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Se	  pare	  că	  subiectul	  despre	  libertatea	  de	  alegere	  a	  stârnit	  ceva	  interes,	  poate	  pentru	  
dimensiunile	  pe	  care	  le	  capătă	  aşezat	  în	  contextul	  retragerii	  protecţției	  lui	  Dumnezeu.	  Altfel,	  
nu	  cred	  că	  este	  cineva	  destul	  de	  aerian	  să	  nu	  înţțeleagă	  dreptul	  şi	  libertatea	  oricărei	  fiinţțe	  
umane,	  chiar	  în	  lumea	  aceasta,	  de	  a-‐şi	  hotărî	  propria	  soartă.	  

Mulţțumesc	  tuturor	  pentru	  comentarii.	  Iată	  câteva	  idei:	  

“Sunt	  cu	  totul	  de	  acord	  cu	  principiul	  libertăţții	  de	  alegere,	  explicat	  pe	  larg	  în	  articol.	  
Trebuie	  să	  mulţțumim	  lui	  Dumnezeu	  că	  ne-‐am	  născut	  cu	  acest	  drept	  la	  alegere.	  Teribil	  de	  
înfricoşător	  prin	  responsabilităţțile	  care	  le	  incumbă,	  dar	  'divin'	  prin	  libertatea	  şi	  demnitatea	  
conferită.	  Însă	  am	  remarcat	  în	  articol	  o	  greşeală	  mare,	  deşi	  sunt	  sigur	  neinteţționată.	  În	  
penultimul	  fragment,	  acolo	  unde	  se	  spune	  că	  nici	  chiar	  Isus	  n-‐a	  fost	  întrebat	  înainte	  dacă	  
vrea	  să	  Se	  nască	  aici,	  lucrurile	  nu	  stau	  aşa.	  Dimpotrivă,	  din	  aceeaşi	  carte	  Patriarhi	  şi	  Profeţți,	  
citată	  în	  studiul	  de	  joi,	  aflăm	  că	  Isus	  chiar	  a	  'ales'	  cu	  deplină	  luciditate,	  în	  conversaţția	  Sa	  cu	  
Tatăl,	  să	  vină	  şi	  să	  Se	  nască	  aici.	  A	  fost	  un	  act	  cât	  se	  poate	  de	  conştient	  şi	  de	  uimitor.	  El	  ştia	  
prea	  bine	  unde	  avea	  să	  vină,	  unde	  avea	  să	  Se	  nască	  (într-‐o	  iesle),	  că	  avea	  să	  fie	  sărac,	  
dispreţțuit,	  batjocorit	  şi	  desconsiderat	  toată	  viaţța,	  iar	  în	  final,	  ca	  răsplată	  pentru	  mântuirea	  
omenirii,	  dat	  la	  moarte.	  Acest	  lucru	  face	  şi	  mai	  incredibil	  planul	  de	  mântuire.”	  

Este	  adevărat	  că	  sora	  White	  descrie	  astfel	  planul	  pe	  care	  Tatăl	  şi	  Fiul	  l-‐au	  făcut	  cu	  
privire	  la	  salvarea	  neamului	  omenesc.	  Cu	  toate	  acestea,	  Omul	  Isus	  Hristos	  era	  altceva	  decât	  a	  
Doua	  Persoană	  a	  dumnezeirii,	  Cuvântul.	  El	  era	  o	  fiinţță	  divino-‐umană,	  născut	  din	  
“spermatos,”	  după	  cum	  spune	  Pavel,	  adică	  din	  codul	  genetic	  uman;	  “ridicat”	  din	  “mijlocul	  
tău,	  dintre	  fraţții	  tăi,”	  după	  cum	  spune	  Moise,	  şi	  nu	  trimis	  din	  cer,	  aşa	  cum	  Îl	  aştptau	  iudeii;	  şi	  
era	  Fiul	  lui	  Dumnezeu	  doar	  pe	  linia	  genealogică	  descrisă	  de	  apostoli,	  adică	  “fiul	  lui	  Iosif,	  fiul	  
lui	  David,	  fiul	  Adam,	  fiul	  lui	  Dumnezeu.”	  Dacă	  Îl	  scoatem	  pe	  Domnul	  Hristos	  din	  acest	  cadru	  
uman,	  biruinţța	  Lui	  nu	  înseamnă	  absolut	  nimic,	  căci	  “Dumnezeu	  nu	  poate	  fi	  ispitit”	  (Iac	  1:13),	  
nu	  poate	  păcătui	  şi	  prin	  urmare	  toată	  viaţța	  Lui	  a	  fost	  ruptă	  de	  realitatea	  umană.	  Mai	  grav,	  nu	  
Îl	  vom	  putea	  urma	  niciodată	  pe	  calea	  consacrată	  către	  desăvârşirea	  creştină.	  

Cu	  toate	  acestea,	  recunosc	  şi	  eu	  că,	  într-‐o	  anumită	  fază	  a	  înţțelegerii	  planului	  de	  
mântuire,	  doar	  această	  imagine	  despre	  Hristos	  ca	  fiind	  aceeaşi	  persoană	  cu	  eternul	  Cuvânt	  
are	  sens.	  Eu	  cred,	  şi	  chiar	  propun,	  că	  există	  domenii	  vaste	  şi	  neexplorate	  cu	  privire	  la	  acest	  
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subiect.	  Tot	  sora	  White	  m-‐a	  învăţțat	  aceasta:	  “Studiul	  întrupării	  lui	  Hristos	  este	  un	  teren	  fertil,	  
care	  va	  răsplăti	  pe	  cercetătorul	  care	  sapă	  adânc	  după	  adevărul	  ascuns”	  (YI,	  13	  octombrie	  
1898).	  Constat	  că	  aici	  nu	  s-‐a	  săpat	  aproape	  deloc,	  aşa	  că	  poporul	  nostru	  încă	  nu	  a	  rezolvat	  
dilema	  fundamentală	  cu	  privire	  la	  natura	  lui	  Hristos:	  Cum	  putea	  El	  să	  fie	  în	  acelaşi	  timp	  şi	  un	  
Templu	  al	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  Dumnezeu	  Însuşi.	  Această	  dilemă	  nerezolvată	  a	  sfâşiat	  iudaismul	  
şi	  L-‐a	  răstignit	  pe	  Al	  Doilea	  Adam.	  Noi	  vom	  face	  la	  fel	  dacă	  nu	  o	  rezolvăm	  la	  timp.	  

Fiind	  Al	  Doilea	  Adam,	  deci	  o	  fiinţță	  umană	  cu	  personalitate	  şi	  identitate	  obţținute	  pe	  
baza	  codului	  genetic,	  iar	  acest	  cod	  fiind	  al	  lui	  “David,”	  sămânţța	  femeii,	  Copilul	  al	  cărui	  nume	  
era	  “Dumnezeu	  cu	  noi”	  nu	  putea	  fi	  întrebat	  dacă	  doreşte	  să	  se	  nască	  sau	  nu.	  Dar	  Copilul,	  
când	  a	  fost	  chemat	  la	  misiunea	  slăvită	  de	  a	  face	  cunoscut	  pe	  Tatăl,	  a	  trebuit	  să	  aleagă	  la	  
fiecare	  pas	  pe	  acest	  drum.	  Avea	  toată	  libertatea	  să	  refuze	  misiunea.	  În	  Ghetsemani	  a	  fost	  
chiar	  la	  un	  pas.	  Slavă	  Domnului	  că	  a	  adăugat:	  “…Totuşi	  nu	  cum	  voiesc	  Eu.”	  

Dar	  nu	  doresc	  să	  devin	  dogmatic	  la	  acest	  subiect.	  Sper	  doar	  ca	  biserica	  rămăşiţței	  să-‐şi	  
pună	  întrebările	  fundamentale	  la	  acest	  subiect,	  căci	  fără	  a-‐L	  cunoaşte	  “pe	  Isus	  Hristos	  pe	  
care	  L-‐ai	  trimis	  Tu”	  (Ioan	  17:3)	  s-‐ar	  putea	  să	  ne	  închinăm	  unui	  idol,	  unei	  icoane	  tradiţționale,	  
iar	  Hristos	  să	  rămână	  printre	  noi	  o	  statuie,	  “un	  viteaz	  care	  nu	  poate	  ajuta”	  (Ier	  14:8-‐9).	  


