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Când	  au	  căzut	  primii	  noştri	  părinţți	  în	  păcat,	  în	  Eden,	  a	  apărut	  în	  sufletul	  omenesc	  o	  
vină	  profundă.	  Este	  la	  fel	  de	  adevărat	  astăzi	  pentru	  noi,	  ca	  şi	  pentru	  Adam,	  că	  “toţți	  mor	  în	  
Adam”	  (1	  Cor.	  15:22).	  Noi	  toţți	  am	  repetat	  căderea	  lui	  Adam	  (vezi	  Rom.	  5:12).	  

Primul	  rezultat	  al	  acestei	  vinovăţții	  a	  fost	  ruşinea:	  “Adam	  şi	  nevasta	  lui	  s-‐au	  ascuns	  de	  
Faţța	  Domnului	  Dumnezeu	  printre	  pomii	  din	  grădină”	  (Gen.	  3:8).	  

Al	  doilea	  rezultat	  a	  fost	  teama:	  “Şi	  el	  a	  răspuns:	  ‘ŢȚi-‐am	  auzit	  glasul	  în	  grădină;	  şi	  mi-‐a	  
fost	  frică,	  pentru	  că	  eram	  gol,	  şi	  m-‐am	  ascuns’”	  (vs.	  9,10).	  

A	  treia	  consecinţță	  a	  fost	  ridicarea	  unei	  bariere,	  care	  a	  creat	  o	  stare	  subconştientă.	  
Adam	  a	  devenit	  incapabil	  să-‐şi	  înţțeleagă	  vina	  şi	  să	  o	  mărturisească.	  Astfel	  că	  a	  reprimat-‐o	  
imediat.	  El	  a	  dat	  toată	  vina	  pe	  Eva:	  “Femeia	  pe	  care	  mi-‐ai	  dat-‐o	  ca	  să	  fie	  lângă	  mine,	  ea	  mi-‐a	  
dat	  din	  pom	  şi	  am	  mâncat”	  (v.	  12).	  Perechea	  vinovată	  ar	  fi	  murit	  imediat	  dacă	  ar	  fi	  fost	  
conştientă	  de	  adevărata	  dimensiune	  a	  vinei	  ei,	  “fiindcă	  plata	  păcatului	  este	  moartea”	  (Rom.	  
6:23).	  Când	  cei	  pierduţți	  vor	  înţțelege	  în	  final	  enormitatea	  vinei	  lor,	  vor	  suferi	  a	  doua	  moarte	  
ca	  împlinire	  a	  avertizării	  Domnului	  către	  Adam	  şi	  Eva	  că	  dacă	  vor	  păcătui	  vor	  “muri	  negreşit”	  
(Gen.	  2:17).	  Trebuie	  să	  înţțelegem	  că	  vina	  păcatului	  conţține	  în	  ea	  o	  condamnare	  la	  moarte	  
veşnică	  şi	  chiar	  faptul	  că	  viaţța	  noastră	  fizică	  este	  prelungită	  pentru	  un	  timp	  de	  probă	  este	  
dovada	  principală	  a	  existenţței	  unui	  mecanism	  de	  protecţție	  subconştient,	  care	  îşi	  are	  originea	  
în	  Eden.	  Această	  stare	  “tu	  nu	  ştii”	  a	  fost	  prin	  urmare	  o	  binecuvântare,	  căci	  a	  permis	  
continuarea	  vieţții.	  Desigur,	  scopul	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  să	  ofere	  omului	  o	  ocazie	  de	  a	  
experimenta	  pocăinţța	  şi	  credinţța	  în	  Mântuitorul.	  

A	  patra	  consecinţță	  a	  fost	  dezvoltarea	  unei	  vrăjmăşii	  împotriva	  lui	  Dumnezeu:	  “Femeia	  
pe	  care	  mi-‐ai	  dat-‐o	  Tu	  ca	  să	  fie	  lângă	  mine…”	  Adam	  vrea	  să	  spună	  că	  necazul	  lui	  este	  din	  vina	  
lui	  Dumnezeu!	  Eva	  a	  avut	  şi	  ea	  parte	  de	  această	  barieră	  subconştientă,	  căci	  nici	  ea	  nu	  a	  putut	  
să	  accepte	  şi	  să-‐şi	  mărturisească	  vina:	  “Şarpele	  m-‐a	  amăgit,	  şi	  am	  mâncat”	  (Gen.	  3:13).	  

De	  la	  primul	  păcat	  din	  Eden	  omenirea	  a	  repetat	  acest	  model	  tragic.	  Dacă	  omul	  nu	  are	  
credinţță	  într-‐un	  Mântuitor	  divin	  care	  să	  poarte	  povara	  vinei	  lui,	  înţțelegerea	  deplină	  a	  vinei	  
lui	  l-‐ar	  omorî.	  Din	  acest	  punct	  de	  vedere,	  este	  o	  binecuvântare	  că	  noi	  nu	  înţțelegem	  
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profunzimea	  păcatului	  şi	  vinei	  noastre.	  Starea	  aceasta	  –	  “tu	  nu	  ştii”	  –	  ar	  putea	  continua	  la	  
nesfârşit,	  numai	  că	  trebuie	  să	  aibă	  loc	  a	  doua	  venire	  a	  lui	  Hristos	  şi	  trebuie	  să	  i	  se	  pună	  capăt	  
păcatului.	  De	  aici	  solia	  către	  Laodicea!	  

Când	  Adam	  şi	  Eva	  “s-‐au	  ascuns	  de	  Faţța	  Domnului,”	  ei	  au	  făcut-‐o	  deoarece	  doreau	  să	  
se	  ascundă	  de	  fapt	  de	  ei	  înşişi.	  Noua	  convingere	  despre	  vina	  lor	  era	  în	  mod	  natural	  
deranjantă	  pentru	  conştiinţța	  lor.	  Nu	  putem	  estima	  suficient	  efectul	  traumatic	  al	  păcatului	  
originar	  şi	  vinei	  asupra	  sufletelor	  lor.	  Pur	  şi	  simplu	  nu	  se	  mai	  puteau	  accepta	  pe	  ei	  înşişi.	  Din	  
anumite	  motive	  necunoscute	  ei	  s-‐au	  simţțit	  goi	  unul	  faţță	  de	  altul	  şi	  faţță	  de	  Dumnezeu.	  Acum	  
erau	  altfel.	  Când	  “Domnul	  umbla	  prin	  grădină	  în	  răcoarea	  zilei,”	  El	  a	  devenit	  pentru	  ei	  un	  
musafir	  nepoftit	  şi	  ar	  fi	  dorit	  să-‐i	  lase	  în	  pace.	  Prezenţța	  Lui	  trezea	  convingeri	  neplăcute	  pe	  
care	  doreau	  să	  le	  uite.	  

Şi	  de	  atunci	  până	  acum	  tot	  aşa	  a	  fost.	  “Fiindcă	  n-‐au	  căutat	  să	  păstreze	  pe	  Dumnezeu	  
în	  conştiinţța	  lor,	  Dumnezeu	  i-‐a	  lăsat	  în	  voia	  minţții	  lor	  blestemate”	  (Rom.	  1:28).	  

Cunoştinţța	  de	  Dumnezeu	  a	  fost	  respinsă,	  deoarece	  ea	  trezea	  un	  sentiment	  intolerabil	  
de	  vină	  de	  care	  omul	  dorea	  să	  scape.	  De	  aceea	  ea	  a	  fost	  împinsă	  în	  străfundul	  fiinţței.	  La	  
această	  barieră	  subconştientă	  produsă	  de	  vină	  se	  referă	  Pavel:	  “Mânia	  lui	  Dumnezeu	  se	  
descoperă	  din	  cer	  împotriva	  oricărei	  necinstiri	  a	  lui	  Dumnezeu	  şi	  împotriva	  oricărei	  nelegiuiri	  
a	  oamenilor,	  care	  înăbuşă	  adevărul	  în	  nelegiuirea	  lor.	  Fiindcă	  ce	  se	  poate	  cunoaşte	  despre	  
Dumnezeu,	  le	  este	  descoperit	  în	  ei,	  căci	  le-‐a	  fost	  arătat	  de	  Dumnezeu…	  S-‐au	  dedat	  la	  gânduri	  
deşarte	  şi	  inima	  lor	  fără	  pricepere	  s-‐a	  întunecat”	  (Rom.1:18-‐21).	  

“Da,”	  pot	  spune	  unii	  acum,	  “dar	  toate	  acestea	  se	  referă	  la	  cei	  răi.	  Ei	  au	  aceste	  
probleme,	  nu	  noi.	  Noi	  suntem	  creştini	  născuţți	  din	  nou	  şi	  nu	  avem	  probleme	  cu	  respingerea	  
vinei,	  ca	  ei.	  Sângele	  lui	  Isus	  Hristos	  ne-‐a	  curăţțit	  deja	  de	  toate	  acestea!”	  Dar	  Domnul	  nostru,	  
Martorul	  credincios	  şi	  adevărat,	  spune	  că	  şi	  noi	  avem	  o	  problemă	  cu	  păcatul	  necunoscut:	  
“Nu	  ştii”	  adevărata	  ta	  stare,	  spune	  El.	  Ceva	  a	  întârziat	  venirea	  Domnului	  şi	  a	  ţținut	  în	  loc	  
marea	  strigare	  zeci	  de	  ani,	  în	  ciuda	  faptului	  că	  suntem	  nişte	  creştini	  sinceri,	  născuţți	  din	  nou!	  

Adam,	  după	  ce	  a	  păcătuit,	  s-‐a	  trezit	  cu	  o	  problemă	  numită	  “vrăjmăşie	  împotriva	  lui	  
Dumnezeu.”	  Am	  putea	  noi,	  la	  aproape	  şase	  mii	  de	  ani	  de	  atunci,	  să	  avem	  aceeaşi	  problemă	  şi	  
să	  nu	  fim	  conştienţți	  de	  ea?	  “Fiindcă	  umblarea	  după	  lucrurile	  firii	  pământeşti	  este	  vrăjmăşie	  
împotriva	  lui	  Dumnezeu,”	  spune	  Pavel	  (Rom.	  8:7).	  Atâta	  timp	  cât	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  
este	  pregătit	  cu	  adevărat	  pentru	  sigilare	  şi	  închiderea	  harului,	  el	  are	  cu	  siguranţță	  o	  
problemă.	  Dacă	  noi	  continuăm	  să	  intrăm	  în	  mormânt	  în	  aceeaşi	  stare	  ca	  nenumărate	  
generaţții	  dinaintea	  noastră,	  începând	  chiar	  din	  Eden,	  vom	  lua	  mereu	  cu	  noi	  în	  mormânt	  
această	  problemă.	  Până	  când	  această	  problemă	  nu	  este	  rezolvată,	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  
poate	  fi	  pregătit	  să	  “stea	  în	  faţța	  unui	  Dumnezeu	  sfânt	  fără	  Mijlocitor”	  (GC	  425).	  Până	  nu	  va	  
avea	  loc	  “o	  lucrare	  specială	  de	  curăţțire,	  de	  îndepărtare	  a	  păcatului	  din	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  
de	  pe	  pământ,”	  nu	  vom	  putea	  pretinde	  că	  despărţțirea	  de	  Dumnezeu	  a	  fost	  rezolvată	  cu	  
adevărat.	  

Rădăcina	  problemei	  noastre	  este	  o	  latentă	  “vrăjmăşie	  împotriva	  lui	  Dumnezeu.”	  
Aceasta	  a	  creat	  nevoia	  de	  o	  “ispăşire	  finală.”	  Dar	  noi	  nu	  suntem	  conştienţți	  de	  această	  stare.	  
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Este	  un	  păcat	  subconştient.	  Noi	  suntem	  ca	  iubitul	  nostru	  frate,	  Petru.	  La	  ani	  de	  zile	  după	  
botezul	  şi	  întărirea	  lui	  ca	  lucrător,	  după	  Seminarul	  Teologic	  al	  cărui	  profesor	  a	  fost	  chiar	  
Hristos,	  Petru	  nu	  ştia	  şi	  nu	  înţțelegea	  motivaţțiile	  ascunse	  ale	  inimii	  lui.	  

“Când	  Petru	  spunea	  că	  va	  urma	  pe	  Domnul	  său	  chiar	  şi	  la	  închisoare	  şi	  la	  moarte,	  aşa	  
şi	  gândea	  să	  facă;	  dar	  el	  nu	  se	  cunoştea.	  În	  ascunzişurile	  inimii	  lui	  erau	  elemente	  de	  răutate	  
pe	  care	  împrejurările	  urmau	  să	  le	  scoată	  la	  iveală.	  Dacă	  el	  nu-‐şi	  dădea	  seama	  de	  primejdia	  în	  
care	  se	  afla,	  lucrurile	  acestea	  puteau	  să-‐l	  ducă	  la	  ruină	  veşnică.	  Mântuitorul	  a	  văzut	  în	  el	  o	  
iubire	  de	  sine	  şi	  o	  siguranţță	  care	  urma	  să	  copleşească	  până	  şi	  iubirea	  pentru	  Hristos…	  
Avertismentul	  solemn	  al	  lui	  Hristos	  a	  fost	  o	  invitaţție	  la	  cercetarea	  inimii”	  (DA	  673).	  

S-‐ar	  putea	  spune	  mai	  clar	  decât	  atât	  că	  problema	  lui	  Petru	  îşi	  avea	  originea	  în	  
necunoaşterea	  inimii	  lui?	  Privind	  la	  noi	  acum,	  la	  graniţța	  celei	  din	  urmă	  încercări	  care	  ne	  
aşteaptă,	  ce	  ar	  putea	  vedea	  Mântuitorul	  în	  inimile	  noastre	  de	  care	  ar	  trebui	  să	  “ne	  dăm	  
seama”?	  

Când	  Petru	  s-‐a	  lepădat	  de	  Domnul,	  a	  făcut	  ceea	  ce	  nici	  unul	  din	  noi	  nu	  ar	  îndrăzni	  să	  
repete	  în	  timpul	  încercării	  finale,	  când	  “cei	  neprihăniţți	  vor	  trebui	  să	  trăiască	  fără	  Mijlocitor	  în	  
faţța	  unui	  Dumnezeu	  sfânt.”	  

“Petru	  tocmai	  declarase	  că	  nu-‐L	  cunoaşte	  pe	  Hristos,	  dar	  înţțelegea	  acum	  cu	  adâncă	  
durere	  cât	  de	  bine	  Îl	  cunoştea	  Isus	  pe	  el	  şi	  cu	  câtă	  exactitate	  îi	  citise	  inima,	  falsitatea	  ce	  îi	  era	  
necunoscută	  chiar	  şi	  lui”	  (DA	  713).	  

Cu	  toate	  acestea,	  Petru	  era	  un	  creştin	  sincer,	  “născut	  din	  nou.”	  Slavă	  Domnului	  că	  
încercarea	  finală	  nu	  a	  venit	  încă	  peste	  noi!	  Cine	  dintre	  noi	  ar	  fi	  gata?	  

Păcatul	  originar	  al	  primilor	  noştri	  părinţți	  a	  semnificat	  la	  crucea	  de	  pe	  Golgota	  ceea	  ce	  
semnifică	  ghinda	  pentru	  stejar.	  Germenele	  sau	  resentimentul	  împotriva	  lui	  Dumnezeu	  reiese	  
clar	  din	  afirmaţția	  acuzatoare	  a	  lui	  Adam	  la	  adresa	  Lui.	  Dar	  Adam	  ar	  fi	  fost	  îngrozit	  dacă	  ar	  fi	  
înţțeles	  pe	  deplin	  cum	  această	  sămânţță	  urma	  să	  se	  dezvolte	  şi	  să	  producă	  uciderea	  Fiului	  lui	  
Dumnezeu.	  Nu	  ar	  fi	  putut	  suporta	  descoperirea	  deplină	  a	  vinei	  lui.	  Mielul	  de	  jertfă	  oferit	  în	  
Eden	  reprezenta	  pentru	  Adam	  o	  umbră	  foarte	  ştearsă	  a	  crucii,	  căci	  el	  “L-‐a	  văzut	  pe	  Hristos	  
prefigurat	  în	  acea	  victimă	  inocentă,	  suferind	  în	  locul	  lui	  pedeapsa	  pentru	  călcarea	  legii	  lui	  
Iehova”	  (6BC	  1095).	  “El	  a	  tremurat	  la	  gândul	  că	  păcatul	  lui	  trebuie	  să	  verse	  sângele	  Mielului	  
nepătat	  al	  lui	  Dumnezeu.	  Această	  scenă	  i-‐a	  oferit	  o	  înţțelegere	  mai	  profundă	  şi	  mai	  vie	  a	  
uriaşei	  lui	  nelegiuiri,	  care	  nu	  putea	  fi	  ispăşită	  decât	  prin	  moartea	  scumpului	  Fiu	  al	  lui	  
Dumnezeu”	  (PP	  68).	  Dar	  conştienţța	  deplină	  a	  păcatului	  şi	  vinei	  lor	  a	  fost	  ţținută	  ascunsă	  de	  ei:	  

“După	  ce	  Adam	  şi	  Eva	  au	  luat	  din	  fructul	  oprit,	  au	  fost	  cuprinşi	  de	  un	  simţțământ	  de	  
ruşine	  şi	  teamă.	  Primul	  lor	  gând	  a	  fost	  cum	  să	  scuze	  păcatul	  lor	  în	  faţța	  lui	  Dumnezeu	  şi	  să	  
scape	  astfel	  de	  cumplita	  sentinţță	  la	  moarte…	  Spiritul	  îndreptăţțirii	  de	  sine	  s-‐a	  născut	  în	  tatăl	  
minciunilor	  şi	  a	  fost	  manifestat	  de	  toţți	  fiii	  şi	  fiicele	  lui	  Adam”	  (5T	  637,	  638).	  

Este	  o	  favoare	  că,	  încă	  de	  la	  căderea	  în	  păcat,	  vina	  omului	  a	  rămas	  în	  parte	  
subconştientă,	  căci	  dacă	  ea	  ar	  fi	  fost	  deplin	  conştientizată,	  l-‐ar	  fi	  ucis.	  De	  aici	  sentinţța	  
îndurătoare	  a	  Creatorului:	  “În	  ziua	  în	  care	  vei	  mânca	  din	  el,	  vei	  muri	  negreşit”	  (Gen.	  2:17).	  



_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   4	  

Dacă	  Adam	  şi	  Eva	  ar	  fi	  fost	  pe	  deplin	  conştienţți	  de	  vina	  lor	  în	  Eden,	  aceasta	  i-‐ar	  fi	  ucis	  tot	  aşa	  
cum	  L-‐a	  ucis	  pe	  Hristos	  pe	  cruce.	  Până	  la	  venirea	  Lui,	  nimeni	  nu	  a	  înţțeles	  profunzimea	  acestui	  
păcat.	  “Pe	  Cel	  ce	  n-‐a	  cunoscut	  nici	  un	  păcat,	  El	  L-‐a	  făcut	  păcat	  pentru	  noi”	  (2Cor.	  5:21).	  

Deseori	  adevăratul	  motiv	  care	  stă	  la	  baza	  acţțiunilor	  noastre	  este	  ascuns	  percepţției	  
noastre.	  Deoarece	  recunoaşterea	  adevăratului	  motiv	  ne-‐ar	  îngrozi,	  noi	  “înăbuşim	  adevărul,”	  
după	  cum	  spune	  Pavel.	  Putem	  crede	  foarte	  sincer	  că	  acţționăm	  dintr-‐un	  sentiment	  al	  dreptăţții,	  
când,	  în	  realitate,	  suntem	  motivaţți	  de	  cruzime.	  Putem	  crede	  sincer	  că	  suntem	  motivaţți	  	  de	  
dragoste,	  şi	  totuşi	  să	  fim	  mânaţți	  de	  o	  dorinţță	  egoistă	  de	  a	  fi	  acceptaţți.	  Putem	  crede	  că	  
suntem	  călăuziţți	  de	  datorie,	  deşi	  principala	  motivaţție	  este	  vanitatea.	  Putem	  crede	  că	  stăm	  
sigur	  în	  “neprihănirea	  prin	  credinţță,”	  când,	  în	  realitate,	  un	  interes	  egoist	  ne	  împinge	  să	  
căutăm	  siguranţța	  personală,	  fiind	  de	  fapt	  “sub	  lege,”	  necunoscând	  credinţța	  autentică	  a	  
Noului	  Testament.	  Putem	  să	  ne	  imaginăm	  cu	  emoţție	  că	  suntem	  mânaţți	  de	  dragostea	  lui	  
Hristos,	  şi	  totuşi	  să	  nu	  înţțelegem	  care	  este	  “lăţțimea,	  lungimea,	  înălţțimea	  şi	  adâncimea”	  
acestei	  dragoste,	  şi	  astfel	  cu	  siguranţță	  trăim	  pentru	  noi,	  chiar	  lucrul	  pe	  care	  crucea	  a	  
intenţționat	  să-‐l	  facă	  imposibil	  “de	  acum	  încolo”	  (vezi	  2	  Cor.	  5:14-‐16).	  

Aceste	  încercări	  de	  justificare	  pot	  fi	  foarte	  înşelătoare.	  Şi	  cu	  cât	  căutăm	  mai	  zelos	  să	  
ne	  protejăm	  de	  a	  ajunge	  faţță	  în	  faţță	  cu	  adevăratele	  noastre	  motivaţții,	  cu	  atât	  mai	  disperat	  
trebuie	  să	  ne	  prefacem	  că	  acceptăm	  prezumţțiile	  noastre	  eronate.	  Şi	  totuşi	  existenţța	  acestei	  
stări	  –	  “tu	  nu	  ştii”	  –	  	  nu	  este	  ceva	  atât	  de	  neînţțeles	  pentru	  noi	  încât	  să	  nu	  putem	  recunoaşte	  
că	  aici	  este	  problema	  noastră.	  Ea	  poate	  fi	  depistată	  relativ	  repede	  dacă	  privim	  la	  noi	  înşine	  
cu	  sinceritate	  şi	  acceptăm	  cuvântul	  lui	  Dumnezeu	  deschis	  şi	  inteligent.	  

Ultima autoînşelare intervine, desigur, atunci când poporul lui Dumnezeu, şi în special 
conducerea lui spirituală, cred că ei sunt motivaţi de o dorinţă sănătoasă de a proteja “neamul” 
[Luca 23:2], dar Îl răstignesc pe Hristos datorită motivaţiei reale a “vrăjmăşiei împotriva lui 
Dumnezeu.” De aceea, ei “nu ştiu ce fac” (Luca 23:34). Iar secole mai târziu vine o zi 
nenorocită când liderii poporului lui Dumnezeu cred sincer că sunt motivaţi de dorinţa de “a sta 
la vechile hotare” şi de a păzi vechea “solie a îngerului al treilea,” deşi, în realitate, ei resping 
începutul ploii târzii şi al marii strigări. În acest fel, din nou, în 1888, ei “nu ştiau ce fac.”	  


