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Utilizatorii Google Mail au avut recent surpriza plăcută să descopere o nouă
funcție a acestui serviciu de mesagerie electronică. Ai trimis din neatenție mesajul
la o adresă greșită? Regreți o formulare pripită, o expresie nepotrivită? Mai rău, o
informație strict secretă expediată persoanei nepotrivite?
Nicio problemă. Ai ocazia să retragi mesajul de pe serverul de mail înainte
ca acesta să ajungă la destinație. Este adevărat, timpul de reacție este destul de
limitat – câteva secunde – dar totuși ghidușia te poate scuti de o mulțime de dureri
de cap.
N-ar fi grozav să dispunem și în viață de o asemenea jucărie? Am abuzat de
înghețata preferată? Ctrl+Z. Ne-am certat cu cel mai bun prieten, aruncându-i în
față mizerii de care nici nu ne credeam în stare? Ctrl+Z. Am pierdut două ore
pentru nimicurile de pe YouTube? Ctrl+Z. Am depășit viteza legală? Ctrl+Z și
radarul nu mai știe nimic. Am părăsit pe ai mei tocmai când aveau cel mai mult
nevoie de mine? Ctrl+Z. Începem un război care nu se mai termină? Ctrl+Z. Ne
ruinăm conștiința pentru o ciorbă de linte? Ctrl+Z.
Deși lumea nu știe, iar biserica nu pare interesată, avem la dispoziție un
astfel de instrument formidabil. Este adevărat, nu avem acces direct la el, dar îl
putem controla printr-un intermediar. Este un Admin pe care noi Îl numim
Mijlocitor, și care operează această comandă la cererea noastră expresă.
Pentru toate greșelile făcute, pentru toate păcatele comise, chiar pentru o
viață complet ruinată, Ctrl+Z este la dispoziția noastră. Un singur click venit din
străfundul inimii, și intenția noastră este preluată instantaneu de Admin.
Nu, nu este realizată instantaneu, în momentul comiterii păcatului, deoarece
se întâmplă, de cele mai multe ori, să ne răzgândim. Dar când firul vieții a ajuns la
capăt, și a venit timpul pentru Ctrl+Alt+Delete, putem fi siguri că Admin este
credincios și drept să respecte dorința aprinsă a inimii noastre și să execute pentru
noi Ctrl+Z de la păcat la neprihănire.
Efectul acestei operații? „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor
face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isa 1:18).
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Deși noi așa am prefera, nu este folositor să folosim Ctrl+Z pentru fiecare
infracțiune în clipa conștientizării ei. Dacă ar fi așa, s-ar toci tastele, s-ar distruge
contactele de pe tastatură – adică ar veni secerișul, ar trece vara – și noi tot
dependenți de Ctrl+Z am rămânea. Odată ce am refuzat în Eden sistemul de
operare divin, ne-am blestemat singuri să „mâncăm” din pomul cunoștinței în
„toate zilele vieții noastre” (Gen 3:17).
Scriptura nu ne-a lăsat să disperăm. În 1844, Marele nostru Admin a operat
pe Serverul divin un general și profund Ctrl+Z pentru toți sfinții generațiilor
trecute. Deodată a intrat în templul Său Solul legământului (Mal 3:1-3), făcând
undo la nebunia lui Adam. Sufletele de sub altar au primit o haină albă și așteaptă
ca generația în viață a poporului lui Dumnezeu să înțeleagă și să aprecieze
fenomenala oportunitate a secolelor: Realizarea unui Ctrl+Z asupra credincioșilor,
în marea Zi a Ispășirii finale. Momentul este descris astfel:
„El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea
Îngerului Domnului, şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască.
Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre,
El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea
Îngerului.
Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de
hainele murdare de pe el!” Apoi i-a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine
nelegiuirea, şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”
Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe
cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo” (Zah
3:1-5).
Acest pasaj este comentat în Mărturii vol 5 și Patriarhi și Profeți, iar
concluzia nu poate scăpa nimănui: Haina albă a neprihănirii lui Hristos nu este
oferită poporului lui Dumnezeu decât la sfârșitul Zilei Ispășirii, pe care noi o
numim „finală,” aceea făcută pentru credincioșii în viață. Acesta este momentul
când pentru generația în viață se face Ctrl+Z de la păcat la neprihănire:
„Viziunea lui Zaharia despre Iosua și îngerul se aplică în mod deosebit
experienței poporului lui Dumnezeu în încheierea marii zile a ispășirii. În timp ce
copiii lui Dumnezeu își umilesc sufletele, rugându-se pentru curăție de inimă, se dă
porunca: ‘Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el,’ și sunt rostite cuvintele de
speranță: ‘Iată că îndepărtez nelegiuirea de la tine, și te îmbrac în haină de
sărbătoare.’
„Haina nepătată a neprihănirii lui Hristos este așezată asupra copiilor lui
Dumnezeu, încercați, ispitiți, dar credincioși. Disprețuita rămășiță este îmbrăcată
cu haine slăvite, spre a nu mai fi niciodată întinată de murdăriile lumii. Numele lor
sunt păstrate în cartea vieții Mielului, alături de credincioșii tuturor veacurilor. Ei
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au rezistat atacurilor amăgitorului; răcnetul balaurului nu i-au făcut să renunțe la
loialitatea lor. Acum ei sunt pentru eternitate la adăpost de vicleniile ispititorului.
Păcatele lor sunt transferate asupra inițiatorului păcatului” (PK 587; 5 T 475).
Aceasta este o operație de o clipă, făcută simultan pentru toți cei care au
dorit cu toată inima să fie eliberați din sclavia păcatului, și au apreciat calea
consacrată pentru realizarea acestui măreț eveniment, Nunta Mielului. Metoda lui
Dumnezeu de vindecare este un act creator, realizat instantaneu: „Căci El zice, și
se face; poruncește, și ceea ce poruncește, ia ființă” (Ps 33:9).
Cu alte cuvinte, Ctrl+Z de la păcat la neprihănire.
***
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