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La două mii de ani după cea mai clară demonstraţie despre caracterul lui
Dumnezeu, urmaşii Lui de astăzi sunt împărţiţi în grupări fără număr, fiecare dintre
ele pretinzând că a înţeles corect mesajul Scripturii şi că Îl cunoaşte corect pe
Dumnezeul ei. Savanţii iudei pretindeau acelaşi lucru, iar rămăşiţa poporului Său
de astăzi pretinde acelaşi lucru. Care să fie cauza acestor diferenţe fundamentale în
cunoaşterea lui Dumnezeu, care fragmentează iremediabil lumea creştină?
Dar mai important, ce element necunoscut tulbură rămăşiţa în înţelegerea
caracterului lui Dumnezeu, împiedicându-ne să ajungem la „unirea credinţei şi a
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13)? De ce oare nu am reuşit încă, deşi susţinem
foarte hotărât că „avem tot adevărul,” să ajungem la „Cel ce este Capul,” ci plutim
încoace şi încolo, speriaţi de toate curentele teologice ale Babilonului?
Şi Pavel, şi Ellen G. White oferă o explicaţie pentru această dilemă. Să le
dăm cuvântul:
„Totuşi, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune,
dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi.
Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă… şi pe
care nu a cunoscut-o nici unul dintre fruntaşii veacului acestuia… Şi noi n-am
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte
lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu
vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul
Sfânt, întrebuinţând o vorbire spirituală pentru lucrurile spirituale” (1 Corinteni 2:
6-13).
Aceasta este frontiera slăvită care desparte împărăţia lui Adam de împărăţia
lui Hristos. Scriptura poate fi citită cu două feluri de „vorbiri.” Una este o vorbire
învăţată de la Duhul Sfânt, cealaltă este vorbirea înţelepciunii omeneşti. Dacă
tratăm Biblia cu măsura şi limbajul firesc, este normal să avem credinţe aşa diferite
şi mai mulţi dumnezei. Confuzia din lumea creştină este o dovadă a incapacităţii
minţii omeneşti de a aprecia lucrurile spirituale cercetate cu înţelepciune
omenească.
Ellen G. White vorbeşte şi ea despre acest lucru:
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„Biblia este un teren în care sunt ascunse comori cereşti, şi ele vor rămânea
ascunse până când, prin cercetare sârguincioasă, vor fi descoperite şi aduse la
lumină. Biblia este o casetă cu bijuterii de o valoare inestimabilă, care trebuiesc
prezentate în aşa fel încât strălucirea lor să poată fi văzută. Dar frumuseţea şi
valoarea acestor diamante ale adevărului nu pot fi sesizate de ochiul firesc.
Lucrurile frumoase ale lumii materiale nu pot fi văzută până când soarele,
alungând întunericul, le inundă cu lumină. Tot aşa este şi cu bogăţiile Cuvântului
lui Dumnezeu. Ele nu pot fi apreciate până când nu sunt descoperite de Soarele
Neprihănirii” (CT, pag. 421).
Dilema porneşte de aici: Biblia nu este aceeaşi şi pentru „ochiul firesc” şi
pentru ochiul „spiritual?” Adevărurile ei nu sunt la fel de clare pentru orice
categorie de cititori? Pavel răspunde:
„Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el
sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate
duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14).
Concluziile sunt clare: Biblia nu poate fi înţeleasă corect decât atunci când
Soarele Neprihănirii luminează paginile ei. Spiritul Profetic nu poate fi de folos
decât atunci când este studiat cu umilinţa izvorâtă din recunoaşterea faptului că
Duhul lui Dumnezeu a fost jignit şi insultat în încercarea Sa de a declanşa marea
strigare.
***

Copyright © 2004 Grupul de Studiu Minneapolis 1888

2

