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Solia	  şi	  spiritul	  pionierilor	  

	  

23	  octombrie	  2005	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  

Sărbătorim	  22	  octombrie,	  dar	  sărbătoarea	  este	  un	  exerciţțiu	  în	  inutilitate	  fără	  solia	  şi	  
spiritul	  pionierilor,	  iar	  acestea	  sunt	  exact	  cele	  două	  teme	  care	  lipsesc	  cu	  desăvârşire	  în	  
peisajul	  teologiei	  adventiste.	  În	  1844	  a	  început	  curăţțirea	  sanctuarului,	  iar	  mişcarea	  ridicată	  
de	  Dumnezeu	  a	  prins	  viaţță	  doar	  datorită	  unor	  oameni	  care	  au	  fost	  dispuşi	  să	  primească	  
lumină	  nouă	  şi	  să	  apeleze	  direct	  la	  Dumnezeu	  pentru	  confirmarea	  ei.	  Ei	  nu	  s-‐au	  dus	  să	  se	  
consulte	  cu	  profesorii	  de	  teologie	  din	  universităţțile	  bisericii	  lor.	  

Astăzi	  admirăm	  curajul	  lor,	  şi	  beneficiem	  de	  descoperirile	  lor.	  Ne	  bucurăm	  că	  
mişcarea	  lor	  s-‐a	  transformat	  într-‐o	  biserică	  internaţțională,	  prosperă	  şi	  motivată.	  

Ce	  se	  întâmplă	  însă	  cu	  solia	  şi	  cu	  spiritul	  lor?	  Mai	  sunt	  ele	  apreciate,	  cultivate	  şi	  
onorate	  printre	  noi?	  

Este	  solia	  curăţțirii	  sanctuarului	  tema	  centrală	  de	  discuţție	  în	  adunările	  sau	  în	  presa	  
noastră?	  Ştie	  generaţția	  prezentă	  ceva	  despre	  ziua	  ispăşirii	  finale,	  despre	  lucrarea	  din	  sfânta	  
sfintelor	  pe	  care	  trebuie	  să	  o	  realizeze	  Solul	  legământului	  înainte	  ca	  Hristos	  să	  poată	  părăsi	  
lucrarea	  Sa	  de	  Mare	  Preot?	  

Dar	  cu	  spiritul	  pionierilor?	  Face	  biserica	  eforturi	  în	  a	  stimula	  cercetarea	  
independentă,	  descoperirea	  unor	  noi	  raze	  de	  lumină?	  Apreciază	  ea	  contribuţțiile	  unora	  din	  
popor	  care	  cred	  şi	  afirmă	  că	  “mai	  este	  multă	  lumină	  care	  trebuie	  să	  strălucească	  din	  
evanghelia	  neprihănirii,”	  aşa	  cum	  îi	  spunea	  sorei	  White	  îngerul	  ei	  însoţțitor?	  Cum	  tratăm	  pe	  
cei	  care	  ne	  spun	  că	  nu	  avem	  tot	  adevărul,	  şi	  că	  studiul	  sanctuarului	  urmează	  să	  ofere	  tot	  mai	  
multă	  lumină	  generaţției	  care	  va	  încheia	  lucrarea?	  Reacţția	  bisericii	  faţță	  de	  astfel	  de	  oameni	  se	  
poate	  enunţța	  într-‐un	  singur	  cuvânt:	  dispreţț.	  Şi	  totuşi,	  sărbătorim	  pionierii,	  care	  au	  făcut	  
exact	  acelaşi	  lucru.	  

Este	  frumos	  să	  stăm	  pe	  băncile	  unei	  biserici	  ridicate	  de	  oameni	  care	  au	  sfidat	  
autoritatea	  teologică	  a	  vremii	  lor,	  dar	  pe	  care	  i-‐am	  trata	  cu	  dispreţț	  dacă	  s-‐ar	  afla	  printre	  noi	  
şi	  ar	  face	  ceea	  ce	  au	  făcut	  atunci?	  Pionierii	  adventişti,	  ca	  şi	  ucenicii,	  aduceau	  “învăţțături	  noi	  
şi	  ciudate	  la	  aproape	  toate	  subiectele	  teologice.”	  Bisericile	  lor	  i-‐au	  condamnat	  şi	  i-‐au	  exclus,	  
dar	  timpul	  a	  demonstrat	  valabilitatea	  descoperirilor	  lor,	  iar	  Dumnezeu	  a	  ridicat	  pe	  asemenea	  
“învăţțături	  noi	  şi	  ciudate”	  un	  eşafodaj	  al	  adevărului	  care	  nu	  va	  putea	  fi	  combătut	  de	  toate	  
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forţțele	  iadului.	  Sanctuarul	  va	  fi	  curăţțit,	  iar	  Miresei	  lui	  Hristos	  i	  se	  va	  da	  “să	  se	  îmbrace	  cu	  in	  
subţțire,	  strălucitor	  şi	  curat,”	  care	  reprezintă	  –	  aşa	  cum	  ne	  spune	  Ioan	  –	  neprihănirea	  sfinţților.	  
Acea	  neprihănire	  pe	  care	  a	  avut-‐o	  Hristos,	  datorită	  faptului	  că	  El	  credea	  că	  Tatăl	  locuieşte	  în	  
El.	  Credinţța	  Lui	  va	  fi	  credinţța	  sfinţților,	  căci	  şi	  ei	  vor	  crede	  cu	  toată	  inima	  că	  trupul	  lor	  este	  un	  
templu	  al	  Duhului	  Sfânt.	  Conectaţți	  din	  nou	  la	  izvorul	  vieţții,	  ei	  vor	  fi	  “curăţțiţți,	  albiţți”	  şi	  
prezentaţți	  universului	  spectator	  “fără	  pată,	  zbârcitură	  sau	  ceva	  de	  felul	  acesta.”	  

22	  octombrie	  ar	  trebui	  să	  vorbească	  despre	  credinţța	  lui	  Isus,	  care	  a	  promis	  că	  se	  va	  
deschide	  “casei	  lui	  David	  şi	  locuitorilor	  Ierusalimului”	  un	  “izvor	  pentru	  păcat	  şi	  necurăţție”	  
înainte	  de	  a	  avea	  loc	  revenirea	  lui	  Hristos.	  Această	  sărbătoare	  este	  despre	  nerăbdarea	  lui	  
Dumnezeu	  de	  a	  “curăţți	  pe	  fiii	  lui	  Levi	  cum	  se	  curăţțeşte	  aurul	  şi	  argintul”	  ca	  să	  ajungă	  în	  stare	  
să	  aducă	  “daruri	  neprihănite”	  (Mal	  3:1-‐3).	  1844	  este	  despre	  începutul	  judecăţții	  lui	  
Dumnezeu,	  care	  Se	  oferă	  să	  cureţțe	  pe	  “fiii	  lui	  Levi”	  şi	  astfel	  să	  deschidă	  ochii	  orbi	  ai	  Laodiceei	  
spre	  a	  vedea	  că	  Dumnezeu	  nu	  are	  nici	  o	  vină	  în	  fărădelegile	  planetei	  pământ.	  

Toate	  aceste	  subiecte	  sunt	  tabu	  în	  Biserica	  Rămăşiţței.	  

Din	  acest	  motiv,	  timpul	  a	  încremenit,	  planul	  divin	  este	  amânat,	  iar	  biserica	  rămăşiţței	  
stă,	  “ca	  o	  covercă	  într-‐un	  câmp	  de	  castraveţți,”	  şi	  rememorează,	  într-‐o	  mantra	  haotică,	  
isprăvile	  sfinţților	  din	  alte	  vremuri.	  

Dacă	  ar	  fi	  printre	  noi,	  poate	  prietenul	  Amos	  ar	  îndrăzni	  să	  ne	  spună:	  “Eu	  urăsc,	  
dispreţțuiesc	  sărbătorile	  voastre,	  şi	  nu	  pot	  să	  vă	  sufăr	  adunările	  de	  sărbătoare!”	  (Amos	  5:21).	  

Dar	  cine	  l-‐ar	  lua	  în	  seamă	  în	  zorul	  pregătirilor	  şi	  entuziasmului	  general?	  


