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„Scripturile nu fuseseră citite corect”
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Când a venit Hristos în lumea noastră, Satana era la lucru, bătându-se 
pentru fiecare centimetru pe calea de la iesle la Calvar. El acuza pe 
Dumnezeu că cere de la îngeri renunţare la sine, iar El nu ştie nimic despre 
aşa ceva şi nu face nici un sacrificiu pentru alţii. Aceasta era acuzaţia pe care 
a adus-o Satana împotriva lui Dumnezeu în cer, iar după ce a fost izgonit de 
acolo, el L-a acuzat pe Domnul mereu că cere o slujire severă, pe care El 
Însuşi nu o oferă. Hristos a venit în lume spre a dezminţi aceste acuzaţii false 
şi spre a-L descoperi pe Tatăl. Noi nu ne putem imagina umilinţa pe care a 
îndurat-o luând asupra Sa natura noastră. Nu în sensul că este umilitor să 
aparţii familiei omeneşti. Dar El, care era Majestatea cerului, Regele slavei, S-
a umilit pe Sine şi a devenit un prunc, suferind durerile şi necazurile 
muritorilor. El nu a venit într-o poziţie înaltă, spre a fi un om bogat şi 
puternic, dar, deşi era bogat, a devenit sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui 
noi să fim îmbogăţiţi. El a coborât pas cu pas tot mai jos în umilinţă. A fost 
alungat din oraş în oraş, căci oamenii nu doreau să primească Lumina lumii. 
Ei erau perfect satisfăcuţi cu poziţia lor.

Hristos a oferit perle preţioase ale adevărului, dar oamenii le-au 
amestecat în gunoiul superstiţiei şi erorii. El le-a oferit cuvintele vieţii 
veşnice, dar ei nu trăiau "cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." El 
a văzut că lumea nu poate descoperi cuvântul lui Dumnezeu, căci era ascuns 
de tradiţiile oamenilor. El a venit să prezinte în faţa lumii importanţa legăturii 
dintre cer şi pământ, aşezând adevărul la locul lui. Doar Isus putea să 
descopere adevărul pe care oamenii trebuiau să-l cunoască spre a obţine 
mântuire. Doar El putea să-l aşeze în cadrul adevărului, iar lucrarea Lui a fost 
aceea de a elibera adevărul de eroare şi de a-l aşeza în faţa oamenilor în 
lumina lui cerească.

Opoziţia lui Satana a fost stârnită, căci nu era el acela care depusese 
toate eforturile, de la căderea în păcat, spre a face ca lumina să pară 
întuneric şi întunericul lumină? Pe când Hristos încerca să aşeze adevărul 
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înaintea poporului în relaţia lui corectă cu mântuirea lor, Satana lucra prin 
conducătorii iudei, inspirându-i cu vrăjmăşie împotriva Răscumpărătorului 
lumii. Ei erau hotărâţi să facă toate eforturile posibile spre a-L împiedica să 
producă o impresie asupra poporului.

O, cum ardea inima lui Hristos, şi cât de mult dorea El să descopere 
preoţilor marile comori ale adevărului! Dar minţile lor fuseseră educate după 
un asemenea tipar, încât era aproape imposibil să le descopere adevărurile 
despre împărăţia Sa. Scripturile nu fuseseră citite corect. Iudeii aşteptaseră 
venirea lui Mesia, dar ei crezuseră că venirea Lui trebuia însoţită de slava 
celei de-a doua veniri. Deoarece nu a venit cu strălucirea unui rege, ei L-au 
refuzat categoric. Dar faptul că nu a venit acoperit de splendoare nu era 
singurul motiv al refuzului lor. El era întruparea purităţii, iar ei erau murdari. 
Viaţa lui pe pământ a fost aceea a unui om de o integritate fără vină. În 
mijlocul degradării şi păcatului, un astfel de caracter nu era în armonie cu 
dorinţele lor, şi din această cauză a fost batjocorit şi dispreţuit. Viaţa lui 
nepătată arunca raze de lumină asupra inimilor oamenilor şi le descoperea 
nelegiuirea în caracterul ei odios. ( RH 18 februarie 1890)
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