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Întruparea: A fost Isus scutit?  - Scrisoarea 1 

M. L. Andreason 
1957

 
 
Cuvântul "întrupare" provine din dou  cuvinte latine "in carnis" care înseamna "în 
carne" sau "în trup omenesc". Ca termen teologic, denot  “luarea formei si naturii 
umane de c tre Isus, conceput ca Fiu al lui Dumnezeu”. În acest sens, folose te 
Ioan cuvântul când spune "Duhul lui Dumnezeu s -L cunoa te i dup  aceasta: 
orice duh care m rturise te c  Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 
i orice duh care nu m rturise te pe Isus nu este de la Dumnezeu1..." - 1Ioan 4: 

2-3. Astfel, el face din credin a în întrupare un test al uceniciei, de i, f r  
îndoiala, aceasta înseamna mai mult decât simpla credin  în apari ia istoric  a 
lui Hristos.  
Venirea pe lume a unei noi vie i - na terea unui copilas - este în sine o minune. 
Infinit mai mult trebuie s  reprezinte o minune întruparea Fiului lui Dumnezeu 
însu i. Ea va ramâne pentru totdeauna o tain  dincolo de în elegerea 
omeneasc , dar ceea ce poate face oricine este s  o accepte ca parte a planului 
de mântuire care a fost descoperit treptat dup  c derea omului din Eden. Din 
motive pe care nu le putem p trunde pe deplin, Dumnezeu a permis apari ia 
p catului. Totu i, El a oferit un remediu. Acest remediu este ceea ce noi numim 
planul de mântuire i este strâns legat de întruparea, moartea si învierea Fiului 
lui Dumnezeu. Nu putem concepe c  Dumnezeu nu a tiut cât avea s -L coste 
crea iunea, i "consiliul p cii" care a hot rât în aceast  problem ; trebuie s  fi 
inclus solu ii pentru orice eveniment neprev zut. Pavel numea acest plan 
"în elepciunea tainic  a lui Dumnezeu, aceea în elepciune care a fost ascuns  i 
pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de lumi, pentru slava noastra" - 1 Cor 
2. 7.   
Expresia "înainte de lumi" înseamn : înainte de crearea oricarui lucru. Deci, 
planul de mântuire nu a fost o solu ie de ultim moment. El a fost "rânduit mai 
dinainte". Chiar când Lucifer a p c tuit, planul nu a fost descoperit în întregime, 
ci era "p strat în t cere din vremea ve niciei" - Romani 16: 25 [A. R. V.]. Pavel 
ne informeaz  c  "prin descoperire Dumnezeiasc  am luat cunostiin  de 
aceast  tain …taina lui Hristos, care n-a fost f cut  cunoscut  fiilor oamenilor în 
celelalte veacuri în felul cum a fost descoperit  acum sfin ilor apostoli i prooroci 
ai lui Hristos prin Duhul." - Efeseni 3: 3-5   
În epistola c tre Evrei sunt dou  cuvinte care ne intereseaz  în acest punct, si 
anume "se cuvine" din versetul 10 al capitolului 2 i "trebuie" din versetul 17 al 
aceluia i capitol. Cuvântul grecesc pentru "se cuvine" este "prepo" i înseamn  
"corespunz tor", "corect", "exact", "pl cut". Pavel, pe care-l consider m autorul 
epistolei c tre Evrei, d  dovad  de mult curaj când îndr zne te s -i atribuie 
motive lui Dumnezeu i declar  c  este potrivit i drept pentru Dumnezeu s -L 
                                                 
1 M.L. Andreasen, probabil folosind traducerea KJV, spune: „... orice duh care m rturise te c  Isus Hristos 
a venit în trup este de la Dumnezeu; i orice duh care nu m rturise te c  Isus Hristos a venit în trup nu este 
de la Dumnezeu..." 
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fac  pe Hristos "des vâr it prin suferin " - Evrei 2:10. El consider  c  "Îi este 
placut" lui Dumnezeu s  procedeze astfel; aceasta înseamn  c  El aprob  acest 
lucru. În presupunerile lui cu privire la Dumnezeu, îl putem asem na pe Pavel cu 
Avraam, care a fost i mai curajos. F r  s  în eleag  ce avea Dumnezeu de 
gând sa fac , Avraam Îl sfatuie te s  renun e la planul S u. El spune: "Vei nimici 
oare pe cel bun împreun  cu cel r u?… S  omori pe cel bun împreun  cu cel 
r u, a a ca cel bun s  aib  aceea i soarta ca cel r u, departe de Tine a a ceva! 
Departe de Tine! Cel ce judec  tot p mântul nu va face oare dreptate?" - Geneza 
18: 23, 25  
Moise încearc  de asemenea s -L mustre si s -L înve e pe Dumnezeu. Când 
poporul Israel danseaz  în jurul vi elului de aur, Dumnezeu îi spune lui Moise: 
"Acum las -M ; mânia Mea are s  se aprind  împotriva lor; i-i voi mistui.”- Exod 
32: 10. Moise încearc  s -L lini teasc  pe Dumnezeu i spune: "Doamne, pentru 
ce s  se aprind  mânia Ta împotriva poporului Tau? Întoarce-Te din iu imea 
mâniei Tale i las -Te de r ul acesta, pe care vrei s -l faci poporului Tau." - 
Exod 32: 11-12; " i Domnul S-a l sat de r ul pe care spusese c  vrea s -l fac  
poporului S u."  - Exod 32: 14. 
Putem observa c , în acest episod interesant, Dumnezeu îl testeaz  doar pe 
Avraam i îi ofer  ocazia de a mijloci pentru oameni. Aceasta ne descoper  
dispozi ia lui Dumnezeu de a discuta problemele cu sfin ii S i, i chiar cu cei care 
nu sunt sfin i. El adreseaz  omenirii invita ia: "Veni i acum s  ne judecam" - Isaia 
1: 18. Dumnezeu este ner bd tor sa comunice cu poporul S u. Nici Avraam i 
nici Moise nu au fost mustra i pentru îndr zneala lor. Celalalt cuvânt asupra 
c ruia dorim s  ne îndrept m aten ia este "trebuie". Vorbind despre Hristos, 
Pavel spune: "În toate lucrurile a trebuit s  fie asemenea fra ilor S i, ca s  poat  
fi, în ce prive te leg turile cu Dumnezeu, un mare preot milos i vrednic de 
încredere, ca s  fac  ispa ire pentru p catele norodului." - Evrei 2: 17. În timp ce 
"se cuvine" din versetul 10 este o expresie blând , "trebuie" din versetul 17 
(ophilo în greac ) este un cuvânt aspru i s-ar traduce ca "obligatoriu", "trebuie", 
"a avea ordin", "a fi obligat, îndatorat, dator". Pentru ca Hristos s  poat  fi un 
mare preot milos i vrednic de încredere, Pavel spune c  trebuie ca El s  fie "în 
toate lucrurile asemenea fra ilor S i. Este obligatoriu. Este o datorie pe care 
trebuie s  o îndeplineasc  i nu trebuie s  o evite. El nu poate realiza împ carea 
oamenilor cu Dumnezeu dac  nu se a eaz  în locul lor i nu devine asemenea 
lor în toate lucrurile. Nu este ceva ce se poate alege. Este dator s  fac  aceasta. 
Pân  nu va lupta cu acelea i ispite ca i oamenii, nu va putea s  simpatizete cu 
ei. Cineva care n-a fost niciodata fl mând, sl bit sau bolnav, care nu a avut de 
înfruntat ispita, nu este în stare s -i în eleaga pe deplin pe cei care sunt afecta i. 
Din acest motiv era necesar ca Hristos s  devin  asemenea fra ilor S i în toate 
lucrurile. Pentru a în elege sl biciunile noastre, trebuia s  fi fost El Însu i "cuprins 
de sl biciune" -  Evrei 4: 15; 5: 2 . Astfel , când oamenii sufer , sufer  i El în 
toate necazurile lor." - Isaia 63: 9. Însu i Hristos m rturiseste: "Nu M-am 
împotrivit i nu M-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce M  loveau, 
i obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba: nu Mi-am ascuns fa a de oc ri i 

de scuipari."- Isaia 50: 5-6. El "a luat asupra Lui neputin ele noastre i a purtat 
bolile noastre" - Matei 8: 17. Hristos nu S-a cru at pe Sine în nici un lucru. El nu a 
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cerut s  fie scutit de nicio încercare sau suferin  omeneasc ; i Dumnezeu nu 
L-a scutit.  
Aceast experien  era necesar  pentru ca Hristos s  devin  un mare preot milos. 
Acum, El poate s -l în eleag  pe orice fiu al omului, pentru c  El tie din proprie 
experien  foamea i bolile i sl biciunile i ispitele i sup r rile i necazurile i 
durerea i sentimentul desp r irii de Dumnezeu. El a fost "ispitit în toate lucrurile 
ca si noi, dar f r  p cat." -Evrei 4: 15. Pentru c  Hristos a fost p rta  la 
necazurile i sl biciunile oamenilor îl face s  fie un Mântuitor atât de întelegator.  
Având în minte aceste lucruri, citim cu uimire i tristete afirma ia fals  din 
"Questions on Doctrine" pagina 383, c  Hristos a fost "scutit de patimile 
mo tenite si întin ciunile care-i afecteaz  pe descenden ii naturali ai lui Adam" 
[n. Tr. Cuvântul pe care îl aduce în discu ie Andreasen ca fiind folosit în QoD, 
este “exempt”, tradus în limba român  prin “scutit”]. Pentru a aprecia importan a 
acestei afirma ii este nevoie s  definim termenii "scutit" i "patimi".  
Dictionarul College Standard define te termenul "a scuti" prin "a elibera de o 
obliga ie dificil , împov r toare; a elibera, a absolvi de o restric ie sau povara".  
New World Dictionary, College Edition , d  urmatoarea defini ie: "a elibera, a 
scoate de sub inciden a unei reguli sau legi pe care ceilal i trebuie s-o respecte, 
care este obligatorie pentru ceilal i… implic  eliberarea de ni te obliga ii sau 
cerin e legale, în special când ceilal i nu sunt scuti i de acestea."  
Patima este definit  ca: "la origine suferin  sau agonie… oricare din emo iile 
cum ar fi: ura, sup rarea, dragostea, teama, bucuria; agonia i suferin ele lui Isus 
în timpul crucific rii, sau în perioada ce a urmat ultimei cine. Patima implic  de 
obicei o emo ie puternic , epuizant ." Patima este un cuvânt cuprinzator. Dac  la 
origine se refer  la sup rare, suferin , agonie, nu se rezum  la aceste în elesuri, 
nici doar la patimile c rnii, ci include toate emo iile umane men ionate mai sus, 
cum sunt mânia, sup rarea, pofta sau mila. Acest cuvânt include, de fapt, toate 
ispitele care-l împing pe om la ac iune. A lua aceste emo ii din calea omului, a-l 
scuti de orice ispita, ar avea ca rezultat o creatur  sub-umana, un fel de ne-om, 
un om-umbr , o non-entitate, ceea ce Markham numea "frate cu boul". Ispita 
este acea component  a vie ii care determin  cl direa unui caracter, bun sau 
r u, în func ie de modul în care omul reac ioneaz  în fa a ei.  
Dac  Hristos a fost scutit de patimile omene ti, El a fost diferit de ceilal i oameni. 
Aceast  înv tur  este tragic  si în totalitate în contradic ie cu ceea ce au crezut 
i au sus inut întotdeauna Adventi tii de Ziua a aptea. Hristos a venit printre noi 

ca om, f r  s  cear  favoruri i f r  s  fi primit vreo considera ie special . El nu 
a primit de la Dumnezeu vreun ajutor care s  nu fi fost la îndemâna oric rui alt 
om. Aceasta a fost o condi ie necesar  pentru ca demonstra ia Sa s  aib  
valoare i lucrarea Sa s  fie acceptata. Cea mai mic  deviere de la aceast  
regula ar fi invalidat experimentul, ar fi anulat în elegerea, i ar fi l sat omenirea 
f r  nicio speran . De la început Satana L-a acuzat pe Dumnezeu ca este 
nedrept când pretinde oamenilor s  in  Legea i de dou  ori nedrept când îi 
pedepse te pentru c  n-au f cut ceva ce nu poate fi f cut si nimeni n-a facut 
vreodata. El sustinea ca Dumnezeu trebuie s  fac  mai întâi o demonstra ie c  
Legea poate fi inut , dar sub condi iile în care este supus omul. Noe, Iov, 
Avraam, David, au fost oameni buni, dar n-au reu it s  ating  înaltul standard al 
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lui Dumnezeu. "To i au p c tuit" spune Pavel - Romani 3: 23. Dumnezeu nu a 
fost influen at de provocarea lui Satana; cu mult timp înainte, chiar din ve nicie, 
Dumnezeu hotarâse cursul ac iunii Sale. Deci, când a sosit timpul, El a trimis pe 
Însusi Fiul S u, într-o fire asem n toare cu a p catului, din pricina p c tului, 
osândind p catul în firea p mânteasc  - Romani 8: 3. Hristos nu a acceptat 
p catul în firea p mânteasc ; El l-a condamnat, sustinând puterea i autoritatea 
Legii. Prin moartea Sa pe cruce, El a înt rit mai departe Legea, suferind 
pedeapsa cerut  de înc lcarea ei i confirmând legitimitatea acestei pedepse. 
Acum, El poate s  ierte p catele f r  a putea fi acuzat c  ignor  Legea, sau c  o 
d  la o parte. Când a devenit evident c  Dumnezeu inten ioneaz  s -L trimit  pe 
Fiul S u i s  demonstreze prin El c  omul poate ine legea, Satana i-a dat 
seama c  urmeaz  o criz  i c  el trebuie s -l înving  pe Hristos sau s  piar  
pentru ve nicie. Un lucru îl preocupa în mod deosebit. Va veni Hristos pe pamânt 
ca un om, cu limitele, sl biciunile i infirmit ile pe care omul le-a dobândit ca 
urmare a pacatului ? Daca da, Satana spera c -L va putea înfrânge. Dac  
Dumnezeu L-ar fi scutit pe Isus de patimile care afecteaz  pe descenden ii lui 
Adam, el ar fi putut pretinde c  Dumnezeu nu joac  cinstit, c  testul nu este 
valid. În urmatoarele citate descoperim r spunsul lui Dumnezeu:  
"Dumnezeu a îngaduit ca Fiul S u s  vin  ca un prunc neajutorat, supus 
sl biciunilor omene ti. El I-a permis s  întâmpine pericolele vie ii ca oricare suflet 
omenesc, s  lupte ca orice fiu al omului cu riscul înfrângerii i al pierderii 
ve nice" – DA, pag.49.  
"Mul i sustin c  Hristos nu putea fi învins de ispit . Dac  ar fi fost a a, El n-ar fi 
putut s  se a eze în locul lui Adam… Mântuitorul nostru a preluat umanitatea cu 
toate caracteristicile ei. El a îmbracat natura uman  cu posibilitatea c derii în 
ispita" – DA, pag.117.  
"Ispita la care a fost supus Hristos era o teribil  realitate. El a fost pus la prob  
având libertatea de a ceda ispitelor Satanei i de a compromite astfel planul lui 
Dumnezeu. Dac  nu ar fi fost a a, dac  nu ar fi existat posibilitatea ca El s  
cad , nu ar fi putut fi ispitit în toate lucrurile a a cum este ispitit  familia 
omeneasc " - The Youth's Insructor, 28 octombrie 1899.  
"Când Adam a fost asaltat de ispititor, nu era afectat de niciuna din urm rile 
p catului. El se afla în deplina putere a b rb iei posedând deplina vigoare a 
min ii i a trupului… Nu tot la fel era Isus când a mers în pustie pentru a-l înfrunta 
pe Satana. Timp de patru mii de ani rasa uman  dec zuse în ce priveste puterea 
fizic , mintal  i moral ; iar Hristos luase asupra Lui infirmit ile omenirii 
degenerate. Numai astfel putea s -l salveze pe om din adâncimea degrad rii 
sale" – DA, pag.117.  
Hristos "L-a înfrânt pe Satana, în aceea i natur  asupra c reia Satana ob inuse 
victoria. Vrajma ul a fost învins de Hristos. Puterea divinit ii Mântuitorului a fost 
ascuns . El a biruit ca om, bazându-se pe Dumnezeu pentru a primi putere. 
Acest lucru este privilegiul oricui" - The Youth's Instructor 25 apr. 1901.  
"Am primit scrisori în care se afirma c  nu este posibil ca Hristos s  fi avut 
aceea i fire ca i omul, pentru c , daca ar fi avut-o, ar fi c zut la ispite similare. 
Dac  Isus n-ar fi avut o fire uman  nu ar fi putut s  ne fie exemplu. Dac  nu ar fi 
fost p rta  la firea noastr  nu ar fi putut fi ispitit ca i noi. Dac  nu ar fi fost posibil 
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ca El s  cedeze ispitei nu ar putea fi ajutorul nostru. Este o realitate solemn  
faptul c  Hristos a venit s  lupte ca om, în numele omului. Ispitirea i biruin a Sa 
ne spun c  omenirea trebuie s -I urmeze exemplul; omul trebuie s  devin  
p rta  al naturii divine." - Review and Herald 18 febr. 1890. "Hristos a purtat 
p catele i infirmit ile rasei umane, a a cum erau la vremea când El a venit pe 
Pamânt pentru a salva omenirea… El a îmbr cat natura uman  i a purtat 
infirmit ile rasei degenerate - The Temptations of Christ pag. 30-31.  
Dac  Hristos ar fi fost scutit de patimi, El nu ar fi fost capabil s  în eleag  i s  
ajute omenirea. Într-adevar, trebuia neaparat ca El "s  fie în toate lucrurile 
asemenea fra ilor S i, ca s  poat  fi un mare preot milos i vrednic de 
încredere… i pentru c , în ceea ce a suferit, carnea (firea) a fost ispitit , poate 
s  vin  în ajutorul celor ce sunt ispititi - Evrei 2: 17-18. Un Mântuitor care n-a fost 
ispitit niciodat , care nu a avut de luptat cu patimile, care niciodat  nu a "înal at 
rug ciuni i implor ri cu strigate mari i cu lacrimi c tre Cel care putea s -L 
salveze de la moarte", care "de i era Fiu", totu i nu a înv at ascultarea prin 
lucrurile pe care le-a suferit, care a fost "scutit" tocmai de lucrurile pe care un 
adevarat Salvator trebuia s  le suporte: iat  ce fel de Mântuitor ne ofer  aceast  
nou  teologie. Nu este tipul de Mântuitor am nevoie eu, si nici restul lumii. 
Cineva care n-a luptat niciodata cu patima nu poate întelege puterea ei, nici nu 
poate simti bucuria de a o înfrânge. Dac  Dumnezeu i-a oferit favoruri speciale i 
"scutiri" lui Hristos, L-ar fi descalificat pentru lucrarea pe care trebuia s  o fac . 
Nu exist  o erezie mai periculoas  decât cea pe care o discut m acum. Ea îmi 
fur  Mântuitorul pe care-L cuno team i Îl înlocuie te cu o personalitate slab , pe 
care Dumnezeu nu o crede în stare s  reziste i s  înfrâng  patimile pe care El 
le pretinde oamenilor s  le reziste. Desigur, este clar pentru to i c  nimeni nu 
poate s  pretind  c  el crede ceea ce este scris în "M rturii" i în acela i timp s  
cread  aceast  nou  teologie - c  Hristos ar fi fost scutit de patimile omene ti. 
Ori una, ori alta. Credincio ii sunt acum chema i s  decid . Ca s  po i accepta 
înv tura din "Questions on Doctrine" trebuie s  renun i la credin a în darul pe 
care Dumnezeu l-a dat acestui popor.  
Poate c  cititorul ar fi interesat s  tie cum au ajuns aceste doctrine noi s  fie 
acceptate de c tre conduc tori, s  fie incluse în "Questions on Doctrine" i astfel 
s  li se confere statutul de "declara ie oficial ".  
Problema naturii lui Hristos pe când era în trup este unul din stâlpii de temelie ai 
cre tinismului. De aceast  doctrin  atârn  mântuirea omului. Apostolul Ioan o 
considera ca fiind hot râtoare i spune: "Orice duh care m rturise te c  Isus 
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; si orice duh care nu m rturise te c  
Isus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu."- 1 Ioan 4: 2-3.  
În ce fel de trup a venit Isus în lume? Repet un citat pe care l-am redat mai sus: 
"Hristos a luat asupra Lui infirmit ile unei omeniri degenerate. Numai astfel 
putea El s -l salveze pe om din adâncimea degrad rii sale"- DA, pag. 117.  
Numai în m sura în care Hristos S-a identificat cu omenirea pe care venise s-o 
salveze, El poate ar ta oamenilor cum s - i înving  sl biciunile i patimile. Dac  
oamenii în mijlocul c rora a tr it ar fi în eles c  El era scutit de patimile pe care ei 
trebuiau s  le înfrunte, influen a Sa ar fi fost imediat distrus  i El ar fi fost socotit 
un în elator. Declara ia Sa "am biruit lumea" - Ioan 16: 33 ar fi fost considerata o 
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laud  necinstit , pentru c , în f r  patimi, El nu avea nimic de învins. Fag duin a 
Sa: "Celui ce va birui îi voi da s  ad  cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup  
cum i Eu am biruit i am ezut cu Tatal Meu pe scaunul Lui de domnie" – Apoc 
3: 21, poate fi întâmpinat  de oameni cu preten ia c , dac  Dumnezeu i-ar fi 
scutit de patimi, ar fi putut i ei realiza ceea ce a facut Hristos.  
A sus ine c  Dumnezeu L-a scutit pe Hristos de patimile care-i întineaz  pe 
oameni este culmea ereziei. Aceasta nimice te religia adevarat  i anuleaz  
planul de mântuire, i-L face pe Dumnezeu un în el tor, i pe Hristos complicele 
S u. O grea responsabilitate apas  asupra celor care propov duiesc aceast  
fals  doctrin  care duce la pierderea sufletelor. Adev rul este îns  c  Dumnezeu 
"n-a cru at nici chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi toti"- Romani 8: 32; mai 
mult decât atât, deoarece firea Sa era sensibil  la cea mai u oar  ofens , 
nepolite e sau sfidare, "testarea" Lui a fost mai grea i ispitirea Lui mai puternic  
decât orice ne-ar fi dat nou  s  înduram. El a rezistat "pân  la sânge". Nu, 
Dumnezeu nu L-a cru at, nici nu L-a scutit. În agonie, Isus "înal a rug ciuni i 
cereri cu strig te mari i cu lacrimi c tre Cel ce putea s -L izb veasc  de 
moarte" - Evrei 5: 7. "Mac r c  era Fiu, a înv at s  asculte prin lucrurile pe care 
le-a suferit" - versetul 8.  
Având în vedere toate acestea, ne întreb m din nou, cum i-a f cut loc în 
biserica noastr  aceast  doctrin  care-L dezonoreaz  pe Dumnezeu? Este ea 
rezultatul unui studiu profund, cu rugaciune, al cuiva competent, timp de ani de 
zile, iar concluzia final  a fost supus  bisericii într-o întâlnire public  a 
reprezentan ilor s i, anun at  dinainte în Review and Herald, oferind detalii 
asupra schimb rilor pl nuite, pe care biserica le-a votat conform procedurii 
corecte? N-a avut loc nimic din toate acestea. A aparut o carte anonim , iar cei 
care au avut ceva de obiectat au fost judeca i si obstruc iona i.  
Aceasta este povestea modului în care aceste noi doctrine i-au f cut loc în 
biseric , conform relat rii Dr. Donald Grey Barnhouse, redactorul publica iei 
religioase Eternity, publicat  mai întâi în aceast  revist , în septembrie 1956 i 
mai târziu într-un articol intitulat "Sunt Adventi tii de Ziua a aptea cre tini?". Cu 
permisiunea sa, am citat din acest articol. Preciz m c  Dr. Barnhouse ne-a 
asigurat c  întregul con inut al acestui articol a fost prezentat fra ilor adventi ti 
pentru aprobare înainte de a fi publicat. Faptul c , acest articol a fost publicat de 
trei ani i nu a ap rut niciun protest sau vreo dezmin ire din partea conduc torilor 
no tri constituie un argument puternic în favoarea convingerii c  ei recunosc 
adev rul celor relatate.  
Dr. Barnhouse poveste te c  "cu mai pu in de doi ani în urm  s-a luat hot rârea 
ca Mr. Martin s  desf oare o cercetare în legatur  cu Adventismul de Ziua a 

aptea". Mr. Walter R. Martin era la acea dat  doctorand în filozofie la 
Universitatea din New York i colaborator al conducerii publica iei Eternity. 
Dorind s  capete informa ii directe i de încredere, Mr. Martin a mers la 
Washington, la cartierul general adventist, i a luat leg tura cu unii dintre 
conduc tori. "R spunsul a fost imediat i entuziast". Mr. Martin a observat 
curând c  "adventi tii respingeau cu înver unare unele pozi ii doctrinare care le 
fuseser  atribuite anterior". Dintre acestea, cele mai importante erau problema 
semnului fiarei i cea a naturii lui Hristos pe când era în trup. Mr Martin "le-a 
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atras aten ia c  în libr ria de lâng  cladirea în care aveau loc aceste întâlniri, o 
carte publicat  de ei i scris  de unul din pastorii lor sustinea exact contrariul 
celor afirmate acum de c tre ei. Conduc torii au trimis dup  carte, au descoperit 
ca Mr. Martin avea dreptate i au adus imediat acest fapt în aten ia func ionarilor 
Conferin ei Generale, pentru ca situa ia s  fie remediat  i asemenea publica ii 
s  fie corectate."  
Acestea priveau în special doctrina semnului fiarei, una dintre doctrinele 
fundamentale ale Bisericii Adventiste, stabilit  înc  de la începuturi. Când liderii 
no tri au descoperit c  Mr. Martin avea dreptate, ei au sugerat func ionarilor 
Conferin ei Generale ca situatia sa fie "remediat  i publica iile de acest fel s  fie 
corectate". i a a s-a f cut. Nu suntem informa i ce publica ii au fost "remediate 
i corectate", nici dac  autorii au fost anun a i înainte de a se face modific rile, 

nici dac  a fost consultata o comisie de carte aleas  conform procedurii 
recunoscute; nici dac  editorii sau casa de editur  au fost de acord cu 
schimb rile. tim, în schimb, c  în lec iunile colii de Sabat pentru trimestrul II 
din 1958, care studiau cartea Apocalipsei, capitol cu capitol, capitolul 13 în care 
se vorbe te despre semnul fiarei a fost în întregime omis. Capitolul 12 era acolo, 
la fel i capitolul 14, dar capitolul 13 lipsea. Lec iunile colii de Sabat fuseser  în 
mod evident "remediate i corectate".  
Este desigur anormal ca un slujitor al unei alte denomina iuni s  aib  atâta 
influen  asupra conduc torilor no tri, încât s -i determine s  "corecteze" 
teologia noastr  i s  fac  schimb ri în înv tura bisericii asupra unei doctrine 
vitale, i chiar s  "invadeze" colile de Sabat din întreaga lume i s  le r peasc  
pre ioasa lec ie din Apocalipsa capitolul 13. Pentru conduc torii no tri acest lucru 
echivaleaz  cu a abdica de la misiunea lor.  
Dar asta nu e tot. Dr. Barnhouse relateaz  c  aceea i procedur  s-a folosit i cu 
privire la subiectul pe care îl trat m aici, i anume natura lui Hristos pe când era 
în trup. Conduc torii no tri l-au asigurat pe Mr. Martin c  "majoritatea 
denomina iunii a sus inut întotdeauna (despre natura lui Hristos pe când era în 
trup) c  este f r  p cat, sfânta, i des vâr it , în ciuda faptului c  unii dintre 
scriitorii lor au publicat uneori puncte de vedere contrarii care sunt total respinse 
de biseric  în general".  
Daca liderii no tri i-au spus a a ceva lui Mr. Martin, i-au spus cel mai mare 
neadevar. Pentru c  denomina iunea noastr  nu a sus inut un alt punct de 
vedere decât cel exprimat de Ellen White în citatele folosite în acest articol. Îi 
provoc m pe conduc torii no tri, sau pe oricine altcineva, s  aduc  dovezi în 
sprijinul afirma iei lor. Ce neadev r grosolan în afirma ia c  " unii scriitori au 
publicat p reri "complet respinse de biseric  în general". Sora White a fost unul 
dintre ace ti scriitori care au "publicat". Dar s  ascult m ce are de spus despre 
acest subiect una din car ile noastre standard, carte vândut  în milioane de 
exemplare, "Bible Readings for the Home Circle" (Lecturi biblice pentru cercul 
familiei). Am în fa a mea dou  exemplare, unul editat de Pacific Press în 1916, 
iar cel lalt de Southern Publishing House în 1944. În amândou  citim la fel. Iat  
înv tura acceptata de biserica noastr :  
"În umanitatea Sa, Hristos a fost p rta  la natura noastr  c zut , p c toas . 
Dac  nu, atunci El nu a fost "asemenea fra ilor S i", nu a fost "ispitit în toate 
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lucrurile ca i noi", nu a biruit a a cum noi trebuie s  biruim, de aceea nu ar fi 
Mântuitorul complet i perfect de care omul are nevoie i trebuie s  îl aib  ca s  
fie salvat.”. Ideea ca Hristos S-a n scut dintr-o mama "imaculat " sau f r  pacat 
(protestan ii nu sustin acest lucru despre fecioara Maria), f r  s  mo teneasc  
tendin e spre p cat, i din acest motiv n-a pacatuit, Îl scoate pe Hristos de pe 
terenul lumii c zute, tocmai din locul unde este nevoie de ajutorul Lui. În latura 
Sa uman , Hristos a mo tenit exact ceea ce mo tene te fiecare copil al lui 
Adam, o natur  c zut , p c toas . În latura Sa divin , El a fost n scut din Duh. 

i aceasta s-a f cut pentru a a eza omenirea într-o pozi ie avantajoas  i pentru 
a demonstra c , în acela i fel, oricine este "n scut din Duhul" poate ob ine 
biruin a asupra p catului în propria fire p c toas . Astfel, fiecare biruie te a a 
cum a biruit Hristos, Apocalipsa 3: 21. F r  aceast  na tere din Duhul nu exist  
nici victorie asupra ispitei i nici mântuire din p cat  - Ioan 3: 37." - pagina 21.  
Explicând în ce fel ace ti scriitori "public " p rerile lor, conducatorii no tri i-au 
spus lui Mr. Martin c  "în rândul lor exist  i unii membri extremi ti, dup  cum 
exist  iresponsabili cu vederi stranii în orice domeniu al cre tinismului 
fundamental". Cred ca s-a mers prea departe. Sora White nu a facut parte dintre 
"extremi tii" care au publicat, i nici autorii c r ii "Bible Readings for the Home 
Circle ". Conduc torii no tri ar trebui s - i cear  scuze cât se poate de umile 
pentru o asemenea jignire adusa membrilor bisericii. Este aproape de necrezut 
c  ei au putut face asemenea declara ii. Dar acuza ia a fost publicat  acum 
aproape trei ani, i nu s-a protestat în nici un fel. M  simt umilit c  s-au putut face 
asemenea acuza ii, i înc  i mai umilit c  liderii no tri sunt complet indiferen i 
fa  de ele.  
Pentru ca cititorul s  poat  vedea el însu i raportul original al Dr. Barnhouse, am 
al turat o copie a articolului reeditat "Sunt Adventi tii de Ziua a aptea cre tini?". 
Acesta nu este raportul în întregime, ci doar partea în care se relateaz  despre 
problemele discutate aici. Mai târziu voi prezenta alte extrase.  
"Cu aproape doi ani în urm  s-a hot rât ca Mr. Martin s  întreprind  o cercetare 
în legatur  cu Adventismul de Ziua a aptea. Am luat legatura cu adventi tii 
spunând c  doream s -i tratez corect i c  a  fi apreciat oportunitatea de a-i 
intervieva pe unii dintre conduc torii lor. R spunsul a fost imediat si entuziast.  
Mr. Martin a mers la Takoma Park, Washington D.C., cartierul general al mi carii 
Adventiste de Ziua a aptea. La început, cele dou  grupuri s-au privit cu mare 
suspiciune. Mr. Martin citise mult  literatura adventist  i s-a prezentat cu o serie 
de circa patruzeci de întrebari cu privire la pozi ia lor teologica. La cea de-a doua 
vizit  el s-a prezentat cu înregistrarea r spunsurilor teologice detaliate pe care le 
primise la întrebarile sale. Imediat s-a observat c  adventi tii negau cu 
înver unare unele pozi ii doctrinare ce le fuseser  atribuite anterior. Pe când Mr. 
Martin citea r spunsurile lor, el a ajuns , de exemplu, la afirma ia c  ei 
respingeau ideea c  p zirea Sabatului zilei a aptea ar fi o condi ie de mântuire 
i negau orice înv tur  care ar sus ine c  p zirea primei zile a s pt mânii este 

considerat  ca fiind primirea semnului anticre tin al fiarei. El le-a atras aten ia c  
în libr ria adventist  de lâng  cladirea în care aveau loc aceste întâlniri, un 
volum editat de ei i scris de un pastor de-al lor sus inea exact contrariul celor 
afirmate acum de c tre ei. Conduc torii au trimis dup  carte, au descoperit ca 
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Mr. Martin avea dreptate i imediat au adus acest fapt în aten ia func ionarilor 
Conferin ei Generale pentru ca situa ia s  fie remediat  i asemenea publica ii s  
fie corectate. Aceea i procedur  s-a repetat în ceea ce prive te problema naturii 
lui Hristos pe când era în trup, despre care majoritatea denomina iunii a sustinut 
întotdeauna c  a fost f r  p cat, sfânt  i des vâr it , în ciuda faptului ca unii 
dintre scriitorii lor au publicat ocazional vederi contrarii, total respinse de c tre 
biseric  în general. Ei au continuat s -i explice lui Mr. Martin c  exista în rândul 
lor un num r de extremi ti, dup  cum exist  iresponsabili cu vederi stranii în 
orice domeniu al cre tinismului fundamental. Aceast  ac iune a Adventi tilor de 
Ziua a aptea este sugestiv  pentru al i pa i similari care urmau s  fie facu i 
ulterior. Cartea lui Mr. Martin despre Adventi tii de Ziua a aptea va fi publicat  
peste câteva luni. Ea va con ine o prefa  scris  de conduc tori demni de 
încredere ai Bisericii Adventiste de Ziua a aptea, care vor atesta c  nu au fost 
rast lm ci i în acest volum i c  toate în elegerile i neîn elegerile explicate de 
Mr. Martin sunt exacte atât din punctul lor de vedere cât i din punctul nostru 
evanghelic de vedere. Toate referin ele lui Mr. Martin la un nou volum de doctrine 
adventist vor fi de pe “paginile dovad ” ale c r ii lor, care va fi editat  în acela i 
timp cu lucrarea lui. Pe viitor, orice critic  obiectiv  la adresa mi c rii advente 
trebuie s  se refere la aceste publica ii ap rute în acela i timp.  
Pozi ia adventi tilor poate p rea, pentru unii dintre noi, în unele cazuri, o pozi ie 
nou ; pentru ei ar putea fi doar pozi ia grupului majoritar al conducerii în elepte 
care este nevoita s  "pun  frân " unor membri care caut  s  sus in  p reri 
diferite de cele ale conduc torilor responsabili ai denomina iunii.  
Pentru a evita acuza iile care le-au fost aduse de c tre evanghelici, adventi tii au 
elaborat deja aranjamente pentru ca programul de radio Vocea Profe iei i 
Semnele Timpului, cea mai mare publica ie a lor, s  fie identificate ca prezent ri 
ale Bisericii Adventiste de Ziua a aptea."  
În încheiere, doresc s  subliniez din nou unele fapte izbitoare:  
1. În "Questions on Doctrine" la pagina 383 se afirm  c  Hristos a fost scutit. 
Spiritul Profetic sus ine în mod clar c  Hristos nu a fost scutit de ispitele i 
patimile care-i asalteaz  pe oameni. Oricine accept  aceast  nou  teologie 
trebuie s  renun e la M rturii. Nu exist  o alt  posibilitate.  
2. Mr. Martin a avut un rol esen ial în schimbarea înv turii noastre despre 
semnul fiarei i natura lui Hristos pe când era în trup . Schimb ri similare au fost 
f cute în alte c r i, dar nu suntem informa i care sunt aceste schimbari.  
3. Conduc torii no tri au promis c  nu vor mai face prozelitism. Aceasta va opri 
efectiv lucrarea noastr  pentru lume. i au promis c -i vom raporta lui Mr. Martin 
cine va înc lca aceasta în elegere.  
4. Am fost amenin a i c  se va "pune frân " celor care nu vor urma credin a 
conduc torilor. Ace tia sunt caracteriza i ca "extremi ti" i "iresponsabili cu 
vederi stranii".  
5. Suntem îngrozi i s  aflam c , pe unele cai, conducerea evanghelic  are 
suficient  influen  asupra conduc torilor no tri pentru a determina Vocea 
Profe iei i Semnele Timpului s - i controleze mi c rile pentru a evita acuza iile 
care le-au fost aduse de c tre evanghelici. Este o veste înspaimântatoare. 
Acestea sunt instrumente ale lui Dumnezeu i este incredibil faptul ca liderii 
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no tri permit unei influen e din afar  s  le afecteze. Prin aceasta s-a comis un 
mare p cat împotriva bisericii, p cat ce poate fi ters doar printr-o adânc  
poc in  a p r ii vinovate sau prin demisia discret  din conducere a persoanelor 
implicate.  
Membrii no tri sunt în mare masur  neinforma i i se fac eforturi pentru a-i ine în 
ignoran . Se ordon  ca totul s  fie inut secret i retine i c  la recenta sesiune a 
Conferin ei Generale nu s-a f cut niciun raport asupra tratativelor noastre cu 
evanghelicii i despre alian ele f cute cu ei. Oficialii no tri se joac  cu focul i 
conflictul care va rezulta va împlini previziunea c  r t cirea Omega "va fi de o 
natura surprinz toare". De apte ori am cerut o audien  i mi s-a f g duit doar 
cu condi ia s  m  întâlnesc în particular cu câ iva oameni i s  nu primesc niciun 
document de la dezbateri. Am cerut o audien  public , sau, dac  audierea va fi 
particular , s  se fac  o înregistrare i s  mi se dea o copie a acesteia. Am fost 
refuzat.  
Deoarece nu am ob inut o audien , am scris aceste mesaje care con in i vor 
con ine ceea ce am dorit s  spun într-o audien . Pute i descoperi motivul pentru 
care func ionarii Conferin ei Generale nu mi-au acordat audien a pe care am 
cerut-o? Sunt un Adventist de Ziua a aptea i iubesc acest mesaj pe care l-am 
predicat mult  vreme. Sunt adânc întristat s  v d c  stâlpii de temelie ai credin ei 
noastre sunt distru i i c  adev rurile binecuvântate care au f cut din noi ceea 
ce suntem acum sunt abandonate. Urmatoarea scrisoare va fi trimis  numai 
celor ce o vor cere, deci trimite i numele si adresa. Mul umesc lui Dumnezeu c  
sunt s n tos i doresc ca binecuvântarea Domnului s  fie cu fiecare cititor. Ne 
a teapt  timpuri grele i trebuie s  ne inem strâns de Dumnezeu în aceste 
vremuri pline de primejdii. Domnul cu voi! 
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