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Un conflict motivat de acelaşi fel de prejudecăţi ca la Minneapolis a avut loc în poporul
ales atunci când urmaşii lui Hristos, apreciind lumina nouă despre sanctuar, confruntau clasa
academică a lui Israel cu „învăţături noi şi ciudate la mai toate subiectele teologice.” Am putea
spune că acel conflict se înscrie în categoria „legea din Galateni,” iar efectele au fost la fel, sau
poate mai spectaculoase: Purtătorii de lumină au semnat cu sângele lor curajul de a accepta „raze
preţioase de lumină,” atunci când biserica spunea că învăţătura este pură erezie.
Învăţătura lui Isus despre sanctuar nu era o simplă şi strălucitoare speculaţie semantică.
Nu era o corecţie minoră adusă teologiei timpului. Nu era nici „un nou accent” uitat sau neglijat
de şcoala teologică a lui Israel. Ea revoluţiona total credinţa dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna. Iar sfinţii s-au dovedit atât de greu de urnit de la vechile hotare, încât Duhul Sfânt a
fost obligat să toarne vinul nou peste o categorie de membri ai bisericii destul de problematică,
acţiune care a stârnit cel mai celebru scandal al tuturor timpurilor.
Dacă eraţi acolo, aţi fi dat o para chioară pe teologia unui grup de ţărani nespălaţi şi atât
de urât mirositori teologic, prin insistenţa lor că întraga economie iudaică – fundamentul
societăţii şi garantul neprihănirii – este în faliment şi trebuie schimbată din temelii? Un
echivalent modern al propunerii lor ar fi azi abandonarea celor 27 (în curând 28) de credinţe
fundamentale ale bisericii şi ridicarea unor noi pietre de hotar. Doar gândul ne dă fiori reci pe
şira spinării. Ei bine, cu ei chiar aşa s-a întâmplat. Ei spuneau că:
- sistemul jertfelor trebuie să înceteze, deoarece a fost pervertit;
-timpul profetic spune răspicat că a sosit sfârşitul pentru „jertfa şi darul de mâncare,” iar
Unsul doreşte să facă un legământ nou cu mulţi;
-sanctuarul a fost o pildă pentru „scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice,” care doreşte
acum să locuiască în temple vii, acesta fiind un privilegiu enorm pentru fiii lui Israel;
-este timpul pentru aducerea „neprihănirii veşnice,” care va pune capăt şirului nesfârşit
de păcat azi, jertfă mâine, nelegiuire azi, pocăinţă mâine;
-Isus din Nazaret este chiar Unsul despre care îi vorbeşte îngerul lui Daniel.
Acestea erau depărtări dramatice de la crezul zilei. Teologia naţiunii era lovită mortal, iar
Sinedriul s-a trezit în faţa celei mai serioase crize care a confruntat vreodată pe poporul lui
Dumnezeu. Pentru ei, Scriptura era clară cu privire la sanctuar. Moise era categoric, iar ei stăteau
pe temelia profeţilor, apărând vitejeşte hotarele împărăţiei. Cum puteau accepta asemenea noutăţi
care nu puteau fi susţinute cu Scriptura? Şi apoi, cum este posibil ca Dumnezeu să ocolească în
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asemenea hal calea autorizată de a trimite lumină? Dacă prostiile acelor pescari ar fi adevărate,
nu le-ar fi aflat rabinii din studiul sistematic asupra Scripturii? Oricât încercau să caute o breşă în
sistemul lor de evaluare a cazului, nu reuşeau să găsească nici un loc pentru compromis sau
negocieri. Devenea tot mai clar că adevărul se află de partea lor, iar noul învăţător le întărea
poziţia, prin greşelile de o naivitate dezarmantă pe care le repeta cu zel sfânt. El îi arunca din
extaz în agonie, chemând morţii la viaţă cu o putere pe care ei nu o ştiau decât din cărţi, ca apoi
să spună că el şi Tatăl, adică Iehova – fie Numele Lui binecuvântat – una sunt.
Ca şi în cazul „legea din Galateni,” când solii Domnului cu acreditare divină, susţinuţi de
darul profeţiei, au văzut lumină în neprihănirea lui Hristos, tot aşa aici, Dumnezeu dorea să facă
o demonstraţie a caracterului Său expus într-un membru al familiei omeneşti, a cărui neprihănire
a fost expusă în faţa naţiunilor. Ca şi la Minneapolis, cei mai valoroşi membri ai poporului sfânt
au fost cuceriţi de logica păguboasă a lui Satana, care s-a jucat cu aşa succes pe corzile sensibile
şi atât de capricioase ale unui ego exacerbat de poziţie, diplome, acreditări, doctorate.
Timpul profetic are pentru noi evenimente şi mai spectaculoase, în care neprihănirea lui
Hristos trebuie să strălucească din nou, strălucire care va lumina pământul cu slava caracterului
lui Dumnezeu. Subiectul va fi acelaşi, neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Iar
performanţa lui Satana în amăgire va întrece tot ce a văzut ochiul omenesc până acum. Am
învăţat noi lecţia trecutului?
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