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EGW şi limbajul întunecat

11 februarie 2004
__________________________________________

Gene Penninger

Da, sunt de acord că Dumnezeu a trebuit să ne vorbească de multe ori 
prin pilde, deseori cu măhrama pe faţă. Probabil aţi citit articolul “Dumnezeu 
descoperit în Hristos” de EGW, în care această măhrama este dată laoparte. 
EGW a folosit maniere diferite de adresare, spre a ajunge la inima fiecăruia. 
Trăind într-o vreme în care legalismul era conceptul preponderent al 
doctrinei creştine, ea a folosit extensiv acest limbaj. Dacă nu ar fi folosit 
acest limbaj forensic în articolele şi cărţile ei, era foarte posibil ca fraţii noştri 
de atunci să nu îi publice deloc lucrările. Dar ea a introdus în lucrările ei 
destul de multe detalii intr-un limbaj potrivit pentru Conceptul Larg al Marii 
Controverse (CLMC).

EGW stătea pe umerii reformatorilor protestanţi, care stăteau pe umerii 
părinţilor bisericii, care stăteau pe umerii autorilor Noului Testament, care 
stăteau… şi lista poate continua până la Dumnezeu, care a trebuit să 
comunice cu sclavi ieşiţi din Egipt, cu liderii bisericii de pe pământ, folosind 
un limbaj din ce în ce mai clar, pe care fiecare generaţie de oameni să îl 
poată înţelege. 

În vremea noastră, 80% din populaţia globului se sprijină pe 
înţelegerea „legală” despre neprihănire. Chiar şi în grupul nostru restrâns, 
dacă îmi permiteţi, nu toţi înţeleg deplin implicaţiile CLMC. Nu sunt sigur nici 
dacă eu înţeleg deplin. Da, legea are locul ei, nu doar pentru a împiedica 
universul să se prăbuşească în haos, dar şi pentru a ne ajuta pe noi să 
înţelegem realitatea şi grozăvia păcatului.

Aşa cum spunea Pavel, fără lege (inclusiv varianta adăugată) nu am fi 
ştiut ce este păcatul. De aceea avem nevoie de lege, ca o referinţă, un 
barometru pentru realitate. Dar pentru a creşte în adevăr, ochii noştri trebuie 
să se îndrepte spre legea întrupată în Hristos. Doar El poate oferi vindecarea 
de care avem nevoie. Priveşte, ascultă şi învaţă de la El, iar într-o zi vei 
constata că păzeşti legea fără efort, tehnici sau rezoluţii.
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