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Dedicaţie:

	 Pentru	toţi	aceia	care	ar	putea	
	 găsi	vindecare	în	cuvintele	acestei	cărţi.



Cartea lui Clifford Goldstein despre Rămăşiţă apare într-un moment 
în care mulţi credincioşi şi-au pierdut certitudinea identităţii adventiste 
personale, sau a mişcării unice din care fac parte. Autorul, un evreu agnostic 
postmodern, convertit la creştinism în Biserica Adventistă, este cunoscut 
ca un conservator militant, în sensul bun al cuvântului. Subiectul acesta 
merită toată atenţia adventiştilor, iar dacă Cliff Goldstein nu-l epuizează, cu 
siguranţă ne trezeşte interesul de a-l examina personal. 

Uneori pugilistic, în stilul lui Pavel, alteori lunecând spre ieremiadă, 
dar întotdeauna lucid, raţional, cu Biblia într-o mână şi cu Spiritul Profetic 
în cealaltă, fratele Goldstein ne reface cunoştinţă cu acest concept adventist 
istoric, subliniindu-i valenţele permanente şi, mai ales, pe cele ultime: 
„rămăşiţa rămăşiţei“, o realitate finală, la fel de naturală ca aceea de 
„rămăşiţă“, conţine un trist adevăr. Unii manipulează acest adevăr profetic 
spre pierzarea lor, alţii îl iau la inimă, ca o avertizare personală.

Florin Lăiu, profesor – Bucureşti, România

Adventiştii de Ziua a Şaptea cred că ei sunt biserica rămăşiţă a lui 
Dumnezeu. Să fie vorba doar de o mândrie? Sau ar trebui să se smerească în 
faţa misiunii pe care o implică această idee? Cliff Goldstein răspunde acestor 
întrebări în stilul lui analitic binecunoscut.

„Rămăşiţa“ ar trebui să fie o lectură obligatorie pentru orice membru 
al bisericii rămăşiţei!

 
Dr. Willard D. Regester, evanghelist laic – Grants Pass, Oregon, SUA

„Rămăşiţa“ - o carte şocantă. La început te intrigă, apoi îţi găseşte un 
loc şi ţie în cuprinsul ei; devine incomodă. Te face să te priveşti în oglindă, 
ales dar nu favorit. M-a somat să-mi dau un răspuns întrebării: Oare este 
prea târziu să răspund chemării?

Am devorat-o într-o noapte. 

Ionel Lascu, pastor - Tel Aviv, Israel
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Prefaţa editorului

Am editat Rămăşiţa pentru că o aveam pe inimă. Iar tu ai acum şansa 
de a o ţine în propriile mâini! Fii sigur că e o minune!

Rămâne de văzut ce vei face cu ea.

Dacă eşti dintre aceia care cumpără o carte doar pentru a o pune în 
bibliotecă, pune-o măcar într-un loc vizibil. Poate că îţi vei călca vreodată pe 
suflet şi o vei citi.

Dacă eşti dintre aceia care, în dorinţa de a avea o părere despre o carte, 
citesc doar primele două capitole, te avertizez că eşti în pericolul de a bate 
câmpii cu privire la scopul pentru care autorul a preferat să debuteze astfel. 
Pentru siguranţă, citeşte-le şi pe ultimele două.

Dacă eşti dintre aceia care nu prea citesc, ori dintre cei ocupaţi cu 
afaceri importante, care îşi răpesc timpul dedicat studiului, te poţi mulţumi 
cu primele două capitole şi ultimul. Vei avea astfel o imagine de ansamblu 
relativ la tema cărţii, nu însă şi argumente suficiente să îţi fundamentezi o 
credinţă personală despre rămăşiţă.

Însă dacă eşti dintre aceia care nu-şi pot permite să lase îngerul să 
plece fără să-i binecuvânteze, care verifică autorul precum bereenii pe Sf. 
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Pavel şi care vor cu orice preţ (inclusiv al timpului) să fie pe statul rămăşiţei, 
te încurajez să o studiezi cu acribie până la capăt. Căci doar neprihăniţii 
creştini de cursă lungă duc la bun sfârşit ceea ce încep. Doar ei vor face parte 
din rămăşiţă! Doar ei vor fi mântuiţi!

Dragă cititorule, oricine ai fi, trebuie să recunoşti că nu poţi visa 
apartenenţa la rămăşiţă şi să eviţi să citeşti o carte scrisă special despre ea. 
Pentru că acest demers nu numai că te obiectivează cu privire la şansele reale 
de a fi parte din rămăşiţă, dar poate deveni chiar testul circumscrierii în ea.

Ferid G. Constandache



Prefaţa autorului 
la ediţia în limba română

Cineva m-a întrebat odată care este motivul pentru care scriu atât de 
mult. Răspunsul meu? Scriu pentru că astfel învăţ, astfel cresc, astfel – într-
un anume sens – „îmi duc la bun sfârşit mântuirea”.

Cartea de faţă, Rămăşiţa, este un prim exemplu. La sfârşitul scrierii ei 
am ajuns să cunosc mult mai multe lucruri decât atunci când am început-o. 
Dorisem iniţial doar să scriu pe tema rămăşiţei; dar, sincer, nu eram foarte 
sigur ce urma să scriu. După vreo douăzeci de pagini am descoperit ideea 
crucială: rămăşiţa este circumscrisă de adevărurile care i-au fost date, şi 
nu neapărat de măsura în care acele adevăruri transformă sau nu viaţa 
membrilor ei. Cu alte cuvinte, nu eşti neapărat mântuit doar pentru că eşti 
parte a rămăşiţei. Aici este un gând de profunzime, unul pe care ar trebui să îl 
ia foarte în serios toţi aceia care pretind că sunt parte a bisericii rămăşiţei. 

Pe de altă parte, este interesant şi uimitor deopotrivă felul în care 
lucrează mai departe o carte. Am scris Rămăşiţa având în minte un singur 
public ţintă: adventiştii de ziua a şaptea, mai precis cei dezamăgiţi din 
mijlocul lor, cei care se află la periferia bisericii, cei care sunt gata să o 
părăsească din cauza lucrurilor supărătoare văzute în ea. 

Cât de mult am reuşit asta?... nu pot să spun. Ceea ce a fost cu 
totul surprinzător a fost faptul că mulţi membri cu state vechi de plată 
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în adventism mi-au mărturisit cât de mult ajutor au primit prin paginile 
Rămăşiţei. Îmi aduc aminte de un lider din Conferinţa Generală, unul care 
părea a fi pe metereze încă de pe vremea Ellenei White, care mi-a spus: 
„Mulţumesc pentru această carte. Am avut cu adevărat nevoie de ea.”

Aşa se face că aveţi acum în mână Rămăşiţa. La sfârşitul ei am ajuns să 
cunosc mult mai multe lucruri decât atunci când am început-o. Am ajuns să 
fiu mai convins ca niciodată de chemarea şi misiunea Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea. Oricare ar fi greşelile ei, oricare ar fi problemele ei, Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea i-a fost dat un mesaj pentru lumea întreagă, un 
mesaj cu valoare de adevăr prezent, un mesaj pe care nimeni altcineva nu îl 
proclamă. Iată misiunea noastră! Iată chemarea noastră! Iată statutul nostru 
de rămăşiţă! 

Ne-au fost acordate privilegii deosebite; ce vom face cu ele? Acestea 
au fost provocările pentru poporul lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. 
Este şi provocarea timpului nostru.

Clifford Goldstein



Crimă în Biserica Rămăşiţei





Capitolul 1

• O fetiţă de doar doisprezece ani este în mod repetat târâtă în pat de 
către tatăl ei, membru al bisericii rămăşiţei, în timp ce mama, membră şi ea în 
aceeaşi biserică a rămăşiţei, nu reacţionează în nici un fel. 

• O tânără care a citit literatura bisericii rămăşiţei vine la adunare 
pentru serviciul de închinare din ziua de Sabat. Nimeni nu o salută, nu o 
bagă în seamă, nu vorbeşte cu ea – cu excepţia unei membre în vârstă care 
priveşte dispreţuitoare la bijuteriile ce-i atârnă la gât.

• Un copil plânge. Părinţii săi, ambii lideri în biserica rămăşiţei, 
divorţează după ani de zile de zâmbete în public şi scandaluri acasă.

• O tânără este plină de ură faţă de biserica rămăşiţei. Tatăl ei – prim-
prezbiter, instructor în cadrul şcolii de Sabat şi lider al exploratorilor – îşi 
bate soţia acasă după care pleacă la biserică să predea studii biblice.

• Un pastor al bisericii rămăşiţei –  un pastor! – este arestat pentru 
jefuirea unei bănci.

• Un profesor la o universitate adventistă a bisericii rămăşiţei este 
prins în pat cu nevasta altuia. Soţul înfuriat îl sugrumă.
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• Unii, denunţând doctrinele rămăşiţei, o acuză de erezie; alţii, 
pretinzând că s-a abătut doctrinal, o acuză de apostazie.

• Un membru al bisericii rămăşiţei îşi ţine deschis atelierul de reparaţii 
auto în ziua de Sabat.

• Sunt părinţi care aproape că se torturează pe sine cu compasiune; 
după ani de suferinţe, sacrificându-se pentru a-şi trimite copiii la şcolile 
bisericii rămăşiţei, îi văd pe toţi renunţând la doctrina rămăşiţei.

• Stând în faţa unui spital al bisericii rămăşiţei în care se efectuează 
avorturi, un creştin agaţă o pancartă cu textul „Să nu ucizi!“.

• Un pastor de tineret al bisericii rămăşiţei este acuzat de relaţii sexuale 
cu o adolescentă.

• „Vanity Fair” scrie un articol despre un doctor din California arestat 
sub acuzaţia că şi-a ucis un pacient în cabinet. Revista afirmă că doctorul 
fusese un adevărat stâlp al societăţii civile locale şi al „Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea” – biserica rămăşiţei.

Aceste dezgustătoare imagini sunt doar un extras introductiv al 
litaniei ipocriziilor şi păcatelor comise de „marea familie adventă“ a lui 
Dumnezeu, de aceia care se pregătesc de preschimbare la a doua venire a 
lui Hristos. Câţi membri nu pot scrie un capitol, dacă nu o carte, despre ce 
au făcut aceia care se acoperă nu doar cu mantia creştinismului, ci chiar cu 
pliurile bisericii rămăşiţei? Fără îndoială, tinerii adventişti ar putea scrie cele 
mai amare şi dureroase episoade.

Ca rezultat, mulţi au întrebat „Cum se poate ca toate aceste păcate 
– incest, adulter, chiar şi crimă – să fie prezente în biserica rămăşiţei?”

Sau – este ea cu adevărat biserica rămăşiţei?



Capitolul 2

Încă de la începuturile lor, pe când erau doar un grup de tineri risipiţi 
din marea familie milerită, adventiştii de ziua a şaptea s-au referit la ei înşişi 
ca fiind rămăşiţa. Chiar înainte de a se institui formal într-o biserică, pionierii 
s-au numit pe sine rămăşiţă. Probabil că cea mai timpurie folosire a acestui 
termen este cea regăsită într-un pamflet din anul 1846 intitulat „Către mica 
rămăşiţă risipită pretutindeni”. În 1849, în descrierea adventiştilor ca fiind 
„rămăşiţa”1, Joseph Bates a folosit textul din Apocalipsa 12:17 – „păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus”. În anul 1853, Ellen White 
s-a referit la adventiştii care ţineau Sabatul ca fiind „rămăşiţa poporului lui 
Dumnezeu”.2 

În 1855, când J.M. Stephenson a părăsit mişcarea, a fost îndemnat 
să cumpănească separarea lui de „rămăşiţa poporului lui Dumnezeu”.3 În 
1857 James White a scris că solia laodiceană era o „chemare specială către 
rămăşiţă”, şi i-a îndemnat pe adventişti să o urmeze.4 În 1860, pe când 
căutau să găsească un nume potrivit pentru noua biserică, pionierii au luat 
în considerare şi pe acela de „Rămăşiţa”.5 Adventiştii au adoptat motivul 

1. Joseph Bates, A Seal of the Living God (New Bedford, Mass., 1849), 45-56.
2. Spiritual Gifts, 2:168, 169.
3. The Review and Herald, 18 December 1855, 93.
4. Ibid., 8 January 1857, 75.
5. Ibid., 25 September 1860, 148.
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rămăşiţei, conform istoricului P. Gerard Damsteegt, pentru că „indica 
unicitatea adventiştilor sabatarieni ca rămăşiţă a poporului lui Dumnezeu 
care a continuat să adere la poziţiile majore ale mişcării advente”.6 De-a 
lungul anilor, cuvântul rămăşiţă sau expresia biserica rămăşiţei a devenit 
definitiva, auto-proclamata distincţie a adventiştilor de ziua a şaptea. Un 
secol şi jumătate, cărţile şi periodicele ieşite de sub presele tipografiilor 
noastre au numit această mişcare biserica rămăşiţei.

În certificatul de botez, apărut prima oară la începutul anilor 1940, 
întrebarea numărul 13 din Legământul de botez era – „Credeţi că Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea reprezintă biserica rămăşiţei? Doriţi să fiţi 
acceptat în numărul membrilor ei?” Astăzi, certificatul chestionează dacă 
cel ce candidează la botez crede că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este 
„biserica rămăşiţei din profeţia biblică”.

Denominaţiunea a stabilit oficial conceptul de rămăşiţă ca doctrină 
atunci când, în anul 1980 la Dallas, sesiunea Conferinţei Generale a proclamat 
adventismul ca fiind „rămăşiţa ce a fost chemată să păstreze poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. 

Această formulare a devenit punctul numărul 12 din cele 27 de puncte 
fundamentale de doctrină: 

„Biserica universală este compusă din toţi aceia care cred 
cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele sfârşitului, un timp 
de apostazie foarte răspândit, o rămăşiţă a fost chemată să 
păzească poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Această rămăşiţă anunţă sosirea ceasului judecăţii, proclamă 
mântuirea prin Hristos şi vesteşte apropierea celei de-a doua 
veniri a lui Isus. Această proclamare este simbolizată de cei 
trei îngeri din Apocalipsa 14; ea coincide cu lucrarea judecăţii 
din ceruri şi are ca efect o lucrare de pocăinţă şi reformă pe 
pământ. 
Fiecare credincios este chemat să participe personal în această 
lucrare mondială de mărturisire.”7 

Adventiştii pretind că au exclusivitate pentru titlul de „rămăşiţă” sau 
„biserica rămăşiţei”. Biserica nu crede că un alt grup organizat sau biserică 
ar fi rămăşiţa, deşi adventiştii admit: 

6. P. Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Movement (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1977), 243.

7. Seventh-day Adventists Believe: A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines 
(Washington, D.C.: General Conference of SDAs, 1988), 152. 
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„Nu credem că doar noi constituim adevăraţii copiii ai lui 
Dumnezeu – că doar noi suntem adevăraţii creştini – astăzi pe 
pământ”.8 

Biserica Adventistă învaţă totuşi că toate celelalte denominaţiuni 
se află într-un anumit grad de apostazie teologică, că adventismul singur 
posedă adevărul prezent şi că, 

„Prin biserica rămăşiţei, El (Dumnezeu) proclamă o solie pentru 
a reface adevărata închinare adusă Lui, chemându-şi poporul 
din apostazie la o pregătire pentru întoarcerea lui Hristos.”9

Desigur, adventiştii de ziua a şaptea nu sunt singurii care fac 
declaraţii exclusiviste cu privire la ei înşişi. Mormonii proclamă că ei sunt 
adevărata, restaurata biserică (cu un profet şi o solie despre sănătate pe 
deasupra), singura care anunţă „evanghelia veşnică” din Apocalipsa 14 în 
forma sa primară şi nealterată. Martorii lui Iehova învaţă că ei sunt singurii 
care deţin adevărul, toate celelalte denominaţiuni fiind Babilonul. Biserica 
Catolică crede că ea este biserica-mamă, originară, protestanţii fiind cei care 
s-au abătut de la credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. 

Evident, este o diferenţă între ceea ce o grupare declară despre sine 
şi realitatea de fapt. „Un grup nu este rămăşiţă”, scrie Bruce Moyer, „doar 
pentru că se numeşte pe sine ‘rămăşiţă’. Este o rămăşiţă doar atunci când are 
un comportament similar poporului profetic al rămăşiţei.”10 

În ultimii ani, câţiva membri ai bisericii au pus sub semnul întrebării 
identificarea adventiştilor cu rămăşiţa. Un articol din Adventist Review 
spune „Dumnezeu caută astăzi o rămăşiţă. Noi putem fi acea rămăşiţă”11, 
făcând astfel aluzie la faptul că biserica, aşa cum se prezintă astăzi nu 
este rămăşiţa. Mulţi oameni, văzând asemănarea cu lumea, compromisul 
teologic şi lipsa de angajare faţă de solia adevărului prezent, sunt ispitiţi să 
se îndoiască de statutul de rămăşiţă al bisericii. Alţii comentează expresia 
ca fiind triumfalistă, exclusivistă, dând apă la moară mândriei şi aroganţei. 
Sunt şi alţii, în special tinerii, care văd în biserică păcat, ipocrizie, legalism, 
răceală, lipsă de dragoste şi disensiuni, şi ridică fireasca întrebare „Cum poate 
fi aceasta biserica rămăşiţei?”

8. Questions on Doctrine (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 
1957), 187.

9. Seventh-day Adventist Believe, 168.
10. Bruce Moyer, “Love in Practice”, Adventist Review, 29 March 1990, 11.
11. Ibid., 12.
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De altfel, noi – adventiştii – pretindem că suntem „biserica rămăşiţei 
din profeţia biblică”, şi totuşi ne mai numim pe noi înşine ca fiind şi Biserica 
Laodicea. Suntem şi una şi alta? „Laodicea” pare să se potrivească mai bine 
realităţii decât „biserica rămăşiţei”. Laodicea, biserica ce se recomandă prin 
„sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic”, dar care, în realitate, 
este un personaj„ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:
17) – este o descriere potrivită pentru adventişti. Dacă în incidentele relatate 
la începutul cărţii am fi înlocuit sintagma „biserica rămăşiţei” cu „biserica 
Laodicea” sensul textelor ar fi fost altul:

• O tânără care a citit literatură a bisericii Laodicea vine la adunare 
pentru serviciul de închinare din ziua de Sabat. Nimeni nu o salută, nu o 
bagă în seamă, nu vorbeşte cu ea – cu excepţia unei membre în vârstă care 
priveşte dispreţuitoare către bijuteriile ce atârnă la gâtul ei.

• Un copil plânge. Părinţii săi, ambii lideri în biserica Laodicea, 
divorţează după ani de zile de zâmbete în public şi scandaluri acasă. 

Îmi pare că aceste fraze primesc un sens mai acceptabil, mai inteligibil 
decât cel exprimat în versiunea din primul capitol. Autoidentificarea 
adventiştilor de ziua a şaptea cu Laodicea pare să contrazică percepţia lor 
despre sine ca fiind rămăşiţa. Domnul avertizează că „va vărsa” Laodicea 
(Apocalipsa 3:16) făgăduind în acelaşi timp că rămăşiţa, cei care vor fi 
“biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei”, vor şedea pe o 
mare de cristal având “harpele lui Dumnezeu în mână” (Apocalipsa 15:2). 

Cum putem fi şi una şi alta? Sau, mai bine zis, putem fi?

Această carte examinează rămăşiţa. Urmărind conceptul de rămăşiţă de 
la începutul timpului încearcă să răspundă întrebărilor: 

Cine este rămăşiţa? Ce factori determină rămăşiţa? Trebuie să fii 
sfânt pentru a face parte din rămăşiţă? Poate rămăşiţa să includă atât pe cei 
neconvertiţi cât şi pe cei convertiţi? Are vreo valabilitate expresia „rămăşiţă 
în rămăşiţă”? Poate apostazia rămăşiţa? Este Laodicea rămăşiţa? Este 
Adventismul de Ziua a Şaptea rămăşiţa? Sau avem nevoie, în lumina condiţiei 
noastre prezente, să reexaminăm această pretenţie?



Rămăşiţa printre Neamuri





Capitolul 3

„Motivul rămăşiţei”, scrie Gerhard Hasel, „se întinde de-a lungul 
Bibliei de la Geneza la Apocalipsa asemenea unui fir roşu”.1 Şase rădăcini 
ebraice diferite formează zeci de cuvinte2 folosite de sute de ori în toate 
tipurile de context în Vechiul Testament (deşi motivul rămăşiţei în sine poate 
fi determinat chiar fără uzul vreunui astfel de cuvânt). Este o bogată, o 
complicată topică ce a fost dezbătută între cercetători ani de zile.

Familia lui Noe formează prima rămăşiţă menţionată în Scriptură. 
După ce „toate făpturile” (Geneza 7:4) au fost şterse de pe faţa pământului, 
doar Noe şi familia sa au supravieţuit: „N-a rămas3 decât Noe şi ce era cu el 
în corabie” (Geneza 7:23), ceea ce include soţia, fiii şi nurorile.4

De ce doar aceştia? 

1. Gerhard Hasel, „The Remnant in Scripture and the End”, Adventist Affirm, Fall 1988, 
5.

2. Aceste rădăcini sunt sha’ar („a rămâne”, „ a fi lăsat”), palat („a scăpa”), malat („a 
strecura”), yathar („a rămâne”, „a fi lăsat”), sarad („a scăpa”), şi ‘achar („a întârzia”, „a rămâne”). 
Din aceste rădăcini s-au format alte numeroase cuvinte ca „ rămas”, „reziduu”, „scăpare”, 
„fugitiv”, „exces”, „rest”, „posterior”, „parte”.

3. Rădăcina sha’ar este cea mai des folosită pentru rămăşiţă, cea care a fost studiată 
cel mai intens dintre toate celelalte. În viziunea lui Ezechiel cu privire la uciderea celor care 
nu aveau semnul pe frunte, profetul a căzut cu faţa la pământ şi a strigat: „Ah! Stăpâne 
Doamne, vrei să nimiceşti toată rămăşiţa (de la sha’ar) lui Israel, vărsându-Ţi mânia asupra 
Ierusalimului?” (Ezechiel 9:8).

4. Traducerea autorului.
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În primul rând, Scriptura spune că Noe era „drept şi integru între cei 
din timpul lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9). În al doilea rând, 
Domnul i-a spus lui Noe: „te-am văzut drept înaintea Mea în generaţia 
aceasta” (Geneza 7:1). În final, Noe „a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu” 
(Geneza 6:22).

Nu este de mirare atunci că Domnul i-a zis lui Noe: „Cu tine fac 
legământul Meu” (Geneza 6:18). Un legământ se păstrează doar dacă 
partenerii sunt de acord cu termenii contractului respectiv. În ciuda faptului 
că toată suflarea pământului „îşi stricase calea pe pământ” (Geneza 6:12), 
Noe, care a umblat cu Dumnezeu şi a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu 
să facă, a fost de acord să meargă până la capătul înţelegerii care includea 
construirea unei corăbii şi apoi ocuparea ei. Din mulţimile de oameni, doar 
opt – şi asta după o sută douăzeci de ani de avertizare – au intrat în arcă, ceea 
ce arată că alţi şapte oameni, în afară de Noe, au aderat la acelaşi legământ.

Noe şi familia sa, contrar restului lumii, au crezut adevărul prezent, 
care atunci însemna solia ce anunţa că lumea va fi ştearsă printr-un potop. 
Acest mesaj distinct, şi aderenţa la el, a ajutat la formarea unei identificări 
– rămăşiţa.

Totuşi istoria nu se termină aici. 

„Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie. A băut 
vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.” 

(Geneza 9:20-21)

Patriarhul nu a luat doar o duşcă de vin roşu care să completeze 
meniul, alături de noua sa dietă carnată; el s-a îmbătat, a adormit şi „s-a 
dezgolit” în cortul său. Fără îndoială că Dumnezeu a iertat nechibzuinţa lui 
Noe, dar incidentul arată că până şi Noe, victoriosul lider al rămăşiţei, a putut 
să cadă.

Însă beţia lui Noe a fost doar începutul. Pentru fiul său Ham, care a 
stat să vadă „goliciunea tatălui său” (Geneza 9:22), „reverenţa filială fusese 
expulzată din sufletul său cu mult timp înainte, şi [acest act] arăta lipsa 
de respect şi josnicia caracterului său”.5 Astfel rămăşiţa originară a fost 
coruptă încă de la început, iar Noe însuşi a prezis că urmaşii lui Ham vor fi 
blestemaţi (vezi Geneza 9:25-27). Chiar dacă Noe a avut de spus lucruri bune 
despre ceilalţi doi fii ai săi şi urmaşii lor, generaţiile următoare au apostaziat 
asemănător.

Evident, nu devii parte a rămăşiţei prin moştenire sau căsătorie. 

5. Patriarchs and Prophets, p. 117.
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A avea sângele rămăşiţei nu face pe cineva membru al familiei rămăşiţei. 
Oricât de neprihănit a fost Noe, el nu a putut transfera automat neprihănirea 
sa urmaşilor săi. Soţia, fiii, nurorile, oricare le-ar fi fost greşelile în viaţă, au 
trebuit să intre în corabie prin propria lor alegere. Astfel, şi ei au devenit 
parte a rămăşiţei, în acest caz reducându-se totul la o mică familie.

Calitatea de membru în „familia”-rămăşiţă a fost primită la acel 
moment prin alegere individuală. Rămăşiţa a trebuit să fie de acord cu 
înţelegerea lui Dumnezeu şi apoi să o urmeze prin credinţă. După potop, 
majoritatea descendenţilor lui Noe nu a ales să mai facă aşa. Din răzvrătire, 
ei au început să construiască turnul Babel. Deşi Domnul promisese că „nici o 
făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului” (Geneza 9:11) şi a zugrăvit 
un curcubeu pe întinderea cerului ca un simbol al acestei făgăduinţe, ei au 
construit turnul pentru a se asigura în cazul unui alt potop. Ei nu au crezut 
promisiunile lui Dumnezeu şi nici semnele curcubeului. Nu a existat o 
relaţie bazată pe legământ între ei şi Domnul aşa cum a fost în cazul familiei 
lui Noe din care s-a format prima rămăşiţă.
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În ciuda frumoaselor cuvinte spuse de Noe despre fiul său, Sem: 
„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem“ (Geneza 9:26), urmaşii 
lui Sem au apostaziat. Aşa se face că Avram (mai târziu Avraam), un 
descendent al lui Sem, a trebuit să-şi părăsească familia idolatră: „Domnul 
zisese lui Avram: 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).

Ca unul dintre puţinii urmaşi ai „Domnului, Dumnezeului lui Sem“, 
Avraam a început o nouă rămăşiţă, el fiind, de fapt, ultimul în arborele 
genealogic al familiei lui Sem (Geneza 11). Ca şi Noe înaintea lui, Avraam a 
avut o relaţie cu Dumnezeu bazată pe un legământ. 

„Când Avram era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul 
i s-a arătat şi i-a zis: Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. 
Umblă înaintea Mea şi fii fără vină. Voi face un legământ între 
Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult.“ (Geneza 17:1-2)

Avram a avut de asemenea un adevăr prezent pentru timpul său 
– acela că Domnul (Iehova) era Creatorul şi singurul căruia trebuie să I se 
aducă închinare.

Urmându-L pe adevăratul Dumnezeu într-o lume care se ruga şi 
aducea închinare idolilor de lemn şi piatră, Avraam s-a bucurat să aibă, de 
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departe, cea mai mare lumină a generaţiei sale. În ciuda greşelilor personale 
(l-a minţit pe faraon, nu s-a încrezut în făgăduinţele lui Dumnezeu, ba, 
dimpotrivă, a luat pe Agar de soţie), Avraam a menţinut o relaţie salvatoare 
cu Dumnezeu în mijlocul unei lumi care nu a făcut acest lucru. Pe această 
direcţie el a format o nouă linie, o familie rămăşiţă care, singură, va păstra 
închinarea adusă lui Iehova atâta timp cât va rămâne credincioasă condiţiilor 
legământului: 

„Eu îl cunosc şi ştiu că va porunci fiilor lui şi casei lui după el 
să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca 
astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.“ 

(Geneza 18:19)

Versetele de mai sus arată că această chemare a Domnului faţă de 
Avraam nu a fost arbitrară. „Eu îl cunosc“ a spus Domnul „că va porunci fiilor 
şi casei lui“. Dumnezeu a mărturisit despre caracterul lui Avraam şi despre 
cum va afecta acest lucru pe urmaşii săi. Totuşi El putea „să împlinească ce 
i-a făgăduit“ numai prin ascultarea lui Avraam (şi a urmaşilor săi). Credinţa 
şi umblarea lui Avraam cu Dumnezeu nu puteau fi trecute automat asupra 
descendenţilor săi.

Într-o familie rămăşiţă (sau biserică) oricine se poate naşte în mod 
natural, însă în credinţa rămăşiţei doar prin „naştere din nou“.
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Sămânţa făgăduită lui Avraam a ieşit din fiul său Isaac, ai cărui urmaşi 
au format acel „neam mare şi puternic“ care singur a păstrat adevărata 
credinţă în mijlocul neamurilor păgâne şi idolatre. În contrast, urmaşii lui 
Ismael nu s-au închinat lui Dumnezeu (Geneza 25). 

„Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte 
Sara la anul pe vremea aceasta.“ (Geneza 17:21) 

Aceasta nu a fost o hotărâre arbitrară, o profeţie a predestinării care să 
garanteze lui Isaac o relaţie bazată pe legământul cu Dumnezeu. Isaac avea 
să aleagă cooperarea, astfel ca „Domnul să împlinească faţă de Avraam“ ce 
îi făgăduise (Geneza 18:19). Dacă legământul avea să fie încheiat cu Isaac, 
el trebuia să asculte – şi a făcut-o. Astfel Domnul a reînnoit faţă de Isaac 
promisiunea făcută lui Avraam. 

Acest principiu nu s-a aplicat mecanic asupra urmaşilor lui Isaac. Nu 
toţi copiii lui Isaac au constituit rămăşiţa. Primii săi băieţi, Esau şi Iacov au 
fost gemeni. „Două neamuri sunt în pântecele tău“ i-a spus Domnul Rebecăi 
(Geneza 25:23). Unul dintre ei a fost patriarhul unui popor păgân, celălalt al 
rămăşiţei. Ce a determinat această diferenţă?

Esau a fost născut primul, iar lui îi aparţinea acest drept de întâi-
născut, aceleaşi privilegii şi făgăduinţe pe care Avraam le trecuse asupra 
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lui Isaac. Ca şi în cazul lui Noe, Avraam şi Isaac, aceste promisiuni aveau 
o bază de legământ. Totuşi, Esau „pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de 
întâi-născut“ (Evrei 12:16). El a ales conştient să nu-L urmeze pe Dumnezeu, 
în ciuda unicităţii ocaziilor ce i s-au oferit.

Iacov, fratele său a apreciat deosebit aceste făgăduinţe. Deşi le-a 
obţinut prin fraudă (vezi Geneza 27), acţiunile sale arată cât de mult le lua în 
consideraţie. Iacov s-a pocăit, iar viaţa sa a arătat hotărârea de a-L urma pe 
Domnul în ciuda consecinţelor negative rezultate din înşelăciune.

Esau, obosit după o zi de vânătoare, a dat la o parte toate bine-
cuvântările sale pentru o plăcere de moment; Iacov, dimpotrivă, în loc să 
renunţe la ele, s-a luptat o noapte întreagă cu Dumnezeu: „Nu Te voi lăsa să 
pleci“ a spus Domnului, „până nu mă vei binecuvânta“ (Geneza 32:26). 

Nu este de mirare că Esau nu a devenit moştenitor al făgăduinţelor, 
iar Iacov da. Nu este de mirare că Esau a mers în întuneric, iar Iacov în 
lumină. Nu este de mirare că sămânţa lui Esau a dezvoltat un popor păgân 
(Geneza 36:8), iar cea a lui Iacov – rămăşiţa.
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Motivul rămăşiţei apare în continuare în Scriptură cu referire la 
Iosif. După ce fraţii săi intraseră în Egipt pentru a găsi salvarea de foamete 
– testându-le fidelitatea şi profunda pocăinţă – în final Iosif li se descoperă. 
El le-a spus atunci: 

„Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, să păstrez pentru 
voi o rămăşiţă pe pământ, şi să păstrez vii pentru voi mulţi 
supravieţuitori.“ (Geneza 45:7)1

Fraţii săi cu siguranţă nu păstraseră credinţa lui Avraam, Isaac şi 
Iacov, rămăşiţa dinaintea lor. Vânzându-l pe Iosif ca sclav, apoi minţindu-
şi tatăl cu privire la acest fapt, ei devin personaje pe lângă care Avraam şi 
Iacov, în cele mai rele momente ale vieţii lor, ne par buni de luat la ceruri. Cu 
toate acestea, oare se referă Scriptura la fraţii lui Iosif ca rămăşiţă?

Da, pentru că, în ciuda mârşăviei crimei lor, aceşti oameni s-au 
maturizat, au crescut în caracter, au arătat chiar adevărată pocăinţă, aşa cum 
s-a văzut în atitudinea lor faţă de Iosif. 

Când Iosif – încă ascunzându-şi identitatea – le-a cerut să aducă 
împreună cu ei şi pe fratele cel mai mic, ei au preferat să stea în puşcărie 
decât să mai adauge o durere tatălui lor prin pierderea unui alt fiu. De 

1. Traducerea autorului.
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asemenea, ei s-au autoacuzat cu amărăciune de păcatul împotriva lui Iosif, 
arătându-şi pocăinţa. 

„Suntem într-adevăr vinovaţi faţă de fratele nostru; căci am 
văzut neliniştea sufletului lui când ne ruga şi nu l-am ascultat. 
De aceea vine peste noi necazul acesta.“ (Geneza 42:21) 

Când, în final, l-au adus pe fratele lor, Iosif a dat o masă în care 
Beniamin, cel mai tânăr, a primit mai multă mâncare decât ceilalţi. „Iosif 
a pus să le dea din porţiile care erau înaintea lui; iar Beniamin a căpătat de 
cinci ori mai mult decât porţiile celorlalţi“ (Geneza 43:34). Iosif a vrut să 
vadă dacă ei aveau aceeaşi mânie faţă de mezinul Beniamin, ca cea pe care 
o arătaseră faţă de el. Nu a fost aşa, versetul următor spunând „şi au băut şi 
s-au înveselit împreună cu el“.

Apoi, când Iosif a hotărât să-l întemniţeze pe Beniamin, Iuda s-a oferit 
pe sine: 

„Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, 
ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu fraţii 
săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu, dacă băiatul nu este 
cu mine? Ah! Să nu văd nenorocirea care ar atinge pe tatăl 
meu!“ (Geneza 44:33-34).

Iosif, satisfăcut de schimbarea fraţilor săi, şi-a arătat identitatea. 
După toate acestea, întreaga familie a venit în Egipt supravieţuind foametei. 
Această familie rămăşiţă, mergând singură în lumina adevărului prezent – acela 
că Iehova este Creator (în timp ce restul lumii se închina la dumnezei falşi) 
– a devenit poporul lui Israel.
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La muntele Sinai copiii lui Israel, abia eliberaţi din Egipt, au intrat 
într-un legământ cu Dumnezeu, diferit de legământul făcut de El cu 
Avraam, Isaac şi Iacov. Totuşi legământul făcut cu Israel la Sinai a împlinit 
făgăduinţele lui Dumnezeu făcute patriarhilor, şi anume că sămânţa lor va 
deveni „un neam mare“. Acum făgăduinţele s-au extins asupra întregului 
popor, spre deosebire de timpurile patriarhale când făgăduinţele rămăşiţei 
existau doar pentru o familie nucleu de-a lungul câtorva generaţii. 

„Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi ţine legământul 
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este 
al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un popor.“ 

(Exodul 19:5-6).

Biblia scoate în evidenţă pe Israel; istoria lui este în centrul Vechiului 
Testament şi, în mare parte, în Noul Testament. Oricum, ca popor în sine, 
Israel a fost întotdeauna o entitate minoră în Orientul Apropiat din anti 
chitate. „Palestina reprezintă doar o mică parte din Orientul Mijlociu“, scriu 
John Hayes şi J. Max Miller, „iar perioada istoriei antice a Iudeei şi Israelului 
reprezintă doar un mic segment în lunga istorie a Orientului Mijlociu”.1

1. John Hayes and J.Max Miller, A History of Ancient Israel and Judah (Philadelphia: 
Westminster, 1986), 25.
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Mai întâi, evreii au venit târziu în Orientul Apropiat din antichitate. 
„Orice s-ar spune despre originile lui Israel”, scrie John Bright, „trebuie 
afirmat în deplină cunoştinţă de cauză că acestea nu au apărut în nici un 
caz aproape de zorii istoriei.“2 O duzină de dinastii egiptene apăruseră şi se 
prăbuşiseră înainte ca Israel să iasă din coapsele lui Avraam. La vremea când 
poporul evreu se năştea, Marea Piramidă din Egipt – 2.000.000 de blocuri de 
piatră, fiecare cântărind cel puţin 2,5t – avea aproape o mie de ani vechime. 

În al doilea rând, Israelul era un loc relativ puţin populat în comparaţie 
cu imperiile din jur, ca Babilonul sau Egiptul, ale căror popoare erau cu 
mult mai mari decât a fost vreodată neamul evreilor. Adunate laolaltă toate 
popoarele păgâne din Orientul Apropiat şi puse alături de poporul Israel, ne 
dau imaginea unor uriaşi lângă care se găseşte un pitic.

În al treilea rând, poporul evreu ocupa geografic un loc infim faţă de 
marile puteri ale lumii antice. Hărţile Orientului Apropiat din antichitate 
arată că nici măcar atunci când cele douăsprezece triburi şi-au mărit 
graniţele la maximum, Israelul nu a posedat o mare porţiune de teren. 
Asiria, Babilonul, Persia, chiar Egiptul, în întinderea lor, aveau imperii cu 
mult mai extinse decât teritoriile deţinute vreodată de Israel.

În al patrulea rând, cu excepţia unui singur secol, când sub monarhia 
unită a lui David, apoi a lui Solomon, Israel a fost o forţă regională ce trebuia 
recunoscută, această naţiune nu a fost vreodată o mare putere militară. 

Apogeul, ca forţă locală, a constat în subjugarea popoarelor mici din 
jur, iar pentru o perioadă ţinerea Egiptului în şah. În diferitele momente ale 
istoriei, mai ales după ce naţiunea s-a divizat în două regate ostile, a fost 
invadată, jefuită şi prădată de egipteni, de asirieni, de sirieni, de babilonieni, 
de persani, de greci şi, în final, de romani.

Astfel, importanţa lui Israel nu a stat în mărime, în numărul 
locuitorilor sau în abilitatea militară. Ceea ce a făcut din Israel centrul Bibliei 
a fost religia lui. Israel a aderat, oarecum spasmodic, la credinţa originară, ce 
mergea înapoi până la Avraam, Noe şi Adam. Ca unitate, a rămas singurul 
avanpost al cunoştinţei lui Dumnezeu într-un timp când adevărata religie a 
omenirii era înăbuşită într-o explozie de păgânism şi idolatrie ce acoperise 
întreaga lume cu molozul superstiţiilor şi învăţăturilor false. În acest sens, 
Israelul a fost „rămăşiţa popoarelor“3, o rămăşiţă în mijlocul unei lumi care 
nici nu L-a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu şi doctrina Sa, nici nu a avut 
o anume relaţie cu El.

2. John Bright, The History of Israel (Westminster Press, 1981), 23.
3. Edgar Johnson, Aspects of the Remnant Concept in Matthew (Ph.D. diss., Andrews 

University, 1984), 27.
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Rolul lui Israel de „rămăşiţă printre neamuri“ iese cel mai bine 
în evidenţă atunci când credinţa sa este pusă în contrast cu păgânismul 
înconjurător.

De la Nil la Eufrat, Orientul Apropiat din antichitate se închina unui 
panteon foarte dezvoltat de zei şi zeiţe ce se manifestau prin natură. Dacă 
era o furtună, în ea era zeul furtună, în lumina solară era un zeu soare. Aşa 
cum natura era zbuciumată, la fel erau şi zeii, care, de cele mai multe ori, 
aveau atribute umane – răzbunare, gelozie, nestatornicie, plăcere, violenţă. 
Într-adevăr, aceşti zei erau descrişi ca omorându-se, luptându-se sau chiar 
violându-se unul pe altul.

Atunci, în mijlocul acestei parade de politeism, un mic popor de 
sclavi tocmai eliberaţi, refugiaţi, fără un pământ al lor, peregrini fără ţară, au 
proclamat una dintre cele mai radicale idei ale antichităţii: 

„Shema Yisrael, Adonai Elohamu, Adonai Echad” 
care înseamnă: 

„Ascultă, oh, Israele, Domnul este Dumnezeu, Domnul este 
unul!” (Deuteronom 6:4).1

1. Traducerea autorului. 
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Oricât de radicală ar fi fost această idee, ea nu era nouă! Monoteismul 
şi închinarea adusă lui Iehova singur fusese religia originară a omenirii, 
credinţa lui Adam, a Evei, a lui Abel şi Metusala, Enoh şi Noe. Evreii, în 
loc de a recunoaşte un panteon de zei şi zeiţe (în ebraică nu există cuvânt 
pentru zeiţă), s-au închinat unui singur Dumnezeu, Creatorul, pentru că 
El este Creatorul şi singurul Dumnezeu, Cel căruia I s-a adus închinare 
de la început. Acest adevăr fusese cu totul pierdut de politeismul care 
penetrase Orientul Apropiat al antichităţii. Evreii, o naţiune rămăşiţă 
care se ţinuse lipită de credinţa originară, erau singurii care-l urmau. 
Astfel, închinându-se numai lui Dumnezeu, Iehova, evreii nu veniseră 
cu o inovaţie; ei rămâneau, de fapt, la ceva vechi şi originar. Politeismul 
constituia noutatea.

Era acelaşi lucru şi în cazul lepădării de către evrei a nebuniei 
zeului-natură. Diferit de păgânătate, poporul lui Israel nu L-a identificat pe 
Dumnezeu cu o parte a creaţiei Sale. Dimpotrivă, ei au văzut în creaţiune 
un produs al lui Dumnezeu, şi nu un purtător sau posesor al calităţilor 
lui Dumnezeu Însuşi. Asemenea lui Adam şi Evei, ei L-au cunoscut pe 
Dumnezeu ca şi Creator şi astfel I s-au şi închinat.

Acest concept, oricât de diferit ar fi fost de ceea ce împărtăşeau 
popoarele din jur, pur şi simplu a recăpătat adevărurile originale pe care 
Dumnezeu le dăduse la început primilor oameni în Eden.

Dincolo de politeismul lor, păgânii din Orientul Apropiat al 
antichităţii erau afundaţi în idolatrie. Vecinii lui Israel sculptaseră armate 
de idoli, dumnezei din piatră şi lemn, reprezentând zeităţile cărora li 
se închinau. Închinătorul din Orientul Apropiat nu vedea obligatoriu 
acel idol ca fiind zeul în sine, ci doar o reprezentare a acelei zeităţi în 
care spiritul putea rezida, zeul fiind astfel în stare să existe în mai multe 
locuri simultan. Ca rezultat, păgânul se pleca în închinare în faţa statuilor 
reprezentând tauri, ţapi, broaşte, chiar şi oameni, aducându-le jertfe şi 
rugăciuni. Idolatria era mai răspândită în Orientul Apropiat al antichităţii 
decât este în cel modern. 

Totuşi, în timp ce ţărâna Egiptului încă se mai afla sub unghiile lor, 
Dumnezeu le-a spus evreilor: 

„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care 
sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de 
jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le 
slujeşti.“ (Exodul 20:4-5)

Isaia chiar îşi bătea joc de idolatri: 
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„Îşi taie cedri, goruni şi stejari… O parte [din lemnul acesta] o 
arde în foc… se încălzeşte şi zice: ‚Ha! Ha! m-am încălzit, simt 
focul!’ Cu ce mai rămâne însă, face un dumnezeu, idolul lui 
sculptat. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă şi 
strigă: ‚Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!’“ 

(Isaia 44:14-17)

Aici, din nou, indiferent cât de mult era deosebită credinţa lui Israel 
de cea a neamurilor din jur, nu era, totuşi, o noutate absolută. Dumnezeu nu 
a intenţionat niciodată ca omenirea să se închine naturii. Idolatria reprezenta 
o apostazie târzie de la cunoştinţa viului Dumnezeu.

„Zicând că sunt înţelepţi, au înnebunit; şi au schimbat slava 
Dumnezeului nepieritor, într-o icoană care seamănă cu omul 
supus putrezirii, păsări, animale cu patru picioare şi reptile 
[...] căci au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi 
au cinstit şi au slujit creaturii în locul Creatorului, care este 
binecuvântat în veci.” (Romani 1:22-23,25).

Respingând idolatria, Israel nu a făcut altceva decât o restaurare a 
închinării aduse adevăratului Dumnezeu, aşa cum fusese înainte de a fi 
schimbată într-o „minciună“, după cum scria Pavel. Domnul i-a spus lui 
Adam să stăpânească „peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice 
vieţuitoare care se mişcă pe pământ“ (Geneza 1:28), şi nu să se plece înaintea 
lor sau să li se închine. Doar după cădere, când oamenii s-au întors de la viul 
Dumnezeu, idolatria şi-a făcut apariţia. Astfel, departe de a accepta ceva 
nou, de a adera la un concept radical, evreii doar se întorceau la credinţa 
originală, care era înainte ca oamenii să schimbe slava Dumnezeului 
nemuritor în idoli.

Orientul Apropiat din antichitate era saturat de magie, divinaţie şi 
astrologie, toate folosite pentru scopuri religioase, politice şi militare. Preoţii 
păgâni cercetau chiar . catul oilor sau al altor animale pentru a discerne 
viitorul. Dacă aceste metode erau prea costisitoare, alte mijloace cum ar fi 
configuraţia fumului din cădelniţe, observaţii asupra corpurilor deformate 
ale bebeluşilor, forma uleiului turnat în apă, chiar tragerea de săgeţi cu arcul, 
reprezentau forme de magie şi divinaţie folosite pentru a prezice viitorul.

Din nou, Israelul a distrus radical, cel puţin în teorie, norma prezentă 
în acele vremuri. Încă din primele zile de la Sinai, chiar înainte de a intra 
în ţara făgăduinţei, evreii fuseseră avertizaţi să nu se amestece cu magia şi 
divinaţia atât de răspândite în naţiunile din jurul lor.
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„După ce vei intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o 
dă, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. 
Să nu se găsească nimeni printre voi care să-şi treacă pe fiul 
sau pe fiica lui prin foc, nimeni care foloseşte ghicirea, nici 
un prezicător al viitorului sau care face farmece, sau cititor în 
stele, sau descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă 
duhurile, sau spiritist, nimeni care să întrebe pe morţi [...] Căci 
neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de astrologi şi de 
ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul 
acesta.“ (Deuteronom 18:9-11,14)

De ce ?
Pentru că nu acestea fuseseră metodele iniţiale prin care Dumnezeu 

dorea să comunice cu poporul Său. Adam şi Eva nu au cercetat ficatul unui 
miel pentru a afla despre venirea Mântuitorului. Noe nu a citit în stele 
pentru a şti cum să-şi construiască arca. Avraam nu l-a adus pe Isaac pe 
Muntele Moria pentru că forma uleiului în apă îi spusese aşa. Şi nu prin 
observaţii asupra trupului deformat al pruncilor a ştiut Iacov că sămânţa 
lui va moşteni Canaanul. De la început, Dumnezeu a avut mijloace directe 
de comunicare cu poporul Său – vizite ale îngerilor, vise şi viziuni profetice, 
cuvinte şi mustrări din partea profeţilor.

„Enoh a fost un om cu o minte înalt cultivată, puternică şi o 
cunoaştere cuprinzătoare; el a fost onorat cu descoperiri speciale 
din partea lui Dumnezeu… Prin sfinţii Săi îngeri Dumnezeu i-a 
descoperit lui Enoh scopul de distrugere a lumii prin potop, de 
altfel i-a descoperit într-o mai mare măsură planul mântuirii. 
Prin spiritul profeţiei El l-a purtat de-a lungul generaţiilor care 
vor trăi după potop, şi i-a arătat marile evenimente aflate în 
conexiune cu a doua venire a lui Hristos şi sfârşitul lumii.“2

Respingând magia, divinaţia şi vrăjitoria neamurilor din jurul lor, 
evreii nu au venit cu ceva nou. Dimpotrivă, Israel adera la adevărurile care 
proveneau din Eden. 

Departe de a fi neobişnuită, inovatoare, religia ebraică era, de fapt, 
o depozitară conservatoare a adevărurilor  ce antedatau păgânismul. Şi 
această aderare – oricât de firavă şi sporadică – la adevărul rămăşiţă a fost 
factorul care a făcut din ei poporul rămăşiţă.

2. Patriarchs and Prophets, 85.
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Se înţelege că Israel nu a avut credinţa rămăşiţă pur şi simplu doar 
pentru că a respins politeismul, idolatria şi divinaţia. Evreii posedau acea 
lumină care venea în timp de la naşterea omenirii, o lumină pe care păgânii 
ori nu au avut-o niciodată, ori au pervertit-o într-o măsură deosebită.

În primul rând, Israel a păstrat Sabatul zilei a şaptea care-şi avea 
originile în Edenul de dinainte de cădere. 

„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru 
că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui creatoare, pe 
care o făcuse.” (Geneza 2:3) 

Astfel, Sabatul zilei a şaptea nu era ceva nou; de fapt, era un adevăr 
vechi, pierdut, dar pe care evreii îl regăsiseră şi menţinuseră. 

Israel a avut cele zece porunci în forma lor nealterată. Deşi celelalte 
neamuri aveau şi ele coduri de legi, unele reflectând o parte a celor Zece 
Porunci, nimeni nu deţinea ceea ce evreii primiseră prin Decalog. Evreii nu 
primiseră nici de această dată ceva eminamente nou. Legea existase de-a 
lungul întregii istorii a patriarhilor şi chiar înainte. De ce spunem că a greşit 
Cain atunci când l-a ucis pe Abel (Geneza 4), sau Avraam când a minţit 
(Geneza 12), sau Iosif când nu a vrut să comită adulter cu soţia stăpânului 
său, atâta timp cât reglementările legii nu ar fi fost cunoscute? La Sinai, 
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evreilor nu doar le-a fost dată legea în forma sa pură, ci şi îndemnul ferm de 
a asculta poruncile, inclusiv pe cea de-a patra.

Israel avea unica cunoştinţă despre creaţiune. Vecinii săi, păgâni, 
aveau tot felul de poveşti ridicole – ca naraţiunea Enuma Elish care spune 
că pământul a luat naştere ca un rezultat al luptei între zei, o luptă aprigă 
pornită atunci când unii dintre ei au deranjat din somn alţi zei. În contrast, 
evreii au crezut adevărurile profunde din Geneza care spun că Dumnezeu 
a făcut cerurile şi pământul cu un scop şi apoi, în strânsă legătură, a făcut 
omul din ţărâna pământului după chipul şi asemănarea Lui. Acceptând 
descrierea creaţiunii din Geneza, evreii au avut parte de adevărurile cele 
mai timpurii şi mai pure despre creaţie.

Israel a primit un sanctuar al Domnului şi mesajul unicat pe care 
acesta îl exprima. Deşi păgânii aveau şi ei sanctuare şi temple, practicile 
asociate acestora – de exemplu prostituţia şi sacrificiile umane – arată că 
aceste sanctuare nu învăţau ceea ce învăţa templul evreiesc. 

Sanctuarul ebraic se baza pe un sistem de sacrificii animale, pe 
care Biblia îl face cunoscut încă de la Adam şi Eva. Înainte de construirea 
cortului din pustie, după planul stabilit la Sinai (Exodul 25:8), închinătorii 
viului Dumnezeu nu au sacrificat niciodată animale în temple. Ei au 
construit altare pe care au adus „arderi-de-tot” (Geneza 8:20). Aceste 
arderi-de-tot au rămas fundamentul sistemului de sacrificii în sanctuarul 
ebraic (Exodul 29:38,42). Deşi forma în sine a fost diferită, mult mai 
elaborată şi instructivă decât în vremurile timpurii – adevărurile esenţiale 
învăţate de sanctuar reflectă adevărurile învăţate de prima jertfă de animal 
adusă în afara Edenului.

„În planificarea divină era un timp când poporului lui 
Dumnezeu trebuia să i se dea cunoştinţe mai mari despre 
natura Dumnezeirii, despre problema păcatului şi mijloacele 
prin care Dumnezeu va face efectivă împăcarea cu omul, în 
felul acesta restaurând uniunea armonioasă pe care apariţia 
păcatului o destrămase. Noua lumină nu declara nulă vechea 
lumină. Aspectele esenţiale ale sacrificiului şi meditaţiei, văzute 
în vremurile patriarhale în forma victimei şi a preotului-
familiei, sunt acum elaborate într-un nou context: sanctuarul 
templului-cort, loc al prezenţei lui Dumnezeu”.1

1. Frank Holbrook, „The Israelite Sanctuary”, in The Sanctuary and the Atonement, ed. 
Arnold V.Wallenkampf and W.Richard Lesher (Washington, D.C.: General Conference of 
SDAs, 1981), 2.
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În mod cu totul unic, între oamenii lumii antice, evreii aveau adevărul 
despre moarte. „Căci în moarte nu este aducerea aminte de Tine; şi în 
locuinţa morţilor cine Te va lăuda?” (Psalmii 6:5). Ei au înţeles că la moartea 
omului „Suflarea lui trece, se întoarce în pământ; şi în aceeaşi zi îi pier şi 
planurile.” (Psalmii 146:4) 

Despre moarte ei au înţeles că era un somn: „David a adormit 
cu părinţii lui, şi a fost îngropat în cetatea lui David” (1Împăraţi 2:10). 
Această învăţătură era radical diferită faţă de înţelegerea asupra morţii 
pe care o împărtăşea lumea antică, ale cărei elaborate ritualuri religioase 
şi practici de înmormântare se centrau pe credinţa în nemurirea 
sufletului. Mulţi faraoni au cheltuit ani de zile şi imense bogăţii pentru 
costisitoarele construcţii de morminte necesare în marele necunoscut! 
Literatura vecinilor păgâni ai Israelului este abundentă în poveşti despre 
viaţa de dincolo de moarte.

Din nou, şi acest adevăr al stării omului în moarte, al problemei 
nemuririi sufletului porneşte în timp de la creaţiune când „Domnul 
Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări 
suflare de viaţă, şi omul a devenit un suflet viu” (Geneza 2:7, sublinierea 
autorului). Cuvântul pentru „suflet”, nefeş, este acelaşi cuvânt folosit în 
textul creaţiunii pentru animale: „Şi Dumnezeu a zis: Să dea pământul 
vieţuitoare (nefeş) după specia lor, vite, reptile şi animale sălbatice ale 
pământului” (Geneza 1:24). La creaţiune Domnul ne-a învăţat că sufletul 
este ceea ce suntem şi nu ceva ce posedăm după moarte. Domnul i-a spus 
lui Adam „ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” (Geneza 3:19), un adevăr 
vechi din antichitate, pe care israeliţii l-au înţeles în deplin contrast faţă de 
naţiunile înconjurătoare. 

Israel a avut şi o solie privitoare la sănătate. Dieta originară 
a Edenului era vegetariană (evreii nu erau vegetarieni!), în timp ce 
deosebirea dintre alimentele curate şi necurate (evreii aderând la cele 
curate), se trage cel puţin de la Noe (vezi Geneza 7:2). Principiul unei 
diete potrivite poate fi găsit în Eden, când Domnul a spus primilor noştri 
părinţi ce să mănânce (vezi Geneza 1:29). Aici, încă o dată evreii au fost 
înaintea vecinilor lor, nu pentru că au derivat noi adevăruri, ci pentru că 
s-au ţinut de cele vechi.

De asemenea, naţiunea ebraică a avut o înţelegere şi a marii lupte. 
În Sfintele Scripturi găseşti aproape la tot pasul evidenţele unei lupte între 
Dumnezeu şi Satana pentru credinţa omului. Cartea lui Iov, cea mai veche 
carte a Bibliei, prezintă în forma sa primară, foarte explicit, confruntarea 
dintre Domnul şi Sat ana, lupta începută în ceruri şi continuată pe pământ 
(vezi Iov 1,2). Alte versete precum Geneza 3:1-15, Ezechiel 28:12-15 şi Isaia 
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14:12-14 aduc mai multă lumină asupra acestui subiect. Deşi celelalte 
popoare păgâne aveau tot felul de idei privitoare la bine şi rău, nici unul nu 
avea înţelegerea pe care iudeii o îmbrăţişau – şi aceasta, din nou, doar pentru 
că evreii păstrau adevărurile vechi.

Israel a avut de asemenea spiritul profeţiei. De-a lungul unei mari 
părţi din istoria naţiunii, profeţilor, canonici sau apocrifi, li s-au dat solii 
specifice, multe dintre ele fiind mai târziu incluse în Biblie. În timp ce 
vecinii păgâni cercetau . catul pentru a discerne viitorul, Isaia anunţa 
că „Cirus… va împlini toată voia Mea; el va zice Ierusalimului: Să fie 
zidit!” (Isaia 44:28) – cu un secol şi jumătate înainte de naşterea regelui şi 
fondatorului Imperiului Persan. El a împlinit literal exprimarea profetică 
prin eliberarea evreilor din captivitatea babiloniană şi acordarea libertăţii 
de a construi templul. Domnul a vorbit prin profeţi şi daruri profetice de-a 
lungul întregii epoci patriarhale, Israel doar experimentând o extensie a 
acestui fenomen.

În final, Israel s-a bucurat de marea lumină privitoare la venirea 
Mântuitorului. Aveau informaţii despre ambele advente însă, cu precădere, 
despre primul. Evreilor le-a fost dat deosebitul privilegiu de a anunţa 
venirea Sa, ei înşişi trebuind să se pregătească pentru acest moment (Isaia 
42). Numai Israel avea marile profeţii din Isaia 53, Daniel 9, Mica 5, Psalmii 
22 şi trebuia să le împărtăşească lumii. 

Nici de data aceasta învăţătura despre venirea Mântuitorului nu era 
ceva nou. Geneza 3:15, text cunoscut ca protoevaghelia (prima veste bună), a 
fost înţeles de multă vreme ca fiind prima făgăduinţă mesianică. Domnul a 
spus şarpelui: 

„Vrăjmăşie voi pune între… sămânţa ta şi sămânţa ei [a femeii]. 
Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” 

(sublinierea autorului). 

Speranţa unui Mântuitor vine din vremea primilor părinţi. 

„Îngerii au păstrat comunicarea cu Adam după cădere şi i-au 
făcut cunoscut planul de mântuire, acela că neamul omenesc 
nu era lipsit de izbăvire. Deşi o groaznică separare avusese loc 
între Dumnezeu şi om, fuseseră luate măsuri prin jertfa prea-
iubitului Său Fiu, datorită căreia omul putea fi salvat”.2 

2. The Spirit of Prophecy, 1:58.59.
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Evreii, nu doar că au avut acest adevăr vechi, care venea tocmai de la 
Eden, ci ei au primit chiar mai multă lumină, cu fiecare generaţie ce trecea. 
Israel s-a diferenţiat în mod clar de vecinii săi păgâni datorită adevărurilor 
pe care doar această naţiune le poseda, şi a relaţiei de care s-a bucurat cu 
adevăratul Dumnezeu. Moise i-a spus lui Israel:

„Iată, v-am învăţat rânduieli şi porunci, aşa cum Domnul 
Dumnezeul meu mi-a poruncit, ca să le împliniţi în ţara pe care 
o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta 
va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, 
care vor auzi vorbindu-se de toate aceste rânduieli şi vor 
zice: Într-adevăr, neamul acela mare este un popor înţelept şi 
priceput! Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât 
să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe 
Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Şi care 
este neamul acela aşa de mare încât să aibă rânduieli şi porunci 
aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun 
astăzi înainte?” (Deuteronom 4:5-8)

Prin acestea – legi şi precepte, adevărul prezent şi dorinţa evreilor de 
a le asculta – naţiunea ebraică a devenit rămăşiţă, adeptă a unor adevăruri 
pierdute chiar de la începutul lumii, adevăruri care cereau nu doar a fi 
înţelese şi ascultate, dar şi împărtăşite altora.
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Din nefericire, de la turnarea viţelului de aur (Exodul 32) până la 
omorârea cu pietre a lui Ştefan (vezi Faptele Apostolilor 7), o mie cinci sute 
de ani mai târziu, rămăşiţa nu a trăit niciodată la nivelul adevărurilor care 
i-au fost date. Esenţa Scripturii, în mod special a Vechiului Testament, nu 
rezidă atât de mult în chemarea lui Israel către un legământ, cât, mai ales, în 
raportarea eşecurilor de a păstra acest legământ.

Compromisul cu păgânii a distrus naţiunea de-a lungul timpului 
Primului Templu. Cât de des au avertizat profeţii asupra adulterului dintre 
Israel şi cultura înconjurătoare! În loc de a-i ridica pe păgâni la standardele 
neprihănirii, Israel a adoptat, a asimilat credinţele şi comportamentul 
păgânilor. 

Ţefania a avertizat cu privire la unii care 

„Se pleacă pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor [...] se închină 
jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor Malcam.” 

(Ţefania 1:5) 

Unii israeliţi se închinau stelelor, o practică învăţată de la păgâni, în 
timp ce alţii au amestecat credinţa în Dumnezeu cu aceea a zeului amorit 
Malcam. Nu au respins complet vechea lor credinţă, ci, mai degrabă, au 
încercat să o adapteze la gândirea contemporană lor. Ezechiel, în viziune, a 
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văzut păgânismul în cămările templului – femei „care plângeau pe Tamuz” 
(Ezechiel 8:14) şi chiar pe cei ce „se închinau înaintea soarelui, spre răsărit” 
(v.16). Templul însuşi avea „toţi idolii casei lui Israel zugrăviţi pe zidurile 
dimprejur” (v.10). Din nou, israeliţii nu-şi abandonaseră toată credinţa 
ancestrală, ci doar acea porţiune care, dată la o parte, le permitea să asimileze 
credinţele religioase străine alături de practicile ce vor deveni apoi normale. 
Din pricina acestei nehotărâri faţă de cei ce nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, ei 
şi-au pierdut cunoştinţa pe care o aveau despre El.

Domnul îi avertizase „nu este adevăr, nu este îndurare, nu este 
cunoştinţă de Dumnezeu în ţară” (Osea 4:1). 

„Căci bunătate voiesc, nu jertfe şi cunoştinţă de Dumnezeu mai 
mult decât arderi-de-tot !” (Osea 6:6)

Cu toate acestea, evreii au crezut că, deoarece ei aveau adevărul, 
deoarece ei erau poporul special, ales de Dumnezeu – rămăşiţa aşa cum era 
– urmau să fie întotdeauna singurul neam credincios lui Dumnezeu. Ieremia 
a scris despre aceia care, în ciuda păcatului şi compromisului, aveau să vină 
la porţile templului spunând: 

„Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul 
Domnului!” (Ieremia 7:4) 

Nu conta ce făcuseră, ei credeau că aveau templul lui Dumnezeu care 
îi salva. Compromisul şi adaptările i-au făcut să fie înşelaţi cu false concepte 
privitoare la neprihănire şi judecată. 

Mulţi credeau că Dumnezeu i-a acceptat indiferent de ce făcuseră, şi 
ei nu vor fi niciodată judecaţi: 

„Voi aţi obosit pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai 
întrebaţi: ‚Cu ce L-am obosit?’ Prin faptul că ziceţi: ‚Oricine face 
rău este bun înaintea Domnului, şi de el are plăcere!’ Sau ‚Unde 
este Dumnezeul dreptăţii?’” (Maleahi 2:17)

Desigur, schimbările religioase ale lui Israel au fost transpuse imediat 
din planul credinţei în cel etic cu aceleaşi efecte: 

„Tot capul este bolnav, şi toată inima este sfârşită! Din tălpile 
picioarelor până la cap, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, 
vânătăi şi carne vie.” (Isaia 1:5-6)
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Crima, adulterul, jaful, incestul, subjugarea, idolatria, mândria, 
minciuna – toate aceste păcate clasice, asupra cărora Dumnezeu îi avertizase, 
au explodat în mijlocul lor până când Domnul a strigat: 

„Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte 
la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! [...] Sunt sătul 
de arderile-de-tot ale berbecilor, şi de grăsimea vitelor bine 
hrănite. [...] Când vă întindeţi mâinile, Îmi ascund ochii de la 
voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult.” (Isaia 1:10-11,15)

O problemă majoră a naţiunii ebraice a fost faptul că a suferit de 
prezenţa unei conduceri corupte, compromiţătoare şi instabile. 

Indiferent dacă a fost vorba de regele Ahab şi regina Izabela, care 
l-au omorât pe Nabot pentru a-i lua via (1Împăraţi 21), de regele Manase, 
care a făcut pe Iuda să păcătuiască „mai mult decât popoarele pe care 
Domnul le distrusese” (2Cronici 33:9), de împăraţii lui Iuda care au cerut 
regelui Zedechia moartea profetului Ieremia (Ieremia 38:4), o suită de lideri 
necredincioşi, neconvertiţi au adus naţiunea într-o cascadă de crize, ducând 
întreaga casă spre prăbuşire. 

Mulţi preoţi, de asemenea, păstori spirituali ai poporului au 
apostaziat. Din zilele lui Nadab şi Abihu care aduseseră „foc străin” la altar 
(Leviticul 10), până în ultimii ani ai lui Iuda, când preotul Paşur a lovit pe 
Ieremia şi l-a pus în cătuşe (Ieremia 20:2), falşi păstori au rătăcit poporul. 
Ţefania se plângea că „preoţii profanează locul sfânt, calcă legea” (Ţefania 
3:4); Isaia avertiza asupra preoţilor care „sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt 
stăpâniţi de vin” (Isaia 28:7); iar Ezechiel a scris:

„Fiu al omului, prooroceşte împotriva păstorilor lui Israel! 
Prooroceşte, şi spune-le lor, păstorilor – Aşa vorbeşte Stăpânul 
Domnul: ‚Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu 
trebuie păstorii să pască turma?’” (Ezechiel 34:2) 

În acelaşi fel şi serviciile de închinare au devenit de neacceptat 
înaintea Domnului. Profetul Maleahi ocăra: 

„Când aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? 
Când aduceţi una şchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul 
acesta? Ia adu-o guvernatorului tău! Va fi el mulţumit cu tine? 
Te va primi el cu plăcere? zice Domnul oştirilor.” 

(Maleahi 1:8)
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Domnul şi-a exprimat dezgustul faţă de închinarea lor: 

„Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci M-am 
dezgustat de tămâie! Nu vreau luni noi, sabate şi adunări de 
sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!” 

(Isaia 1:13)

Devierea de la Cuvântul lui Dumnezeu a făcut ca naţiunea să se 
separe în două regate care sporadic au luptat unul cu altul. Astfel, în loc 
de a fi un front unit, lucrând pentru a face cunoscut lumii care, este voia 
lui Dumnezeu, prezentând adevărul, neamul ales de Dumnezeu era atât de 
slăbit de războiul intern şi certurile existente, încât a devenit o ţintă uşoară 
pentru duşmanii externi. După secole de adaptare la practicile păgâne, evreii 
nu mai aveau protecţie divină împotriva armatelor păgâne.



Rămăşiţa din Rămăşiţă





Capitolul 11

În ciuda faptului că, atât Iuda, cât şi Israel au capitulat, fiind duse 
apoi în captivitate şi subjugate, Domnul a promis că le va păstra o rămăşiţă. 
Printre avertismentele profeţilor cu privire la războaie, suferinţe şi ruină, 
exista şi făgăduinţa că o rămăşiţă va scăpa de la distrugere şi va restaura 
poporul.

„Se va întâmpla în acea zi că Domnul Îşi va întinde mâna a 
doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în 
Asiria şi în Egipt.” (Isaia 11:11)

„Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele, din toate ţările în 
care le-am izgonit; le voi aduce înapoi la păşunea lor.” 

(Ieremia 23:3)

„Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea 
idolilor lor, şi vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre [...] 
Dar voi lăsa o rămăşiţă dintre voi, care vor scăpa de sabie printre 
popoare, când veţi fi risipiţi în felurite ţări.” (Ezechiel 6:5,8)

Domnul şi-a ţinut promisiunile. Circumstanţele care ar fi dus la 
dispariţia totală a poporului evreu (distrugere capitală, populaţie ucisă, 
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înfometată sau dusă în robie) nu s-au menţinut până la sfârşit. Dimpotrivă, 
Domnul a adus înapoi o rămăşiţă pe pământul ţării, care să reconstruiască 
templul şi să restabilească naţiunea. 

„Îi voi aduce şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor 
fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, în adevăr şi în 
dreptate.” (Zaharia 8:8)

Din nefericire, această rămăşiţă a rămăşiţei suferea de o serie de grave 
defecte din punct de vedere spiritual, diferite de problemele care ruinaseră 
generaţia părinţilor. 

„Imaginea strălucitoare a unui nou şi triumfător exod, resta-
bilirea conducerii universale a lui Iehova în Sion nu aveau 
corespondent în realitate.”1 

În primul rând, în ciuda faptului că decretul liberal al lui Cirus le 
permitea evreilor nu doar să se întoarcă la Ierusalim (vezi Ezra 1), ci chiar 
să reconstruiască templul cu fonduri din tezaurul său personal (vezi Ezra 
6), mulţi evrei se adaptaseră atât de confortabil în culturile străine, cu 
deosebire în Babilon, încât nu doreau să se mai întoarcă.  La şaptezeci de ani 
după întoarcerea primului grup de exilaţi, Ezra a luptat din greu pentru a-i 
determina pe leviţi să părăsească Babilonul ca să slujească ca preoţi ai noului 
templu.2

În al doilea rând, atunci când temelia noii structuri a fost gata, mulţi 
din exilaţii în vârstă – amintindu-şi de gloria templului lui Solomon – au 
plâns inferioritatea celui prezent în aşa măsură că nu se mai puteau deosebi 
strigătele de bucurie de ţipetele de plâns (Ezra 3:13).

Murmurul, plânsul şi comentariile, scria Ellen White, „au avut 
o influenţă depresivă asupra minţilor multora şi au slăbit braţele 
constructorilor.”3

De asemenea, şi samaritenii le-au creat probleme în construire 
(Ezra 4:4). Această problemă, alături de greutatea întoarcerii într-o sărăcie 
împovărătoare, au descurajat în aşa mare măsură poporul, încât rămăşiţa a 
oprit proiectul construcţiei pentru aproape cincisprezece ani. S-au apucat să-
şi înalţe propriile case. Această atitudine a adus mustrarea Domnului care a 
oprit binecuvântările: 

1. John Bright, The History of Israel (Westminster Press, 1981), 367.
2. Vezi Prophets and Kings, 614-615.
3. Ibid., 564.
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„Din cauza casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din 
voi aleargă pentru casa lui. De aceea, pentru voi, cerurile şi-au 
reţinut roua şi pământul nu şi-a dat roadele.” (Hagai 1:9-10) 

Mulţi din rămăşiţă, incluzând şi lideri spirituali, se căsătoriseră cu 
femei păgâne, practică ce adusese mania lui Dumnezeu asupra părinţilor 
lor. Ezra, aflând despre aceste căsătorii a scris: „mi-am sfâşiat mantaua şi 
hainele, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos, copleşit.” 
(Ezra 9:3). Mai mult, copiii rezultaţi din aceste căsătorii păgâne nu ştiau să 
vorbească limba ebraică (Neemia 13:24).

Membrii bogaţi ai rămăşiţei s-au distanţat social de clasa săracă a 
populaţiei, apăsându-i cu cămătăria până la momentul când, „din partea 
oamenilor din popor şi din partea soţiilor lor, s-au ridicat mari plângeri 
împotriva fraţilor lor iudei.” (Neemia 5:1) Alţii au găsit scuze în dificultatea 
construirii zidului cetăţii accentuând descurajarea: „Puterile celor ce duc 
poverile slăbesc şi dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să ridicăm zidul.” 
(Neemia 4:10) Unii au conspirat cu păgânii pentru a împiedica lucrarea 
(Neemia 6:10-12), în timp ce Eliaşib, preotul „care supraveghea cămările 
casei Dumnezeului nostru” (Neemia 13:4), a permis unui păgân să folosească 
la discreţie o cămară drept apartament personal! Mulţi alţii făceau afaceri în 
Sabat. (Neemia 13:15-16)

Bineînţeles, pocăinţe sporadice aduceau înviorare, Israel reuşind 
să construiască cetatea şi templul. Cu toate acestea, în lumina marilor 
făgăduinţe privitoare la naţiunea iudaică, această rămăşiţă a dat greş în 
misiunea spirituală, ce constituia centrul legământului sacru cu Iehova.

Cu trecerea timpului, situaţia s-a agravat. Sub ocupaţia grecilor, 
care a început în secolul IV î.Hr., rămăşiţa a asimilat rapid credinţele şi 
obiceiurile elenistice. Grecii stabiliseră în Iudeea numeroase polioi, oraşe 
care au devenit centrele religiei, culturii şi guvernământului Greciei. Sub 
conducerea marelui preot Iason, care-şi câştigase titlul mituindu-l pe 
împăratul grec Antioh al IV-lea, chiar Ierusalimul fusese transformat într-
un polis, având inclusiv o arenă unde concurenţii erau nuzi (unii suferiseră 
inclusiv dureroase operaţii pentru a-şi ascunde circumcizia). În anul 172 
î.Hr., un alt preot de la Ierusalim, Menelaus, a jefuit tezaurul templului în 
încercarea de a folosi banii ca mită. Antioh urma să-l pună mare preot în 
locul lui Iason.

Ca reacţie la ultimele atrocităţi comise de Antioh, care scosese în 
afara legii circumcizia şi ţinerea Sabatului şi oferise sacrificii păgâne pe 
altar, macabeii (cunoscuţi ca hasmoniţi) au început un război de gherilă. În 
trei ani de zile au dezrădăcinat cu succes armatele potrivnice din Ierusalim. 
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Macabeii, într-o decadă, au făcut din Iudeea un stat independent pentru 
prima oară în mai mult de patru sute de ani.

Din păcate, această libertate nu a ţinut mult. Romanii, având avantajul 
luptei interne pentru putere din mijlocul conducătorilor macabei, au ocupat 
Ierusalimul în anul 63 î.Hr., şi evreii au devenit din nou supuşi unui jug 
străin. Astfel, „biserica” instituţionalizată a rămăşiţei, cea care trebuia să 
cucerească cu evanghelia lumea păgână, se trezeşte cucerită de aceasta. Deşi 
i s-au dat numeroase şanse pentru a împlini condiţiile legământului, rămăşiţa 
a eşuat în mod repetat. Şi curând avea să fie pusă – şi să eşueze – faţă în faţă 
cu cea mai importantă probă dintre toate.



Capitolul 12

În timpurile vetero-testamentare, marele păcat al lui Iuda şi Israel 
a fost amestecul cu păgânismul; în vremurile novo-testamentare, braţul 
pendulului a oscilat în cealaltă extremă. De frica contaminării cu influenţele 
străine, biserica rămăşiţă s-a autoizolat până când a devenit aproape 
imposibil de folosit pentru cauza Domnului. Înlănţuiţi într-un legalism de 
înaltă speţă, mulţi din poporul legământului l-au respins pe Isus pentru că 
nu se potrivea înţelegerii preconcepute a celor numiţi „stâlpi”, pentru că nu 
se supunea standardelor inviolabile pe care le aveau despre neprihănire şi 
stil de viaţă.

Polemicile lui Hristos cu liderii religioşi asupra Sabatului exemplifică 
acest formalism rece. Au spus despre Isus: „Omul Acesta nu vine de la 
Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul!” (Ioan 9:16). Atât de înrădăcinaţi erau 
în regulile, legile şi tradiţiile lor încât au pierdut întregul scop al acestor 
coduri. Erau atât de cimentaţi într-un cadru mental particular, încât nici 
chiar minunile lui Hristos nu au putut înmuia această atitudine. Isus le-
a spus: „lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina aşezată de oameni, 
precum: spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de 
acestea.” (Marcu 7:8)

Naţiunea ebraică devenise atât de obsedată cu standardele 
neprihănirii – multe dintre acestea fiind propriile lor interpretări şi născociri 
– încât pentru evrei acestea deveniseră scopuri şi nu mijloace. În loc de a 
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vedea în lege parte a religiei, pentru ei legea devenise religia lor. Astfel, 
Israel avea poruncile, dar era departe de Dătătorul poruncilor; auzise de 
iubirea lui Dumnezeu, dar nu a recunoscut acea Iubire atunci când a venit în 
trup omenesc. Mântuirea îi era cunoscută lui Israel, dar nu L-a cunoscut pe 
Mântuitor; era atât de obsedat cu păstrarea intactă a adevărului încât nu a 
acceptat Adevărul atunci când acesta a trăit printre ei personal. 

Pentru conducători, legile, standardele, regulile cântăreau mai mult 
decât iubirea, iertarea şi toleranţa. Concentraţi în protejarea „iudaismului 
istoric”, ei L-au respins pe Hristos pentru că învăţăturile Sale se diferenţiau 
de standardele lor de sfinţenie. Ei înşişi puteau fi dovediţi ca având cel mai 
mare păcat şi totuşi atacau pe Acela care nu urma regulile lor. 

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi 
zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi de o parte 
cele mai grele lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credinţa; pe 
acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. 
Călăuze oarbe, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!”
(Matei 23:23-24)

De asemenea, ca şi părinţii lor care se considerau aleşi ai lui Dumnezeu, 
nimic neputându-le schimba statutul, liderii din timpul lui Hristos erau 
convinşi că sinagoga va merge mai departe! Pentru că ei erau sămânţa literală a 
lui Avraam, evreii au crezut că vor fi în permanenţă „copiii lui Avraam”, în 
sensul spiritual al legământului. 

„[Ei] nutreau ideea că erau favoriţii cerului, şi trebuiau 
consideraţi întotdeauna la rangul de biserică a lui Dumnezeu. 
Erau copii ai lui Avraam, după cum declarau, şi atât de 
fundamentată le părea prosperitatea lor, încât puteau să nu ia 
în seamă nici cerul nici pământul.”1

Cu toate acestea, chiar înainte de moartea sa, Isus a privit Sfânta 
Cetate şi a plâns: 

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu 
pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am dorit să strâng pe 
copiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată, 
vi se lasă casa pustie.” (Matei 23:37-38)

1. Christ’s Object Lessons, 294.
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Bineînţeles, în toată perioada dintre rătăcirea în pustie şi răstignirea 
lui Hristos, mulţi evrei credincioşi nu au luat parte la apostazie. Ei au refuzat, 
scria Pavel, să plece „genunchiul înaintea lui Baal” (Romani 11:4). 

Şi aceşti credincioşi au fost prezenţi în toate generaţiile istoriei lui 
Israel. În timpul lui Hristos şi după aceea, ei vor forma miezul noii biserici. 
Pavel va scrie: 

„Tot aşa, şi în timpul de acum este o rămăşiţă potrivit alegerii 
harului.” (v.5) 

Aceşti evrei, chemaţi fiind la adevărata cunoştinţă de Dumnezeu, vor 
inaugura biserica creştină – care a fost în sine rămăşiţa lui Israel.





Capitolul 13

Scriitorii Noului Testament au văzut în tânăra comunitate creştină o 
continuare a lui Israel care, prin credinţa în Isus Hristos, a devenit părtaşă a 
făgăduinţelor legământului făcut cu Israel în Vechiul Testament: 

„Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi ‚sămânţa’ lui Avraam, 
moştenitori potrivit făgăduinţei.” (Galateni 3:29)

Autorul Epistolei către Evrei a citat din proorocul Ieremia: „Iată, 
vin zile, zice Domnul, când voi face pentru casa lui Israel şi pentru casa lui 
Iuda un legământ nou” (Evrei 8:8), în contextul bisericii Noului Testament 
formată din evrei şi neamuri. Apostolul Petru, dând un ecou al imaginii 
unui Israel naţional al Vechiului Testament, scria creştinilor, împrăştiaţi prin  
„Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia” (1Petru 1:1) adresându-li-se ca 

„Seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui.” 

(1Petru 2:9)

Astfel, în orice direcţie de cercetare, biserica a devenit noul Israel, 
noua rămăşiţă. A preluat aceleaşi funcţii, a aspirat către aceleaşi făgăduinţe, 
a avut acelaşi scop ca şi Israelul din vechime şi anume cel de a învăţa lumea 
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despre Iehova, Creatorul cerurilor şi al pământului. Acum era de adăugat 
cunoştinţa Fiului lui Dumnezeu, care murise pentru păcatele lumii. 

O temă majoră în Noul Testament este conceptul unei rămăşiţe 
formate din evrei şi neamuri, chemată din întuneric la lumina lui Hristos. 
Ca şi rămăşiţa dinaintea ei, aceasta avea să accepte, prin credinţă, cunoştinţa 
adevăratului Dumnezeu, o cunoştinţă care venea din istorie chiar de la 
Eden, acolo unde fusese dată prima făgăduinţă despre Mesia (Geneza 3:15). 
Aceleaşi adevăruri vechi trebuiau păstrate şi împărtăşite. Diferenţa consta 
acum în faptul că, de acum încolo, biserica Noului Testament avea să meargă 
în strălucitoarea lumină a lui Isus din Nazaret, Mântuitorul crucificat şi 
înviat.

„Primii creştini s-au înţeles pe sine a fi nu doar o rămăşiţă 
exclusivistă, ci una universală, deschisă, o rămăşiţă neîmpie-
dicată de hotarele lui Israel, ci răspândită în întreaga lume.”1

Din nefericire, cu toată cunoştinţa adăugată de venirea Domnului, 
de suferinţele, moartea şi jertfa pentru păcat, noua rămăşiţă nu era cu mult 
diferită de cele de dinaintea ei. Pavel a scris unei biserici: 

„Din toate părţile se spune că între voi este desfrânare; şi încă o 
astfel de desfrânare, care nu este nici la păgâni; până acolo încât 
unul dintre voi are pe soţia tatălui său.” (1Corinteni 5:1) 

Bigotismul etnic (Fapte 6:1), chiar şi al liderilor (Galateni 2:11-14) 
a creat noi probleme în noua rămăşiţă. Robii plăcerilor (2Petru 2:19-22), 
falşii învăţători (2Petru 2:1), pântecele leneşe şi bârfitorii (1Timotei 5:13) au 
contaminat şi noua biserică. Disensiuni teologice cu privire la lege şi har au 
provocat iarăşi durere şi dezbinare. În Faptele Apostolilor scrie: 

„Câţiva oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi: dacă nu 
sunteţi circumcişi după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi. 
Având loc o tulburare şi nu puţină discuţie din partea lui Pavel şi 
a lui Barnaba împotriva lor...” (Faptele Apostolilor 15:1-2) 

În acest caz, Pavel şi Barnaba erau de aceeaşi parte a baricadei, dar, în 
acelaşi capitol, îi găsim pe cei doi lideri într-o puternică ceartă cu privire la 
o chestiune personală:

1. Santo Calarco, „God`s Universal Remnant”, Ministry, August 1993, 6.
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„După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: Să ne întoarcem 
acum şi să mergem pe la fraţii din toate cetăţile, în care am vestit 
cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba propunea 
să ia cu el şi pe Ioan, numit şi Marcu; dar Pavel socotea că nu 
este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia şi nu-i 
însoţise în lucrare. S-a produs între ei, deci, o asemenea neînţelegere, 
încât s-au despărţit unul de altul.” (Fapte 15:36-39)

Încet, încet se strecoară şi teologia falsă: „O, galateni fără minte! Cine 
v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora Isus Hristos a fost prezentat ca 
răstignit?” (Galateni 3:1). În 2Timotei 2:17-18, Pavel avertizează „Cuvântul 
lor va roade ca o cangrenă. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care 
s-au abătut de la adevăr, zicând că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa 
unora.” Petru, vorbind despre scrierile lui Pavel, va menţiona sfaturile din 
„toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. Printre ele sunt 
unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le sucesc ca 
şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” (2Petru 3:16)

Evident, aceste probleme au fost o joacă de copii faţă de ceea ce a 
urmat. Pavel avertizase despre o „amăgire” (2Tesaloniceni 2:3), aşa se face 
că biserica creştină a devenit atât de coruptă încât va apărea ca fiind de fapt 
biserica „anticreştină”. Poporul lui Dumnezeu a intrat în ilegalitate: 

„Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, 
ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.” 

(Apocalipsa 12:6)2 

Aici, încă o dată, această rămăşiţă de credincioşi – ca şi patriarhii din 
vechiul Israel şi creştinii din perioada timpurie – este prezentată ca încercând 
să se ţină de adevărurile din vechime în ciuda apostaziei mulţimii.

Deşi prin persecuţie sfinţii au fost curăţiţi, şi aceşti oameni au avut 
defectele lor. Epistolele către bisericile din vremea ilegalităţii şi de după 
aceea pun pe tapet această problemă. Domnul a spus Pergamului să se 
„pocăiască” (Apocalipsa 2:16), iar Tiatira a fost avertizată: „iată ce am 
împotriva ta” (Apocalipsa 2:20). Către Sardes, biserica Reformaţiunii, s-
au rostit cuvintele că sunt doar „câteva nume care nu şi-au pătat hainele” 
(Apocalipsa 3:4). 

În timpul Reformaţiunii, bisericile reformate s-au împărţit în grupuri 
numeroase care, atunci când nu luptau cu Roma, se băteau între ele. 

2. Vezi şi Apocalipsa 12:14 şi 13:15.
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Protestanţii s-au ucis între ei cu miile. Calvin şi-a ars ereticii lui, Zwingli 
pe ai lui, iar Luther, la un moment dat, a îndemnat statul să „lovească, să 
înjunghie, să ucidă, pe faţă sau pe ascuns... ca pe nişte câini turbaţi” pe acei 
ţărani care se revoltaseră. 

Bisericile protestante au, de asemenea, erori doctrinare majore. Cu 
trecerea timpului, teologia protestantă a mers în tot atâtea direcţii pe cât 
de multe au fost ideile liderilor ei. Predestinarea, mântuit-o-dată-pentru-
totdeauna, antinomianismul (însemnând lipsa de necesitate a legii), botezul 
pruncilor, nemurirea sufletului, mia de ani pe pământ sunt doar câteva din 
aceste învăţături. 

Bisericile au oscilat între un scolasticism extrem, în care religia era 
redusă la crezuri şi nimic altceva, şi un pietism extrem, în care emoţiile 
şi simţirea (experienţa) erau esenţa adevăratei credinţe. În câteva secole, 
raţionalismul, chiar negarea supranaturalului, a penetrate denominaţiunile. 
Pe aceeaşi treaptă se ridică şi acceptarea evoluţionismului – originea 
speciilor. Creştinii au început să nege dumnezeirea lui Isus şi preexistenţa 
Lui faţă de momentul întrupării. Alţii învăţau că Isus a venit din nou în 
trup de femeie, sau că, după ce a părăsit Palestina, a plecat în America. Au 
apărut învăţături cum că cineva mântuit nu mai poate păcătui. Domnul a 
trebuit să se folosească de Thomas Jefferson şi James Madison, oameni aflaţi 
cu totul în afara tradiţiei evanghelice, pentru a readuce din Biblie principiile 
libertăţii religioase, aproape necunoscute printre protestanţi. Multe biserici 
considerau sclavia ca fiind ceva acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Altele 
au început să alunece încet înapoi spre Roma. Evident, Dumnezeu a avut 
oamenii Săi credincioşi şi, deşi multele biserici învăţau tot atât de multe 
lucruri, în mulţimea de elemente false puteau fi găsite şi doctrine de cea mai 
pură esenţă biblică.

Adevărurile primare, care veneau din vremurile începutului istoriei 
omenirii, adevăruri pe care oamenii lui Dumnezeu le-au păstrat şi dus mai 
departe, erau acum ori pierdute, ori atât de risipite încât masele nu puteau 
accede la ele. Creştinismul, din punct de vedere doctrinar, se pierduse adânc 
în Babilonul spiritual. 

Aşa că, după cum făcuse cu o mie de ani în urmă, când biserica Lui se 
afla literal în Babilon, şi acum Domnul va scoate din nou la lumină un popor 
ce va recapta, păstra şi propovădui acele adevăruri distinctive ce vin din 
vremea începuturilor. 

El va chema din nou o rămăşiţă.



Rămăşiţa Seminţei ei





Capitolul 14

Următoarea rămăşiţă biblică ne este prezentată în Apocalipsa capitolul 
12, în mijlocul conflictelor, persecuţiei şi descurajării. 

În primele versete, o femeie se află în „durerile naşterii” (v.2), un 
balaur „aruncă pe pământ” a treia parte din stele (v.4) determinând femeia 
să fugă „în pustie” (v.6). 

În următoarele trei versete se spune că „în cer s-a făcut un război” 
(v.7) în care diavolul şi îngerii săi au fost aruncaţi pe pământ unde „înşeală 
întreaga lume” (v.9). 

Următoarele trei versete descriu pe „acuzatorul fraţilor noştri” (v.10), 
apoi pe martirii care „nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (v.11) şi, în 
final, pe acelaşi balaur aflat într-o „mânie mare” (v.12). Balaurul a început 
apoi „să persecute femeia” (v.13) şi şarpele a aruncat din gura lui, „apă ca un 
râu după femeie, ca s-o ia râul” (v.15). În versetul ultim, balaurul, mâniat pe 
femeie „s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei” (v.17).

Evident, acest capitol nu descrie un episod din viaţa personajului de 
desen animat Bambi. Dimpotrivă, folosind scurte scene (aşa cum, de fapt, 
întreaga Apocalipsă face), acest capitol acoperă istoria marii lupte între 
Hristos şi Satana. În nici un alt loc al Scripturii nu găsim o descriere mai 
plastică şi succintă a marii confruntări ca în aceste 17 versete. 

Astfel, rămăşiţa lui Dumnezeu din zilele timpului de pe urmă este 
introdusă în motivul marii lupte: 
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„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au 
mărturia lui Isus.” (Apocalipsa 12:17)

Apocalipsa 12:17, aproape de sfârşitul Scripturii, este legat de un 
verset din începutul ei, Geneza 3:15. După cădere, Domnul i-a spus şarpelui 
ce abia înşelase pe Eva: „Vrăjmăşie voi pune între tine [şarpele] şi femeie, 
între sămânţa ta şi sămânţa ei.” (sublinierea autorului) Apocalipsa 12:17 şi 
Geneza 3:15 trebuie văzute în paralel. Amândouă au de-a face cu Satana, 
descris nu doar ca balaur, ci şi ca şarpe (Apocalipsa 12:19). Ambele descriu 
„femeia” şi „sămânţa ei”; şi, în timp ce Geneza 3:15 vorbeşte despre o 
„vrăjmăşie” între femeie (biserica lui Dumnezeu)1 şi Satana, Apocalipsa 12:
17 spune că Satana era „mâniat” pe femeie şi a plecat să facă „război” cu 
sămânţa ei. 

Iată paralele între cele două versete: 

  Geneza 3:15   Apocalipsa 12:17
  1. Satana (şarpele)  1. Satana (balaurul)
  2. femeia   2. femeia
  3. sămânţa femeii  3. sămânţa femeii
  4. vrăjmăşie   4. mânie, război

Apocalipsa 12:17 reprezintă, de fapt, aplicaţia contemporană a 
textului din Geneza 3:15 (rostit acum 6000 de ani). Cele două texte sunt 
prefaţa şi postfaţa pentru majoritatea ideilor biblice, care descriu marea 
luptă între Hristos şi Satana. 

Cine este această rămăşiţă a seminţei ei cu care balaurul porneşte un 
război?

Un factor crucial pentru a-i determina identitatea este timpul în care 
apare această rămăşiţă. În Apocalipsa 12 rămăşiţa apare nu doar la sfârşitul 
viziunii în sine, ci şi la sfârşitul cronologic al evenimentelor descrise în acea 
viziune. 

La început, este prezentat un război în cer între Mihail şi îngerii săi, 
pe de-o parte, şi Satana şi îngerii săi, pe de altă parte, (vezi v.7-9), un război 
încheiat cu aruncarea pe pământ a lui Satana şi a îngerilor săi. Apoi, femeia 
dă naştere unui copil, bineînţeles Hristos (v.5), care a fost născut pe pământ 
unde balaurul – aruncat din cer – era gata să-i „sfâşie copilul când îl va 

1. De-a lungul paginilor Scripturii Domnul foloseşte imaginea unei femei pentru a 
descrie biserica Sa. Vezi Isaia 26:17; 65:2; 66:7-9; Ieremia 2:2; 3:6; 6:2-4; Mica 4:10; Osea: 2:19-20; 
2Corinteni 11:1; Apocalipsa 21:2.
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naşte”. (v.4, vezi şi Matei 2) Apoi, balaurul se năpusteşte asupra femeii: 
„Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a persecutat pe femeia care 
născuse copilul de parte bărbătească” (v.13). Ca rezultat al atacului, femeia, 
biserica lui Dumnezeu, este prezentată de două ori ca fugind în pustie: 

„Şi femeia a fugit în pustie, unde are un loc pregătit de 
Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de 
zile” (v.6). 
„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 un 
timp, timpuri şi jumătatea unui timp, departe de faţa şarpelui” 
(v.14). 

În final, făcându-se referire la perioada de timp în care femeia a fugit 
în pustie, este introdusă în scenă rămăşiţa: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, 
s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu, şi au mărturia lui Isus” (v.17).

Prima caracteristică este aceea că rămăşiţa seminţei ei va veni după 
perioada de timp când femeia fuge în pustie, „un timp, timpuri şi jumătatea 
unui timp” (v.14) sau „o mie două sute şaizeci de zile” (v.6).

„Viziunea prezintă clar că după 1260 de zile/trei timpuri şi 
jumătate balaurul îşi va concentra toate eforturile asupra 
urmaşilor femeii.”2 

Pentru că „un timp” este tradus cu an, „timpuri” cu doi ani şi 
„jumătatea unui timp” cu jumătate de an – „un timp, timpuri şi jumătatea 
unui timp” reprezintă trei ani şi jumătate sau, conform Apocalipsa 12:6 „o 
mie două sute şaizeci de zile” (1260 zile). Pentru că ambele versete descriu 
acelaşi eveniment, respectiv fuga femeii în pustie, cadrul temporal în cele 
două versete trebuie să fie identic.

Persecuţia sfinţilor din Daniel 7 deschide cadrul tem poral din 
Apocalipsa 12:6,14. Daniel a avut un vis despre patru fiare. Prima, asemeni 
unui „leu” (Daniel 7:4), a fost Babilonul, a doua, „ca un urs” (v.5), a fost 
Medo-Persia, a treia, „ca un leopard” (v.6), a fost Grecia, şi a patra, „nespus 
de grozav de înspăimântătoare şi de puternică” (v.7) a fost Roma păgână. 

2. William Johnsson, „The Saints` End-Time Victory Over the Forces of Evil”, in 
Symposium on Revelation, ed. Frank Holbrook (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 
1992), 18.
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Această fiară a patra avea „zece coarne”, o paralelă cu balaurul ce avea zece 
coarne în Apocalipsa 12:3, ce reprezintă aceeaşi Romă în stadiul păgân. 
Daniel 7 şi Apocalipsa 12 sunt în mod clar interdependente. După cum scria 
Matei, Roma păgână (prin Irod) a încercat să „sfâşie” copilul femeii, Hristos, 
„când îl va naşte”.

În viziunea lui Daniel 7, un mic corn deosebit de puternic cu „ochi ca 
ochii unui om şi o gură care vorbea lucruri mari” (v.8) iese din Roma păgână. 
Această putere a cornului celui mic, care nu era despărţit de cea de-a patra 
fiară (Roma), ci era parte a ei „a făcut război sfinţilor şi i-a biruit” (v.21) 
pentru „un timp, două timpuri şi o jumătate de timp” (v.25) – exact aceeaşi 
perioadă descrisă de Apocalipsa 12 când femeia, biserica lui Dumnezeu, a 
fugit în pustie de balaurul care o persecuta (sau „s-a dus să facă război cu”). 
Evident, atât Daniel cât şi Ioan se referă la acelaşi eveniment. Septuaginta, o 
traducere timpurie a Bibliei ebraice, foloseşte în Daniel 7:25 o frază de bază, 
similară celei folosite de Ioan în Apocalipsa 12:14. Pentru că mare parte din 
Apocalipsa este împrumutată din Vechiul Testament, Ioan a luat probabil 
fraza direct din textul Daniel 7:25.3

Cornul cel mic trebuie să fie tot Roma, deşi acum într-un nou stadiu 
– cel papal. Iar „un timp, două timpuri şi o jumătate de timp” din Daniel 7:
25 şi Apocalipsa 12:14 descriu perioada în care Roma a persecutat pe „sfinţii 
Celui Prea Înalt” sau pe „femeie”. Balaurul s-a folosit de Roma, în perioada 
păgână, pentru a încerca să-L omoare pe Hristos (Apocalipsa 12:4) şi apoi de 
aceeaşi Romă, de data aceasta în perioada papală, pentru a ataca biserica lui 
Dumnezeu (v.6,14).

Când a început această perioadă de persecuţie? În Daniel 7, fiare 
simbolice au acţiuni simbolice într-o perioadă de timp simbolică. Expresia 
„un timp, două timpuri şi o jumătate de timp” nu este un mod natural 
de delimitare temporală, aşa cum nu este nici expresia „o mie două sute 
şaizeci de zile”. De ce nu a spus profetul simplu “trei ani şi jumătate” dacă 
ar fi înţeles trei ani şi jumătate literali? Pentru că profeţia cere, conform 
opiniei multor comentatori biblici de-a lungul timpului, principiul zi-an 
(o zi pentru un an), care traduce expresiile „un timp, două timpuri şi o 
jumătate de timp” şi „o mie două sute şaizeci de zile” în 1260 de ani.4 

Comentatorii adventişti au arătat punctul de pornire al profeţiei ca 
fiind anul 538 al erei noastre, atunci când papalitatea a eliberat Roma de sub 

3. Dovada împrumutului devine şi mai evidentă dacă privim capitolul următor, al 
treisprezecelea, care este în mod clar bazat pe viziunea din Daniel 7.

4. Vezi de asemenea Clifford Goldstein, 1844 Made Simple (Boise, Idaho: Pacific Press, 
1989); William Shea, Selected Studies on Profetic Interpretation (Takoma Park, Md.: General 
Conference of SDAs, 1982).
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ultima putere ariană. Profeţia se termină la anul 1798 când Franţa l-a luat 
prizonier pe papa.5 Cele două date nu sunt suficiente pentru înţelegerea 
profeţiei, alte două argumente, ancorate puternic în Biblie, fiind cheia pentru 
deschiderea acesteia. Primul, atât persecuţia din Daniel 7 cât şi cea din 
Apocalipsa 12:6,14 au venit din partea Romei. Al doilea, principiul zi-an se 
aplică timpului profetic al celor două texte. Cu aceste două axiome profetice, 
prima caracteristică a rămăşiţei devine clară.

Roma papală s-a instituţionalizat în sec. VI d.Hr. O mie două sute 
şaizeci de ani ne duc cel puţin în sec. XVIII chiar începutul sec. XIX. Aşa că 
doar după această perioadă specifică va apărea pentru prima oară „rămăşiţa 
seminţei ei”. Astfel, după sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX, atunci 
când cei 1260 de ani se sfârşesc, apare prima oară rămăşiţa.

În ciuda faptului că acest cadru temporal în sine nu arată cine este 
rămăşiţa, arată în schimb cine nu este aceasta. Pentru că rămăşiţa apare după 
o perioadă de 1260 de ani, undeva după sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. 
XIX, toate bisericile majore din Reformaţiune sunt eliminate automat. Deşi 
membri din aceste corpuri bisericeşti instituţionalizate pot fi, sunt şi vor 
deveni parte a rămăşiţei, aceste denominaţiuni ca entităţi spirituale, ieşite 
direct din Reformaţiune, mişcare a sec. XVI-XVII au apărut prea devreme 
pentru a putea fi considerate rămăşiţa seminţei ei. Luterani, metodişti, baptişti, 
baptişti de ziua a şaptea, episcopalieni, prezbiterieni, congregaţionalişti sunt 
de prea multă vreme în scenă pentru ca în sens de corp instituţionalizat să 
reprezinte rămăşiţa descrisă în Apocalipsa 12:17. 

„Rămăşiţa seminţei ei” trebuie să apară după perioada de 1260 de ani, 
după sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX. Identificarea rămăşiţei nu se 
poate opri aici. Multe corpuri eclesiastice diferite au apărut după această 
perioadă de 1260 de ani. Este nevoie de mai multe detalii pentru a identifica 
rămăşiţa şi, din fericire, acestea ne sunt date.

O a doua caracteristică a „rămăşiţei seminţei ei” este că ei „păzesc 
poruncile lui Dumnezeu” (Apocalipsa 12:17). Orice interpretare ar dori 
oamenii să dea acestei fraze, „poruncile lui Dumnezeu” înseamnă cu 
siguranţă cel puţin cele Zece Porunci (dacă nu mai mult decât atât).

„Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

„Cine zice: Îl cunosc, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un 
mincinos şi adevărul nu este în el.” (1Ioan 2:4)
5. Pentru mai multe detalii vezi Mervyn Maxwell, God Cares (Boise, Idaho: Pacific Press, 

1981), 2:328, 329.
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„Deci, prin credinţă, desfiinţăm noi Legea? Nicidecum! Dim-
potrivă, noi întărim Legea.” (Romani 3:31)

„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta – este cea dintâi poruncă 
însoţită de o făgăduinţă.” (Efeseni 6:2)

„Ferice de cei care îşi spală hainele (în versiunea engleză a 
Bibliei, King James Version – „cei ce ţin poruncile acestea”, n.tr.), 
ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate.” 
(Apocalipsa 22:14)

„Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” (Ioan 14:15)

Evident, inclusă în poruncile lui Dumnezeu – chiar în inima lor – este 
cea de-a patra, o poruncă neglijată de aproape întreaga lume creştină. Mulţi 
care pretind că o ţin, nu o fac, pentru că păstrează ziua întâi a săptămânii 
în locul celei de-a şaptea. Indiferent de sinceritatea, grija şi seriozitatea cu 
care o persoană ar cinsti ziua de duminică, Biblia spune că „ziua a şaptea” 
– şi nu prima – „este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului 
tău” (Exodul 20:10). Astfel, pentru a împlini cea de-a doua caracteristică a 
rămăşiţei, cineva trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu – inclusiv pe 
cea de-a patra. 

„Căci, cine va păzi toată legea, şi va greşi într-o singură poruncă, 
se face vinovat de toate. Căci, Cel care a zis ‚Să nu comiţi adulter’, 
a zis şi ‚Să nu ucizi’. Acum, dacă nu comiţi adulter, dar ucizi, te 
faci călcător al legii.” (Iacov 2:10,11, sublinierea autorului) 

Iacov ar fi putut la fel de bine să aleagă alte porunci: “Căci Cel care a 
spus ‚Să nu comiţi adulter’ a spus şi ‚Adu-ţi aminte de ziua a şaptea’. Acum 
dar, dacă nu comiţi adulter, dar calci ziua de Sabat, te faci un călcător al 
legii”.

Importanţa Sabatului devine clară în Apocalipsa 14. În contextul 
ultimelor zile, un înger – exprimându-se cu termenii direcţi din porunca 
Sabatului – cheamă pe toţi locuitorii pământului: „Închinaţi-vă Celui care 
a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7), în 
contrast cu cei ce „se închină fiarei şi icoanei ei” (v.9). În mijlocul acestui 
conflict asupra închinării, oamenii lui Dumnezeu sunt descrişi ca fiind cei 
ce „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:
12). Aici, ca şi în Apocalipsa 12:17, se accentuează poruncile lui Dumnezeu 
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şi dintre toate, a patra se ocupă special cu închinarea adusă Domnului ca 
Aceluia care „a făcut cerurile şi pământul şi marea”. Fără îndoială deci că, 
atunci când Apocalipsa vorbeşte despre rămăşiţă, care păzeşte „poruncile lui 
Dumnezeu”, cea de-a patra este inclusă.

Această a doua posibilitate de identificare, elimină marea majoritate a 
bisericilor rămase după primul test. Multe corpuri eclesiastice, penticostali, 
mormoni, martori ai lui Iehova şi alţii au răsărit după perioada celor 1260 de 
ani, dar aproape toate resping cea de-a patra poruncă, ţinând o zi greşită sau 
neţinând nici o zi. Poruncile lui Dumnezeu trebuie să includă şi Sabatul zilei 
a şaptea, aşa că rămăşiţa seminţei ei, pe lângă faptul că a apărut după sfârşitul 
sec. XVIII şi începutul sec. XIX, trebuie să păstreze de asemenea şi Sabatul. 
Astfel, cu această a doua caracteristică, opţiunea pentru rămăşiţă s-a limitat 
categoric. Din fericire, mai este o trăsătură care ne dă cheia finală, ducând la 
identificarea pozitivă. Apocalipsa 12:17 învaţă că această rămăşiţă va avea şi 
„mărturia lui Isus”.





Capitolul 15

La începutul slujirii Sale pământeşti, Isus, aflat în faţa unei mari 
mulţimi, a vorbit despre Ioan Botezătorul. După citarea textului Scripturii, 
pe care îl aplicase la Ioan, Isus a zis: 

„Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai 
mare decât Ioan Botezătorul.” (Luca 7:28)

Aceste cuvinte au o profundă importanţă în înţelegerea sensului 
expresiei „mărturia lui Isus” (Apocalipsa 12:17), distincţia finală pentru 
identificarea rămăşiţei lui Dumnezeu din timpurile de pe urmă. 

Cum aşa? 
Dacă până în timpul lui Hristos nu a existat un profet mai mare 

decât Ioan, atunci profetul Amos de exemplu, a putut fi doar mai mic sau 
cel mult egal al lui Ioan, dar nu mai mare. Ieremia, ca profet, a fost sau mai 
mic sau în cel mai fericit caz egal al lui Ioan, dar nu mai mare. Regele David, 
de asemenea, a fost inferior sau cel mult egal al lui Ioan, dar nu superior. 
Până şi Isaia sau Moise, cât de mari au fost ei, nu au putut fi mai mari decât 
Ioan pentru că Isus Însuşi a spus că „nu este nici unul mai mare decât Ioan 
Botezătorul” (Luca 7:28).

Deşi Isus nu a specificat motivul măreţiei lui Ioan, mai mult ca sigur 
această diferenţă se datorează faptului că Ioan a fost înainte-mergător al lui 
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Mesia Însuşi; nici un alt profet nu a avut acest privilegiu. Natura deosebită a 
chemării divine a lui Ioan a justificat probabil această poziţie superioară. 

Oricare ar fi fost motivul pentru statutul lui Ioan, există o diferenţă 
semnificativă între el şi ceilalţi profeţi, o diferenţă care nu are nimic de-a face 
cu statutul său, dar care distinge în mod clar chemarea profetică a lui Ioan 
faţă de a celorlalţi.

Care a fost diferenţa? Ioan Botezătorul nu are nici o scriere în Biblie! 

Cuvintele lui Hristos despre Ioan demonstrează două lucruri: primul, 
nu trebuie ca cineva să fie canonic (el sau ea să aibă cărţi sau epistole în 
Scriptură) pentru a fi profet; al doilea, nu trebuie să fie canonic pentru a fi 
mare profet.

Biblia atestă câţiva profeţi maturi, cu chemare divină, care nu au scris 
niciodată vreo parte inclusă în ea. După ce s-a culcat cu soţia unui soldat, şi, 
după ce a pus ca acesta să fie ucis pentru a putea păstra femeia pentru sine, 
David a fost înfruntat de Natan (numit prooroc în 2Samuel 7:2) care i-a spus 
deschis „Tu eşti omul acesta” (2Samuel 12:7). Şi totuşi Natan nu a scris nici o 
parte a Bibliei. Ilie proorocul (2Cronici 21:12), a stat înaintea lui Ahab, regele 
lui Israel şi a spus: 

„Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia stau, 
că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul 
meu” (1Împăraţi 17:1). 

Aici avem din nou un profet cu deplină autoritate, dar care nu are 
scrieri canonice. Ce se poate spune despre „proorocul Gad” (1Samuel 22:
5), cel ce l-a ajutat pe David să fugă de Saul, despre „profetul Ahia din 
Silo” (1Împăraţi 11:29), cel ce a profetizat sfâşierea naţiunii iudaice, despre 
„proorocul Şemaia” (2Cronici 12:5), despre „proorocul Ido” (2Cronici 13:
22), despre „proorocul Oded” (2Cronici 15:8), sau despre „proorocul Elisei” 
(2Împăraţi 6:12)? Deşi unii dintre ei au scris şi cărţi, nici una dintre ele nu a 
făcut parte din Scriptură. 

În zilele judecătorilor, naţiunea ebraică a fost supusă regelui caananit 
Iabin care, „de douăzeci de ani asuprea foarte tare pe fiii lui Israel” 
(Judecătorii 4:3). La cine a mers poporul să caute sfat, asigurare şi conducere 
atunci când timpul eliberării a sosit? La „Debora proorociţa” (v.4), care a dat 
instrucţiuni şi chiar a însoţit pe Israel pe câmpul de luptă pentru a încuraja 
trupele. Debora, nu doar că nu a scris nici o carte a Bibliei, dar pe deasupra 
a fost o femeie!
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După ce regele Iosia al lui Iuda a ascultat citirea din „cartea legii” 
(2Împăraţi 22:11) a spus: „Duceţi-vă, întrebaţi pe Domnul pentru mine, 
pentru popor şi pentru Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a 
găsit; căci mare este mânia Domnului, care s-a aprins împotriva noastră” 
(v.13). Pentru a asculta de porunca regelui, slujitorii au mers la „proorociţa 
Hulda” (v.14), care a spus: „Aşa vorbeşte Domnul: Iată, voi trimite nenorociri 
asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii 
pe care împăratul lui Iuda a citit-o” (v.16).

Acest fenomen – o femeie profet – este întâlnit nu doar în Vechiul 
Testament, ci chiar şi în Noul Testament. După ce Isus a fost născut, părinţii 
L-au dus la templul de la Ierusalim pentru a fi consacrat. Printre cei prezenţi 
la eveniment era şi „o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel din seminţia lui Aşer” 
(Luca 2:36). Păşind în templu când Simeon rostea profeţia către Maria, 
referindu-se la Isus, proorociţa Ana: 

„A venit şi ea în acelaşi ceas, lăuda pe Dumnezeu, şi vorbea 
despre Isus tuturor celor ce aşteptau răscumpărarea în 
Ierusalim” (v.38). 

Ana, de asemenea, nu a avut scrieri în Biblie. Luca scrie despre „Filip 
evanghelistul” (Faptele Apostolilor 21:8) din Cezareea care „avea patru fiice 
fecioare care prooroceau” (v.9). Nici una din profeţiile lor nu a intrat în 
canon.

Scriptura demonstrează clar: Domnul, nu doar că foloseşte profeţi 
care nu au scrieri în Biblie, ba chiar cheamă la această slujbă... femei!

Profeţia este un fenomen clar în Noul Testament aşa cum este 
prezentat şi în Vechiul Testament. Pavel a scris: 

„De aceea este zis: Suindu-se la înălţime, a luat robia roabă, şi 
a dat daruri oamenilor [...] Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii 
prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei 
şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la 
măsura staturii plinătăţii lui Hristos.” (Efeseni 4:8,11-13)

Evident, sfinţii sunt departe de „desăvârşirea” lor; evident, statura 
lor nu este încă a „plinătăţii lui Hristos”; evident, biserica nu a ajuns încă 
la „unitatea credinţei”. Aceste idealuri sunt ţintele darurilor. De ce, atunci, 
ar fi aceste daruri retrase din biserică înaintea împlinirii sarcinilor lor? Dacă 
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păstori, învăţători şi chiar apostolic (părinţi spirituali ai bisericilor) există 
încă, de ce nu ar fi şi profeţi? Pavel a mai scris: 

„Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, în orice cuvânt 
şi în orice cunoştinţă. În felul acesta, mărturia lui Hristos a fost 
confirmată în voi, încât nu duceţi lipsă de nici un fel de har, în 
aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.” 

(1Corinteni 1:5-7)

Pavel nu dorea ca biserica, aşteptătoare a venirii Domnului, să fie 
privată de vreun dar, cu atât mai puţin de darul profeţiei: „Şi Dumnezeu 
a rânduit în Biserică, întâi apostoli; al doilea prooroci; al treilea învăţători” 
(1Corinteni 12:28).

Ca răspuns la o întrebare despre semnele celei de-a doua veniri, Isus a 
spus ucenicilor că în zilele din urmă „se vor scula mulţi prooroci mincinoşi 
şi vor înşela pe mulţi” (Matei 24:11). El nu a spus: „Atenţie, feriţi-vă de 
oricine va pretinde că este profet, pentru că nu vor mai apărea alţi profeţi.” 
Dimpotrivă, avertizarea asupra falşilor profeţi implică prezenţa celor 
adevăraţi, chiar aproape de sfârşitul lumii. În final, descrierea rămăşiţei lui 
Dumnezeu din timpurile de pe urmă învaţă că profeţia va fi manifestată în 
ultimele zile: 

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa 
seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia 
lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17, sublinierea autorului)

Ce este „mărturia lui Isus Hristos”? Cercetătorii încă dezbat problema 
dacă „mărturia lui Isus Hristos” reprezintă mărturia generală a bisericii 
creştine despre Isus (mărturisirea lor) sau este mărturia pe care Isus Însuşi 
o exprimă prin darul profeţiei.1 În orice caz, un verset paralel ajută la 
demonstrarea valabilităţii celei de-a doua variante – şi anume că „mărturia 
lui Isus” este mărturia exprimată de Isus: „Şi m-am aruncat la picioarele lui 
ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt 
rob împreună cu tine şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu 
închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.” (Apocalipsa 19:10)

„Mărturia lui Isus” este deci evident manifestată ca dar spiritual al 
profeţiei. Apocalipsa 22:8-9 duce la o clarificare şi mai convingătoare: 

1. Vezi Gerald Pfandl, „The Remnant Church and the Spirit of Prophecy”, in Symposium 
on Revelation, ed. Frank Holbrook (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 1992), 2: 303-
322.
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„Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-
a zis: Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un rob împreună 
cu tine şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu 
închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.” 

(Apocalipsa 19:10)

„M-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă 
închin lui. Dar el mi-a zis:  fereşte-te să faci una ca aceasta ! Eu 
sunt un rob împreună cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii şi cu cei ce 
păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu!” 

(Apocalipsa 22:8-9)

În ambele pasaje Ioan cade la picioarele îngerului pentru a-i aduce 
închinare şi în ambele locuri îngerul are răspunsuri aproape identice. Totuşi 
o diferenţă este semnificativă. În textul din Apocalipsa 19:10, fraţii sunt 
identificaţi de expresia „cei care au (în limba greacă înseamnă efectiv au) 
mărturia lui Isus”. În Apocalipsa 22:8-9 fraţii sunt numiţi simplu prooroci. 
Această comparaţie arată că „mărturia lui Isus”, care este „duhul proorociei” 
este darul profetic dat profeţilor. Profeţii au „duhul proorociei”. Evreii din 
zilele lui Ioan ar fi înţeles expresia „duhul proorociei”/spiritul profeţiei ca 
fiind Duhul Sfânt într-un sens general, sau, mai concret, ca Duhul dăruit 
profeţilor. 

J.P. Schafer scrie despre însemnări ebraice post-biblice: 

„În alte cuvinte, ‚Spiritul Profeţiei’ exprimă o situaţie definită 
în mod clar, şi anume Duhul Sfânt trimis de Dumnezeu care 
împarte daruri profetice oamenilor.”2

Autorul F.F. Bruce scrie: 

„Expresia ‚spiritul profeţiei’ este curentă în iudaismul post-
biblic; este folosită spre exemplu în sintagma pentru Duhul lui 
Iehova care vine peste un profet sau altul.”3

Astfel „rămăşiţa seminţei ei” (Apocalipsa 12:17), ultima rămăşiţă 
biblică, nu doar va răsări după sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX, nu 
doar va ţine poruncile lui Dumnezeu, inclusiv pe cea de-a patra, ci va avea şi 
„spiritul profeţiei”, darul profetic. Profeţia trebuie să se manifeste în mijlocul 

2. Citat în Symposium on Revelation, 6:317.
3. Ibid., 318.
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rămăşiţei, pentru că a avea „spiritul profeţiei” este una din trăsăturile majore 
ale rămăşiţei.

În acest context, următorul fragment din Scrieri Timpurii semnat de 
Ellen G. White devine relevant: 

„Domnul mi-a dat viziunea unor alte lumi. Mi-au fost date aripi 
şi un înger m-a însoţit din cetate spre un loc strălucitor şi glorios. 
Iarba locului era de un verde viu, iar păsările ciripeau un cântec 
plăcut. Locuitorii locului erau de diferite staturi; se putea citi în 
ei nobleţea, maiestatea şi dragostea. Ei purtau expresia feţei lui 
Isus, iar înfăţişarea lor strălucea de o sfântă bucurie, exprimare 
a libertăţii şi fericirii acelui loc. Am întrebat pe unul dintre ei 
de ce erau atât de plăcuţi, cu mult mai mult decât cei de pe 
pământ. Răspunsul a fost: ‚Noi am trăit în deplină ascultare de 
poruncile lui Dumnezeu, nu am căzut prin neascultare, ca cei 
de pe pământ’. Apoi am văzut doi pomi, unul dintre ei semăna 
mult cu pomul vieţii din cetate. Fructele ambilor pomi arătau 
frumos, dar din unul dintre ei nu puteau mânca… Apoi am fost 
luată într-o lume ce avea şapte luni. Acolo l-am văzut pe bunul 
şi bătrânul Enoh, care fusese luat la cer. În mâna dreaptă ţinea o 
ramură de palmier, şi pe fiecare frunză stătea scris ‚Victorie’. În 
jurul capului avea o coroniţă albă orbitoare, şi pe coroniţă erau 
frunze, iar în mijlocul fiecărei frunze stătea scris ‚Puritate’, iar 
în jurul coroniţei erau pietre de diferite culori… L-am întrebat 
dacă acesta era locul unde fusese dus când a fost luat de pe 
pământ. El a spus: ‚Nu este acesta; cetatea este casa mea, eu 
am venit aici să vizitez acest loc’. El se plimba în acest loc de 
parcă ar fi fost acasă. L-am implorat pe îngerul însoţitor să-mi 
permită să mai rămân în acel loc. Nu puteam suporta gândul că 
trebuie să mă întorc din nou în această lume întunecată.”4

Care este legătura cu subiectul nostru? 
Cuvintele autoarei lasă posibilitatea câtorva opţiuni faţă de originea 

lor. Această femeie fie a prezentat o fraudă de inspiraţie demonică, fie a fost 
o lunatică, fie a exprimat „spiritul profeţiei”. Ea a fost sau una din cele mai 
înşelătoare persoane din istoria creştinătăţii, sau o persoană cu un adevărat 
dar profetic. Cineva care pretinde că în viziune a fost luată în alte lumi, că 
a vorbit cu locuitorii acestora, ori minte, ori este un şarlatan nebun, ori un 

4. Early Writings, 39, 40.
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profet prin care Dumnezeu a deschis perspectivele luminii şi adevărului, 
într-un mod cu totul diferit de ceea ce lumea a văzut din vremurile apostolice 
până acum. 

Acelaşi principiu este valabil în cazul lui Hristos. Unii L-au privit 
simplu ca pe un mare profet. Totuşi nici un mare profet nu va spune: „Eu 
sunt calea şi adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” 
(Ioan 14:6) sau: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25). El a fost ori mincinos, ori nebun, ori a fost 
într-adevăr Calea, Adevărul şi Viaţa, a fost Învierea. Poate fi cumva un teren 
neutru? 

Ellen White nu ne lasă opţiuni diferite. Lucrarea ei nu ne dă şansa de 
a ne permite luxul unui compromis. Nimeni nu pretinde că această femeie a 
fost infailibilă, perfectă, că nu a avut nevoie de creştere. Nimeni nu pretinde 
că scrierile ei sunt egale Bibliei, sau că vor fi standardul ultim al adevărului. 
Nimeni nu va nega că până şi unii din cei care le-au crezut au abuzat de ele. 

Totuşi ce putem conchide când ea descrie scenele în detalii, aşa cum 
este cazul relatării visului soţiei lui Pilat?

„Ea L-a văzut (pe Isus) la judecată în sala unde se ţineau 
judecăţile. Ea a văzut mâinile strâns legate, asemenea mâinilor 
unui criminal. Ea l-a văzut pe Irod şi soldaţii săi făptuind acea 
lucrare dureroasă… Ea a văzut crucea înălţată la Calvar. Ea a 
văzut pământul învăluit în întuneric şi a auzit acel strigăt plin 
de taină ‚S-a sfârşit’. Totuşi încă o scenă i s-a adus în faţă. Ea l-a 
văzut pe Hristos aşezat pe un nor alb mare, în timp ce pământul 
se balansa în spaţiu, iar ucigaşii Săi fugeau de prezenţa slavei 
Sale.”5

Asemenea detalii dovedesc fie că autoarea a descris ceea ce-i fusese 
descoperit prin spiritul profeţiei, fie că a fost o înşelătoare, săvârşind una 
dintre cele mai notorii înşelăciuni de la Joseph Smith încoace. Acesta 
pretindea că nişte ochelari magici l-au făcut în stare să traducă tablele de aur 
în Cartea Mormonilor. 

Cine a făcut-o în stare pe Ellen White să priceapă amănuntele 
chemării lui Avraam atunci când acesta urma să-l jertfească pe Isaac pe 
Muntele Moria? De unde a ştiut ea că „cu voce tremurătoare, Avraam a 
descris fiului său mesajul divin”? Cum a ştiut ea că Isaac „s-a simţit onorat 
în această chemare, de a-şi da viaţa ca sacrificiu lui Dumnezeu”? Ce duh a 

5. The Desire of Ages, 732.
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inspirat-o să scrie că Isaac „cu mare atenţie căuta să alunge supărarea tatălui 
său, încurajând braţele căzute, fără nerv, pentru a strânge sforile ce-l legau 
de altar”?6 Totul a fost din partea celui rău?

Cum explică cineva sursa inspiraţiei în descrierea scenei din ceruri 
după învierea sfinţilor?

„Pe măsură ce răscumpăraţii sunt primiţi în Cetatea lui 
Dumnezeu, izbucneşte în aer un însufleţitor strigăt de adoraţie. 
Cei doi Adami sunt aproape de a se întâlni. Fiul lui Dumnezeu 
stă cu braţele întinse pentru a-l primi pe părintele neamului 
omenesc – fiinţa creată de El, care a păcătuit înaintea Făcătorului 
ei, şi pentru păcatele căreia urmele crucificării sunt purtate pe 
trupul Mântuitorului. Pe măsură ce Adam observă urmele 
acelor necruţătoare cuie, el nu cade la pieptul Domnului său, 
ci, în umilinţă se aruncă la picioarele Sale, strigând: ‚Vrednic, 
vrednic este Mielul care a fost înjunghiat!’ Cu grijă Mântuitorul 
îl ridică şi îi spune să mai privească încă o dată la căminul din 
Eden de care a fost atât de mult timp despărţit.”7

Cine a inspirat aceste pătrunderi în culisele scenei învierii lui Isus?

„Un înger puternic a venit repede din cer. Faţa sa era ca un 
fulger, iar hainele sale albe ca zăpada. Lumina sa a împrăştiat 
tot întunericul din urmă făcând ca îngerii răi, care pretinseseră 
cu triumf trupul lui Isus, să fugă cu frică de strălucirea şi slava 
sa. Unul din ceata de îngeri ce fusese martor al scenei umilinţei 
lui Hristos şi care veghease asupra locului odihnei sale, s-a unit 
cu îngerul venit din cer, coborând împreună spre mormânt. 
Pământul se mişca cutremurător pe măsură ce ei se apropiau, 
apoi a fost un mare cutremur de pământ… Când lumina celor 
doi îngeri a strălucit în jurul lor mai tare decât soarele, străjerii 
romani au căzut ca morţi la pământ. Unul dintre îngeri a atins 
piatra şi a rostogolit-o de la intrarea în mormânt, apoi s-a aşezat 
pe ea. Celălalt a intrat în mormânt şi a desfăcut legăturile de 
la capul lui Isus. Atunci îngerul din ceruri, cu o voce ce făcea 
pământul să se cutremure, a strigat – ‚Tu, Fiul lui Dumnezeu, 
Tatăl Tău Te cheamă! Ieşi afară’.”8 

6. Vezi Patriarchs and Prophets, 152.
7. The Great Controversy, 647.
8. Early Writings, 181, 182.
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Ellen White în persoană a declarat că scrierile ei „poartă ori pecetea lui 
Dumnezeu, ori pe cea a lui Satana”.9 Care dintre ei a inspirat precedentele 
descrieri? 

Cu siguranţă au fost unii ce au scos scrierile ei din contextele în care 
au fost scrise, şi asta pentru a demonstra puncte de vedere pe care autoarea 
le-ar contrazice. Cu siguranţă, cei din ambele tabere aflaţi în dezbaterea unui 
anumit subiect – de la natura lui Hristos, până la valoarea piperului – vin cu 
citate din scrierile ei pentru a-şi argumenta poziţiile. Cu siguranţă că scrierile 
ei au fost folosite neadecvat, unii oameni fiind bătuţi la cap cu ele până nu au 
mai găsit puterea de a le citi. Cu siguranţă, alţii au ridicat scrierile ei până la 
un nivel care i-a determinat pe cititori să-şi piardă consideraţia faţă de ele, 
datorită falselor idei şi aşteptări desprinse din inspiraţia ei. Cu siguranţă că 
unii şi-au conceput bagajul doctrinal din cuvintele scrise de Ellen White şi 
nu din Biblie. Cu siguranţă că pentru unii ea reprezintă autoritatea finală 
asupra oricărui lucru. Cu siguranţă că scrierile ei au fost interpretate greşit, 
s-a abuzat de ele şi au fost răstălmăcite într-o sută de feluri.

Dar nici una din aceste probleme nu ar trebui să iasă biruitoare asupra 
darului!

Cu siguranţă.

9. Testimonies to the Church, 5:98.





Capitolul 16

Cu această caracteristică finală, identificarea rămăşiţei devine sigură. 
Să revedem Apocalipsa 12:7, anexând informaţiile pe care le-am găsit:

Şi balaurul (Satana) mâniat pe femeie (biserica lui Dumnezeu), 
a plecat să facă război cu rămăşiţa seminţei ei (care trebuie să 
apară după sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX), care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu (inclusiv porunca a patra, privitoare la 
păzirea zilei a şaptea) şi au mărturia lui Isus (spiritul profeţiei 
revelat în slujirea lui Ellen White).

Poate fi o simplă coincidenţă ca, în mijlocul atâtor grupuri care 
împlinesc primele două condiţii de caracterizare a rămăşiţei timpului din 
urmă, doar unul singur să aibă şi cea de-a treia caracteristică, „spiritul 
profeţiei”, prezent cu putere în mijlocul acestuia? Această întreită specificare 
întăreşte identificarea rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul de pe urmă cu 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.

Dar cum poate fi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea rămăşiţa? 
Cum poate fi rămăşiţa o mişcare tulburată de atâta disensiune, ciondăneală, 
agitaţie? Poate fi rămăşiţa o biserică adormită, rece, moartă? Sau una plină de 
legalism, lumesc, divorţuri, adulter, comportament sexual deviat? Sau una 
care nu trăieşte la înălţimea standardelor pe care Domnul le-a dat? Sau una 
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care a făcut ca doar aceste standarde să fie religia? Sau una care se ceartă 
aproape asupra fiecărei doctrine? Se poate ca un corp pângărit de corupţie, 
care neglijează îndrumarea profetică, care are membri ce apără diferite 
erezii, să reprezinte rămăşiţa? 

Bineînţeles! 
Priviţi pe Israelul istoric. Pentru mai mult de o mie de ani a rămas 

rămăşiţa lui Dumnezeu, în ciuda vinei de a avea toate păcatele de sub soare. 
Scriptura plânge cu toate căderile, ereziile şi apostaziile rămăşiţei Vechiului 
Testament. Corupţie, ciondăneală, compromis, adulter, legalism, ipocrizie, 
erezii – toate au existat în veacurile trecute în viaţa rămăşiţei aşa cum există 
şi azi. Nici una din aceste probleme nu a declarat nul statutul de rămăşiţă! 

Chiar după secole de apostazie, corupţie, decadenţă şi răutate, 
Israelul naţional a rămas poporul rămăşiţă al lui Dumnezeu. Doar după 
chemarea altui grup (biserica creştină), care a acceptat o lumină mai mare 
decât Israelul naţional, naţiunea ebraică, ca şi corp unitar şi politic, a pierdut 
rolul de rămăşiţă. 

Rămăşiţa, ca entitate de grup, nu a fost niciodată definită în mod 
exclusiv pe baza sfinţeniei membrilor săi, ci, mai degrabă, pe baza sporitei 
lumini descoperite. De la cei care au urcat în arcă împreună cu Noe, până la 
Reformaţiunea protestantă, corpul rămăşiţei a fost definit mai mult pe baza 
luminii pe care o poseda, decât pe baza sfinţeniei membrilor ce deţineau 
lumina – dacă nu din alt motiv, atunci pentru faptul că mulţi din care aveau 
lumina nu erau sfinţi.

Spre exemplu, până la venirea lui Isus Hristos şi formarea bisericii 
creştine, Israel a avut deplina revelaţie din partea lui Dumnezeu, aşa cum 
nici o altă religie nu a avut. Indiferent cât de coruptă a devenit naţiunea, 
indiferent cât de departe s-a abătut de la voinţa Domnului – atât în perioada 
compromisului din perioada primului templu, cât şi a legalismului auto-
neprihănirii a celui de-al doilea templu – Israel a avut cu mult mai multă 
lumină decât vecinii săi păgâni. Israel a deţinut adevărul prezent, iar acel 
adevăr, mai mult decât orice altceva, i-a definit statutul de rămăşiţă.

Principiul este valabil şi pentru adventism. Indiferent de măsura în 
care s-au găsit în această mişcare ipocrizie, compromis, păcat şi apostazie, 
adventismul a fost binecuvântat cu deplina revelaţie a lui Isus Hristos şi 
a adevărului prezent aşa cum nici o altă grupare de credinţă nu a fost. Nu 
contează faptul că mulţi membri nu urmează lumina (nici în Israel nu au 
făcut-o), sau că aceste adevăruri nu sfinţesc pe toţi (nici în Israel nu au fost 
toţi sfinţi), sau că aceste adevăruri nu sunt apreciate (nici în Israel nu au fost), 
sau că cei ticăloşi, neconvertiţi dau soliei o notă proastă cu fiecare faptă a lor 
(la fel au făcut şi în Israel). 
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Ceea ce este crucial, Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea i-a fost dată, 
ca şi Israelului din vechime, o lumină cu mult mai mare, iar această lumină 
în sine îi dă statutul de rămăşiţă. 

Dacă un evreu trăind în Israel înainte de apariţia creştinătăţii ar fi 
devenit descurajat de păcat, probleme, răceală în credinţa poporului său, unde 
ar fi plecat? Dacă ar fi fost atins de degradare, lumesc sau de compromisurile 
ce pătrunseseră în naţiunea iudaică în perioada primului templu, dacă ar fi 
fost apăsat şi descurajat de dogmatismul de aripă dreaptă sau ipocrizia din 
perioada celui de-al doilea templu, unde ar fi plecat? La închinarea romană 
adusă soarelui? La închinarea egipteană adusă broaştelor? La cultele marilor 
mistere? Ar fi trecut la religia Dianei? La cultul lui Baal? Indiferent cât de 
îngrijorător ar fi devenit nivelul spiritual în biserica lui, nu ar fi găsit mai 
mult adevăr doctrinar în altă parte. 

Aplicaţia este valabilă şi pentru adventismul de astăzi. Unde ar putea 
pleca un credincios adventist nemulţumit, fără a-şi compromite credinţele 
fundamentale? Într-o biserică ce păstrează duminica în locul Sabatului 
biblic? Sau într-una ce crede că morţii ard acum în iad? Din momentul în 
care aceste două doctrine sunt eliminate, numărul opţiunilor se micşorează 
vizibil. 

Într-adevăr, un adventist care ar încerca să părăsească adventismul 
astăzi s-ar izbi de problemele similare ale unui iudeu care ar fi încercat să 
părăsească iudaismul. Bineînţeles, deosebirile doctrinare dintre adventiştii 
de ziua a şaptea şi alţi protestanţi (sau catolici, sau chiar din alte religii, 
necreştine) nu sunt aşa de mari cum erau cele ale vechiului Israel faţă de 
naţiunile înconjurătoare. Totuşi diferenţele sunt îndeajuns de clare pentru 
ca orice adventist bine informat să realizeze că nu există o alternativă 
doctrinară viabilă. 

Spre exemplu, milioane de creştini „vorbitori în limbi”, demonstrează, 
cred ei, prezenţa Duhului Sfânt în mijlocul lor. Aceste zgomote neinteligibile 
sunt considerate drept o manifestare modernă a darului spiritual primit la 
Cincizecime, când Duhul Sfânt a căzut asupra apostolilor şi ei „au început 
să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele 
Apostolilor 2:4).

Conform cărţii Faptele Apostolilor, darul penticostal al limbilor a 
făcut în stare pe posesori să vorbească în limbi străine (v.11), un fenomen 
cu totul diferit de babilonia închinărilor din unele biserici penticostale de 
astăzi. 

Ceva nu este în regulă cu un fenomen care ignoră aproape total 
avertizarea lui Pavel faţă de vorbirea în limbi a tuturor participanţilor în 
acelaşi moment: 
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„Deci, dacă toată biserica s-ar strânge la un loc, şi toţi ar vorbi în 
alte limbi, şi ar intra oameni simpli sau necredincioşi, n-ar zice 
ei că sunteţi nebuni?” (1Corinteni 14:23). 

În fiecare duminică, pe faţa pământului, biserici întregi – câteodată 
sute, dacă nu chiar mii de credincioşi – vorbesc în limbi în acelaşi timp, 
în ciuda cuvintelor lui Pavel „dacă vreunul vorbeşte într-o limbă, să fie 
doi sau cel mult trei, fiecare la rând: şi unul să interpreteze” (v.27). Fără 
îndoială, mulţi harismatici sunt creştini serioşi, sinceri, care cunosc şi 
iubesc pe Domnul, creştini ce au numele scrise în cartea vieţii. Chiar dacă 
„darurile” pot fi puse sub semnul îndoielii, mulţi dintre ei manifestă roadele 
Duhului Sfânt în vieţile lor – şi într-un grad mai mare decât unii adventişti. 
Fără îndoială, mulţi harismatici vor fi în împărăţia lui Dumnezeu, în timp 
ce mulţi adventişti nu vor fi. Şi aceasta în ciuda suplimentului de lumină 
ce vine din avertismentele date de Ellen White acelora care „manifestă o 
babilonie neînţeleasă, numită de ei limbă neştiută, neştiută nu numai de 
oameni, ci nici de Domnul şi de cerurile înalte”.1

Departe de a pregăti un popor pentru cea de-a doua venire, mişcarea 
„vorbirii în limbi” a fost vârful de lance în unirea catolicilor cu protestanţii în 
ceea ce, în final, va da naştere sistemului apostat care va persecuta poporul 
lui Dumnezeu, păzitor al poruncilor divine.

O altă învăţătură, mai periculoasă decât „vorbirea în limbi” este 
doctrina „asigurării veşnice”, mai bine cunoscută prin expresia „mântuit-o-
dată-pentru-totdeauna”. Oricât de neplauzibil ar părea, milioane de oameni 
cred că, din moment ce o persoană L-a acceptat pe Hristos ca Mântuitor 
personal, indiferent ce ar face ea mai departe, nimic nu-i va primejdui 
mântuirea. Omul este pe vecie sigilat de sângele lui Hristos, şi, indiferent de 
natura caracterului pe care îl va dezvolta sau de adâncimea păcatului pe care 
o va atinge, respectivul este asigurat de viaţa veşnică. 

În contrast, Isus însuşi a avertizat: „cine va îndura până la sfârşit, va fi 
mântuit” (Matei 10:22). 

Apostolul Pavel a avertizat pe credincioşi: „duceţi până la capăt 
mântuirea voastră, cu frică şi cutremur” (Filipeni 2:12). El a mai spus, de 
asemenea: 

„Mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, 
după ce am predicat altora, să fiu eu însumi dezaprobat.” 

(1Corinteni 9:27) 

1. Testimonies to the Church, 1:412.
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Deşi creştinii pot şi trebuie să aibă asigurarea mântuirii, doctrina 
„mântuit-o-dată-pentru-totdeauna” duce această asigurare la un grad 
absurd.

Nu judec sinceritatea, credinţa sau experienţa creştină a celor care 
cred acest lucru, dar învăţătura aceasta nu este un adevăr şi cu atât mai 
puţin adevărul prezent. Pe de altă parte, cât de dificil va fi pentru cineva, în 
faţa crizei de la sfârşitul timpului, să decidă să fie credincios „poruncilor 
lui Dumnezeu”, dacă el este convins că în urma acceptării lui Hristos, nici o 
alegere sau decizie ulterioară nu-i va putea cauza pierderea mântuirii? Dacă 
eşti sigur că eşti salvat indiferent de ceea ce vei face după acceptarea lui 
Hristos ca Mântuitor, atunci cu greu vei mai găsi o problemă în păstrarea 
Sabatului biblic, mai ales dacă asta te-ar costa slujba, casa, familia sau chiar 
viaţa. 

O altă doctrină ce ar pune probleme unei persoane care părăseşte 
adventismul ar fi aceea că în majoritatea bisericilor există ideea răpirii 
înainte de timpul crizei finale. Milioane de oameni cred că înainte de criza ce 
va preceda a doua venire a lui Isus, toţi oamenii aleşi ai lui Dumnezeu vor 
fi instantaneu şi în secret luaţi la ceruri, în timp ce restul locuitorilor rămân 
pe pământ. Creştinii vor fi în maşini, case, vapoare, săli de curs, oriunde 
– când deodată, vor dispărea fără zgomot, spre a fi duşi în secret cu Isus în 
ceruri, înaintea crizei ultimelor zile. Majoritatea celor care susţin această idee 
reclamă ca suport textul din 1Tesaloniceni 4:16-17: 

„Căci însuşi Domnul, cu un strigăt de strângere laolaltă, cu 
glasul arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî 
din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi noi, cei vii, 
care rămânem, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna 
cu Domnul.” (sublinierea autorului)

În ciuda strigătului, a vocii arhanghelului, a trâmbiţei lui Dumnezeu, 
acest verset, prin supoziţie, învaţă că, în secret, în linişte, creştinii vor fi luaţi 
la ceruri în timp ce restul lumii va rămâne cu gura căscată la dispariţia lor 
subită! 

Oare ce este aşa periculos în această doctrină? Păi cum ar putea cei ce 
cred în răpirea dinaintea zilelor de criză să se îngrijoreze de semnul fiarei şi 
de evenimentele legate de acesta, dacă ei sunt siguri că Domnul îi va smulge 
departe de toate problemele şi judecăţile ce ar veni din pricina semnului 
fiarei? Pe de altă parte, aproape toţi conservatorii creştini îl aşteaptă pe 
Hristos ca, la venirea Sa, să-şi instaureze imediat împărăţia aici pe pământ, în 
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ciuda versetului 1Tesaloniceni 4:17 ce spune despre întâlnirea mântuiţilor cu 
Domnul „în văzduh”. Majoritatea fundamentaliştilor şi evanghelicilor cred 
că, la a doua venire a lui Hristos, El va conduce pământul pentru o mie de 
ani, nu că va lua pe poporul său la ceruri.

Tim LaHaye (n. trad., co-autor al cărţii Left Behind) scrie:

„Un lucru asupra căruia sunt de acord atât evreii cât şi creştinii 
este acela că într-o zi Mesia va veni pe pământ pentru a 
instaura împărăţia Sa, ce va conduce acest pământ… Împărăţia 
milenială va fi un timp al credinţei, când majoritatea oamenilor 
vor deveni credincioşi… 
Hristos va conduce, aşa că nu va mai fi imoralitate sau alte forme 
distructive aşa cum sunt astăzi în programele TV… Substanţele 
nocive nu vor mai fi disponibile, iar oamenii nu vor avea 
minţile înceţoşate, fiind astfel în stare să aprecieze adevărurile 
Scripturii… Băncile şcolilor nu vor mai fi dominate de ateismul 
distrugător de minţi tinere… Chiar formele de expresie prin 
artă vor slăvi pe Hristos în timpul acestei împărăţii.”2 

Această credinţă, mai mult decât oricare alta, va lăsa milioane de 
creştini vulnerabili în faţa celei mai mari înşelăciuni satanice, când Satana 
– „ca o încoronare a marii drame a înşelăciunii” – va contraface cea de-a 
doua venire a lui Hristos. Nu este un alt mod mai bun de a înşela în ultimele 
zile decât prin această doctrină conform căreia Hristos va instaura împărăţia 
Sa pe pământ la a doua Sa venire. 

„Acum marele înşelător va face să pară că Hristos a venit. În 
diferite locuri ale pământului, Satana se va manifesta personal, 
printre oameni, ca o fiinţă maiestuoasă de o strălucire orbitoare, 
amintind de descrierea Fiului lui Dumnezeu dată lui Ioan în 
Apocalipsa (vezi 1:13-15). Slava care îl înconjoară nu este 
întrecută de nimic văzut vreodată de ochii muritori. Strigătul 
de triumf străpunge văzduhul ‚Hristos a venit! Hristos a venit!’ 
Oamenii se pleacă în prosternare şi adoraţie înaintea lui, în 
timp ce el ridică braţele şi pronunţă binecuvântarea asupra 
lor, aşa cum Hristos îşi binecuvântase ucenicii când a fost pe 
pământ.”3

2. Tim LaHaye, How to Study Bible Profecy for Yourself (Eugene, Oreg.: Harvest House, 
1990), 159, 168, 169.

3. The Great Controversy, 624.
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O altă dogmă aproape universal acceptată printre creştinii con-
servatori, este că oamenii vor primi ori fericita răsplată, ori pedeapsa cu 
moartea. Înşelaţi de ideea sufletului nemuritor, aceşti oameni cred că cei 
decedaţi intră imediat în prezenţa lui Isus sau în chinurile iadului. Deşi 
mulţi creştini sunt, într-o oarecare măsură, refractari viziunii iadului ca 
un chin veşnic în flăcări literale, majoritatea cred că este inclusă totuşi o 
suferinţă conştientă, veşnică, undeva în timp după moarte.

Din nou, problema nu este punerea în discuţie a mântuirii, a 
experienţei creştine, a relaţiei cu Hristos a celor care cred acest lucru, 
ci neînţelegerea strigătoare la cer a naturii omului şi a caracterului lui 
Dumnezeu. A crede că Isus va îngădui ca cei pierduţi să fie chinuiţi miliarde 
şi miliarde şi miliarde de ani într-un foc veşnic literal (aşa cum cred mulţi), 
sau într-o formă de chin conştient, demonstrează neînţelegerea caracterului 
lui Hristos şi a esenţei întregului scenariu al marii lupte. Este greu de înţeles 
cum cineva care crede în chinul veşnic poate să îl iubească pe Dumnezeu. 
Întunericul teologic al acestei doctrine este aproape de neînţeles pentru cei 
care ştiu adevărul despre iad. 

Neînţelegând starea omului în moarte, aproape întreaga lume creştină 
este vulnerabilă înşelăciunii spiritismului. Cât de greu va fi pentru cineva, în 
confuzia ultimelor zile, să accepte Sabatul zilei a şaptea, când chiar scumpa 
sa mamă, moartă de curând, va apărea într-o noapte spunându-i să facă 
exact pe dos?4 Înşelăciunea va fi copleşitoare. Doar înrădăcinaţi în adevăr, 
oamenii vor fi feriţi de înşelăciunile oculte. 

Doctrinele prezentate mai sus sunt doar câteva erori pe care orice 
adventist de ziua a şaptea le va întâlni atunci când va căuta în afară părtăşia 
creştinilor conservatori. Dacă va merge la o biserică liberală, erorile vor fi şi 
mai mari. Creştinismul liberal a distrus tot ce era credinţă biblică adevărată. 

Milioane de oameni resping, spre exemplu naşterea din fecioară, 
dumne-zeirea lui Hristos, inspiraţia divină a Bibliei. O trecere în revistă 
arată că majoritatea principalelor biserici creştine nici măcar nu se mai opun 
evoluţionismului! În acelaşi timp, martorii lui Iehova învaţă că „Isus Hristos 
s-a întors pe pământ în 1914”.5 Mormonii cred că „atunci când Părintele 
nostru Adam a venit în grădina Edenului, a venit în ea cu un trup ceresc şi a 
adus-o cu el pe Eva, una din soţiile lui. El este Părintele nostru şi Dumnezeul 
nostru şi singurul Dumnezeu cu care avem de-a face.”6 Adepţii ştiinţei 
creştine promovează principiul că moartea este „o iluzie, pentru că nu există 

4. Vezi Clifford Goldstein, Day of the Dragon (Boise, Idaho: Pacific Press, 1993), 101, 
111.

5. Walter Martin, Kingdom of the Cults (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1965), 46.
6. Brigham Young, The Journal of Discourses, 1:50. Citat din Ibid., 178.
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moarte, nici un opus al Binelui, al lui Dumnezeu, al vieţii… Orice evidenţă 
materială a morţii este falsă, căci contrazice realitatea spirituală a Fiinţei”.7 

Nu este de mirare că Domnul a trebuit să ridice o biserică care să 
aibă adevărul prezent! Cu doctrine ce variază de la „mântuit-o-dată-pentru-
totdeauna”, la Adam privit ca Dumnezeu, de la răpirea dinaintea zilelor din 
urmă, la focul veşnic al iadului, Isus a trebuit să aibă undeva un corp de 
credincioşi care să predice o doctrină nepângărită. 

Altfel, cum ar putea cineva să fie pregătit pentru a doua venire?

7. Mary Baker Eddy, Science and Health, 575. Citat din Ibid., 123.
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Capitolul 17

Asemănându-se cu Israelul istoric, rămăşiţa timpului din urmă este 
remarcată nu atât prin erorile pe care le evită, cât prin adevărurile pe care le 
posedă. Rămăşiţa lui Dumnezeu, în orice vreme, a avut „adevărul-rămăşiţă”. 
Dar acest adevăr a fost întotdeauna predicat în contextual adevărului prezent. 
Cu trecerea timpului, Dumnezeu a descoperit o tot mai mare lumină 
rămăşiţei Sale. Spre exemplu, biserica creştină timpurie a avut mai mult 
adevăr decât a avut Avraam. Şi totuşi aceste adevăruri adăugate au fost 
aşezate mereu pe o fundaţie înrădăcinată în vechime.

Rămăşiţa astăzi, spre exemplu, păstrează Sabatul zilei a şaptea. Dar 
acum, alături de recunoaşterea Sabatului ca simbol al lui Dumnezeu, ca 
şi Creator, Mântuitor şi Sfinţitor, adventiştii conştientizează faptul că, în 
contextul probării finale a loialităţii lor, înaintea celei de-a doua veniri, 
Sabatul va constitui sigiliul lui Dumnezeu în contrast cu semnul fiarei. 
Sabatul rămâne tot ceea ce a fost pentru rămăşiţă de-a lungul vremurilor, 
dar beneficiază de o amplificare. Nelipsindu-se de Sabat, biserica rămăşiţei 
– departe de a intra în scenă cu ceva nou – asemeni vechiului Israel, aderă la 
lumina originară din Eden.

Legate indisolubil de Sabat sunt cele Zece Porunci, întotdeauna o 
subliniere a rămăşiţei lui Dumnezeu. Deşi marea majoritate a creştinătăţii 
aduce poruncilor o slujire doar cu buzele, violarea celei de-a patra constituie 
anularea până şi a acestei închinări formale. În acelaşi timp, rămăşiţa timpului 
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din urmă, nu doar păstrează cele Zece Porunci ca o barieră împotriva 
păcatului; ci înţelege, de asemenea, importanţa legii în întregul scenariu al 
marii lupte între Hristos şi Satana. 

„Încă de la începutul marii lupte în ceruri, scopul Satanei a fost 
să înlăture legea lui Dumnezeu. Pentru a împlini acest scop, el s-a 
răzvrătit împotriva Creatorului său şi, chiar alungat din cer, el a 
continuat aceeaşi luptă pe pământ. Scopul urmărit de el cu atâta 
neclintire a fost acela de a-i înşela pe oameni, pentru a-i aduce 
la călcarea legii lui Dumnezeu… Ultima mare confruntare 
între adevăr şi minciună nu este altceva decât bătălia finală 
a permanentei lupte cu privire la legea lui Dumnezeu. În această 
luptă intrăm astăzi – o luptă între legile oamenilor şi perceptele 
lui Iehova, între religia Bibliei şi acea religie a fabulaţiilor şi a 
tradiţiilor.”1

În contrast cu miturile vecinilor păgâni, evreii vechiului Israel aveau 
adevărul despre creaţiune. Adventismul se bucură de o lumină amplificată şi 
în acest subiect. În timp ce milioane de creştini acceptă evoluţia într-o formă 
sau alta, adventiştii continuă să creadă că „în şase zile a făcut Dumnezeu 
cerurile şi pământul şi toate vieţuitoarele pământului, şi s-a odihnit în ziua a 
şaptea a primei săptămâni”.2 Dincolo de raportul biblic, spiritul profeţiei (un 
dar spiritual prezent şi în vechiul Israel) a dat numeroase detalii cu privire 
la relatările Genezei, care ajută la explicarea faptului că adventiştii încă 
rămân la creaţiunea celor şase zile literale, în ciuda masivului curent opus 
din protestantismului. Credinţa în creaţiunea biblică devine o componentă 
importantă, cu totul specială, a soliei adevărului prezent, în închinarea adusă 
Celui ce „a făcut cerul şi pământul, marea şi apele” (Apocalipsa 14:7). Astfel 
Sabatul, plin de sens doar în contextul creaţiunii biblice, este văzut ca cea 
mai importantă componentă a închinării adusă Aceluia care „a făcut cerul, 
pământul şi marea”, în contrast cu închinarea adusă „fiarei şi icoanei ei” 
(Apocalipsa 14:9).

Asemănându-se cu vechiul Israel, adventismul are şi o solie despre 
sanctuar. Deşi alte biserici creştine înţeleg din epistola către Evrei existenţa 
unui sanctuar (unele, eronat, îl văd doar ca o alegorie) şi slujirea lui Hristos în 
rolul de Mijlocitor pentru noi, numai adventismul înţelege adevărul-prezent 
al fazelor slujirii lui Hristos ca Mare Preot în încăperile templului şi judecata 
preadventă a celei de-a doua etape. Interesant este că, după „un timp, două 

1. The Great Controversy, 582. Sublinierea autorului.
2. Seventh-day Adventists Believe... , 68.
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timpuri şi o jumătate de timp” în Daniel 7:25, apare judecata preadventă – o 
învăţătură unicat a rămăşiţei, ce apare, la rândul ei, după aceleaşi „un timp, 
timpuri şi jumătate de timp” (Apocalipsa 12:14).

Felul în care adventismul înţelege importanţa şi natura slujirii lui 
Hristos ca Mare Preot beneficiază de o lumină sporită asupra subiectului. 
Totuşi este înrădăcinat în adevărurile din vechime ce merg înapoi la 
sanctuarul Israelului şi la serviciile din templu. Merg înapoi până la primul 
animal sacrificat de Adam după cădere.

O altă învăţătură specifică rămăşiţei este, ca şi în timpul lui Israel, solia 
privitoare la principiile de sănătate, solie asupra căreia ne bucurăm să avem 
o mai multă lumină decât vechiul Israel. Într-o epocă ce apreciază deosebit 
ştiinţa, solia privitoare la sănătate este singurul aspect al adventismului care 
poate fi verificat de ştiinţă. Nu putem demonstra ştiinţific starea omului 
în moarte, solia sanctuarului sau a doua venire a lui Hristos, dar ştiinţa 
veri. că continuu solia prezentată de adventişti cu privire la alcool, tutun, 
vegetarianism şi viaţă sănătoasă în general. 

Din nou, ca şi evreii, adventiştii se află înaintea vecinilor în această 
problemă, nu pentru că au descoperit adevăruri noi, sau pentru că au 
venit cu inovaţii, ci pentru că au cercetat trecutul şi au scos la lumina 
contemporaneităţii certitudini cu vechime.

Adventismul înţelege marea luptă dintre Hristos şi Satana. Majoritatea 
celorlalţi creştini cunosc puţin, dacă nu deloc, despre această luptă. Mulţi 
nici nu cred în existenţa lui Satana. Cei care totuşi cred, nu încep cu însuşirea 
cunoştinţelor adventiste exprimate prin spiritul profeţiei. Spre exemplu 
Ellen White spune despre Satana şi rebeliunea sa:

„Satana a fost cândva un înger onorat în ceruri, aproape de Isus 
Hristos. Înfăţişarea sa era plăcută, exprimând fericirea, asemeni 
celorlalţi îngeri. Fruntea sa era înaltă şi mare, arătând o mare 
inteligenţă. Corpul său era perfect. Avea o purtare nobilă, 
maiestuoasă… 

Toţi îngerii erau agitaţi. Satana ridicase probleme faţă de legea 
lui Dumnezeu, cu ambiţia de a se înălţa pe sine, departe de a fi 
doritor să se supună autorităţii lui Isus… 

Când Satana a devenit pe deplin conştient că nu mai este nici 
o posibilitate ca persoana sa să fie adusă din nou în împăcare 
cu Dumnezeu, atunci duşmănia şi ura sa au început să fie 
manifestate. S-a consultat cu îngerii săi, şi a fost făcut un 
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plan pentru a se continua lucrarea împotriva guvernării lui 
Dumnezeu. Când Adam şi Eva au fost puşi în frumoasa 
grădină, Satana gândea strategii pentru a-i distruge.”3 

Marea luptă este o temă biblică veche, găsită cu deosebire într-una 
din cele mai vechi cărţi, cea a lui Iov. Adventismul nu posedă o lumină nouă 
în această problemă, ci una mult amplificată. Mai mult decât oricând, pe 
măsură ce lupta atinge apogeul la sfârşitul timpului, problema devine adevăr 
prezent. 

În ultimul rând, şi cel mai important, ca şi vechiul Israel, adventismul 
se bucură de mai multă lumină în privinţa venirii lui Mesia. Iar aici nu 
este vorba doar de prima venire, ce a constituit chemarea deosebită a 
Israelului din vechime. Ci şi de a doua venire, care este sublinierea specială 
a adventismului. Între noi fie spus, cea de-a doua venire devine plină de 
sens doar când este învăţată pe temelia primei veniri. Israel trebuia să 
pregătească calea pentru prima venire a lui Hristos, adventismul pentru 
cea de-a doua. Numele pe care biserica şi l-a ales, respectiv Adventişti de 
Ziua a Şaptea, descoperă cât de importantă este a doua venire ca raţiune a 
ei de existenţă. Acest aspect al adevărului prezent este crucial în raport cu 
toate celelalte, în special când sunt luate în considerare confuzia şi mulţimea 
concepţiilor greşite din creştinătate cu privire la cea de-a doua venire a lui 
Hristos. Aici din nou adventismul a fost binecuvântat cu adevăruri care îl 
individualizează în raport cu restul lumii. 

Bineînţeles, sunt unele biserici care posedă doar o parte din aceste 
doctrine, dar nici una nu are descoperirile amplificate ale adventiştilor cu 
privire la ele. Şi aceste adevăruri, alături de altele – distincte, clare, biblice, 
pregătite pentru timpul potrivit – sunt cele care dau adventismului statutul 
de rămăşiţă, după cum aceste adevăruri şi altele, în contextul lor din vechime, 
făcuseră rămăşiţă din Israelul istoric.

3. Spiritual Gifts, 1:17, 18, 19.



Capitolul 18

Mulţi vor obiecta, cu siguranţă, că judecata din capitolul precedent 
este periculoasă. Ei ar putea avertiza: „Priviţi cât de exclusivist a devenit 
Israelul din vechime. Pentru că s-a considerat rămăşiţă, Israelul a crezut că 
doar evreii vor fi mântuiţi. S-au crezut vase unice ale iubirii lui Dumnezeu. 
Au devenit izolaţi, exclusivişti, înveşmântaţi în propriile lor credinţe şi 
tradiţii. S-au crezut mai buni şi mai sfinţi decât ceilalţi. Supralicitând 
chemarea lor, au tratat celelalte credinţe cu dispreţ.” 

Toate aceste afirmaţii, corecte într-un anume sens, nu pot infirma 
o realitate crucială: Israelul avea adevărul! Sigur că da, ei L-au acuzat pe 
Domnul Sabatului de călcarea acestuia (Marcu 2:23-28), dar cel puţin aveau 
Sabatul. Inechivoc, au folosit greşit legile despre sănătate şi dietă, dar nu 
erau în afara acestor legi. Bineînţeles, mulţi au interpretat greşit profeţiile 
mesianice, dar cel puţin au păstrat profeţiile. Indiferent cât de greşit au citat, 
cât de greşit au folosit, cât de greşit au aplicat aceste adevăruri, ei aveau 
totuşi mai mult adevăr decât oricine altcineva. 

O realitate valabilă şi pentru adventism. Chiar dacă sunt unii 
adventişti de ziua a şaptea care devin mândri, manifestând o atitudine de 
sunt-mai-sfânt-ca-tine, sau devin exclusivişti din pricina chemării profetice 
sau a statutului de rămăşiţă al bisericii, aceste probleme nu invalidează acest 
statut sau chemarea profetică. De fapt, spre deosebire de Israel, această 
biserică nu a învăţat niciodată oficial că membrii săi sunt singurii care sunt 
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mântuiţi, sau că doar ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Unii membri pot crede 
aceste lucruri, dar ei reprezintă o extremă. Afirmaţia Bisericii Adventiste 
cu privire la rămăşiţa în sine, începe cu o recunoaştere generală: adevăraţii 
creştini pot fi găsiţi în orice grupare religioasă.

„Biserica universală este alcătuită din toţi cei care cred cu 
adevărat în Hristos.”1

Cartea Questions on Doctrine exprimă clar poziţia adventistă: 

„Noi credem că profeţia din Apocalipsa 12:17 arată către 
experienţa şi lucrarea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
dar nu credem că noi singuri constituim adevăraţii copii ai 
lui Dumnezeu – că noi suntem singurii creştini adevăraţi – pe 
pământ astăzi. Credem că Dumnezeu are o mulţime de urmaşi 
credincioşi, sinceri şi serioşi în toate comunităţile creştine.”2 

Ellen White credea în acelaşi fel. 

„În care corp religios este de găsit cea mai mare parte a 
urma şilor lui Hristos? Fără îndoială, în numărul bisericilor ce 
profesează credinţa protestantă”.3

Scriptura învaţă acelaşi principiu. Apocalipsa 18 începe cu o 
avertizarea dată de un înger asupra Babilonului, sistemul religios-politic 
apostat al ultimelor zile. 

„El a strigat cu glas tare, şi a zis: A căzut Babilonul cel mare! A 
ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o 
închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte.” (v.2).

Urmează o condamnare şi mai aspră la adresa Babilonului, autorul 
Apocalipsei declarând: 

„Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieşiţi din mijlocul 
ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi 
loviţi cu urgiile ei!” (v.4, sublinierea autorului). 
1. Seventh-day Adventist Believe..., 152.
2. Questions on Doctrine, 187.
3. The Great Controversy, 383. Sublinierea autorului.
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Domnul îi numeşte „poporul Meu” pe urmaşii Săi „credincioşi, 
sinceri şi serioşi din toate comunităţile creştine”. Evident, nu întreg poporul 
lui Dumnezeu este acum între cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au 
mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12:17). O parte sunt încă în Babilon.

De altfel, Scriptura face deosebire între rămăşiţa descrisă în Apocalipsa 
12:17 (fără îndoială adventismul) şi sfinţii care nu vor primi semnul fiarei 
înaintea celei de-a doua veniri (cu siguranţă un grup mai mare). În mijlocul 
avertizărilor cu privire la căderea Babilonului şi la semnul fiarei, credincioşii 
sunt descrişi în aceste cuvinte: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Nu se mai 
spune nimic despre acest grup ca având „mărturia lui Isus”. Aceasta nu 
înseamnă că sfinţii nu o vor avea; mulţi, fără îndoială, o vor avea. Dimpotrivă, 
înseamnă că unii s-ar putea să nu o aibă. Credincioşii lui Dumnezeu din toate 
religiile vor avea într-o zi destulă înţelegere cu privire la adevăr, pentru a 
lua personal o poziţie pentru Isus, prin păstrarea poruncilor sale, indiferent 
dacă vor avea sau nu „mărturia lui Isus Hristos”. Ceea ce vor avea în mod 
sigur va fi „credinţa lui Isus”. Acesta este, de fapt, scopul final al „mărturiei 
lui Isus Hristos”: de a ajuta la căpătarea „credinţei lui Isus”. 

Evident, vor fi unii care vor primi credinţa lui Isus şi fără „mărturia 
lui Isus Hristos” – deşi, prin ea, corpul bisericii rămăşiţei a fost atât de 
binecuvântat.

Exclusivismul spiritual şi aroganţa sunt de departe cei mai mari 
duşmani cu care luptă Biserica Adventistă astăzi. Pe de altă parte, mulţi 
adventişti nu ştiu ceea ce cred sau de ce cred ceea ce cred. În această idee, 
mii de adventişti nu mai recunosc misiunea distinctivă şi scopul bisericii 
rămăşiţă. Sunt alţii care nu găsesc nici un exclusivism într-o astfel de 
atitudine. Dimpotrivă, se simt ruşinaţi de acest titlu – rămăşiţă – şi îl evită. 
Pentru ei singura diferenţă dintre adventism şi celelalte denominaţiuni este 
că adventiştii ţin Sabatul şi nu mănâncă carne de porc; o diferenţă care îi 
strânge laolaltă pe cei mai zeloşi dintre adventişti.

La ora aceasta, şi membru adventist fiind, este îndeajuns de greu să 
pretinzi cu emfază că biserica ta este biserica rămăşiţei. Atenţie, însă, dacă deja 
începi cu îndoieli cu privire la biserică, vei fugi de o astfel de pretenţie. Mulţi 
fraţi aşteaptă doar semnalul de părăsire. 

Un exemplu perfect a apărut într-o înregistrare video a unui fost 
adventist. În desfăşurarea casetei, naratorul spune despre analistul religios 
Walter Martin (acum decedat) care i-a înfruntat pe adventişti la o întâlnire 
în Loma Linda. Martin a negat faptul că judecata de cercetare are vreo bază 
scripturistică şi, conform casetei video, nimeni nu răspunsese acuzaţiilor 
sale. 
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Cel ce povestea era pe deplin supărat de lipsa de răspunsuri acordate 
atunci când Walter Martin a respins judecata de cercetare. 

Dar cui îi pasă de asta? Walter Martin a respins şi Sabatul şi adevărul 
despre starea omului în moarte! 

Privind maniera de argumentaţie de mai sus, mă întreb: oare aşa se 
combat adevărurile cruciale? Bineînţeles că nu! Cu siguranţă că ar trebui să 
fim îngrijoraţi atunci când cineva respinge adevărul. Îngrijoraţi de persoană, 
nu de adevăr. Asta, bineînţeles, în cazul în care nu avem îndoieli noi înşine 
cu privire la mesajul proclamat. 

Ei bine, realizatorul materialului din caseta video avea el însuşi 
probleme cu doctrina. A regurgitat aceleaşi vechi şi răsuflate argumente 
împotriva judecăţii de cercetare, argumente ce fuseseră demult trecute la 
categoria gunoi de către oricine le cercetase serios şi sincer. Şi, bineînţeles, 
atunci când caseta s-a terminat acest fost adventist a negat pe faţă judecata 
de cercetare. Aşa s-a explicat şi motivul pentru care era el atât de îngrijorat 
de respingerea suferită anterior de către Walter Martin din partea 
adventiştilor.

Pe de altă parte, cei ce şi-au luat timp pentru a se înrădăcina biblic în 
mesajul advent, nu devin atât de afectaţi sau îndoielnici dacă altcineva îl va 
respinge; ei înşişi cunosc adevărul. Şi, nu uitaţi, aproape întreaga lume va 
respinge mesajul advent – iată, cred eu, un argument suficient de puternic 
pentru a-l părăsi încă de pe acum. Lucrul care ar trebui să ne facă încrezători 
în această solie este acela că nu există o alternativă doctrinară. Dumnezeu a 
făcut ca adevărul prezent să stea atât de distinctiv, de clar, după cum a făcut-o 
în fiecare veac, încât oricât de greu ar fi pentru cineva să devină adventist, 
ar fi cea mai bună alternativă. Ce alte opţiuni am avea? Fără îndoială, 
Domnul are urmaşi adevăraţi în fiecare religie. Nu aici este problema. Ce 
ne interesează este că nici un alt corp bisericesc nu se apropie mai mult de 
adevărul prezent decât adventismul. Baptiştii nu. Martorii lui Iehova nu. 
Episcopalienii nu. Adunările lui Dumnezeu nu. Nici Ştiinţa creştină şi nici 
Romano-catolicii. Metodiştii, mormonii, adepţii lui Moon - nu.

Dacă un cercetător al adevărului poate găsi o biserică  care împlineşte 
profeţiile cu privire la rămăşiţă mai bine decât o face adventismul, o biserică 
ce nu doar ţine poruncile, ci are şi „mărturia lui Isus Hristos”, o biserică care 
predică solia adevărului prezent a celor trei îngeri din Apocalipsa 14 ca un 
ultim avertisment pentru lume înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos 
– atunci ar trebui să se unească cu o astfel de biserică.

Cale bătută!
Biserica aceea va avea nevoie de astfel de oameni.



Capitolul 19

Dacă adventismul are toată această lumină, suntem noi mai sfinţi 
decât cei ce nu o au? Acest „adevăr” ne face oare mai buni decât ceilalţi 
creştini? Ne-a sfinţit „spiritul profeţiei” în aşa măsură încât ceilalţi, care nu 
au acest spirit, să nu ne poată concura vreodată? Trăirea ca rămăşiţă ne face 
mai neprihăniţi decât ceilalţi? 

Majoritatea membrilor adventişti ar răspunde cât se poate de clar: 
„Bineînţeles că nu!” 

De ce nu? Pentru că, graţie descoperirii lui Isus Hristos pe care o avem, 
noi, adventiştii de ziua a şaptea, ar trebui să fim cei mai pioşi, mai sfinţi, mai 
asemenea lui Hristos dintre toţi oamenii de pe pământ. Dar suntem?

Vă rog frumos!… Un beţiv legat la ochi ar putea arunca un lasou peste 
membrii unei biserici oarecare şi ar smulge de acolo creştini mai cinstiţi, mai 
sinceri, mai iubitori şi mai iertători decât din adventismul de azi. 

„Dar Manase a făcut ca Iuda şi locuitorii Ierusalimului să se 
rătăcească şi să facă rău, mai mult decât popoarele pe care Domnul 
le distrusese dinaintea fiilor lui Israel.” 

(2Cronici 33:9, sublinierea autorului) 

N-am făcut noi oare „rău, mai mult decât popoarele”, sau, cel puţin, 
decât „babilonienii” spirituali? 
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Apocalipsa 3:15-17 descrie succint condiţia noastră: 

„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, te voi vărsa din gura Mea. 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.”

Ellen White a aplicat adesea aceste cuvinte, solia laodiceană, la 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea: 

„Dacă a existat vreodată un popor reprezentat de solia 
laodiceană, acesta este poporul care a avut o mare lumină, 
descoperirea Scripturilor, ceea ce de altfel, au primit adventiştii 
de ziua a şaptea.”1 

„Către biserica din ziua de azi este trimisă această solie. Chem 
pe toţi membrii bisericii să citească în întregime capitolul al 
treilea din Apocalipsa, şi să-i facă o aplicaţie. Solia către biserica 
Laodicea se aplică cu deosebire la poporul lui Dumnezeu de 
azi.”2

„Dumnezeu conduce un popor. El a ales oameni, o biserică 
pe pământ, pe care a făcut-o depozitara legii sale. El le-a dat o 
îndatorire sfântă şi un adevăr veşnic care să fie dus în lume. El 
îi va mustra şi îndrepta. Solia către laodiceeni este aplicabilă la 
adventiştii de ziua a şaptea, care au avut o lumină mare, dar nu 
au umblat în ea.”3

Bisericii Laodicea îi lipseşte sfinţenia, nu şi adevărul – iată de fapt, 
problema, plaga pentru rămăşiţa lui Dumnezeu în fiecare veac. 

„Ca popor, suntem triumfători în claritatea şi puterea 
adevărului. Suntem pe deplin susţinuţi în luarea poziţiilor 
noastre de un covârşitor bagaj de mărturii scripturistice. Ceea 
ce ne lipseşte din Biblie este acea umilinţă, răbdare, credinţă, 
dragoste, negare de sine, veghere şi spirit de sacrificiu. Păcatul 
1. Manuscript Releases, 18:193.
2. SDA Bible Commentary, 7:959.
3. Selected Messages, 2:66.
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iese victorios printre oamenii lui Dumnezeu. Adevărata solie 
de mustrare către laodiceeni nu este încă însuşită.”4

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să-şi vadă greşelile şi să se 
ridice la o pocăinţă adevărată, să dea la o parte acele păcate 
care l-au adus în această condiţie deplorabilă de sărăcie, 
orbire, ticăloşie şi înfricoşătoare înşelăciune. Mi-a fost arătat 
că mărturia prezentată trebuie să fie trăită în biserică. Numai 
această atitudine va constitui răspunsul aşteptat la solia către 
laodiceeni. Greşelile  trebuiesc mustrate, păcatul să fie numit 
păcat, iar fărădelegea să fie întâmpinată prompt şi hotărât, dată 
la o parte de poporul nostru.”5

Sfaturile ei confirmă ceea ce Biblia explică clar de mii de ani: entitatea 
aleasă de Dumnezeu a fost mereu pângărită spiritual. Atunci când Domnul 
a spus: „Eu Însumi voi lupta împotriva voastră, cu mână întinsă şi cu braţ 
tare, cu mânie, cu urgie şi cu mare supărare” (Ieremia 21:5), cu cine vorbea? 
Se adresa bisericii Sale? Când a avertizat: „Iată, vă voi mustra sămânţa şi vă 
voi arunca baliga în faţă, baliga de la sărbătorile voastre” (Maleahi 2:3), El nu 
avertiza pe amoriţi, hitiţi, filisteni sau perşi, ci pe cei care alcătuiau rămăşiţa! 
Când a spus: „Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare! Ţara este plină 
de sânge şi cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: ‚Domnul a părăsit 
ţara şi Domnul nu vede nimic.’” (Ezechiel 9:9), El se referea la poporul 
legământului, la poporul ce primise o descoperire a luminii şi adevărului cu 
mult mai mare decât neamurile din jurul lui! Descrierile acestor avertismente 
îşi găsesc aplicaţie la corpul bisericii rămăşiţei Sale!

Comparându-l cu avertizarea făcută rămăşiţei Sale cu secole în urmă, 
sfatul Părintelui ceresc către rămăşiţa Sa de astăzi se dovedeşte a fi de mare 
actualitate: 

„Am văzut că rămăşiţa nu era pregătită pentru ceea ce va veni 
peste pământ. Complacerea în ignoranţă, asemeni unei letargii, 
părea că se lasă în mijlocul majorităţii acelora ce-şi afirmă 
credinţa că noi avem cea din urmă solie. 
Îngerul care mă însoţea a strigat cu o solemnitate înfiorătoare 
– Fiţi gata! Fiţi gata! Fiţi gata! Căci teribila mânie a Domnului 
este aproape să vină.”6

4. Testimonies for the Church, 3:253.
5. Ibid., 260.
6. Early Writings, 119.
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„Ce aş putea spune pentru a ridica pe poporul lui Dumnezeu? 
Mi s-a arătat că scene înfricoşătoare stau înaintea noastră; Satana 
şi îngerii săi îşi folosesc toate puterile lor asupra poporului lui 
Dumnezeu. El ştie că dacă ei mai întârzie puţin în somnul lor, 
va putea fi sigur de ei, căci distrugerea lor este hotărâtă.”7

„Sunt momente când îmi este prezentată o perspective diferită 
cu privire la condiţia bisericii rămăşiţei, o condiţie care exprimă 
o indiferenţă înspăimântătoare faţă de nevoile acestei lumi ce 
piere din lipsă de cunoştinţă a adevărului acestui timp… O, cât 
de îndurerată este inima mea pentru că Hristos este făcut de 
ruşine de comportamentul lor atât de diferit de cel al Său!”8

„Mi-a fost arătată starea decăzută a poporului lui Dumnezeu; nu 
Dumnezeu s-a depărtat de ei, ci ei s-au depărtat de Dumnezeu 
şi au devenit căldicei. Ei au adevărul în teorie, dar nu cunosc 
puterea lui salvatoare. Pe măsură ce ne apropiem de timpul 
sfârşitului, Satana vine cu putere mare ştiind că timpul lui este 
scurt. Puterea lui va fi exercitată mai ales asupra rămăşiţei.”9 

„20 noiembrie 1855. În timp ce mă rugam, Duhul lui Dumnezeu 
a venit asupra mea dintr-o dată cu putere, şi am fost luată în 
viziune. Am văzut cum Duhul lui Dumnezeu se depărta de 
biserică.”10

„Ca membri în biserica rămăşiţei lui Dumnezeu, trebuie să ne 
rugăm cu o hotărâtă credinţă pentru darul iubirii. Dragostea 
este împlinirea legii, dar este manifestată mult prea puţin în 
mijlocul acelora peste care a strălucit o mare lumină.”11

Ellen White nu scrie aici despre baptişti, metodişti sau anglicani. 
Cuvintele ei se adresează adventiştilor de ziua a şaptea, pe care îi descrie 
într-o „stare decăzută”, o biserică de la care Duhul lui Dumnezeu se 
retrăgea cam din anii 1850. Se adresează unui popor adormit, prezentând 
o „indiferenţă înspăimântătoare” faţă de nevoile celor din jur. Ea spune că 

7. Christian Service, 81.
8. Testimonies for the Church, 8:24.
9. Spiritual Gifts, 4B:45.
10. Ibid., 2.
11. Bible Training School, 1 June 1903.
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poporul s-a depărtat de Domnul şi, chiar dacă are adevărul, nu are iubire 
– iar fără dragoste nu suntem „nimic” (1Corinteni 13:2). Pe scurt ea prezintă 
adventismul ca fiind laodiceanism. Totuşi Ellen White descrie adventiştii de 
ziua a şaptea ca fiind biserica rămăşiţă. Poate fi Laodicea rămăşiţa? Evident. 

Într-adevăr, oricât de patetic am fi descrişi, chiar prin cuvintele 
„ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”, Biserica Adventistă rămâne biserica 
rămăşiţei pentru simplu motiv (dacă nu altul) că este singura care posedă 
adevărul rămăşiţă. Indiferent de mulţimea libertinilor între membrii ei, a 
ipocriţilor, a homosexualilor sau a neconvertiţilor degeneraţi, care sug 
puterea şi spiritul din trup, noi suntem încă rămăşiţă pentru că doar noi 
posedăm adevărul rămăşiţă. În ultimă instanţă, repet, rămăşiţa poporului 
lui Dumnezeu astăzi se distinge prin adevărul şi nu prin sfinţenia sa. Este 
acelaşi principiu aplicat şi în cazul Israelului din vechime.

Analogia cu vechiul Israel merge de minune până la un punct. De la 
turnarea viţelului de aur, de la raportul celor douăsprezece iscoade, de la 
despărţirea naţiunii în două facţiuni combatante, de la apostazia lumească 
a primului templu, până la legalismul de înaltă speţă din perioada timpurie 
a celui de-al doilea templu, Israel a rămas poporul rămăşiţă, corpul religios 
al poporului lui Dumnezeu, care singur poseda adevărul prezent, în ciuda 
slăbiciunii sale spirituale. Chiar şi după ce rămăşiţa L-a răstignit pe Isus, 
Domnul a „încheiat legământul” (Daniel 9:27) cu ei pentru încă trei ani şi 
jumătate, dându-le vreme să se pocăiască de uciderea lui Isus şi să-L accepte 
ca fiind Mesia.

Cu toate acestea, Isus a trebuit în final să stea deasupra Ierusalimului 
şi să spună: „Iată, vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38). El a trebuit chiar să-i 
avertizeze pe conducători: „De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu 
va fi luată de la voi şi va fi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite” 
(Matei 21:43). Sosise timpul falimentului lui Israel, când nu a mai funcţionat 
ca şi comunitate, entitate politică sau ca biserică a rămăşiţei. Domnul a trebuit 
să cheme un nou popor, o nouă mişcare, o nouă biserică cu o nouă solie. 

Ni se poate întâmpla oare acelaşi lucru?





Capitolul 20

Oricine a practicat vreodată adventismul de ziua a şaptea trebuie să 
fi fost ispitit într-un anumit moment să pună sub semnul întrebării rolul 
profetic al bisericii. Mulţi, mai ales cei care au crescut în sistem, au văzut 
crasa ipocrizie a celor ce spun şi fac lucruri bune, acceptabile în public, în 
timp ce în întuneric comit cele mai josnice păcate. Alţii se satură de aceleaşi 
platitudini şi dogme repetate an după an. 

Câţi din tinerii noştri nu au fost frustraţi, exasperaţi sau chiar răniţi 
de acea atitudine a vârstnicilor de sunt-mai-sfânt-ca-tine, care i-au judecat şi 
condamnat chiar fără a cunoaşte durerea şi luptele inimilor lor? 

Câţi din tinerii noştri nu au fost crescuţi cunoscând mai multe despre 
Ellen White decât despre Isus Hristos? 

Câţi nu s-au săturat de lipsa de hotărâre în atitudinea faţă de doctrine 
şi standarde? 

Câţi nu cunosc reguli, legi, standarde, fără a-L cunoaşte pe Domnul? 
Câţi n-au fost forţaţi să părăsească adventismul pentru a găsi iubire, 

siguranţă şi acceptare, lucruri după care tânjiseră atât de mult pe când erau 
membri în rămăşiţă?

Acum câţiva ani, vizitând o adunare a harismaticilor, am întâlnit un 
cuplu de tineri care crescuseră ca adventişti de ziua a şaptea, învăţaseră 
la şcolile adventiste, dar care părăsiseră biserica. Fratele soţului era chiar 
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pastor adventist. În timpul încălzirii şi agitaţiei premergătoare serviciului 
harismatic, i-am întrebat de ce au plecat din adventism.

„Când eram în Biserica Adventistă”, mi-a răspuns soţul, „căsătoria 
noastră era compromisă. În această biserică am găsit dragostea şi ajutorul de 
care aveam nevoie. Acum căsătoria noastră merge extraordinar de bine.”

Alţii, dimpotrivă, au devenit îngrijoraţi de decăderea standardelor, 
de infiltrarea teologiei liberale în şcolile noastre, de lipsa unui adventism 
distinctiv predicat la amvoanele noastre, de penetrările politicii şi filozofia ei 
lumeşti în instituţiile noastre. Convinşi că biserica a devenit Babilon, ei s-au 
despărţit de trup unindu-se cu celelalte aşchii. Sau se preumblă în perimetrul 
bisericii evitând plata zecimii, criticând conducerea, despărţind comunităţile 
şi punând serios sub semnul îndoielii rolul profetic al denominaţiunii şi 
statutul de rămăşiţă. 

Care ar fi legătura cu subiectul nostru? Ei bine, o întrebare pentru fiecare 
dintre noi: ar putea Biserica Adventistă să-şi piardă statutul de rămăşiţă? Se 
poate ca ceea ce s-a întâmplat cu Israelul fizic după moartea lui Hristos, să aibă 
loc şi cu Israelul spiritual de astăzi? Va vărsa Dumnezeu, în ultimă instanţă, 
biserica Laodicea ca întreg chemând un nou corp, unul ce va împlini mai 
bine scopurile Sale? Nu, pentru că Laodicea este ultima biserică! Apocalipsa 
capitolul 3 se termină la versetul 22, cu solia către Laodicea. Nu există un 
verset 23, care să descrie o altă entitate. Nimic nu vine după Laodicea. Săraci, 
orbi şi goi, noi – deşi pare imposibil – suntem acel ultim corp unit.

De asemenea, când Domnul a chemat biserica creştină din Israelul 
naţional, El i-a dat o solie distinctă: „Isus din Nazaret este Mântuitorul 
lumii”. Această solie nu a fost doar o nouă lumină, ci adevărul prezent, 
noua lumină şi adevărul prezent pe care naţiunea iudaică le pierduse. Acesta 
este motivul pentru care Domnul a trebuit să cheme o nouă biserică. Dacă 
naţiunea ca grup ar fi acceptat adevărul, Dumnezeu nu ar . avut nevoie să 
formeze un nou corp. Dimpotrivă, El a trebuit să cheme doar pe aceia, atât 
evrei cât şi neamuri, care au acceptat şi proclamat solia ce fusese respinsă de 
grupul naţiunii iudaice.

Adevărul, adevărul prezent – nu sfinţenia – a fost caracteristica 
distinctivă a grupării rămăşiţă a lui Dumnezeu în fiecare veac. Astfel, slăbit şi 
prezentând destule lipsuri, adventismul încă deţine solia adevărului prezent 
pentru acest timp, care este chemarea lui Dumnezeu adresată bărbaţilor şi 
femeilor de pretutindeni de a se pregăti pentru cea de-a doua venire a lui 
Isus Hristos, evenimentul final dinaintea mileniului. Nu este nevoie de 
chemarea unei noi biserici, o rămăşiţă nouă cu o nouă lumină sau o altă solie 
a adevărului prezent. O nouă biserică ar trebui să aibă o nouă solie, totuşi, ce 
poate fi mai mult adevăr prezent decât a doua venire?
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Fără îndoială, apostazia a existat în adventism, aşa cum a fost 
întotdeauna în biserica lui Dumnezeu. Însă o biserică cu apostazie diferă 
substanţial de o biserică în apostazie – iar adventismul nu este în apostazie, 
chiar dacă apostazia este în el. O biserică apostată nu ar fi publicat „Adventiştii 
de Ziua a Şaptea cred… o expunere biblică a celor 27 puncte fundamentale de 
doctrină”. Nici nu ar fi publicat o serie de 7 volume de comentarii asupra 
cărţilor biblice, asupra cărţilor Daniel, Apocalipsa, toate scrise pentru a 
apăra doctrina fundamentală adventistă. O biserică ce face cunoscut lumii 
adevărul despre Isus, mântuire, Sabat, starea omului în moarte, a doua 
venire şi sanctuar, nu este în apostazie. O biserică apostată nu ar prezenta 
zilnic aceste mari adevăruri miilor de oameni din aproape fiecare popor al 
lumii. O biserică apostată nu ar tipări şi vinde în fiecare an sute de mii de 
cărţi ca: Tragedia veacurilor, Hristos Lumina lumii, Calea către Hristos, Educaţie, 
Divina vindecare, Patriarhi şi profeţi. 

Şi în Biserica Adventistă găsim Iude, Ahabi, Izabele. Probabil că sunt 
în număr mai mare decât cred majoritatea membrilor. Nu suntem ceea ce ar 
trebui să fim. Poate cineva să nege asta? Ba încă, suntem probabil într-o stare 
mai joasă decât credem; aceasta este, în fond, marea problemă a bisericii 
Laodicea. Ce păcat că nu toţi predică adevărurile noastre cu claritatea, 
convingerea şi credinţa cu care ar trebui. Chiar neridicată la adevărata 
ei valoare, întreita solie îngerească este cu mult mai aproape de adevărul 
prezent decât învăţăturile celorlalte biserici. Oricât de deprimantă ar fi starea 
bisericii, Domnul încă o foloseşte – şi numai pe ea – pentru a duce această 
solie  deosebită lumii întregi. Nu de la baptişti, harismatici, prezbiterieni sau 
episcopalieni am învăţat pentru prima  oară solia îngerească din Apocalipsa 
14. Am învăţat-o numai de la adventiştii de ziua a şaptea şi numai ei sunt cei 
de la care şi alţii o pot învăţa! Ellen White a spus: 

„Chiar dacă sunt rele în biserică, şi vor exista până la sfârşitul 
timpului, biserica trebuie să fie în aceste zile lumina unei lumi 
poluate şi demoralizate de păcat. Biserica, plăpândă şi cu 
defecte, având nevoie de îndreptare, de avertizare, de sfat, este 
unicul obiect de pe pământ căruia Hristos îi acordă suprema Sa 
grijă.”1 

Cu toate acestea mulţi adventişti sunt îngrijoraţi de curentele din 
biserică, şi pe bună dreptate. Nu doar că standardele au fost coborâte, dar 
solia noastră distinctivă nu mai este auzită cu frecvenţa din vremurile ei 

1. Testimonies to Ministers, 49.
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de început. Suntem la fel de refractari faţă de o predică despre judecata de 
cercetare ca şi faţă de una despre a doua venire, victoria asupra păcatului 
sau oricare alt aspect al adevărului prezent. În dorinţa lor de a predica 
adevărate predici „evanghelice”, unii slujbaşi sunt atât de vulnerabili la 
dezechilibru în prezentarea neprihănirii prin credinţă şi asigurării mântuirii, 
încât evanghelia lor devine greşită. Căci adevărata evanghelie este mai mult 
decât neprihănire.

Astfel, mulţi membri tânjesc după zilele de odini oară, când biserica 
predica „vechea solie” nediluată, neînăbuşită de astfel de lucruri ca 
neprihănirea prin credinţă, har sau asigurarea mântuirii. Ei tânjesc după 
acele vremuri când predicatorii veneau la amvon şi descriau cu fulgere şi 
tunete subiecte ca judecata de cercetare, alegerea între o viaţă perfectă, fără 
de păcat şi ştergerea numelor din cartea vieţii, distrugerea veşnică în iazul 
de foc ce aşteaptă pe cei ce vor învia la a doua înviere. Pentru ei, marile zile 
ale adventismului erau acelea când multe congregaţii nu ar fi lăsat să intre 
pe porţile lor bijuteriile, muzica rock sau negrii.

În realitate nu au existat niciodată „vremurile bune de odinioară”. 
Adventismul nu a avut niciodată slujbaşi perfecţi care să predice adevărul 
pur unor sfinţi perfecţi. Cât priveşte anul 1888, câţiva lideri conservatori au 
respins solia plină de putere a neprihănirii prin credinţă. Toate sfaturile, 
avertizările şi mustrările din partea Ellenei White cu privire la lumesc, 
starea de căldicel, apostazie, fanatism, rasism, imoralitate, adulter, egoism, 
corupţie, slujbaşi nesfinţi, gelozie, legalism, bârfă, masturbare, tineret 
refractar, jefuirea zecimii, abuz conjugal, revoltă, respingerea Mărturiilor 
precum şi cu privire la alte probleme îndeajuns de scandaloase încât să facă 
să roşească chiar şi Hollywood-ul, au fost scrise bisericii rămăşiţei în vremea 
sa, acele presupuse zile bune de odinioară când biserica stătea dreaptă 
pentru adevăr. Cât de des a plâns ea pentru biserică – atunci! Totuşi Domnul 
nu a respins corpul unit atunci, şi nu o va face nici acum. 

Da, există o mişcare crescândă în biserică – o mişcare spre biserică 
dinspre biserică, cu tendinţe de separaţie. Grupările deja îşi ordinează 
propriii slujbaşi, având propriile lor biserici. Dacă aceste fracţiuni şi biserica 
rămăşiţei nu opresc tendinţele de separare, o despărţire va avea loc. O astfel 
de schismă ar fi tragică pentru aceste mişcări, pentru că ele ar evolua direct 
în pofida sfatului Spiritului Profetic (pe undeva ironic este faptul că una din 
acuzele aduse de acestea bisericii este că ea ar merge în pofida Spiritului 
Profeţiei). O separaţie ar răni, de asemenea, şi denominaţiunea, în timp ce 
ajutorul şi întărirea ar putea fi oferite din ambele tabere.

Mulţi adventişti nemulţumiţi cred deja că biserica este în apostazie şi 
că Domnul va chema afară din ea o rămăşiţă credincioasă aşa cum a făcut cu 
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biserica creştină timpurie. Cei implicaţi în mişcările mai radicale cred că ei 
reprezintă aripa credincioasă, adevărata rămăşiţă, cred că Domnul îi cheamă 
afară din denominaţiunea organizată a adventiştilor de ziua a şaptea. Unii 
cred chiar că Biserica Adventistă organizată se va uni cu statul pentru a-i 
persecuta pe cei credincioşi. Mulţi care altădată s-ar fi dat înapoi cu oroare la 
gândul de a părăsi vreodată denominaţiunea şi a se uni cu un alt grup, deja 
au făcut-o. Alţii vor merge înainte după ei, în ciuda avertizării date de Ellen 
White, care spune răspicat: 

„Se poate ca biserica să pară că este aproape de cădere, dar nu 
va cădea. Ea va rămâne, în timp ce păcătoşii din Sion vor fi cernuţi 
– iar pleava va fi separată de adevărata făină. Aceasta va fi o 
teribilă încercare, dar va trebui să aibă loc.”2

Separatiştii explică această referinţă prin definirea „bisericii” care, în 
viziunea lor, este compusă doar din poporul credincios. 

„A devenit popular să defineşti biserica ca fiind constituită 
doar din sufletele credincioase. În conexiune cu aceasta este şi 
gândul că biserica vizibilă Adventistă de Ziua a Şaptea, formată 
atât din influenţe bune cât şi rele, nu este nici pe departe biserica 
lui Dumnezeu.”3 

Totuşi, chiar nota semnată de Ellen White demonstrează că biserica 
nu poate fi doar „suflete credincioase”; altfel cum ar putea să fie cernuţi 
„păcătoşii Sionului”? Referinţa în sine defineşte biserica drept un corp 
având incluşi în numărul membrilor ei şi unii păcătoşi – nu doar suflete 
credincioase – iar aceşti păcătoşi din Sion, nu sfinţii, vor fi cei cernuţi şi 
daţi afară. Ellen White nu a făcut niciodată vreo aluzie la faptul că, datorită 
apostaziei, Domnul va chema afară un nou popor. Ea a avertizat că apostazia 
ne va întârzia aici mai mult timp decât ar trebui, dar niciodată nu a încurajat 
unirea cu noi organizaţii. Dimpotrivă a avertizat: 

„Toate adevărurile pe care Dumnezeu le-a dat pentru aceste 
zile din urmă trebuie să fie proclamate lumii. Toţi stâlpii pe 
care El i-a aşezat trebuie să fie consolidaţi. Nu putem acum să 
călcăm alături, depărtându-ne de temelia zidită de Dumnezeu. 
2. Selected Messages, 2:380. Sublinierea autorului.
3. Ty Gibson şi James Rafferty, Trials and Triumph of the Remnant Church (Malo, Wash.: 

Light Bearers, 1992), 17, 18.
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Nu putem acum să intrăm într-o nouă organizaţie căci asta ar 
însemna apostazie de la adevăr.”4

„Nu este dat nici un sfat sau aprobare în Cuvântul lui 
Dumnezeu care să-i conducă pe cei ce cred solia îngerului al 
treilea la gândul că s-ar putea retrage. Puteţi să vă împăcaţi cu 
asta pentru totdeauna. Ceva ce ar încuraja o stare de dezbinare 
este o născocire a minţilor nesfinţite.”5

Conceptul că Domnul va chema o nouă mişcare duce la o eroare 
majoră. Când se va termina acest proces al chemării? Dacă o nouă mişcare ar 
fi să fie chemată afară din adventism, cât va dura până când această mişcare, 
la rândul ei, va cădea în acelaşi soi de păcate de care denominaţiunea însăşi 
este acuzată acum (de noii fondatori)? Cât va dura până când unii din 
membrii noii mişcări, vor hotărî că acum mişcarea este în apostazie şi trebuie 
să formeze o alta? Şi cât va mai dura înainte ca, inclusiv aceşti membri ai noii 
mişcări să simtă că ar trebui să înceapă o alta?

Mai devreme sau mai târziu Domnul trebuie să aibă corpul definitiv 
al credincioşilor Săi. Asta şi face. Cartea Apocalipsa în capitolul al treilea 
arată cine este acest corp.

Numele – Laodicea.

4. Selected Messages, 2:390.
5. Ibid., 3:21.



Capitolul 21

În vremea epocii patriarhale, rămăşiţa a fost constituită din câteva 
familii de (uneori) credincioşi urmaşi ai lui Dumnezeu. Rămăşiţa nu era 
un corp unit, oficial, ci mai mult o familie care a ales să facă legământ cu 
Dumnezeu. De la acea epocă, Domnul a avut o rămăşiţă unită, un popor 
„oficial”, vizibil, căruia îi dăduse cea mai mare lumină cu privire la Sine 
şi la adevărurile Sale specifice pentru acel timp. Domnul a avut însă şi un 
popor spiritual, „rămăşiţă în cadrul rămăşiţei”, cei care, în cadrul corpului 
unit sunt, de fapt, mântuiţi prin acest adevăr. Între cele două grupuri este o 
mare diferenţă. 

Acest contrast apare în Apocalipsa, în solia Tiatirei, una din cele şapte 
biserici ale Domnului. Deşi este anunţată o judecată împotriva Tiatirei, 
pentru apostazie, Domnul recunoaşte în ea şi o rămăşiţă credincioasă: 

„Vouă însă, tuturor celorlalţi (aici pentru „celorlalţi” este folosit 
acelaşi cuvânt în original cu cel din Apocalipsa 12:17 pentru 
„rămăşiţă”) din Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta şi nu 
aţi cunoscut ‚adâncimile Satanei’, cum le numesc ei, vă zic: ‚Nu 
pun peste voi altă greutate’. 
Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!” 

(Apocalipsa 2:24-25, sublinierile autorului)
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În Tiatira Domnul face distincţie între cei ce erau credincioşi, în 
contrast cu corpul majoritar necredincios. Acesta este modul general în 
care s-au petrecut lucrurile de la Sinai până în ziua de astăzi. Calitatea de 
membru în rămăşiţa unită nu reprezintă o garanţie de mântuire de mai mare 
valoare decât garanţia sănătăţii prin calitatea de membru într-un club de 
sănătate. Israelul din vechime a fost rămăşiţa unită a lui Dumnezeu pentru 
mai mult de o mie de ani, dar nu orice israelit a fost mântuit. Nici în Tiatira 
nu a fost mântuit oricine. Oare va fi vreo diferenţă în adventism?

Bineînţeles că nu. Mulţi adventişti nici măcar nu ştiu ce este adevărul, 
cu atât mai puţin sunt ei mântuiţi de acest adevăr. Dacă mulţi adventişti îl 
urmează pe Isus cu greu de pe acum, ce vor face ei atunci când vor fi puşi 
faţă în faţă cu mânia fiarei şi a icoanei ei? 

„Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum 
vei putea să te iei la întrecere cu nişte cai? 
Şi, dacă te crezi la adăpost decât într-o ţară liniştită, ce vei face 
la creşterea Iordanului?” (Ieremia 12:5). 

Când persecuţia va începe, membrii vor începe să părăsească biserica 
cu aşa viteză încât acolo unde erau odată adventişti de ziua a şaptea nu vor 
mai fi decât nori de praf.

„Pe măsură ce furtuna se apropie, o mare grupare a acelora ce 
au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care nu 
au fost sfinţiţi prin ascultare de adevăr, îşi vor părăsi poziţiile şi 
se vor uni cu cei din rândurile potrivnicilor.”1

„În curând poporul lui Dumnezeu va fi încercat prin aspre 
judecăţi şi, mare parte a acelora care azi apar ca fiind autentici, 
adevăraţi, se vor dovedi a fi doar tablă ordinară. În loc de 
a fi întăriţi şi dovediţi ca valoroşi prin atacul potrivnicilor, 
ameninţări şi abuzuri, ei vor lua cu laşitate locul celor care astăzi 
sunt opoziţia.”2

„Nu este prea departe timpul când încercarea va veni asupra 
fiecărui suflet. Semnul fiarei ni se va impune. Aceia care pas cu 
pas au cedat cerinţelor lumeşti şi s-au conformat cu obiceiurile 

1. The Great Controversy, 608. Sublinierea autorului.
2. Testimonies for the Church, 5:136. Sublinierea autorului.
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lumeşti nu vor vedea o greutate deosebită în a se supune 
puterilor, care, mai mult decât să-i ia în derâdere şi să-i insulte, 
îi vor ameninţa cu închisoarea şi chiar cu moartea. Lupta se va 
da între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În 
această vreme aurul va fi separat de zgură în biserică.”3

„Va fi o cernere. Pleava va fi separată de grâu. Pentru că 
fărădelegea abundă, dragostea multora se va răci. Acesta va fi 
timpul special când cel autentic va fi cel mai puternic. Va fi o 
separare a noastră de aceia care nu au apreciat lumina şi n-au 
umblat în ea.”4

Aceste referinţe şi, mai ales, cea despre păcătoşii din Sion care vor fi 
„cernuţi”, învaţă trei idei:

• O separare va avea loc în biserica rămăşiţei între cei credincioşi şi cei 
necredincioşi.

• Această separare va avea loc în legătură cu semnul fiarei şi 
persecuţia din ultimele zile.

• Cei dovediţi necredincioşi vor părăsi biserica şi se vor uni cu 
opoziţia.

Ultimul punct este crucial. Unii critici ai bisericii folosesc analogia 
chemării de către Domnul a reformatorilor protestanţi afară din Roma sau a 
bisericii primare afară din Israel, ca exemple pentru ceea ce va face Domnul 
în chemarea poporului credincios afară din adventism, în momentul în care 
biserica-instituţie în sine devine persecutorul lor. Îndeajuns de interesant, 
„Laodicea” înseamnă „un popor judecat” şi găsim adesea în Scriptură ideea 
rămăşiţei în contextul judecăţii. Iar dacă Laodicea este ultima biserică, aşa 
cum spune Biblia şi, dacă va fi o separare între grâu şi pleavă în biserică, 
aşa cum ştim că va fi şi, dacă păcătoşii din Sion vor fi „cernuţi”, aşa cum 
afirmă clar Ellen White, atunci despărţirea va avea loc doar atunci când 
cei necredincioşi vor părăsi biserica. S-ar putea întâmpla şi altfel? Nu ne 
este permisă alternativa de a ieşi ca grupare credincioasă afară din biserica 
apostată. 

Vă rog să nu pierdeţi din vedere un lucru: această separare va avea 
loc în timpul persecuţiei din ultimele zile şi nu înainte. Deşi biserica a 

3. Ibid., 81.
4. Letter 46, 1887, 6.
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fost zguduită încă din zilele când trăia Ellen White, proba adevărată a 
credincioşiei pentru Isus vine atunci când semnul fiarei va fi impus bisericii 
la sfârşitul lumii, chiar înaintea întoarcerii lui Hristos. Isus a afirmat că grâul 
şi neghina cresc împreună „până la seceriş; şi la timpul secerişului, voi spune 
secerătorilor: ‚Culegeţi întâi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar 
grâul strângeţi-l în grânarul meu’” (Matei 13:30). În acel moment, grâul şi 
neghina, nu doar în adventism, ci peste tot, vor fiseparate. Diferenţa este 
că cei ce sunt „grâu” în celelalte biserici se vor uni cu cei ce deja „păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus” (Apocalipsa 12:17), în timp 
ce necredincioşii din adventism „îşi vor abandona poziţiile şi se vor uni cu 
cei din rândurile potrivnicilor.”

Fără îndoială, o separare va avea loc între noi. Există prea mult păcat 
şi răceală, egoism şi răutate înaintea Domnului astfel încât corpul unit al 
bisericii să fie luat la ceruri în starea sa actuală. Şi, cine ştie, dacă un corp al 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, organizat, instituţionalizat va exista 
până în timpul din urmă? În situaţia extremă creată atunci, cei credincioşi 
vor fi sau în puşcării sau în mormintele cimitirelor sau în văgăunile munţilor. 
Este greu de presupus că organizaţia va rămâne în starea sa actuală.

Până atunci, cât de bine ar fi ca zgura să poată fi transformată în aur, 
printr-o tehnică de alchimie spirituală, sau ca neghina să devină grâu printr-
o metodă de încrucişare. Din păcate, nu mulţi vor avea această experienţă. 
Dimpotrivă, în faţa persecuţiei „o mare parte din cei ce au mărturisit credinţa 
în solia îngerului al treilea, dar nu au fost sfinţiţi prin ascultarea adevărului” 
nu doar ne vor părăsi, ci chiar se vor întoarce împotriva noastră.

Ce deosebeşte aceste două grupări? Dacă cei ce ne părăsesc nu sunt 
„sfinţiţi prin adevăr”, atunci cei ce rămân trebuie să fie. Ei sunt cei care nu 
doar cunosc adevărul ci îl şi trăiesc, cei care, nu doar cunosc despre Isus, ci îl 
cunosc pe Isus, care prin relaţia personală cu El fac dovadă că Îl iubesc şi vor să 
aibă în ei „chipul lui Hristos” (Galateni 4:9). Ei reprezintă versiunea modernă 
a celor care, în fiecare epocă a bisericii, au rămas credincioşi Domnului, chiar 
când mulţimile le erau împotrivă. Ei sunt „rămăşiţa în rămăşiţă”.

„Vai de cetatea răzvrătită şi stricată, de cetatea plină de 
asuprire! Ea n-ascultă de nici un glas, nu primeşte mustrarea, 
nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său 
[...] Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va 
încrede în Numele Domnului. Rămăşiţa lui Israel nu va mai lucra 
nedrept, nu va mai spune minciuni şi nici nu se va mai găsi în gura 
lor o limbă înşelătoare.”

(Ţefania 3:1,2,12,13, sublinierea autorului)
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„În timp ce un mare număr al celor ce s-au mărturisit a fi 
credincioşi îşi neagă credinţa prin faptele lor, va fi o rămăşiţă 
care va îndura totul până la sfârşit.”5

Ca şi în vremea profetului Ilie, când Domnul a avut puşi de-o parte 
„şapte mii [de bărbaţi], pe toţi cei care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui 
Baal şi a căror gură nu l-a sărutat” (1Împăraţi 19:18), Domnul are credincioşii 
Săi în Israelul spiritual de astăzi. Şi, aşa cum Ilie nu îi ştia în mod individual, 
tot aşa nu-i cunoaştem nici noi. Cine poate şti cu adevărat ce este în sufletele 
oamenilor? Cum le putem înţelege noi cele mai profunde lupte interioare? 
Cine ştie abuzul şi suferinţa pe care le-au suportat sufletele lor vulnerabile 
în copilărie? Cine poate vedea structura genelor lor? Suntem, deci, sfătuiţi să 
nu judecăm. „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; căci cu ce judecată judecaţi, 
veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” (Matei 7:1)

Atât de des se întâmplă ca în lucrurile pe care le acuzăm cu atâta 
precizie la alţii să ne găsim la fel de vinovaţi. 

„Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci, nu te poţi 
dezvinovăţi, căci în ceea ce judeci pe altul, te condamni singur, 
fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.” 

(Romani 2:1)

Atunci când Isus a fost în trup El a petrecut mai mult timp în acte de 
slujire a păcătoşilor în biserică decât în acte de condamnare a lor. N-ar trebui 
să facem oare la fel? Totuşi este mult mai la modă să critici biserica, decât 
să te rogi pentru ea. Este mult mai plăcut să bârfeşti pe seama păcatelor 
celorlalţi, decât să-ţi sacrifici timp şi energie pentru a le remedia. Este mai 
uşor să fii „acuzatorul fraţilor” (Apocalipsa 12:10), decât „să suspini şi să 
gemi din cauza tuturor urâciunilor” (Ezechiel 9:4) care se petrec în ţară.

Fără îndoială, biserica nu este ceea ce ar trebui să fie. Nu a fost 
niciodată, nici acum, nici acum o sută de ani, nici acum două mii cinci sute 
de ani. Astfel, cei care consideră că au o chemare în a găsi greşeli în biserică, 
nu vor fi niciodată trecuţi în şomaj, căci este destul gunoi de scormonit.

Cei care cred că au o chemare de a fi ca Isus, vor avea, de asemenea, 
şi ei de lucru. Sunt destui sfinţi chinuiţi în durere şi suferinţă pentru a-i 
ţine ocupaţi pe toţi aceia care vor să le slujească aşa cum a făcut-o şi Isus. 
Aşa de mult ne-am dori să ţinem o predică puternică pentru Isus, care să 
îngenuncheze comunitatea tremurând înaintea Domnului sau să avem 

5. Adventist Review, 26 September 1912.
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o clasă a şcolii de Sabat care să se înmulţească văzând cu ochii, să facem 
donaţii importante pentru proiecte misionare de calibru!

Totuşi, în acelaşi timp, avem în jurul nostru, nu doar în comunitatea 
locală, ci şi în biserică, suflete ce au nevoie de slujirea noastră cu tot atâta 
disperare câtă aveau cei slujiţi de Hristos în biserica rămăşiţei de acum două 
mii de ani. Cuvintele noastre, bunătatea şi dragostea pline de sacrificiu de 
sine în slujirea celorlalţi din biserică ar putea lucra drept factori definitorii, 
ajutând acestor oameni slabi şi plini de greşeli astfel încât, atunci când va 
veni proba finală, să ia o poziţie pentru Isus. Critica, bârfa, condamnarea vor 
ajuta, cu siguranţă, la împingerea lor în tabăra duşmanului şi vor ajuta şi la 
târârea noastră acolo.

Fără îndoială, o zguduire înfricoşătoare, dureroasă va veni asupra 
bisericii rămăşiţei. Grâul şi neghina vor fi despărţite. Iar acesta este un 
proces pe care Domnul îl va face, nu noi. Slujba noastră este de a-L iubi pe 
Isus şi pe aceia pentru care El a murit, atât din interiorul, cât şi din afara 
bisericii, de a-i ajuta pe ei şi pe noi înşine pentru marea zi a Domnului, când 
El va ocroti această rămăşiţă din rămăşiţă.

„Căci vine ziua Domnului, este aproape, o zi de întuneric şi 
negură mare, o zi de nori şi de întunecime [...] Atunci oricine 
va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va 
fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, 
şi pentru cei rămaşi, pe care Domnul îi va chema.” 

(Ioel 2:1,2,32)



Când rămâi numai tu...





Capitolul 22

Încă de la începutul şederii Sale pământeşti, Isus a fost impulsionat de 
un singur motiv: să trăiască pentru a-i binecuvânta pe ceilalţi. De la primele 
zile ale vieţii în Galilea, până la ultima răsuflare pe cruce, viaţa de sacrificiu 
şi negare de sine a lui Hristos a fost în întregime consumată pentru binele 
umanităţii. Compasiunea Sa nu a cunoscut limite; slujirea Sa nu a avut 
graniţe. Dacă erau bolnavi, Isus îi vindeca; dacă erau descurajaţi, El îi lumina 
la faţă şi la suflet; dacă erau lipsiţi de speranţă, El le-o dădea. Nici o durere 
nu era prea mică, nici o persoană nu era insignifiantă, nici un plânset nu era 
prea şters. Cât de des a transformat plânsul în veselie, strigătele de disperare 
în strigăte de laudă, lacrimi de întristare în lacrimi de bucurie! De la oraş la 
oraş, de la sat la sat, din casă în casă, Isus a lucrat fără odihnă, predicând 
Evanghelia şi vindecând pe suferinzi – Împăratul universului înveşmântat 
în trup omenesc. 

Prin El, cei orbi din naştere aveau ochii plini de lumină. Cei 
şchiopătând, cu picioare mutilate, zburdau liberi ca cerbii; muribunzii erau 
treziţi în vigoarea tinereţii. Toate datorită lui şi numai lui Isus. Orice cuvânt 
spus, orice faptă făcută, a fost pentru reabilitarea oamenilor. Ce putea cerul 
să dea mai mult decât a dat prin Mântuitorul? „Ce aş mai fi putut face viei 
Mele, şi nu i-am făcut?“ (Isaia 5:4). A venit, a slujit, a vindecat, a iertat, a 
mângâiat, a învăţat – a dat tot ce putea da Dumnezeu Însuşi întruchipat în 
om. 
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Să privim mai departe: 

„După aceste lucruri Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, 
numită Marea Tiberiadei şi o mare mulţime mergea după El, 
pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus S-a 
suit pe munte şi stătea acolo cu ucenicii Săi.“ (Ioan 6:1-3)

Slujirea L-a epuizat pe Isus şi avea nevoie de odihnă. Aşa că, împre-
ună cu cei doisprezece, a mers către un loc retras. Însă mulţimile Îl urmau, 
aducând cu ei bolile lor, durerile lor către un Stăpân ce îi putea vindeca, 
mângâia, alina cu o mişcare, cu un cuvânt, cu o atingere. Curând „Isus… Şi-a 
ridicat ochii şi a văzut că o mare mulţime vine spre El“ (Ioan 6:5) şi fiindu-I 
milă de ei, a dorit să-şi hrănească turma. „Este aici un băieţel“, a zis Andrei, 
„care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?” (Ioan 
6:9).

Cinci pâini şi doi peşti pentru „cinci mii“ (v.10)? Fiecăruia abia dacă 
i-ar fi revenit un oscior şi câteva firimituri. Totuşi Isus a pus oamenii să 
se aşeze în grupuri şi a înmulţit pâinea şi peştii până când bărbaţi, femei 
şi copii au fost „săturaţi“ (v.12), rămânând destul pentru a mai umple şi 
douăsprezece coşuri. Cum a răspuns mulţimea? Ellen White scrie: 

„De-a lungul întregii zile convingerea se întărea. Acel act de 
încoronare (hrănirea celor cinci mii) însemna asigurarea că 
mult aşteptatul Eliberator este între ei. Speranţele oamenilor 
cresc tot mai mari. El este Acela care va face Iudeea un paradis 
pe pământ, un ţinut în care curge lapte şi miere. El poate 
satisface orice dorinţă. El poate distruge puterea atât de urâtei 
Rome. El poate elibera Iuda şi Ierusalimul. El poate vindeca 
soldaţii care sunt răniţi în lupte. El poate aproviziona întreaga 
armată cu alimente. El poate cuceri naţiuni şi poate da lui Israel 
atât de dorita stăpânire.“1

Deci, ce-ar fi dorit mulţimea să facă? 
Isus ştia „că ei vor veni să-L ia ca să-L facă împărat” (Ioan 6:15, sub-

linierea autorului). Mulţimile au fost atât de impresionate de această 
minune, atât de uimite de potenţialul pe care îl văzuseră în El, încât doreau 
să-L încoroneze ca rege, ca Eliberatorul lui Israel, Cel atât aşteptat. Aici era 
Cel prin care naţiunea putea ajunge în culmea maiestăţii pe care considera 

1. The Desire of Ages, 377.
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că o merită. Speranţele lor lumeşti erau acum puse în Isus. El era Acela care 
le va satisface visurile de putere şi glorie. 

Cum se termină versetul?
„S-a dus iarăşi spre munte, numai El singur.” 
Cum? Isus le-a răsturnat planurile? Nu le va da voie să-L încoroneze 

ca rege? Nu le va împlini deloc aşteptările? 
Oamenilor nu le-a plăcut asta cu nici un chip. Toate speranţele lor 

lumeşti fuseseră puse în Isus, iar El îi dezamăgise. Fatal.

„Când Isus nu a dat voie oamenilor să îl facă împărat, El a ştiut 
că un punct de cotitură în istoria Sa fusese atins. Mulţimile 
care doriseră să-L înalţe pe tron astăzi, se vor întoarce de la El 
mâine. Dezamăgirea ambiţiei lor egoiste va întoarce iubirea lor 
spre ură, iar laudele lor către blesteme.“2

În ziua următoare, într-o sinagogă din Capernaum, Isus a spus: 

„Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mana în pustie 
şi au murit… Eu sunt Pâinea vie, care S-a coborât din cer. Dacă 
mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe 
care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa 
lumii.“ (Ioan 6:48-51)

Esenţa predicii Sale a fost că oamenii aveau nevoie să fie părtaşi 
naturii Sale, să-şi însuşească caracterul Său. Dacă ei erau doritori de a-I fi 
urmaşi, asta cerea completa supunere faţă de Isus. 

„Chemarea lor era aceea de a deveni plini de sacrificiu de sine, 
smerenie şi umilinţă în inimă. Ei trebuiau să meargă pe îngusta 
cărare bătută de Omul Calvarului, dacă doreau să fie părtaşi la 
darul vieţii şi al slavei cerului.“3

Ca efect al cuvintelor Sale, al eşecului de a fi încoronat cu o zi în 
urmă, în acel moment „mulţi din ucenicii Lui s-au dus înapoi şi nu mai 
umblau cu El.“ (Ioan 6:66) Mulţimile, care fuseseră atât de entuziaste faţă 
de Isus, care beneficiaseră din plin de puterea Sa divină, care fuseseră atât 
de mulţumitoare pentru tot ceea ce făcuse El pentru ele încât doriseră să-L 

2. Ibid., 383.
3. Ibid., 391.
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facă rege, acum L-au abandonat. Şi, ca şi cum nu era destul, mulţi chiar s-au 
întors împotriva Sa. 

„Îşi susţineau atitudinea lor, aducând la iveală orice lucru 
care putea fi întors împotriva Lui; o aşa de mare indignare 
produseseră aceste false rapoarte încât viaţa Lui era în 
pericol.“4

Bineînţeles, criza din Galileea nu a fost ultima în care Isus s-a găsit 
într-o situaţie asemănătoare. Când mergea călare spre Ierusalim, în ultimele 
zile ale slujirii Sale, voci din mulţime ce strigau „Osana, Fiul lui David! 
Binecuvântat este Cel care vine în Numele Domnului! Osana, în cele prea 
înalte!“ (Matei 21:9), vor striga câteva zile mai târziu „Răstigneşte-L!“ 
(Marcu 15:13).

După predica din Capernaum, când mulţi Îl părăsiseră, Isus a privit 
pe cei doisprezece, cei ce fuseseră cei mai apropiaţi ai Săi, cei cărora le-a 
descoperit cele mai mari adevăruri, cei ce cunoşteau cel mai mult slujirea Sa, 
şi i-a întrebat: „Voi nu vreţi să vă duceţi?“ (Ioan 6:67). „Doamne“, I-a răspuns 
Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice; şi noi am 
crezut şi am cunoscut că Tu eşti Sfântul lui Dumnezeu.“ (Ioan 6:68-69)

Totuşi, ce s-a întâmplat mai departe?
Iuda, bineînţeles, ne vine primul în minte, nu doar L-a părăsit pe Isus, 

dar L-a şi trădat, măsurând cu treizeci de piese de argint viaţa Fiului lui 
Dumnezeu. Iuda L-a iubit pe Isus şi a fost mişcat şi convins de viaţa şi slujirea 
Mântuitorului, cu toate acestea, într-un anume complex de circumstanţe, şi-
a trădat Stăpânul. 

Dar ceilalţi unsprezece ce au făcut?
Matei, povestind arestarea lui Isus în Ghetsemani, a scris „Atunci 

toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit“ (Matei 26:56). Marcu, amintind acelaşi 
eveniment, a scris „Şi toţi L-au părăsit şi au fugit“ (Marcu 14:50). Chiar 
impulsivul Petru nu doar că L-a părăsit, dar, înainte de venirea zorilor, 
a negat de trei ori orice legătură cu Isus. Din diferite motive, sub diferite 
circumstanţe, toţi cei ce-L cunoscuseră pe Isus L-au abandonat şi au fugit. 
Unii, bineînţeles, s-au întors, dar în ora marii încercări Isus a fost singur. 
Conducătorii L-au urât. Gloata a fost împotriva Lui. Iuda L-a trădat. Ucenicii 
L-au părăsit. Petru s-a lepădat de El. Isus a fost obligat să meargă înainte 
singur. 

S-I-N-G-U-R!

4. Ibid., 392, 393.
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Bine, bine. Dar ce legătură este între părăsirea lui Isus şi noi, corpul 
instituţionalizat al bisericii rămăşiţei? Ani de zile adventiştii au anticipat 
vremea zguduirii, despărţirea finală a grâului de neghină, când mulţi, sub 
ameninţarea persecuţiei, îşi „vor părăsi poziţiile şi se vor uni cu cei din 
rândurile potrivnicilor“.5 Scenariul a fost descris iar şi iar în cărţi, articole 
şi predici: familiile se vor dezbina, părinţii se vor ridica împotriva copiilor, 
copiii împotriva părinţilor, membrii bisericii împotriva membrilor bisericii. 

Deşi toţi avem noţiuni despre cum va fi acest cutremur, mulţi 
adventişti nu au cu adevărat vreo idee despre cel mai ingenios plan al 
diavolului de a ne separa de adevăr. Vom fi subminaţi, zguduiţi cum nici 
măcar nu îndrăznim să gândim, prin metode cu care trimestrialele subiecte 
ale Şcolii de Sabat nu ne vor familiariza vreodată (n.trad., la data scrierii 
cărţii, 1994, autorul nu era încă editor în departamentul Şcoală de Sabat al 
Conferinţei Generale).

Câteodată am parte de sclipiri, mici flash-uri de înţelegere a ceea 
ce ne va face diavolul – şi mă cutremur, nu doar pentru mine, ci şi pentru 
biserică. Şi mă gândesc: Poporul nostru nu este pregătit pentru aşa ceva! 
Când anticipez astfel de asalturi neaşteptate, iar apoi privesc la căldicelul 
popor laodicean, obedient cursului lumii, o imagine mă apasă arzător: aceea 
a mielului care merge la tăiere. 

Sunt cuvinte tari, dar ca biserică vom fi atacaţi de îngeri pe care nu 
îi aşteptăm şi, astfel, suntem nepregătiţi. Tot ce va putea fi mişcat, va fi cu 
adevărat cutremurat – şi asta pe căi la care nu ne-am gândit vreodată. 

Există, în orice caz, un remediu, acela al pregătirii personale. Trebuie 
să fim în stare, prin harul lui Dumnezeu, să rezistăm celor mai ticăloase 
planuri satanice de despărţire a noastră de Isus şi de adevărul Său pentru 
acest timp. Am încercat timp de ani de zile să mă înarmez cu armele necesare 
pentru acest scenariu, pe  care l-am văzut că vine spre noi, nu de ieri de azi. 

Care este răspunsul? 
Trebuie să separăm credinţa noastră, dragostea noastră pentru Isus, 

dragostea noastră pentru adevăr; să separăm totul –100%, fără excepţii - de 
toţi şi de tot, inclusiv, şi mai ales, de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. 

Nu mă refer la părăsirea denominaţiunii. Vă rog frumos! Nu de puţină 
ipocrizie dau dovadă cei ce se separă de corp, pe motiv că acesta nu urmează 
sfaturile, când cele mai clare sfaturi ne spun tocmai să nu plecăm. Prin harul 
lui Dumnezeu, singurul mod prin care aş părăsi Biserica Adventistă este 
acela de a fi exclus – şi tot mi-aş trimite zecimea către ea! Dacă Biserica 
Adventistă trimite banii zecimii mele lui Saddam Hussein, eu voi continua să 

5. The Great Controversy, 608.
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fiu adventist de ziua şaptea (n.trad., un nume cu rezonanţă la 11 ani după 
scrierea cărţii ar fi Osama bin Laden). 

Ce am vrut atunci să spun în exprimarea despre separarea totală a 
credinţei noastre de biserică? 

Să presupunem că, după ce citiţi această carte, auziţi că fratele Clifford 
Goldstein a părăsit adventismul pentru că a fost prins comercializând 
droguri în biroul său din Conferinţa Generală.

Cum v-aţi simţi? Sper că rău. Dar este anulată, oare, moartea lui 
Hristos pentru că Goldstein a devenit infractor? Se schimbă Sabatul în 
duminică pentru că Goldstein a fost ipocrit? Va fi invalidată slujirea de mare 
preot a lui Hristos pentru că tot timpul când Goldstein a scris şi predicat, era 
şi traficant de droguri? 

Bineînţeles că nu. 
Să presupunem că despre persoana care a lucrat din greu pentru a vă 

câştiga pentru Isus, cu care aţi studiat, cu care aţi plâns, cu care v-aţi rugat 
împreună, care este responsabilă pentru cunoaşterea pe care o aveţi despre 
Isus, aţi afla că tot timpul a abuzat sexual de copii.  Este anulată neprihănirea 
prin credinţă pentru că tocmai cel care v-a învăţat primul despre ea a 
molestat copii? 

Este anulat darul profetic dovedit de Ellen White pentru că un 
homosexual a fost cel care v-a familiarizat cu aceste cărţi? Devine neadevărată 
solia pentru că tocmai cel ce v-a adus-o a fost mânat de poftă după copilaşul 
dumneavoastră de doar cinci anişori? 

Bineînţeles că nu. 
Să presupunem că un lider al bisericii, respectat de dumneavoastră, 

cel care v-a hrănit sufletul şi ale cărui cuvinte, comportare şi exemplu au 
strălucit ca o lumină spirituală în inima dumneavoastră, a fost tot timpul 
un homosexual practicant. Se schimbă cumva adevărul prezent din această 
cauză? Suntem cumva puşi în afara obligaţiei de a păzi cele Zece Porunci? Îşi 
schimbă cumva adventismul statutul de corp al rămăşiţei? S-au dus cumva 
morţii deodată în rai sau în iad?

Bineînţeles că nu. 
Indiferent ce ar face cineva, oriunde în biserică, indiferent cât de mult 

ar exista în biserică apostazie, corupţie, scandal, păcat – adevărul rămâne 
adevăr. Nici unul din biserică nu poate face ceva care să anuleze, nici chiar să 
altereze ceva din întreita solie îngerească, mai mult decât ar altera o decizie a 
comitetului Conferinţei Generale mersul soarelui pe bolta cerească. 

Totuşi întrebarea crucială ar fi: eşti îndeajuns de bine înrădăcinat în 
Isus, eşti îndeajuns de credincios soliei, pentru ca în cazul în care oamenii 
pe care i-ai iubit şi admirat cel mai mult se vor arăta a fi de cea mai ticăloasă 
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speţă, Iude nepocăite ca Iuda însuşi, tu să rămâi neclintit? Eşti îndeajuns de 
sigur de adevărul pe care nu-l vei lepăda? Asta, indiferent de ceea ce cineva 
din biserică va face, va spune sau va deveni? 

Cât de mulţi au fost pierduţi pentru că şi-au aţintit ochii asupra 
fiinţelor umane păcătoase şi  pline de greşeli şi nu asupra Singurei Fiinţe 
nepăcătoase, lipsită de greşeli ce a existat vreodată! Pentru acest motiv avem 
nevoie să despărţim credinţa noastră de oricine şi orice, chiar (şi mai ales) de 
cei din biserică, şi să o centrăm asupra lui Isus. 

Bineînţeles, putem obţine ajutorul celor din biserică atunci când avem 
această nevoie. Ne putem sprijini pe alţii în vremuri de suferinţă. Avem 
nevoie să ne iubim unii pe ceilalţi, să ne purtăm reciproc poverile, să fim 
binevoitori în a ne oferi viaţa în slujba celorlalţi. Avem nevoie disperată de a 
fi corpul bisericesc atât de atent şi iubitor pe care îl doreşte Isus, dar pe care, 
din păcate, nu-l găseşte în noi. Iar, în final, când impunerea îşi va croi drum, 
când ziua încercării va veni peste fiecare suflet, va trebui să fim în stare să 
stăm neclintiţi pe propriile noastre picioare, încrezându-ne în Domnul şi în 
Cuvântul Său şi în nimeni altcineva, pentru că nimeni altcineva nu poate fi 
crezut în totalitate.

Probabil că astăzi vă aflaţi în Biserica Adventistă pentru că cineva v-a 
descoperit solia în mod dezinteresat. Probabil că singurul motiv pentru care 
sunteţi aici este că vreun adventist sau adventişti v-au descoperit iubirea şi 
caracterul lui Isus prin viaţa pe care au trăit-o. Probabil că sunteţi membru 
al unei comunităţi adventiste, iubitoare, plină de grijă şi centrată în Hristos, 
unde vă puteţi bucura de părtăşie şi ajutor din partea sfinţilor. Chiar şi aşa 
aveţi nevoie de o experienţă cu Isus care să meargă dincolo de părtăşiile şi 
picnicurile cu cei din biserică. Aveţi nevoie de o experienţă ce va rămâne 
neclintită în Isus indiferent de ceea ce vor face ceilalţi din biserică. Indiferent 
de măsura în care acel creştin sau biserica s-a implicat în dezvoltarea relaţiei 
dumneavoastră cu Isus – dacă acesta este singurul motiv pentru care 
rămâneţi în biserică, mai devreme sau mai târziu, Satana se va asigura că 
veţi întâlni adventistul ticălos, nesfânt, care vă va târî afară mult mai repede 
decât aţi intrat.

Atenţie: zguduirea adventismului nu va fi aşa limpede cum ne 
imaginăm. Dacă ar fi vorba doar de acei catolici în număr atât de mare, răi, 
meschini, consumatori de carne de porc, păzitori ai duminicii, împreună cu 
protestanţii apostaziaţi, care vor căuta ceartă cu noi, drăguţii, plăcuţii, sfinţii, 
vegetarienii adventişti de ziua a şaptea, din pricina conflictului Sabat/
duminică, atunci ar fi relativ uşor să supravieţuieşti acestui cutremur. Totuşi 
nu va fi atât de simplu. Este un lucru să vezi că alţi adventişti – chiar pastori 
şi lideri – sunt aruncaţi în închisori pentru că refuză să facă un compromis 
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asupra Sabatului! Ce inspiraţie şi putere am primi din credincioşia lor! Dar ce 
vom face atunci când oamenii pe care îi admirasem atât de mult sunt aruncaţi 
în închisori pentru că acolo le-a fost locul dintotdeauna? Cât de liniştitor ar fi să 
ştim că lumea ne urăşte pentru că stăm neclintiţi în adevăr, în timp ce ea este 
condamnată pentru respingerea legii lui Dumnezeu! Dar cine este pregătit 
pentru timpul când, probabil la începutul crizei finale, lumea nu ne va urî 
pentru că suntem sfinţi şi neprihăniţi, ci pentru că merităm a fi urâţi?

Isus a spus că vrăjmaşul a semănat neghină între grâu (Matei 13:25), 
iar acest duşman a semănat aceeaşi neghină şi în adventism. Nu pare şi mai 
plauzibil să semene şi mai multă neghină în biserica rămăşiţei, între oamenii 
care au adevărul prezent? N-ar fi oare unul dintre cele mai ingenioase planuri 
să aştepte momentul oportun înainte de a expune neghina lumii în aşa fel 
încât nu doar să necăjească, ci chiar să zdruncine credinţa celorlalţi? Şi ce 
timp ar fi mai nimerit decât acela dinaintea sau chiar din timpul crizei legii 
duminicale? 

Cazul Waco (n. trad., anul 1993; FBI-ul a distrus prin foc, în urma unei 
confruntări armate, o fermă în care se baricadaseră, adulţi şi copii, adepţii 
unui conducător religios) ar trebui să ne pună în gardă faţă de planurile 
diabolice. Deşi Biserica Adventistă s-a delimitat demult de David Koresh, 
fost membru al ei, cine dintre noi nu s-a simţit stânjenit, încercând să se 
apere, pentru faptul de a fi adventist de ziua a şaptea, în timp ce jurnalul de 
seară împroşca cu date despre cazul Waco de la un capăt la altul? Acum, să 
presupunem că agitaţia legii duminicale ar fi început în primele săptămâni 
după ce Koresh şi credulii săi discipoli au ucis cadre ale poliţiei federale. 
Imaginaţi-vă cât de greu ar fi să prezinţi legea lui Dumnezeu în timp ce acest 
grup aberant, cu tangenţe la adventismul de ziua a şaptea, este încercuit de 
trupe speciale, şi ripostează cu gloanţe din Ferma Apocalipsa! 

Sau cât de greu ar fi să predici întreita solie îngerească din Apocalipsa 
14 în timp ce un Koresh îndrugă verzi şi uscate despre cele şapte sigilii ale 
Apocalipsei! 

Ellen White a avertizat că 

„Lucrarea pe care biserica nu a fost în stare să o facă în timp de 
pace şi bunăstare, va trebui să o facă în crize teribile, sub cele 
mai descurajante şi inflexibile circumstanţe.“6 

Însă cine se aşteaptă la astfel de circumstanţe descurajante şi 
inflexibile? Dar, şi mai rău, cum ar fi dacă cei care vor aduce blamul nu vor 

6. Testimonies for the Church, 5:463.
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fi Viţa Davidienilor, ci Adventiştii de Ziua a Şaptea? Dacă am crezut cazul 
Waco ca fiind ceva neplăcut… aşteptaţi puţin.

Isus a spus „Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici 
ascuns care nu va fi cunoscut“ (Luca 12:2). Cine îşi poate imagina tot ce este 
acoperit şi ascuns printre noi? Cine şi-ar dori să stea prin preajmă atunci 
când totul va fi descoperit şi făcut cunoscut? 

Deci, singura noastră apărare împotriva acestui atac ieşit din comun 
– atunci când dedesubturile vor fi descoperite şi tainele vor fi dezvăluite 
– trebuie să fie o adâncă implementare în adevăr, atât în plan intelectual, 
cât şi experimental. Trebuie să avem o credinţă ce transcende biserica şi pe 
oricine din ea, o credinţă ce se sprijină doar pe Domnul. O credinţă ca aceea 
a lui Hristos. 

Probabil că pentru acest motiv, rămăşiţa finală a lui Dumnezeu este 
formată din cei descrişi nu doar ca păzind poruncile lui Dumnezeu, ci şi 
având „credinţa lui Isus“ (Apocalipsa 14:12). Deşi adesea folosim acest text 
pentru autoidentificare, un astfel de uz nu este pe deplin justificat. Spre 
deosebire de rămăşiţa din Apocalipsa 12:17, care apare undeva după o 
perioadă de 1260 de ani şi care descrie corpul bisericii rămăşiţei, sfinţii din 
Apocalipsa 14:12 apar numai în conflictul cu fiara şi icoana ei, o luptă plasată 
încă în viitor. Aceştia sunt nişte oameni încă nedescoperiţi. 

Oricine ar fi ei, în ultimă instanţă, (textul nu ne spune că ar fi 
adventişti de ziua a şaptea, deşi putem spera că în numărul lor se vor regăsi 
şi ei), două caracteristici specifice identifică aceşti oameni: (1) ei păzesc 
poruncile lui Dumnezeu, (2) ei au credinţa lui Isus. Statutul lor de rămăşiţă 
este structurat pe două fundamente. Unul este cel al doctrinei, pentru că 
ei ştiu că Dumnezeu le cere să păzească poruncile sale; celălalt este cel al 
experienţei, pentru că ei au o umblare cu Dumnezeu, aşa cum a avut Isus.

Ca prim fundament, aceşti oameni sunt ferm înrădăcinaţi în Cuvânt. 
Ei ştiu ceea ce cred şi ştiu şi de ce cred ceea ce cred. Ei nu aşteaptă ca 
pastorul, liderii bisericii sau tendinţele lumii să le arate drumul de urmat. 
Ei înşişi, ferm întemeiaţi în Cuvântul lui Dumnezeu, cunosc ceea ce Domnul 
le cere şi, în ciuda presiunii politice şi economice, ei vor ţine poruncile lui 
Dumnezeu. Asta deoarece ei ştiu, intelectual, din Cuvântul Său, că ceea ce 
porunceşte Domnul este ascultarea de Legea Sa. 

Al doilea fundament este experienţa. „Credinţa lui Isus“, fără îndoială, 
cuprinde multe lucruri, dar tabloul ultimelor zile ale vieţii lui Hristos arată 
că ea include şi o credinţă ce va sta singură, neclintită şi va îndura totul până 
la sfârşit – credinţa rămăşiţei.

Într-adevăr, Isus a fost o adevărată rămăşiţă, un simbol al celor 
care nu doar cunosc adevărul, ci al celor care, în final, sunt mântuiţi prin 
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adevăr. Câteva cuvinte ebraice sunt folosite pentru rămăşiţă: „a lăsa în 
urmă“, „a rămâne“. Iar la sfârşitul vieţii şi al slujirii Sale pământeşti, Isus 
S-a individualizat ca singurul rămas, singurul care S-a detaşat de grupul 
ucenicilor, chiar dacă acesta a format noul Israel. Doar El singur a rămas 
credincios, în timp ce toţi aceia care-L înconjuraseră s-au împrăştiat şi au 
fugit la vremea persecuţiei. În felul acesta, în sensul cel mai concret cu 
putinţă, El a fost rămăşiţa rămăşiţei. 

În aceste ultime zile, cei care aspiră să fie în numărul celor care 
formează rămăşiţa rămăşiţei vor trebui să aibă „credinţa lui Isus“. Unul 
dintre cele mai clare aspecte ale credinţei lui Hristos a fost acela că a rămas 
neclintită deşi toţi ceilalţi din jurul Său au apostaziat, au fugit, au respins 
sau chiar L-au persecutat pe Isus. Deşi tânjea după suportul, mângâierea şi 
încurajarea umană, doar credinţa a fost cea care ce L-a făcut în stare să nu se 
bazeze pe această aparentă susţinere. 

În Ghetsemani, spre exemplu, cât de mult s-ar fi putut baza Isus pe 
rugăciunile şi încurajările celor mai de încredere ucenici ai Săi! În fapt, i-a 
găsit de trei ori dormind. Totuşi credinţa Lui L-a făcut în stare să se ridice 
deasupra trădării lui Iuda, tăgăduirii lui Petru. Deasupra părăsirii de către 
ucenici. O credinţă care, deşi chinuită de ironii, jignită de batjocuri, rănită de 
ură, străpunsă de lepădare nu a fost zdruncinată de nici una dintre acestea. 
Credinţa lui Isus nu a depins de nimic omenesc. Totul a fost între El şi Tatăl, 
aşa după cum va trebui să fie şi credinţa noastră. După cum lumea I-a fost 
împotrivă lui Isus, tot astfel ne va fi şi nouă. Şi nu doar că lumea ne va . 
oponentă; mulţi dintre cei mai apropiaţi nouă ni se vor întoarce împotrivă şi, 
probabil, cel mai dureros, ne vor dezamăgi şi chiar tortura.

Trebuie să ajungem la acea „siguranţă cu privire la cele nădăjduite“, la 
acea „convingere cu privire la lucrurile care nu se văd“ (Evrei 11:1). Pentru 
că tot ceea ce se vede poate şi, în mod inevitabil, ne va dezamăgi. Călcând 
pe urmele lui Isus, trebuie să privim nu la temporal şi pământesc, ci la etern 
şi ceresc. Cu atât mai mult cu cât, mai devreme sau mai târziu, temporalul 
şi pământescul se vor întoarce ameninţător împotriva noastră. Cerescul 
niciodată.

Din fericire, avem încă timp să ne însuşim „credinţa lui Isus“. Această 
caracteristică majoră a rămăşiţei rămăşiţei este singura care contează. 
Simplul fapt de a trăi în mijlocul rămăşiţei nu te va salva mai mult decât i-a 
salvat pe Ahab, Absalom, sau Iuda. Doar adventismul în sine nu-ţi garantează 
că vei face parte din rămăşiţa credincioasă din timpul de pe urmă. Ea va 
fi compusă din aceia care, indiferent de trecutul lor, dezvoltă o relaţie 
mântuitoare cu Isus Hristos, manifestată prin ascultarea de „poruncile lui 
Dumnezeu“. Ca adventişti noi avem oportunitatea de a fi parte a acelui 
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grup, cu mult mai mult decât cei care vin din alt mediu. Dar, până când nu 
vom profita de avantajul acestor ocazii, condamnarea noastră va fi mai mare 
decât a celorlalţi, după cum a spus Isus: „cui i s-a dat mult, i se va cere mult“ 
(Luca 12:48).

Astfel, ce se va cere adventiştilor va fi o experienţă cu Domnul care 
îi va face în stare să supravieţuiască, asemeni lui Isus, atât zdruncinării din 
interior, cât şi presiunii din afară. Şi, singurul mod prin care vor putea avea 
o astfel de experienţă este acela prin care a trecut Isus, o viaţă de rugăciune 
şi ascultare. Comuniune cu Tatăl. 

Pentru cei care vor încerca această experienţă, se cere mai puţin timp 
dedicat programelor de televiziune şi mai mult lecturii Bibliei; mai puţin 
timp pentru a vorbi unul cu altul şi mai mult pentru a vorbi cu Dumnezeu; 
mai puţin timp gândind la ceea ce am putea face pentru noi înşine şi mai 
mult la ceea ce am putea face pentru Domnul; mai puţin timp în căutarea 
căilor lumii şi mai mult pentru cunoaşterea lui Isus. Numai aceia care Îl 
cunosc îndeajuns de bine pentru a fi în stare să moară pentru El vor rămâne 
ca parte a celei din urmă grupări credincioase.

„Căutaţi pe Domnul cât timp se poate găsi; chemaţi-L cât timp 
este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul nedrept de 
gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, 
la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.“ (Isaia 55:6-7)

Aceste cuvinte au avut aceeaşi relevanţă pentru corpul rămăşiţei lui 
Dumnezeu, cât ar fi de aşteptat să aibă şi pentru noi astăzi. Domnul doreşte 
să „aibă milă“ faţă de cei răi şi să fie „îndurător“ faţă de cei nepocăiţi. Cine 
poate nega prezenţa răutăţii şi a vinovăţiei în adventismul de ziua a şaptea? 
Nu este nevoie să căutaţi mai departe de propria persoană.

Priviţi înăuntru. Cu toate acestea „Dumnezeu Îşi arată dragostea Sa 
faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit 
pentru noi“ (Romani 5:8). Asta include şi neghina din Biserica Adventistă. 

Domnul a făcut posibilă o cale de a ierta pe toţi: şi pe tatăl care îşi 
molesta fata deşi era membru al bisericii rămăşiţei şi pe bătrâna cu privire 
condamnatoare aţintită asupra femeii care purta bijuterii, şi pe liderul de 
exploratori care îşi altoia nevasta, şi pe acel membru al bisericii care îşi 
deschidea atelierul auto în Sabat, chiar şi pe doctorul adventist care şi-a 
asasinat pacientul în cabinet.

Hristos nu a murit doar pentru aceşti oameni, ci şi pentru cei distruşi 
de păcat, pentru tânăra de doisprezece ani ce fusese molestată, pentru femeia 
cu bijuterii, pentru nevasta vătămată de soţul bătăuş, pentru copiii cuplurilor 
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divorţate, pentru orice persoană rănită, frustrată, amărâtă de adventiştii de 
ziua a şaptea. Nimic nu li s-a întâmplat fără ca Isus să nu cunoască, fără ca 
Lui să nu-I pese, fără ca El să nu vrea să vindece.

Isus Hristos, şi nu Biserica Adventistă, s-a coborât din ceruri, a murit 
pentru păcatele noastre şi a oferit neprihănirea Sa desăvârşită întru mijlocirea 
noastră. Doar El, şi nu biserica, ne poate mântui. Numai El este mântuirea 
noastră. Nu persoana care ne-a adus la El, nu pastorul, nu instructorul 
de la Şcoala de Sabat, nu evanghelistul de la conferinţă, nu profesorul 
de la facultate, nu prezbiterul, nu preşedintele Conferinţei Generale.        
Deschideţi-le palmele. Nu veţi găsi acolo urmele crucii. Cicatricele răstignirii 
vor putea fi găsite doar în palmele lui Hristos.

Aveţi impresia că sunteţi singurul mistuit de râvna pentru biserică? 
La fel credea şi Urie Hetitul, în timp ce liderul bisericii rămăşiţei s-a culcat 
cu soţia sa şi apoi l-a omorât. Aţi fost rănit de persoane care ar fi trebuit 
să înţeleagă mai bine situaţia dumneavoastră? I s-a întâmplat şi lui Nabot 
Iezreelitul, ucis de regina care-i dorea via pentru soţul său. Aţi suferit din 
pricina nedreptăţii, ipocriziei şi păcatului celor care se afirmau ca păzitori ai 
Sabatului? La fel a fost Isaia care a scris o carte în Biblie despre asta. Aţi fost 
tratat nedrept de lideri ai bisericii? La fel a fost şi Isus, pe care conducătorii 
bisericii rămăşiţei L-au ironizat, batjocorit şi, în final, răstignit pe cruce. 

La ce v-aţi mai putea aştepta luând în considerare istoria rămăşiţei 
lui Dumnezeu? Dacă rămăşiţa unită s-a răzvrătit împotriva lui Moise, dacă 
a ucis cu pietre pe profeţi, dacă a aruncat pe Ieremia în temniţă şi dacă a 
răstignit pe Însuşi Mântuitorul lumii pe cruce, ce vă face să credeţi că veţi fi 
tratat mai bine? 

Avem un duşman care urăşte această biserică, care încearcă să 
îndepărteze oamenii din ea. Din păcate, unii dintre cei mai eficienţi agenţi ai 
săi au fost adventiştii de ziua a şaptea înşişi, tocmai cei însărcinaţi să aducă 
oamenii înăuntru!

De aceea trebuie să ne ridicăm deasupra adventiştilor de ziua a şaptea, 
care reprezintă ceva diferit de adventismul de ziua a şaptea. Trebuie să privim 
dincolo de mesageri, la solie în sine. Trebuie să-L privim pe Hristos şi nu pe 
aceia ce se afirmă ca fiind creştini. Nu trebuie să lăsăm ca membrii adventişti 
de ziua a şaptea să ne întoarcă de la adevărul adventist de ziua a şaptea.

Acest adevăr nu este biserica. Biserica poate cunoaşte adevărul, dar 
nu este sinonimă cu adevărul. Adevărul există independent de biserică, 
indiferent dacă această biserică – mai mult decât oricare alta – înţelege 
ce este acest adevăr. Orice s-ar întâmpla cu Biserica Adventistă, adevărul 
adventist va rămâne. 

Întrebarea crucială este: Vom rămâne noi de partea adevărului? 
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Răspunsul depinde de relaţia noastră cu El, care este adevărul Însuşi. Isus 
a spus „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa“ (Ioan 14:6). Numai o experienţă 
durabilă cu Hristos şi cu adevărul pe care L-a dat El pentru acest timp vă 
va putea ridica deasupra necazului şi înşelăciunii cu care, fără îndoială, va 
trebui să daţi piept în biserică. Dacă nu cumva aţi făcut-o deja. Fiţi pregătiţi: 
pentru a rămâne credincioşi lui Dumnezeu este nevoie mai mult decât de o 
cunoaştere despre Sabat, starea omului în moarte, reguli de dietă. Va trebui 
să-L cunoaşteţi pe Domnul care v-a dat toate acele învăţături. 

Şi nu doar să-L cunoaşteţi, ci să-L iubiţi. 

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău şi cu toată gândirea ta. Aceasta este cea mai mare şi 
cea dintâi poruncă“ (Matei 22:37,38). 

Ne-a fost dată porunca de a-L iubi pe Dumnezeu şi de aceea va trebui 
mai întâi să-L cunoaştem, căci, cum altfel am putea iubi pe Dumnezeu 
înainte de a-L cunoaşte?

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:
3). Dacă noi Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci vom asculta de El, în ciuda 
presiunii pe care rămăşiţa o va întâmpina în încercarea de a se întoarce la 
El. 

„Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile 
Lui.“ (1Ioan 2:3)

„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte.“ 
(Ioan 14:21) 

„Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu.“ (Ioan 14:23) 

„Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu, să păzim poruncile 
Lui.“ (1Ioan 5:3) 

„Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus.“ (Apocalipsa 14:12) 

Cunoaşterea şi iubirea de Dumnezeu sunt în strânsă legătură cu 
păzirea poruncilor Sale, iar ascultarea de poruncile Sale este una din 
trăsăturile cheie ale rămăşiţei Sale finale. Indiferent cine ar fi acest popor al 
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rămăşiţei, ei vor avea, cu siguranţă, o relaţie personală cu Dumnezeu, una 
care nu va da înapoi în faţa puternicei presiuni de a nu asculta. Dragostea lor 
pentru Dumnezeu va fi energia care îi va face capabili să îndure persecuţia, 
presiunea economică, pierderea locului de muncă, pierderea familiei şi chiar 
moartea. 

„Aveţi acea strânsă legătură cu Dumnezeu, acea consacrare în 
slujba Sa, astfel încât religia dumneavoastră să nu vă părăsească 
în timpul celei mai crude persecuţii? Numai adânca iubire de 
Dumnezeu va susţine sufletul în mijlocul încercărilor care sunt gata 
să se abată asupra noastră.”7

Astfel, avem nevoie nu doar de o cunoaştere a adevărului, ci, mai 
important, de o experienţă continua cu El, care este adevărul. Isus doreşte 
o puternică legătură cu fiecare dintre noi, distinctă, ca şi cum am fi singura 
persoană de pe pământ. Ca răspuns, avem nevoie de hotărârea de a-L iubi, 
atât de puternică încât să putem rămâne credincioşi chiar dacă întreaga 
Biserică Adventistă apostaziază, chiar dacă toţi se vor întoarce împotriva 
noastră, chiar dacă toţi vor fugi, chiar dacă noi… vom fi singurii rămaşi! 

„În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov 
nu se vor mai sprijini pe cel care îi lovea; ci se vor sprijini în 
adevăr pe Domnul, Sfântul lui Israel.“ (Isaia 10:20)

„Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu 
vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-şi ţine mânia 
pe vecie, căci Îi place îndurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va 
călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în adâncimile 
mării toate păcatele lor. Vei împlini adevărul Tău faţă de Iacov 
şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam, ce ai jurat părinţilor 
noştri în zilele de odinioară.“ (Mica 7:18-20)

Iată sfinţii! Iată-i pe cei care sunt iertaţi şi curăţiţi, ale căror fărădelegi 
sunt acoperite, ale căror păcate sunt aruncate în adânc de mare; pentru că ei 
se bizuiesc numai pe Domnul, Sfântul lui Israel, cu adevărat. 

Iată rămăşiţa!

7. Ibid., 135. Sublinierea autorului.


