
STUDIUL: GRAUL SI NEGHINA

Acest studiu contine si citate din scrierile Spiritului Profetic care nu au
fost traduse pana acum in limba romana. La inceputul acestor citate este
precizat titlul sursei in engleza, toate aceste citate pot fi verificate pe
aplicatia oficiala a White Estate, EGW2 pe android sau iphone, sau pe
site-ul oficial al White Estate, www.egwwritings.org

Unul dintre argumentele cele mai des folosite pentru a sustine pozitia ca
oricat de mare ar ajunge apostazia, membrii trebuie sa ramana ferm pe
scaune si asa vor fi salvati, este ca "in urma cernerii neghina va fi scoasa
din biserica si va ramane graul". Prin aceasta, majoritatea membrilor
adventisti inteleg ca in evenimentele finale va avea loc o cernere si
"neghina" va parasi biserica AZS care va ramane curata.
In primul rand trebuie recunoscuta importanta naturii si a agriculturii in
intelegerea Bibliei.

Indrumarea copilului, 356
NICI O RAMURĂ A INSTRUIRII MANUALE NU ARE O VALOARE MAI
MARE CA AGRICULTURA. Ar trebui depus un efort mai mare pentru a
crea și a încuraja un interes în îndeletnicirile agricole. Profesorii să
atragă atenția asupra a ceea ce spune Biblia despre agricultură: că
planul lui Dumnezeu pentru om a fost să lucreze pământul; că primului
om, conducătorul întregii lumi, i s-a dat o grădină ca s-o cultive și că
MULȚI DIN CEI MAI MARI BĂRBAȚI AI LUMII - ADEVĂRATA SA
NOBILIME - AU FOST LUCRĂTORI AI PĂMÂNTULUI. Arătați-le ocaziile
din viața unui astfel de om.... ÎC 356.2

Fundamentals of Christian Education, 375 (Fundamentele Educatiei
Crestine, pagina 375)
Naturalul si spiritualul trebuie sa fie combinate in studiile scolilor noastre.
OPERATIUNILE AGRICULTURII ILUSTREAZA LECTIILE BIBLICE. FE
375.1

Manuscript Releases volume 6 (Colectia Manuscriselor, volumul 6)
In stabilirea de scoli, trebuie sa fie obtinut destul teren pentru a da
studentilor oportunitatea a obtine o cunoastere a agriculturii. Daca este
necesar a deduce de undeva cheltuiala, sa fie dedusa din costul
cladirilor. Obtinerea de teren nu trebuie sa esueze, pentru ca DIN
CULTIVAREA SOLULUI STUDENTII TREBUIE SA INVETE LECTIILE
CARE ILUSTREAZA ADEVARURILE CUVANTULUI LUI DUMNEZEU,
ADEVARURI CARE II VOR AJUTA SA INTELEAGA LUCRAREA
CREATORULUI.
6MR 411.1



Acest lucru fiind inteles, Cuvantul Domnului Isus, Biblia, nu poate fi
aprofundata fara a intelege procesele agriculturii, in principal pentru ca
planul mantuirii a fost prezentat prin lectii legate de agricultura.

Parabola neghinei este doar o piesă din puzzle, trebuie puse la un loc
alte procese biblice privind procesul agricol și se obține o imagine de
ansamblu.

Mat 13:24-30 Fidela
24 Le-a pus înainte altă parabolă, spunând: Împărăția cerului se
aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în câmpul lui. 25
Dar, pe când dormeau oamenii, a venit dușmanul lui și a semănat
neghine în grâu și a plecat. 26 Iar când au răsărit firele de grâu și au
făcut rod, atunci au apărut și neghinele. 27 Așa că robii stăpânului au
venit și i-au spus: Domnule, nu ai semănat sămânță bună în câmpul tău?
De unde are așadar neghine? 28 El le-a spus: Un dușman a făcut
aceasta. Iar robii i-au spus: Voiești dar să mergem să le strângem? 29
Dar el a spus: Nu; ca nu cumva, strângând neghinele să dezrădăcinați și
grâul împreună cu ele. 30 Lăsați-le să crească împreună amândouă
până la seceriș; și la timpul secerișului, voi spune secerătorilor: Strângeți
întâi neghinele și legați-le în snopi să le ardeți; dar grâul adunați-l în
grânarul meu.

Mat 13:37-43
Fidela 37 Iar el a răspuns și le-a zis: Cel ce seamănă sămânța bună este
Fiul omului; 38 Câmpul este lumea; sămânța bună sunt copiii împărăției;
dar neghinele sunt copiii celui rău. 39 Iar dușmanul care i-a semănat
este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii; și secerătorii sunt îngerii. 40
Așadar după cum neghinele sunt strânse și arse în foc, așa va fi la
sfârșitul acestei lumi. 41 Fiul omului va trimite înainte pe îngerii săi și vor
strânge din împărăția lui toate cele ce poticnesc și pe cei ce fac
nelegiuire; 42 Și îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul și
scrâșnirea dinților. 43 Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în
împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.

Elementele prezente in aceasta parabola sunt:
1 - OMUL CARE A SEMANAT SAMANTA BUNA
Explicatia este tot in Matei 13, "Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul
omului". Domnul Isus este Marele Agricultor. Dar Domnul Isus este
prefigurat de marele preot care slujea in templul pamantesc. Preotimea
levitica punea deoparte un teren special, separat si protejat, pentru a
recolta primele roade care se aduceau ca dar de leganat in a doua zi din
sarbatoarea azimilor.



2 - CAMPUL, NUMIT SI TARINA
Parabolele Domnului Hristos, 70
"Țarina" a spus Domnul Hristos, "este lumea". Dar noi TREBUIE SĂ
ÎNȚELEGEM ACEASTA CA SIMBOLIZÂND BISERICA LUI HRISTOS
DIN LUME. Parabola aceasta este o descriere a Împărăției lui
Dumnezeu și a lucrării Sale pentru mântuirea oamenilor, iar această
lucrare este adusă la îndeplinire prin Biserică. Este adevărat că Duhul
Sfânt este prezent în lumea întreagă; pretutindeni El lucrează asupra
inimilor oamenilor, dar în Biserică este locul unde noi trebuie să creștem,
să ajungem la maturitate ca să fim gata pentru grânarul lui Dumnezeu."
PDH 70.1 - PDH 70.3
Aceasta "Țarina" este prefigurata si de terenul care era pus deoparte de
preot pentru primele roade. Precum terenul era separat de alte terenuri,
ingradit si protejat, tot la fel Domnul Isus are campul Sau separat de
celelalte, protejat in mod special. Acest lucru este ilustrat de citatul
anterior unde spune: "este adevărat că Duhul Sfânt este prezent în
lumea întreagă; pretutindeni El lucrează asupra inimilor oamenilor, dar în
Biserică este locul unde noi trebuie să creștem, să ajungem la maturitate
ca să fim gata pentru grânarul lui Dumnezeu."
Din aceste lucruri putem intelege ca "Țarina"(campul) reprezinta biserica
vizibila a Domnului Isus Hristos. Biserica biruitoare nu are cum sa fie
caci contine neghina, biserica invizibila nu are cum sa fie deoarece este
prezentata ca o biserica separata de lume. Biserica vizibila in prezent
este biserica Adventista de Ziua a Saptea.

3 - DUSMANUL SEMANATORULUI
"dușmanul care i-a semănat este diavolul"

4 - NEGHINA
"neghinele sunt copiii celui rău"

În Orient, uneori oamenii se răzbunau asupra vreunui vrăjmaș,
împrăștiind în ogorul proaspăt semănat al acestuia semințele unor
buruieni dăunătoare care, în timpul creșterii, semănau foarte mult cu
grâul.PDH 71.1

Neghina seamănă foarte mult cu grâul, atâta vreme cât este verde; dar
când câmpul a devenit alb, gata pentru seceriș, buruienele fără valoare
nu se mai aseamănă deloc cu grâul care se apleacă sub povara spicelor
pe deplin coapte. Păcătoșii care fac paradă de pretinsa lor sfințenie se
amestecă pentru un timp cu adevărații urmași ai Domnului Hristos și
înfățișarea lor de creștini va înșela pe mulți; dar la vremea secerișului
final al lumii nu va mai fi nici o asemănare între cei buni și cei răi.PDH



74.3

Domnul Hristos a arătat foarte lămurit faptul că aceia, care stăruiesc pe
față în păcat, trebuie să fie îndepărtați din Biserică, dar El nu ne-a
încredințat nouă lucrarea de a judeca motivele și caracterul. El cunoaște
prea bine firea noastră pentru a ne încredința această lucrare. Dacă am
încerca să smulgem din Biserică pe aceia care presupunem că sunt
numai cu numele creștini, cu siguranță că vom face greșeli. PDH 71.3

Majoritatea adventistilor cred ca neghina reprezinta pe toti cei nelegiuiti
din biserica vizibila, dar conform parabolei si a scrierilor Spiritului Profetic
nu este asa. In procesul de crestere, neghina era aproape identica cu
graul. Abia dupa maturizare, in timpul rodului, era o diferenta foarte
vizibila intre neghina si grau si nu era riscul de a fi confundate.
Conform citatului anterior exista o clasa "care stăruiesc pe față în păcat"
si care "trebuie să fie îndepărtați din Biserică". Acestia sunt cei care in
mod fatis resping legile lui Dumnezeu si nu au nici o intentie de pocainta.
Rebeliunea lor este vizibila pentru toata lumea, acestia trebuie
indepartati de catre slujitorii Domnului Isus. Dupa prezentarea acestei
categorii citatul anterior explica: "dar El nu ne-a încredințat nouă lucrarea
de a judeca motivele și caracterul". La ce se refera aceasta? Neghina
seamana cu graul, faptele lor par similare, dar motivatia nu poate fi
cunoscuta de om. Neghina reprezinta acei membri cu o aparenta de
evlavie, care au niste fapte bune, care nu par rebeli, care in mod fatis par
a fi pe drumul cel bun, dar doar Dumnezeu le cunoaste inimile si
motivatiile si pacatele ascunse. Doar acestia nu pot fi dati afara din
biserica de catre slujitorii Domnului Isus, pentru ca nu le cunosc
motivatiile. Citatul anterior descrie clar acest lucru: "dacă am încerca să
smulgem din Biserică pe aceia care presupunem că sunt numai cu
numele creștini". Despre aceasta categorie putem doar a presupune ca
sunt doar cu numele crestini, nu este vizibil, nu este pe fata.

Pe langa neghina si cei care staruiesc pe fata in pacat, mai exista o
categorie conform scrierilor Spiritului Profetic:

Manuscrisul 9, 1880
Rascumparatorul lumii niciodata nu a respins pocainta adevarata, oricat
de mare ar fi fost vina, dar El a facut denuntari publice impotriva fariseilor
si ipocritilor ale caror roade erau spini si palamida. Exista mai multa
speranta pentru cei ce staruiesc pe fata in pacat decat pentru pentru
aceasta categorie. 3LtMs, Ms 9, 1880, par. 37

Aceasta categorie sunt spinii si palamida din camp.



5 - GRAUL
"sămânța bună sunt copiii împărăției"

6 - ROBII SEMANATORULUI
Slujitorii lui Hristos sunt foarte mâhniți când văd că, în Biserică,
credincioșii cei adevărați și cei falși sunt amestecați laolaltă. Ei doresc să
facă ceva pentru a curați Biserica. Ca și slujitorii gospodarului din pildă,
ei sunt gata să smulgă neghina. Dar Domnul Hristos le spune: "Nu ... ca
nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea.
Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș." Matei 13, 9.
PDH 71.2
Robii Semanatorului sunt slujitorii Domnului Isus.

7 - SECERISUL
iar secerișul este încheierea timpului de har. PDH 71.3

8 - GRANARUL
Conform TV pagina 399, grânarul este în ceruri:
"Cristos era primul rod al secerișului nepieritor al celor răscumpărați,
care la învierea viitoare vor fi adunați în grânarul lui Dumnezeu."

Lui Ioan i-au fost descoperite scene de un interes profund și emoționant
în experiența bisericii. A văzut poziția, primejdiile, conflictele și eliberarea
finală a poporului lui Dumnezeu. El raportează soliile de încheiere care
vor coace secerișul pământului fie ca roade pentru GRÂNARUL
CERESC, fie ca paie pentru focul nimicitor. TV 341.4

9 - ARIA - este un element important in procesul agricol, iar Domnul Isus
este prezentat in Biblie ca Cel care Îsi va curata aria. Aceste versete
completeaza imaginea de ansamblu din parabola graului si a neghinei.
Matei 3:12
Acela a cărui furcă este în mâna Lui și Își va curăța în întregime aria și
își va aduna grâul în grânar; dar pleava o va arde cu foc de nestins.

Luca 3:17
A cărui furcă este în mâna lui și își va curăța în întregime aria și va
aduna grâul în grânarul Său; dar pleava o va arde cu foc de nestins.

Aria era locul unde agricultorii isi duceau granele pentru a fi separate de
pleava. In general in sate era o arie comuna pentru intreg satul, dar cei
care erau bogati isi permiteau a avea propria arie. Aria era un loc neted
si foarte dur. Granele erau intinse pe aceasta suprafata apoi animale
precum boi calcau granele in picioare pentru a separa pleava de grau.
Alta metoda era sa lege o piatra plana de un magar si sa treaca peste



grane.Dupa aceasta etapa se aruncau granele cu pleava in aer cu furca
si vantul lua pleava iar jos cadeau doar granele comestibile. Acest
proces este o separara dura a ceea ce e bun de ce nu este bun.

10 CUPTORUL CU FOC
Evreii nu ardeau neghina pe camp, ci era arsa in cuptoare, folosita
pentru a aprinde focul. Aceasta ilustratie se gaseste si in Biblie in:
Matei 13
41 Fiul omului va trimite înainte pe îngerii Săi și vor strânge din împărăția
Lui toate cele ce poticnesc și pe cei ce fac nelegiuire;
42 Și îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul și scrâșnirea
dinților.

-------------------
INSTITUTO MADISON PROPUNE URMATOAREA POSIBILA
INTERPRETARE:

In procesul agricol neghina era smulsa si făcută snopi, pregatita pentru a
fi arsa in cuptor, iar grâul era recoltat tot în snopi. Grâul era scos de pe
câmp, era dus în arie unde avea loc o a doua separare. Grâul nu era dus
in hambar niciodată cu pleava cu tot, trebuia separată pleava. Graul era
dus in arie unde avea loc separarea de pleava iar apoi era adunat și
transportat în hambar(grânar).

Ce inseamna acest lucru pentru adventistul de ziua a saptea? Campul
reprezinta organizatia AZS. Din aceasta organizatie graul este adunat in
snopi (copiii lui Dumnezeu) si dus in arie (avanposturile montane). In
aceste avanposturi are loc separarea pleavei de grau, adica rafinarea
caracterului. Prin tot felul de incercari graul este curatat de pleava,
pregatit pentru granar. Acest proces are un dublu sens, in timp ce graul
si pleava fac referinta la caracter, fac referinta de asemenea si la 2
categorii de oameni. Si pe munti are loc o cernere, unii nu vor trece cu
bine prin procesul de rafinare al caracterului si vor fi spulberati ca pleava
de vant. Adventistii nominali (neghina) vor renunta la credinta in
momentul in care vor vedea ca evenimentele nu vor avea loc dupa
asteptarile lor. In timp ce in urma incercarilor si greutatilor graul va fi
separat de pleava, caracterele vor fi purificate, neghina in schimb este
destinata cuptorului cu foc, adventistii nominali vor trece prin greutati
care ii vor consuma, nu vor avea nici un ajutor in evenimentele finale ale
acestei lumi.

Acest proces a avut loc si in trecut, dar din nefericire nu a putut fi dus la



capat.
Toată această parabola trebuia să aibă loc la 1844. Biserica vizibilă era
protestantismul. La mesajul celui de-al doilea înger (babilonul a căzut,
adica protestantismul), a fost scos grâul cu pleava cu tot din biserica
vizibila (protestantismul). Toți aceștia au vândut tot și au renunțat la
bunuri(la fel ca cei care ies pe munti azi) pentru a proclama a doua
venire. Dar trebuia grâul separat de pleava, renunțarea la bunuri nu e
suficientă, e doar o treaptă. Pentru aceasta au trecut prin amara
încercare unde toți cei care au ieșit de frică sau din motive egoiste au
fost suflați de vânt. In scrieri este precizat că dacă în 1844 adventiștii ar
fi continuat cu proclamarea mesajului celui de-al treilea înger Domnul ar
fi binecuvântat eforturile lor și ar fi venit. Nu era planul Său să amâne
venirea Sa:

Istoria Israelului din vechime este o ilustrare izbitoare pentru experiența
trecută a poporului advent. Dumnezeu l-a condus pe poporul Său în
mișcarea adventă așa cum i-a condus pe copiii lui Israel din Egipt. În
timpul marii dezamăgiri, credința lor a fost încercată așa cum a fost și a
evreilor la Marea Roșie. Dacă ei și-ar fi pus încrederea în mâna
călăuzitoare care fusese cu ei în experiența lor trecută, ar fi văzut
salvarea lui Dumnezeu. Dacă toți aceia care au lucrat uniți în lucrarea
din anul 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea și ar fi vestit-o în
puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere, împreună cu
eforturile lor. Un potop de lumină ar fi fost revărsat asupra lumii. CU ANI
MAI ÎNAINTE, LOCUITORII PĂMÂNTULUI AR FI FOST AVERTIZAȚI,
ÎNCHEIEREA LUCRĂRII AR FI FOST TERMINATĂ, IAR HRISTOS AR
FI VENIT PENTRU MÂNTUIREA POPORULUI SĂU. N-a fost voia lui
Dumnezeu ca Israel să rătăcească patruzeci de ani în pustie; El dorea
să-i ducă direct în țara Canaanului și să-i împământenească acolo, ca un
popor sfânt și fericit. Dar "n-au putut intra din cauza necredinței" (Evrei 3,
19). Din cauza abaterii și a apostaziei, au pierit în pustie și alții au fost
chemați să intre în țara făgăduită. La fel, N-A FOST VOIA LUI
DUMNEZEU CA VENIREA LUI HRISTOS SĂ FIE AMÂNATĂ ATÂTA
VREME, iar poporul Său să rămână atâția ani în această lume a
păcatului și durerii. Dar necredința i-a despărțit de Dumnezeu. Pentru că
au refuzat să facă lucrarea pe care El le-o dăduse, alții au fost chemați
să vestească solia. Din milă față de lume, Hristos Își amână venirea,
pentru ca păcătoșii să aibă ocazia să audă avertizarea și să găsească în
El un scut înainte de a se revărsa mânia lui Dumnezeu.Ș TV 457.2 - TV
458.2
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