
Tema Marii Lupte

în scrierile Spiritului Profetic



Care este temelia acestui 

principiu?

• „Lumea căzută este terenul de luptă pentru cel

mai mare conflict la care au asistat

• vreodată universul ceresc și puterile pământului. 

Ea a fost desemnată ca fiind teatrul de

• desfășurare a marii bătălii dintre bine și rău, 

dintre cer și iad. Fiecare om joacă un rol în acest

• conflict. Nimeni nu poate rămâne neutru.” –

Manuscris 56, 1899.



Putem grăbi cea de-a doua venire?

• „Lumea noastră este o imensă leprozerie, scena 
unei mizerii asupra căreia nu îndrăznim să

• zăbovim nici măcar cu gândul. 

• Dacă am vedea-o așa cum este, povara ne-ar fi 
îngrozitoare. Cu toate acestea, Dumnezeu simte 
totul. Pentru a distruge păcatul și rezultatele lui, 
El L‐a dat pe Preaiubitul Său și a făcut cu 
putinţă să stea în puterea noastră, prin 
cooperarea cu El, să punem capăt acestei 
scene a nenorocirii.” – Educație, 264.



Ce probleme pot fi rezolvate 

odată ce înțelegem tema

Marii Lupte?

• Înțelegerea corectă a acestei teme ar fi ferit biserica 
noastră de disputele ei teologice majore, cum

• sunt neprihănirea prin credință din anul 1888, și după, 
sau ispășirea și umanitatea Domnului Isus

• Hristos începând cu anul 1957, și după. Ar fi ferit 
biserica de orientarea liberală, dar și de concepția

• unei neprihăniri obținute prin ascultarea omenească de 
legea lui Dumnezeu. Aceste subiecte,

• departe de a fi considerate doar niște opinii ale unor 
tabere teologice care își dispută iscusința

• intelectuală și retorică, ar fi ajutat poporul lui Dumnezeu 
să‐și găsească locul în planurile Celui

• Preaînalt.



Care este originea acestui 

concept?

• Tema Marii Lupte este contribuția teologică 

distinctivă Ellenei White, la care nu au participat 

teologii contemporani cu ea. Înțelegând Marea 

Luptă vom înțelege cum a gândit profetul pe 

care Dumnezeu l-a trimis pentru a oferi 

adevărurile care ar fi trebuit să pregătească un 

popor pentru venirea Regelui, vom înțelege 

sistemul ei teologic, educația holistică pe care a 

promovat-o, principiile de sănătate progresive, 

precum și alte aspecte ale gândirii ei.



Motivația folosirii Spiritului Profetic

• Și astfel, nu vom mai folosi scrierile 

Spiritului Profetic pentru a susține anumite 

opinii teologice, obținute prin educație de 

specialitate, ci îl vom folosi pentru a lua 

din el adevărul luiDumnezeu.

• Și astfel, nu vom mai folosi scrierile 

Spiritului Profetic pentru a susține anumite 

opinii teologice, obținute prin educație de 

specialitate, ci îl vom folosi pentru a lua 

din el adevărul luiDumnezeu.



Simetria Inspirației

• Toate contribuțiile teologice, pentru a fi coerente 
și lipsite de paradoxuri, sunt construite

• pe un principiu de organizare. Tema Marii Lupte 
este un astfel de principiu, de fapt, este unicul

• principiu hermeneutic care ne ajută să înțelegem 
fără greș Sfintele Scripturi. Ea construiește un 
nou ideal prin care noi privim la cuvinte ca 
iertare, har, credință, păcat și neprihănire cu noi
definiții dinamice.



Subiect prioritar

• Tema Marii Lupte a fost un subiect
important în scrierile lui Ellen White. Ea nu 
a primit doar o singură viziune pe această 
subiect, ci o serie de viziuni care au 
determinat-o să gândească așa cum 
vedem în scrierile ei, desigur sub
călăuzirea Duhului Sfânt. 

• Dumnezeu i-a cerut să scrie intens despre
acest subiect.



Beneficiile înțelegerii Temei 

Marii Lupte

• Tema Marii Lupte este cheia care deschide ceea 
ce pare a fi vag, paradoxal, poate chiar
contradictoriu în Sfintele Scripturi.

• Înțelegând Tema Marii Lupte, vom ajunge la 
concluzia că poporul lui Dumnezeu nu are
nevoie de idei din teologia lui Augustin, cum ar fi 
natura păcatului, sau de concepte din Reforma

protestantă, cum ar fi ispășirea, slujirea 
Domnului Hristos, precum și subiectul 
neprihănirii prin credință care nu poate fi regăsit 
în teologia protestanților.



Unicitatea mesajului Advent

• Tema Marii Lupte îi plasează pe Adventiștii 

de Ziua a Șaptea pe o poziție unică, cu 

vederi profunde asupra istoriei și naturii 

păcatului, precum și a lucrării de 

răscumpărare. Pierderea acestui concept 

teologic va conduce în mod inevitabil la 

pierderea singurului mesaj care ne separă 

de restul lumii creștine.



Starea în care se găsește lumea

• „Întunericul înţelegerii greşite despre Dumnezeu 
învăluie lumea. Oamenii îşi pierd cunoaşterea 
cu privire la caracterului Său.

• Acesta a fost înţeles şi interpretat în mod greşit. 
În aceste momente trebuie vestită o solie din 
partea lui Dumnezeu, o solie care înviorează 
prin influenţa ei şi care mântuieşte prin puterea 
ei. Caracterul Său trebuie făcut cunoscut. În 
întunericul lumii trebuie revărsate lumina slavei 
Sale, lumina bunătăţii Sale, a milei şi a 
adevărului Său. [...] Aceia care aşteaptă venirea 
Mirelui trebuie să spună oamenilor: «Iată 
Dumnezeul vostru.»



Marea Luptă este Centrul Sfintelor 

Scripturi

• Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie 

raportat la alt verset. Studentul ar trebui să 

înveţe să privească Cuvântul ca un întreg şi să 

vadă legătura dintre părţile lui. Ar trebui să 

dobândească o cunoaştere privind marea lui 

temă centrală, a scopului originar al lui 

Dumnezeu pentru lume, a naşterii marii lupte 

şi a lucrării de răscumpărare.

Educație, p.190



• „Tema centrală a Bibliei, tema în jurul căreia se 
grupează oricare altă temă din întreaga carte, este 
planul de răscumpărare,refacerea imaginii lui 
Dumnezeu în sufletul uman. 

• De la prima rază de speranţă dată de verdictul din Eden 
până la acea ultimă făgăduinţă a biruinţei din Apocalipsa 
‐ «Ei Îi vor vedea faţa; iar numele Lui va fi pe frunţile lor» 
(Apocalipsa 22:4) – încărcătura fiecărei cărţi şi fiecărui 
pasaj din Biblie constă în desfăşurareaacestei teme 
minunate, ridicarea omului, puterea lui Dumnezeu
«care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos.» (1 
Corinteni15:57) 

• Cel care pătrunde acest gând are înaintea lui un câmp
nesfârşit de studiu. El are cheia care îi va deschide 
întreaga vistieriea Cuvântului lui Dumnezeu.”

Educaţie, 125.



Importanța alegerii

• Cercetătorul Bibliei ar trebui să priceapă natura 
celor două principii care se luptă pentru 
supremaţie şi să înveţe să le descopere lucrarea 
din rapoartele istoriei şi profeţiei până la marele 
final. Ar trebui să vadă cum această luptă trece 
prin toate fazele experienţei omeneşti; cum el 
însuşi dă pe faţă, în fiecare împrejurare a vieţii, 
una din cele două raţiuni antagoniste şi cum, fie 
că vrea sau nu, el hotărăşte chiar acum de 
care parte a luptei va fi găsit.

Educație, p.190



Definiții ajutătoare

• Marea luptă descrisă de Biblie diferă mult de 
imaginile de la Hollywood care înfăţişează o 
ciocnire galactică a unor luptători cereşti cu 
săbiile lor scânteietoare. Marea luptă se dă în 
jurul întrebării „cine este cel mai potrivit 
pentru a conduce universul?” – cine prezintă 
cele mai bune principii prin care fiinţele create 
pot găsi speranţă, sănătate, fericire şi asigurare 
pentru cer în timp ce trăiesc pe o planetă care 
trebuie încă să fie curăţită de întregul rău de 
care este responsabil Satana.

Herbert E. Douglass



Elemente ale Marii Lupte
• Contextul apariției păcatului

• Planul divin dinaintea căderii în păcat

• Schimbările după căderea în păcat

• De ce Fiul lui Dumnezeu a devenit om

• Înțelegerea clară a ispășirii

• Nevoia unei reforme spirituale 

• Importanța reformei sănătății

• Natura și semnificația evenimentelor finale

• Necesitatea unei generații finale care să 
revendice caracterul lui Dumnezeu 



De ce S-a întrupat Domnul Hristos?



1. a) Isus a venit cu scopul de a fi Mântuitor şi 

Exemplu pentru om:

• „Isus a venit în lumea noastră pentru a oferi
oamenilor un exemplu viu așa cum este cerut 
tuturor – începând de la Adam, primul om, până 
la ultimul om care va trăi pe pământ. El a spus 
că misiunea Lui nu este aceea de a desfiinţa 
Legea, ci aceea de a o împlini într‐o ascultare
desăvârşită şi deplină. El a venit pentru a 
demonstra faptul că natura umană, unită printr‐o 
credinţă vie cu natura divină, poate să asculte 
de toate poruncile lui Dumnezeu.”

• Review and Herald, 15 noiembrie 1898.



1. b) Înlocuitor şi Garant.

• „Când Isus a venit în lume, El a venit drept 

Înlocuitor şi Garant al nostru. El a trecut 

prin toate experienţele unui om, de la iesle 

până la Calvar dându‐i acestuia la fiecare 

pas un exemplu a ceea ce ar trebui el să 

fie şi să facă.” 

Semnele timpului, 18 aprilie 1882.



2. Hristos a venit să aducă putere divină

pentru a o uni cu efortul

uman.

• „Hristos a venit să aducă putere divină pentru a 
o uni cu efortul uman, astfel încât deşi eram 
decăzuți printr-un apetit pervertit, să putem 
prinde curaj, pentru că suntem prizonieri ai 
speranţei. [...] Oricine se află în armonie cu
Hristos, va avea un caracter asemănător cu al 
Lui. [...] El a venit în lumea noastră pentru a ne 
arăta cum să trăim o viaţă curată, sfântă, iar eu 
am hotărât în inima mea ca El să nu fi trăit şi să 
nu fi murit degeaba în dreptul meu.” 

• Semnele timpului, 4 august 1890.



3. Hristos a arătat ce poate face 

omul  

• „Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a
arăta nu ce poate face cineva ca Dumnezeu, ci 
pentru a arăta ceea ce poate face un om, prin 
credinţa în puterea lui Dumnezeu de a ajuta în 
orice nevoie. Prin credinţă, omul trebuie să fie 
părtaş al naturii divine şi să biruiască orice ispită 
cu care el se confruntă. Domnul cere astăzi ca 
fiecarecopil al lui Adam să‐I slujească, prin 
credinţa în Isus Hristos, în această natură 
umană pe care o avem acum.”

• Manuscript 1, 1892, publicat în Review and 
Herald, 17 iunie 1976.



4. Pentru a demasca minciuna 

Satanei

• „Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru 
om să asculte de poruncile lui Dumnezeu; şi 
este adevărat că în propriile noastre puteri noi 
nu putem să ascultăm de ele.

• Dar Domnul Hristos a venit în trup omenesc şi, 
prin desăvârşita Lui ascultare, El a dovedit faptul 
că natura umană, contopită în natura divină, 
poate să asculte de toate preceptele Legii lui 
Dumnezeu.”

• Parabolele Domnului Hristos, 314.



5. Pentru restaurarea imaginii lui 

Dumnezeu

• „El a venit pentru a restaura în om 

imaginea deteriorată a lui Dumnezeu, 

pentru a da sufletului pocăit putere divină 

prin care acesta să fie ridicat din corupţie 

şi degradare, fiind înălțat, înnobilat şi 

pregătit pentru societatea îngerilor 

cereşti.” 

• Review and Herald, 8 mai 1894.



6. Să demonstreze că ascultarea 

de Legea divină este posibilă

• „Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru 
om să asculte de poruncile lui Dumnezeu; şi 
este adevărat că în propriile noastre puteri noi 
nu putem să ascultăm de ele.

• Dar Domnul Hristos a venit în trup omenesc şi, 
prin desăvârşita Lui ascultare, El a dovedit faptul 
că natura umană contopită cu natura divină, 
poate să asculte de toate preceptele Legii lui 
Dumnezeu.”

Parabolele Domnului Hristos, 314.


