaginaţie. Iar unele lucruri vor trebui experimentate pentru a putea fi înţelese. Aşa este cazul căsătoriei noastre cu Hristos. Sfidează simpla înţelegere rațională. Aşa că Pavel o numeşte „taină”, un adevăr secret, ascuns,
profund. Chiar şi aşa, cu cât vom experimenta mai profund dragostea
lui Isus, cu atât mai mult vom ajunge să pricepem minunea glorioasă
a identităţii noastre, a ceea ce suntem noi în planul lui Dumnezeu, a
ceea ce reprezentăm noi pentru inima Domnului nostru. La momentul
acesta, suntem în faza de curtenie. El încearcă să ne atragă, să ne câştige,
descoperindu-ne minţii noastre frumuseţea caracterului Său, astfel încât să ne maturizăm relaţia de dragoste pe care o avem cu El. Realitatea
totală a identităţii noastre de mireasă a lui Hristos nu va fi pricepută şi
percepută decât atunci când se desfăşoară efectiv nunta. Va veni un moment în istoria mântuirii când biserica va fi „pregătită” spiritual pentru
a face pasul în căsătoria cu Domnul ei. Şi întregul univers spectator va
fi martorul nostru, va certifica cât de pregătiţi suntem pentru a se face
apoi anunţul cu privire la nuntă. Să citim împreună Apocalipsa 19:6-8:
Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape
multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia!
Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să
împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă!
Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să
se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt
faptele neprihănite ale sfinţilor.)
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Întreaga istorie biblică se zoreşte spre un singur moment în timp,
un punct culminant de frumuseţe a relaţiei: Isus revine pe pământ
pentru a-Şi primi biserica drept mireasă pentru veşnicie.

O PACE VEŞNICĂ
Cântarea cântărilor este o cântare de dragoste, profetică, ce ne oferă o perspectivă unică asupra relaţiei dintre Hristos şi biserica Sa. În
acest probabil cel mai epic cânt de dragoste dintre toate, regăsim o
imagine a dragostei matrimoniale pe care o are Dumnezeu pentru poporul Său şi destinaţia finală a acestei relaţii. Capitol cu capitol, verset
cu verset, între bărbatul şi femeia de acolo are loc un dialog, exprimări
de devoţiune. Ei se descriu unul pe altul, îşi descriu trăsăturile cu o
dexteritate lirică excepţională. Se complimentează unul pe altul cu
exuberanţă. Pasiunea pe care o au unul pentru altul îi mişcă. În timp
ce noi ne gândim că aceasta este doar încă o poveste de dragoste, între
atâtea altele, un cântecel din acela prostuţ în care îndrăgostiţii îşi jură
iubirea pe vecie, în timp ce ne gândim ce rol o avea în Biblie, ar fi bine
să urmărim punctul culminant al cântării. Femeia îi spune bărbatului
ei ceva de o profunzime rară:
Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul
tău, căci dragostea este tare ca moartea şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea
şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din
casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ (Cântarea
cântărilor 8:6-7).
Dintr-odată, ajungem să înţelegem că cea mai profundă dintre toate iubirile între fiinţele omeneşti – mă refer la iubirea dintre o mireasă
şi mirele ei – ne spune de fapt şi despre dragostea lui Dumnezeu pentru
biserica Sa şi despre speranţa că vom ajunge să răspundem dragostei cu
dragoste. Murind pe cruce, Isus ne-a arătat, într-adevăr, calitatea aceea
a dragostei care era mai tare ca moartea. Acea dragoste pe care nu o
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poate stinge nimic pe pământ. Dar mai este ceva de observat. Cântarea
are un şablon anume. Sub influenţa Duhului Sfânt, împăratul Solomon
zugrăveşte imaginea a doi iubiţi care – atenţie! – au acelaşi nume. Unul
este Solomon, care reprezintă forma masculină a cuvântului ebraic shalom. Iar ea este identificată drept Sulamita, care este versiunea feminină
a aceluiaşi cuvânt shalom. Şi iată: dragostea dintre Solomon şi Sulamita atinge punctul culminant atunci când ea are revelaţia uimitoare din
8:10: „În ochii lui am fost ca una care a găsit pace.”
Cu o frumuseţe poetică şi o aleasă semnificaţie spirituală, cântarea aceasta descoperă cum Solomon îi face curte Sulamitei până la
momentul în care uniunea lor poate fi definită ca una de pace. Cel
mai adesea noi traducem cuvântul shalom prin „pace”. În ebraică, acest
cuvânt are în sine şi ideea de împlinire completă, de întregire, un simţământ al unei stări de bine din care nu lipseşte nimic. În cântarea
aceasta, Sulamita găseşte un simţământ al plinătăţii în dragostea pe
care i-o arată Solomon. El este ceea ce-şi doreşte ea. El este ceea ce are
nevoie ea. În dragostea lui, ea îşi găseşte împlinirea totală. Solomon
şi Sulamita sunt perechea perfectă. Shalom (pacea) femeia îşi găseşte
împlinirea în shalom (pacea) bărbatul. În prezenţa lui, ea se simte în siguranţă, pentru că el este tovarăşul perfect pentru tot ceea ce-i doreşte
inima. Biblia ca întreg este istoria unei potriviri perfecte între inima
omului şi inima Domnului, între Cel ce este izvorul oricărei iubiri şi
cei care au o nevoie disperată după dragostea Sa, după împlinirea pentru veşnicie pe care o aduce El în viaţă.
Solomon este un tip, un simbol mesianic, care arată spre Isus
Hristos.
Iar Sulamita este un tip, un simbol al bisericii lui Hristos.
Mântuirea este planul prin care Isus ne ademeneşte la sufletul Său,
prin care doreşte să readucă pacea veşnică între noi şi El. Iar a doua
venire a lui Isus este momentul acela în care Iubitul sufletului nostru
vine înapoi la noi, să ne ia cu El şi să fim împreună pentru totdeauna. Ei bine, aceasta este vestea cea bună, aceasta este Evanghelia! Noi
suntem adventişti de ziua a şaptea şi aceasta înseamnă că tânjim după
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revenirea lui Isus. Şi nu o facem decât cu gândul că El priveşte la noi
cu o adevărată dragoste, că tânjeşte după noi. El vrea să fie cu noi. De
aceea Se întoarce la noi. Iar întrebarea ar fi pentru fiecare dintre noi:
Tu vrei să fii cu El?

ZIUA A OPTA: ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE
Discutaţi: Oare Ioan Botezătorul chiar s-a micşorat atunci când
slujirea şi faima lui le-a pus la picioarele lui Isus? Ce se întâmplă cu noi
atunci când ne punem cu totul la dispoziţia Domnului – creştem sau
descreştem? Fiţi cât se poate de concreţi în discuţie.
Să fie invitaţi toţi cei care doresc să împărtăşească experienţe din
viaţă, în care istoria din Ezechiel 16 s-a împlinit şi în viaţa lor. Momentele acelea critice în care ai fost găsit abandonat, în sânge, iar Domnul
te-a ridicat, te-a îmbrăcat şi te-a luat cu Sine.
Cum aţi explica ideea de a fi „logodit” cu Isus, de a aştepta revenirea Lui? Cum este să ştii că El a plecat să pregătească un loc, după care
va veni înapoi la tine să te ia cu El? Cum se desfăşoară relaţia voastră
între timp, cum creşte mai departe?
Citiţi Cântarea cântărilor 8:6-7 în diferite versiuni biblice şi discutaţi imaginea şi simbolurile folosite. Simţi că eşti prins pe braţul
Domnului ca o pecete? Recunoşti că dragostea şi gelozia Lui sunt mai
puternice decât moartea? Cum ne-am putea încuraja unii pe alţii ca să
creştem în această conştientizare?
ACTIVITATE DE GRUP:
1. Faceţi orice schimbări ar mai fi necesare pentru a aduce modelul
octogonal la forma finală. Pentru seara aceasta, va fi nevoie de
proiectul început în prima seară.
2. Materiale necesare: foi de hârtie tăiate sub forma unor stickynotes, creioane, un coş sau o cutie decorativă, lumânări şi ceva cu
care să le aprindeţi, muzică (live sau înregistrată). Puneţi cutia
(coşul) şi lumânările în partea din faţă a sălii, unde ar fi fost zona
altarului.
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Folosind modelul pe care l-aţi construit în prima seară, luaţi-vă câteva minute pentru a revedea fiecare fereastră prin care am putut privi
dragostea lui Dumnezeu: Trinitatea, Marea luptă, Legea lui Dumnezeu, Sabatul, Sanctuarul, Moartea şi Iadul, Vremea sfârşitului şi A
doua venire. Împărţiţi apoi hârtiile şi creioanele. Acordaţi 3-5 minute
de linişte în care fiecare să se roage, să mediteze şi, în tăcere, să aleagă
ce să scrie pe foaia aceea. Să fie ca un angajament personal al vieţii sale.
Ceea ce a scris să reprezinte o decizie personală de a căuta mai mult
pe Dumnezeu, de a primi pe deplin făgăduinţa lui Dumnezeu într-un
domeniu sau altul al vieţii personale.
Apoi aprindeţi lumânările. Conducătorul grupului să facă o rugăciune de invitare, iar apoi fiecare persoană să pună în cutia (coşul) din
faţă bucata de hârtie pe care şi-a înscris decizia. În final, într-un mare
cerc (dacă se poate chiar ţinându-vă de mână), înălţaţi o rugăciune de
consacrare. În tot acest timp, să se audă în surdină muzica pregătită.
Acum, la final, cântaţi ceva împreună.
Dacă se poate, căci e de mare ajutor, faceţi ca acest moment să
reprezinte ocazia în care membrii grupului îşi fac nişte promisiuni,
nişte angajamente de susţinere pe viitor unul faţă de altul/alţii. Sunt
nenumărate moduri în care poate avea loc această susţinere: un grup
mic de sprijin, o grupă de Şcoală de sabat, parteneriat în rugăciune,
menţinerea contactului prin telefon sau social media, prin întâlniri directe sau prin orice alt mod ar găsi că este cel mai potrivit.

