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Stephen Hawkins, reputatul matematician şi cosmologist de la Universitatea Cambridge,
spunea în cartea sa, A Brief History of Time, că oamenii de ştiinţă ar putea înţelege mintea lui
Dumnezeu dacă ar reuşi să descopere mult-râvnita “teorie despre orice” (“theory of everything”).
Adventiştilor de ziua a şaptea li s-a oferit exact aşa ceva – „teoria despre orice” – care ne
descoperă cu adevărat “gândul lui Dumnezeu.” Nu am descoperit-o noi; ne-a fost oferită. Noi o
numim Marea Controversă.
Tema centrală a marii controverse este o dispută despre cine poate conduce mai bine
universul, Dumnezeu sau Satana. Această chestiune trebuie rezolvată înainte ca universul să
poată fi readus la pace. Aceasta face ca motivaţia supremă a oricărui adventist să fie eliberarea
numelui lui Dumnezeu de acuzaţiile care I s-au adus. Centrul planului de mântuire este
Dumnezeu, nu omul. Justificarea lui Dumnezeu este mai importantă decât mântuirea noastră
personală.
„Planul de mântuire are un scop mai larg şi mai profund decât mântuirea omului. Hristos
nu a venit pe acest pământ doar pentru aceasta; nu doar pentru ca locuitorii acestei lumi mici să
privească legea lui Dumnezeu aşa cum trebuie; El a venit spre a justifica caracterul lui
Dumnezeu înaintea universului. Spre acest rezultat al jertfei Sale – influenţa ei asupra
inteligenţelor din alte lumi, ca şi asupra omului – privea Mântuitorul înaintea răstignirii Lui,
când a spus: ‚Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi’ (Ioan 12:31).
Moartea lui Hristos pentru mântuirea omului nu numai că deschide cerul în faţa acestuia, dar ea
justifică în faţa întregului univers procedura lui Dumnezeu şi a Fiului cu rebeliunea lui Satana.
Ea întăreşte perpetuitatea legii lui Dumnezeu şi descoperă natura şi consecinţele păcatului” (PP
68).
„Prin planul de mântuire se realizează un scop şi mai larg decât cel al mântuirii neamului
omenesc. Prin descoperirea caracterului lui Dumnezeu în Hristos, în faţa universului sunt
descoperite beneficiile guvernării divine, sunt respinse acuzaţiile lui Satana, sunt expuse natura
şi consecinţele păcatului, iar perpetuitatea legii lui Dumnezeu este demonstrată deplin” (ST 22
dec 1904).
„Subiectul central a Bibliei, subiectul în jurul căruia se adună toate celelalte subiecte, este
planul de mântuire – restaurarea chipului lui Dumnezeu în sufletul omenesc” (Ed 125).
„Subiectul sanctuarului este cheia care explică misterul dezamăgirii din 1844. Ea
deschide orizontul unui sistem complet al adevărului, legat şi armonios, arătând că mâna lui
Dumnezeu a călăuzit marea mişcare adventă, descoperind datoria prezentă ce marchează poziţia
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şi lucrarea poporului Său... Lumina de la sanctuar iluminează trecutul, prezentul şi viitorul” (GC
423).
„Această schimbare este minunea minunilor. O schimbare realizată prin Cuvânt este una
dintre cele mai mari taine ale Cuvântului. Nu o putem înţelege; doar putem crede... O cunoaştere
a acestui mister procură cheia pentru toate celelalte. Ea deschide sufletului comorile universului,
posibilităţile dezvoltării infinite” (ML 26).
„Comorile universului” sunt la dispoziţia generaţiei prezente, iar cheia este „în sanctuar,”
mijlocul şi metoda prin care Dumnezeu reface caracterul Său în templul sufletului omenesc. Aici
este locul unde trebuie să se producă împăcarea realizată deja în Hristos. Aceasta este singura
nădejde a religiei adevărate, este cu adevărat „teoria despre orice,” o ecuaţie în care se găseşte
ascunsă puterea excepţională a dragostei lui Dumnezeu.
***
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