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Sufletul	  adventismului	  

	  

	  

Marţți,	  24	  aprilie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
Într-‐un	  editorial	  recent	  din	  Adventist	  Review	  (“Targeting	  Christianity’s	  Soul”)	  

redactorul	  asociat	  continuă	  să	  ne	  demonstreze	  că	  biserica	  mondială	  se	  închină	  unui	  Hristos	  
fals.	  

Roy	  Adams	  deplânge	  ultimele	  producţții	  ale	  lumii	  cinematografice,	  pe	  care	  le	  vede	  ca	  
fiind	  lovituri	  îndreptate	  împotriva	  creştinismului.	  El	  spune	  că	  ultimul	  documentar	  prezentat	  
pe	  Discovery	  Channel,	  Mormântul	  lui	  Isus,	  este	  un	  atac	  direct	  chiar	  asupra	  sufletului	  
creştinismului.	  El	  o	  citează	  pe	  preşedinta	  acestui	  canal	  de	  televiziune,	  Jane	  Root,	  care	  îşi	  
exprima	  opinia	  despre	  film:	  “Dovada	  este	  convingătoare.	  Consecinţțele	  sunt	  enorme.”	  

Comentând	  declaraţția	  ei,	  Roy	  Adams	  spune:	  

“Enorme,	  cu	  adevărat!	  Căci	  dacă	  este	  aşa,	  aceasta	  va	  lovi	  creştinismul	  chiar	  în	  sufletul	  
lui.	  Un	  Isus	  care	  coabitează	  cu	  o	  persoană	  umană	  nu	  poate	  fi	  zeitate.	  Şi	  un	  Isus	  ale	  cărui	  oase	  
au	  fost	  găsite	  într-‐un	  mormânt	  din	  Ierusalim	  nu	  a	  înviat	  din	  morţți.	  Şi	  dacă	  Isus	  nu	  este	  o	  
zeitate	  şi	  nu	  a	  înviat	  din	  morţți,	  atunci	  nu	  avem	  un	  Mântuitor.	  Iar	  creştinismul	  este	  o	  farsă.”	  

Noi	  credem	  că	  filmele	  şi	  cărţțile	  recente	  despre	  Isus	  şi	  istoria	  creştinismului	  sunt	  
nimicuri	  ieftine	  cu	  care	  diavolul	  întreţține	  fervoarea	  religioasă	  şi	  confuzia,	  ca	  pregătire	  pentru	  
marea	  unitate	  religioasă	  care	  se	  apropie.	  Nimicuri	  care	  nu	  merită	  prea	  multă	  atenţție.	  

Adevărata,	  teribila	  şi	  subtila	  lovitură	  este	  cea	  îndreptată	  împotriva	  sufletului	  
adventismului,	  şi	  aceasta	  este	  farsa	  de	  care	  trebuie	  să	  ne	  îngrijorăm	  cel	  mai	  mult.	  Iar	  ea	  se	  
găseşte	  chiar	  în	  paragraful	  citat	  mai	  sus.	  Savantul	  adventist	  spune	  -‐	  pentru	  a	  câta	  oară?	  -‐	  că	  
Hristos	  nu	  a	  fost	  ca	  noi,	  şi	  că	  nu	  a	  fost	  ispitit	  în	  toate	  lucrurile	  ca	  şi	  noi:	  

“Un	  Isus	  care	  coabitează	  cu	  o	  persoană	  umană	  nu	  poate	  fi	  zeitate.”	  

Ameţțitor!	  Aceasta	  este	  o	  lovitură	  chiar	  împotriva	  sufletului	  adventist,	  a	  cărui	  
trăsătură	  caracteristică	  este	  că	  Hristos	  a	  fost	  făcut	  “asemenea	  fraţților	  Săi,”	  că	  a	  fost	  ridicat	  
dintre	  fraţții	  Săi,	  din	  sămânţța	  lui	  David	  după	  codul	  genetic.	  În	  El	  s-‐a	  realizat	  scopul	  lui	  
Dumnezeu,	  acela	  de	  a	  uni	  natura	  umană	  căzută	  cu	  natura	  divină	  sfântă,	  fiind	  prima	  Fiinţță	  de	  
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acest	  fel,	  după	  căderea	  lui	  Adam.	  Doar	  aşa	  se	  poate	  explica	  de	  ce	  El	  a	  devenit	  al	  Doilea	  
Adam.	  

Scopul	  planului	  de	  mântuire	  nu	  era	  să	  convingă	  lumea	  că	  Dumnezeu	  păzeşte	  legea.	  
Dumnezeu	  nu	  poate	  fi	  ispitit	  să	  păcătuiască,	  asta	  ştie	  oricine.	  Omenirea	  avea	  nevoie	  să	  vadă	  
cum	  poate	  fi	  natura	  umană	  făcută	  să	  păzească	  legea,	  cum	  poate	  cineva	  supus	  aceloraşi	  
slăbiciuni	  ca	  şi	  noi	  să	  împlinească	  cerinţțele	  legii.	  O	  “zeitate,”	  cum	  spune	  savantul	  adventist,	  
nu	  poate	  fi	  ispitită,	  nu	  poate	  păcătui	  şi	  nu	  poate	  experimenta	  slăbiciunile	  noastre	  în	  faţța	  
unor	  ispite	  puternice.	  Iar	  una	  dintre	  cele	  mai	  puternice	  ispite,	  aşa	  cum	  s-‐a	  dovedit	  de-‐a	  
lungul	  istoriei	  în	  cazul	  celor	  mai	  mari	  bărbaţți	  ai	  poporului	  ales,	  este	  sexualitatea.	  Dacă	  
Hristos	  nu	  putea	  fi	  ispitit	  aici,	  toate	  celelalte	  domenii	  de	  ispitire	  devin	  nesemnificative,	  din	  
punctul	  nostru	  de	  vedere.	  Iar	  dacă	  El	  era	  o	  “zeitate,”	  sigur	  nu	  putea	  fi	  ispitit	  “în	  toate	  
lucrurile	  ca	  şi	  noi.”	  

Iar	  o	  zeitate	  este	  la	  ani-‐lumină	  depărtare	  de	  omul	  căzut	  în	  păcat,	  şi	  nicidecum	  
“aproape	  de	  noi,”	  aşa	  cum	  a	  intenţționat	  Domnul	  să	  Se	  descopere	  bisericii	  Sale	  în	  1888.	  
Aceasta	  este	  lovitura	  mortală	  a	  diavolului	  împotriva	  sufletului	  adventist,	  iar	  rana	  sângerează	  
încă	  în	  piaţța	  de	  obşte	  a	  bisericii	  rămăşiţței.	  

	  Când	  ne-‐a	  fost	  trimisă	  solia	  despre	  slava	  lui	  Hristos	  în	  trup	  omenesc,	  biserica	  a	  
trepidat	  la	  fel	  de	  puternic.	  Teologii	  erau	  scandalizaţți,	  administratorii	  tulburaţți,	  poporul	  
confuz,	  şi	  toţți	  îşi	  manifestau	  nemulţțumirea	  la	  cea	  mai	  înaltă	  autoritate	  pe	  care	  o	  cunoşteau:	  

“Am	  primit	  scrisori	  în	  care	  se	  afirma	  că	  Hristos	  nu	  a	  putut	  să	  aibă	  aceeaşi	  natură	  ca	  
omul,	  căci	  dacă	  ar	  fi	  avut,	  ar	  fi	  căzut	  şi	  El	  ca	  noi	  în	  faţța	  aceloraşi	  ispitiri”	  (1	  SM	  408).	  

Autorii	  scrisorilor	  credeau	  la	  fel	  ca	  Roy	  Adams,	  că	  Hristos,	  fiind	  Dumnezeu,	  nu	  putea	  
avea	  o	  legătură	  sexuală	  cu	  o	  fiinţță	  umană,	  deci	  nu	  putea	  fi	  ispitit	  spre	  aşa	  ceva,	  şi	  că	  dacă	  ar	  
fi	  avut	  natura	  noastră,	  nu	  putea	  rezista	  acestui	  gen	  de	  ispită.	  Şi	  ce	  credeţți	  că	  le-‐a	  răspuns	  
sursa	  de	  autoritate?	  “Da	  fraţților,	  aveţți	  dreptate,	  când	  nu	  te	  poţți	  uni	  sexual	  cu	  o	  fiinţță	  de	  altă	  
natură,	  fiind	  o	  zeitate,	  nici	  nu	  poţți	  fi	  ispitit	  spre	  o	  asemenea	  legătură.”	  Aşa?	  

Nicidecum.	  Ascultaţți:	  

„Dacă	  El	  nu	  avea	  natura	  omului,	  atunci	  nu	  putea	  fi	  exemplul	  nostru.	  Dacă	  nu	  era	  
părtaş	  al	  naturii	  noastre,	  atunci	  nu	  putea	  fi	  ispitit	  ca	  şi	  omul.	  Dacă	  pentru	  El	  nu	  era	  
posibil	  să	  cedeze	  ispitei,	  atunci	  nu	  putea	  fi	  ajutorul	  nostru.	  A	  fost	  o	  realitate	  solemnă	  
faptul	  că	  Hristos	  a	  venit	  să	  poarte	  luptele	  omului,	  în	  locul	  omului.	  Ispitirea	  şi	  biruinţța	  Lui	  
ne	  arată	  că	  omenescul	  trebuie	  să	  copieze	  modelul:	  omul	  trebuie	  să	  devină	  părtaş	  de	  
natură	  divină”	  (1	  SM	  408).	  

„O	  realitate	  solemnă,”	  aţți	  citit	  bine.	  

Acesta	  este	  cel	  mai	  glorios	  adevăr	  despre	  autenticul	  Hristos.	  El	  a	  venit	  „să	  poarte	  
luptele	  omului,	  în	  locul	  omului,”	  a	  fost	  dintre	  noi,	  membru	  al	  familiei	  noastre,	  Fratele	  nostru	  
mai	  mare.	  Şi	  doar	  pentru	  că	  El	  a	  fost	  făcut	  asemenea	  fraţților	  Săi,	  oameni	  păcătoşi	  vor	  putea	  
fi	  făcuţți	  fraţți	  asemenea	  Lui.	  Acesta	  este	  sufletul	  adventismului,	  pe	  care	  solia	  1888	  dorea	  să	  îi	  
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lege	  de	  inima	  lui	  Dumnezeu.	  Dar	  n-‐am	  fost	  capabili	  să	  ţținem	  pasul	  cu	  lumina,	  şi	  acum	  ne	  
întrebăm	  nevinovaţți	  ce	  căutăm	  prin	  lume	  la	  această	  oră	  târzie	  a	  istoriei.	  

Hristos	  a	  fost	  al	  doilea	  Adam.	  Adam	  putea	  să	  aibă	  o	  legătură	  sexuală	  cu	  soţția	  lui,	  şi	  a	  
şi	  avut-‐o,	  aşa	  cum	  putem	  constata	  foarte	  uşor.	  Dacă	  nu	  cădeau	  în	  păcat,	  ar	  fi	  produs	  copii	  ca	  
şi	  ei,	  părtaşi	  de	  natură	  divină,	  iar	  omenirea	  nu	  se	  mai	  scufunda	  în	  această	  mizerie.	  

Al	  doilea	  Adam	  a	  fost	  făcut	  „din	  sămânţța	  lui	  David,”	  adică	  după	  codul	  genetic	  al	  
familiei	  omeneşti.	  Dacă	  nu	  accepta	  misiunea	  înaltă	  la	  care	  a	  fost	  chemat,	  Se	  putea	  căsători	  şi	  
putea	  avea	  copii	  ca	  orice	  om.	  Nu	  avea	  niciun	  handicap	  din	  punct	  de	  vedere	  fizic.	  Şi	  nici	  nu	  
avea	  concepţții	  greşite	  despre	  căsătorie,	  care	  era	  o	  instituţție	  divină,	  şi	  pe	  care	  o	  aprecia.	  

Hristos	  a	  ales	  să-‐Şi	  dedice	  viaţța	  cauzei	  lui	  Dumnezeu,	  la	  nivelul	  cerinţțelor	  acelei	  
cauze,	  ceea	  ce	  impunea	  anumite	  sacrificii.	  Unul	  dintre	  ele	  era	  celibatul.	  Nu	  putea	  să-‐Şi	  
împartă	  resursele	  între	  nevoile	  familiei	  şi	  cele	  ale	  lucrării	  lui	  Dumnezeu.	  Ca	  şi	  Pavel.	  
Înţțelegând	  că	  era	  chemat	  pe	  un	  drum	  al	  suferinţței	  şi	  crucii,	  era	  nepotrivit	  să	  complice	  
existenţța	  altor	  fiinţțe.	  Nu	  L-‐a	  forţțat	  nimeni	  să	  ia	  această	  decizie.	  A	  luat-‐o	  în	  cunoştinţță	  de	  
cauză,	  considerând	  că	  este	  cel	  mai	  bun	  drum	  în	  situaţția	  aceea.	  

Odată	  această	  decizie	  luată,	  El	  nu	  mai	  putea	  avea	  niciun	  fel	  de	  relaţție	  intimă	  cu	  
cineva,	  deoarece	  aceasta	  era	  o	  călcare	  a	  legii	  divine.	  Hristos	  nu	  a	  călcat	  legea	  divină,	  nici	  în	  
literă,	  nici	  în	  spirit.	  Nu	  a	  avut	  nicio	  prietenă	  intimă,	  nicio	  aventură	  sexuală,	  şi	  nici	  măcar	  vreo	  
fantezie	  erotică.	  Înseamnă	  aceasta	  că	  nu	  a	  fost	  ispitit	  la	  acest	  subiect?	  Nicidecum.	  Omenirea	  
mai	  ales	  la	  acest	  subiect	  este	  ispitită,	  iar	  El	  a	  fost	  un	  membru	  cu	  drepturi	  depline	  al	  acestui	  
popor.	  Şi	  cu	  onoare	  a	  demonstrat	  că	  se	  poate	  trăi,	  în	  mijlocul	  unei	  lumi	  stricate,	  decăzute,	  
imorale,	  sub	  cele	  mai	  teribile	  ispite,	  în	  deplină	  ascultare	  de	  legea	  divină.	  

Cum?	  

Fiind	  părtaş	  de	  natură	  divină.	  El	  era	  un	  templu	  al	  lui	  Dumnezeu,	  conform	  scopului	  din	  
veacuri	  veşnice	  (DA	  161),	  iar	  acolo	  unde	  locuieşte	  Dumnezeu,	  nelegiuirea	  dispare	  ca	  fumul,	  
iar	  ispita,	  oricât	  de	  puternică,	  nu	  poate	  duce	  la	  păcat.	  

„Viaţța	  lui	  Hristos	  este	  o	  descoperire	  despre	  ce	  pot	  deveni	  fiinţțele	  omeneşti	  căzute,	  
prin	  unire	  şi	  legătură	  cu	  natura	  divină”	  (FILB	  219).	  

„Hristos	  a	  venit	  să	  ne	  facă	  părtaşi	  de	  natură	  divină	  şi	  viaţța	  Lui	  declară	  că	  omenescul	  
unit	  cu	  divinul	  nu	  comite	  păcat”	  (MB	  180).	  

Acesta	  este	  adevăratul	  Hristos,	  Mântuitorul	  lumii,	  speranţța	  acestui	  popor.	  El	  a	  
demonstrat	  îngerilor	  şi	  oamenilor	  că	  a	  fi	  părtaş	  de	  natură	  divină	  nu	  este	  un	  jug	  al	  sclaviei,	  aşa	  
cum	  declara	  diavolul,	  ci	  singura	  cale	  corectă	  prin	  care	  orice	  fiinţță	  creată,	  de	  la	  serafimul	  
luminos	  şi	  sfânt	  până	  la	  om,	  poate	  trăi	  în	  sfinţțenie,	  libertate,	  demnitate,	  neprihănire.	  

Acesta	  este	  sufletul	  adventismului,	  şi	  atâta	  timp	  cât	  Hristos	  trăieşte,	  el	  nu	  va	  putea	  fi	  
combătut	  sau	  primejduit,	  oricât	  s-‐ar	  pune	  la	  lucru	  pana	  cărturarilor	  acestui	  popor.	  

	  


