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„Le-‐am	  dat	  Cuvântul	  Tău”	  ...	  	  

dar	  ura	  lumii	  a	  fost	  mai	  puternică	  
	  

	  

8	  februarie	  2005	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  	  

Atunci	  când	  explica	  ucenicilor	  că	  viaţța	  veşnică	  nu	  se	  poate	  atinge	  decât	  printr-‐o	  
cunoaştere	  autentică	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  descoperit	  în	  viaţța	  şi	  lucrarea	  Sa	  (Ioan	  
17:3),	  Domnul	  Hristos	  a	  prezentat	  din	  nou	  principiile	  noului	  legământ	  –	  taina	  evlaviei	  –	  
afirmând	  că	  Tatăl	  locuieşte	  în	  El	  şi	  că	  o	  asemenea	  unitate	  urmăreşte	  cerul	  în	  planul	  de	  
mântuire.	  Cu	  acea	  ocazie	  şi	  în	  acest	  context	  a	  făcut	  El	  afirmaţția	  despre	  care	  vorbeam	  ieri,	  
“Le-‐am	  dat	  Cuvântul	  Tău,	  şi	  lumea	  i-‐a	  urât.”	  

Cei	  cărora	  “li	  s-‐a	  dat”	  Cuvântul	  au	  o	  concepţție	  diferită	  despre	  unitate	  şi	  pace.	  Ei	  ştiu	  
că	  Dumnezeu	  nu	  dă	  “pace”	  aşa	  cum	  o	  dă	  lumea,	  şi	  nici	  “unitate”	  aşa	  cum	  o	  dă	  lumea.	  Deşi	  
“pace	  şi	  unitate”	  par	  să	  devină	  comandamente	  supreme	  în	  zilele	  noastre,	  ele	  sunt	  înţțelese	  
complet	  diferit	  de	  felul	  în	  care	  vorbea	  Hristos	  despre	  ele,	  prin	  aceasta	  avertizând	  că	  ele	  sunt	  
produsul	  unei	  alte	  minţți.	  Pacea	  pe	  care	  o	  aşteaptă	  lumea	  este	  produsul	  unui	  efort	  diplomatic	  
global,	  prin	  care	  naţțiuni	  sunt	  convinse	  sau	  constrânse	  să	  accepte	  condiţțiile	  altor	  naţțiuni.	  
Unitatea	  care	  se	  pregăteşte	  astăzi	  este	  o	  vastă	  operaţțiune	  de	  ajustări	  teologice,	  de	  
renunţțări,	  reinterpretări	  sau	  compromisuri,	  astfel	  ca	  tensiunile	  religioase,	  văzute	  a	  fi	  cauzele	  
celor	  mai	  multe	  conflicte	  militare,	  să	  fie	  eliberate	  prin	  toleranţță	  şi	  dragoste.	  Naţțiunile	  sunt	  
prinse	  într-‐un	  vârtej	  diplomatic	  fără	  precedent	  spre	  a	  oferi	  omenirii	  mirajul	  păcii	  şi	  unităţții	  în	  
nelegiuire,	  iar	  vocea	  care	  trebuia	  să	  strige	  că	  aceasta	  este	  deşertăciune	  şi	  goană	  după	  vânt	  
pare	  dispusă	  să	  se	  alăture	  acestui	  efort	  global.	  	  	  

“Cei	  care	  se	  străduiesc	  să	  asculte	  de	  toate	  poruncile	  lui	  Dumnezeu	  vor	  întâmpina	  
împotriviri	  şi	  batjocuri.	  Ei	  vor	  rezista	  numai	  prin	  Dumnezeu.	  Pentru	  a	  rezista	  încercării	  din	  
faţța	  lor,	  ei	  trebuie	  să	  înţțeleagă	  voia	  lui	  Dumnezeu	  aşa	  cum	  este	  descoperită	  în	  Cuvântul	  Său;	  
ei	  Îl	  vor	  putea	  onora	  doar	  dacă	  au	  o	  concepţție	  corectă	  despre	  caracterul,	  guvernarea	  şi	  
scopurile	  Sale,	  şi	  acţționează	  în	  armonie	  cu	  ele.	  Numai	  aceia	  care	  şi-‐au	  fortificat	  mintea	  cu	  
adevărurile	  Bibliei	  vor	  rezista	  în	  marele	  conflict	  final.	  Fiecare	  suflet	  va	  fi	  confruntat	  cu	  
întrebarea:	  ‘Să	  ascult	  mai	  mult	  de	  Dumnezeu	  decât	  de	  oameni?’	  Ora	  decisivă	  s-‐a	  
apropiat.	  Sunt	  picioarele	  noastre	  aşezate	  pe	  stânca	  de	  neclintit	  a	  Cuvântului	  lui	  
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Dumnezeu?	  Suntem	  noi	  pregătiţți	  să	  stăm	  tare	  în	  apărarea	  poruncilor	  lui	  Dumnezeu	  şi	  a	  
credinţței	  lui	  Isus?”	  (GC	  593).	  

Observaţți	  elementele	  vitale	  care	  ne	  vor	  ajuta	  să	  scăpăm	  din	  capcana	  ultimei	  
conspiraţții:	  

-‐	  o	  înţțelegere	  corectă	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu;	  

-‐	  o	  înţțelegere	  corectă	  despre	  guvernarea	  lui	  Dumnezeu;	  

-‐	  o	  înţțelegere	  corectă	  a	  scopurilor	  Sale,	  

ca	  să	  putem	  acţționa	  în	  armonie	  cu	  ele.	  Fără	  cunoaşterea	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  
nu	  putem	  înţțelege	  natura	  guvernării	  divine;	  fără	  înţțelegerea	  corectă	  a	  suveranităţții	  divine	  nu	  
putem	  percepe	  scopurile	  Sale	  în	  marea	  controversă;	  iar	  fără	  înţțelegerea	  scopurilor	  Sale	  în	  
ultima	  mare	  luptă	  vom	  fi	  predispuşi	  la	  implicări	  primejdioase	  în	  proiecte	  aparent	  valoroase	  şi	  
eficiente.	  Nu	  ne-‐a	  spus	  profeţția	  că	  ultimele	  raze	  de	  lumină	  oferite	  ultimei	  generaţții,	  atunci	  
când	  “rana”	  trebuie	  vindecată,	  vor	  fi	  lumină	  de	  şapte	  ori	  mai	  puternică	  despre	  caracterul	  lui	  
Dumnezeu	  (Isaia	  30:26),	  care	  va	  lumina	  pământul	  mai	  frumos	  ca	  niciodată?	  (Apoc	  18:1).	  

Ce	  s-‐ar	  întâmpla	  dacă	  uriaşul	  complex	  educaţțional	  al	  acestei	  biserici	  şi-‐ar	  dedica	  
timpul	  şi	  energiile	  în	  cercetarea	  acestui	  subiect	  de	  maximă	  importanţță,	  acum,	  când	  Babilonul	  
cel	  mare	  finalizează	  proiectele	  lui	  pentru	  mileniul	  3?	  Ar	  fi	  prea	  dureros,	  de	  dragul	  miliardelor	  
de	  suflete	  care	  nu	  ştiu	  să	  deosebească	  dreapta	  de	  stânga	  lor,	  să	  suportăm	  “împotriviri	  şi	  
batjocuri”	  din	  partea	  lumii,	  care	  oricum	  nu	  poate	  iubi	  pe	  cei	  care	  afirmă	  că	  au	  primit	  
“Cuvântul”	  din	  partea	  lui	  Dumnezeu?	  Ni	  se	  pare	  mai	  folositor	  pentru	  “binele”	  poporului	  
nostru	  să	  ne	  prefacem	  că	  nu	  suntem	  noi	  cei	  cărora	  Hristos	  le-‐a	  dat	  “Cuvântul,”	  pentru	  ca	  
lumea	  să	  ne	  iubească?	  

	  

	  

	  	  


