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Unii spun că alianţele evanghelice, în care au devenit membre multe
uniuni de conferinţe ale bisericii noastre mondiale, sunt pornite pe drumul
cel bun al apărării drepturilor religioase. Ei cred că apărarea drepturilor de
conştiinţă este un scop nobil pentru biserica rămăşiţei, scop pentru care este
legitimă alianţa cu orice organizaţie sau entitate socio-politică. Ei vor să
creadă că asemenea alianţe se vor dovedi adevărate trambuline pentru solia
îngerului al treilea.
Apostolul însă pare să spună altceva: „Nu vă înjugaţi la un jug
nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi
fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” (2 Cor 6:14)
Învăţătorul toarnă şi el gaz peste vâltoarea recentă din adventism: „Le-am
dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum
Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:14). Dar astăzi se pare că lumea a început să
iubească pe cei cărora Isus le-a dat Cuvântul, şi ne cer să rostim acest
Cuvânt alături de ei, „cu o singură voce.”
Va accepta lumea creştină ceva din credinţele specific adventiste de
dragul „proclamării evangheliei cu o singură voce?” Sabatul? Poate sanctuarul
cu ziua ispăşirii sau starea omului în moarte? Poate darul Spiritului Profetic
sau conceptul marii controverse? Să fim serioşi. Aceste adevăruri prezente iau făcut să pară nişte caraghioşi mai bine de un secol. Acum răsuflă uşuraţi
că au reuşit să înnăbuşe glasul supărător care le tulbura liniştea şi neamul.
Dacă ar fi existat o asemenea acceptare a vreunui adevăr adventist, media
bisericii ar fi explodat. Dar aşa ceva nu se întâmplă.
Din contră, ce se întâmplă astăzi pare mai degrabă o încercare din
partea îngerului bisericii Laodicea de a negocia o înţelegere între Hristos şi
Belial, deşi Pavel spune că aceasta este o fantezie. Ah, ce ne mai place rolul
de mari împăciuitori ai treburilor planetare...
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Dacă regulile de aderare la aceste alianţe nu implică anumite concesii
doctrinare, atunci ce s-a negociat zece ani (în cazul FPF)? Ne arată cineva
„procesele verbale” ale discuţiilor?
S-ar putea să vedem doar avantaje în alianţele protestante, dar pentru
rămăşiţă, ele vor rămânea totdeauna, indiferent de avantaje, un jug
nepotrivit.
***
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