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Porţi reale, porţi false

Marţi, 31 octombrie 2006 
__________________________________________

Gili Cârstea

Domnul ne-a spus că poarta care duce la viaţă este îngustă, şi că 
puţini o găsesc spre a intra pe ea (Mat 7:13-14).

Cine a stabilit să fie aşa? Este poarta aceasta îngustă prin natura ei, şi 
nici chiar bunul Dumnezeu nu o poate lărgi, deci ne resemnăm şi sperăm să 
o găsim cumva? A făcut-o Dumnezeu intenţionat şi premeditat îngustă, spre 
a selecta o anumită cremă a societăţii, o elită rafinată şi sofisticată cu care să 
populeze noul pământ, un fel de rasă ariană duhovnicească? Poate mai există 
un alt motiv?

La fel, ni s-a spus în acelaşi pasaj că poarta spre pierzare este largă, 
iar traficul prin ea extrem de aglomerat. Cine a făcut-o largă? De ce nu poate 
şi aceasta să fie îngustă, şi cât mai greu de găsit, dacă Dumnezeu are 
„gânduri de pace” cu noi? Cum se face că un Dumnezeu bun, milos şi 
atotputernic a pus la picioarele omenirii aşa porţi disproporţionate? Nu era 
corect să avem cel puţin porţi la fel de largi? Cum acceptă Dumnezeu o 
asemenea provocare în conflictul cu Satana, ca poarta prin care copiii Săi 
alunecă spre iad să fie largă, iar cea prin care criticii lui Satana scapă spre 
viaţă să fie îngustă? Este o mare provocare, nu?

Poate ne mai gândim odată la sensul acestei imagini. Dacă este 
altcineva, sau altceva care a umblat la dimensiunea porţilor?

Un comandament central al marii controverse spune că Satana a făcut 
eforturi permanente de a „reprezenta greşit caracterul lui Dumnezeu, natura 
păcatului şi adevăratele puncte în dispută din marea controversă” (GC 569). 
El a prezentat legea divină ca fiind o baricadă către lucrurile bune ale vieţii, o 
poartă îngustă care jefuieşte omenirea de privilegiile ei native la libertate, 
autodeterminare şi emancipare. Omenirea a acceptat soluţia şi a pus-o la 
probă. Legea a fost declarată indezirabilă şi a fost exilată. Poarta s-a lărgit 
grozav, şi este mare agitaţie spre bulgărele de aur către care se sugrumă 
oamenii unul pe altul. Legea fiind caracterul lui Dumnezeu, doar prin 
asasinarea lui se putea lărgi poarta pe care se îmbulzesc cu toţii. Dumnezeu 
Se aşezase personal în mijlocul porţii şi bloca accesul spre moarte.

Priviţi acest scenariu operând la potop. Dumnezeu a fost sfidat, 
batjocorit şi umilit timp de o mie de ani, dar a stat neclintit în mijlocul porţii 
largi, blocând accesul spre moarte. Încăpăţânarea lor de a păşi prin poarta 
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interzisă nu putea fi blocată la infinit. Civilizaţia lor nelegiuită punea 
pământul în pericol mortal, dar ei nu au dorit să înţeleagă acest lucru. A fost 
trimis Noe, şi timp de 120 de ani el a chemat neamul omenesc la raţiune. A 
dorit Dumnezeu să-i omoare? Nicidecum. Altfel de ce i-ar mai fi avertizat? 
Invitaţia de a intra în corabie are un sens mai larg. Ei erau chemaţi să se 
întoarcă la instrucţiunile Fabricantului în întreţinerea şi folosirea planetei, iar 
aceasta se putea face cel mai bine prin recunoaşterea legilor şi principiilor 
aşezate la temelia lumii, legea morală fiind piatra de boltă în această 
structură a creaţiunii.

Dar ei nu au dorit să asculte. Dintr-o dată, poarta s-a lărgit 
înfricoşător, iar prin ea s-au prăvălit miliarde de oameni direct spre moarte. 
Moartea a doua. Cât de uşor şi simplu era să fii salvat, şi cât de greu era să fii 
pierdut, atâta timp cât Dumnezeu bloca cu trupul Său poarta cea largă. Dar 
insistând să-şi exercite libertatea de alegere în faţa unui dezastru iminent, ei 
s-au expus unei situaţii în care harul salvator devine inoperant. Iar atunci 
când harul salvator devine inoperant prin exercitarea libertăţii de alegere, 
poarta care duce la viaţă se îngustează cumplit, şi doar puţini mai reuşesc să 
o găsească.

Planul de mântuire este genial, iar poarta spre viaţă a fost croită atât 
de larg încât puteau păşi spre viaţă toţi păcătoşii simultan şi fără înghesuială. 
Când înţelegi corect vestea bună, este uşor să fii mântuit şi greu să fii 
pierdut. Dar maestrul-vrăjitor ne-a ameţit din nou cu hipnoza lui şi ne-a 
vândut o variantă modificată genetic a veştii bune, din care rezultă că este 
greu să fii mântuit şi uşor să fii pierdut. Porţile au fost inversate. Lumea se 
bucură că barierele legii au fost înlăturate de pe autostrada morţii iar 
păcătoşii pot circula pe ea fără limită de viteză.

În această stare de urgenţă, Dumnezeu a ales un popor care să arate 
lumii calea spre viaţă, şi să strige tare că marea poartă spre viaţă este cât se 
poate de largă. Dar ei au eşuat lamentabil, căci sub administraţia lor poarta 
spre viaţă abia se mai zărea în beznă. Aceasta era situaţia când a sosit Mesia. 
Un popor de câteva zeci de milioane arăta spre o cale şi o poartă largă, dar 
spre moarte. Un singur om, Omul Isus Hristos, arăta spre adevărata cale şi 
poartă. El era Calea şi Poarta.

Este privilegiul nostru astăzi să refacem dimensiunea porţilor, ca 
generaţia noastră să aibă şansa reală de a aprecia corect şi de a-şi alege 
destinul în cunoştinţă de cauză. Este nevoie ca Hristos să fie prezentat "mai 
proeminent," acesta fiind scopul soliei foarte preţioase trimise de Dumnezeu 
poporului Său prin fraţii Waggoner şi Jones.

Este privilegiul nostru de a-i ajuta pe oameni să vadă că Dumnezeu nu este preocupat de 
a-i ţine pe păcătoşi departe de împărăţia Sa frumoasă, ci de a-i aduce pe toţi în ea.

_________________________________________________
Grupul De Studiu Minneapolis 1888

www.gsm1888.ro

http://www.gsm1888.ro
http://www.gsm1888.ro

