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Controversa din pomi – marea controversă 
comprimată

15 februarie 2004
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Gili Cârstea

Un autor drag (Donald K. Short) spunea că Vechiul Testament este o 
colecţie de pilde despre adevăratele aspecte ale marii controverse.

Astfel, eu cred că raportul biblic despre cei doi pomi urmează acelaşi 
tipar folosit mereu în Biblie, o pildă despre un fapt pentru care, momentan, 
nu ai cuvinte şi/sau concepte spre a-l descrie.

Aţi văzut vreodată un film cu actori reali, dar care a fost convertit 
digital într-un desen animat 3D, cu scopul de a exprima o anumită stare de 
lucruri? Aşa ceva avem în raportul din Eden. Dumnezeu este pus în situaţia 
de a vorbi despre lucruri pe care doar o generaţie de la sfârşitul marii lupte o 
va putea percepe corect, fără riscul unor grave distorsiuni.

Este greu de crezut că Dumnezeu a creat doi oameni maturi, dar cu 
minţi de copii, care aveau nevoie de pomi, de săbii de foc şi de şerpi, spre a 
păstra planeta departe de rebeliunea lui Satana. Dacă dezastrul oribil, 
mizeria şi moartea au fost declanşate pe această planetă de doi copii prostuţi 
care s-au jucat cu chibriturile, atunci Dumnezeu este cu totul responsabil 
pentru păcat.

Nu, Adam şi Eva erau oameni maturi mental, capabili să aprecieze 
realităţile controversei, cu totul pregătiţi pentru părtăşia cu dragostea divină. 
Ei au fost informaţi despre situaţia de război în exact aceiaşi termeni descrişi 
de EGW în HLL, “S-a sfârşit.” Pentru ei, propunerile lui Lucifer pentru o nouă 
ordine au venit în aceiaşi termeni prezentaţi tuturor în univers. Iar ei au ales 
rebeliunea în clară cunoştinţă de cauză.

Pomul vieţii reprezintă “scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice” ca 
fiinţele create şi natura divină să fie una. Doar aşa viaţa putea continua. 
Celălalt pom reprezintă noile propuneri ale lui Satana, că despărţirea de 
natura divină ar duce la libertate şi un loc asigurat pe “muntele adunării 
dumnezeilor, la capătul miazănoaptei.” Îngerii cu săbii de foc reprezintă 
imposibilitatea ca omul, prin el însuşi, să unească din nou cele două naturi, 
odată ce această uniune a fost ruptă. A fost o imposibilitate, nu o rea-voinţă 
din partea lui Dumnezeu. Şarpele este “Balaurul,” “Şarpele cel Vechi,” 
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împăratul Babilonului şi al Tirului, liderul noii lumi în război cu Creatorul, 
marele manipulator lingvistic, care a înhămat omenirea spre ţelul imposibil 
de a crea pomul vieţii în laborator.

Cei doi pomi sunt cele două oferte de guvernare a universului, o 
controversă în jurul scopului lui Dumnezeu din veacuri veşnice.

***
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