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O	  evanghelie	  fără	  sabia	  lui	  Hristos	  
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Comitetul	  pentru	  Puritatea	  Doctrinei	  de	  pe	  lângă	  cartierul	  general	  al	  forţțelor	  

întunericului	  a	  transpirat	  din	  greu,	  dar	  a	  produs	  o	  capodoperă.	  

Sarcina	  pusă	  în	  faţța	  lor	  era	  exprimată	  clar:	  “Produceţți	  o	  versiune	  a	  evangheliei	  fără	  
sabia	  lui	  Hristos.	  Avem	  nevoie	  de	  o	  veste	  bună	  care	  să	  unească,	  şi	  nu	  să	  despartă	  pe	  oameni,	  
fundamentată	  pe	  principii	  biblice	  spre	  a	  nu-‐i	  speria	  pe	  creştini,	  dar	  care	  să	  nu-‐i	  alunge	  pe	  
păgâni.	  Vrem	  o	  evanghelie	  fără	  scandalul	  crucii.”	  

Când	  Dumnezeu	  a	  luat	  iniţțiativa	  de	  a	  declanşa	  marea	  zi	  a	  judecăţții,	  de	  ştergere	  a	  
păcatelor	  în	  1844,	  stăpânitorii	  acestei	  lumi	  au	  fost	  puşi	  într-‐o	  mare	  dificultate.	  Pe	  pământ	  se	  
realiza	  o	  lucrare	  care	  le	  scăpa	  complet	  de	  sub	  control:	  Dumnezeu	  elibera	  de	  păcat	  pe	  
oamenii	  care	  muriseră	  în	  Hristos	  cu	  speranţța	  salvatoare	  în	  sângele	  Mielului	  lui	  Dumnezeu.	  
Erau	  pregătiţți	  pentru	  cer	  oameni	  care	  nu	  mai	  puteau	  fi	  manipulaţți,	  deoarece	  nu	  mai	  existau	  
fizic	  în	  această	  împărăţție	  a	  păcatului.	  Copia	  lor	  din	  “cărţți”	  era	  eliberată	  de	  întinăciunea	  
păcatului.	  

Dar	  dificultatea	  s-‐a	  transformat	  într-‐o	  mare	  oportunitate,	  cu	  totul	  nesperată	  de	  ei.	  
Când	  Hristos	  şi	  Tatăl	  au	  părăsit	  lucrarea	  din	  Sfânta,	  diavolul	  a	  observat	  că	  o	  mare	  parte	  
dintre	  închinătorii	  din	  faţța	  acelui	  tron	  nu	  I-‐au	  urmat	  către	  tronul	  din	  Sfânta	  Sfintelor,	  ci	  au	  
rămas	  plecaţți	  acolo,	  fără	  să	  remarce	  schimbarea.	  Atunci	  el	  s-‐a	  aşezat	  pe	  tronul	  din	  Sfânta,	  
dispus	  să	  preia	  lucrarea	  pe	  care	  Hristos	  o	  părăsise.	  Surpriza	  a	  fost	  şi	  mai	  mare	  când	  a	  
remarcat	  că	  treptat,	  unul	  câte	  unul,	  cei	  care	  Îl	  urmaseră	  pe	  Hristos	  în	  Sfânta	  Sfintelor	  se	  
întorc	  la	  tronul	  din	  Sfânta,	  de	  pe	  care	  el	  sufla	  asupra	  închinătorilor	  influenţța	  lui	  nesfântă.	  

Acesta	  era	  un	  avantaj	  cu	  totul	  nesperat,	  iar	  el	  a	  înţțeles	  că	  ocazia	  de	  aur	  nu	  trebuie	  
ratată.	  Avea	  nevoie	  urgent	  de	  o	  evanghelie	  tapetată	  doar	  cu	  lozinci	  biblice,	  născută	  în	  
limbajul	  iubirii	  şi	  slujirii	  nou-‐testamentare,	  dar	  lipsită	  complet	  de	  scandalul	  crucii.	  O	  veste	  
bună	  care	  să	  inspire	  simultan	  pe	  evrei,	  budişti,	  musulmani,	  creştini	  sau	  atei,	  evanghelie	  prin	  
care	  familia	  omenească	  să	  ajungă	  la	  unitate,	  acea	  unitate	  necesară	  confruntării	  cu	  pericolele	  
comune	  ce	  ameninţță	  pacea,	  siguranţța	  şi	  prosperitatea	  acestei	  civilizaţții	  despărţțite	  de	  
Dumnezeu.	  Şi	  pana	  cărturarilor	  extra-‐galactici	  s-‐a	  pus	  la	  lucru.	  

Aşa	  s-‐a	  trezit	  biserica	  rămăşiţței	  cu	  o	  altă	  evanghelie,	  modificată	  genetic	  spre	  a	  nu	  mai	  
produce	  disensiuni	  în	  lume.	  Am	  adoptat	  o	  veste	  bună	  din	  care	  s-‐a	  extras	  “puterea	  lui	  
Dumnezeu	  pentru	  mântuire”	  (Rom	  1:6),	  dar	  care	  păstrează	  înfăţțişarea	  originală,	  parfumul,	  
culoarea,	  consistenţța,	  gustul	  şi	  aspectul	  comercial.	  Ca	  orice	  organism	  modificat	  genetic,	  
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această	  nouă	  evanghelie	  se	  vinde	  foarte	  bine	  şi	  rezistă	  mult	  în	  rafturile	  supermarket-‐urilor,	  
dar	  are	  un	  singur	  defect:	  Nu	  este	  hrănitoare.	  Adică	  nu	  salvează,	  nu	  vindecă,	  ci	  doar	  asigură	  
supravieţțuirea	  în	  păcat.	  

	  Aceasta	  este	  evanghelia	  pe	  care	  doreşte	  poporul	  nostru	  să	  o	  ducă,	  “cu	  o	  singură	  
voce,”	  până	  la	  marginile	  pământului,	  alături	  de	  toate	  bisericile	  “surori.”	  Fără	  elementul	  ei	  
esenţțial	  –	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  mântuire,	  sabia	  lui	  Hristos	  (Mat	  10:34)	  –	  este	  
normal	  ca	  oamenii	  să	  se	  întrebe	  de	  ce	  nu	  ne-‐am	  putea	  uni	  forţțele	  pentru	  proclamarea	  ei.	  
Nu	  ne	  cheamă	  Hristos	  la	  unitate?	  Nu	  face	  El	  comandamentul	  numărul	  unu	  din	  iubirea	  
aproapelui?	  Nu	  ne-‐a	  dat	  El	  un	  exemplu	  de	  slujire	  când	  a	  hrănit	  mulţțimile,	  a	  vindecat	  pe	  
bolnavi	  şi	  a	  eliberat	  pe	  prinşii	  de	  război?	  Nu	  aceasta	  este	  misiunea	  la	  care	  ne	  cheamă	  El?	  

Fascinaţți	  de	  această	  evanghelie	  modificată	  genetic,	  unii	  dintre	  reprezentanţții	  noştri	  
afirmă	  că	  despărţțirile	  din	  creştinism	  sunt	  “un	  scandal	  care	  nu	  mai	  poate	  fi	  tolerat.”	  Cu	  alte	  
cuvinte,	  ei	  spun	  bisericii	  că	  modelul	  de	  evanghelie	  care	  conţține	  sabia	  lui	  Hristos	  este	  perimat	  
şi	  inacceptabil	  în	  adventismul	  de	  azi.	  Ceea	  ce	  explică	  valul	  de	  “schimburi	  culturale”	  şi	  
activităţți	  comune	  cu	  biserici	  pe	  care	  altădată	  le	  consideram	  fiice	  ale	  Babilonului	  spiritual.	  

Care	  este	  elementul	  vital	  al	  unei	  evanghelii	  autentice?	  În	  ce	  constă	  “sabia”	  pe	  care	  a	  
venit	  Hristos	  să	  o	  aducă?	  Unde	  se	  ascunde	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  în	  vestea	  bună	  autentică?	  

“Căci	  mie	  nu	  mi-‐e	  ruşine	  de	  evanghelia	  lui	  Hristos;	  fiindcă	  ea	  este	  puterea	  lui	  
Dumnezeu	  pentru	  mântuirea	  fiecăruia	  care	  crede:	  întâi	  a	  iudeului,	  apoi	  a	  grecului;	  deoarece	  
în	  ea	  este	  descoperită	  o	  neprihănire	  pe	  care	  o	  dă	  Dumnezeu,	  prin	  credinţță	  şi	  care	  duce	  la	  
credinţță,	  după	  cum	  este	  scris:	  ‘Cel	  neprihănit	  va	  trăi	  prin	  credinţță’”	  (Rom	  1:16-‐17).	  

Unde	  este	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  în	  vestea	  bună?	  În	  ea	  este	  descoperită	  “o	  
neprihănire”	  pe	  care	  o	  dă	  Dumnezeu.	  Şi	  cum	  este	  neprihănirea	  pe	  care	  o	  dă	  Dumnezeu?	  
Priviţți	  la	  Hristos.	  În	  El	  era	  implantată	  legea	  Duhului	  de	  viaţță,	  era	  realizat	  noul	  legământ,	  iar	  
rezultatul	  era	  păzirea	  poruncilor	  lui	  Dumnezeu	  în	  literă	  şi	  spirit.	  

Faptul	  că	  ne	  aflăm	  încă	  pe	  acest	  pământ	  este	  dovada	  că	  vestea	  bună	  a	  neprihănirii	  pe	  
care	  o	  dă	  Dumnezeu	  nu	  este	  cunoscută	  sau	  apreciată.	  În	  locul	  ei,	  proslăvim	  o	  evanghelie	  
modificată	  genetic,	  un	  produs	  de	  laborator	  croit	  să	  amăgească	  “chiar	  pe	  cei	  aleşi.”	  El	  ne-‐a	  
distrus	  sistemul	  imunitar,	  care	  astfel	  nu	  mai	  poate	  lupta	  împotriva	  virusului	  laodicean	  
extrem	  de	  virulent,	  virus	  care	  nu	  mai	  răspunde	  tratamentelor	  clasice	  cu	  antibiotice.	  

Nu	  ar	  fi	  vremea	  să	  înţțelegem	  trista	  realitate	  şi	  să	  căutăm	  alifia	  vindecătoare	  a	  soliei	  
neprihănirii	  lui	  Hristos,	  singura	  în	  care	  se	  ascunde	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  mântuire?	  

„Dumnezeu	  v-‐a	  trimis	  o	  solie	  pe	  care	  doreşte	  să	  o	  primiţți,	  o	  solie	  de	  speranţță,	  lumină	  şi	  
mângâiere	  pentru	  poporul	  Său.	  Nu	  este	  datoria	  voastră	  să	  alegeţți	  canalul	  prin	  care	  trebuie	  să	  
vină	  ea.	  Domnul	  doreşte	  să	  vindece	  rănile	  oilor	  şi	  mieilor	  turmei	  Sale	  prin	  alifia	  cerească	  a	  
adevărului	  că	  Hristos	  este	  neprihănirea	  noastră.	  Oile	  care	  trebuiesc	  hrănite	  sunt	  împrăştiate	  pe	  
munţții	  lui	  Israel.	  Ele	  mor	  de	  foame	  înghiţțind	  teorii	  uscate”	  (The	  EGW	  1888	  Materials,	  388).	  

Teorii	  uscate.	  Adică	  o	  evanghelie	  fără	  sabia	  lui	  Hristos.	  

	  


