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O altă „ramificație” a Temei Marii Lupte, care clarifică 

motivele pentru care Hristos a devenit om, este o 

mai vastă înțelegere a ispășirii. 
 
Ideile  limitate  despre  caracterul  și  scopurile  lui Dumnezeu  conduc  la  idei  limitate  despre 

ispășire. De‐a  lungul  istoriei creștine   au apărut argumente monumentale, deoarece participanții  la 
dispute nu au  înțeles chestiunile  implicate  în Marea Luptă,  în mod special din cauza  înțelegerii    lor 
limitată referitoare la motivele pentru care Hristos a devenit om  și scopul Evangheliei.  

Ellen  White  a  fost  îndrumată  pentru  a  vedea  rezultatele  „vederilor  limitate  a  ceea  ce 
înseamnă ispășirea” (2T, 213). Unele rezultate ale vederilor limitate includ: 
 

i. Un sens limitat a suferințelor de pe Calvar a Domnului Hristos, care leagă agonia Sa doar de 
durerea fizică 

 
ii. Un sens limitat al modului în care Tatăl a fost implicat în agonia Calvarului, care nu percepe 

că  „mânia”  lui  Dumnezeu  exprimată  prin  retragerea  prezenței  Sale  a  fost  ultima  plată  a 
păcatului și nu mânia penalizatoare a justiției răzbunătoare. 

 
iii. Un  sens  limitat al profunzimii  ispășirii  lui Hristos. Mulți  creștini,  încă nu  cred,  că Hristos a 

murit a doua moarte a fiecărei persoane. Vederea limitată a fost cauzată de presupunerea că 
suveranitatea lui Dumnezeu a ales doar pe cei aleși special pentru a fi răscumpărați.  

 
iv. Un sens  limitat al modului  în care viața și moartea Domnului Hristos,  împreună, au obținut 

pentru Isus dreptul să devină Marele Preot al omenirii.  
 
v. Un sens  limitat al „prețului” a ceea ce a „oferit” Dumnezeu (Ioan 3:16)   la moartea  lui Isus, 

prin faptul că nu recunosc faptul că Isus nu și‐a reluat toate prerogativele anterioare și că El 
într‐adevăr S‐a „oferit” neamului omenesc, pentru a se identifica pentru totdeauna cu acesta  
‐ El a fost pentru totdeauna limitat la spațiu și timp. 

 
vi. Un sens  limitat a ceea ce a „împlinit” Hristos – nu a murit pentru ca  legea  lui Dumnezeu să 

nu mai fie necesară, ci a murit pentru ca, cei credincioși, să se reîntoarcă la loialitate lor și să 
păzească poruncile lui Dumnezeu.  

 
vii. Un sens limitat al „ispășirii” în sensul că aceasta „nu este doar un mod inteligent prin care se 

puteau  ierta păcatele noastre”, ci „este un remediu divin pentru tratarea călcării de  lege și 
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