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Este întotdeauna bine să ai imaginea de ansamblu. De 
multe ori suntem prinşi în mica noastră lume, plină de 
provocări şi dificultăţi, şi părem a fi ferecaţi pentru totdeauna 
aici. Devenim mai preocupaţi de nojiţele de la încălţări în loc 
de a vedea drumul, de micile lucruri care ne deranjează decât 
să ridicăm ochii spre cer, să vedem drumul şi orizontul care ne 
stau în faţă. La nivel spiritual, lucrurile stau tot la fel. Isus 
Hristos spunea în Luca 16:10 „Cel ce este credincios în 
lucrurile mici este credincios şi în lucrurile mari.” Tot El a spus 
în Luca 21:28 „Ridicaţi-vă ochii, căci izbăvirea voastră se 
apropie”. A fi smerit, a fi credincios în lucrurile mici este la fel 
de important cu a fi integrat şi a vedea imaginea de ansamblu.

Această carte specială, Cei chemaţi... Cei aleşi – Dumnezeu 
a avut întotdeauna poporul Său vă va face bine! Pentru că veţi 
descoperi modul în care Dumnezeu Şi-a condus poporul de-a 
lungul istoriei. Vă va redescoperi marea luptă. Ca adventist de 
ziua a şaptea veţi redescoperi propriile rădăcini, rolul unic 
jucat de poporul advent în cadrul poporului credincios al lui 
Dumnezeu. Veţi vedea rolul la fel de unic şi important pe care 
îl avem de jucat în această ultimă scenă a luptei finale.

CUVÂNT ÎNAINTE



Cu siguranţă Isus Hristos revine curând! Iar lungul şir 
de credincioşi culminează acum cu naşterea şi dezvoltarea 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Din Biblie şi din scrierile 
spiritului profetic înţelegem că poporul advent, biserica 
rămăşiţei, va proclama în întreaga lume, cu puterea Duhului 
Sfânt, mântuirea prin credinţă adusă de Isus Hristos neamului 
omenesc. Acest popor va îndrepta lumea spre adevărata 
închinare adusă lui Dumnezeu, va pregăti un popor ales de 
Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Isus Hristos pe norii 
cerului. Meditaţi la următoarele fraze extrase din scrieri 
inspirate:

„Am fost instruită să spun tuturor adventiştilor de ziua 
a şaptea din întreaga lume că Dumnezeu ne-a chemat la 
existenţă ca popor pentru a-I fi o comoară specială. El a hotărât 
biserica Sa pe pământ, care să stea perfect unită în Duhul şi în 
sfatul Domnului oştirilor până la sfârşitul timpului.” (2 Selec-
ted Messages, pag. 397)

Dacă v-aţi îndoit vreodată de misiunea şi scopul acestei 
biserici, e cazul să n-o mai faceţi. Pentru că suntem într-o 
perioadă a istoriei în care, diferit de orice a avut loc până acum 
pe planeta aceasta, Domnul Îşi va folosi poporul Său într-un 
mod puternic, cu impact, pentru a proclama soliile din 
Apocalipsa 14 şi a-Şi pregăti lumea, prin harul Său, pentru 
întâlnirea cu Dumnezeul ei. Biserica dvs. a fost chemată la 
existenţă pentru împlinirea acestei misiuni. Cartea Cei 
chemaţi... Cei aleşi – Dumnezeu a avut întotdeauna poporul Său, 
scrisă de Ken McFarland, îşi trage rădăcinile de la perspectiva 
pe care a avut-o Hollis Scarbrough cu privire la „imaginea de 
ansamblu”. Citând pe Ellen White:

„Adventiştii de ziua a şaptea au fost aleşi de Dumnezeu 
ca un popor aparte, despărţit de lume. Prin marea pană 
despicătoare a adevărului El i-a scos din cariera lumii, tăindu-i 
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de acolo, şi i-a adus în legătură cu Sine. A făcut din ei 
reprezentanţii Săi şi i-a chemat să fie ambasadorii Săi în ultima 
lucrare de mântuire. Cel mai mare belşug de adevăr care a fost 
vreodată încredinţat celor muritori, avertismentele cele mai 
solemne şi cele mai înfricoşătoare ce au fost vreodată trimise 
omului de către Dumnezeu le-au fost încredinţate lor pentru a 
fi date lumii.” (Mărturii, vol. 7, pag. 138)

Puteţi să vă imaginaţi responsabilitatea care apasă pe 
umerii noştri atunci când, după cum vedem, se apropie ziua 
marii confruntări între Hristos şi Satana? Acesta este motivul 
pentru care este nevoie să petrecem mai mult timp în studierea 
Bibliei, a scrierilor inspirate, să medităm şi să ne rugăm ca 
puterea Duhului Sfânt să vină asupra noastră, să putem 
împărtăşi şi altora soliile uimitoare ce trebuie proclamate în 
întreaga lume. Nu ezitaţi când e vorba de credinţa dvs., de 
adevărurile pe care Dumnezeu vi le-a împărtăşit. Cartea 
aceasta vă va cristaliza convingerea că Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea are un mandat ce poartă însemnele inspiraţiei 
divine pentru a merge în întreaga lume. Verificaţi această 
provocare:

„Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost 
puşi în lume ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost 
încredinţată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra 
lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate - 
proclamarea primei, a celei de-a doua şi a treia solii îngereşti. 
Nu e o altă lucrare de o aşa mare importanţă. Ei nu trebuie să 
îngăduie ca altceva să le atragă atenţia.” (Mărturii, vol. 9, pag. 
19)

Pe măsură ce veţi citi această carte, veţi înţelege nevoia 
poporului lui Dumnezeu de a fi călăuzit într-un mod special. 
Iar mijlocul ales pentru aceasta a fost darul spiritului profetic, 
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a cărui misiune este aceea de a ne reorienta spre Scriptură. El a 
dat aceste daruri poporului Său pentru că această biserică este 
mijlocul prin care El va vorbi într-un mod inegalabil până 
acum în istorie, întregii lumi, îndreptând-o spre o alegere 
pentru sau împotriva lui Dumnezeu şi a adevărurilor Sale: 
venirea lui Isus Hristos, adevărata închinare. În Apocalipsa 12 
regăsim caracteristicile absolut definitorii ale poporului celor 
chemaţi, celor aleşi: păzirea poruncilor lui Dumnezeu 
(inclusiv porunca a patra) şi deţinerea unei mărturii speciale 
cu privire la Isus Hristos (care este spiritul profeţiei).

Cei ce citiţi această carte – sunteţi parte a poporului ales! 
La finalul fiecărui capitol se regăseşte o frază ca o concluzie: 
„În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna un popor 
credincios și loial, pe cei chemaţi şi aleşi, i încă şi astăzi are un 
popor special.” 

Este uimitor şi plăcut să fii parte a unui astfel de popor 
credincios. Este un privilegiu unic şi fericit acela de a împărtăşi 
lumii vestea iminentei reveniri a Domnului nostru Isus 
Hristos. Ken McFarland scrie în concisa lui carte despre faptul 
că „Eşti unul dintre mesagerii rămăşiţei pentru că tu ştii cum 
poţi părăsi în viaţă planeta aceasta, la capătul unei misiuni 
împlinite, roditoare în viaţa milioanelor de suflete înstrăinate 
acum de Dumnezeu.”

Dumnezeu să vă dea darul Său ferice, energia şi spiritul 
misionar pe măsură ce veţi redescoperi, în paginile acestei 
cărţi, modul în care El Şi-a condus întotdeauna un popor 
special ales pentru o misiunea la fel de specială. Da, trecutul 
plin de grija divină ne confirmă viitorul, o viaţă veşnică prin 
numele lui Isus Hristos. Ce privilegiu să faci parte dintr-o 
astfel de biserică!

Ted. C. Wilson
vicepreşedinte al Conferinţei Generale 
a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

ş
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Această carte este o poveste.
Este o poveste despre îndelungata luptă între bine şi rău, 

una care a început cu mii de ani în urmă şi care nu s-a terminat 
încă. Ea are ca personaje un grup restrâns deşi constant 
prezent de-a lungul istoriei, oameni care, secol după secol au 
stat curajoşi, fermi de partea binelui. Povestea aceasta nu este 
doar o rememorare a istoriei, ci are în vedere în special pe cei 
care, acum, se apropie de finalul acestei mari lupte.

Este povestea celor chemaţi, celor aleşi. Este povestea celor 
care au fost chemaţi de Dumnezeu să iasă din răzvrătire şi 
minciună la adevăr şi credincioşie. Este povestea celor pe care 
Dumnezeu i-a ales să spună întregii lumi care este adevărul 
Lui, cum este El în realitate.

Vă rog să acceptaţi de la bun început că această carte nu 
este una exhaustivă, nu are pretenţii de istorie atot-
cuprinzătoare. Fiecare capitol abordează doar tangenţial 
segmente ale istoriei care aruncă o lumină importantă asupra 
subiectului în cauză. Pentru cei doritori de cărţi stufoase 
această istorie este în detaliu cercetată şi prezentată în cărţi 
excelente.

CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE 
A LUMII

PREFAŢĂ



Scopul nostru aici este acela de a oferi o privire rapidă, o 
călătorie în timp, pentru a vedea modul în care Dumnezeu a 
condus pe urmaşii Săi de la începuturi până la finalul istoriei, 
într-un şir neîntrerupt de oameni credincioşi.

Cartea aceasta nu va avea note de subsol, nu are 
bibliografie, deşi ar fi putut avea. Motivul este simplu, cartea 
este o poveste. Iar o poveste nu are aspect de lucrare de 
cercetare. Dimpotrivă, este o relatare personală, orientată spre 
beneficiarul direct, omul care este interesat de o redescoperire 
a lui Dumnezeu şi a oamenilor Săi.

Probabil că mulţi cititori vor recunoaşte aici o formă 
prescurtată a setului semnat de Ellen White, Conflictul 
veacurilor. Doar că aici, veţi găsi şi continuarea istoriei, de la 
momentul în care acele cărţi au fost publicate.

Lucifer şi Mihail, Adam şi Eva, Noe, Moise, Petru şi 
Pavel, valdenzii, Martin Luther, James şi Ellen White – îi veţi 
găsi pe toţi aceştia şi pe mulţi alţii.

Inclusiv pe dvs.
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Sunte i un adventist de ziua a şaptea. 
Şi, fie că v-aţi născut şi aţi crescut în biserica asta, fie că v-

aţi alăturat ei mai târziu în viaţă, aţi fost învăţat că Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea este biserica rămăşieţi, o mişcare 
pe care Dumnezeu a adus-o la existenţă pentru a-i chema pe 
urmaşii Săi din confuzia Babilonului celorlalte biserici.

Dar, sunteţi sigur de asta? Sunteţi 100% sigur?
Pentru că, la urma urmei, World Christian Encyclopedia 

identifică peste 10.000 de religii diferite în întreaga lume. Şi 
doar una dintre acestea, Creştinismul, numără 33.830 de culte 
sau denominaţiuni. Fiecare dintre aceste treizeci şi trei de mii 
de biserici creştine se consideră a fi adevărata biserică a lui 
Dumnezeu pe pământ. Vă invit la un exerciţiu: în faţa unui 
computer deschis pe o pagină de căutare, introduceţi cuvântul 
„biserica adevărată” (true church). Veţi găsi sute de mii de 
pagini care abordează această temă.

Întrebaţi pe un mormon, pe un martor, pe un catolic şi 
fiecare dintre ei vă va spune că biserica lor este singura biserică 
adevărată de pe pământ. La fel vă vor spune şi membrii altor 

ţ

ADEVĂRAT VS. CONTRAFĂCUT

INTRODUCERE



biserici creştine. La fel vă vor spune şi evreii, şi musulmanii, şi 
budiştii şi oricare alţii. 

Dar, pot avea toţi dreptate?
Iar dacă Dumnezeu are într-adevăr o biserică adevărată 

pe pământ, cum putem fi siguri că a noastră, cea adventistă 
este cea bună?

Probabil că problema aceasta v-aţi rezolvat-o cu mult 
timp în urmă, dincolo de orice îndoială. Dacă este aşa, atunci 
povestea paginilor care urmează nu va face altceva decât să vă 
confirme decizia luată şi certitudinea de care vă bucuraţi. Vă 
va reîmprospăta viziunea pe care o aveţi asupra bisericii, vă va 
reconfirma rolul exact pe care îl jucaţi personal în marea luptă 
dintre bine şi rău, dintre adevăr şi minciună.

Probabil însă că, măcar uneori, în situaţii mai dificile sau 
în urma unor evenimente neaşteptate, vă mai confruntaţi cu 
întrebarea dacă biserica dvs. este într-adevăr ceea ce spune a fi, 
adică locul tuturor oamenilor care au fost chemaţi de 
Dumnezeu pentru a constitui rămăşiţa. Poate vă întrebaţi, 
uneori, dacă nu cumva această pretenţie este un pic cam 
băţoasă, exclusivistă, arogantă. Şi, desigur, vă aduceţi aminte 
de pretenţiile Israelului din vechime care, în ciuda faptului că 
era depozitarul binecuvântărilor şi adevărurilor divine, a 
ajuns să se privească superior celorlalte popoare şi astfel, după 
o vreme a plonjat în aceleaşi păcate şi practici păgâne.

Dacă nu aţi găsit încă răspunsul decisiv la întrebarea 
pusă, la rolul bisericii, atunci povestea din paginile următoare 
vă va oferi informaţiile necesare pentru a ajunge la convinge-
rea că sunteţi pe drumul cel bun.

La începuturile televiziunii de spectacol, în America 
anilor 50 era un show pe nume Spune adevărul. Cu variaţiuni, 
acest spectacol de divertisment a rezistat până după anul 2000. 
Ideea era simplă: trei candidaţi jucau rolul unei anume 
persoane, pretinzând şi desigur acţionând ca ea. Unul singur 
dintre concurenţi era cel adevărat, în timp ce ceilalţi doi 
încercau să imite cât mai mult posibil rolul revendicat. Juriul 
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era format din vedete care, în urma unor serii de întrebări sau 
teste adresate concurenţilor, decidea candidatul adevărat. 
După ce se vota şi se hotăra câştigătorul, cei trei candidaţi fiind 
încă aşezaţi pe locurile lor, gazda spectacolului adresa celebra 
sintagmă: „Rugăm pe adevăratul Cutărescu să se ridice în 
picioare!”. Şi, desigur, surprizele erau uimitoare, atât pentru 
public cât şi pentru juriu.

Astăzi, am putea adresa aceeaşi rugăminte, în faţa 
zecilor de mii de candidaţi. „Adevărata biserică a lui 
Dumnezeu să se ridice în picioare!”

Desigur, e enorm de greu să decizi în faţa unei armate 
care numără 10.000 de religii diferite dintre care, numai una, 
creştinismul, numără alte 33.830 de confesiuni religioase. S-ar 
numi acul în carul cu fân... Cine are timp de aşa ceva? Şi cine 
are criteriile? Şi cine ar fi absolut sigur, fără urmă de confuzie?

Iată o sugestie. În loc de a cerceta fiecare dintre aceste 
zeci de mii de religii de pe mapamond, care, normal, fiecare 
spune că reprezintă adevărul, vă invit să apelăm direct la 
Biblie. Pentru că ea prezintă clar setul de caracteristici care 
delimitează profilul bisericii adevărate a lui Dumnezeu.

Haideţi ca, în loc să studiem mii de falsuri, să ne ocupăm 
de original.

Pe site-ul serviciilor secrete americane există o pagină cu 
titlul „Cum să identifici banii falşi”. Spicuiesc: uită-te la banii 
pe care îi primeşti. Dacă bancnota ţi se pare dubioasă, verific-o 
făcând comparaţie cu o alta, similară. Caută diferenţe, nu te 
uita la similarităţi.

Acum, e clar ca bună ziua că poţi avea în mână două 
falsuri care, prin comparaţie, îţi vor părea întotdeauna 
bancnote adevărate. Trebuie să ştii de la bun început cum arată 
o bancnotă adevărată pentru a fi în stare să identifici un fals.

Agenţii secreţi de la divizia de identificare a falsurilor îşi 
petrec cea mai mare parte a activităţii în cercetarea bancnotelor 
originale, şi nu în analizarea falsurilor. 

De ce? 
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Pentru că, din moment ce ştii cum arată una adevărată, 
când o ştii şi „cu ochii închişi”, e floare la ureche să distingi un 
fals cu pretenţii de original.

În paginile care urmează vom descoperi împreună ceea 
ce are Biblia de spus cu privire la original versus contrafacere, 
adevăr contra minciună.

Orice poveste are un început, nu-i aşa? Şi atunci, să 
începem cu începutul.
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Când auziţi A fost odată…”, ştiţi că urmează o poveste. 
Când a apărut primul episod din Războiul Stelelor, în 1977, a 
început şi el astfel: „Cu mult timp în urmă, într-o galaxie 
foarte, foarte îndepărtată…” – iar telespectatorii au ştiut că 
urmează o poveste.

A existat apoi povestea pe care mi-a relatat-o tatăl meu 
odată. În acelaşi an în care Războiul Stelelor a apărut pe marile 
ecrane, Rădăcini, un mini-serial al lui Alex Haley despre 
strămoşii săi africani, a apărut pe micile ecrane. Timp de 
câteva săptămâni, o audienţă uriaşă a urmărit captivanta 
dramă.

Brusc, studiul „rădăcinilor” unuia, a îndemnat nenumă-
raţi americani să facă cercetări cu privire la genealogie, printre 
ei şi pe părinţii mei. 

La timpul cuvenit, tata a dorit să-mi împărtăşească ce 
aflase din studiul său extensiv. Aşa că, într-o după-amiază de 
la sfârşitul săptămânii, am pornit spre locuinţa lui şi m-am 
aşezat să-l ascult. Instalat într-un scaun, mă aşteptam să zică 
ceva de genul: „Strămoşii familiei noastre au trăit în Scoţia.”

Însă n-a fost aşa.

„

A FOST ODATĂ

1



„ ”  
poveste. Şi ştiam că urma o după-amiază luuuungă.

Nu vreau să vă alarmez, aceasta nu va fi o carte exagerat 
de lungă. Dar am şi eu o istorie pe care vreau să v-o 
împărtăşesc. Şi povestea pe care vreau să v-o spun a început cu 
mult înainte de vremea lui Noe. De fapt, a început cam ca 
Războiul Stelelor – „cu mult timp în urmă… într-un loc foarte, 
foarte îndepărtat.” În cer.

Această poveste este, ca să împrumut titlul cărţii despre 
viaţa lui Hristos, scrisă de Fulton Oursler în 1949, „cea mai 
măreaţă poveste spusă vreodată”.

�Este povestea Adevărului contra Minciunii.
�Este povestea Dragostei contra Egoismului.
�Este povestea Luminii contra Întunericului.
�Este povestea Binelui contra Răului.
�Este povestea lui Mihail (Isus) contra lui Lucifer 

(Satana).
�Este povestea urmaşilor lui Hristos în opoziţie cu 

urmaşii diavolului.

Tema centrală a acestei cărţi se va concentra pe istoria 
adevăraţilor urmaşi ai Lui, urmărindu-le traseul pe pământ, 
dinaintea căderii fiinţelor umane, până la refacerea viitoare a 
unei lumi perfecte.

Dumnezeu a avut întotdeauna urmaşi credincioşi – 
aceia loiali adevărului Său şi hotărâţi în a-I urma voia.

Dumnezeu a avut întotdeauna oameni care să rostească 
adevărul despre El plini de curaj.

Dumnezeu a avut întotdeauna pe acest pământ un 
popor – cei câţiva credincioşi, cei chemaţi şi aleşi, cei care apără 
şi proclamă adevărul Său.

Şi Dumnezeu are încă un popor. Vom arunca o privire 
mai îndeaproape asupra lor în capitolele ulterioare.

Dar acum, să începem cu începutul.

Noe a avut trei fii , a început el. Ştiam că venea o 
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Haideţi cu mine într-un timp a cărui realitate e greu de 
imaginat – un timp în care nu exista păcat, necaz sau rău. 
Primele capitole ale Bibliei ne conduc spre acea vreme foarte, 
foarte de demult, în acel loc foarte, foarte îndepărtat. Locul pe 
care îl numim cer.

Aici în cer se află tronul lui Dumnezeu. De pe acest tron, 
El supraveghează universul vast pe care L-a creat. Nenumăraţi 
îngeri – fiinţe strălucitoare, inteligente, fără păcat, pe care tot 
Dumnezeu le-a creat – se desfată în bucuria şi dragostea 
prezenţei Sale. Însă, când Dumnezeu i-a creat pe aceşti îngeri, a 
ales să-Şi asume un mare risc. Vedeţi, El a dorit ca fiinţele 
create de El să-L iubească pentru că aşa doresc – pentru că aleg 
asta – nu pentru că aşa trebuia.

A creat deci fiecare înger cu darul extraordinar al 
liberului arbitru. Nu i-a creat ca pe nişte computere progra-
mate să iubească. Erau liberi să aleagă să iubească şi să se 
supună Creatorului lor. Dar chiar acea libertate de alegere 
însemna că erau liberi să aleagă împotriva Lui. Era un risc pe 
care Dumnezeu şi L-a asumat.

Reflectând dragostea Sa desăvârşită, fiecăruia dintre 
îngeri i s-au dat anumite sarcini. Cel mai mare dintre ei era 
numit Lucifer – „cel strălucitor”. Lucifer era heruvimul ocro-
titor care stătea în imediata prezenţă a lui Dumnezeu.

„Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse”, spunea 
Dumnezeu despre Lucifer în Ezechiel 28:14, „te pusesem pe 
muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul 
pietrelor scânteietoare.” „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvâr-
şire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.”(v.12) 

În pace netulburată şi curăţie, anii veşniciei treceau. Cât 
timp a trăit Lucifer în cer după crearea lui, Biblia nu ne spune. 
Poate că mii de ani. Poate milioane.

Dar, pe măsură ce timpul trecea, era evident că Lucifer 
devenea tot mai interesat de propria frumuseţe şi înţelepciune. 
Şi, evident, simţea că trebuia ridicat într-o poziţie mai înaltă în 
ierarhia cerului.
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Doar alte două persoane din cer aveau o poziţie egală cu 
a lui Dumnezeu Tatăl – Fiul Său (Isus Hristos) şi Duhul Sfânt. 
Lucifer, ştiindu-L pe Dumnezeu cinstit şi credincios, fără îndo-
ială a tras concluzia că, în curând, El urma să-i recunoască 
dezvoltarea personală, calificările şi realizările şi să-l promo-
veze la o poziţie egală cu cea a persoanelor Dumnezeirii.

MÂNDRIA – APOI CĂDEREA

Din nou Ezechiel 28, versetul 17: „Ţi s-a îngâmfat inima 
din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu 
strălucirea ta.” „Ţi-ai stricat înţelepciunea”... Cu alte cuvinte, 
Lucifer nu mai avea o gândire dreaptă. Judecata i s-a distor-
sionat din cauza unei false imagini despre sine, pe care şi-a 
creat-o şi pe care a ales să o creadă. Din cauza înţelepciunii, 
poziţiei şi frumuseţii, Lucifer a ajuns să se privească pe sine 
mai important în organizarea cerului decât era de fapt. A 
devenit mândru. A devenit egocentric.

Mândria – un simţământ exagerat asupra importanţei 
tale – te pregăteşte pentru cădere. Şi, în cele din urmă, Lucifer 
chiar a căzut. După cădere, Dumnezeu vorbeşte despre el în 
Ezechiel 28:15: „Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când 
ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.”

Şi, în Isaia 14:12-14, Dumnezeu a adăugat aceste cuvinte: 
„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum 
ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai 
în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie 
mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele 
adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe 
vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.”

Promovarea lui Lucifer nu s-a realizat niciodată. Dacă ar 
fi gândit cu mintea limpede, n-ar fi pierdut din vedere faptul că 
Dumnezeu era Creatorul, iar el nu putea fi nimic altceva decât 
o creatură. Aşa că a aşteptat cu frustrare crescândă, anticipând 
ceva ce nu urma să se întâmple vreodată.
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Pe măsură ce timpul se scurgea fără vreun indiciu că 
Dumnezeu se pregătea pentru iminenta înălţare a lui, Lucifer, 
prinţul îngerilor, a fost la început încurcat, apoi amarnic 
dezamăgit, iar în final mânios şi gelos.

În acel punct, nu putea accepta decât una din două 
posibilităţi. Fie problema era la Dumnezeu, fie la el. Iar din 
moment ce problema nu putea fi la el, a gândit Lucifer, trebuia 
să fie la Dumnezeu.

În ciuda tuturor dovezilor evidente care demonstrau 
contrariul, Lucifer a concluzionat că Dumnezeu nu era corect, 
Dumnezeu nu era drept şi Dumnezeu nu era onest. Lui Lucifer 
i se părea evident că, acordând onoruri, privilegii şi autoritate 
specială lui Isus, Tatăl era părtinitor. Dumnezeu trebuie că nu 
era aşa cum se prezentase în faţa universului. Astfel, heru-
vimul acoperitor a ajuns în mod sincer să creadă propriile idei 
eronate despre caracterul lui Dumnezeu – acceptându-le pe 
deplin ca fiind adevărate.

Pentru o perioadă lungă, Lucifer a lucrat să-i convingă 
pe îngerii din subordinea lui, că imaginea lor despre 
Dumnezeu era inexactă – că, de fapt, Dumnezeu era mincinos, 
părtinitor şi nedrept. În cele din urmă, nemulţumirea 
semănată de Lucifer s-a transformat într-o adevărată revoltă. 
Biblia o descrie în Apocalipsa 12:7-9:

„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au 
luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar 
n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul 
cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care 
înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu 
el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”

Şi Apocalipsa 12:3,4 spune că o treime din îngeri au 
acceptat şi crezut minciunile lui Lucifer.

Marea bătălie dintre Hristos şi Lucifer, numit acum 
Diavolul sau Satana, începuse. Războiul din spatele tuturor 
războaielor, războiul care urma să includă şi să fie cauza 
oricărui război de pe pământ, acum se dezlănţuia.
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Dar cum se face că tu şi cu mine suntem implicaţi în acest 
uriaş război dintre Dumnezeu şi conducerea Lui plină de 
iubire şi Satana şi rebeliunea lui egoistă? Cum a trecut marele 
conflict de la îngeri la fiinţele umane?

Gonit din cer, Satana şi urmaşii lui şi-au aşezat cartierul 
general al noului lor contra-guvern pe o planetă mică, numită 
Pământ, şi s-au legat cu un jurământ de ură veşnică şi distru-
gere completă a propriului lor Creator.

Prima carte a Bibliei, Geneza, ne spune că, pe acest 
pământ, Dumnezeu a ales să creeze un ordin diferit de fiinţe, 
nu aşa de puternice ca îngerii, dar create după propria imagine 
a lui Dumnezeu. În ziua a şasea a creaţiunii, potrivit cu Geneza 
1:26,27, Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, 
peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste 
toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut 
pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; 
parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Dumnezeu a creat primele fiinţe umane, pe Adam şi 
Eva, cu aceeaşi libertate de a alege pe care le-a dat-o şi 
îngerilor. A mai creat şi o grădină frumoasă numită Eden, să fie 
cămin pentru primii noştri părinţi. Dumnezeu n-a permis 
decăzutului Satana să aibă acces nestingherit la bărbatul şi 
femeia pe care-i crease, ci l-a limitat doar la un singur copac din 
mijlocul grădinii. Şi Dumnezeu i-a avertizat pe Adam şi Eva să 
se ţină departe de acel copac, poruncindu-le ca niciodată să nu 
mănânce din fructele lui.

TRAGEDIA

A sosit apoi tragica zi care urma să schimbe pentru 
totdeauna istoria pământului şi a omului. Daţi-mi voie să v-o 
schiţez.

Eva nu intenţionase să se depărteze de soţul ei, Adam. 
Dar cumva preocupată cu voioşie de treburile ei, s-a găsit 
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deodată singură, privind la pomul în legătură cu care 
Dumnezeu îi avertizase. Atenţionarea i-a revenit în minte: 
„Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în 
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

Aşteptând în copac, sub forma unui şarpe, era Satana 
însuşi. Prin flatare, înşelătorie şi punere la îndoială a motivelor 
pentru care Dumnezeu îi ţinea pe Adam şi Eva departe de 
copac, Satana a ademenit-o pe Eva să ia din fructul pomului şi 
să mănânce. Înainte ca ziua să se sfârşească, Eva dăduse din 
roadele pomului şi lui Adam.

Mai târziu, în aceeaşi zi, pe când Lucifer şi forţele lui 
sărbătoreau cu încântare marea lor victorie, Adam şi Eva au 
auzit glasul lui Dumnezeu chemându-i în Grădina Edenului. 
În mod normal, atunci când îi striga, alergau bucuroşi să-L 
întâlnească. Dar în această seară, Biblia spune în Geneza 3:8 că 
„s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din 
grădină.”

„Unde sunteţi?”, a strigat Dumnezeu.
„Ţi-am auzit glasul”, a răspuns într-un final Adam, „şi 

mi-a fost frică”.
Lui Adam să-i fie frică de Dumnezeu? 
Cei mai mulţi dintre noi, cei care trăim în ziua de azi, 

avem şi noi ceva drum de parcurs dacă vrem să ne simţim 
vreodată confortabil în prezenţa lui Dumnezeu. Începând din 
acea zi în Eden, noi, creaturile Sale, ne-am simţit adesea 
stânjeniţi în prezenţa Lui, ne-a fost chiar teamă de El. Într-un 
fel, aşa e păcatul. El produce o breşă în relaţia cu Făcătorul 
nostru, lucru care face să nu-L mai vedem aşa cum e cu 
adevărat, ci într-o lumină total greşită.

Nu ştiu care e imaginea voastră despre Dumnezeu în 
momentul de faţă. Dar ştiu că, dacă vă e cât de puţin teamă de 
El, dacă sunteţi mânioşi pe El sau vă simţiţi stânjeniţi lângă El, 
este pentru că separarea produsă de păcat ne împiedică să-L 
vedem aşa cum e în realitate.
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Despărţiţi de Dumnezeu, începem să ne imaginăm 
despre El tot felul de lucruri care nu sunt adevărate. Începem 
să-L învinovăţim pentru durerea produsă de propriile păcate. 
Ajungem să-L percepem ca fiind împotriva noastră – ca un 
judecător aspru sau un Tată încruntat, dacă nu chiar direct ca 
pe un duşman. 

Şi, în crearea acestei imagini greşite despre Dumnezeu, 
avem parte de o sumedenie de sugestii. Satana, Lucifer cel 
căzut, e constant la lucru, terfelind reputaţia lui Dumnezeu, 
prezentându-L ca pe cel mai rău dintre cei răi. Satana e măcinat 
de gândul de a-L pune pe Dumnezeu într-o lumină proastă, 
spunând minciuni despre El. De câte ori necazurile ne inva-
dează vieţile – tragedie, durere, boală, suferinţă – ne împinge 
imediat să aruncăm vina asupra lui Dumnezeu.

Dar imaginea Satanei despre Dumnezeu e întru-totul 
greşită. Departe de a fi Judecătorul care ne condamnă sau 
duşmanul nostru, Dumnezeu ne e Salvatorul şi cel mai bun 
Prieten.

Dovada marii iubiri a Lui pentru neamul omenesc este 
consemnată la doar câteva versete sub trista poveste a căderii 
în păcat a lui Adam şi a Evei. În Geneza 3:15, Dumnezeu îi 
vorbeşte  Satanei, zicându-i: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi 
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” 

Aceste cuvinte constituie prima făgăduinţă din Biblie că 
Dumnezeu urma să salveze cumva fiinţele umane pe care le-a 
creat. Urma să găsească o cale, aşa încât Altcineva să poarte 
pedeapsa păcatului lor.

Dumnezeu urma să pună vrăjmăşie între Satana şi Eva şi 
între sămânţa sau urmaşii lui şi ai ei. Şi, din sămânţa Evei, din 
descendenţii ei, urma să se ridice o „Sămânţă” care să 
zdrobească Satanei capul, în timp ce Satana Îi va zdrobi numai 
călcâiul. Ce se sugerează aici e o rană fatală, în contrast cu una 
parţială, la călcâi.
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Sămânţa care urma să sfărâme capul lui Satana era Isus, 
Fiul lui Dumnezeu. Şi urma să vină o zi în care Salvatorul 
promis să ia asupra Lui toate păcatele comise de oricine va trăi 
vreodată. Urma să ia asupra Lui toată răzvrătirea, egoismul, 
orgoliul unui neam care se depărtase de El. Şi, pe crucea 
ruşinii, urma să poarte toată pedeapsa morţii. Urma să-Şi dea 
sângele şi viaţa pentru a-i salva pe Adam şi Eva. 

Pentru a-i salva pe urmaşii lor. 
Pentru a vă salva pe dvs. 
Pentru a mă salva pe mine.
Războiul împotriva lui Dumnezeu a început cu un înger 

înfumurat din cer. S-a mutat pe Pământ, unde şi oamenii s-au 
răzvrătit şi şi-au urmat propriul drum. Vestea cea bună e că, 
într-o zi, curând, războiul se va sfârşi – pentru totdeauna şi pe 
deplin.

Dar între izbucnirea acelui mare conflict şi finalul său, 
Dumnezeu a avut, are şi va avea întotdeauna oameni care stau 
hotărâţi de partea Lui în acest conflict, care sunt loiali până la 
moarte adevărului Său şi în apărarea caracterului Lui.

Povestea acestui război uriaş este istoria acestor urmaşi 
credincioşi.

Cine au fost primii dintre aceşti credincioşi?
Cine au fost ei în istorie, de-a lungul veacurilor?
Cine sunt ei astăzi?
Răspunsurile la aceste trei întrebări nu sunt învăluite în 

mister.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Să zicem că eşti scriitor. Te trudeşti luni de zile, poate 
chiar ani, la manuscrisul tău. Îndrăznind să visezi că ai creat un 
potenţial bestseller, îl trimiţi la o mare editură.

Când manuscrisul ajunge, editorul pe biroul căruia 
aterizează începe să-l răsfoiască, căutând să vadă dacă ai 
inclus acel „ceva”. 

„Ce ceva”?
Da, ai dialog de calitate, personaje interesante, descrieri 

pline de culoare şi calităţile necesare unui scenariu vandabil. 
Dar nu trece mult până ce editorul descoperă că acel „ceva” 
lipseşte – şi primeşti înştiinţarea că ai fost respins. Ce ai omis?

Conflictul.
Dacă o poveste nu conţine conflictul, e moartă din faşă. 

Conflictul poate lua multe forme. Tipul cel bun contra celui 
rău. Ţara cea bună contra celei rele. Eroul/Eroina împotriva 
naturii (o furtună, un animal sălbatic). Chiar şi povestea cuiva 
care duce o luptă interioară (cu un obicei rău, cu ispita de a face 
ceva ilegal).

Conflictul este acel element dintr-o poveste, în mod 
absolut esenţial, de ne-negociat. 

De ce? 

DE PARTEA CUI EŞTI ÎN 
RĂZBOIUL TUTUROR 

RĂZBOAIELOR?

2



Pentru că doar a trăi pe acest pământ înseamnă a face 
faţă conflictului. Este o realitate fundamentală a vieţii pe 
planeta Pământ. De fapt, nu poţi trăi o singură zi fără să dai 
peste ceva-ul amintit: Conflictul.

� Ar putea fi doi şcolari bătându-se pe terenul de joacă.
� Poate că sunt un soţ şi o soţie certându-se – schimbând 

cuvinte aspre şi amare.
�Ar putea fi doi luptători în ring, încercând fiecare să-l 

doboare pe celălalt.
�Ar putea fi zbieretele prezentatorilor TV, făcând mai 

multă căldură decât lumină în politică.
�E foarte posibil ca, adesea, să fii conştient de o luptă 

care are loc chiar înăuntrul tău – o luptă între partea ta cea bună 
şi partea mai puţin bună.

Însă Dumnezeu e un Dumnezeu al păcii, nu al conflic-
tului. El a creat o lume a păcii perfecte – a armoniei totale între 
oameni. La început, chiar şi animalele trăiau în pace unele cu 
altele. Lipsa absolută a conflictului este idealul lui Dumnezeu. 
Şi Biblia spune clar că, în curând, va veni o vreme când, din 
nou, pământul acesta va fi un loc al păcii absolute.

Conflictul este un intrus. O aberaţie. O mutaţie. Con-
flictul este fructul direct al păcatului. Şi păcatul, la cel mai mic 
numitor al său, e egoism. Păcatul n-a existat până ce Lucifer a 
ales să se aşeze pe el înaintea Creatorului său.

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zori-
lor!… Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer; 

Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui 
Dumnezeu; 

Voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul 
miazănoaptei; 

Mă voi sui pe vârful norilor; 
Voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:12-14)
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Lucifer a făcut boala „eului” şi, ori de câte ori „eul” e 
primul, rezultatul e conflictul. Totul în viaţă se rezumă la 
„mine”. Eul e înălţat, protejat, apărat, cultivat şi răspunde din 
reflex la orice ameninţare a poziţiei sale de întâietate. Şi, dacă e 
ameninţat, eul luptă.

Aşa că, spune Biblia, în cer a fost război.
Marea controversă dintre Lucifer şi Creatorul lui, 

începuse. Şi acest mare război, dezlănţuit de 6.000 de ani, este 
războiul din spatele tuturor războaielor.

Să zicem că sunteţi dus legat la ochi, în galeria privată de 
artă a unui miliardar şi sunteţi aşezat la câţiva centimetri de un 
perete. Vi se ia legătura şi vi se cere să descrieţi ce vedeţi. 
Replicaţi că vedeţi culori – niţel galben, o pată maronie... 
Sunteţi mutat câţiva centimetri înapoi. Acum vedeţi un 
oarecare model al culorii. În cele din urmă, sunteţi dat câţiva 
metri în spate şi vă daţi seama că priviţi la o reproducere a unei 
ediţii limitate a faimoasei „Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, 
al cărei original se află în Muzeul Louvre din Paris.

E util să vezi imaginea de ansamblu.
Ei bine, Marea Controversă dintre Lucifer (acum Satana) 

şi Hristos, este imaginea de ansamblu. Fiecare conflict, fiecare 
război, fiecare luptă de pe acest pământ e doar o bucăţică – 
doar o mică parte din acea imagine de ansamblu. E doar o 
încăierare din marele război din spatele tuturor războaielor.

Conflictul se declanşează când „Eul” devine arhi-
important. Dacă „Eu” am dreptate, tu greşeşti. Dacă „Eu” sunt 
ameninţat, nu mă voi reţine de la nimic să mă protejez. Dacă 
„Eu” vreau ceva, atunci trebuie să-„l” am, chiar dacă trebuie 
să-l iau cu forţa.

Înainte ca păcatul (egoismul) să intre în univers, 
conflictul nu exista. Când Dumnezeu va eradica pentru 
totdeauna păcatul şi va recrea pământul nostru, conflictul nu 
va mai exista niciodată. E aici doar temporar, în interimat.
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Înainte de a apărea păcatul, nu existau „părţi”, cum ar fi 
„partea mea” şi „partea ta”. Înainte de păcat, toate fiinţele 
create de Dumnezeu erau cu El. După păcat, unele fiinţe s-au 
întors împotriva Lui. Aşa că, de peste 6.000 de ani, există două 
tabere: cea a lui Dumnezeu şi cea a Satanei.

Observaţi că nu există o a treia tabără. Sunt doar două. 
Şi, în fiecare moment al fiecărei zile, fiecare din noi poate alege 
numai una din aceste două tabere.

�Viaţă sau moarte.
�Bine sau rău.
�Adevăr sau minciună.
�Încredere sau îndoială.
�Dragoste sau egoism.
�Pozitiv sau negativ.
�Hristos sau Satana.

Dar, protestează unii, în această bătălie între doi mari 
conducători cu principii total opuse, nu aleg pe niciunul. Sunt 
independent. Sunt loial doar faţă de mine însumi. Lasă-i pe 
Hristos şi pe Satana să se descurce – eu nu sunt implicat.

Din nou, să fie clar ca lumina zilei: există doar două 
tabere. Şi nimeni din univers nu poate rămâne neutru. De ce? 
Pentru că, până când nu alegi în mod activ partea cea bună, o 
alegi automat pe cea rea. A nu alege tabăra lui Hristos în acest 
conflict, te plasează automat în cealaltă tabără. Vezi, dacă 
încerci să jalonezi o a treia tabără, independentă, atunci totul se 
rezumă la „eu” şi la „mine”. Fapt care te plasează exact în 
tabăra lui Satana.

Istoria marii controverse dintre Hristos şi Satana, care 
constituie fondul acestei cărţi, este istoria a două tabere în 
conflict. Astfel, este povestea despre cum oamenii, de la primii 
noştri părinţi, Adam şi Eva – până la mine şi la tine, şi la oricine 
trăieşte acum – aleg de care parte să stea în acest conflict.
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Suntem cu Hristos sau suntem cu Satana?
Suntem statornici faţă de adevăr sau faţă de minciună?
Suntem animaţi de iubire sau de egoism?
Aşa este de simplu şi adevărat.

Unii care îşi admiră propriul curaj intelectual, pot 
protesta că acesta e un fel de a gândi în alb şi negru. Pot insista 
că, atunci când vine vorba de corect sau greşit, adevăr şi 
eroare, există doar tonuri de gri, nu există absoluturi.

Însă nu poţi, aşa cum Biblia o spune limpede, să slujeşti 
la doi stăpâni. Trebuie să alegi unul. Pe Hristos? Sau pe 
Satana? „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.” Iosua (24:15)

Există acel lucru numit adevăr pur, care nu conţine 
niciun pic de eroare. Există acel lucru numit dragoste, fără 
niciun pic de egoism în ea. Există faptul de a fi total loial lui 
Dumnezeu, fără să joci la două capete.

NUANŢE DE GRI

Amestecaţi chiar şi numai o cantitate mică de vopsea 
neagră cu multă vopsea albă şi veţi sfârşi cu o nuanţă de gri. Cu 
cât e adăugat mai mult negru, cu atât mai închis devine tonul 
de gri.

Dumnezeu nu a creat nicio nuanţă de gri. Adevărul Său 
nu conţine minciună. Dragostea Lui nu conţine deloc egoism. 
Lumina Lui nu are niciun pic de întuneric. „Dumnezeu e 
lumină şi în El nu este întuneric.” (1Ioan 1:5). Dacă nu este, 
atunci nu este! Nu există teren neutru în marea controversă. 
Nu există nuanţe de gri între bine şi rău, adevăr şi minciună.

A face compromis, a sări gardul, a juca în ambele echipe, 
poate părea posibil, dar nu e. Uleiul şi apa nu se amestecă.

Singura temă majoră a acestei cărţi este că Dumnezeu a 
avut întotdeauna un popor loial faţă de El şi adevărul Lui. De-a 
lungul întregii istorii, au existat oameni care au ales să stea 
ferm de partea Sa în marele conflict. Dar aceia care au ales 
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tabăra lui Dumnezeu au fost întotdeauna în minoritate – şi, 
uneori, chiar acea minoritate a fost una foarte restrânsă.

„Intraţi pe poarta cea strâmtă”, a spus Isus, „căci largă 
este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei 
ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care 
duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13,14)

Cunoaşteţi deja povestea, aşa că nu e nevoie să reiau 
detaliile. Ştiţi că Dumnezeu a creat fiinţele cereşti cu libertatea 
de a alege, aşa încât să-L slujească pentru că aşa doreau şi nu 
pentru că aşa trebuia. Ştiţi că Lucifer şi-a folosit liberul arbitru şi 
a ales să se aşeze pe sine înaintea lui Dumnezeu. Ştiţi că aceasta 
a condus la războiul din cer şi la expulzarea Satanei – 
împreună cu o treime din îngeri, cei pe care-i înşelase – din cer. 
Ştiţi că Dumnezeu a făcut un pământ perfect, şi că pe el a aşezat 
două fiinţe umane perfecte, cărora le-a dat de asemenea 
libertatea completă de a alege. Şi ştiţi că, în mod tragic, şi ei au 
făcut o alegere groaznică, care a deschis stăvilarele păcatului 
pe planeta noastră.

PRIMELE FRUNZE DEVIN RUGINII

Adam şi Eva păreau damnaţi. Priveau cum florile se 
ofilesc şi mor… cum frunzele se colorează în maro, se veştejesc 
şi cad din copaci – şi „au jelit mai amarnic decât jelesc oamenii 
pe cei morţi ai lor.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 62). S-au chircit 
într-o suferinţă de nedescris, conştienţi brusc de ce pierduseră. 
Erau plini de remuşcare şi de un simţământ al disperării. O 
alegere egoistă – şi acum urmau să moară şi să fie ca şi când nu 
ar fi fost niciodată.

Dumnezeu ar fi putut – unii ar putea susţine că ar fi 
trebuit – să-i nimicească. Avea toate drepturile să-i lase să 
secere ce semănaseră. Dar ştim că Dumnezeu a ales o altă cale. 
Urma să se aşeze El între alegerea greşită şi consecinţa ei finală. 
Urma să dea fiinţelor umane – fiecăreia dintre ele – şansa de a 
alege din nou.
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Cu compasiune, Dumnezeu le-a schiţat lui Adam şi Evei 
planul Său de a-i salva. Le-a zis că, în timp ce nu vor fi scutiţi de 
rezultatele alegerii lor egoiste, El urma să-i salveze de cea mai 
teribilă şi extremă consecinţă naturală – moartea veşnică – însă 
cu un preţ teribil pentru Sine.

Dumnezeu urma să le dea lui Adam şi Evei şansa de a 
alege din nou.

Şi, fiecare din urmaşii lor, atât timp cât avea să existe 
păcatul, aveau aceeaşi şansă. Şansa de a alege din ce tabără să 
facă parte. Să aleagă dragostea sau egoismul. Adevărul sau 
minciunile. Hristos sau Satana.

Ştim deja că Adam şi Eva au trăit o perioadă foarte lungă 
– şi şi-au folosit cu înţelepciune cea de-a doua şansă. Acum 
erau afectaţi şi imperfecţi, însă alegeau zilnic să stea fermi de 
partea lui Dumnezeu. 

Mai ştim de asemenea că, imediat, descendenţii lor au 
început să aleagă la rândul lor. Fiul lui Adam şi al Evei, Abel, 
aşa cum a poruncit Dumnezeu, a jertfit un miel pe altar, 
reprezentând Mielul salvator al lui Dumnezeu, care, într-o zi, 
urma să plătească preţul suprem pentru păcat. Fratele său, 
Cain, a adus pe altar roadele propriei strădanii, arătând că 
avea încredere mai mult în eforturile sale omeneşti, decât în 
mântuirea gratuită oferită de Dumnezeu. Când Dumnezeu a 
primit jertfa lui Abel, dar nu şi pe cea a lui Cain, acesta din 
urmă a devenit furios şi a avut loc prima crimă. Cain l-a ucis pe 
Abel.

Observaţi acest comentariu deosebit în legătură cu acel 
eveniment teribil – şi ce înseamnă el pentru mine şi pentru tine, 
noi cei care trăim în cel de-al treilea mileniu:

„Cain şi Abel reprezintă două clase care vor exista în 
lume până la încheierea timpului. O clasă va folosi sacrificiul 
adus pentru păcat; cealaltă se va încumeta să depindă de 
propriile merite; aceştia au parte de o jertfă lipsită de virtutea 
mijlocirii divine, care nu îi poate asigura omului bunăvoinţa 
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lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Hristos pot fi iertate 
călcările noastre de lege. Cei care nu simt nevoia sângelui lui 
Hristos, care cred că nu au nevoie de harul divin şi-şi pot 
asigura aprobarea lui Dumnezeu prin faptele lor, fac aceeaşi 
greşeală pe care a făcut-o şi Cain. Dacă nu acceptă sângele 
curăţitor, se află sub condamnare. Nu există o altă posibilitate 
să fie eliberaţi din robia păcatului.”

„Clasa închinătorilor care urmează pilda lui Cain 
cuprinde, de departe, cea mai mare parte a lumii, deoarece 
aproape toate religiile false s-au bazat pe acelaşi principiu, şi 
anume că omul se poate sprijini pe propriile sale eforturi spre a 
fi mântuit. Unii susţin că neamul omenesc nu are nevoie de 
mântuire, ci de progres, că omul poate să se înnobileze, să se 
înalţe şi să renască de la sine. După cum Cain a socotit că poate 
obţine favoarea divină printr-un dar căruia îi lipsea sângele 
jertfei, tot astfel şi aceştia aşteaptă să înalţe neamul omenesc 
până la înălţimea standardului divin fără să aibă nevoie de 
ispăşire. Istoria vieţii lui Cain ne arată care sunt în mod sigur 
urmările. Ea ne arată ce poate ajunge omul despărţit de 
Hristos. Neamul omenesc nu are puterea să renască singur. El 
nu tinde să meargă în sus, către cele dumnezeieşti, ci în jos, 
către cele satanice. Unica noastră nădejde este Hristos. Căci nu 
este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să 
fim mântuiţi. Căci în nimeni altul nu este mântuire.”

De la început au existat doar două tabere. Tabăra lui 
Abel şi a părinţilor lui a ales –  şi aşa a făcut şi tabăra lui Cain. 
De partea lui Hristos sau a lui Satana. De partea credinţei sau 
de partea lucrărilor omeneşti. De partea ascultării sau de 
partea propriilor dorinţe încăpăţânate. De partea loialităţii faţă 
de Dumnezeu sau faţă de sine (şi, prin extensie, a marelui 
duşman al lui Dumnezeu). De partea încrederii în adevărul 
despre Dumnezeu sau a minciunilor pe care Satana le-a spus 
despre El.
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Şi astăzi există doar aceste două tabere. Şi fiecărei fiinţe 
umane care are suflare i se dă şansa de a alege de care parte să 
stea.

Adam şi Eva au ales.
Cain şi Abel au ales.
Fiecare persoană care a trăit în vremurile trecute a ales.
Acum, toţi cei care trăiesc pe pământ exercită aceeaşi 

alegere.
Tu de ce parte alegi?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Pierde Dumnezeu marea luptă?
Lucifer, odată îngerul cu cea mai înaltă poziţie din cer – 

şi transformat prin propria alegere egoistă în Satana, Diavolul 
– se pare că, într-o anumită măsură, câştigă marele război pe 
care l-a început. Nu numai că a luat cu el din cer o treime din 
îngeri, dar de la început a câştigat de partea sa marea 
majoritate a fiinţelor umane.

Satana a ales. Adam şi Eva au ales – apoi au ales din nou. 
Cain şi Abel au ales. De la început, fiecare persoană născută 
vreodată s-a confruntat cu aceeaşi alegere. Şi astăzi, când 
numărăm anii după anul 2000, majoritatea copleşitoare din cei 
6,5 miliarde de oameni aleg împotriva lui Dumnezeu şi pentru 
inamicul Său.

Dar urmaşii adevăraţi şi loiali ai lui Dumnezeu au fost 
întotdeauna – şi vor fi până la sfârşit – o minoritate. Cei câţiva 
credincioşi. Aceia care aleg calea îngustă, care urcă. Cei care 
stau de partea lui Dumnezeu, indiferent de preţul pe care 
trebuie să-l plătească pentru asta.

Povestea acestei cărţi e cea a lanţului neîntrerupt al 
adevăraţilor urmaşi ai lui Dumnezeu, de la Adam şi Eva la 
aceia care aleg şi astăzi tabăra Lui.

O LINIE NEÎNTRERUPTĂ 
A CELOR LOIALI

3



Aşadar, haideţi să ne întoarcem şi să depănăm firul 
poveştii acelora care au ales de partea lui Dumnezeu, chiar 
dacă marea masă de oameni a ales să stea de partea inamicului 
Său declarat.

După moartea lui Abel, Dumnezeu a dat lui Adam şi 
Evei un alt fiu, pe Set. Set urma să aleagă credincioşia faţă de 
Dumnezeu, aşa cum făcuse şi Abel – fratele pe care n-a apucat 
să-l cunoască. Urmaşii lui Set, timp de câteva generaţii, au 
mers pe urmele sale, alegând să-L urmeze pe Dumnezeul care 
odată se plimba personal cu strămoşul lor, Adam. Şi Adam a 
trăit aproape o mie de ani – destul de mult ca să transmită 
personal povestea propriei alegeri tragice şi să-şi avertizeze 
numeroşii urmaşi cu privire la consecinţele teribile pe care 
aceasta le produsese.

Cain şi urmaşii lui îşi aleseseră între timp propriul 
teritoriu în care să se stabilească şi, generaţie după generaţie, 
au continuat răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu.

Dar, în timp, urmaşii lui Cain şi cei ai lui Set au început 
să se amestece şi să se căsătorească între ei. Nu mult după 
aceea, majoritatea urmaşilor lui Set şi-au abandonat loialitatea 
faţă de Dumnezeu şi au ales postura răzvrătită a familiei tot 
mai numeroase a lui Cain. Curând, majoritatea fiinţelor uma-
ne erau hotărâte de partea duşmanului lui Dumnezeu.

Totuşi, „în ciuda nelegiuirii predominante, a existat o 
linie de bărbaţi sfinţi, înălţaţi şi înnobilaţi prin comuniunea cu 
Dumnezeu, care au trăit ca în compania cerului.” (Patriarhi şi 
profeţi, pag. 84)

O linie de bărbaţi sfinţi.
O linie care a început cu Adam şi Eva.
O linie care poate fi identificată încă şi astăzi.

În acel şir de bărbaţi sfinţi, unul dintre primii, spune 
Biblia, a fost Enoh, la şapte generaţii de la Adam. Înconjurat de 
o populaţie mondială în creştere rapidă, dintre care 
majoritatea Îl sfidau făţiş pe Dumnezeu şi Îi ridiculizau 
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adevărul, Enoh „a umblat cu Dumnezeu.” În timp ce majo-
rităţii ticăloase a lumii nu-i trebuia Dumnezeu, Enoh era 
mistuit de dorinţa de a-şi cunoaşte mai bine Dumnezeul.

Şi Enoh nu s-a dat înapoi de la contactul cu cei care 
aleseseră împotriva lui Dumnezeu. El nu s-a retras într-un 
adăpost din munţi ca să mediteze şi să se roage 24 de ore pe zi 
pentru ca astfel să devină „sfânt”. Nu, în loc de asta ne-a lăsat – 
nouă celor care trăim astăzi, scufundaţi într-o lume din ce în ce 
mai nelegiuită – un exemplu despre cum să fii în lume, dar nu 
din lume. „Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu era ca într-o 
transă sau viziune, ci în toate datoriile vieţii sale zilnice. N-a 
devenit un pustnic, izolându-se complet de lume; pentru că 
avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu în lume.” (Patriarhi şi 
profeţi, pag. 85)

Timp de trei sute de ani, Enoh L-a urmat pe Dumnezeu 
cu toată pasiunea şi ardoarea sufletului lui. A ajuns să-L 
cunoască în mod intim. Apoi s-a întâmplat ceva uimitor.

A DISPĂRUT!

„Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, 
pentru că l-a luat Dumnezeu.” (Geneza 5:24) Enoh a fost răpit – 
a fost luat de pe pământ la cer, fără să moară vreodată – în 
prezenţa directă a lui Dumnezeu. Pe pământ, prezenţa lui 
Enoh a fost aprig dorită, lipsa lui acut simţită.

„Prin luarea lui Enoh la cer, Domnul avea în plan să 
ofere o lecţie importantă. Exista pericolul ca oamenii să cadă 
pradă descurajării, din cauza rezultatelor înfricoşătoare ale 
păcatului lui Adam. Mulţi erau gata să spună: „Ce câştigăm 
dacă ne temem de Dumnezeu şi păzim poruncile Lui, atâta 
vreme cât un blestem greu zace asupra neamului omenesc şi 
moartea este partea noastră a tuturor?” Dar instrucţiunile pe 
care Dumnezeu le-a dat lui Adam, care au fost repetate lui Set 
şi exemplificate de către Enoh, au măturat tristeţea şi întune-
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ricul şi au dat speranţă omului, astfel încât, dacă prin Adam a 
venit moartea, tot astfel, prin Răscumpărătorul făgăduit, urma 
să vină viaţa şi nemurirea. Satana prezenta cu insistenţă 
oamenilor credinţa că nu există nicio răsplată pentru cei 
neprihăniţi şi nicio pedeapsă pentru cei nelegiuiţi şi, de 
asemenea, că este imposibil pentru oameni să păzească 
rânduielile divine. Dar, în cazul lui Enoh, Dumnezeu declară 
că „El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6) şi 
astfel arată ce va face El pentru aceia care păzesc poruncile Lui. 
Oamenii au fost învăţaţi că este posibil să păzească Legea lui 
Dumnezeu şi că, în timp ce trăiesc în mijlocul celor păcătoşi şi 
corupţi, prin harul lui Dumnezeu ei pot fi în stare să reziste 
ispitei şi să devină curaţi şi sfinţi. În exemplul său, ei au văzut 
binecuvântarea unei astfel de vieţi; iar luarea sa la cer a fost o 
dovadă a adevărului prorociei sale cu privire la cele viitoare, la 
răsplata bucuriei, slavei şi vieţii veşnice dată celui ascultător şi 
a condamnării, durerii şi morţii celui nelegiuit.” (Patriarhi şi 
profeţi, pag. 88)

Prin urmare, care e lecţia crucială a vieţii lui Enoh şi a 
ridicării viitoare la cer?

�Luarea la cer a lui Enoh a adus speranţă celor 
credincioşi de pe pământ.

�A dovedit că cei drepţi au parte de o răsplată – aşa cum 
şi cei răi au parte de o pedeapsă finală.

�Viaţa lui Enoh a arătat că e posibil să păzeşti poruncile 
lui Dumnezeu şi să rezişti ispitei, chiar dacă eşti înconjurat de o 
lume a corupţiei şi răzvrătirii.

�Luarea lui Enoh la cer a fost un mic exemplu al 
răsplatei finale de care se vor bucura urmaşii credincioşi ai lui 
Dumnezeu în viaţa de apoi.

Aceste lecţii nu erau doar pentru prietenii lui Enoh care 
au fost lăsaţi să-i preia misiunea după ridicarea sa la cer. Ele 
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sunt pentru noi cei de azi. Pentru tine. Pentru mine. A alege să 
fii de partea lui Dumnezeu aduce răsplată. Acum şi în veşnicia 
care va începe în curând. Şi viaţa lui Enoh dovedeşte că e 
posibil să rămâi credincios şi ascultător de Dumnezeu, 
indiferent cât de rea devine lumea din jurul nostru.

Băgaţi de seamă, trăirea unei vieţi de ascultare nu este 
rezultatul propriei noastre voinţe, a efortului şi a hotărârii 
noastre. Să reluăm o propoziţie din cel mai recent citat din 
acest capitol:

„Oamenii au fost învăţaţi că este posibil să păzească 
Legea lui Dumnezeu şi că, în timp ce trăiesc în mijlocul celor 
păcătoşi şi corupţi, prin harul lui Dumnezeu ei pot fi în stare să 
reziste ispitei şi să devină curaţi şi sfinţi.”

IERTAREA ŞI PUTEREA

Harul lui Dumnezeu. Şi acest har este dublu. Înseamnă 
iertare, îndurare pentru păcătoşenia noastră – ceea ce suntem, la 
fel ca şi pentru păcatele pe care le comitem – ceea ce facem.

Însă harul este totodată şi o putere care ne împiedică să 
mai păcătuim. Avem nevoie de amândouă. Şi, din moment ce 
virusul păcatului – al egoismului – va pândi mereu înăuntrul 
nostru cât suntem pe acest pământ şi nu va fi îndepărtat decât 
la cea de-a doua venire a lui Hristos, vom avea întotdeauna 
nevoie de harul acesta dublu. Însă Dumnezeu ne oferă 
posibilitatea de a deveni din ce în ce mai asemenea cu El pe 
măsură ce „creştem în har” – adică, pe măsură ce învăţăm 
zilnic să depindem mai mult de el.

Dacă aţi dori să revedeţi „linia celor credincioşi”, recitiţi 
al cincilea capitol din Geneza. În el, generaţie după generaţie, 
Biblia trasează linia directă a urmaşilor credincioşi ai lui 
Dumnezeu de la Adam la Noe. În acea linie, veţi descoperi că, 
înainte de a fi luat la cer, Enoh a avut un fiu numit Metusala – 
care iese în evidenţă ca omul cu durata cea mai mare a vieţii 
din toată istoria umană. Metusala a trăit până la uluitoarea 
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vârstă de 969 de ani. Fiul lui Metusala, Lameh, urma să devină 
tatăl lui Noe.

Din nou, nu e nevoie să reexaminăm în detaliu viaţa şi 
lucrarea lui Noe. Orice şcolar creştin ştie că Noe a predicat 120 
de ani unei lumi infame, în timp ce construia arca. Lumea se 
înrăise dincolo de orice posibilitate de descriere. „Domnul a 
văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate 
întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi 
numai spre rău.” (Geneza 6:5) 

Înainte ca devotamentul să fi fost biruit total de rău, 
Dumnezeu a intervenit şi a adus un potop mondial care a 
distrus pe toţi cei răi de pe pământ. Singurii supravieţuitori au 
fost cei opt membri apropiaţi ai familiei lui Noe care au intrat 
în arcă şi au trecut cu bine de potop.

Umanitatea urma să aibă parte de un nou început.
Dar chiar şi Noe şi familia lui erau purtători ai virusului 

păcatului, aşa că n-a durat mult până ce urmaşii lui i-au 
abandonat exemplul şi învăţătura şi au ales să se întoarcă 
împotriva lui Dumnezeu şi să-şi vadă de propriile dorinţe 
egoiste. Şi, din nou, aceşti urmaşi ai lui Satana s-au înmulţit pe 
măsură ce s-au împrăştiat pe tot pământul.

Aceşti rebeli împotriva lui Dumnezeu au trecut rapid la 
violenţă, păgânism şi la cele mai degradante forme de imo-
ralitate. Separându-se de urmaşii credincioşi ai lui Dumnezeu, 
s-au stabilit pe o câmpie vastă şi s-au hotărât să construiască 
cel mai mare oraş de pe pământ, evidenţiat printr-un turn atât 
de, încât urma să fie o minune a lumii.

Măreţul Turn din Babel a început să se înalţe spre cer. 
Satana, cel care din culise îi instigă pe oameni la răzvrătire şi 
lucrează prin ei ca să-şi atingă scopurile, trebuie să fi fost foarte 
mulţumit de progresul făcut în cetatea Babel. Dar Dumnezeu 
n-a permis niciodată marelui vrăjmaş să-şi continue nestin-
gherit lupta. Înainte ca turnul să fie gata, Dumnezeu a 
intervenit şi a încurcat limbile celor care lucrau la el. Deodată, 
construcţia a trebuit să fie oprită.
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„Planurile constructorilor din Babel au sfârşit în ruşine 
şi înfrângere. Monumentul mândriei lor a devenit memorialul 
nebuniei lor. Şi totuşi, oamenii urmează continuu acelaşi curs 
– bizuindu-se pe sine şi respingând legea lui Dumnezeu. E 
acelaşi principiu pe care Satana a încercat să-l aplice în cer; 
acelaşi după care s-a condus Cain în prezentarea ofrandei sale.

Există constructori de turnuri şi în timpul nostru. 
Necredincioşii îşi construiesc teoriile pe baza presupuselor 
deducţii ale ştiinţelor şi resping cuvântul revelat al lui 
Dumnezeu. Aceştia se încumetă să condamne guvernarea 
morală a lui Dumnezeu; Îi dispreţuiesc legea şi se laudă cu 
suficienţa raţiunii umane.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 123-124)

CONSTRUCTORII DE TURNURI

Turnul evoluţiei. Turnul raţiunii umane. Turnul ştiinţei 
care se înălţă deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. Turnul 
unui cod moral conceput de om, care respinge legea lui 
Dumnezeu. Însă şi aceste turnuri vor cădea în cele din urmă. 
Cartea Apocalipsei o spune apăsat: Dumnezeu nu va permite 
Satanei să termine fără opoziţie construirea unui nou Babilon. 
Da, un nou Babilon se înălţă chiar acum, dar şi el se va prăbuşi 
cu siguranţă.

Odată cu potopul, „descendenţei celor credincioşi” i s-a 
oferit o nouă şansă de a supravieţui – şi a supravieţuit. Geneza 
11 preia această linie care trece prin Sem, fiul lui Noe, generaţie 
după generaţie, până la unul dintre „giganţii” credinţei 
Vechiului Testament: Avram – mai târziu numit Avraam.

Se presupune că cititorii acestei cărţi cunosc bine istoria 
lui Avraam: promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, cum 
că va deveni tatăl unei „mari mulţimi”; chemarea de a lăsa 
totul şi de a porni, neştiind încotro, dar urmând îndrumarea 
Lui spre o ţară promisă; fuga nepotului lui Avraam, Lot, din 
Sodoma, o cetate atât de mult dedată la rău, încât, împreună cu 
vecina sa Gomora, au trebuit să fie stârpite de Dumnezeu de pe 
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faţa pământului; bineînţeles, naşterea miraculoasă, atunci 
când Avraam avea o sută de ani, iar soţia lui, Sara, 90, a fiului 
făgăduit, Isaac.

Isaac, la rândul lui, urma să nască doi fii gemeni, pe 
Iacov şi pe Esau. Şi, din nou, aceşti fii, exercitând capacitatea 
supremă a liberului arbitru, dată de Dumnezeu, au luat 
deciziile vieţilor lor. Esau urma să se răzvrătească şi să se aşeze 
de partea duşmanului lui Dumnezeu. Iacov – deşi cu lipsuri 
evidente în anumite aspecte – urma să continue şirul celor 
credincioşi. După o noapte lungă de luptă cu îngerul – un înger 
care s-a dovedit a fi Dumnezeu Însuşi – Iacov urma să fie 
numit Israel.

Cei doisprezece fii ai lui Israel urmau să devină părinţii 
celor douăsprezece seminţii ale poporului Israel. Şi Israel 
urma să fie în mod special ales de Dumnezeu ca să păstreze, să 
apere şi să împărtăşească lumii înrăite din jurul lui, adevărul 
despre caracterul Său.

Viziunea lui Dumnezeu, intenţia Sa pentru cei din 
poporul Israel sunt de neimaginat. I-a ales să demonstreze 
naţiunilor necredincioase din jurul lor puterea dragostei şi 
harului Său. I-a ales să fie păstrătorii adevărului Său – nu să-l 
ţină ascuns, ci să-l perpetueze şi să-l împărtăşească mulţimilor 
păgâne din jurul lor. I-a ales să pregătească o cale pentru 
Răscumpărătorul care avea să se ridice dintre ei.

Şirul celor credincioşi care a început cu Adam şi Set, care 
a trecut apoi pe la patriarhii Enoh, Metusala şi Noe, Avraam, 
Isaac şi Iacov, a ajuns acum la o întreagă naţiune special aleasă 
de Dumnezeu să-L reprezinte pe pământ.

Cum şi-au îndeplinit ei menirea?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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A te pune în locul lui Dumnezeu – adică a presupune că 
ai (sau a încerca să exerciţi) puterile şi privilegiile Sale divine – 
e o blasfemie.

Dar altceva e să te pui în locul lui Dumnezeu în sensul de 
a încerca să priveşti lucrurile din perspectiva Lui. Albert 
Einstein a spus odată că ştiinţa înseamnă „a repeta gândurile 
lui Dumnezeu”. Însă, ca să facem asta, nu trebuie să fim 
oameni de ştiinţă.

Aşa că, pentru un moment, puneţi-vă în locul lui 
Dumnezeu. Aţi creat un univers perfect. Aţi creat îngeri 
desăvârşiţi şi fiinţe umane perfecte. Şi i-aţi creat cu liberul 
arbitru – libertatea de a alege.

Faptul că le-aţi oferit liberul arbitru va garanta că vă vor 
sluji şi asculta numai pentru că aşa aleg, nu pentru că aşa 
trebuie. Dar faptul că le-aţi dat liberul arbitru implică şi un risc: 
ar putea alege împotriva voastră.

Tragic, asta şi fac. Şi, pe pământ, fiinţele umane, de-
acum păcătoase, continuă să se înmulţească, marea lor majo-
ritate fiind în răzvrătire faţă de dvs. În ciuda condiţiei lor 
păcătoase, totuşi, câţiva credincioşi aleg să vi închine dvs. ca şi 
Creator.

CÂŞTIGAREA REBELILOR 
CU AJUTORUL IUBIRII

4



Stâlpii timpurii ai credinţei – acum în vârstă de 700, 800, 
900 de ani – mor în cele din urmă.

Lumea devine aşa de rea, încât e necesar să aduceţi un 
mare potop pentru a curăţa mulţimile rebele şi a o lua de la 
capăt cu o mână de urmaşi credincioşi – familia apropiată a lui 
Noe.

Dar, în timp, fiinţele umane se înmulţesc din nou şi se 
împrăştie pe tot pământul – şi, din nou, cele mai multe din ele 
se întorc împotriva dvs.

Cum îi recâştigaţi pe rebeli? Cum ajungeţi la cei răi, la cei 
neevlavioşi, la păgâni? Trimiteţi îngeri necăzuţi care să le 
predice? Chemaţi câţiva din urmaşii lor credincioşi ca să-i 
avertizeze pe răufăcătorii încăpăţânaţi – să se roage de ei, să le 
predice, să le condamne păcatele?

IDEEA LUI DUMNEZEU

Dacă eu sau dvs. ar fi trebuit să rezolvăm problema, 
probabil că am fi ales una din aceste soluţii. Dar Dumnezeu a 
avut o altă idee.

Urma să se descopere pe Sine rebelilor. Urma să le 
demonstreze caracterul Său iubitor şi, pe baza puterii acestei 
iubiri, să-i atragă înapoi la Sine.

Dar nu urma să facă lucrul acesta în persoană. Avea să o 
facă prin urmaşii Săi credincioşi de pe pământ. Sosise însă şi 
timpul când sarcina de a ajunge la lumea necredincioasă era 
pur şi simplu prea amplă pentru doar câţiva. Aşa că 
Dumnezeu avea să încredinţeze această însărcinare nu doar 
câtorva, ci unei întregi naţiuni – o naţiune pe care urma să o 
aleagă, să o binecuvânteze cu tot ce ar fi avut nevoie pentru a 
descoperi dragostea Sa vecinilor lor necredincioşi.

Dumnezeu i-a descoperit planul Său lui Avraam, 
undeva în jurul anului 1800 î.Hr. Înconjurat de păgânism, 
idolatrie şi apostazie, Avram, aşa cum era numit pe atunci, i-a 
rămas credincios lui Dumnezeu.
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Când Avraam avea 75 de ani, Dumnezeu i-a vorbit şi i-a 
făcut o promisiune uimitoare: „Voi face din tine un neam mare 
şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o 
binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi 
voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine.” (Geneza 12:2,3)

Pe lângă această mare făgăduinţă, Dumnezeu i-a dat lui 
Avraam şi o poruncă: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa 
tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.” (Geneza 12:1)

Avraam a ascultat de Dumnezeu. Fără ezitare. Fără 
întrebări. „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece 
într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a 
plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a 
aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui şi a 
locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună 
moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.” (Evrei 11:8-9)

Şi aşa Avraam a ieşit din casa părintească, din Haran şi  
s-a dus în ţara pe care i-a arătat-o Dumnezeu: Canaanul.

Nu este scopul acestei cărţi să descrie istoria lui Israel, 
din timpul lui Avraam, din anul 1800 î.Hr., până în vremea 
vieţii lui Hristos pe pământ. Lanţul neîntrerupt al celor 
credincioşi a început cu Adam, apoi a continuat cu generaţiile 
următoare, cu Avraam, a continuat cu fiul lui, Isaac, apoi cu 
fiul acestuia, Iacov, care a devenit Israel. Şi, după cum se ştie, 
cei 12 fii ai lui Israel au devenit fondatorii celor 12 seminţii ale 
poporului lui Israel.

Cititorul adventist are toate şansele să fie la curent cu 
lunga istorie a israeliţilor: cu patriarhii, profeţii, împăraţii, 
lunga robie din Egipt, exodul, călătoria de 40 de ani în pustie în 
drum spre ţara promisă, captivitatea babiloniană şi, în cele din 
urmă, cu divizarea Israelului în regatele de nord şi de sud.

Probabil că sunteţi obişnuiţi cu Paştele şi Marea Roşie, 
cu Sinaiul şi sanctuarul, cu tiparul repetat al apostaziei şi 
pocăinţei şi cu marile nume ale istoriei lui Israel: Iosif, Moise, 
David, Solomon, Samuel, Daniel şi mulţi alţii.
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Puţine activităţi pot fi aşa de aducătoare de satisfacţii ca 
trecerea în revistă a istoriei poporului iudeu, de la Geneza 11 şi 
mai departe – sau din cărţile Patriarhi şi profeţi şi Profeţi şi regi.

Centrul atenţiei acestui capitol nu este atât de mult 
istoria lui Israel – cronologia şi liderii lui, datele şi locurile, 
vremurile de ascultare şi apostazie. În loc de asta, o dată în 
plus, continuăm povestea urmaşilor credincioşi ai lui 
Dumnezeu – a celor din minoritatea credincioasă, care I-au 
rămas loiali din timpul lui Adam până în prezent.

ALEŞI – PENTRU UN SCOP

În următoarele paragrafe, vom zăbovi asupra lui Israel 
ca ales al lui Dumnezeu – şi asupra motivelor pentru care l-a 
ales Dumnezeu.

Dumnezeu a avut un ţel înalt pentru naţiunea aceasta. Ei 
i-a încredinţat binecuvântări şi făgăduinţe aproape de 
necrezut. Însă binecuvântările şi făgăduinţele erau condi-
ţionate. Dacă israeliţii urmau să-L asculte – dacă se bizuiau cu 
desăvârşire pe El, ca să trăiască în şi prin ele – urmau să fie o 
minune pentru toate celelalte naţiuni ale pământului. Dacă nu, 
urmau să sufere înfrângerea – chiar captivitatea – din mâna 
duşmanilor lor.

Ştim deja că Israel a împlinit doar parţial – şi numai în 
anumite perioade – planul şi scopul lui Dumnezeu pentru ei. Şi 
ştim deja că, în ultimă instanţă, L-au respins pe Dumnezeu atât 
de total, în persoana lui Isus, că au participat la luarea vieţii 
Creatorului lor.

Dar, în cel mai mare declin al lui Israel – în vremea celei 
mai mari apostazii – au rămas întotdeauna în Israel câţiva 
urmaşi credincioşi, loiali şi adevăraţi ai lui Dumnezeu. Aşa 
fusese întotdeauna şi înainte de Israel. Aşa va fi întotdeauna 
după Israel.

Şi aceeaşi alegere pe care trebuiau s-o facă demult 
israeliţii, trebuie să o facem dvs. şi cu mine astăzi. Ne vom 
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aşeza ferm de partea loialităţii totale faţă de Dumnezeul 
nostru? Îi vom rămâne credincioşi chiar dacă uneori ni se va 
părea că nu numai restul lumii, dar chiar şi mulţi din propria 
biserică – poate chiar din familia noastră – se îndepărtează de 
El?

A revedea măreţul plan al lui Dumnezeu pentru Israel, 
înseamnă a descoperi acelaşi scop pentru biserica Sa de astăzi – 
planul Său pentru viaţa dvs. şi a mea.

Şi care este acel scop?

„Ei trebuiau să descopere principiile împărăţiei Sale. În 
mijlocul unei lumi căzute şi ticăloase, ei trebuiau să reprezinte 
caracterul lui Dumnezeu. Ca vie a lui Dumnezeu, trebuiau să 
producă roade complet diferite de cele ale popoarelor 
păgâne... Era privilegiul poporului iudeu de a reprezenta 
caracterul lui Dumnezeu.” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 
285)

„Scopul lui Dumnezeu era ca, prin descoperirea 
caracterului Lui de către Israel, oamenii să fie atraşi spre El.” 
(Parabolele Domnului Hristos, pag. 290)

Misiunea lui Israel? Motivul pentru care i-a ales 
Dumnezeu? Să reprezinte naţiunilor necredincioase şi 
răzvrătite caracterul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a desco-
perit lui Moise caracterul Său plin de bunătate – o bunătate 
care include milă, har, răbdare, adevăr şi iertare. În esenţă, 
toată bunătatea lui Dumnezeu se găseşte în dragostea Sa.

Dumnezeu a vrut să recâştige lumea răzvrătită care I-a 
întors spatele. Şi planul Lui era să ajungă la ea prin poporul 
ales de El. Scopul Său era ca Israel să înalţe caracterul Lui 
iubitor prin propriile vieţi – şi, prin Israel, să aducă lumea 
înapoi la Sine.
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„A fost scopul lui Dumnezeu ca, prin naţiunea iudaică, 
să împartă binecuvântări bogate tuturor popoarelor. Prin 
Israel trebuia pregătită calea pentru răspândirea luminii Sale 
în toată lumea. Popoarele lumii, urmând practici stricate, au 
pierdut cunoştinţa despre Dumnezeu. Totuşi în mila Sa, 
Dumnezeu nu i-a nimicit. El a plănuit să le ofere ocazia de a-L 
cunoaşte prin intermediul bisericii Sale.”(Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 286)

Observaţi cum trebuia Israel să recâştige aceste popoare 
pentru Dumnezeu. Prin condamnarea căilor lor idolatre, rele 
şi păgâne?

CEVA MAI BUN

Mult prea des astăzi predicatorii binecunoscuţi 
condamnă public păcatele celor care trăiesc o viaţă lipsită de 
evlavie. Aceştia ameninţă pe păcătoşi cu judecăţile mânioase 
ale lui Dumnezeu. Sau, când au loc dezastre naturale, arată 
către ele ca fiind dovada mâniei şi nemulţumirii lui 
Dumnezeu.

Asta ne chemă Dumnezeu să facem? Asta i-a chemat pe 
cei din Israel să facă?

„Popoarele lumii se închină la dumnezei falşi. Ele 
trebuie întoarse de la falsa lor închinare nu prin denunţarea 
idolilor lor, ci prin privirea către ceva mai bun. Bunătatea lui 
Dumnezeu trebuie făcută cunoscută.” (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 299)

Da, cei care trăiesc departe de Dumnezeu, cad în păcate 
cu-adevărat abominabile. Dar, fie că e vorba de Israelul din 
vechime, fie de poporul lui Dumnezeu de astăzi, este oare 
misiunea urmaşilor lui Dumnezeu aceea de a condamna, a 
denunţa, a invoca judecăţile lui Dumnezeu?

50 KEN MCFARLAND - CEI CHEMAŢI... CEI ALEŞI



Sau, în loc de asta, trebuie să arate lumii ceva mai bun? Şi 
care este acest „ceva mai bun”? Bunătatea lui Dumnezeu. 
Caracterul Său. Dragostea Sa.

În acţiunea de a ajunge la lume prin urmaşii Săi, a fost 
vreodată planul lui Dumnezeu să se folosească ameninţarea 
pentru a recâştiga lumea? Să-i câştige prin mânie şi 
condamnare? Să-i terorizeze cu păcatele lor?

Nu cumva, în loc de asta, Dumnezeu are doar o singură 
cale de a-i recâştiga pe rebeli: să le arate atât de clar iubirea Sa, 
încât să fie atraşi în mod irezistibil înapoi la El?

Aşa cum spune şi proverbul, prinzi mai multe muşte cu 
miere decât cu oţet. Şi, dacă asta e adevărat cu muştele cele 
murdare şi urâte, e de asemenea valabil şi în cazul celor aflaţi 
în mocirla păcatului.

Dumnezeu nu are nevoie de mai mulţi avocaţi ai 
acuzării. Are nevoie de mai mulţi martori care să spună 
adevărul despre El.

Scopul lui Dumnezeu pentru vechiul Israel ar fi putut 
reuşi dacă ei ar fi cooperat cu El. Dumnezeu n-ar fi putut oferi 
mai mult poporului Său din ce era necesar pentru a fi 
reprezentanţii Lui. El nu a reţinut nimic:

„Dumnezeu a dorit să facă din poporul Israel un motiv 
de laudă şi de slavă. Lor li s-au dat toate avantajele spirituale. 
Dumnezeu nu a reţinut nimic din ce i-ar fi ajutat să-şi formeze 
caracterul pentru a fi reprezentanţii Lui.” (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 288)

Dar, în ciuda tuturor binecuvântărilor promise,  în ciuda 
resurselor nelimitate pe care El le-a pus la dispoziţie, în cele 
din urmă, Israel a dat greş în realizarea planului lui 
Dumnezeu. Şi, pentru că au refuzat să satisfacă obligaţiile 
stabilite de Dumnezeu, n-au avut parte nici de binecuvântările 
Lui.

Imaginaţi-vă de ce s-ar fi bucurat Israel:
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„Dacă ar fi fost ascultători, ei ar fi fost scutiţi de bolile 
care chinuiau celelalte naţiuni şi ar fi fost binecuvântaţi cu 
vigoare şi inteligenţă. Slava lui Dumnezeu, maiestatea şi 
puterea Lui urmau să fie arătate prin prosperitatea lor. Trebuia 
să fie o împărăţie de preoţi şi prinţi. Dumnezeu le-a oferit orice 
posibilitate de a deveni cea mai mare naţiune de pe pământ.” 
(Parabolele Domnului Hristos, idem)

�Apărarea de boli.
�Forţă intelectuală.
�Prosperitate.
�Orice binecuvântare imaginabilă.

Israel ar fi putut fi minunea lumii – cea mai măreaţă 
naţiune de pe pământ. Dar, în mod tragic, au petrecut secole în 
înfrângere şi captivitate.

Opt cuvinte punctate, de neuitat, surprind eşecul final al 
lui Israel: „Dar Israel nu a împlinit scopul lui Dumnezeu.” 
(Parabolele Domnului Hristos, pag. 290)

Cum s-a întâmplat asta, cum s-a putut întâmpla?
„Ei L-au uitat pe Dumnezeu şi au pierdut din vedere 

înaltele lor privilegii ca reprezentanţi ai Săi. Binecuvântările 
pe care ei le-au primit nu au adus binecuvântări lumii. Toate 
avantajele lor au fost folosite pentru preamărirea proprie. Ei L-
au jefuit pe Dumnezeu de slujirea care I se cuvenea şi i-au jefuit 
pe tovarăşii lor de îndrumarea religioasă şi un exemplu sfânt.” 
(Parabolele Domnului Hristos, pag. 291-292)

Ca naţiune, Israel ar fi îndeplinit o misiune aşa de 
grandioasă, că abia ar putea fi pricepută. Însă eşecul lor a fost 
catastrofal:

„Cei din poporul iudeu au nutrit ideea că erau favoriţii 
cerului şi că trebuiau ca totdeauna să fie înălţaţi ca biserică a lui 
Dumnezeu. Erau copiii lui Avraam, declarau ei, iar temelia 
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prosperităţii lor le părea aşa sigură, că invitau cu sfidare 
pământul şi cerul să-i lipsească de drepturile lor. Dar, printr-o 
viaţă de necredinţă, ei se pregăteau pentru condamnarea 
cerului şi separarea de Dumnezeu.” (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 294)

Cu toate că naţiunea iudaică s-a separat în cele din urmă 
de Dumnezeu, lumea aceasta nu a fost lăsată fără bărbaţi şi 
femei care să rămână credincioşi lui Dumnezeu – care să-L 
iubească din toată inima şi să-I slujească cu credincioşie, 
indiferent de ce s-ar fi întâmplat.

Lanţul celor credincioşi a rămas întreg. 
Când Isus a sosit pe acest pământ ca un nou născut, 

câţiva din aceşti credincioşi I-au întâmpinat naşterea cu 
bucurie şi apreciere, chiar dacă majoritatea copleşitoare a lui 
Israel fie L-a respins, fie nici măcar nu L-a recunoscut. 

În anii copilăriei lui Isus şi în cei trei ani şi jumătate de 
lucrare publică, această lume nu a fost niciodată lipsită de unii 
care mai degrabă ar fi murit decât să fie neloiali Creatorului şi 
Unsului lor.

Istoria acestei cărţi este istoria câtorva credincioşi – o 
istorie pe care o urmărim de la Adam până la sfârşitul tim-
pului. E mai mult decât o poveste abstractă. Pentru că e o 
istorie care vă implică pe dvs. şi pe mine. Ca niciodată până 
acum, anul acesta, luna aceasta, ziua aceasta, când e vorba de 
Dumnezeu, există doar două tabere: cei care Ii sunt credincioşi 
şi loiali, şi cei care aleg să-şi vadă de propriul drum.

Este o alegere cu care trebuie să vă confruntaţi din nou 
înainte de a merge la culcare. Şi din nou mâine, când vă treziţi 
pentru a face faţă unei noi zile.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Imaginaţi-vă că dimineaţa mergeţi la lucru, iar seara 
când vă întoarceţi acasă descoperiţi că familia nu vă mai 
recunoaşte, că pentru ei sunteţi un străin cu totul.

Sau imaginaţi-vă că mergeţi la o întâlnire de familie, 
doar ca să descoperiţi că nimeni nu are nici cea mai vagă idee 
cine sunteţi. Să sperăm că nimic de genul acesta nu vi se va 
întâmpla. Însă I s-a întâmplat lui Isus.

„El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu 
L-a cunoscut. A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:10-
11). O altă versiune a Bibliei redă în felul următor:

„Dar, cu toate că lumea a fost făcută prin El, când a venit, 
lumea nu L-a recunoscut. Chiar în propria ţară şi în propriul 
popor, nu a fost acceptat” - New Living Translation

A fost destul de rău că „lumea” nu L-a cunoscut pe Isus 
când a venit pe acest pământ. La urma urmelor, era şi 
Creatorul lor, fie că-L recunoşteau, fie că nu, şi a venit să ofere 
mântuirea nu numai „alor Lui”, ci „întregii lumi”.

CĂUTÂND ÎMPĂRATUL 
NEPOTRIVIT

5



Da, a fost destul de rău că lumea nu L-a recunoscut. Dar, 
de necrezut, chiar şi „ai Săi” L-au respins! Cu toate că 
Dumnezeu a dat cel puţin trei sute de profeţii specifice care 
prevesteau venirea lui Isus, poporul Său L-a respins. Cu toate 
că Scripturile erau clare despre cum, unde şi când va veni Isus, 
cei din poporul Său L-au respins.

Însă nu toţi.
Să luăm din nou seama: De la început, Dumnezeu a avut 

o linie neîntreruptă de urmaşi credincioşi, care Îi sunt loiali şi 
care au încredere în El şi Îl iubesc. Şi, de la început, aceştia au 
fost în minoritate. Ei sunt acei „câţiva” care găsesc şi urmează 
cărarea îngustă care merge spre viaţă. Marea majoritate alege 
calea uşoară şi merge pe drumul care duce spre distrugere.

Unii ar putea gândi că, dacă atunci când istoria lumii 
ajunge în sfârşit la final, şi numai câţiva sunt mântuiţi şi găsesc 
viaţa veşnică, în timp ce marea majoritate sunt pierduţi şi, în 
cele din urmă distruşi, atunci Satana trebuie să câştige şi 
Dumnezeu să piardă.

E adevărat că, atunci când se încheie timpul pământesc 
şi începe eternitatea, dintre miliardele care au trăit pe acest 
pământ, cei mântuiţi vor fi într-adevăr în minoritate. 

Dar ţineţi minte aceste trei lucruri:

1. Viaţa salvatoare şi moartea lui Isus au asigurat 
mântuirea gratuită a tuturor. El „are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la 
pocăinţă.” (2 Petru 3:9) Aşa că Dumnezeu nu alege ca unii să fie 
mântuiţi şi unii pierduţi. Fiecare persoană – folosind puterea 
liberului arbitru pe care Dumnezeu a dat-o la creaţie fiecărui 
bărbat şi fiecărei femei – va decide, în cele din urmă, care va fi 
destinul lui sau al ei.

2. Finalul marii controverse dintre bine şi rău – dintre 
Hristos şi Satana – nu a avut loc încă. La final, în dezvăluirea 
dramatică înainte de întoarcerea lui Isus, o mulţime vastă se va 
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alătura urmaşilor credincioşi ai lui Hristos. Unii vor veni din 
tabăra inamicului. Unii care au încercat să ia o decizie o vor 
face atunci. Încă nu putem spune că minoritatea care va fi în 
cele din urmă salvată va avea un număr jalnic de mic. La urma 
urmelor, Ioan Vizionarul Apocalipsei – privind cerul – a zărit 
„o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea 
în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.” (Apo-
calipsa 7:9)

3. Profetul Isaia spune că, atunci când lupta se termină, 
Isus însuşi „va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va 
înviora” (Isaia 53:11). În sacrificiul enorm pe care L-a făcut Isus 
pentru a-i salva pe oameni, va considera că a meritat tot ce a 
dat, toată durerea pe care a îndurat-o, chiar până la moarte.

Aşa că nu trebuie să ne îngrijorăm că urmaşii credincioşi 
ai lui Isus sunt – sau au fost vreodată puţini la număr. Şi, când 
Isus a ajuns pe acest pământ ca împlinire a făgăduinţei şi 
profeţiei, aceia care erau cu-adevărat ai Lui erau aşa puţini, 
încât Biblia a putut spune cu exactitate că „ai Lui”, naţiunea pe 
care a ales-o să-L reprezinte pe pământ, nu L-au primit. 

Cum se poate aşa ceva?

OCHI CARE NU VĂD, 
URECHI CARE NU AUD

Aveau profeţiile. Dumnezeu S-a asigurat că niciun 
detaliu cu privire la venirea lui Hristos nu le era ascuns. Dar 
apostazia îndelungată şi repetată orbise ochii naţiunii alese de 
Dumnezeu – în special a conducătorilor ei. Aveau ochi cu care 
să citească, dar nu vedeau. Aveau urechi cu care i-au ascultat 
pe profeţi, dar nu auzeau.
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Animaţi de acelaşi spirit care l-a împins şi pe Lucifer să 
se înalţe pe sine, ei erau plini de o dorinţă copleşitoare de a 
deveni o naţiune aşa măreaţă, încât să domine şi să controleze 
toate celelalte naţiuni. Dar măreţia naţională pe care 
Dumnezeu a dorit-o pentru ei era măreţia slujirii, nu puterea 
dominaţiei militare.

Da, Israel a crezut în venirea lui Mesia, dar au urmărit în 
profeţiile despre venirea Sa propriile lor dorinţe preconcepute. 
Nu doreau – şi nu căutau – un Mesia care urma să vină în 
sărăcie şi umilinţă, născut într-un grajd, crescut de doi părinţi 
prea săraci ca să-şi permită preţul unei jertfe obişnuite. Nu, ei 
doreau un Rege cuceritor – un conducător militar care să-i 
scape de opresiunea romanilor pe care-i urau.

Căutau un Mesia mai potrivit, aşa că au ratat venirea 
Lui.

Dar nu toţi au făcut aşa.

UNII AU CĂUTAT ÎMPĂRATUL POTRIVIT

Păstorilor umili de pe câmp le-a apărut un înger şi le-a 
vestit naşterea lui Hristos. Plini de veneraţie, păstorii au mers 
să-L vadă pe Împăratul nou născut. Înţelepţii de la răsărit au 
văzut o stea strălucitoare pe cerul nopţii şi au urmat-o până la 
locul naşterii lui Hristos, pentru a I se închina.

Şi, de-a lungul vieţii Sale pe acest pământ, câţiva 
credincioşi au crezut în Isus şi L-au urmat. Părinţii Lui. Ioan 
Botezătorul şi cei mulţi care au răspuns la predicarea Lui. 
Maria, Marta şi Lazăr. Cei 12 ucenici. Nenumăraţii oameni cu 
inima curată din Israel care L-au auzit pe Isus învăţând, care au 
văzut minunile Lui şi au fost deschişi la convingerea Duhului 
Sfânt – şi aceştia şi-au ocupat locul în linia neîntreruptă a celor 
credincioşi.

Şi, când viaţa şi lucrarea lui Isus a atins punctul ei 
culminant, într-o zi de vineri întunecată, pe o cruce hidoasă, nu 
toţi cei din mulţimea frenetică I-au cerut moartea. Simon din 
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Cirene a purtat crucea lui Isus, iar paşii l-au condus lângă 
dreptate, adevăr şi mântuire. Un soldat roman a ales să facă 
parte din tabăra Lui, iar un tâlhar a luat aceeaşi decizie – aşa 
cum au făcut-o mulţi din gloata zgomotoasă de la piciorul 
crucii.

Cine altcineva în afară de Dumnezeu poate şti câţi au 
ales pentru Hristos în timpul vieţii Sale pe acest pământ? Într-o 
zi vom şti şi, fără îndoială, vom fi uimiţi când vom afla.

Când Isus a încheiat ce a venit să realizeze pe pământ, 
Biblia spune că S-a ridicat la cer, ca să stea la dreapta lui 
Dumnezeu Tatăl. Dar, înainte de a părăsi acest pământ, urma 
să înceapă un nou Israel, diferit. De data aceasta, în loc să 
aleagă o singură naţiune, urma să deschidă un Israel spiritual 
către oricine, invitând fiecare bărbat, femeie şi copil să-L 
urmeze.

Isus urma să-Şi întemeieze biserica – iar urmaşii Săi 
aveau să-I poarte numele, fiind cunoscuţi drept creştini. Prin 
biserica Sa, Isus urma să asigure şi să extindă linia celor 
credincioşi din viitor. Biserica Lui avea să se întindă de la 
ridicarea Lui la cer şi până la a doua Sa venire.

Biserica a început cu un succes miraculos. Mii erau 
convertiţi într-o singură zi. Adevărul şi dragostea lui Isus 
urmau să se împrăştie pe pământ ca focul în mirişte. Dar, ca şi 
în cazul lui Israel, biserica trebuia să aibă şi ea parte de 
împotrivirea lui Satana. Urma să fie infiltrată de eroare. Urma 
să facă compromis cu lumea din jurul ei. Urma să alunece în 
apostazie, idolatrie şi erezie, până ce, din nou, numai câţiva 
credincioşi puteau fi găsiţi între hotarele ei.

Poate fi trist – chiar deprimant – să revedem istoria lui 
Israel şi să vedem ce crunt au ratat scopul uimitor al lui 
Dumnezeu pentru ei. Poate fi la fel de solemn să studiem 
istoria celui de-al doilea Israel al lui Dumnezeu, biserica Sa, şi 
să vedem repetatele ei abateri de la obiectivul Lui pentru ea.

Dar observaţi cu atenţie: În cel mai întunecat ceas – în 
culmea apostaziei sale – întotdeauna, întotdeauna au existat în 
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Israel câţiva credincioşi care „nu şi-au plecat genunchiul în 
faţa lui Baal” şi istoria bisericii dovedeşte că, atunci când a fost 
cea mai coruptă, întotdeauna, întotdeauna au existat câţiva 
credincioşi care L-au urmat pe Isus cu o credinţă de 
nezdruncinat.

Să ne întoarcem acum la naşterea bisericii creştine şi să-i 
urmăm călătoria de-a lungul primelor decenii. Şi, dacă 
descoperim – aşa cum o vom face – că, în curând după înte-
meierea ei, biserica de pe calea timpului a deraiat şi s-a aplecat 
în apostazie, atunci, în loc să deplângem acea tragedie, să 
descoperim şi să sărbătorim pe acei câţiva credincioşi care au 
stat ferm de partea dreptăţii, indiferent de urmări. Fiindcă 
aceştia sunt strămoşii noştri spirituali. Acestea sunt legăturile 
trainice din lanţul din care şi noi aspirăm să facem parte.

Când citiţi aceste cuvinte, întreaga populaţie de 7 
miliarde a lumii, ia poziţie de-o parte sau de alta a marii 
controverse. Prin alegere activă sau printr-o absenţă pasivă, o 
majoritate tragică alege tabăra care nu trebuie. Însă Dumnezeu 
are credincioşii Lui chiar şi în acest moment. Ei Îl iubesc cu 
înflăcărare. Vor să I se supună. Aleg să-L creadă. Vor sta de 
partea adevărului Său şi vor apăra caracterul Său până la 
ultima suflare.

Aţi ales – fără să priviţi înapoi – de ce parte sunteţi în 
această mare controversă? Dacă nu, de ce aşteptaţi – de ce să nu 
fie aceasta ziua în care să acţionaţi?

Şi, dacă aţi făcut-o, aceasta poate fi o altă zi în care să daţi 
de ştire lumii şi universului care e exact poziţia dvs.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Când eram tânăr, am lucrat verile în pădurile din 
Oregon – în nord-vestul Americii – într-o exploatare forestieră. 
Într-o după-amiază toridă şi uscată de august, cam la 15 metri 
de locul unde stăteam, am văzut un cablu frecându-se de o 
stâncă, aruncând scântei în iarba din pădure uscată ca iasca. 
Flacăra a izbucnit instantaneu, răspândindu-se rapid în toate 
direcţiile.

Alergând într-acolo, mi-am smuls casca şi tricoul,     
într-un efort zadarnic de a stinge focul. Însă flăcările goneau 
într-un cerc tot mai larg, imposibil de stăpânit.

Operaţiile forestiere au încetat şi întreaga echipă a făcut 
tot ce-i stătea în putinţă să pună capăt incendiului, dar ziua era 
prea fierbinte, iarba prea uscată, copacii prea pârjoliţi. Spre 
seară, avioane uriaşe îşi aruncau încărcătura de agenţi roz de 
stingere, peste un incendiu care consumase deja câteva sute de 
acri. Urmau să treacă zile întregi până ce focul avea să fie 
complet sub control.

Din acea zi, nu mă pot gândi la Cincizecime fără să-mi 
aduc aminte de incendiul din munţii Oregonului.

INCENDIU!
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Isus a petrecut trei ani în lucrarea pe acest pământ. N-a 
încercat să-Şi evanghelizeze poporul ales, Israel. Nu a încercat 
să evanghelizeze neamurile necredincioase. Da, de pe malul 
lacului şi de la poalele muntelui, El spunea parabole – 
povestiri simple care-i ajutau pe oameni să-I înţeleagă 
împărăţia spirituală. Însă nu a ţinut întâlniri evanghelistice,   
n-a bătut mapamondul în încercarea frenetică de a câştiga 
lumea, nu a făcut miracole ca să ajungă la toţi cei de pe pământ 
cu mesajul iubirii şi harului.

În loc de asta, Isus s-a revărsat în doisprezece oameni 
simpli, care au avut suficientă încredere în El încât să-şi 
părăsească traiul şi să-L urmeze – să înveţe de la El – puţin 
peste trei ani. L-au urmat când Acesta slujea tuturor celor care 
aveau nevoie de El, când vindeca pe ologi şi orbi, când spunea 
adevărul despre Dumnezeu, când demonstra cum arată 
dragostea privită de aproape.

A pus în fiecare din cele douăsprezece inimi câte o 
scânteie. Dar aceste inimi nu erau încă suficient de aride şi 
însetate ca să erupă în flăcări de foc. Erau ca lemnul verde, 
neuscat. Pe când lucrarea lui Hristos a ajuns la culmea Crucii, 
unul din cei doisprezece L-a trădat; un altul s-a lepădat de El.

Însă, în acest răstimp, iubirea a mocnit în inimile tuturor, 
în afară de a unuia. Când, după trei zile, Isus a înviat din morţi, 
flăcările au devenit strălucitoare. Apoi Isus S-a înălţat şi S-a 
pierdut din ochii ucenicilor. Însă, înainte de asta, le-a zis că va 
trimite Duhul Sfânt care să rămână cu ei.

Aşa s-a făcut că apoi s-au adunat în camera de sus şi au 
petrecut zece zile în rugăciune şi în curăţirea inimilor de 
egoismul care le împiedica arderea. Au căutat Duhul Sfânt 
promis şi au aşteptat...

Apoi deodată... „a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui 
vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte 
limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au 
aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh 
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Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da 
Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:2-4)

Cincizecimea!
Focul care arsese constant în ei timp de peste trei ani s-a 

contopit cu limbile de foc de „deasupra” lor. Şi cu toţii ştim ce 
face un „vânt puternic” focului. Urmaşii lui Hristos erau 
aprinşi de puterea şi pasiunea dragostei curate – mistuiţi    
într-un foc al zelului, urgenţei şi hotărârii de neoprit de a 
recâştiga lumea pentru Domnul şi Salvatorul lor înviat. Când 
au coborât din camera de sus, Petru a vorbit în numele tuturor, 
predicând cu o asemenea putere a Duhului, că, atunci când a 
terminat, trei mii de oameni L-au acceptat pe Isus şi au fost 
botezaţi.

S-a născut biserica creştină. Şi elanul ei a măturat lumea 
atât de rapid şi de neabătut, încât, în scurt timp, unii din cei 
care se opuneau credincioşilor, se plângeau că „au răscolit 
lumea”. (Faptele Apostolilor 17:6)

Se părea că biserica creştină – noul Israel al lui Hristos – 
era destinat să atragă cu repeziciune lumea înapoi la Hristos, 
cu ajutorul magnetismului intens al iubirii şi adevărului Său. 
Pentru că dragostea lui Hristos – aşa cum s-a demonstrat în 
viaţa Sa lipsită de egoism şi prin jertfa Lui – avea puterea să 
facă ceea ce nimic altceva nu putea face. Topea inimile. 
Distrugea încăpăţânarea şi făcea ca mândria să fie respin-
gătoare. Şi adevărul lui Hristos – aşa cum El l-a învăţat şi trăit – 
demasca minciunile Satanei şi înălţa un Dumnezeu-Tată 
hotărât să-şi recâştige copiii răzvrătiţi.

FLACĂRA ALBASTRĂ, CONSTANTĂ

Observaţi, focul Cincizecimii nu era sentimentalism 
necontrolat, aşa cum e flacăra gălbuie, lungă, stridentă, 
unduitoare a unei lămpi de sudură. Nu, era ca o lampă de 
sudură reglată cu grijă, aşa încât flacăra ei ardea cu o 
intensitate constantă, cu o culoare albastru-alburie. Acea 
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flacără incandescentă a Cincizecimii era rezultatul care se 
produce când Dumnezeu ajunge să umple complet fiinţa 
umană cu Sine. Şi, din moment ce Dumnezeu e dragoste, 
fiecare credincios devenea o torţă a dragostei şi pentru 
aprinderea altora. Şi fiecare nouă torţă aprindea şi pe alţii, 
declanşând o reacţie în lanţ care trecea de la casă la casă, de la 
cetate la cetate, de la provincie la provincie.

Observaţi de asemenea că focul iubirii lui Dumnezeu nu 
e la fel ca iubirea atât de des celebrată în cântecul, poezia şi 
teatrul acestui pământ.

Dragostea lui Dumnezeu nu oferă pentru a primi. 
Nu e o revărsare a emoţiilor.
Nu e o pasiune nebună.
Nu renunţă niciodată când drumul devine dificil – când 

„fiorul a dispărut”.

Dragostea lui Dumnezeu s-a văzut cel mai limpede la 
cruce: sacrificiu de sine total, nu pentru oamenii care meritau, 
ci pentru cei care aveau nevoie de ea. Dumnezeu i-a iubit pe cei 
pe care I-a creat, în ciuda răzvrătirii lor – în ciuda dorinţei lor 
de a-L anihila. I-a iubit pentru că El îi făcuse. Erau ai Lui – şi Şi-
ar fi dat viaţa ca să-i mântuiască.

SUB ATAC

La cruce, a fost pecetluită condamnarea finală a Satanei. 
Era ireversibil: urma să piardă marea controversă dintre el şi 
Hristos. Dacă aspirase să devină o altă superputere în univers, 
efortul lui era acum neutralizat. Acum era un oponent rănit de 
moarte – un inamic falit.

Dar, cât timp avea viaţă şi suflare, urma să se împo-
trivească lui Hristos şi poporului Său – biserica. Urma să 
dezlănţuie întreaga forţă a egoismului şi minciunilor, urma să 
facă tot ce-i stătea în putinţă să distrugă biserica cea prosperă, 
dar fără experienţă.
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Pentru cei cu ochi de privit şi urechi de auzit, contra-
atacurile Satanei nu urmau să fie o surpriză. Atunci când 
apostolul Pavel şi-a continuat lucrarea, mai întâi pentru a-i 
converti pe iudei şi apoi neamurile, a dat avertizarea: „Ştiu 
bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, 
care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru 
oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe 
ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte 
că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu 
lacrimi pe fiecare din voi.” (Faptele Apostolilor 20:29-31)

Satana urma să atace tânăra biserică din afară şi 
dinăuntru. Din afară urmau să vină lupi sălbatici care să atace 
turma. Dinăuntru urmau să se ridice oameni spunând „lucruri 
stricăcioase”.

Lucruri stricăcioase?
Pavel a vorbit mai larg despre asta într-o altă scrisoare 

adresată bisericii: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor 
putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să 
audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţături după poftele lor. Îşi 
vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre 
istorisiri închipuite.” (2Timotei 4:3-4)

Doctrinele sănătoase contra fabulelor.
Adevărul contra minciunilor.
Bătălia dintre adevăr şi minciună – dintre învăţăturile 

sănătoase şi cele false – a devenit aşa evidentă într-o biserică, 
încât Pavel a fost îndemnat s-o mustre cu cele mai tari cuvinte 
cu putinţă: „Mă mir”, scria Pavel, „că treceţi aşa de repede de la 
Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. 
Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă 
tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar 
dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propo-
văduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am 
propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi 
acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită 
de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:6-9)
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Pavel şi-a întărit mustrarea împotriva ereziilor care se 
ridicau dinăuntrul bisericii, afirmând ceea ce puţini alţii aveau 
ochi să vadă. „Căci taina fărădelegii”, a spus el, „a şi început să 
lucreze.” (2Tesaloniceni 2:7)

Aşadar, chiar şi după cruce Satana a continuat războiul 
împotriva lui Hristos. Nu urma să se dea înapoi de la nimic. 
Urma să atace caracterul lui Dumnezeu, legea Sa, adevărul 
Său, evanghelia Sa, biserica Sa şi poporul Său.

De la Adam la Noe, de la Noe la Avraam, de la Avraam 
la Hristos, întotdeauna, întotdeauna au existat unii care au fost 
credincioşi lui Dumnezeu şi adevărului Său. Uneori au fost 
mulţi, iar alteori (aşa cum a fost cu Noe pe timpul potopului) 
foarte puţini – opt oameni pe întregul pământ. Dar, fie că au 
fost opt la potop sau cu trei mii mai mulţi la Cincizecime, lanţul 
neîntrerupt al celor credincioşi a continuat în istorie.

Cine ştie câţi credincioşi adevăraţi L-au urmat pe 
Hristos când Acesta era pe culmile succesului Său iniţial? 
Poate milioane? Ceea ce ştim e că Pavel avertizase că marele 
inamic urma să pregătească un atac frontal împotriva aleşilor 
lui Dumnezeu. Urma să folosească şi persecuţia din exterior şi 
erezia şi compromisul din interior pentru a produce paguba 
maximă.

Întreaga istorie a bisericii creştine – de la Cincizecime, la 
a doua venirea a lui Isus – e descrisă în cartea Apocalipsa. 
Primele trei capitole ale ei conţin mesaje către cele şapte 
biserici. Cele şapte biserici sunt de fapt o biserică continuă, dar 
în epoci diferite ale istoriei. Datele pentru începutul şi sfârşitul 
fiecărei biserici nu pot fi precizate exact – variază de la un 
teolog la altul. Dar, în general, acestea sunt cele şapte biserici şi 
perioadele lor aproximative:

�Efes – de la Cincizecime până în jurul anului 100 d.Hr.
�Smirna – 100 până în jurul anului 313
�Pergam – 313 până în jurul anului 538 
�Tiatira  – 538 până în jurul anului 1517
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�Sardes – 1517 până  în jurul anului 1798
�Filadelfia – 1798 până în jurul anului 1844
�Laodicea – 1844 până la sfârşitul timpului

În capitolele următoare ale acestei cărţi, vom urmări 
istoria poporului lui Dumnezeu în fiecare din aceste perioade 
– sub simbolurile acestor şapte biserici. Următorul capitol se 
va concentra pe primele trei din cele şapte biserici: Efes, 
Smirna şi Pergam.

De acolo, vom însoţi biserica prin tunelul lung al Evului 
întunecat, sub simbolul Tiatirei. Urmează biserica Refor-
maţiunii, sub simbolul Sardes. De la Reformaţiune până în 
anul 1844, explorăm biserica intrând în ceea ce istoria cunoaşte 
ca fiind „marea trezire adventă” - biserica Filadelfia.

Odată cu anul 1844, ajungem la ridicarea rămăşiţei, iar 
capitolele finale ale cărţii se vor axa pe rolul acestei rămăşiţe. 
Aceste capitole ar trebui să prezinte cel mai mare interes 
pentru mine şi pentru dvs. – pentru că acolo se vorbeşte despre 
noi! Despre privilegiul şi obligaţia noastră de a continua linia 
neîntreruptă a celor credincioşi. Vorbesc despre cum vrea 
Dumnezeu să ne folosească în viaţa de zi cu zi pentru a 
recâştiga pe rebelii Săi. Vorbesc despre a şti cine suntem şi de 
ce suntem aici!

Există o linie de la Adam la tine şi la mine. La mijloc, 
timp de şase mii de ani şi mai mult, Dumnezeu Şi-a făurit 
lanţul neîntrerupt al celor credincioşi şi loiali.

Vreau să fiu o verigă tare în acel lanţ – o za de care şi alţii, 
la rândul lor, să se lege pentru a extinde lanţul încă puţină 
vreme, până ce marea bătălie se termină în final.

Şi se va sfârşi, prieteni. Curând, dar nu încă.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Dacă el însuşi a aprins focul, istoria nu poate spune cu 
siguranţă. Dar istoria confirmă că, la început, blamul a căzut 
asupra lui.

Asta până când s-a găsit un ţap ispăşitor.
Când un incendiu a măturat cetatea Romei în anul 64 

d.Hr., lăsând intacte numai patru din cele 14 districte ale sale, 
s-au răspândit zvonuri că însuşi împăratul – Nero (care a 
domnit între anii 54 şi 68) – a aprins focul. Se zvonea de 
asemenea că, în săptămâna când flăcările se înălţau, Nero 
cânta la liră de pe vârful unui deal, în timp ce oraşul ardea. 
Peste ani, aceasta s-a transformat în legenda că Nero cânta la 
vioară în timp ce Roma ardea – puţin probabil, deoarece vioara 
nu fusese încă inventată.

Pentru a înlătura suspiciunile nedorite ale populaţiei, 
Nero i-a acuzat pe creştinii care locuiau în cetate. Iată cuvintele 
istoricului roman, Tacitus:

„De aceea, pentru a înăbuşi zvonurile, Nero a căutat 
nişte vinovaţi anume şi a pedepsit cu cel mai mare rafinament 
şi cruzime o clasă de oameni urâţi pentru nelegiuirile lor; pe 
aceştia norodul îi numea creştini. Ţapii ispăşitori ai lui Nero 
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erau alegerea perfectă pentru că asta slăbea temporar 
presiunea feluritelor zvonuri care circulau prin Roma.”

Nelegiuirile lor?
De ce exista această rea voinţă împotriva primilor 

creştini?
La fel cum afirmaţiile mincinoase au condus la moartea 

lui Isus Hristos – fondatorul bisericii – la fel, minciuni 
asemănătoare urmau să se răspândească şi în legătură cu 
urmaşii Lui. În marea controversă dintre bine şi rău, între 
Hristos şi Satana, Isus a câştigat bătălia decisivă pe crucea de 
pe Calvar. Condamnarea finală a lui Satana a fost pecetluită 
când Isus a strigat: „S-a sfârşit!”

Însă, cu toate că soarta finală a lui Satana a fost stabilită 
în acea zi întunecată de vineri, alte probleme între cel care 
fusese odată cel mai înălţat înger al cerului şi Creatorul lui 
rămâneau încă a fi rezolvate. Întrebările despre corectitudinea 
lui Dumnezeu, despre legea Sa, guvernarea Sa şi caracterul Lui 
urmau să primească un răspuns deplin.

Odată ce Isus s-a întors la dreapta Tatălui, în cer, Satana 
şi-a concentrat furia nepotolită împotriva urmaşilor lui 
Hristos de pe pământ. În timp ce Isus mergea pe drumurile din 
Palestina, Satana a născocit tot felul de minciuni respingătoare 
împotriva Lui. Aceeaşi tactică a continuat-o acum împotriva 
urmaşilor lui Hristos.

Zvonurile se răspândeau ca flăcările Romei. Practica 
Cinei Domnului a condus la vorbe nebuneşti despre sacrificii 
umane şi canibalism. Odihna de Sabat a condus la acuzaţii de 
lene. Creştinii, se spunea, erau implicaţi în orgii dezlănţuite şi 
alte manifestări depravate. Aşa că, atunci când Nero a abătut 
suspiciunile legate de marele incendiu de la sine, la creştini, 
totul a mers ca uns. Istoricii epocii consemnează că persecuţia 
care a urmat a fost atât din cauza incendiului, cât şi a concepţiei 
răspândite potrivit căreia creştinii erau duşmanii umanităţii.

Şi persecuţia a fost îngrozitoare.
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Din nou Tacitus: „Acoperiţi în piei de animale, erau 
sfâşiaţi de câini şi piereau sau erau ţintuiţi pe cruci ori sortiţi 
flăcărilor şi arşi, ca să slujească la iluminatul nocturn, când 
lumina zilei se stingea.”

Creştinii, arşi de vii ca torţe care să lumineze cerul 
nopţii. Răstigniţi. Sfârtecaţi de câini. Da, oribil.

„Puterile pământului şi iadului”, scria Ellen White,     
„s-au adunat împotriva lui Hristos în persoana urmaşilor Săi. 
Păgânismul a prevăzut că, dacă evanghelia va triumfa, 
templele şi altarele lui urmau să fie rase; de aceea şi-a adunat 
forţele pentru a nimici creştinismul.

De pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul urmărea 
furtunile care urmau să se abată asupra bisericii apostolice; şi, 
privind departe în viitor, ochiul Său distingea furtunile aprige, 
devastatoare care aveau să se abată asupra urmaşilor Săi în 
veacurile de întuneric şi persecuţie care urmau.” (Marea Luptă, 
pag. 39)

Acolo, pe Muntele Măslinilor, Isus a rostit aceste 
cuvinte: „Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi 
fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.” (Matei 24:9)

Persecuţia acelor primi creştini credincioşi nu s-a sfârşit 
cu Nero, ci a continuat timp de secole. Istoria menţionează cel 
puţin zece persecuţii majore ale creştinilor, care au început sub 
Nero şi au continuat sub succesorii lui:

�Nero (64 d.Hr.)
�Domiţian (90-96)
�Traian (98-117)
�Hadrian (117-138)
�Marcus Aurelius (161-181)
�Septimius Severus (202-211)
�Maximus Tracul (235-251)
�Decius (249-251)
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� Valerian (257-260)
�Diocleţian/Galerius (303-311)

„Aceste persecuţii, începând sub Nero, cam pe vremea 
martiriului lui Pavel, au continuat cu o furie mai mică sau mai 
mare timp de secole. Creştinii erau acuzaţi pe nedrept de cele 
mai îngrozitoare crime şi declaraţi a fi cauza marilor calamităţi 
– foamete, boală şi cutremure. Devenind obiectul urii şi 
suspiciunii populare, informatorii erau gata, de dragul 
câştigului, să-i trădeze pe cei nevinovaţi. Erau condamnaţi ca 
rebeli împotriva imperiului, ca duşmani ai religiei şi ca para-
ziţi ai societăţii. Mari mulţimi erau aruncate fiarelor sălbatice 
sau arse de vii în amfiteatre. Unii erau crucificaţi; alţii erau 
acoperiţi cu piei de animale sălbatice şi erau aruncaţi în arene 
pentru a fi sfâşiaţi de câini. Pedeapsa lor era adesea distracţia 
de căpătâi la sărbătorile publice. Nenumăraţi oameni se 
adunau să se bucure de privelişte şi salutau agonia morţii lor 
cu râs şi aplauze.” (Marea Luptă, pag. 40)

Despre aceşti credincioşi, Biblia spune: „Alţii au suferit 
batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, 
tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au 
pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, 
prigoniţi, munciţi, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit 
prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile 
pământului.” (Evrei 11:36-38).

Rezultatul persecuţiei lor neîncetate? A reuşit aceasta 
să-i descurajeze pe acei primi creştini? Oroarea tuturor acestor 
lucruri s-a dovedit a fi prea mult? Au fost aşa de descurajaţi că, 
în cele din urmă, s-au dat bătuţi?

„Zadarnice erau eforturile Satanei de a distruge biserica 
lui Hristos prin violenţă... Prin înfrângere [creştinii] au biruit.” 
(Marea Luptă, pag. 41)
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„SÂNGELE CREŞTINILOR E O SĂMÂNŢĂ”

Aşa cum a scris Tertulian, „cu cât mai des suntem 
seceraţi de voi, cu atât creştem în număr; sângele creştinilor e o 
sămânţă.”

Ce încerca Satana nu avea efect. Şi recunoaşteţi-i marelui 
duşman aceasta: nu e neghiob. Inteligenţa semeaţă cu care 
fusese binecuvântat când a fost creat, nu a dispărut atunci când 
a căzut datorită mândriei. El doar şi-a reorientat mintea 
sclipitoare către rău.

În mod clar, era timpul pentru o schimbare completă de 
strategie.

„Marele adversar s-a străduit acum să obţină printr-un 
artificiu ce nu putuse să obţină prin forţă. Persecuţia a încetat, 
iar locul ei a fost luat de ispitele prosperităţii trecătoare şi ale 
favorurilor lumeşti. Idolatrii erau conduşi să primească o parte 
din credinţa creştină, în timp ce respingeau alte adevăruri 
esenţiale. Aceştia pretindeau că Îl acceptă pe Isus ca Fiu al lui 
Dumnezeu şi cred în moartea şi învierea Lui, dar nu aveau 
convingerea păcatului şi nu simţeau nevoia pocăinţei sau a 
schimbării inimii. Cu câteva concesii din partea lor, au propus 
ca şi creştinii să facă anumite concesii, ca toţi să se poată uni pe 
platforma credinţei în Hristos.

Acum biserica era într-un pericol înfricoşător. Închi-
soarea, tortura, foamea şi sabia erau binecuvântări în 
comparaţie cu aceasta. Unii creştini au stat tari, declarând că 
nu vor face compromis. Alţii erau în favoarea cedării sau 
modificării anumitor aspecte ale credinţei lor şi a unirii cu cei 
care acceptaseră o parte a creştinismului, insistând că acesta ar 
fi putut fi mijlocul convertirii lor depline. Acesta a fost un timp 
de profundă suferinţă pentru urmaşii credincioşi ai lui 
Hristos. Sub mantia creştinismului aparent, Satana se furişa în 
biserică, pentru a le altera credinţa şi a le abate minţile de la 
cuvântul adevărului.
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Cei mai mulţi creştini au fost în cele din urmă de acord 
să-şi coboare standardele şi s-a realizat o unire între creştinism 
şi păgânism.” (Marea Luptă, pag. 42-43)

Persecuţia nu dăduse rezultate. Dar compromisul? Aici, 
inamicul a reuşit pe scară largă.

Sub simbolurile celor şapte biserici, cartea Apocalipsei 
urmăreşte întreaga istorie a bisericii creştine, de la fondarea ei, 
până la întoarcerea Fondatorului ei. Şi, cu toate că, aşa cum am 
observat în capitolul anterior, datele de început şi sfârşit ale 
fiecărei biserici diferă de la un teolog la altul, perioadele 
aproximative pentru primele trei biserici sunt după cum 
urmează:

�Efes – de la Cincizecime până în jurul anului 100 d.Hr.
�Smirna – 100–313 
�Pergam – 313–538

EFES

Observaţi acum solia lui Dumnezeu trimisă Efesului, 
prima din cele şapte:

„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce 
ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin 
mijlocul celor şapte sfeşnice din aur: „Ştiu faptele tale, 
osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus 
la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit 
mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui 
meu şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; 
pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni 
la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 
(Apocalipsa 2:1-5)
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E în afara obiectivului povestirii pe care o spunem în 
această carte să explicăm în detaliu fiecare cuvânt şi frază din 
soliile către cele şapte biserici. Dar observaţi un lucru în 
legătură cu prima solie: Dumnezeu ştie „faptele” şi „răbdarea” 
acestor primi creştini.

Conduşi de o dragoste pentru Conducătorul lor mai tare 
ca moartea însăşi, aceşti primi creştini au îndurat cele mai 
oribile persecuţii imaginabile. Au fost credincioşi şi loiali, 
indiferent de costuri.

Dar, în timp, unii au început să se clatine. Unii au 
început să piardă legătura cu Liderul lor. Unii au început să 
trateze cu uşurătate relaţia lor cu Isus.

Se întâmplă mult prea des. Cei proaspăt căsătoriţi, în 
văpaia dragostei dintâi, ar face orice unul pentru altul – chiar 
ar şi muri dacă ar fi necesar. Dar timpul, stresul şi nepăsarea 
pot produce schimbarea aşa lent, încât nici nu se observă. 
Flacăra dragostei dintâi se stinge şi rămân nişte tăciuni aprinşi 
– sau doar nişte cărbuni reci şi cenuşă.

Poate nu e realist ca pasiunea şi forţa primei dragoste să 
continue la infinit. În căsniciile reuşite, se transformă în cele 
din urmă în ceva mai durabil – o apreciere statornică, 
profundă, un angajament şi o legătură care e mult mai 
puternică, bogată şi mai de durată chiar decât văpăile 
romantice ale „primei iubiri”.

Trist însă, „prima iubire” mult prea adesea cedează în 
faţa plictiselii, iritării şi apatiei, din ce-a fost odată rămânând 
doar cărbuni.

Bisericii din Efes Dumnezeu îi spune: „Ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Pocăieşte-te şi fă faptele dintâi.” Multe relaţii 
tulburate pot fi salvate când partenerii încep să facă din nou 
unul pentru altul acele lucruri pe care le făceau odată cu aşa 
uşurinţă.

Cu toate că în jurul anului 100 – sfârşitul perioadei 
bisericii din Efes – persecuţia începuse deja, Capul bisericii a 
găsit de cuviinţă să avertizeze că, în timp ce unii rămâneau tari 
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până la moarte, alţii îngăduiau ca mulţumirea de sine să 
înlocuiască prima lor dragoste pasională.

Capul bisericii ştia că urmaşii Lui n-ar putea rezista dacă 
ar fi îngăduit, cu dezinteres, ca acest lucru să se întâmple. 
Pocăiţi-vă, întoarceţi-vă, recăpătaţi-vă zelul originar, insista 
El. Aveau nevoie disperată de acea primă dragoste, fiindcă 
Smirna era doar la doi paşi.

SMIRNA

Smirna – biserica din anul 100 până la 313 – urma să fie 
biserica din perioada celei mai aprige persecuţii. Epistola lui 
Dumnezeu către Smirna este singura dintre cele şapte care nu 
conţine nicio mustrare.

„Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat: „Ştiu necazul 
tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce 
zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te 
teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce 
în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz 
de zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa 
vieţii.” (Apocalipsa 2:9-10)

 
Pentru cei care aveau să înfrunte moartea pentru cre-

dinţa lor, cu siguranţă că trebuie să fi fost liniştitor şi 
încurajator să li se reamintească faptul că Domnul lor „a fost 
mort şi a înviat”. Aşa urmau să facă şi ei.

Ştiu, spunea Conducătorul lor, prin ce veţi trece. Ştiu că 
unii din voi veţi fi închişi pentru credincioşia voastră. Unii din 
voi vor muri. Dar să nu vă fie teamă. Dacă sunteţi credincioşi 
până la moarte, vă voi da cununa vieţii.

Ceea ce Isus a spus bisericii din Smirna e adevărat şi 
pentru biserica de la sfârşitul timpului. Chiar înainte de a doua 
venire a lui Hristos, unii din urmaşii Lui vor înfrunta din nou 
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moartea pentru credinţa lor. E posibil ca asta să includă şi pe 
unii dintre noi, cei care suntem în viaţă. Promisiunea unei 
coroane a vieţii e şi pentru cei de la sfârşit.

„Veţi avea un necaz timp de zece zile”, spune 
Dumnezeu. Şi, în timp ce e adevărat că persecuţiile au 
continuat cu întreruperi de-a lungul primelor secole, sub 
diverşi împăraţi romani, e amplu recunoscut că cea mai 
sângeroasă şi intensă din ele a avut loc de-a lungul unui 
interval de zece ani, din 303 până în 313, sub împăratul Dio-
cleţian. Aplicând principiul de interpretare a profeţiei „o zi 
egal un an” (vezi Numeri 14:34, Ezechiel 4:6), zece zile ar 
însemna zece ani.

PERGAM

Ajungem acum la biserica reprezentând schimbarea de 
strategie a Satanei, de la persecuţie la compromis. Din 313 în 
538, păgânismul şi creştinismul s-au împletit tot mai mult. Şi, 
în timpul acestei perioade, Biserica Romană a ajuns să domine 
creştinismul, introducând o mulţime de practici şi doctrine 
necunoscute bisericii timpurii. În cele din urmă, linia care 
despărţea biserica de „stat” (guvern) a devenit din ce în ce mai 
ştearsă.

„Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel 
ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: „Ştiu unde locuieşti: acolo 
unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi 
n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când 
Antipa, Martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde 
locuieşte Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte 
oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe 
Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, 
ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la 
curvie. Tot aşa şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura 
Nicolaiţilor pe care Eu o urăsc.” (Apocalipsa 2:21-15)
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Din nou, fără a încerca să mă ocup de toate detaliile 
acestei solii, e clar că Isus readuce aminte poporului Său de 
credincioşia, chiar până la martiriu, dar îi trage la răspundere 
pentru compromiterea curăţiei învăţăturii Sale. Acceptaseră 
eroarea în locul adevărului.

De la presupusa „convertire” a împăratului Constantin 
în anul 313, atunci când a făcut creştinismul religie de stat, 
până la stabilirea pe deplin a puterii papale în 538, creştinismul 
s-a compromis în mod constant. Sabatul biblic al zilei a şaptea 
a lăsat locul unui sabat duminical contrafăcut. Biblia, ca 
singura autoritate a creştinilor, a cedat locul tradiţiei omeneşti. 
Libertatea religioasă a ajuns să fie numită erezie. Mântuirea nu 
mai era un dar gratuit, ci o răsplată pentru efortul uman.

Am observat că, atunci când Satana a văzut că persecuţia 
nu funcţiona pentru distrugerea urmaşilor lui Hristos, a trecut 
pe tactica compromisului. Înseamnă asta că Satana a 
abandonat pentru totdeauna persecuţia?

Evident că nu.

„Există încă o problemă şi mai importantă care trebuie 
să fie în atenţia bisericilor de astăzi. Apostolul Pavel spune că 
„toţi cei care vor să trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi 
prigoniţi”. (2Timotei 3:12). Atunci de ce persecuţia pare că a 
slăbit într-o mare măsură? Singurul motiv este că biserica s-a 
conformat standardelor lumii şi nu mai trezeşte nicio împo-
trivire. Religia din zilele noastre nu are caracterul curat şi sfânt 
pe care l-a avut credinţa creştină în zilele lui Hristos şi ale 
apostolilor Săi. Datorită spiritului de compromis cu păcatul, 
din cauză că marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu 
sunt privite cu indiferenţă, pentru că este atât de puţină 
evlavie în biserică, creştinismul este în aparenţă atât de 
popular în lume. Să se producă o reînviorare a credinţei şi 
puterii din prima biserică şi atunci spiritul persecuţiei va fi 
reînviat, iar flăcările persecuţiei vor fi iarăşi aprinse.” (Marea 
Luptă, pag. 48)
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Dacă eforturile Satanei, din acele prime secole, de a-i 
momi pe creştini să facă compromisul nu au reuşit, deoarece 
aceştia rămâneau cu o credinţă tare, ceea ce se implică prin 
comentariul anterior este că Satana s-ar întoarce la persecuţie, 
poate chiar ar intensifica-o, dacă ar avea împotriva cui.

De ce nu există şi astăzi persecuţii ca cele pe care le-au 
îndurat primii creştini? Deoarece compromisul continuă    
într-o măsură foarte mare – nu numai la nivelul bisericii 
(indiferenţa privind adevărurile biblice), ci şi personal (com-
promisul cu păcatul).

Orice adventist ştie totuşi că urmează ploaia târzie. Ştim 
că o mare înviorare va avea loc chiar înainte de final. Ştim că 
acea „evlavie dintâi” va predomina din nou.

Şi, când acest lucru se va întâmpla, persecuţia se va 
întoarce. Şi timpul de necaz va începe din nou. Tot ce au suferit 
primii creştini – şi chiar mai mult – poporul lui Dumnezeu de 
la sfârşit va experimenta.

Pentru unii, aceasta e înspăimântător. Oricare din noi 
poate ne întrebăm dacă avem tăria să rezistăm pentru adevăr 
şi pentru Cel care este Adevărul, chiar şi în persecuţie şi 
moarte. Am putea să suportăm tortura? Înfometarea? Prizo-
nieratul? Moartea?

HAR ATUNCI CÂND E NEVOIE DE EL

„Harul Meu”, spune Dumnezeu, „îţi este de ajuns; căci 
puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” (2Corinteni 
12:9)

Astăzi – în acest moment – poate că nu aveţi har pentru 
persecuţie, pentru moarte. Pentru că astăzi, nu cu asta vă 
confruntaţi. Dar, dacă vine o vreme când Dumnezeu cere, 
permite, da, chiar vă onorează să vă confruntaţi cu aceste 
lucruri, atunci şi doar atunci, vă va da harul pentru acel 
moment.
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Totuşi, cât de credincios sunt faţă de Domnul meu 
astăzi, e o pregătire pentru cât de credincios voi fi atunci. Cât 
de credincios sunt – cât de credincios sunteţi – astăzi faţă de 
adevărul lui Dumnezeu e o măsură a cât de credincioşi vom fi 
atunci.

În Efes, Smirna şi Pergam, Dumnezeu a avut întot-
deauna oamenii Săi credincioşi şi loiali. Aceştia au luat poziţie 
în acea linie neîntreruptă care a început cu Adam şi va 
continua cât ţine timpul pe acest pământ. Este un lanţ 
neîntrerupt, în care dvs. şi cum mine suntem zale.

Când vine timpul celor mai mari încercări, vrem să stăm 
tari. Cea mai bună pregătire? Să construim cea mai durabilă cu 
putinţă legătură cu Sursa tăriei. Astăzi – mâine – şi în fiecare zi.

Unul din şlagărele cântăreţului de muzică country Jo 
Dee Messina, care a urcat în topuri, conţinea aceste cuvinte: 
„Mâine e o altă zi... şi oricum îmi este sete... aşa că adu ploaia.”

Există vreun adventist undeva în care să nu răsune acest 
sentiment şi să nu-l aplice speranţelor noastre legate de o 
reînviorare ce va veni?

Da, mâine este o altă zi. Şi mi-e aşa sete, Doamne.
Aşa că adu ploaia – Ploaia Târzie.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 

80 KEN MCFARLAND - CEI CHEMAŢI... CEI ALEŞI



Industria cinematografică a Hollywood-ului e ca un 
surfer – întotdeauna în căutarea următorului mare val.

Dacă observă că în topul listelor cu best-seller-uri sunt 
cărţile cu teme religioase, dă năvală la investiţii.

Când seria de cărţi Left Behind a atins recorduri 
publicistice în jurul lumii, asta a pregătit calea actorului 
american Mel Gibson pentru a produce Patimile lui Hristos. Iar 
când acel film a dat rezultate financiare, alţi producători au 
venit imediat cu Codul lui Da Vinci şi Leul, vrăjitoarea şi dulapul.

Nu contează că Hollywood-ul se pare că n-o nimereşte 
niciodată. Dacă nu apelează în mod intenţionat la emo-
ţionalism, colportează o „religie” care e de-a dreptul greşită 
sau anti-biblică – sau care se foloseşte de mijloacele fanteziei.

În cazul în care creatorii de filme vor ca un film religios 
să-i impresioneze pe spectatori – o dramă captivantă care să le 
pună la încercare efectele speciale – ar trebui să ecranizeze 
profeţiile din cărţile Daniel şi Apocalipsa. Dar bine că n-o fac, 
pentru că ar încerca să „corecteze” povestea, schimbând-o. Nu 
au cum s-o lase aşa cum a fost dată.

FEMEIA DIN PUSTIE

8



Dar n-ai cum să îmbunătăţeşti povestirile din Daniel şi 
Apocalipsa. Să luăm, de exemplu, istoria Balaurului şi a 
Femeii. Ca adventist, fără îndoială cunoşti bine povestea. 
Dacă-i aşa, atunci ştii deja că e una bună! Deci porneşte acel 
ecran gigantic, de înaltă definiţie, al imaginaţiei tale şi vezi din 
nou drama din Apocalipsa 12:

„În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în 
soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece 
stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea 
un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, 
s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne şi 
şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a 
treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a 
stat înaintea femeii, care sta să nască, ca să-i mănânce copilul, 
când îl va naşte.” (Apocalipsa 12:1-4)

Scenariştii buni folosesc o tehnică numită „flashback”, 
în care întrerup relatarea în desfăşurare pentru a reveni la un 
punct anterior în timp. Apostolul Ioan – autorul Apocalipsei – 
era un scriitor foarte bun. În versetele de mai sus, Ioan spunea 
că balaurul „trăgea cu coada a treia parte din stelele cerului şi 
le arunca pe pământ.”

Povestea continuă, dar mai târziu, Ioan revine la timpul 
când „stelele cerului” erau aruncate pe pământ.

„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au 
luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar 
n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul 
cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care 
înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu 
el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9)

Aceste trei versete descriu pe scurt chiar începutul marii 
controverse dintre bine şi rău. Când balaurul (identificat clar 
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aici ca fiind Diavolul sau Satana – îngerul căzut, Lucifer) a 
declarat război lui Dumnezeu, el şi o treime din îngerii cerului 
care au fost înşelaţi de minciunile lui au luptat cu Mihail 
(Hristos).

FEMEIA DIN PUSTIE

Însă, pe pământ, balaurul Satana şi-a continuat războiul 
împotriva lui Dumnezeu. Un studiu atent al Apocalipsei arată 
limpede că femeia e un simbol pentru biserică. Aici, în 
Apocalipsa 12 vedem o femeie bună. În Apocalipsa 17, 
descoperim o femeie foarte rea.

În povestea noastră, femeia stă gata să nască şi Ioan ne 
descrie o imagine a unui balaur care-şi arată colţii, aşteptând să 
se năpustească asupra copilului în clipa în care se naşte. Dar 
Dumnezeu a protejat femeia şi copilul ei.

„Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are 
să cârmuiască toate neamurile cu un toiag din fier. Copilul a 
fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. Şi femeia a 
fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hră-
nită acolo o mie două sute şaizeci de zile.” (Apocalipsa 12:5-6)

Acest Copil de parte bărbătească nu e nimeni altcineva 
decât Isus Însuşi – acelaşi Mihail împotriva căruia s-a luptat în 
cer balaurul.

Acum Isus trebuia să vină pe pământ, să fie născut ca un 
copil, să ajungă la maturitate şi să devină Salvatorul neamului 
omenesc.

Dar după viaţa, moartea şi învierea Sa, Isus „a fost răpit 
la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.” Balaurul şi-a 
îndreptat atunci întreaga atenţie spre femeie – biserica pe care 
Isus a întemeiat-o înainte de a se înălţa la cer.

Ioan spune că aceasta „a fugit în pustie”, unde 
Dumnezeu a hrănit-o timp de „o mie două sute şaizeci de zile”.
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„Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început 
să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte 
bărbătească.  Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost 
date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este 
hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de 
faţa şarpelui.” (Apocalipsa 12:13-14)

O vreme, două vremuri şi jumătatea unei vremi. O mie 
două sute şaizeci de zile. Ce înseamnă asta?

În profeţiile privitoare la timp, Biblia spune că o zi e 
echivalentă cu un an (vezi Numeri 14:34, Ezechiel 4:6). În 
calculele profetice, un an conţine de asemenea 360 de zile. Deci 
haideţi să facem un mic calcul. O mie două sute şaizeci de zile 
(1.260) ar însemna 1260 de ani. Comparând versetele biblice, 
devine evident că o „vreme” este echivalentă tot cu un an. Deci 
o „vreme” plus două „vremuri” (2x360 de zile sau 720 de zile) 
plus „o jumătate de vreme” (180 de zile) ne dă 1260 de zile – e 
corect matematicienilor?

Cele „o mie două sute şaizeci de zile” din versetul 6 sunt 
acelaşi lucru cu „o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi” 
din versetul 14.

Femeia urma să stea în pustie timp de 1260 de ani.
Haideţi acum să facem lucrurile şi mai interesante. 

Observaţi ce se spune în cartea Daniel din Vechiul Testament:

„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va 
asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe 
vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o 
vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.” (Daniel 7:25)

Acest „el” este cornul central al unei fiare mari şi înfri-
coşătoare cu zece coarne. Observaţi însă cât îi va „persecuta pe 
sfinţi” această putere: „o vreme, două vremuri şi o jumătate de 
vreme.” 

Vă sună familiar?
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Ambele, şi Daniel şi Apocalipsa, prevestesc o perioadă 
de 1260 de ani. Daniel spunea că în acest timp, sfinţii vor fi 
persecutaţi. Apocalipsa spune că, în această vreme, femeia va 
fi persecutată. Femeia. Biserica. Sfinţii. Toate sunt unul şi 
acelaşi lucru.

Privind la Daniel şi Apocalipsa, observăm câteva lucruri 
care s-au întâmplat în această perioadă de 1260 de ani.

�Sfinţii au fost persecutaţi.
�Femeia fuge în pustie, într-un loc pregătit de 

Dumnezeu, unde este hrănită şi i se poartă de grijă.
�Conduce o mare putere care „rosteşte hule împotriva 

Celui Preaînalt”.
�Această putere îi persecută pe sfinţi.
�Şi această putere intenţionează să „schimbe vremurile 

şi legea”.

Cei mai mulţi cititori adventişti de ziua a şaptea ştiu deja 
detaliile profeţiei de 1260 de ani. Dacă vă include şi pe dvs., 
atunci ştiţi că această mare putere-fiară care a domnit a fost o 
uniune a creştinismului apostolic cu păgânismul, care a 
condus la ridicarea puterii papale.

PUTERE CRESCÂNDĂ PENTRU EPISCOPUL DE LA ROMA

„Episcopii” sau conducătorii bisericilor creştine tim-
purii, la început nu aveau o autoritate centrală de conducere. 
Dar, cu timpul, biserica dintr-o anumită zonă a devenit mai 
puternică – iar episcopii ei mai proeminenţi: biserica din 
Roma. Alţi episcopi au început să ceară de acolo sfat cu privire 
la practicile bisericeşti sau au căutat îndrumarea episcopului 
de acolo.

Când, aşa cum am observat în capitolul anterior, 
păgânismul a intrat în biserică, nicăieri nu a avut un succes mai 
mare decât în biserica din cetatea de scaun a împăratului. În 

(sau femeia) 
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prima parte a secolului al patrulea, sub împăratul Constantin, 
creştinismul a devenit religie de stat – sau cel puţin „un fel” de 
creştinism. Pentru că, de-acum, biserica acceptase o mulţime 
de învăţături păgâne şi practici care nu semănau cu 
creştinismul primilor creştini.

Autoritatea şi puterea episcopului – sau papei – de la 
Roma a crescut în mod constant, în aşa fel încât putea emite 
edicte care să fie obligatorii pentru celelalte biserici. Apoi, în 
anul 533 d.Hr., împăratul roman Iustinian a emis un decret 
care-l numea pe episcopul de la Roma „capul tuturor sfintelor 
biserici”. Însă alte puteri anume trebuiau să părăsească 
Imperiul Roman înainte ca decretul să aibă efect. Aceste puteri 
au fost înfrânte în anul 538 şi de atunci înainte – pentru 
următorii 1260 de ani – puterea papalităţii a fost supremă.

Şi acest capitol şi următorul se vor concentra asupra 
perioadei amintite de 1260 de ani. Dacă aţi citit până aici, ştiţi 
că am privit în ordine cele şapte biserici din Apocalipsa. Cei 
1260 de ani includ două din ele: Tiatira, de la 538 până la 1517 – 
şi Sardes, de al 1517 la 1798. Aşa că, pentru moment, ne 
concentrăm asupra perioadei Tiatira. Capitolul 9 se va ocupa 
de Sardes.

Din păcate, din anul 538, biserica Romei devenise un 
sistem împânzit cu învăţături şi practici false. Tradiţia 
omenească şi edictele papale au ajuns să aibă mai multă 
autoritate decât Biblia. Biblia era ţinută departe de toţi, în afară 
de preoţi. Accesul la Dumnezeu avea loc doar prin preoţime. 
Mântuirea se realiza printr-un sistem de activităţi religioase: 
Purgatoriul, indulgenţele, mariolatria, botezul prin stropire, 
Petru ca întemeietor al bisericii, infailibilitatea papală, 
liturghia, transsubstanţiaţiunea, mărturisirea păcatelor în faţa 
preoţilor, închinarea la imagini, şi alte rătăciri. Toate acestea 
evident erau nebiblice. Toate câtuşi de puţin cunoscute 
primilor creştini.

Dar, dacă toată această falsitate era un motiv de 
întristare, cu atât mai tristă era hotărârea bisericii Romei de a-şi 
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impune practicile şi voinţa prin forţă. Aceia care nu se 
conformau erau persecutaţi şi mulţi erau în final nimiciţi.

Însă, de-a lungul întregului Ev Întunecat, din 538 până la 
cedarea puterii papale în 1798, Dumnezeu a avut un popor 
credincios – credincioşi umili dar hotărâţi, care erau loiali 
Domnului lor, chiar dacă asta însemna să fie persecutaţi. Chiar 
dacă însemna tortură sau moarte.

Urmau să rămână credincioşi pe deplin adevărului lui 
Dumnezeu, indiferent ce s-ar fi întâmplat. Urmau să se închine 
în Sabatul zilei a şaptea – nu în sabatul duminical fabricat de 
om şi impus de biserica Romei. Urmau să socotească Biblia şi 
numai Biblia ca autoritate – nu tradiţiile şi edictele oamenilor  
greşiţi. Urmau să rămână credincioşi adevărului biblic despre 
mântuire, botez şi starea morţilor.

Fiind sub asediu, aceşti credincioşi s-au refugiat în 
„pustie”. Aceşti credincioşi, biserica, au căutat un refugiu în 
munţi şi în zonele nepopulate. Observaţi obiectivul Satanei:

„Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după 
femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. 
Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul, pe care-l aruncase 
balaurul din gură.” (Apocalipsa 12:15-16)

PĂMÂNT ŞI APĂ

Apă? În profeţia biblică, apa e un simbol pentru popoare 
– pentru zone dens populate (vezi Apocalipsa 17:15). Şarpele, 
balaurul, a trimis „un râu” de apă după femeie. Un râu de 
oameni. Şi singurul fel de oameni care pot ieşi din gura 
balaurului sunt oameni foarte răi!

Dar „pământul” a înghiţit şuvoiul de oameni răi, gata de 
persecuţie. Dacă apa e un simbol al multor popoare, prin 
contrast, „pământul” e un simbol pentru zone relativ 
nepopulate.
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Nu numai că adevăraţii urmaşi ai lui Dumnezeu au găsit 
adăpost, atunci când persecuţia era cea mai aprigă, în zone 
îndepărtate din munţi, dar, înainte de sfârşitul celor 1260 de 
ani, nenumărate milioane urmau să fugă din calea opresiunii 
religioase, pentru a găsi calea într-o Lume Nouă nepopulată.

Când au început cei 1260 de ani, biserica Romană, având 
de curând monopolul asupra puterii, a început să-şi impună în 
mod agresiv credinţele şi practicile, căutând să aducă întreaga 
lume sub stăpânirea ei. Ca să realizeze acest lucru, a recurs la 
persecuţii care au durat secole.

Dar lanţul neîntrerupt al celor credincioşi şi loiali a 
rămas intact în tot acest timp. De-a lungul secolelor întunecate, 
unii nu L-au abandonat niciodată pe Dumnezeu sau adevărul 
Lui. Niciodată n-au săvârşit compromisul. Niciodată nu şi-au 
negat credinţa ca să se salveze.

Printre aceştia, aveţi în vedere istoria adevărată a 
albigenzilor şi a valdenzilor. O femeie în pustie? Niciodată n-a 
fost mai adevărat ca în cazul acestor credincioşi care s-au 
refugiat în cei mai înalţi munţi ai Europei pentru a scăpa de 
persecuţia bisericii Romei. În capitolul care urmează, va fi 
relatată povestea unei alte grupe de credincioşi – hughenoţii, 
care au stat neclintiţi pentru adevăr în timpul reformaţiunii.

ALBIGENZII

În prima parte a secolului 12, un grup de creştini 
reformatori s-au separat de Biserica Catolică – nemaifiind în 
stare să accepte sau să creadă cu conştiinţa împăcată în multele 
doctrine nebiblice ale bisericii.

Cunoscuţi ca albigenzi (după oraşul Albi din sudul 
Franţei – cam la 35 de kilometri de actualul Toulouse), aceşti 
credincioşi predicau împotriva învăţăturilor catolice, cum ar fi 
preoţia omenească, închinarea la sfinţi şi idoli şi punerea 
autorităţii papei mai presus de cea a Bibliei. Din 1167, 
albigenzii au format majoritatea populaţiei din sudul Franţei.
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Au crezut şi au învăţat albigenzii fiecare adevăr pe care-l 
predică Biserica Adventistă de ziua a şaptea de astăzi? Nu. Au 
avut unele credinţe pe care noi, cei de azi, nu le putem accepta? 
Da. Dar ei L-au iubit pe Domnul lor şi au ales mai degrabă să 
moară decât să-I fie necredincioşi.

Considerându-i pe albigenzi o ameninţare pentru 
puterea şi controlul ei, Biserica Catolică a reacţionat prin forţă. 
În 1208, ca o ironie, papa Inocenţiu al III-lea a ordonat pornirea 
unei cruciade de exterminare a ceea ce în mod greşit numeau 
„eretici”. Armatele papale au mărşăluit prin teritoriile 
albigenze şi oraşe întregi au fost masacrate. Măcelul sistematic 
al acestor credincioşi a continuat zeci de ani, intensificându-se 
în timp, când biserica a poruncit o serie de inchiziţii papale – 
campanii chiar mai agresive, de tortură şi crimă, pentru 
exterminarea aşa numiţilor eretici.

Campania papală a avut succes. La 100 de ani de când au 
luat fiinţă, albigenzii erau total exterminaţi. Până la ultimul 
credincios, ei au rămas devotaţi înţelegerii lor despre 
Cuvântul lui Dumnezeu – şi neclintiţi în opoziţia lor faţă de 
doctrinele papale false şi a practicilor bisericeşti păgâne.

VALDENZII

La începutul anilor 1170, Peter Waldo, un negustor 
bogat din Lion, Franţa, a înfiinţat o grupă de credincioşi, care la 
început au fost cunoscuţi drept Săracii din Lyon – membri laici 
ai Bisericii Catolice care îşi urmau conducătorul, renunţând la 
proprietate, crezând că sărăcia apostolică era cărarea spre 
creşterea creştină.

În 1179, aceştia au mers la Roma, unde papa Alexandru 
III i-a binecuvântat, însă le-a interzis să predice până ce nu sunt 
autorizaţi de clerul local. Valdenzii însă (sau vaudois, aşa cum 
erau cunoscuţi în limba franceză), nu s-au supus Romei şi au 
început să înveţe adevărurile pe care le descoperiseră în Biblie.
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Au proclamat Biblia ca singura lor regulă de credinţă şi 
conduită în viaţă. Şi au predicat împotriva doctrinelor catolice 
cum ar fi purgatoriul, papalitatea, liturghia şi indulgenţele.

În 1184, au fost declaraţi în mod oficial eretici de către 
papa Lucius III – lucru confirmat mai târziu la al patrulea 
Conciliu de la Lateran, din 1215. Deja în 1211, opt valdenzi sau 
mai mulţi erau arşi ca eretici la Strasbourg, ceea ce a constituit 
începutul câtorva secole de persecuţie.

Un mare număr de valdenzi s-au stabilit în Dauphiné şi 
în zona Piedmontului – la fel ca şi în Alpii de la sud-vest de 
Torino. În 1487, papa Inocenţiu VIII a pornit o persecuţie 
brutală pentru a-i distruge pe valdenzi. Valdenzii din 
Dauphiné au fost copleşiţi, însă credincioşii din Piedmont s-au 
apărat cu succes.

Şi biserica şi guvernul Franţei au continuat persecuţia 
valdenzilor, mulţi dintre ei refugiindu-se în Alpii elveţieni. În 
cele din urmă, în 1848, regele Charles Albert de Savoia a 
acordat valdenzilor libertăţi civile şi religioase depline. 
Curând după aceasta, un grup de valdenzi au emigrat în 
Carolina de Nord, Statele Unite.

„Printre motivele principale care au dus la separarea 
bisericii adevărate de Roma”, scria Ellen White, „a fost ura 
celei din urmă faţă de Sabatul biblic. Aşa cum a fost prezis în 
profeţie, puterea papală a aruncat adevărul la pământ. Legea 
lui Dumnezeu a fost călcată în picioare, în timp ce tradiţiile şi 
obiceiurile oamenilor au fost înălţate... De-a lungul anilor de 
întuneric şi apostazie, valdenzii au fost cei care au contestat 
supremaţia Romei, au respins închinarea la imagini ca fiind 
idolatrie şi au păzit adevăratul Sabat. Sub cele mai aprige 
furtuni ale opoziţiei, ei şi-au păstrat credinţa.

În spatele bastioanelor semeţe ale munţilor – în toate 
veacurile locul de refugiu al celor persecutaţi şi oprimaţi – 
valdenzii au găsit un refugiu.” (Marea Luptă, pag. 65-66)
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Numărul total al valdenzilor care au murit pentru 
credinţa lor poate că nu va fi cunoscut niciodată. Unele surse 
estimează, fără se exagereze, că 900.000 de oameni au fost 
omorâţi numai între anii 1540 şi 1570.

„Persecuţiile care s-au abătut timp de multe secole 
asupra acestui popor temător de Dumnezeu, au fost îndurate 
cu o răbdare şi consecvenţă demnă de Răscumpărătorul lor. În 
ciuda cruciadelor pornite împotriva lor, a măcelului inuman la 
care au fost supuşi, ei au continuat să trimită misionari care să 
împrăştie adevărul preţios. Au fost vânaţi până la moarte; 
totuşi sângele lor a udat sămânţa semănată, iar aceasta nu a 
rămas fără roade.” (Marea Luptă, pag. 78)

Pentru o istorie mai detaliată a valdenzilor, citiţi cu 
atenţie capitolul 4 din cartea Marea Luptă. Nu există o sursă mai 
plină de inspiraţie care să întărească hotărârea de a lua poziţie 
pentru adevăr, indiferent ce-ar veni.

Femeia a intrat în pustie pentru 1260 de ani lungi şi 
întunecaţi – secolele celei mai teribile persecuţii care s-a abătut 
vreodată asupra credincioşilor lui Dumnezeu.

Prieteni, câţi dintre noi au pentru Isus Hristos şi 
adevărul Lui o dragoste prea puternică pentru a fi înfrântă de 
persecuţie, de tortură, de moarte? Câţi dintre noi sunt pregătiţi 
să rămână loiali Salvatorului nostru, indiferent ce s-ar 
întâmpla.

Pe acest pământ – în această viaţă – se întâmplă adesea 
ca un bărbat şi o femeie să se îndrăgostească. O dragoste aşa 
profundă, că fiecare din ei şi-ar da fără ezitare viaţa pentru 
celălalt, dacă ar fi necesar vreodată. Cultivăm zilnic acel gen de 
relaţie cu Isus, care să alimenteze o dragoste aşa puternică, 
încât să ne dăm viaţa pentru El cât ai clipi? Ne-am da viaţa 
pentru El la fel de prompt cum şi-a dat-o şi El pentru noi?
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SĂ TRECEM TESTUL

În momentul de faţă, putem sta de partea adevărului şi a 
lui Isus, autorul lui, cu relativă uşurinţă. Dar cu siguranţă vine 
o vreme – şi, e foarte probabil, mai curând decât ne aşteptăm – 
când a sta de partea lui Isus va însemna să atragi mânia 
iraţională a celor care I se împotrivesc.

Pentru acea zi, aprofundăm noi zilnic consacrarea faţă 
de Domnul nostru? Clădim o voinţă care să poată rezista 
oricărei presiuni de a face compromis, de a ceda, de a ne scăpa 
pe noi înşine? Să ţinem totuşi minte – harul martiriului nu e 
necesar decât atunci când suntem puşi faţă în faţă cu acea 
opţiune. Să ne concentrăm acum pe întărirea dragostei şi 
consacrării noastre, dacă Dumnezeu cheamă pe vreunul 
dintre noi la jertfa supremă, pe care atâţia albigenzi şi valdenzi 
au săvârşit-o, atunci şi numai atunci ne va da har suficient.

Dacă sunteţi profund îndrăgostiţi de partenerul vostru 
aici pe pământ – sau dacă sunteţi părintele unui copil – ştiţi că, 
dacă ar fi nevoie, a muri pentru el ar fi un privilegiu şi o onoare. 
Acelaşi lucru va fi valabil pentru fiecare dintre noi, cei a căror 
dragoste pentru Creatorul nostru trece dincolo de cuvinte.

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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V-aţi pierdut vreodată portofelul? 
Desigur, oricui i se poate întâmpla. Şi, probabil, atunci 

când s-a întâmplat asta, cei din jur au încercat să vă ajute 
printr-o serie de întrebări de genul: unde l-ai avut ultima oară? 
Eşti sigur că l-ai avut cu tine? Sau variante de consolare: stai 
liniştit, doar nu s-a pierdut singur; nu are cum să dispară aşa, 
pur şi simplu.

Probabil că, pe moment, nu-ţi prind deloc bine astfel de 
întrebări şi mai ales comentariile. Dar ele reflectă un adevăr. 
Pentru că, bineînţeles, cu toţii ştim că un portofel nu are cum să 
se piardă singur. Niciodată, de când e omul pe pământ, un 
portofel nu a dispărut aşa, pur şi simplu. Nici măcar o singură 
dată. Niciodată nu s-a evaporat un portofel trecând din stare 
solidă în stare gazoasă. Niciodată.

Ceea ce înseamnă că, atunci când, într-adevăr, un lucru 
nu mai e de găsit, el totuşi se află undeva, în afara câmpului 
nostru vizual. Ceea ce se cere este o redescoperire, o regăsire.

Isus Hristos a dat glas unor parabole precum cea a 
bănuţului pierdut, a oiţei pierdute, a fiului (risipitor) pierdut. 
Toate acestea, pierdute iniţial, au fost găsite în final.

„AICI STAU!”

9



Scafandrii caută comori scufundate odată cu epavele 
unor corăbii ce transportau aur şi bijuterii. Căutătorii de 
comori de pe uscat umblă după mine de aur, după locuri 
tainice marcate cu un „x” pe o bucată de pergament ce 
ilustrează harta vreunui oraş acoperit de istorie. Poliţia caută 
copiii daţi dispăruţi. Restauratorii de artă caută să dea la o 
parte straturile de vopsea şi ulei adăugate pentru a ajunge la, 
ceea ce speră ei a fi, o capodoperă nepreţuită. Exploratorii 
pământului îl bat în lung şi în lat căutând arca lui Noe.

Desigur, atunci când lucrurile sunt pierdute, se găsesc 
totuşi undeva. Tot ceea ce se cere este să fie redescoperite.

Cea mai mare Comoară a acestei lumi nu este Sfântul 
Graal sau Minele lui Solomon, nu este o peşteră încă 
nedescoperită în care se găsesc diamante de mărimea 
pumnului. Cea mai mare Comoară a acestei lumi este Crea-
torul ei, Isus Hristos. Iar atunci când El S-a înălţat de pe 
pământ, a lăsat aici urmaşilor Săi o altă comoară (cu „c” mic), 
pentru ca ei să se bucure de posesia ei şi să o împărtăşească şi 
cu alţii: adevărul Său.

Dar, de-a lungul anilor, comoara aceasta a ajuns să fie 
acoperită de straturi de uitare, de alterare, de minciună. Nimic 
nu a fost la întâmplare, ci parte a unui plan premeditat, o 
lucrare a marelui duşman al lui Hristos, a celui care s-a infiltrat 
în biserica lui Hristos şi a condus-o la compromis, contrafacere 
şi călcare în picioare a adevărului odată primit. De-a lungul 
timpului, aproape că orice adevăr a fost acoperit de erori, 
falsuri, ba chiar minciuni de-a dreptul. 

�Adevărul despre mântuire, ca un dar fără plată a fost 
înlocuit cu falsa învăţătură a mântuirii prin eforturile şi faptele 
omeneşti. 

�Adevărul despre Isus Hristos, ca singurul mediator 
prin care putem ajunge la Dumnezeu, a fost înlocuit cu 
doctrina care afirmă necesitatea accesului la cer numai prin 
preoţii omeneşti. 
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� Autoritatea Scripturii a fost înlocuită cu autoritatea 
Papei, a altor feţe bisericeşti şi a tradiţiei omeneşti. 

�Iertarea nu mai este un dar de primit din partea 
Domnului, ci o datorie a cărei contravaloare trebuie achitată. 

�Sabatul, ca zi de odihnă, a fost înlocuit cu ziua de 
duminică, o alegere făcută de om şi nu de Dumnezeu. 

�Mărturisirea păcatelor, făcută doar personal, în faţa lui 
Dumnezeu, a fost scoasă din cămăruţă şi dusă înaintea 
preoţilor. 

�Biblia, ca dar al lui Dumnezeu pentru toţi credincioşii, 
a fost interzisă ca lectură, ca posesie, fiind rezervată exclusiv 
liderilor bisericii. 

�Chiar şi cele zece porunci ale lui Dumnezeu au fost 
schimbate pentru a da bine unei biserici ce s-a depărtat de la 
calea cea dreaptă.

Ca şi cum nu era de ajuns, o suită de învăţături şi practici 
nebiblice au început să fie predicate pe post de „adevăr”, şi 
amintim aici: serviciul liturgic în care, la cina Domnului, se 
crede că pâinea şi vinul se transformă efectiv în sângele lui 
Hristos sau rugăciunea pentru morţi, venerarea sfinţilor, in-
clusiv a fecioarei Maria, sfinţenia unor chipuri, statui, icoane.

Nu uitaţi, mesajul acestei cărţi este unul singur, de o 
importanţă capitală: Dumnezeu întotdeauna a avut oameni 
credincioşi, urmaşi loiali Lui şi adevărului. În fiecare veac, de 
la Eden încoace, după cum Satana a încercat să ascundă, să 
contrafacă, să deturneze adevărul, Dumnezeu a avut un popor 
hotărât să creadă acest adevăr, să-l trăiască şi să-l spună şi 
altora.

Fie că au fost patriarhii, urmaşii lui Adam, Israelul din 
vechime, credincioşii creştini din vechime sau cei din secolele 
trecute, după cum am văzut pe albigenzi sau pe valdenzi în 
capitolul anterior, care şi-au dat viaţa pentru adevăr, 
Dumnezeu a avut întotdeauna un lanţ neîntrerupt al celor 
credincioşi.
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La momentul cel mai negru al Evului mediu întunecat, 
Dumnezeu a găsit oameni curajoşi, hotărâţi să redescopere şi 
să repună în drepturi, să readucă la lumină un adevăr ascuns.

GAZETA DE PERETE

Istoria acestui capitol a început cu un mesaj postat la 
avizierul unei şcoli dintr-o universitate germană. În anii aceia, 
uşa bisericii universităţii era locul ideal pentru a posta 
informaţii pentru toţi cei din campus. Pe 31 octombrie 1517, cei 
care au trecut prin faţa uşii sau au intrat în clădire au găsit un 
document lipit de un preot catolic, profesor în cadrul 
universităţii. Acel document avea să schimbe istoria, pentru că 
cele 95 de teze, documentul agăţat de uşa bisericii din 
Wittemberg, au pus faţă în faţă, în conflict deschis, adevărul 
Bibliei şi minciunile omeneşti. Ce a urmat, se ştie, reforma 
protestantă.

Deşi istoria marchează acest moment al afişării celor 95 
de teze ca fiind începutul reformei protestante, adevărurile 
care aveau să fie apărate de reformaţiune fuseseră aduse la 
lumină cu un secol mai devreme prin lucrarea neobosită a lui 
John Wycliffe. Deşi acesta a murit cu o sută de ani înainte de 
naşterea lui Martin Luther, a rămas în istorie sub numele de 
„Luceafărul Reformaţiunii”. Învăţăturile sale, predicile sale 
curajoase aduceau la lumină, clar şi fără echivoc, adevărurile 
Scripturii. Influenţa lui Wycliffe asupra reformatorilor de mai 
târziu, cum ar fi Luther, a fost una profundă, cu atât mai mult 
cu cât el a trasat calea de urmat. Una dintre caracteristicile noii 
direcţii a fost o realitate regăsită în toate ţările unde a pătruns 
protestantismul: poporul putea avea Scriptura în propria sa 
limbă, într-un limbaj accesibil de la primul până la ultimul om.

Un student şi un urmaş al lui Wycliffe, Jan Huss, a avut 
şi el un impact enorm asupra reformatorilor de mai târziu. El a 
predicat aproape toate adevărurile pe care, ulterior, Martin 
Luther şi ceilalţi le-au făcut publice, le-au curăţat de praful 
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uitării şi al erorii, şi le-au consolidat ca piatră de boltă a 
încercării de a readuce biserica pe calea cea dreaptă.

Huss, spre exemplu, a condamnat pe faţă o serie 
întreagă de erori ale bisericii, printre care comercializarea de 
indulgenţe (plata unei taxe sau donarea unei sume prin care, 
ca beneficiar, biserica asigura dătătorului iertarea de păcate). 
Biserica vremii l-a declarat eretic, aşa că în anul 1411 Huss a 
fost excomunicat. Viaţa lui s-a terminat după alţi patru ani de 
predicare a adevărului, întrucât în 1415, Biserica a ordonat 
arderea lui pe rug. Ieronim, un prieten şi urmaş al lui Huss, 
avea să aibă parte de aceeaşi soartă un an mai târziu.

ÎNCEPUTUL REFORMEI

Aceşti lideri pre-reformatori au pus temelia pentru ceea 
ce avea să fie cunoscut mai târziu ca fenomenul protestant. 
Atunci când Luther a tras linia de demarcare între adevăr şi 
minciună, în anul 1517, Reforma a explodat. Curând Luther s-a 
trezit excomunicat şi el. Având un ajutor nesperat în proaspăta 
invenţie a tiparului, mişcarea protestantă s-a răspândit cu 
repeziciune. În Elveţia, eforturile lui Luther şi-au găsit ecoul în 
acţiunile lui Ulrich Zwingli. Teologul francez Jean Calvin a 
răspândit raze de lumină şi mişcarea a fost proiectată spre 
Elveţia, Scoţia, Germania, Ungaria şi alte puncte din Europa. 
Teologul olandez Erasmus a avut o puternică influenţă asupra 
lui Luther şi, în ciuda faptului că a rămas un membru al 
bisericii catolice toată viaţa lui, a scris cu mare înţelepciune 
propria sa poziţie de protest faţă de erorile predicate de la 
amvoanele bisericii.

Un moment de mare încărcătură al reformei a avut loc în 
anul 1521, atunci când, la 16 aprilie, împăratul Carol al V-lea, în 
strânsă legătură cu papa, a solicitat prezenţa lui Martin Luther 
în faţa Dietei germane, în oraşul Worms.

Un asistent al arhiepiscopului, Johann Eck, a fost 
purtătorul de cuvânt al bisericii împotriva lui Luther. Eck a 
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indicat spre o masă din cadrul adunării, unde se găseau 
adunate lucrări tipărite ce purtau semnătura lui Martin 
Luther. Reformatorul a fost întrebat dacă le cunoaşte, dacă le 
recunoaşte ca fiind ale sale şi dacă menţine ceea ce stă scris în 
ele.

Luther a cerut un timp de gândire înainte de a da 
răspunsul şi solicitarea i-a fost îndeplinită. Reformatorul s-a 
întors a doua zi, după o noapte de rugăciune, de gândire şi de 
consultare cu prietenii. Eck a mers mai departe de data aceasta, 
punând întrebarea frontală: „Renegi aceste cărţi şi minciunile 
pe care le conţin?” Răspunsul lui Luther ar trebui să fie o temă 
de meditat pentru oricare dintre noi care ar putea fi adus 
vreodată în faţa luării unei poziţii pentru adevărurile primite 
de la Dumnezeu:

„Atât timp cât nu sunt convins de Scriptură şi de raţiune, 
nu pot accepta autoritatea papei şi a conciliilor, pentru că s-au 
contrazis între ele. Conştiinţa mea este roabă Cuvântului lui 
Dumnezeu. Nu pot şi nu voi retracta nimic, căci a merge 
împotriva conştiinţei nu este nici drept şi nici sigur. Aici stau şi 
nu pot face altfel. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Amin!”

Câteva zile mai târziu, Dieta a emis o hotărâre prin care 
Martin Luther era declarat eretic şi scos în afara legii. Însă 
reformatorul era deja departe de autorităţi, fiind ascuns de 
prieteni în castelul din Wartburg. De acolo, Luther a avut 
posibilitatea de a coresponda şi a se sfătui cu prietenul său 
Filip Melanchton. Acesta va fi unul din asistenţii lui Luther în 
efortul de a traduce Biblia în limba germană vorbită în popor. 
Traducerea aceasta, care avea să vadă lumina tiparului în 1534, 
a avut mai departe o profundă influenţă asupra lui William 
Tyndale, cel care a continuat lucrarea lui Wycliffe, şi anume de 
a traduce Biblia în limba poporului său englez. Lucrarea lui 
Tyndale, la rândul ei, a fost baza pe care lumea anglo-saxonă a 
lucrat, doar câteva decenii mai târziu, pentru editarea celei mai 
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cunoscute versiuni a Scripturii din întreaga lume, folosită 
secole de-a rândul, până în zilele noastre (King James Version).

Evident, Scriptura, ferecată de biserică timp de secole, 
era din nou eliberată. Şi, pe măsură ce ieşea din întuneric, pe 
măsură ce oamenii puteau vedea adevărurile ei în contrast cu 
erorile predicate de biserică, lucrarea reformei a avansat.

Martin Luther, uriaşul reformei, a continuat lucrarea de 
redescoperire şi restaurare a adevărurilor pierdute, până la 
moartea sa, în anul 1546. Luther, Calvin şi alţi lideri 
reformatori au pus capăt unei istorii de secole de minciuni şi 
învăţături eronate, pentru a aduce la lumină adevărurile 
curate, care au fost încredinţate la început bisericii creştine, 
apostolilor şi primilor creştini.

Mai departe însă, Reformaţiunea a pierdut din avânt şi 
din pasiunea cu care începuse mişcarea de restaurare. Înainte 
de a duce la bun sfârşit lucrarea de redescoperire a adevărului, 
a tuturor adevărurilor biblice, bisericile reformate au pierdut 
din vedere scopul iniţial, misiunea centrală, devenind 
interesate de chestiuni organizatorice, de diferenţierile dintre 
ele şi de dezbaterea asupra acestora.

Avea să fie sarcina următoarei generaţii de creştini aceea 
de a restaura adevărurile pierdute, între care amintim: sabatul 
zilei a şaptea, a doua venire a lui Hristos, lucrarea de Mijlocitor 
a lui Isus, natura omului şi starea lui în moarte.

SARDES

Între cele şapte biserici ale cărţii Apocalipsa, biserica 
reformei se distinge în descrierea adresată Sardesului. Priviţi 
cum o vede Dumnezeu:

„Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce 
are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu 
faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 
Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am 
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găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. 
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! 
Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi 
veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au 
mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în 
alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în 
haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii 
şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea 
îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:1-5)

Aş vrea să amintesc cititorului faptul că am depăşi 
scopul acestei cărţi dacă am începe acum o analiză detaliată a 
mesajului adresat bisericii din Sardes. Notăm două aspecte:

„Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.” Dumnezeu 
a fost acela care a spus asta. Biserica vremii părea a fi vie: avea 
servicii şi slujbe constante, dominaţie asupra lumii bisericeşti 
şi a lumii seculare, o preoţie numeroasă, bogăţie, slavă, clădiri 
impresionante. Însă toate aceste înfăţişări exterioare mascau o 
realitate spirituală fără echivoc: moartea.

Cel de-al doilea aspect: „ai în Sardes câteva nume care 
nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, 
îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.” Câteva nume, câţiva. 
Nepătaţi şi vrednici. Sunt din aceeaşi categorie a rămăşiţei pe 
care am urmărit-o de-a lungul timpului. Acei câţiva care au 
rămas loiali lui Hristos şi adevărului Său, indiferent ce ar fi 
venit peste ei.

Aceşti câţiva, cu siguranţă au însemnat oameni ca Jan 
Huss, Ieronim, Luther şi alţii care au stat cu tărie în faţa 
opoziţiei, care au proclamat cu putere adevărul şi au dat pe 
faţă minciuna, indiferent de costuri. Noi ştim însă doar câteva 
nume, de numărat pe degetele de la mâini probabil. Însă, cu 
siguranţă că în urma acestor mari nume a fost o ceată de 
credincioşi la fel de curajoşi pentru adevăr, chiar dacă numele 
lor au fost acoperite de istorie sau nu au ieşit niciodată în 
evidenţă.
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Între ei amintim pe hughenoţii din Franţa şi Elveţia, care 
au răspuns cu entuziasm chemărilor la reformă adresate de 
Luther sau Calvin. Ei au crezut din toată inima în cheia de boltă 
a reformaţiunii: mântuirea prin credinţă, autoritatea 
Scripturii, accesul direct înaintea lui Dumnezeu prin Isus 
Hristos şi nu prin preoţi.

În opoziţie făţişă cu biserica catolică, cu învăţăturile şi 
practicile acesteia, hughenoţii au simţit curând mânia şi 
persecuţia acesteia. Războaiele religiei din Franţa pornite 
împotriva lor au început cu masacrul din martie 1562, când un 
număr impresionant de hughenoţi au plătit cu viaţa pentru 
adevărurile la care aderaseră. Ceea ce a rămas în istorie sub 
numele de „masacrul din noaptea sfântului Bartolomeu” 
(începând din 24 august până în 17 septembrie 1572) a fost un 
măcel pornit din Paris şi extins apoi în oraşele din împrejurimi, 
momente în care se estimează că au murit 70.000 de hughenoţi. 
Persecuţia i-a decimat până în 1598, când noul împărat Henric 
al IV-lea le-a acordat libertate religioasă şi politică, însă în 
anumite teritorii.

În anii 1600, mulţi hughenoţi au emigrat în sudul 
continentului african şi în nordul continentului american. 
Între cei sosiţi pe teritoriul american se afla un argintar pe 
nume Apollos Rivoire, cel care a predat apoi meseria şi un 
nume englezesc fiului său, Paul Revere, participant de frunte 
al revoluţiei americane.

Astăzi, citind aceste capitole, ne bucurăm cu toţii de 
libertate, libertatea de a citi, de a trăi, de a împărtăşi aceste 
adevăruri cu cei din jurul nostru. Dar trăim şi într-o lume care 
se schimbă de la o zi la alta, o lume în care libertăţile 
individuale sunt date la schimb pe securitatea naţională.

Nu vom avea la nesfârşit această libertate de care ne 
bucurăm acum, chiar dacă unii o consideră ceva normal. Va 
veni un timp când, din nou, opoziţia şi chiar persecuţia vor 
izbucni.

Vom fi atunci între acei puţini, credincioşi?
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Cel mai bun mod de a ne verifica răspunsul ar fi să ne 
asigurăm de această credincioşie acum, azi. Este credinţa 
noastră întemeiată pe principii, pe angajamente, sau este doar 
o chestiune de circumstanţe? Este credinţa noastră ancorată în 
adevărurile Scripturii, în Cel ce este Adevărul? Isus Hristos a 
spus „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6). Dacă iubim 
pe Cel ce este Adevărul, vom iubi adevărul. Dacă suntem loiali 
Celui ce este Adevărul, vom fi loiali adevărului.

O ultimă întrebare, pe măsură ce încheiem acest capitol: 
să ne temem de persecuţie? Mai degrabă ar trebui să vedem în 
ea o ocazie de onoare şi privilegiu, în care ni se oferă 
posibilitatea de a ne testa relaţia cu Hristos, de a vedea dacă 
stăm sau nu în picioare.

 
În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 

un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 
şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Într-o cursă de ştafetă, indiferent ce echipe sunt la start, 
indiferent cine face primul schimb, un lucru rămâne constant. 
De la primul alergător al echipei, până la ultimul, toată atenţia 
este îndreptată asupra unui singur lucru: bastonul de ştafetă.

Înmânat la început lui Adam, bastonul de ştafetă a fost 
purtat de-a lungul secolelor de o succesiune de oameni ai 
credinţei. Şi va ajunge în siguranţă în mâna Celui care l-a dat, 
atunci când marea cursă se va sfârşi, odată cu cea de-a doua 
venire a lui Isus Hristos.

Ce este acest baston de ştafetă? Este vestea cea bună a lui 
Isus Hristos, Adevărul. Este ceea ce a făcut El în timpul vieţii 
Sale de pe pământ, este ceea ce ne împărtăşeşte încă şi astăzi 
din Cuvântul Său.

La început a fost Adam, care a predat ştafeta 
patriarhilor. Aceasta a ajuns la Israel, la profeţii din perioada 
Vechiului Testament. De la Israel a trecut la Biserica Creştină. 
De la biserica primelor secole a trecut, de-a lungul Evului 
Mediu Întunecat, prin alte sute de ani în care timpul părea că 
stă în loc, la biserica din pustie. De aici a trecut la curajoşii lideri 
ai Reformaţiunii. De la reformatori a trecut în final la liderii 
marii mişcări advente.

DIN CENUŞĂ SPRE VICTORIE
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Reforma protestantă a adus la lumină adevăruri care 
fuseseră timp îndelungat ascunse, în mod premeditat 
acoperite şi neglijate. Reforma a dat în vileag starea unei 
biserici care se vânduse de mult timp duşmanului, înlocuind 
adevărul cu minciuna şi persecutând pe cei care refuzaseră   
să-şi dea libertatea pentru a-şi scăpa viaţa.

Oameni consacraţi precum Luther, Zwingli, Calvin, 
Melanchton au purtat ştafeta adevărului în timpul refor-
maţiunii şi au dus-o mai departe spre următorii alergători. 
Alături de ei au fost mii de credincioşi, bărbaţi şi femei ale 
căror nume le vom cunoaşte numai în veşnicie. Aş vrea să ne 
oprim puţin pentru a introduce un element cu valoare de 
simbol, acela al tunelurilor.

Cel mai lung tunel din lume este tunelul Seikan, din 
Japonia, care uneşte insulele Honshu şi Hokkaido, un tunel 
feroviar de 50km. În Elveţia este în construcţie un tunel a cărui 
inaugurare va fi în 2012. Tunelul Gotthard Base va avea 56km. 

Acum, imaginaţi-vă că aţi intra într-un tunel la 
Constanţa şi aţi ieşi la Viena. Desigur, comparaţia e exagerată, 
însă vizează un traseu care ar avea o distanţă considerabilă, 
descurajatoare, asemeni unei curse de ştafetă de-a lungul a 
1260 de km. Mai mult decât atât, călătoria ar avea loc în condiţii 
în care tunelul este periculos, cu gropi şi numeroase deni-
velări, cu bande de tâlhari sau alte pericole. Nu ne-ar fi deloc 
uşor să luăm decizia de a porni într-o astfel de călătorie.

În anul 538, poporul credincios al lui Dumnezeu a intrat 
într-un tunel care nu se măsoară în kilometri, ci în ani. A intrat 
într-o călătorie de 1260 de ani. Într-un tunel al opresiunii şi 
persecuţiei din partea bisericii catolice apostaziate. Tunelul 
acesta este cunoscut în istorie ca Evul mediu întunecat, în care 
singura lumină a fost făclia Cuvântului lui Dumnezeu.

În anul 1798, puterea papalităţii a ajuns la un sfârşit, 
atunci când generalul francez Berthier l-a luat prizonier pe 
papă. Evenimentul este menţionat în Apocalipsa 13:3, prin 
cuvintele „rana de moarte”.
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Din anul 1517, când Martin Luther posta cele 95 de teze 
pe uşa bisericii din Wittemberg, până în 1798, Reformaţiunea a 
căpătat puteri sporite, refăcându-se după o perioadă în care 
adevărul fusese departe, străin, pierdut şi suprimat.

Chiar şi atunci când Reformaţiunea şi-a pierdut din 
intensitate, afundându-se în instituţionalism, în denomi-
naţionalism, cercetători sinceri ai adevărului, atât în Europa, 
cât şi în America, au continuat să sape în Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a descoperi noi adevăruri.

Iar marele adevăr care avea să iasă la iveală în urma 
acestor cercetări era unul cum nu se poate mai potrivit pentru 
acel moment al istoriei. În numai patru decenii, primele din 
noul secol 19, o mare mişcare a măturat lumea religioasă, totul 
pornind de la electrizanta ştire din Cuvântul lui Dumnezeu 
potrivit căreia venirea lui Hristos era un eveniment iminent.

Deopotrivă în Lumea nouă şi în Lumea veche, neobosiţi 
cercetători ai Scripturii au studiat în detaliu profeţiile, 
ajungând la aceeaşi concluzie. Marea mişcare a celei de-a doua 
veniri a luat cu asalt bisericile, aducând rezultate copleşitoare.

În America, personalitatea centrală a mişcării nu a fost 
un teolog seminarist. Nu a fost nici măcar un pastor cu 
influenţă sau predicator în vreo biserică de capitală. Dim-
potrivă, a fost un om care şi-a început călătoria spirituală cu o 
viziune limitată, întunecată, cu privire la Dumnezeu.

TÂNĂRUL DEIST

Născut într-un cămin creştin, William Miller a renunţat 
de tânăr la credinţele creştine tradiţionale ale familiei, optând 
pentru curentul deismului. Deismul este filozofia conform 
căreia Dumnezeu este stăpân al lumii, dar un stăpân absent, 
care, să spunem aşa, a întors lumea ca pe un ceas, şi apoi a 
plecat cu alte treburi, lăsând maşinăria să-şi facă singură 
treaba, fără vreo altă intervenţie supranaturală. Un astfel de 
Dumnezeu, spuneau deiştii, nu are niciun interes personal în 
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creaţiunea Sa şi, astfel, nici nu intervine în viaţa creaturilor 
Sale prin miracole. Atunci când unchiul şi bunicul lui, ambii 
clerici baptişti, îl vizitau ocazional, pentru a discuta despre 
convingerile lui religioase, discuţiile se terminau fără prea 
mari rezultate. Cei mai satisfăcuţi erau prietenii lui Miller, care 
se amuzau copios, urmărindu-l pe acesta cum îi imita pe bieţii 
predicatori ce încercaseră să îl conducă la o reevaluare a 
credinţei.

William Miller a ajuns însă faţă în faţă cu moartea, în 
circumstanţe care i-au zdruncinat serios credinţa sa deistă. 
Participant activ la războiul din 1812, văzându-şi camarazii 
cum cădeau pe câmpul de luptă, Miller a început să-şi 
reevalueze întreaga teorie. Întors acasă, a preluat, asemeni 
majorităţii camarazilor săi rămaşi în viaţă, un stil de viaţă 
clasic în America acelor ani. William Miller a devenit fermier. 
Mai mult decât atât, îndoielile sale cu privire la deism s-au 
adâncit iar sufletul său a început să tânjească tot mai mult 
după o pace primită de la un Mântuitor personal.

Cercetând Biblia, a descoperit acel Mântuitor pe care 
deismul nu i-l putuse oferi niciodată. Aşa cum el îşi bătuse joc 
de unchiul şi bunicul său, el însuşi a devenit acum ţinta 
criticilor şi batjocurilor vechilor săi prieteni. Ideea de bază a 
acestora, şi astfel provocarea centrală căreia Miller trebuia să îi 
facă faţă, era ideea că Biblia e plină de contradicţii.

„Dacă Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu”, spunea el, 
„atunci tot ceea ce se află scris în ea este inteligibil, iar toate 
părţile ei trebuie să se armonizeze. Daţi-mi răgaz şi voi 
demonta toate aparentele ei contradicţii. Dacă nu, voi redeveni 
deist.”

BIBLIA ŞI CONCORDANŢA

Ca adventişti, probabil că ştiţi ce a urmat. Miller a luat la 
masa de studiu doar două cărţi: o Biblie şi o concordanţă cu 
ajutorul căreia să poată verifica cuvintele şi expresiile care se 
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repetau în diferitele locuri ale Scripturii. A pornit cu Geneza şi 
a continuat călătoria în Cuvânt. Principiul după care se 
călăuzea era acela de a nu înainta mai mult sau mai repede 
decât era cazul, asigurându-se că a înţeles şi a rezolvat orice 
problemă de posibilă contradicţie care ar fi putut fi surprinsă 
în text. Metoda sa, într-un cuvânt, era aceea de a lăsa Biblia să 
se explice pe sine.

Una după alta, aparentele contradicţii din Cuvânt au 
dispărut. Capitol după capitol, Miller descoperea cum 
prietenia sa cu Hristos creştea în intensitate şi profunzime.

Verset după verset, mergea înainte până când, într-o zi, 
a ajuns la acel verset care avea să îi captiveze atenţia pentru tot 
restul vieţii. Acel verset avea să dea naştere unei mişcări care, 
la rândul ei, avea să captiveze naţiunea americană, ce număra 
la acea timpurie etapă a istoriei ei, numai 17 milioane de 
locuitori.

Textul este binecunoscut: „Până vor trece două mii trei 
sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!” 
(Daniel 8:14)

Studiul început de Miller a devenit o pasiune care-l 
consuma zilnic, uneori nopţi întregi. Comparând Scriptura cu 
Scriptura, el a descoperit că, în profeţiile legate de timp, în 
Biblie, o zi profetică este simbolul pentru un an literal. Ca 
atare, cele 2300 de zile din profeţia lui Daniel reprezentau o 
perioadă istorică ce se întindea pe parcursul a 2300 de ani. 
Aprofundând studiul din Daniel, capitolul 8, apoi capitolul 9, 
Miller a ajuns la concluzia că această perioadă a început în anul 
457 î.Hr., fapt ce ducea la concluzia logică: anul 1843 însemna 
sfârşitul curăţirii sanctuarului. Mai erau doar 25 de ani!

Prin curăţirea sanctuarului, Miller a înţeles întoarcerea 
lui Hristos în cadrul celei de-a doua veniri pe pământ. În 
sufletul său, Miller a simţit îndemnul de a merge şi a spune 
întregii lumi acest adevăr.

Însă, pentru următorii cinci ani, Miller şi-a adâncit 
studiul, eludând chemarea de a vesti lumii proaspăta 
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descoperire. Dorea să îşi verifice, să reverifice orice calcul, 
orice argumentaţie. Atunci când anii de studiu s-au terminat, 
când toate îndoielile au fost risipite, o nouă provocare a apărut 
la orizont, teama de a vorbi în public. A urmat o nouă 
perioadă, de opt ani de data aceasta, în care Miller a înăbuşit 
chemarea de a împărtăşi şi altora descoperirile din profeţia 
biblică. Cu toate acestea, vocea aceea din interior îl imboldea şi 
mai puternic.

Într-o sâmbătă dimineaţa, Miller a făcut o înţelegere cu 
Dumnezeu prin care, era el sigur, va scăpa de gândul acesta ce 
îl sâcâia permanent. „Doamne”, a spus el, „fac un legământ cu 
Tine. Dacă îmi trimiţi o invitaţie de a predica despre aceste 
lucruri, atunci voi merge.” Relaxat, eliberat de povară, Miller 
s-a aşezat în scaun. Cine să cheme un fermier fără studii 
teologice să predice despre a doua venire? Nimeni.

Greşit. Într-o jumătate de oră, un ciocănit la uşă l-a trezit 
pe Miller la realitate.

„Bună dimineaţa, unchiule William”, a spus băiatul din 
faţa uşii.

„Irwing, nepoate, ce e cu tine?” a exclamat Miller. „Intră. 
Dar ce te face să baţi 25 km aşa de dimineaţă?”

„Unchiule William”, a spus copilul intrând în casă, „am 
plecat cu noaptea-n cap să-ţi spun că predicatorul nostru nu 
poate veni la biserică mâine. Tata m-a trimis să te chem pe 
dumneata. Vrea să vii şi să ne prezinţi din lucrurile pe care le-ai 
studiat din Scriptură. Ştii dumneata, despre a doua venire a lui 
Hristos. Vii?”

LUPTA DIN CRÂNGUL CU ARŢARI

Miller a sărit din scaun, fără a spune o vorbă. Lăsându-şi 
nepotul cu gura căscată, a ieşit imediat pe uşă, trântind-o 
puternic, şi s-a îndreptat spre crângul cu arţari din apropierea 
casei. Acolo, o oră întreagă, s-a luptat cu Dumnezeu, probabil 
cu tot atâta energie cu care Iacov s-a luptat cu îngerul.
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William Miller era teribil de supărat pe sine însuşi 
pentru înţelegerea făcută anterior cu Dumnezeu. Dar nu era 
doar supărat. Era şocat. A implorat atunci ca Dumnezeu să 
trimită pe altcineva. După lacrimi şi tensiune a cedat – iar 
supunerea aceasta i-a adus şi pace şi fericire. Plin de bucurie 
acum, Miller a ieşit din crâng sărind ca un băieţandru şi 
lăudându-L pe Dumnezeu. Tânăra lui fiică, Lucy Ann, care 
urmărise din uşă întreaga scenă cu inima strânsă, a intrat rapid 
în casă. „Mamă, mamă, vino repede!” Ceva se întâmplase, 
evident!

Curând, Miller şi nepotul său se îndreptau spre 
Dresden, de unde primise invitaţia. Predica sa de a doua zi a 
avut un aşa efect, încât oamenii din Dresden l-au rugat şi 
determinat să le predice în fiecare seară, timp de o săptămână.

Curând au început să curgă invitaţiile de a vorbi şi în alte 
locuri. Indiferent de biserică, auzind de solia vestită, oamenii îl 
invitau pe Miller să vină urgent să le spună şi lor. Mişcarea 
căpăta trăsăturile unei avalanşe.

Oriunde predica William Miller rezultatul era rea-
prinderea interesului pentru Cuvânt, redeşteptarea. Localităţi 
întregi erau transformate de uimitoarea veste a curândei 
reveniri a lui Isus Hristos. Cu toţii deveneau conştienţi că 
evenimentul este unul cu adevărat iminent. Timp de opt ani, 
Miller a fost în mod constant ocupat cu a învăţa şi a predica, 
luând orăşel după orăşel, pe măsură ce era invitat în noi şi noi 
locuri. În anul 1839, avea să întâlnească un tânăr care i-a 
schimbat cursul activităţii.

Joshua Himes avea doar 34 de ani, dar era deja cunoscut 
ca un opozant public al sclaviei, consumului de alcool şi al 
războiului. Aflat în publicul unei bisericuţe, Himes l-a invitat 
apoi pe Miller să predice în propria sa biserică din Boston.

Aşa se face că, la data de 8 decembrie 1839, William 
Miller avea să vestească pentru prima dată într-o metropolă 
americană adevărul despre a doua venire a lui Hristos. În 
ciuda faptului că s-au organizat câte două predici pe zi, sute de 
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oameni trebuiau să se întoarcă acasă, sala neavând locuri 
suficiente. Într-o seară, Himes l-a întrebat frontal pe Miller: 
„Crezi cu adevărat ceea ce ne-ai predicat?”

„Frate Himes, cred cu toată inima mea, altfel la ce aş fi 
venit aici?”

„Dacă crezi, atunci nu ai de gând să spui lumii întregi?”
Miller a îngăimat câte ceva, scuzându-se prin faptul că, 

până acum, s-a dus în orice cătun sau orăşel unde a fost 
chemat, că făcuse tot posibilul să meargă în cât mai multe 
locuri. Himes nu era deloc mişcat. 

Orice sat? Orice cătun? Orice orăşel? Dar ce spui despre 
marile oraşe? Boston, Baltimore, New York, Philadelphia. 
America avea 17 milioane de locuitori.

„Dacă Hristos revine în doar câţiva ani, cum spui şi cum 
crezi”, a replicat Himes, „atunci nu e timpul ca acest mesaj să 
ajungă la toţi cu glas de tunet, să îi pregătească pentru 
eveniment?”

Himes, mişcat de viziunea a ceea ce putea fi, a devenit 
organizatorul, intermediarul şi planificatorul campaniei. 
Curând a adunat invitaţii pentru Miller în marile oraşe şi 
curând numele lui Miller era cunoscut peste tot.

Himes i-a determinat pe pastorii din biserica sa, Cone-
xiunea creştină, să-i ofere amvoanele lui Miller pentru a 
predica acest mesaj. Într-o altă întâlnire, solia lui Miller a ajuns 
la urechile unei familii de metodişti. În această familie a lui 
Robert Harmon se afla adolescenta Ellen, o viitoare perso-
nalitate a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Mişcarea s-a răspândit ca un foc în mirişte. Himes, un tip 
întotdeauna plin de energie, a pus apoi bazele unei noi 
dimensiuni a mişcării, aceea a publicaţiilor. Alţi pastori s-au 
alăturat mişcării, aducând resurse noi. Josiah Litch, un 
metodist, a publicat o carte de 200 de pagini, bazându-se pe 
cuvintele lui Miller. La rândul său, Litch l-a determinat pe un 
pastor congregaţionalist, Charles Fitch, să participe la 
întâlnirile lui Miller. Mai departe, un alt cunoscut predicator 
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metodist, Apollos Hale, împreună cu Litch, a realizat ceea ce 
avea să devină cunoscută apoi drept „harta anului 1843”, o 
schemă profetică în care erau detaliate profeţiile, în 
desfăşurarea lor, culminând cu anul 1843.

„Mişcarea millerită” trecuse de limitele şi resursele unui 
singur om. Marea mişcare a celei de-a doua veniri trecea acum 
prin bisericile americane asemeni unui tsunami. Adunările de 
tabără şi conferinţele publice atrăgeau mii de participanţi.

Niciodată Miller nu fusese foarte explicit cu privire la 
timpul exact din cadrul anului 1843, soliile sale abordând doar 
generic faptul că anul 1843 era anul în care Isus Hristos avea să 
se reîntoarcă pe pământ. În luna ianuarie a anului 1843, în baza 
unei cercetări aprofundate, şi bazându-se pe calendarul evre-
iesc, Miller a ajuns la concluzia că revenirea lui Hristos trebuia 
să aibă loc undeva între 21 martie 1843 şi 21 martie 1844.

Atunci când însă un an întreg a trecut şi Isus nu revenise 
încă, o primă dezamăgire s-a aşezat asupra mişcării. Mai 
târziu, în august 1844, la o întâlnire de tabără din New 
Hampshire, mişcarea a cunoscut o relansare prin descoperirile 
unui pastor millerit pe nume Samuel Snow. Studiul său din 
profeţia lui Daniel l-a condus la concluzia că  venirea lui 
Hristos urma să aibă loc în cea de-a zecea zi a lunii a şaptea din 
calendarul iudaic. În anul 1844, această zi cădea pe data de 22 
octombrie. Mai erau doar două luni!

Vestea electrizantă a dat naştere unui nou val de 
entuziasm. Oamenii părăseau adunările de tabără cu dorinţa 
de a spune lumii „iată Mirele, ieşiţi-I în întâmpinare!”. Curând 
Miller, Himes şi alţi lideri ai mişcării au căzut de acord că 
indicaţiile lui Snow erau cu siguranţă adevărate.

Pe 22 octombrie 1844, zeci de mii de credincioşi au 
aşteptat arătarea pe cer a Domnului lor. Însă ziua aceea a venit 
şi a trecut, iar cea de-a doua dezamăgire a zdruncinat credinţa 
lor mai mult decât pot descrie cuvintele. Pe 24 octombrie, Litch 
îi scria lui Miller: „Este o zi noroasă şi întunecată aici – oile sunt 
risipite – iar Domnul nu a venit încă.”
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DUPĂ ACEEA

După marea dezamăgire, unii credincioşi au pierdut 
orice speranţă şi au abandonat mişcarea, alţii au abandonat 
credinţa creştină, iar mulţi dintre ei pe ambele. Unii au ajuns la 
concluzia că nimic nu s-a întâmplat pe 22 octombrie, că au 
interpretat complet eronat Scriptura. Alţii au tras concluzia că 
Isus a venit într-adevăr pe 22 octombrie, dar că venirea Sa a 
fost invizibilă, o venire spirituală. Mulţi alţii au căzut într-o 
depresie de lungă durată, fără posibilitatea de a reveni într-un 
timp determinat. Puţini au fost aceia care au continuat să se 
roage, să cerceteze, convinşi că, undeva, cumva, au scăpat din 
vedere ceva în înţelegerea asupra acestor pasaje referitoare la 
cea de-a doua venire a Domnului.

După cum ştie orice adventist, din acest ultim grup s-a 
desprins un mic grup de cercetători asidui ai Scripturii care au 
ajuns la concluzia că, într-adevăr ceva s-a întâmplat pe 22 
octombrie 1844. Însă acel ceva nu era venirea lui Hristos pe 
norii cerului sau într-o formă invizibilă, ci, mai degrabă, 
intrarea lui Isus în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc, 
pentru a începe ultima fază din slujirea Sa ca mijlocitor.

Bărbaţi ca Hiram Edson, O.R.L. Crosier sau F. B. Hahn 
au ajuns la concluzia că sanctuarul care avea să fie curăţit la 
sfârşitul celor 2300 de ani nu era pământul, planeta, ci 
sanctuarul din ceruri.

Curând şi alţii au ajuns la aceleaşi concluzii. Între ei se 
număra şi un tânăr predicator din biserica Conexiunea 
creştină, pe nume James White, o tânără metodistă din familia 
Harmon, Ellen, acum soţia lui James White, şi un fost căpitan 
de vas pe nume Joseph Bates.

De la cenuşa unei teribile amărăciuni urma să se ridice o 
mişcare care avea să întreacă în amploare mişcarea celei de-a 
doua veniri. Atât în dimensiuni, cât şi în scopul final. Din 
lacrimile deziluziei avea să se nască o nouă certitudine, şi 
anume că Biblia prevedea că un grup de oameni se va constitui 
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la vremea sfârşitului, un grup care să vestească întregii lumi, 
întregii planete venirea iminentă a lui Isus Hristos.

Dintre cele şapte biserici ale Apocalipsei, biserica ce se 
năştea din epoca Reformaţiunii, trecând spre marea mişcare 
adventă, avea să fie menţionată ca biserica din Filadelfia – 
biserica „dragostei frăţeşti”. Însă, pe măsură ce poporul lui 
Dumnezeu renăştea, cu misiunea de a chema lumea spre 
lumină, afară din întunecatul Babilon spiritual al celorlalte 
biserici, avea să apară în scenă şi cea de-a şaptea şi ultima 
dintre biserici: Biserica din Laodicea. Pentru această biserică 
Dumnezeu avea pregătite avertizări şi mustrări serioase, după 
cum vom vedea în capitolul următor.

Vorbeam de lanţul neîntrerupt al martorilor credincioşi 
ai lui Dumnezeu? Cu siguranţă, în timpul deceniilor mişcării 
advente, între aceşti oameni s-au regăsit Miller, Himes, Fitch, 
White, Bates. Dar, ca întotdeauna, acest lanţ a inclus şi o mare 
gloată a celor credincioşi, loiali, dar necunoscuţi lumii. A 
acelora care au dat totul, chiar şi viaţa, pentru Adevăr.

Cursa a fost una de lungă durată. De la Adam încoace, 
bastonul de ştafetă a fost dat din mână în mână. Începând cu 
mişcarea adventă, acest baston este acum în mâna mea, în 
mâna dvs. Noi suntem ultima etapă a cursei.

Ştafeta este la noi, prieteni, şi trebuie să ţinem bine de ea. 
A venit de mult prea departe ca să ajungă până la noi. Pe ea se 
văd amprentele lui Adam, ale lui Noe, Daniel, Iosif, David, ale 
lui Petru, Pavel sau Ioan, ale valdenzilor, albigenzilor şi 
hughenoţilor, ale lui Luther, Zwingli şi Wycliffe, ale lui Miller, 
Edson şi White.

Unde o vom duce, acum că e în mâinile noastre?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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V-aţi rătăcit vreodată într-un oraş mare?
Ce ai putea face atunci? Desigur, ideal ar fi să te poţi 

înălţa în aer, să ai o imagine de ansamblu, să distingi exact 
unde te afli faţă de locul dorit. La fel de clar este însă şi faptul că 
o astfel de opţiune este de domeniul fantasticului.

Totuşi, dacă trăieşti într-o zonă civilizată, un dispozitiv 
GPS (sistem de poziţionare la sol) îţi rezolvă imediat 
problema. Nu e nevoie să te ridici tu în aer. Deja sunt reţele 
întregi de sateliţi la mii de kilometri în atmosferă care, prin 
mijloace specifice, te pot localiza sau îţi pot arăta traseul de 
urmat în doar câteva secunde.

Cu un dispozitiv GPS nu doar că vezi pe ecran unde te 
afli, dar poţi primi şi sfaturi cu privire la direcţia pe care 
trebuie să o urmezi pentru a ajunge la locul dorit. Pentru unii 
dintre noi un GPS este mană cerească, fără de care am fi 
pierduţi într-un oraş sau ţară necunoscute.

Uneori, oamenii se rătăcesc şi atunci când citesc o carte. 
O iei la stânga la subiectul cutare, la dreapta la ideea cutare, 
apoi mergi înainte câteva pagini sau paragrafe fără alte 
indicaţii, ajungi la un giratoriu şi ai uitat de unde ai venit şi 
încotro te duci.

APĂRĂTORII ADEVĂRULUI

11



Ar fi deci cazul să ne oprim pentru un moment şi să ne 
readunăm. Să vedem de unde am pornit, pe unde am trecut şi 
încotro ne îndreptăm.

Am început această carte afirmând că scopul ei este acela 
de a vă relata o povestire. De fapt, istoria poporului lui 
Dumnezeu, a urmaşilor Săi credincioşi, de-a lungul secolelor. 
Aceşti oameni ai lui Dumnezeu şi-au asumat un rol, o misiune 
specifică, aceea de a fi apărători ai adevărului.

Iar acest adevăr cuprinde două aspecte. Pe de-o parte, el 
include tot adevărul pe care Dumnezeu ni l-a împărtăşit prin 
Cuvântul Său, pe care Isus Hristos l-a predicat şi l-a pus în 
practică în timpul vieţii şi misiunii Sale de pe pământ şi, pe de 
altă parte, când vorbim de adevăr nu vorbim doar de simplă 
informaţie, ci de cea mai importantă informaţie din lumea 
aceasta, şi anume adevărul cu privire la caracterul lui 
Dumnezeu.

Marele duşman afirmă că Dumnezeu nu poate fi crezut 
pe cuvânt, că El este un mincinos, că cere imposibilul, că este 
părtinitor, răzbunător, că vrea să ne jefuiască de libertate, de 
fericire. Duşmanul afirmă că Dumnezeu este cel responsabil 
de toate suferinţele, toată mizeria, toate nenorocirile şi 
moartea de pe pământ. Că El este de vină pentru tot ceea ce ni 
se întâmplă rău în viaţa asta. Mai mult, duşmanul afirmă că, 
dacă noi înşine ne-am purta singuri de grijă, dacă universul 
sau lumea aceasta ar fi lăsate în mâna noastră, atunci orice 
făptură ar descoperi adevărata fericire.

Din nefericire, chiar mulţi dintre predicatorii creştini de 
astăzi Îl prezintă pe Dumnezeu lumii acesteia ca şi cum El ar fi 
gata să coboare din cer fulgere şi tunete, judecăţi şi distrugeri 
asupra tuturor acelora care păcătuiesc. Aşa se face că, dacă un 
tsunami sau un uragan, un cutremur sau vreo altă calamitate 
seceră mii de vieţi, explicaţia se rezumă exclusiv la faptul că 
Dumnezeu se mânie pe păcătoşi, că începe să dezlănţuie 
asupra lor judecăţile Sale.
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Un pas mai departe, poate cel mai insidios, este acela că 
duşmanul pune în seama lui Dumnezeu nu doar uciderea 
celor ce nu păzesc legea Sa, ci şi că o face conştient de faptul că 
ei nu pot păzi această lege – pentru că, nu-i aşa, legea nu poate fi 
păzită.

Şi atunci, să ne întrebăm deschis, cum este Dumnezeu cu 
adevărat? Este un Dumnezeu al dragostei sau un Dumnezeu al 
judecăţii inflexibile şi al distrugerii? A dat cumva o lege despre 
care a ştiut că nimeni, niciodată nu o va putea păzi, şi apoi i-a 
condamnat la moarte pe cei care nu s-au ridicat la înălţimea 
acestui standard? Oare ne momeşte cu bunătăţi cereşti pentru 
ca, mai apoi, să ne lovească cu moartea, dacă nu ne comportăm 
aşa cum trebuie? Atunci când ne cere să-L iubim o face cumva 
cu alternativa: „Iubeşte-mă! Dacă nu, o să vezi tu...”?

ÎNŞELĂTORUL

Pentru fiecare adevăr pe care Dumnezeu l-a dat ome-
nirii, duşmanul a creat o contrafacere. 

Dumnezeu ne-a avertizat că păcatul este distrugător. 
Ne-a îndemnat să ne ferim şi să ne depărtăm de el, căci ne va 
omorî. Nicidecum, a replicat Satana. „Hotărât că nu veţi muri” 
ne-a şoptit amăgitorul. O, da, veţi muri în viaţa aceasta, dar 
sufletul e nemuritor. Rămâneţi în viaţă, deşi totul se va petrece 
într-o altă dimensiune.

Ziua a şaptea este ziua de Sabat, a spus Dumnezeu. 
Nicidecum, a replicat Satana. Duminica este ziua cea sfântă, 
prima zi a săptămânii. Atunci când Hristos va reveni, orice ochi 
Îl va vedea. Aşa stă scris în Biblie. Nu, nu e chiar aşa, a replicat 
Satana. Isus va reveni, dar în secret, apelând la o răpire, aşa că 
numai câţiva vor putea să-L vadă.

Iar minciunile merg astfel aproape la nesfârşit. De ce? 
Pentru că răzvrătirea Satanei împotriva lui Dumnezeu este 
atât de profundă, încât el nu mai poate spune adevărul. Orice 
spune este mânjit de minciună.
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Aşa se face că, pentru fiecare adevăr pe care Dumnezeu 
ni l-a împărtăşit, Satana are o minciună care a ajuns să fie 
acceptată ca învăţătură de bază şi sigură pentru majoritatea 
creştinilor de pe pământ.

Iar Satana nu se opreşte doar la discreditarea acelor 
lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut sau le-a spus. Interesul 
său central este să mintă cu privire la caracterul lui Dumnezeu. 
Întrebarea rămâne, deci: cum este Dumnezeu, cu adevărat?

De la bun început, Dumnezeu a avut un popor care a 
refuzat să pună urechea la minciunile duşmanului, chiar dacă 
ele erau spuse din gura unora dintre cei mai vajnici apărători ai 
credinţei creştine. De la bun început, Dumnezeu a avut oameni 
care au apărat nu doar adevărurile primite de la El, ci 
Adevărul cu privire la Sine. Pentru că, să nu uităm, Isus a spus 
că El este „calea, adevărul şi viaţa”.

Atunci când se afla în misiunea Sa pământească, Isus a 
spus răspicat: „cine m-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14:9). Isus Hristos, Adevărul, a venit nu doar pentru a 
împărtăşi cu noi adevăruri, ci şi pentru a ne împărtăşi Adevărul 
cu privire la caracterul lui Dumnezeu.

Adam şi patriarhii au luptat pentru acest adevăr. Israel, 
profeţii şi regii din vechime au apărat acelaşi adevăr. Biserica 
creştină timpurie a sacrificat pentru acest adevăr. Apăsaţi de 
persecuţie, de ispita compromisului din primele secole 
creştine, credincioşii adevăraţi au apărat adevărul. Con-
fruntând o biserică apostaziată, reformatorii au luptat în 
favoarea adevărului. Cercetătorii Scripturii din Europa şi 
America din secolele trecute, care au pus accentul pe a doua 
venire a lui Hristos, au apărat acelaşi adevăr.

Iar atunci a venit acea cruntă dezamăgire, când Hristos 
nu S-a arătat pe nori. Şi totuşi, din acea mare dezamăgire avea 
să se nască, ceea ce istoricul adventist scria, „o mişcare a 
destinului” – o rămăşiţă finală a credincioşilor adevărurilor şi 
Adevărului lui Dumnezeu.
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ŞIRUL NEÎNTRERUPT

În această pauză la care v-am invitat, pentru a recapitula 
de unde venim, pe unde am trecut şi încotro mergem, am 
observat deci că, începând de la Eden, un şir neîntrerupt al 
celor loiali adevărului, credincioşi lui Dumnezeu, a fost o 
realitate constantă până în ziua de astăzi. Şi vedem că 
misiunea adevăraţilor credincioşi ai lui Dumnezeu nu s-a 
schimbat niciodată. Este aceeaşi, aceea de a împărtăşi şi de a 
apăra adevărurile Sale, atât de crunt distorsionate prin 
calomniile neruşinate ale duşmanului. Marea misiune este 
aceea de a predica pe Cel ce este Adevărul, pe Isus Hristos, 
Domnul şi Mântuitorul nostru.

Reformaţiunea a readus la lumină multe adevăruri 
pierdute sau înăbuşite din vremuri de mult trecute. Pe de altă 
parte, a arătat în adevărata lor lumină secole de minciuni, de 
erori şi de contrafaceri. Probabil că una dintre cele mai mari 
realizări şi unul din marile cadouri făcute omenirii a fost 
insistenţa reformatorilor asupra importanţei Scripturii, a 
autorităţii ei – în ciuda tradiţiei omeneşti – a adevărului ei cu 
privire la mântuirea prin credinţa în Isus şi nicidecum prin 
eforturile sau meritele omeneşti.

Reformaţiunea a pierdut din intensitate înainte de a-şi 
atinge punctul culminant. Mai erau multe adevăruri vitale 
care cereau a fi descoperite. Marea trezire determinată de 
mişcarea adventului a apărat adevărul cu privire la revenirea 
lui Hristos, un adevăr fundamental, deşi mult timp pierdut 
sau scos din prima scenă a vieţii şi propovăduirii creştine.

Acum, asemeni alergătorilor unei echipe de ştafetă, noi 
fiind reprezentanţii ultimei etape, suntem foarte aproape de a 
preda bastonul de ştafetă. Dumnezeu ne cheamă să fim o 
echipă care să lupte pentru ultima întrecere, alergători care să 
biruiască pentru adevărurile Sale, pentru Adevăr, în ultimii 
ani ai istoriei acestui pământ. Alergătorului final îi revine cea 
mai grea sarcină, cea mai apăsătoare responsabilitate, pentru 
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că i se vor acorda cele mai importante adevăruri de rostit şi de 
apărat înaintea lumii.

Acest grup de credincioşi, rămăşiţa finală, va 
redescoperi multe adevăruri uitate, ascunse: adevărul despre 
Sabat, adevărul despre a doua venire a lui Hristos, despre 
lucrarea Sa din sanctuar, despre natura omului şi starea lui în 
moarte. Însă, alături de aceste adevăruri, El va da rămăşiţei 
Sale trei dintre cele mai urgente mesaje adresate lumii acesteia: 
solia celor trei îngeri, aşa cum se regăseşte ea în cartea 
Apocalipsei.

Aceste trei solii prezentate în Apocalipsa 14:6-12 sunt 
ultimul apel al lui Dumnezeu, ultima avertizare pentru 
miliardele de oameni care-şi trăiesc acum ultimii ani, sau 
ultimele clipe, ale pământului. După cum patriarhul Noe a 
făcut apel la oamenii din vremea lui cu privire la sfârşitul unei 
lumi, după cum Ioan Botezătorul a avertizat pe oamenii din 
vremea lui cu privire la venirea lui Mesia, şi acum Dumnezeu 
are un popor special. Un popor a cărui însărcinare, misiune şi 
privilegiu este acela de a avertiza pe locuitorii lumii din cel de-
al treilea mileniu cu privire la iminenta revenire a lui Isus 
Hristos.

Pe scurt, cele trei solii îngereşti ale Apocalipsei sunt 
acestea:

1. Evanghelia veşnică trebuie vestită urgent, dat fiind 
faptul că a sosit ceasul judecăţii.

2. Dumnezeu îşi cheamă poporul să iasă din Babilonul 
religiilor contrafăcute.

3. Avertizarea cu privire la faptul că rămânerea în 
această stare, în acest amalgam religios, se face cu riscul de a 
primi semnul fiarei marelui duşman.

Desigur, vorbim de avertizări urgente. Şi este necesar 
pentru rămăşiţa finală a lui Dumenzeu să pună în contrast 
total adevărurile cu erorile şi contrafacerile. Însă, vă solicit 
atenţia asupra faptului că solia celor trei îngeri începe cu 
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menţionarea existenţei şi importanţei unei „evanghelii 
veşnice”. Nimic altceva nu se ridică la aceeaşi valoare, aceeaşi 
importanţă. A spune lumii adevărul despre Dumnezeu – o 
realitate incontestabilă în viaţa, misiunea şi moartea lui Isus – 
este sarcina noastră principală. Ellen White scria: 

„Între toţi creştinii, adventiştii de ziua a şaptea ar trebui 
să fie în primele rânduri în vestirea lui Hristos înaintea lumii.”  
(Lucrătorii Evangheliei, pag. 156)

Aşadar, ce putem spune despre toate doctrinele şi 
adevărurile care au fost redescoperite de la 1844 încoace? 
Adevăruri nu doar redescoperite, ci repuse în drepturi, 
reabilitate. Desigur, viaţa creştină nu se reduce doar la Adevăr, 
ci şi la adevăruri. Cine este sursa adevărurilor? Cine le-a făcut 
cunsocute oamenilor? Desigur, ideea e să nu cădem în ex-
treme. Două sunt marile greşeli care se fac în privinţa aceasta.

Prima greşeală pe care o facem este aceea de a privi în 
jurul nostru şi de a trage concluzia că, dacă celelalte biserici nu 
predică aceleaşi adevăruri cu noi, ci par a se concentra în 
special pe adevărul despre Isus şi despre mântuire, e bine să le 
lăsăm să predice ele aceste adevăruri incontestabile, în timp ce 
nouă să ne revină sarcina exclusivă de a spune lumii acele 
adevăruri doctrinale unice, speciale, descoperite în aceste 
vremuri de pe urmă.

Cea de-a doua greşeală este de a predica aceste 
adevăruri finale ca şi cum ar putea fi de sine stătătoare. 
Atenţie, nicio doctrină, niciun adevăr nu este corect înţeles, 
dacă nu este văzut în relaţia sa normală cu Adevărul. Toate 
doctrinele, toate adevărurile încep şi se termină cu Isus. 
Sabatul nu are importanţă decât dacă este văzut în legătură cu 
Hristos, cu ceea ce spune el despre Hristos, cu ceea ce prezintă 
el despre caracterul plin de dragoste al lui Dumnezeu. 
Sanctuarul, simbolurile lui, slujbele desfăşurate acolo, sunt 
importante doar dacă sunt revelatoare cu privire la modul în 
care Hristos ne mântuieşte, prin dragostea Lui.
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Desigur, multe biserici şi religii predică pe Hristos lumii. 
Însă mult prea uşor părăsesc Adevărul, distorsionând adevă-
rurile. Şi nu este de mirare că la unii descoperim „harul ieftin”, 
la alţii descoperim „mântuit odată pentru totdeauna”, „desti-
nul”, „meritele” şi atâtea alte contrafaceri ale Scripturii.

Dumnezeu a dat rămăşiţei Sale finale cel mai clar, cel 
mai echilibrat, cel mai precis mod de a înţelege şi a aplica 
mântuirea. Mai mult decât atât, El ne-a arătat cum fiecare 
doctrină, fiecare învăţătură a Scripturii are ceva de spus despre 
Hristos, despre cum ne ajută aceste adevăruri să înţelegem 
adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

RĂMĂŞIŢA

Ca adventist, fie recent botezat fie născut într-o familie a 
acestei credinţe, probabil că ai auzit deseori cuvântul „ră-
măşiţă”. Acesta nu este un slogan de marketing, votat de un 
comitet bisericesc. Este chiar descrierea făcută de Dumnezeu 
atunci când vorbeşte despre poporul Său credincios, din 
ultimele zile ale planetei Pământ..

Observaţi ce scrie în Apocalipsa 12:17: „Şi balaurul, 
mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei 
ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus 
Hristos”.

Balaurul, Satana, conform acestei profeţii, este mâniat 
pe „femeie”, poporul credincioşilor lui Dumnezeu sau bise-
rica, motiv pentru care a mers să facă război cu „rămăşiţa 
seminţei ei”. Ce este o rămăşiţă? Este ceva ce rămâne dintr-un 
întreg. În special partea finală.

Iar această rămăşiţă, spune profeţia, poate fi identificată 
rapid prin două caracteristici: cei ce o compun sunt păzitori ai 
poruncilor lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Ne vom adânci studiul asupra acestor două caracte-
ristici ale rămăşiţei în capitolul următor. Dar acum, doar un 
cuvânt de avertizare. Este foarte uşor să tragem concluzia că 
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Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, acea „mişcare a 
destinului” despre care se spunea în istoria adventistă, este 
locul exclusiv unde se regăsesc adevăraţii copii ai lui 
Dumnezeu. E la fel de uşor de presupus că mântuirea poate fi 
asigurată prin aderarea la acest grup de credincioşi.

Însă, pe cât este de adevărat că mântuirea vine numai 
prin credinţa în Hristos, şi nu prin aderarea la sau naşterea 
într-o anume biserică, pe atât de adevărat este şi că nu toţi cei 
despre care se poate spune că sunt „rămăşiţă” se află deja şi 
exclusiv în cadrul poporului adventist de ziua a şaptea. 

„Dincolo de întunericul spiritual şi depărtarea de 
Dumnezeu care există în bisericile ce constituie Babilonul”, 
scria Ellen White, „cea mai mare parte a urmaşilor cu adevărat 
credincioşi ai lui Hristos se regăsesc în mijlocul acestora.”  
(Marea Luptă, pag. 390)

Să înţelegem de aici că rămăşiţa nu este Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea? Nicidecum. Ideea este aceea că 
nu toţi cei din poporul lui Dumnezeu se regăsesc deja în cadrul 
bisericii Sale, a rămăşiţei. Ba încă e foarte posibil ca mulţi dintre 
ei să fi murit sau să moară înainte sau chiar fără a avea ocazia 
de a se uni oficial cu biserica rămăşiţei.

Este şi motivul pentru care rămăşiţei îi revine această 
misiune, de a chema pe poporul Său afară din Babilon. Iar dacă 
chemi pe cineva, nu doar că îl scoţi din cadrul lui, dar îi 
sugerezi să intre într-o altă entitate. Aşadar, apelul „ieşiţi din 
Babilon” are corolarul „intraţi în Rămăşiţă”. Este biserica celor 
ce ies, este biserica compusă din cei ce duc la bun sfârşit 
misiunea încredinţată lor de Dumnezeu. Constituirea unei 
biserici a rămăşiţei nu a avut în vedere acordarea mântuirii pe 
baza unui certificat de botez sau de apartenenţă. El a creat 
biserica rămăşiţei ca un loc unde să se adune urmaşii Săi 
credincioşi pentru a-şi uni eforturile, cunoştinţa, părtăşia în 
apărarea adevărurilor Sale, a Celui ce este Adevărul.
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V-aţi străduit vreodată să dezlegaţi un fir înnodat, un 
cablu, un furtun încolăcit? Care e cea mai uşoară cale dacă nu 
aceea de a-i căuta capetele? Abia de atunci poţi începe cu 
adevărat lucrarea.

Uneori noi, adventiştii, pierdem mult timp, consumăm 
nenumărate resurse, veni cu argumente încercând să des-
facem lucruri înnodate. Dezbatem standarde bisericeşti, 
cochetăm cu teologia sistematică, argumentăm pro sau contra 
aplicării într-un fel sau altul a manualului bisericii, disecăm 
doctrine până la ultimul atom. Ce uşor, ce relaxant, ce roditor 
ar fi să facem câţiva paşi înapoi, să vedem adevărata întor-
tochere a lucrurilor şi să căutăm unul dintre „capete”. Pentru 
că orice doctrină, orice standard, orice practică din biserică 
încep şi se termină cu Isus Hristos. Dacă am căuta să începem 
de acolo, dacă am lupta să ajungem acolo, lucrurile s-ar 
rezolva mult mai uşor. Am găsi armonie unii cu alţii, am 
renunţa să mai facem din ţânţari armăsari.

Avem o sarcină urgentă, absolut vitală. Avem de pre-
zentat lumii un Mântuitor. Avem adevăruri de spus lumii. 
Avem erori cu care trebuie să ne luptăm. Avem de anunţat 
curânda revenire a lui Hristos.

Nu aţi ajuns adventişti dintr-o întâmplare. Aţi fost 
chemaţi, aţi fost aleşi. Da, despre dvs. e vorba. Dumnezeu v-a 
invitat să ocupaţi un loc în şirul neîntrerupt al credincioşilor 
Săi. V-a solicitat să faceţi parte din echipa Sa, să duceţi mai 
departe ştafeta, să alergaţi ultima etapă a cursei. V-a chemat să 
apăraţi adevărurile, şi Adevărul.

Aşadar, mâine mergeţi din nou la lucru, la şcoală, la 
treburile de zi cu zi. Aveţi grijă de copii, trăiţi-vă viaţa. Dar fiţi 
la dispoziţia lui Dumnezeu. Fiţi canalul Său de comunicare. 
Fiţi vocea Sa. Daţi voie iubirii Sale nemărginite să treacă prin 
voi, cu voi, către cei nenorociţi, rătăciţi, descurajaţi. Credeţi în 
„întâlnirile divine” pe care vi le programează El cu copiii Săi 
aflaţi în lumea aceasta. Fiţi gata de a împărtăşi cu alţii.
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Imaginaţi-vă: sunteţi o persoană privilegiată, un om 
căruia Dumnezeu i-a făcut parte de onoarea de a purta numele 
de rămăşiţă, mişcare a destinului hotărât de Dumnezeu. Cu cât 
vom împărtăşi adevărul Său şi adevărul despre El cu cei din 
jurul nostru, cu atât mai curând vom vedea faţa Lui.

 
În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 

un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 
şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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„Ce ai în mână?”, l-a întrebat Dumnezeu pe Moise. Un 
toiag. Un simplu toiag de păstor. Dar cu el, Moise a eliberat pe 
Israel din Egipt. În mâinile a trei sute de bărbaţi, Dumnezeu a 
pus torţe şi trâmbiţe, vase de lut. Cu ele, Ghedeon şi ceata lui 
au eliberat poporul de madianiţi. În mâinile lui Isus cinci pâini 
şi doi peşti au hrănit mii de oameni.

Dumnezeu adesea foloseşte lucrurile simple, smerite, 
chiar slabe.

La începuturile Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
ridicându-se din cenuşa marii dezamăgiri din 22 octombrie 
1844, Dumnezeu a folosit o adolescentă din care a făcut solul 
Său pentru rămăşiţă.

Ellen Harmon, născută în 1827, avea doar 17 ani când a 
primit o viziune în care se prezenta călătoria poporului lui 
Dumnezeu spre cetatea din ceruri. Era prima dintr-o serie de 
aproape 2000 de viziuni pe care avea să le primească de-a 
lungul vieţii. În 1846, Ellen Harmon se căsătoreşte cu James 
White, un tânăr predicator care-i împărtăşea convingerile 
privitoare la iminenta revenire a lui Isus Hristos. După o 
vreme, James şi Ellen White au acceptat şi adevărul biblic cu 
privire la sabatul zilei a şaptea.

UN DAR FĂRĂ PERECHE

12



Cei doi, împreună cu un căpitan de vas pe nume Joseph 
Bates, sunt consideraţi fondatorii Bisericii Adventiste de Ziua 
a Şaptea. Ei i-au pus bazele ca pionieri, deşi avea să fie 
organizată oficial mai târziu, în anul 1863.

Cititorii adventişti ştiu că Ellen White – cunoscută în 
cercurile noastre mai ales ca „sora White” – a fost o prolifică 
autoare, având scrise mai bine de 40 de cărţi şi 5000 de articole. 
După moartea ei, în anul 1915, au fost publicate numeroase 
alte cărţi conţinând materiale compilate din lucrările deja 
publicate, sau chiar constând în lucrări care nu fuseseră până 
atunci trimise la tipar. Astăzi, cel puţin în limba engleză, sunt 
peste 100 de titluri care îi poartă numele, şi este cea mai tradusă 
autoare americană din toate timpurile.

De-a lungul vieţii ei de misiune, a fost personal impli-
cată în înfiinţarea lucrărilor din domeniile medical, publicistic, 
educaţional, dezvoltate ulterior de biserică. Bineînţeles, 
sfaturile sale – multe bazându-se pe viziunile primite – au 
constituit un ajutor inegalabil pentru tânăra biserică, şi 
continuă să o facă şi astăzi. De la început, credincioşii 
adventişti au fost convinşi că doamna White a deţinut ceea ce 
se numeşte darul profeţiei. Ei au crezut de asemenea că texte 
precum Apocalipsa 12:17 sau Apocalipsa 19:10 indică şi 
stabilesc prezenţa darului profetic în cadrul bisericii, făcând 
din ele unul din cele două semne distinctive ale rămăşiţei lui 
Dumnezeu în vremurile de pe urmă.

Deşi Ellen White nu şi-a arogat niciodată titlul de profet, 
alegând mai degrabă să facă referiri la sine ca fiind „mesagerul 
Domnului”, dacă cineva doreşte să aplice testele biblice ale 
profeţilor din vechime la Ellen White şi scrierile ei, va 
descoperi, aşa cum au făcut-o adventiştii, că această femeie a 
fost inspirată şi a vorbit prin acelaşi dar al profeţiei biblice.

Care sunt aceste teste? Ei bine, iată pe cele mai 
importante, în baza cărora suntem îndemnaţi de Scriptură să 
verificăm pe oricine ar pretinde posesia darului profetic:
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1. Testul profeţiei care se împlineşte – Ieremia 28:9 
„Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea 
celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de 
Domnul.” 

Testul biblic trebuie să includă, bineînţeles, şi aspectul 
„condiţional” al profeţiei, fiind astfel conştienţi de faptul că 
unele profeţii depind în împlinirea lor de răspunsul dat de om 
în faţa apelului divin. Ca atare, profetul Ieremia stabileşte 
principiul următor: „Deodată zic despre un neam, despre o 
împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici; dar, 
dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de 
la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi 
pusesem în gând să i-l fac. Tot aşa însă deodată zic despre un 
neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar 
dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă 
glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de 
gând să i-l fac.” (Ieremia 18:7-10)

2. Testul armonizării cu întreaga Scriptură – Isaia 8:20 
„La lege şi la mărturie! Căci, dacă nu vor vorbi aşa nu vor mai 
răsări zorile pentru poporul acesta.” În vremurile biblice – ca şi 
în secolele de mai târziu – punctul de reper al oricărei noi 
profeţii, etalonul după care era măsurată, era suma profeţiilor 
scrise dinaintea ei. Chiar dacă profeţii de mai târziu aduceau 
noi profunzimi ale adevărului, conceptele promovate de 
aceştia nu contraziceau niciodată adevărurile fundamentale 
deja relevate de profeţii biblici dinaintea lor.

3. Testul roadelor aduse – Matei 7:15-20 „Păziţi-vă de 
prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe 
dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după 
roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din 
mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul 
rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici 
pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face 
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roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor 
îi veţi cunoaşte.” Spre deosebire de testele anterioare, acest al 
treilea test este unul care se desfăşoară în timp, pentru că un 
rod nu apare peste noapte. Aşadar, pe măsură ce caracterul 
profetului, slujirea lui, soliile aduse devin din ce în ce mai 
evidente, atunci o evaluare atentă va avea în vedere roadele 
lucrării sale, putând spune dacă acestea sunt ceea ce ne-am 
aştepta de la un pom profetic.

4. Testul mărturiei cu privire la natura divină şi umană 
a lui Isus Hristos – 1Ioan 4:1-3 „Preaiubiţilor, să nu daţi 
crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 
Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh 
care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la 
Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de 
la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi 
auzit. El chiar este în lume acum.” Un profet adevărat nu va 
spune doar că da, Isus a existat, a fost pe pământ. Adevăraţii 
profeţi vor afirma, vor comunica faptul că Isus Hristos a fost 
Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Întruparea lui Isus este 
centrală în lucrarea şi solia unui adevărat profet.

5. Testul sursei – adevăraţii profeţi nu-şi inventează 
propriile profeţii, ci spun altora ceea ce Duhul Sfânt le 
descoperă – 2Petru1:21 „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin 
voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de 
Duhul Sfânt.” Mai mult decât atât, profeţii adevăraţi nu 
propun propria lor interpretare a profeţiei. Dimpotrivă, ei se 
bazează pe Scriptură pentru a găsi cheia şi a oferi interpretarea 
adevărată: „Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie 
din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.”

Din primele zile ale mişcării advente şi până astăzi au 
fost sute, apoi mii, în final milioane de oameni care au studiat 
viaţa şi soliile aduse de Ellen White şi au putut compara 
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lucrarea ei cu aceea a unui adevărat profet al timpurilor 
biblice. În fiecare perioadă concluzia a fost aceeaşi: Ellen White 
a dovedit prin viaţa şi activitatea ei, prin vorbire şi scriere, că 
poartă semnele unui adevărat profet al lui Dumnezeu.

Dar, vor întreba mulţi, cum să ne raportăm la scrierile ei 
în ceea ce priveşte relaţia lor cu Scriptura? Sunt ele o adăugire la 
Biblie? Şi, dacă da, cum se împacă ideea aceasta cu adevărul 
Reformaţiunii, potrivit căruia Biblia şi numai Biblia trebuie să 
fie baza credinţei şi practicii creştine?

În anii de început ai bisericii, adventiştii au trebuit să 
facă faţă acestor întrebări. În anul 1863, pionierul adventist 
Uriah Smith, editor şi autor, aborda într-un articol din 
publicaţia oficială a bisericii – Review and Herald – acest subiect 
sub titlul „Respingem Biblia dacă susţinem aceste viziuni?”. În 
cadrul articolului, principiul cheie al Reformaţiunii „sola 
Scriptura” era pe deplin susţinut.

COMANDANŢI DE NAVĂ

Articolul lui Smith a fost construit pe ilustraţia unui vas 
de cursă lungă care, după o călătorie pe oceanele lumii, se 
apropie acum de port. Conform regulilor, înainte de intrarea în 
port, vasul trebuie să se oprească iar la cârma lui să treacă un 
alt comandant, specializat în navigarea în apropierea 
porturilor, unde condiţiile sunt cu totul altele decât în larg.

„Darul profeţiei”, scria el, „ne este dat asemeni unui 
astfel de pilot, care să conducă vasul în vremuri periculoase, şi 
oriunde şi oricând am descoperi manifestări autentice precum 
acestea, trebuie să le respectăm ca atare, căci altfel ar însemna o 
respingere a Cuvântului lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să le 
primim. Aşadar, cine stă cu adevărat la Scriptură, şi numai la 
Scriptură?” (Review and Herald, 13 ianuarie 1863)
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Întrucât biserica rămăşiţei se apropie de port, Biblia 
spune că vom primi un astfel de pilot – darul profeţiei – pentru 
a ne conduce în ultima fază, şi cea mai periculoasă, a călătoriei.

Şi dacă asta este ceea ce spune Biblia, aşa cum am văzut 
deja în Apocalipsa, atunci, întrebând ca Uriah Smith, cine sunt 
cei ce cred cu adevărat Scriptura, cei ce primesc acest dar sau 
cei ce nu?

Ellen White însăşi nu a privit scrierile sale ca pe o 
adăugire la Scriptură, ci ca pe „o lumină mai mică ce conduce 
la o lumină mai mare”. După cum Isus Hristos a venit să-L 
descopere pe Tatăl, după cum Duhul Sfânt a venit pentru a-L 
înălţa pe Fiul, scrierile ei profetice înalţă şi onorează Biblia.

Bineînţeles, şi alte biserici au profeţii lor, sau cărţile lor 
inspirate. Dar se pot observa diferenţe capitale. Mormonii au 
cartea lui Mormon şi altele pe care le consideră inspirate. 
Aceste cărţi sunt puse la acelaşi nivel cu Scriptura şi ca o 
adăugire la ea. Acelaşi lucru se poate spune despre apocrifele 
din Scripturile catolice, pe care catolicii le consideră parte 
integrantă a Scripturii.

Scrierile Ellenei White, la care adventiştii fac în general 
referire prin sintagma „scrierile spiritului profetic” sunt 
văzute mai mult asemeni unei lupe care măreşte, asemeni unei 
lumini, ambele îndreptate asupra Bibliei, făcând-o astfel mai 
uşor de înţeles şi de văzut în frumuseţea adevărurilor sale.

Mai este totuşi o diferenţă între adventişti şi ceilalţi 
creştini, când e vorba de scrierile profetice. Catolicii, spre 
exemplu, consideră ca decretele papale şi ale conciliilor, 
tradiţia bisericii toate acestea sunt deasupra Scripturii. Fie că 
sunt în acord cu Scriptura, fie că nu. În timp ce adventiştii 
consideră că toate darurile şi manifestările Duhului trebuie să 
fie evaluate de Scriptură, şi că orice nu este în armonie cu 
Cuvântul nu poate fi considerat acceptabil.
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DE CE DARUL PROFETIC?

Aşadar, cum ar trebui să vedem darul profetic aplicat în 
biserică, care ar fi rolul lui? De ce a considerat Dumnezeu că e 
necesar aşa ceva? Urmăriţi câteva sugestii:

1. După cum grupa restrânsă de credincioşi loiali lui 
Dumnezeu şi adevărurilor Sale s-a luptat pentru a aduce la 
lumină adevăruri ascunse, dispreţuite, suprimate, spiritul 
profetic aruncă o lumină excepţională asupra procesului de 
restaurare a acestor adevăruri în vremea sfârşitului. Vorbim 
de adevăruri precum: sabatul, starea omului în moarte, 
sanctuarul, a doua venire, neprihănirea prin credinţă.

Este însă cazul unei dezminţiri fără echivoc. Adventiştii 
nu şi-au dezvoltat setul de doctrine, nu au alcătuit setul de 
adevăruri susţinute, printr-o dependenţă primară de scrierile 
şi viziunile Ellenei White. Spre exemplu, criticii timpurii 
susţineau faptul că doctrina sanctuarului a fost dezvoltată în 
special bazându-se pe viziunile doamnei White. În 1874, 
acelaşi Uriah Smith, în postura de redactor şef al revistei 
Review and Herald, combătea aceste acuzaţii în editorialul său:

„S-au scris sute de articole pe acest subiect. Dar în 
niciunul dintre acestea nu s-a făcut referire la viziuni ca fiind 
autoritatea din spatele afirmaţiilor, sau sursa de la care îşi trag 
originea aceste perspective. S-a făcut apel doar la Scriptură, 
unde se găseşte suficient material doveditor al poziţiei pe care 
o susţinem în această privinţă.” (Review and Herald, 22 de-
cembrie, 1874)

O cercetare amănunţită a istoriei bisericii noastre va 
descoperi faptul că aceleaşi cuvinte folosite de Smith în 
apărarea poziţiei privitoare la sanctuar se pot aplica la toate 
adevărurile susţinute de adventişti în urma studiului 
Scripturii. Nu putem nega însă şi faptul că, adesea, după ce 
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primii adventişti studiau Scriptura şi ajungeau în urma 
studiului şi a rugăciunii la descoperirea unor adevăruri pe cât 
de frumoase, pe atât de tulburătoare, descoperirile lor erau 
„confirmate” ca adevărate, ca importante, în viziuni acordate 
de Dumnezeu Ellenei White. În anii ce au urmat, scrierile 
Ellenei White aveau să înalţe şi să confirme importanţa acelor 
adevăruri.

2. Spiritul profetic are o valoare însemnată pentru 
adventişti, în împlinirea misiunii lor de a spune adevărul 
despre Dumnezeu şi caracterul Său plin de iubire. În marea 
luptă dintre Hristos şi Satana, duşmanul şi-a devotat mare 
parte a eforturilor sale în pătarea imaginii caracterului lui 
Dumnezeu. A fost deci privilegiul constant al urmaşilor lui 
Dumnezeu acela de a apăra caracterul Său, de a spune 
adevărul cu privire la ce fel de Dumnezeu este Cel ce conduce 
universul. Şi, pe măsură ce marea luptă ajunge la ultimele 
bătălii, misiunea aceasta – de acum sarcina primară a rămăşiţei 
– atinge cote neegalate, devenind o solie mai necesară ca 
niciodată pentru acest timp scurt, dar de criză, în care trăim.

Nu Dumnezeu este autorul suferinţei, mizeriei, 
nenorocirii şi morţii. Nu Dumnezeu este distrugătorul. Nu 
Dumnezeu este judecătorul nedrept care ne pândeşte imediat 
ce greşim. Nu Dumnezeu este autorul unei legi despre care ştie 
că e imposibil de păzit.

Într-un limbaj pe cât de elegant, pe atât de elocvent, 
Ellen White a scris adevărul despre Dumnezeu în cărţi precum 
Calea către Hristos, Parabolele Domnului Hristos sau Hristos 
lumina lumii. Ele ilustrează caracterul lui Dumnezeu, pe care 
adventiştii sunt doritori a-l împărtăşi unei lumi flămânde şi 
însetate după El, unei lumi înşelate de minciunile Satanei.

3. Spiritul profetic prezintă în amănunt marea tragedie 
şi luptă a veacurilor. Vă daţi seama că nicio altă biserică, 
niciun alt grup religios nu predică şi nu înţelege miezul 
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Scripturii – tema marii lupte? Este un unicat al adventismului, 
este marele nostru privilegiu să împărtăşim cu ceilalţi care nu 
au înţeles, care nu au auzit încă de aceasta. „Tema marii lupte” 
între bine şi rău, între Dumnezeu şi Satana, este imaginea de 
ansamblu. Este istoria care întrece orice alte istorii. Este 
imaginea pădurii întregi, în care fiecare alt copac îşi găseşte 
locul bine stabilit.

Marea luptă este singura temă care poate răspunde la 
marile întrebări ale vieţii: de unde vin? De ce sunt aici? Încotro 
mă duc? De ce e lumea atât de rea dacă Dumnezeu este atât de 
bun? De ce suferă cei nevinovaţi?

Tema marii lupte nu doar ne spune de unde a început 
răul în univers, dar ne spune şi cum va sfârşi acesta. Ne oferă 
siguranţa că păcatul şi moartea vor dispărea pentru totdeauna, 
că putem avea speranţa unei vieţi veşnice, a unui loc în care să 
se regăsească fericirea, pacea, în care păcatul să nu mai aibă 
niciun loc.

Marea luptă, în cele din urmă, este singurul cadru în care 
toate celelalte adevăruri ale Scripturii se potrivesc şi 
relaţionează pe deplin unele cu altele. Vrei să ştii care e 
legătura între mia de ani din ceruri şi ziua de sabat? Tema 
marii lupte are răspunsul. Atunci când e văzută cu acest filtru 
sau din această perspectivă, când vezi care e locul unei 
probleme în marea luptă, orice adevăr are locul lui, de sine 
stătător şi, în acelaşi timp, capital în desfăşurarea istoriei 
mântuirii.

Oamenilor le plac povestirile. Ele sunt instrumentul 
didactic prin care înţeleg, prin lucrurile concrete, idei 
abstracte. Şi nu este nicio altă poveste mai mare, mai 
importantă, mai fascinantă decât povestea marii lupte.

4. Spiritul profetic îi îndreaptă pe cititori spre Cuvânt. 
Biblia se numeşte pe sine a fi „Cuvântul”, dar la fel de clar 
afirmă faptul că Isus Hristos este Cuvântul. Şi, dacă a fost 
vreun motiv mai important decât toate celelalte pentru care 
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Dumnezeu a dat darul profeţiei poporului Său, atunci nu 
poate fi altul decât acela că astfel, poporul Său este condus 
deopotrivă la Cuvântul Scris şi la Cuvântul Viu.

Scrierile Ellenei White aduc mireasmă de dragoste, vin 
ca de la Isus, Cuvântul. Marea ei însărcinare a fost aceea de a-i 
aduce pe cititorii săi într-o relaţie zilnică, profundă, crescândă 
cu Cel ce este Cuvântul vieţii. În tot ceea ce a scris veţi vedea că 
Isus Hristos este înălţat. După învierea lui Hristos şi înălţarea 
la ceruri, nicio înălţare a Lui făcută cu buzele sau cu peniţa de 
scris nu ar egala-o pe cea făcută de Scriptură. Este motivul 
pentru care Ellen White a promovat şi recomandat întot-
deauna Scriptura. În ultima ei apariţie publică, înaintea unei 
biserici adunate în sesiune de lcuru, ea şi-a ridicat Biblia şi a 
spus: „Fraţilor, vă recomand această carte!”

5. Prin spiritul profetic, Dumnezeu nu a arătat doar 
cum să fii sfânt sau fericit, ci şi sănătos. Unul dintre darurile 
rare de care se bucură adventismul şi, astfel poporul lui 
Dumnezeu din întreaga lume, este ceea ce noi numim „solia 
sănătăţii”.

Astăzi, ştiinţa medicală şi cercetarea continuă să 
confirme şi să ajungă la aceleaşi concluzii pe care Ellen White 
le-a afirmat acum 100 de ani, prin inspiraţie, cu privire la 
relaţia dintre sănătate, boală şi organismul uman. Într-o vreme 
când doctorii recomandau fumatul ca tratament împotriva 
bolilor de plămâni, ea avertiza cu privire la efectele 
dezastruoase ale nicotinei. Devansând ştiinţa vremii ei, Ellen 
White a combătut alimentaţia bazată pe carne, alimentaţia în 
exces, consumul de alcool. Iar astăzi, în cele mai scumpe centre 
de sănătate, nu se face altceva decât o revenire la metodele 
simple, naturale de vindecare, despre care ea scrisese cu 
decenii în urmă.

6. Prin spiritul profetic, Dumnezeu a dat poporului său 
instrucţiuni şi profeţii cu privire la soarta lumii. Ellen White 
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a vorbit despre războaiele naţiunii americane, despre apariţia 
spiritismului, care azi are manifestări multiple: new age, 
misticism oriental, comunicarea cu morţii, astrologie, ocultism 
şi multe altele, despre soarta lumii, date fiind maşinaţiunile 
făcute de papalitate şi conducerea statului american. Toate 
acestea au fost văzute ca împliniri ale profeţiei biblice.

Şi atunci, dacă Dumnezeu a dat acest dar excepţional al 
profeţiei poporului Său, nu e logic să ne aşteptăm că Satana, 
marele duşman, îşi va îndrepta toate eforturile spre a nimici 
lucrarea aceasta? Aşa cum a şi făcut-o, dealtfel. Asupra lucrării 
acesteia s-a adus probabil orice acuzaţie posibilă sau 
insinuare, s-a ridicat orice îndoială şi s-a pus orice întrebare. 
Dar, aşa cum Cuvântul stă în picioare, indiferent de atacurile 
năpustite asupra lui, chiar şi după secole întregi, la fel o face şi 
o va face şi darul profetic dat de Dumnezeu poporului Său.

SUNTEM BINECUVÂNTAŢI ŞI SUNTEM ONORAŢI

Fără îndoială, Ellen White a fost om ca noi, cu bune şi 
rele. A făcut greşeli în viaţă, ba chiar în activitatea de scriitor. 
Dar, priviţi în ansamblu, mai degrabă decât să vă concentraţi 
exclusiv asupra unei fraze, a unui cuvânt, şi vedeţi solia. 
Vedeţi dacă solia este consecventă, dacă este în armonie cu 
„lumina mai mare”.

Unii adventişti au fost, de-a lungul timpului, jenaţi de 
pretenţia bisericii de „a avea un profet”. Dar, dacă privim la 
Israel, au fost ei jenaţi de faptul că aveau în mijlocul lor 
semnele prezenţei lui Dumnezeu, fie ele profeţi, sanctuar, 
templu? Nu au simţit ei mai degrabă că sunt poporul ales? Ar 
trebui să avem un simţământ de mulţumire, conştienţi de 
faptul că ni se dă o binecuvântare, ni se face o onoare ca 
Dumnezeu să ne împărtăşească uimitorul dar al profeţiei în 
aceste vremuri tulburi şi pentru o rămăşiţă atât de 
neputincioasă.
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După o călătorie mult prea lungă pe oceanele istoriei, 
Dumnezeu nu ne-a lăsat acum, la intrarea în port, să ne lovim 
de cheiuri sau să mergem de capul nostru. Ne-a trimis un pilot 
specializat în navigarea în astfel de ape. Este darul profetic.

Ce spune asta despre El? Dar despre noi?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Curând după dezamăgirea de la 1844, cei care aveau să 
pună bazele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea puteau 
încăpea într-o sufragerie. După două decenii, în 1863, când 
biserica se organiza oficial, grupul lor număra aproximativ 
3500 de membri.  În anul 2006, biserica se apropia de 15 
milioane, în ultimii ani având o rată de creştere de peste un 
milion de membri în fiecare an.

Această creştere este, desigur, un motiv rezonabil 
pentru sărbătoare. Este un punct de reper care afirmă succesul 
poporului advent, al poporului chemat de Dumnezeu să iasă şi 
care, la rândul său, cheamă pe alţii afară din Babilon spre a 
adera la adevărurile lui Isus. Deşi este adevărat că Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea este organizată oficial, 
recunoscută ca atare, adventiştii nu s-au văzut pe ei înşişi 
niciodată ca fiind „o biserică în plus la celelalte”. Dimpotrivă, 
adventiştii s-au prezentat a fi o „mişcare”, un popor care există 
pentru că Dumnezeu nu doar a profetizat că ei vor apărea, ci şi 
că atunci când va sosi ceasul judecăţii, ei vor ieşi din Babilonul 
celorlalte biserici pentru a prezenta soliile Lui întregii lumi.

Adventiştii, asemeni poporului Israel din vechime, sunt 
convinşi că sunt un popor special. Dar ei ştiu şi că, fiind un 
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popor special, asta nu implică şi că sunt, oarecum, superiori 
spiritual celorlalţi. Mai degrabă, ei îşi dau seama că a fi ales 
înseamnă a avea un mesaj unic, urgent de împărtăşit lumii 
acesteia. Unic pentru că niciun alt popot din lumea aceasta nu 
posedă acest sistem integrat al adevărului. Urgent pentru că 
timpul zboară mult prea repede iar a doua venire a lui Hristos 
este foarte aproape.

Deşi creşterea noastră din ultimele decenii este un bun 
motiv de sărbătoare, şi trebuie să fim mulţumitori pentru asta, 
la fel de adevărat este şi că o creştere aleatorie, dezechilibrată 
poate duce la dezastru. Orice doctor vă va spune că boala 
numită cancer este, la bază, o multiplicare dezordonată, rapidă 
şi haotică a celulelor.

Aşadar, de-a lungul istoriei noastre, a trebuit să ne 
orgaizăm, să ne reorganizăm, să apelăm din nou şi din nou la 
reformarea organizaţiei. Şi, cu siguranţă, înainte ca Isus 
Hristos să revină, vom avea de operat alte şi alte schimbări în 
modul de organizare, astfel încât să putem sluji mai bine în 
lumea în care ne aflăm.

Cu siguranţă că modul de organizare din 1863, când 
biserica număra 3500 de membri, nu este deloc adecvat şi este 
practic incapabil pentru conducerea unui număr de 16 
milioane de credincioşi cum este astăzi.

Pe măsură ce biserica a crescut, liderii au realizat faptul 
că cea mai bună metodă de a înainta în lucrarea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o ar fi aceea de a lucra în unităţi mai mici, 
împărţite pe criterii geografice. La început a fost Conferinţa 
Generală, centrul organizatoric al bisericii, în America. Câteva 
state americane mai mari şi câteva regiuni aveau la vremea 
aceea ceea ce se numeau „conferinţe locale”. Din moment ce 
biserica se extindea, s-a realizat faptul că ar fi mult mai eficient 
ca un număr de conferinţe locale să fie unite într-o uniune de 
conferinţe, astfel că, în anul 1901, s-au format „uniunile de 
conferinţe”.

140 KEN MCFARLAND - CEI CHEMAŢI... CEI ALEŞI



Astăzi putem identifica următoarele niveluri ale 
organizaţiei bisericeşti: biserica locală, conferinţa locală, 
uniunea de conferinţe, conferinţa generală şi diviziunile sale.

Diviziunile, care uneori includ un continent întreg, 
alteori doar părţi ale lor şi eventual unele insule, sunt numite 
diviziuni pentru că sunt raportate la conferinţa generală, 
considerate a fi ramuri sau filiale ale conferinţei generale în 
respectivele zone ale lumii. Diviziunile nu sunt un nivel 
separat, independent, al organizaţiei bisericii, ci ele sunt 
Conferinţa Generală, instituţia operând prin ele în acele zone 
ale globului. La momentul de faţă sunt 13 astfel de diviziuni: 
Africa Centrală şi de Est, Euro-Africa, Euro-Asia, Inter 
America, Nord-America, Sud-America, Asia de Nord-Pacific, 
Pacificul de Sud, Sud-Africa Oceanul Indian, Sud-Asia, Trans-
Europa şi Vest-Africa. În cadrul fiecărei astfel de diviziuni 
există uniuni de conferinţe şi misiuni. Spre exemplu, 
Diviziunea Nord Americană are nouă uniuni de conferinţe, 
fiecare dintre ele cuprinzând diferite state, părţi de state sau, 
cum este cazul Canadei, provincii.

Fiecare astfel de „nivel” din organizarea bisericii noastre 
există pentru a sluji alte entităţi din teritoriul său, de a oferi 
resurse, administrare, instruire şi motivare spirituală. Fiecare 
entitate, fiecare nivel îşi derivă autoritatea de la reprezentanţii 
din teritoriu, de la voinţa constituenţilor săi, în ultimă instanţă 
de la membrii regiunii geografice respective. Diferitele 
niveluri ale organizaţiei bisericii sunt mutual responsabile 
pentru îndeplinirea obiectivelor, fie că sunt ele la nivel de 
biserică, conferinţă sau uniune.

Spre exemplu, bisericile individuale dintr-o conferinţă 
anume sunt responsabile conferinţei ca organizaţie, care 
există, la rândul ei, numai prin voinţa colectivă a celor ce le 
constituie. După cum în orice organizaţie comitetul director şi 
comitetul executiv au răspundere în faţa celor ce i-au ales, şi au 
putere de decizie pentru întreaga organizaţie, tot la fel 
bisericile individuale aleg conducerea conferinţei, iar deciziile 
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conferinţei vor fi privite ca având autoritate asupra tuturor 
bisericilor din acea conferinţă.

Ca adventişti, probabil că deja sunteţi la curent cu 
structura bisericii, aşa că nu este necesar să ocupăm capitole 
întregi cu istoria şi rolul fiecărei etape din organizarea bisericii. 
Sunt câteva site-uri care vorbesc despre asta, în plus pot fi 
consultate în format electronic atât anuarul, cât şi enciclopedia 
adventistă.

Aşadar, şi aici avem un punct important de notat din 
discuţia anterioară, putem fi mândri de faptul că biserica 
noastră nu e ceva haotic, ci este aproape la fel de bine 
organizată ca şi o armată. Aparţinem unei biserici care face tot 
posibilul pentru a fi cât mai eficientă, pentru a aduce cele mai 
bune roade şi rezultatele maxime. În cazul acesta însă, nu 
vorbim de profituri materiale sau de cuceriri militare. 
Rezultatele pe care le dorim, pentru care ne străduim, sunt 
acelea de a aduce cât mai mulţi oameni la cunoştinţa 
Adevărului, a lui Isus Hristos şi a adevărurilor Sale din 
vremurile acestea de pe urmă.

Probabil că în fiecare sâmbătă mergeţi la biserica din 
localitatea dvs. Să nu credeţi că aparţineţi unei bisericuţe, ci 
unei mişcări mondiale, că aveţi fraţi şi surori care se numără cu 
milioanele pe întregul glob, că aveţi cu toţii aceeaşi viziune de 
„a termina lucrarea” şi de a vedea cu ochii dvs. personala 
revenire a lui Hristos pe norii cerului.

Chiar dacă biserica a avut primii ei membri şi lideri în 
America de Nord, ei s-au înmulţit şi au avut o viziune 
mondială, aceea de a evangheliza întreaga lume. În anul 1874, 
John Andrews părăsea America spre a merge în Elveţia ca 
primul misionar oficial peste hotare. În curând, alţi misionari 
au început să lucreze în alte ţări. La început au fost puţini dar, 
cu fiecare an, un nou val de lucrători împânzea noi teritorii cu 
vestea cea bună. Între ei putem aminti pe cei ce au călcat pe 
urmele lui Andrews în Europa: în 1874, C.M. Andrews şi A. 
Vuilleumier în Elveţia, în 1875, J. Erzenberger în Germania, în 

142 KEN MCFARLAND - CEI CHEMAŢI... CEI ALEŞI



1875, D.T. Bourdeau în Elveţia, în 1876, D.T. Bourdeau în 
Franţa, în 1877, J.G. Matteson în Norvegia, în 1878, J.N. 
Loughborough în Anglia, în 1878, M. Sisley în Anglia. 
Începând cu anul 1880, numărul misionarilor a crescut rapid, 
astfel încât zeci şi zeci de misionari părăseau locurile natale 
pentru a merge ca lucrători în misiune în alte ţări: Australia, 
Indiile de Vest, India, Trinidad, America Centrală şi de Sud, 
Africa de Sud, Noua Zeelandă, Hawaii, Mexic, Polinezia. La 
scurt timp, misionarii adventişti înconjuraseră globul 
pământesc.

Astăzi nu mai este practic nicio ţară sau colţ al 
pământului unde biserica să nu fi activat într-un fel sau altul. 
Probabil că nu este nicio altă biserică atât de globală ca a 
noastră. Este adevărat, desigur, şi faptul că mişcarea de 
evanghelizare şi progresul acesteia spre „a termina lucrarea” 
nu este uniform şi nu are aceleaşi rezultate peste tot. În unele 
zone, mişcarea este asemănătoare unui foc în mirişte. Atât de 
explozivă este creşterea, încât au loc botezuri în masă, în locuri 
publice, iar biserici noi sunt formate şi adăugate organizaţiei la 
o rată care uimeşte.

În alte părţi ale lumii, persistă apatia laodiceeană. 
Bogăţia, munca peste măsură, distracţia, toate acestea 
conspiră în atragerea şi menţinerea membrilor bisericii într-o 
letargică lipsă de acţiune. Oamenii nu pot spune altora decât 
propria lor experienţă şi cunoştinţă. Iar dacă „dragostea lor 
dintâi” s-a răcit şi ei nici măcar nu mai ştiu de ce sunt 
adventişti, atunci cu siguranţă că nu au niciun motiv de a 
spune altora adevărurile care nici pe ei înşişi nu-i mai mişcă.

Vestea cea bună este că, la vremea sfârşitului, Duhul 
Sfânt va mătura întreaga biserică, aducând în viaţa credin-
cioşilor pasiune reînnoită, energie, viziune, o dorinţă nouă, 
copleşitoare de a câştiga suflete pentru Hristos. Şi asta pentru 
că, în primul rând în viaţa lor, ei şi-au reînnoit relaţia personală 
cu Isus Hristos.
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Atunci când va sosi acel timp, creşterea bisericii va fi 
uniformă la nivel mondial. Evanghelizarea va fi cu adevărat 
globală, şi va merge înainte nu doar la pasul evanghelizărilor 
publice susţinute de profesionişti, ci de o armată de membri de 
rând energizaţi pentru lucrare. Dragostea este forţa cea mai 
puternică din întregul univers, iar atunci când ea devine sursa 
de putere pentru adevăraţii credincioşi ai lui Dumnezeu, 
întreaga lume va fi confruntată cu o singură alternativă: 
loialitate faţă de Dumnezeu şi adevărul Său sau loialitate faţă 
de Satana, manifestată cel mai uşor şi cel mai adesea în egoism.

O EXTINDERE MONDIALĂ

Gândiţi-vă cât de extinsă este misiunea bisericii în care 
vă aflaţi, în câte moduri diferite şi ingenioase poate ajunge în 
vieţile oamenilor vestea cea bună. Peste tot în lume adventiştii 
sunt credincioşi creştini activi, ocupaţi, implicaţi. Iar 
activitatea lor ia diferite forme, dintre care am putea aminti pe 
cele mai evidente.

Evanghelizarea – întâlniri publice, în ultimii ani unele 
fiind transmise la nivel global, prin satelit, care implică sau 
atrag după sine studii biblice, distribuţie de literatură, radio şi 
televiziune, seminarii de sănătate. Sunt nenumărate moduri în 
care putem ajunge cu vestea cea bună la vecinii şi prietenii 
noştri.

Educaţia – adventiştii operează 6000 de şcoli la nivel 
mondial, de la nivelul de şcoală primară, la cel de facultate şi 
universitate.

Sănătatea – în domeniul sănătăţii şi medical avem peste 
500 de spitale adventiste, sanatorii, clinici şi dispensare în toate 
colţurile lumii.
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Serviciul umanitar – prin eforturile ADRA (Agenţia 
Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor), biserica 
noastră poate răspunde rapid solicitărilor de ajutor în urma 
calamităţilor din lume, oferind haine, mâncare şi medica-
mente. Mai mult decât atât, ADRA conduce un program 
permanent de combatere a foametei în regiunile lovite de 
secetă.

Implicarea în comunitatea socială locală – multe 
biserici adventiste de ziua a şaptea operează centre comu-
nitare unde specialişti împreună cu voluntari îi asistă pe cei 
aflaţi în nevoie, pe cei fără casă sau mâncare, din localităţile 
respective.

Publicaţiile – Cu 60 de case de editură pe întreg 
mapamondul, Biserica Adventistă este hotărâtă să împărtă-
şească vestea cea bună prin intermediul paginii tipărite.

Comunicaţiile – adventiştii au fost între primii care au 
folosit pentru Isus Hristos mijloacele moderne de comunicare, 
cum ar fi radioul şi televiziunea. Astăzi sunt canale sau 
programe TV precum „It is Written” sau „Voice of Prophecy” 
care ajung la milioane de telespectatori în întreaga lume.

Este minunat deci să vezi cum o biserică creşte, fiind 
organizată bine, se dezvoltă ca o familie mondială. Desigur, să 
nu ne culcăm pe laurii victoriei. La urma urmelor, biserica 
ultimă din Apocalipsa este nu doar biserica învingătoare, ci şi 
Laodicea.

„Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice 
Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul 
zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici 
în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti 
căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 
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Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de 
nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te 
îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se 
vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi 
ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe 
care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată, Eu stau 
la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da 
să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu 
am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” 
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Apoca-
lipsa 3:14-20)

De ce ar trebui să fim în gardă? Pentru că ne pândeşte o 
experienţă spirituală călduţă. Şi asta are loc cel mai adesea 
atunci când comunicarea noastră cu Dumnezeu este lăsată în 
planul doi, când suntem prea ocupaţi cu lucrurile importante, 
când nu investim în relaţia noastră cu El.

De ce ar trebui să fim în gardă? Pentru că ne pândeşte un 
simţământ de atot-suficienţă. Suntem convinşi că o ducem 
bine, că suntem într-o stare bună, când nu e deloc aşa. Iar 
lucrul cel mai rău este că aceasta poate fi realitatea atât la nivel 
personal, individual, cât şi ca întreg, ca biserică. Bisericile nu 
sunt scutite de a deveni atot-suficiente, bazându-se pe 
programele lor, pe bugetele lor, pe organizaţie în sine, şi mai 
puţin pe adevărata sursă a puterii, Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu.

Dar, solia către biserica din Laodicea afirmă explicit un 
lucru, nevoia de pocăinţă. Şi, mai mult, posibilitatea de a face 
lucrul acesta. Putem căuta şi găsi aurul, hainele albe şi 
medicamentul pentru ochi oferite de Dumnezeu. Şi Îl putem 
invita să stea cu noi în casă, din moment ce e la uşă, doritor să 
intre.
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V-aţi imaginat vreodată cum ar fi să Îl lăsaţi pe Isus 
Hristos să bată la uşa dvs. fără să Îi deschideţi? Ei bine, putem 
fi în acelaşi pericol şi ca biserică. Prin urmare, gândindu-ne la 
ce înseamnă de fapt să fii o parte a bisericii rămăşiţei, ce 
înseamnă cu adevărat să fii un adventist, haideţi să luăm foarte 
în serios diagnosticul pe care Laodicea îl primeşte din partea 
marelui medic, Dumnezeu. Pentru că noi suntem Laodicea!

În orice oră de clasă, curs sau lecţie, profesorul adevărat 
speră ca elevii şi studenţii săi să rămână măcar cu ceva. Şi 
adesea se spune „chiar dacă uiţi tot, ţine minte lucrul cutare”. 
Şi cartea aceasta are un mesaj care, chiar dacă s-ar uita totul în 
rest, şi ar rămâne acesta, ar fi suficient. Iată: eu şi dvs. suntem 
parte a unui ceva mare, ceva ce va zgudui pământul, ceva mai 
important decât cea mai tare ştire de la televiziune. Suntem 
parte, şi chiar ultima parte, a unui şir neîntrerupt de oameni 
credincioşi ai lui Dumnezeu. De la Edenul pierdut la Edenul 
regăsit. Avem un rol special. Dumnezeu are nevoie de noi, da, 
de mine şi de dvs., să descoperim şi să folosim darurile 
spirituale pe care ni le-a încredinţat. El ne aşteaptă să 
reaprindem pasiunea de a lucra pentru suflete, pentru oamenii 
care nu-L cunosc aşa cum Îl cunoaştem noi. El are nevoie de 
noi, să fim disponibili, să poată lucra prin noi către alţii. 
Dumnezeu are nevoie de noi să fim vocea Lui, mâinile Lui, să 
fim prezenţa Lui alături de cei ce sunt orbiţi de minciunile 
Satanei cu privire la caracterul Lui. El are nevoie de noi să 
spunem lumii adevărul cu privire la El. Are nevoie de noi ca, 
prin noi, să arate lumii cât de mult o iubeşte. Are nevoie să 
trăiască în tine, astfel încât alţii să vadă lucrul acesta, să vadă 
cât de aproape şi de bun poate fi un Dumnezeu personal.

IDENTITATEA NOASTRĂ

Pe măsură ce trecem prin viaţă, fiecare ne-am pus măcar 
o dată întrebarea cu privire la propria identitate „Cine sunt 
eu?” Uneori considerăm că identitatea noastră e dată de ceea 
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ce facem, de ceea ce am reuşit să dobândim în viaţă, de ceea ce 
cred alţii despre noi. Dar, fiecare dintre noi suntem unici. Atât 
de unici, încât orice am face, nu suntem ca ceilalţi. Aşadar, e 
foarte important să descoperim cine suntem noi cu adevărat, 
dincolo de ceea ce spune CV-ul nostru, cartea de vizită, de 
rolul pe care-l jucăm în viaţă, în societate, în biserică, de ceea ce 
spun sau cred alţii despre noi.

Dacă la nivel personal ne-am pus această întrebare, este 
numai normal să vină, în planul următor şi întrebarea cu 
privire la identitatea grupului din care facem parte. „Cine 
suntem noi?” Ce este acela un adventist? De ce ne aflăm aici? 
Care este scopul existenţei noastre?

Encyclopedia of American Religions raportează un număr 
de 1588 de biserici sau credinţe diferite aflate pe teritoriul SUA. 
World Christian Encyclopedia identifică un număr de 10.000 de 
religii distincte în întreaga lume. Una dintre acele 10.000, 
creştinismul, numără la rândul ei 33.830 de denominaţiuni 
diferite.

Aşadar, noi, ca adventişti, suntem una din miile şi zecile 
de mii de pe faţa pământului? E ceva special cu privire la 
această biserică sau ne pierdem într-o masă amorfă? Suntem 
noi cu adevărat o biserică a rămăşiţei, pe care Dumnezeu o 
foloseşte pentru a-i chema din Babilonul spiritual pe toţi copiii 
Săi? Suntem cu adevărat o mişcare a destinului, în mâna lui 
Dumnezeu, care să ducă o solie urgentă unei lumi ce se 
îndreaptă cu repeziciune spre sfârşit? 

Da, e adevărat, uneori şi noi adventiştii suntem luaţi de 
val. Atenţia ne este distrasă, pierdem concentrarea, eşuăm 
deturnaţi de discuţii cu privire la doctrine, cum ar fi stan-
dardele bisericii sau chestiuni legate de relevanţa unor scrieri 
de acum 100 de ani. Nu că acestea nu ar fi importante. Doar că 
nu atât de importante în sine încât să nu vedem că, în spatele 
bătăliei pe un subiect, oricare ar fi el, este un mare duşman. Un 
duşman care atacă familiile adventiste, şcolile adventiste, 
instituţiile adventiste, ba chiar liderii şi conducerea adventistă.
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Prieteni, chiar dacă diavolul face tot ce e posibil mai rău, 
să nu uităm că avem un Dumnezeu care face tot ceea ce se 
poate mai bun. Şi încă nu am văzut cum lucrează pe deplin 
puterea lui Dumnezeu, în special prin ploaia târzie, măreaţa 
revărsare a Duhului lui Dumnezeu. Această ploaie târzie va 
constitui putere pentru poporul Său, o reeditare a zilei 
Cincizecimii, ba încă întrecând-o în amploarea puterii 
mărturiei. Singura problemă este că această ploaie a inspiraţiei 
va fi o putere de mărturie, şi nu o putere de transformare. Altfel 
spus, mulţi aşteaptă că atunci vor fi ei transformaţi asemeni lui 
Isus şi atunci vor putea face marea lucrare. Dimpotrivă: toţi cei 
asemeni lui Isus vor primi acest dar.

Apocalipsa, capitolul 7, ne spune că, la sfârşitul vremii, 
poporul lui Dumnezeu va primi „semnul lui Dumnezeu”: „Şi 
am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi 
care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas 
tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul 
şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici 
copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor 
Dumnezeului nostru!” (Apocalipsa 7:2-3)

Ce înseamnă „pe frunte”? Înseamnă în minte, în inimă, 
este identificarea persoanei în sine. Cei care au primit semnul 
lui Dumnezeu sunt atât de croiţi în inima lor pentru 
Dumnezeu, pentru adevărurile Sale, încât nu mai pot fi 
clătinaţi sub nicio formă. Hotărârea lor pentru Dumnezeu este 
ireversibilă. Au ajuns la un nivel în umblarea lor creştină, încât 
mai degrabă ar muri decât să aleagă din nou drumul 
egoismului în viaţă.

Iar acest proces de „sigilare” este unul lent, gradual, care 
poate avea loc de-a lungul unei perioade lungi de timp, poate 
chiar ani sau decenii. Desigur, pentru unii va fi unul rapid, dar 
pentru alţii nu. Este ca şi cum ai turna un beton. Lucrarea se 
face în timp, iar consolidarea lucrării se face treptat. În cele din 
urmă, când betonul s-a întărit, nu mai poţi face nicio 
modificare, procesul este ireversibil.
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Iar atunci când poporul lui Dumnezeu este întemeiat pe 
adevăr, când loialitatea lor pentru Dumnezeu este ireversibilă, 
atunci şi numai atunci poate Dumnezeu să toarne peste ei 
Duhul Său cel Sfânt, într-o măsură nelimitată. Pentru că la fel 
de ireversibilă va fi şi lucrarea care va începe atunci, lucrarea 
încredinţată mesagerilor Săi din cadrul rămăşiţei.

CUM SĂ SPUI, CUM SĂ ARĂŢI?

Atunci când oamenii lui Dumnezeu dau mărturie, când 
împărtăşesc altora credinţa lor, atunci ei devin mai mult decât 
doar proclamatori. Ei nu fac acest lucru la program, dar nu pot 
face altfel. Fiecare faptă a lor, fiecare acţiune a lor vorbeşte 
involuntar despre credinţa lor. Mărturia determinată de Duhul 
Sfânt este de departe mai mult decât doar diseminare de 
informaţie, deşi, cu siguranţă, o include şi pe aceasta. 
Trăsătura primară a mărturiei este nu ceea ce te aud alţii 
spunând, ci ceea ce te văd făcând.

La vremea sfârşitului, poporul lui Dumnezeu va 
demonstra lumii cât de mult şi de pozitiv poate transforma 
Dumnezeu viaţa unui om care se pune la dispoziţia Sa, care Îi 
dă acces neîngrădit. În vieţile lor, aceşti oameni ai lui 
Dumnezeu vor demonstra că, după cum Hristos a ascultat de 
voinţa Tatălui, apelând exclusiv la puterea Lui, la fel şi ei, 
bazându-se pe aceeaşi putere divină vor putea reedita faptele 
lui Hristos.

Dumnezeu doreşte din toată inima să pună capăt acestei 
lupte care a nenorocit întreaga lume. Însă acuza calomnioasă a 
Satanei că Dumnezeu a făcut o lege care nu poate fi păzită (în 
felul acesta scuzându-şi propria răzvrătire) trebuie să fie 
demontată total, fără nicio urmă de îndoială. Aşadar, 
Dumnezeu va fi suficient de răbdător, alocând un timp 
potrivit, un timp în care poporul Său să poată face faţă acestei 
acuzaţii, astfel încât provocarea şi acuza aceasta să nu mai 
apară niciodată în univers. S-ar putea ca nouă să ni se pară că 
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noi, cei de pe pământ, suntem cei mai doritori ca marea luptă 
să ia odată sfârşit. Dacă este aşa (deşi cerurile aşteaptă şi ele), e 
cazul să ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu, ca El să poată 
lucra pe deplin în noi schimbarea dorită de El, sigiliarea cu 
semnul Său. Şi atunci vom grăbi cu adevărat venirea lui Isus.

În unele părţi ale lumii, lucrarea bisericii cunoaşte deja o 
dezvoltare fără precedent, ca un foc în mirişte. Şi asta ar putea 
fi, pe bună dreptate, pentru unii, considerată ca fiind începutul 
ploii târzii. Însă în alte locuri, prin comparaţie, sunt prea 
puţine semne de felul acesta. 

Totuşi, lucrurile nu vor fi aşa la nesfârşit. Ba chiar sunt 
aproape de a cunoaşte radicala transformare.

Ceea ce se întâmplă în lumea din jurul nostru ar trebui să 
fie ca un ceas deşteptător. Clima se înrăutăţeşte vizibil. 
Libertăţile şi siguranţa cetăţeanului cunosc mari ameninţări. 
Calamităţile coordonate de marele duşman lovesc din toate 
părţile. Am putea spune că toate lucrurile şi evenimentele ne 
duc spre o concluzie. Ceva urmează să se întâmple, ceva de aşa 
natură, de aşa amploare, încât marile ştiri ale lumii vor trece în 
pagina a doua.

Probabil că, dacă am şti exact cât timp mai avem pe 
pământul acesta, am rămâne fără cuvinte.

În curând, confruntarea finală între bine şi rău va 
domina totul. În final, rămăşiţa lui Dumnezeu va fi adusă în 
faţa reflectoarelor. În marele act al dramei finale, Dumnezeu 
va chema la scenă deschisă un Noe, un David, un Luther al 
mileniului trei. Iar dacă totul are să se încheie curând, eşti gata 
să îţi asumi de pe acum acest rol?

Probabil că cel mai uşor de răspuns este dacă te gândeşti 
la momentul când te-ai îndrăgostit de cineva. Dacă ai 
experimentat acea dragoste profundă, care te răstoarnă şi te 
reaşează, care-ţi răscoleşte viaţa, atunci ştii şi că ai face orice 
pentru persoana iubită. În plus, eşti la fel de conştient că nu ai 
ascunde nimănui marea ta dragoste şi că ai spune oricui 
despre cât de minunată e persoana iubită.
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Aşadar, ce ar trebui să facem noi acum? Cu ce ar trebui să 
ne ocupă acum, când aşteptăm marele deznodământ? Citiţi 
din nou paragraful anterior. Dacă Îl iubeşti pe Isus Hristos, 
atunci vei face orice pentru El. Vei face toate acele lucruri 
despre care ştii că Îi fac Lui plăcere. El vrea cel mai mult ca tu să 
demonstrezi dragostea Lui, ca alţii să vadă ce înseamnă să Îl 
iubeşti şi să fii iubit de El. Uneori îţi va cere să spui altora care 
este adevărul Lui, care este adevărul despre El. Poate îţi va da 
chiar un dar special în acest sens, ca învăţătura ta, predicarea 
ta, mărturia ta să fie depline. Însă lucrul pe care îl doreşte cel 
mai mult în aceste zile de la poporul Său este ca oamenii 
rămăşiţei să poată deveni canale prin care dragostea Sa şi 
binecuvântările Sale să poată fi revărsate spre o lume 
înstrăinată de Dumnezeu. Vrea ca noi să demonstrăm 
caracterul Său în aşa fel încât nimeni să nu mai fie înşelat cu 
privire la asta. Are nevoie urgentă de oameni care să arate 
lumii care este adevăratul caracter al lui Dumnezeu! În felul 
acesta, marii vrăjmaşi ai lui Dumnezeu vor fi recâştigaţi, când 
vor vedea cât de aproape şi cât de interesat de binele lor este El.

Când suntem îndrăgostiţi de Isus Hristos nu suntem 
timizi, nu ne este ruşine să spunem altora despre El. Desigur, 
sunt multe lucruri de spus oamenilor din jurul nostru. Însă 
misiunea noastră primară este aceea de a-i aduce pe oameni să 
cunoască şi să iubească acelaşi Dumnezeu pe care noi înşine Îl 
cunoaştem şi iubim. Dacă omul, oricare ar fi el, ajunge să Îl 
iubească pe Dumnezeu, atunci convingerea cu privire la 
adevărurile vremurilor din urmă va fi floare la ureche.

Cei care, de la Adam încoace, au rămas credincioşi lui 
Dumnezeu, cei care şi azi, la 2000 de ani de la Hristos, încă fac 
acest lucru o fac pentru că au un Dumnezeu care îi iubeşte şi pe 
care Îl iubesc. Ei nu au dat adevărul pe minciună, şi nu ar 
accepta o înşelătorie doar ca să-şi scape viaţa.

Cândva, curând, poate mult mai devreme decât 
anticipăm, cei din rămăşiţă vom avea privilegiul de a vedea, de 
partea celalaltă a cerurilor, pe toţi cei care au luptat şi au biruit 
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înaintea noastră. Vom întreba atunci care au fost raţiunile, care 
au fost forţele care i-au determinat să stea neînfricaţi pentru 
Cel pe care-L iubeau. Cu siguranţă, la rândul nostru vom fi 
întrebaţi despre aceleaşi lucruri, cu atât mai mult cu cât 
contextul fiecăruia a fost atât de diferit de al celorlalţi.

Oare, pe cinstite, e vreun motiv pentru care am mai 
întârzia pe această planetă plină de nenorociri?

Ce-aţi zice dacă am da totul pentru încheierea lucrării 
încredinţate nouă de Dumnezeu?

Ce-aţi zice dacă am merge acasă?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Poate te-ai născut într-o familie adventistă, ai mers la o 

şcoală adventistă, poate ai fost adventist de când te ştii şi toată 
viaţa ta. Sau, poate ai „descoperit” biserica aceasta undeva pe 
traseul vieţii, ai lăsat în urmă biserica familiei tale şi te-ai unit 
cu aceasta. Poate eşti adventist doar de foarte puţină vreme.

Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Nu eşti catolic sau ortodox. Nu eşti baptist sau 

penticostal. Nu eşti mormon sau martor. Nu eşti musulman 
sau budist. Nu eşti ateu sau agnostic.

Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Ca atare, aparţii unei biserici, alături de mulţi alţii, şi, în 

acelaşi timp, diferit de mulţi alţii. Ce altă biserică pune 
accentul pe evenimentele de la 1844? Unde în altă parte, la care 
altă biserică auzi predicându-se despre sanctuarul ceresc, 
despre judecata care are loc acolo, înainte de venirea lui 
Hristos pe pământ? Unde auzi, în altă parte, despre marea 
luptă, în fazele şi succesiunea lor? Câţi alţi creştini cred şi 
predică adevărul cu privire la sabatul zilei a şaptea, la darul 
profeţiei, la starea omului în moarte?

CINE EŞTI TU?

14



Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Ce înseamnă asta pentru tine? Cum te simţi ca 

adventist? 
În serialul „Sesame street”, un program tv destinat 

copiilor, ce rula cu ani în urmă, personajul Kermit, o broască, 
interpreta melodia „Nu e uşor să fii verde”. Şi cu siguranţă că 
nu e uşor, mai ales când eşti singurul de această culoare. A fi 
„diferit” înseamnă să fii pus în situaţii în care eşti ridiculizat, 
jenat, presat, stresat, toate acestea urmărind un singur lucru, 
conformarea la caracteristicile grupului dominant. Cu 
siguranţă că, cel puţin uneori, nu ţi-a fost foarte uşor să fii 
adventist. Şi poate încă nu-ţi este. 

Să spui rugăciunea pentru masă când eşti la un 
restaurant? Să comanzi un meniu vegetarian când toată gaşca 
comandă prăjeli? Să fii altfel decât toţi pentru că tu ţii sabatul? 
Să explici altora ce e cu Ellen White când tot ceea ce cred ei 
despre biserică se rezumă la pericolul unei secte?

Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Eşti unul, şi ai toate motivele să fii mândru de asta. 

Mândru, nu lăudăros, nu arogant, ci mândru pentru că faci 
parte din ceva unic şi vital căruia Dumnezeu i-a dat viaţă. Ai 
toate motivele să împărtăşeşti cu alţii ceea ce crezi, fără urmă 
de jenă sau reţinere.

Ce înseamnă să fii un adventist de ziua a şaptea? Iată 
câteva posibile răspunsuri:

A fi adventist înseamnă că eşti parte a unei mişcări 
despre care Dumnezeu a profetizat cu mii de ani în urmă că va 
apărea. Că va apărea exact când trebuie, că va spune şi va 
acţiona exact aşa. Că va avea cele mai evidente semne de 
identificare în acest sens. Înseamnă că eşti parte a unei 
„rămăşiţe”, a unui popor al profeţiei, care va apărea pe 
firmamentul istoriei după o perioadă de 1260 de ani de 
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întuneric, şi la finalul celor 2300 de ani în care sanctuarul a fost 
supus necurăţiei păcatului.

A fi adventist înseamnă că, indiferent ce ştiri sunt la 
televizor sau pe agenţiile de presă, lucrurile cele mai 
importante pentru tine sunt cele venite din partea lui 
Dumnezeu. Mesajul Său către lumea aceasta este prioritatea ta 
principală. Tu eşti vocea Lui, viaţa ta este o demonstraţie a 
acestui fapt. Dragostea şi adevărul Său transformator sunt o 
mărturie în viaţa ta că Hristos Îşi ţine cuvântul şi revine 
curând.

A fi adventist înseamnă că îţi dai seama de faptul că 
Dumnezeu iubeşte într-atât de mult această biserică, încât nu a 
vrut să o lipsească de vreun dar, inclusiv de cel al profeţiei. Iar 
acest dar trece cu brio orice test al profeţilor biblici, confirmând 
astfel autenticitatea celui ce îl manifestă.

A fi adventist înseamnă că eşti parte a unei mişcări 
hotărâte în acţiunea de a restaura adevărurile pe care 
Dumnezeu le-a dat lumii acesteia. Inclusiv adevărurile din 
vremea patriarhilor, inclusiv adevărurile din vremea primilor 
creştini, inclusiv adevărurile din vremea reformaţiunii. 
Bineînţeles, inclusiv adevărurile redescoperite în zilele de pe 
urmă, prin care mii de oameni ajung să cunoască cu adevărat 
pe Isus Hristos.

A fi adventist înseamnă că ai extraordinarul avantaj de 
a trăi o viaţă fericită, plină de sănătate, după cum doreşte 
Dumnezeul tău.

A fi adventist înseamnă că ai o cu totul nouă 
perspectivă de a privi la legea Sa. Nu vei vedea în poruncile 
Sale îngrădiri, restricţii care te ţin departe de lucrurile bune ale 
vieţii. Dimpotrivă, vei regăsi în ele direcţii divine prin care să 
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te fereşti de nenorociri, de dureri, de moarte. În cele din urmă, 
a fi adventist, din perspectiva legii lui Dumnezeu, nu 
înseamnă că te fereşti a face anumite lucruri pentru că aşa 
trebuie, ci pentru că nu vrei altfel.

A fi adventist înseamnă a învăţa şi a trăi experienţa 
„neprihănirii prin credinţă”. Viaţa ta va fi străină de un har 
ieftin, la fel de străină de legalismul costisitor. Viaţa ta va fi 
departe de ele, va fi de fapt un echilibru între ceea ce 
Dumnezeu a făcut pentru tine şi ceea ce Dumnezeu încă face în 
tine.

A fi adventist înseamnă că, spre deosebire de alte 
grupuri religioase care au uitat motivul existenţei lor, tu ştii 
exact de ce exişti şi de ce faci parte din această biserică. Biserica 
ta a venit la existenţă dintr-un motiv anume, bine determinat. 
Ea are o misiune unică în istoria lumii, o lucrare atât de 
importantă încât, în final, întreaga planetă va auzi solia celor 
trei îngeri din cartea Apocalipsei alături de solia dragostei lui 
Dumnezeu faţă de neamul omenesc.

A fi adventist înseamnă că nu faci parte dintr-o biserică 
moartă, sau una care se târăşte spre un viitor incert. Eşti parte a 
unei mişcări dinamice, care creşte rapid, care este o uimire 
pentru cei ce studiază metodele de creştere ale bisericilor.

A fi adventist înseamnă că nu eşti membrul unei secte. 
Că nu eşti „aripa” nu ştiu cărei organizaţii. Eşti parte a unei 
mişcări mondiale, cunoscute la nivel internaţional pentru 
eforturile sale medicale, educaţionale, umanitare, evan-
ghelistice.

A fi adventist înseamnă a face parte dintr-o biserică ale 
cărei priorităţi sunt bine stabilite. Ea nu bate câmpii, adoptând 
filozofii când de la unii, când de la alţii, fie ele New Age, 
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politică, psihologie. Biserica din care faci parte nu are ca 
misiune implementarea legilor lui Dumnezeu în legislaţia ţării 
tale, ci în înălţarea Celui ce are puterea de a crea un cod moral 
în om, indiferent de legea ţării în care acesta trăieşte. Biserica ta 
nu s-a reinventat ca atâtea alte organizaţii. Nu şi-a rebranduit 
produsele. Ea are o singură ţintă, predicarea lui Isus Hristos şi 
a adevărurilor Sale.

A fi adventist înseamnă a înţelege care este locul tău şi 
rolul tău, şi al bisericii tale în imaginea de ansamblu a marii 
lupte între bine şi rău, între Hristos şi Satana. Tu eşti ultima 
verigă a unui şir neîntrerupt de credincioşi, de urmaşi 
adevăraţi ai lui Dumnezeu, de-a lungul istoriei acestei planete. 
Eşti legat de un trecut glorios, al patriarhilor şi al profeţilor, al 
Israelului, al apostolilor şi al primilor creştini, al celor 
persecutaţi secole de-a rândul pentru adevărul biblic, al 
reformatorilor, al cercetătorilor Scripturii înaintea marelui 
advent, al pionierilor propriei tale biserici. Nu eşti singur. Ai o 
poziţie de curaj, de putere, de mândrie şi neînfricare pentru 
Dumnezeu, pentru acel Dumnezeu care Şi-a dat Fiul pentru 
tine. Faci parte din grupul celor din urmă, oameni de care 
Dumnezeu are neapărată nevoie, întrucât urgenţa timpului 
reclamă acţiunea rapidă. Sunt atât de mulţi oameni care au 
nevoie de tine, ca prin tine să afle de Mântuitorul sufletelor lor 
şi de adevărurile Sale.

Eşti unul dintre mesagerii rămăşiţei pentru că tu ştii cum 
poţi părăsi în viaţă planeta aceasta, la capătul unei misiuni 
împlinite, roditoare în viaţa milioanelor de suflete înstrăinate 
acum de Dumnezeu.

Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Eşti alesul Lui. Eşti ruşinat? Eşti jenat? Ţi-e teamă să ieşi 

cu eticheta aceasta şi mai degrabă ai masca-o? Ia în calcul 
faptul că lumea aceasta are o nevoie disperată de oameni care să 
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îi spună unde şi cum este Dumnezeu cu adevărat. Sunt atât de 
mulţi oameni care caută ceea ce tu deja ai găsit. Nu eşti un 
ciudat. Eşti cel care, după ce a primit o pâine, ştie să facă parte 
din ea celor ce sunt flămânzi. Nu eşti fanatic. Eşti de fapt cel 
care ai harta ce arată drumul spre comoară. 

Îţi e teamă? Ţi-e teamă că, aşa cum cei din vechime au 
fost persecutaţi şi au trecut prin greutăţi, şi tu vei suferi pentru 
credinţă? Îţi e frică pentru că vei avea de străbătut marea 
strâmtorare? Ei bine, dincolo de făgăduinţele minunate ale 
Scripturii, potrivit cărora pâinea şi apa nu ne vor lipsi (citeşte 
spre exemplu Psalmul 91), nu uita încă un lucru. Dumnezeu 
ştie care vor fi aceia care vor putea trece prin persecuţie şi care 
vor fi aceia care vor suferi moartea prin martiraj. Nu te va 
chema dacă nu ar şti că o poţi duce. El poartă de grijă şi va 
înzestra pe fiecare pentru a face faţă problemelor din vremea 
sfârşitului. Aşadar, agaţă-te de această făgăduinţă a Lui. Nu te 
teme! Dumnezeu nu vrea ca cei iubiţi ai Săi să ducă o viaţă de 
teroare acum sau în aşteptarea lucrurilor care au să vină.

Mai degrabă concentrează-te pe anticiparea sfârşitului 
acestei vieţi mizerabile. Sărbătoreşte iminenta sfârşire a 
tuturor durerilor, lacrimilor şi a morţii. Fii gata să părăseşti 
acest pământ pentru veşnicie, pentru un loc unde sunt pacea, 
fericirea şi împlinirea oricărei dorinţe.

Eşti un adventist de ziua a şaptea.
Eşti unul dintre ultimii credincioşi.
Eşti parte a unui şir neîntrerupt de oameni loiali lui 

Dumnezeu.
Ce poate fi mai ferice?

În fiecare veac, Dumnezeu a avut întotdeauna 
un popor credincios şi loial, pe cei chemaţi şi aleşi, 

şi încă şi astăzi are un popor deosebit. 
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Cei chemaţi... cei aleşi

Cine sunt ei? Ei sunt urmaşii credincioşi 
ai lui Dumnezeu din fiecare secol, 
a căror dragoste pentru El şi a căror hotărâre 
de a sta de partea Sa sunt prea puternice 
şi profunde pentru a fi zguduite.

Dumnezeu a avut întotdeauna poporul Său. 
Un popor chemat să trăiască o viaţă depărtată 
de compromis, de minciună, de contrafaceri.

Dumnezeu a avut întotdeauna poporul Său. 
Un popor chemat să arate lumii adevăratul 
caracter al lui Dumnezeu. Chemat să apere 
şi să proclame adevărul Său.

Dumnezeu încă are un popor chiar şi astăzi. 
Un popor care continuă linia credincioşilor 
de la Adam şi Eva încoace. Un popor chemat 
să fie rămăşiţa. Acestei rămăşiţe Dumnezeu 
i-a dat însărcinarea de a vesti lumii urgenţa 
momentului, de a împărtăşi vestea cea bună 
a adventului lui Isus Hristos unei generaţii 
care să-L poată cunoaşte şi să-L poată 
privi în ochi la venirea Sa. 

Cine sunt cei chemaţi? Cine sunt cei aleşi? 
Tu eşti unul dintre ei.
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