
1

Doi pomi în mare controversă
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Evelyn Mangîru

Într-un comentariu recent, redactorul de la “Adventist Today” spunea, 
referitor la cele petrecute în Eden: “Moartea nu a survenit ca o consecinţă 
naturală a păcatului, ci a fost o consecinţă a intervenţiei directe a lui 
Dumnezeu, care a pus un înger de pază spre a-i împiedica să se apropie de 
pomul vieţii.” El sugerează chiar că ecosistemul planetar era distructiv înainte 
ca Adam să păcătuiască. Ca şi cum Dumnezeu a folosit moartea în procesul 
creator.

Noi credem că moartea – aceea adevărată – este o consecinţă a 
despărţirii de Dumnezeu; nu o despărţire de un element nutritiv, alimentar, 
de un pom. Noţiunea că cineva poate avea viaţă separat de unirea cu natura 
divină, dacă poate mânca un anumit fruct, are o oarecare aură de magie, şi 
susţine eroarea că viaţa fără Dumnezeu este cumva posibilă. Cum se explică 
atunci rostul şi rolul celor doi pomi din Eden?

Mulţi creştini cred în iadul veşnic deoarece nu au reuşit să înţeleagă 
faptul că viaţa este rezultatul unei uniri cu Dumnezeu, care este viaţă 
veşnică. Din păcate, mulţi din poporul nostru cred o versiune a acestei 
poveşti, care spune că moartea veşnică este provocată de Dumnezeu prin 
arderea adversarilor Săi. Dacă nu i-ar arde Dumnezeu, ei ar continua să 
trăiască veşnic, nu? Dacă moartea prin ardere este “pedeapsa pentru păcat,” 
iar Hristos “a plătit pentru pedeapsa mea,” dar nu a murit prin ardere, atunci 
cum se pot armoniza aceste divergenţe?

Nu ni se spune că Dumnezeu ar fi spus lui Adam că în ziua în care nu 
va mai mânca din pomul vieţii, va muri negreşit. Atunci ce rol avea acest 
pom? Ar fi oferit fructul lui viaţă fără de moarte păcătoşilor care şi-ar fi putut 
procura, cumva, o rezervă suficientă? Nu ar fi fost Şarpele dispus să-i ajute în 
acest scop, făcându-le rost de câteva semniţe ale pomului, pe care ei să le 
planteze afară din grădină? Nu cumva Satana este angajat tocmai spre acest 
scop ambiţios, de a face să “crească” pe planeta noastră pomul vieţii fără 
ajutorul lui Dumnezeu? Ce părere aveţi?
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