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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
„Teologia ultimei generații” este un termen în jurul căruia se scriu cărți, articole sau se rostesc predici. Acest termen este în strânsă legătură cu natura păcatului, lucrarea Domnului Hristos în sanctuarul din ceruri, ispășirea, desăvârșirea creștină, Legea lui Dumnezeu, neprihănirea prin credință, dar și altele.
Teologia ultimei generații înglobează în structura sa idee că biruința asupra
păcatului este posibilă și că în timpul care va trece între încetarea mijlocirii Domnului Hristos în Sanctuarul din ceruri și a doua Sa revenire, sfinții vor trăi pe pământ fără a mai comite păcat. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și primele decenii
ale celui de-al XX-lea secol această idee era prezentă în cărțile, revistele și predicile
Adventiștilor de Ziua a Șaptea. Însă, în mod special, începând cu a doua jumătate a
celui de al XX-lea secol subiectul a fost trecut cu vederea și cel mai adesea rediscutat în alți termeni, în termenii unei false evanghelii, încercând a se demonstra că nu
va exista o astfel de generație și Dumnezeu nu are nevoie de ea pentru a încheia lucrarea.
Reinterpretarea adevărului în ceea ce privește ultima generație este de multă
vreme pe agenda noii teologii. După ce vocea a fost adusă la tăcere, nici măcar ecoul
următoarelor cuvinte nu sunt percepute de urechile fine: „Acum, când Marele nostru
Preot face ispășire pentru noi, trebuie să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos.
Nici măcar printr-un gând Mântuitorul nostru n-a putut fi adus să Se supună puterii
ispitei. Satana găsește în inimile omenești un loc unde-și poate câștiga un punct de
sprijin; o dorință păcătoasă este nutrită, prin care ispitele lui își manifestă puterea.
Dar Hristos a declarat despre sine: «Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic
cu Mine» (Ioan 14: 30). Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi
oferit posibilitatea biruinței. El păzise poruncile Tatălui Său și în El nu era nici un păcat pe care Satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este starea în care
trebuie să fie găsiți aceia care vor sta în timpul strâmtorării.” – Tragedia veacurilor,
623.
„Când El părăsește Sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului.
În acest timp grozav, cel neprihănit trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu
sfânt, fără mijlocire.” (Tragedia veacurilor, 614). A fi fără mijlocire înseamnă a fi fără
posibilitatea de a mai fi iertat în cazul unui păcat. Teologia ultimei generații nu vorbește despre perfecțiune și perfecționism în termenii pe care îi amintesc promotorii
noii teologii pentru a îndepărta mintea adventiștilor de la acest subiect. Teologia
ultimei generații este parte integrantă în tema marii lupte. Când vom înțelege ce
este marea luptă, vom înțelege cu ușurință de ce ultima generație este un concept
necesar în planul lui Dumnezeu pentru a putea încheia istoria păcatului.
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Ultima generație

Dovada cea din urmă cu privire la ceea ce poate face Evanghelia în și pentru omenire, este încă în viitor. Domnul Hristos a
arătat calea. El a luat trup omenesc, iar în corpul acesta a dat pe
față ce poate face puterea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să urmeze exemplul Lui și să arate că ceea ce Dumnezeu a făcut în
Hristos, El poate face în oricare ființă omenească, care I se supune. Lumea așteaptă demonstrația aceasta (Romani 8:19). Îndată
ce va fi terminată va veni sfârșitul. Dumnezeu și-a împlinit planul.
A arătat că El este sincer, iar Satana mincinos. Cârmuirea Lui va fi
atunci îndreptățită. Multe învățături greșite cu privire la sfințenie sunt astăzi în lume. Pe de o parte sunt aceia care tăgăduiesc
puterea lui Dumnezeu de a mântui din păcat. Pe de altă parte
sunt aceia care desfășoară sfințenia lor înaintea oamenilor și vor
să ne facă să credem că ei sunt fără păcat. Printre cei dintâi nu
sunt numai necredincioșii și scepticii, dar și membri ai bisericii a
căror viziune nu cuprinde biruința asupra păcatului, dar care acceptă un anume compromis cu păcatul. În cealaltă clasă sunt aceia care nu înțeleg bine nici păcatul și nici sfințenia lui Dumnezeu,
a căror viziune spirituală este atât de întunecată încât nu pot vedea propriile lor nedestoinicii și ca atare se cred desăvârșiți și a
căror părere cu privire la religie este de așa natură, încât propria
lor cunoștință despre adevăr și dreptate este superioară aceleia
descoperită în Cuvânt. Nu este ușor de spus care greșeală este
cea mai mare.
Faptul că Biblia susține sfințenia nu poate fi pus la îndoială.
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul
vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără
prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tes. 5:23).
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14). „Voia lui Dumnezeu este sfințirea
voastră.” (1 Tes. 4:3). Cuvântul grecesc „hagios” în feluritele lui
chipuri este tradus prin „a sfinți”, „sfânt”, „sfințenie”, „sfințit”.
Este același cuvânt care este folosit pentru cele două despărțituri ale sanctuarului și însemnează ceva pus deoparte pentru
Dumnezeu. O persoană sfințită este o persoană pusă deoparte
pentru Dumnezeu, a cărui viață întreagă este dedicată Lui.
Iertare și curățare
Planul mântuirii trebuie să cuprindă nu numai iertarea de
păcat, ci o deplină înnoire. Mântuirea din păcat este mai mult decât iertarea de păcat. Iertarea presupune păcat și este condiționată de despărțirea de el. Sfințirea este despărțirea de păcat și
arată eliberarea de sub puterea lui și biruința asupra lui. Cea dintâi neutralizează efectul păcatului; a doua este readucerea puterii pentru biruință deplină. Păcatul, ca și unele boli, îl lasă pe om
într-o stare nenorocită - slab, neputincios, abătut. Nu-și poate
stăpâni gândurile, este lipsit de voință și cu toate că dorințele lui
sunt dintre cele mai bune, nu este în stare să facă ceea ce știe că
este bine. I se pare că nu este nicio nădejde. Știe că numai el singur este vinovat și remușcarea îi roade sufletul. La suferințele
sale trupești se adaugă chinurile conștiinței. Știe că a păcătuit și
4

este vrednic de ocară. Va avea oare cineva milă de el? Atunci vine Evanghelia. I se predică vestea cea bună. Chiar dacă păcatul lui este roșu ca purpura, se va face alb ca zăpada; chiar dacă ar
fi cum e cârmâzul, se va face alb ca lâna. Totul este iertat. Este „mântuit”. Ce scăpare minunată!
Sufletul i se liniștește. Conștiința nu-l mai chinuiește. Are iertarea de păcat. Păcatele lui sunt
aruncate în adâncul mării. Inima lui se revarsă în laudă față de Dumnezeu și bunătatea Lui față
de el. După cum o corabie avariată dusă în port este în siguranță, dar nu este zdravănă, tot astfel și omul este „mântuit”, dar nu este zdravăn. Corabia trebuie să fie reparată înainte de a fi
socotită în stare să înfrunte marea, iar omul are nevoie de refacere, pentru a putea fi pe deplin
restabilit. Lucrarea aceasta de restaurare este numită sfințire, și cuprinde trupul, sufletul și spiritul. Când lucrarea este sfârșită, omul este sfânt, pe deplin sfințit și refăcut după chipul lui
Dumnezeu. Omenirea caută dovada cu privire la ceea ce poate face Evanghelia pentru om. În
Biblie, atât lucrarea, cât și deplinătatea ei sunt numite sfințire; datorită acestui fapt „frații” sunt
numiți sfinți și sfințiți cu toate că nu au ajuns la desăvârșire. (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 1:1; Evrei 3:1). O
privire prin epistolele către Corinteni ne va arăta că sfinții amintiți acolo aveau greșelile lor. Cu
toate acestea se spune că sunt sfințiți, chemați pentru a fi sfinți. Motivul este că sfințirea deplină nu este lucrarea unei zile sau a unui an, ci a întregii vieți. Începe când cineva se convertește și
ține toată viața. Fiecare biruință face ca lucrarea să înainteze. Sunt puțini creștini care nu au
câștigat biruința asupra vreunui păcat care-i supăra tare mult și-i dobora. Mulți din aceia care
înainte erau robi ai fumatului au câștigat biruința asupra acestui obicei și se bucură de biruința
lor. Tutunul a încetat să mai fie pentru ei o ispită. Nu-i mai atrage și ei au câștigat biruința. În
privința aceasta sunt sfințiți. După cum au ajuns biruitori asupra unei părți rele, tot astfel pot
ajunge biruitori asupra tuturor păcatelor. Când lucrarea este desăvârșită, au câștigat biruința
asupra îngâmfării, ambiției, iubirii de lume, asupra a tot ce este rău, și sunt gata pentru înălțarea la cer. Au fost puși la încercare în toate privințele. Cel rău a venit și nu a aflat nimic. Satana
nu mai are ispite pentru ei. Le-au biruit pe toate. Sunt fără vină, chiar înaintea tronului lui Dumnezeu. Domnul Hristos pune sigiliul Său asupra lor. Sunt în siguranță și sunt bine. Dumnezeu a
încheiat lucrarea Lui în ei. S-a demonstrat pe deplin ce poate face Dumnezeu în ființa omenească.
Asta se va întâmpla cu generația aceea din urmă de oameni, care trăiesc pe pământ. Prin ei
se va da ultima demonstrație despre ceea ce poate face El cu omenirea. El va lua pe cei mai
slabi dintre cei mai slabi, pe aceia care poartă toate păcatele strămoșilor lor și va arăta în ei puterea lui Dumnezeu. Vor fi supuși la tot felul de ispite, dar nu se vor lăsa biruiți. Ei vor dovedi că
se poate să trăiască fără păcat – adevărata dovadă pe care lumea a căutat-o și pe care Dumnezeu a pregătit-o. Se va arăta tuturor că Evanghelia poate mântui deplin. Se va arăta că El spune
adevărul în toate cuvintele Sale. Anul cel din urmă al luptei aduce și încercarea din urmă; dar
aceasta nu face altceva decât să dovedească îngerilor că cel rău nu poate face nimic care ar clătina pe aleșii lui Dumnezeu. Plăgile cad, nimicirea este pretutindeni, moartea le râde în față, dar
ca și Iov stau tare în credincioșia lor. Nimic nu-i poate face să păcătuiască. Ei „țin poruncile lui
Dumnezeu și credința lui Isus Hristos.” (Apoc. 14:12). Dumnezeu a avut oameni credincioși ai Săi
în tot cursul istoriei omenirii. Ei au suportat suferințele chiar în mijlocul celor mai mari necazuri
și chiar în toiul atacurilor lui Satana ei au „lucrat dreptatea” așa cum zice apostolul Pavel, „au
fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți – ei, de care lumea nu era
vrednică – au rătăcit prin pustiu, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului.” (Evrei
11, 37). Pe lângă această mulțime de martori credincioși, dintre care mulți au fost martiri pentru credința lor, Dumnezeu va avea în zilele din urmă o rămășiță, o „turmă mică”, s-ar putea zice,
în care și prin care va da universului o dovadă a iubirii, puterii și dreptății Sale, care dacă privim
viața sfântă a Domnului Hristos de pe pământ și jertfa Sa supremă de pe Golgota, va fi dovada
cea mai uimitoare și convingătoare din toate veacurile. În generația de pe urmă a oamenilor care trăiesc pe pământ, puterea lui Dumnezeu de a sfinți, se va descoperi pe deplin. Dovedirea
acelei puteri va fi îndreptățirea lui Dumnezeu. În generația de pe urmă Dumnezeu este îndreptățit, iar Satana înfrânt. Poate că aceasta are nevoie de oarecare lămuriri suplimentare.
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Demonstrația lui Dumnezeu
„Demonstrația pe care Dumnezeu dorește să o facă în generația de pe urmă însemnează
mult, atât pentru oameni, cât și pentru Dumnezeu. Se poate într-adevăr ține legea lui Dumnezeu? Iată o întrebare de viață și de moarte. Mulți vor spune că nu se poate, alții vor spune că se
poate. Când se cercetează întreaga chestiune a ținerii poruncilor, problema ajunge la proporții
mari. Legea lui Dumnezeu este nespus de cuprinzătoare; ea ajunge să ia cunoștință de gândurile și pornirile inimii. Ea judecă dorințele cât și faptele, gândurile cât și cuvintele. Ținerea poruncilor înseamnă o sfințire deplină, o viață sfântă, alipire deplină de bine, despărțire deplină de
păcat, și biruință asupra lui. Pe bună dreptate ar putea să strige omul muritor: „Cine este vrednic de aceste lucruri?”
Totuși, aceasta este datoria pe care Dumnezeu a rânduit-o și pe care așteaptă să o împlinească. Când Satana aruncă provocarea: „Nimeni nu poate ține legea, e cu neputință. Dacă este
cineva care a împlinit-o arătați-mi. Unde sunt aceia care pot ține poruncile?” Dumnezeu va răspunde liniștit: „Iată-i. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. (Apoc.
14:12).
Să vorbim cu deplină evlavie: Dumnezeu trebuie să răspundă provocării lui Satana. Nu este
planul lui Dumnezeu sau parte din cele urmărite de El de a supune oamenii la încercări pe care
nu le pot suporta decât numai câțiva aleși. În grădina Eden nu putea pune pe oameni la o încercare mai ușoară decât aceea pe care a rânduit-o. Nimeni nu va avea vreodată dreptate când va
spune că primii noștri părinți au căzut pentru că proba era prea grea. A fost cea mai ușoară încercare posibilă. Dacă au căzut, aceasta nu se datorează faptului că nu li se dăduse puterea să
se împotrivească. Ispita nu le stătea fără încetare în ochi. Nu se îngăduia lui Satana să se țină
după ei pretutindeni. Nu se putea întâlni cu ei decât într-un singur loc și anume la pomul cunoștinței binelui și răului. Locul acela îl cunoșteau. Puteau să stea departe de el dacă doreau. Dar
chiar dacă s-ar fi dus să cerceteze pomul, nu era nevoie să rămână acolo. Puteau să plece. Chiar
dacă Satana le întindea fructul, nu era nevoie ca ei să întindă mâna să-l ia. Dar l-au luat și l-au și
mâncat. Au călcat legea în mod deliberat. Nu era nicio scuză. Dumnezeu nu putea plănui o încercare mai ușoară.
Când Dumnezeu poruncește ca oamenii să țină Legea Sa, scopul Său nu este servit dacă
numai câțiva oameni o țin, destul ca să se poată spune că se poate face. Nu este în caracterul lui
Dumnezeu să aleagă oameni deosebiți cu voință tare și educație aleasă și să arate prin ei ce
poate face. Este mult mai în armonie cu planul Său să alcătuiască în așa fel cerințele Sale, încât
și cel mai slab să nu fie nevoie să cadă, așa încât nimeni să nu poată să spună vreodată că Dumnezeu cere ceea ce numai puțini pot îndeplini. Din cauza aceasta Dumnezeu a lăsat cea mai mare demonstrație a Sa pe seama generației de pe urmă. Generația aceasta poartă urmele păcatelor strânse de multă vreme. Dacă cineva este slab, ei sunt. Dacă cineva suferă de porniri moștenite, ei fără îndoială. Dacă cineva are scuze pentru diferite slăbiciuni, ei au. Prin urmare dacă
aceștia pot ține poruncile, nu este scuză pentru nimeni din nicio altă generație că n-au făcut și
ei la fel. Dar nu este de ajuns atât. Dumnezeu are de gând să demonstreze, nu numai că oamenii
obișnuiți ai ultimei generații pot trece cu bine o încercare de felul aceleia puse lui Adam și Evei,
dar că pot trece o încercare mult mai grea decât aceea ce revine oamenilor obișnuiți. Va fi o încercare care se poate asemăna cu aceea prin care a trecut Iov și care se apropie de aceea la care
a fost supus Domnul Hristos. Și El îi va încerca la extrem. „Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea
lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare.” (Iov
5:11). Iov a trecut printr-o experiență prin care vor trece și cei aleși din ultima generație. Ar fi de
folos să o cercetăm.
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Încercarea lui Iov
Dumnezeu este gata să răspundă la provocare. El și-a fixat termenul. Fiul lui Dumnezeu în
propria Sa persoană a dat piept cu acuzațiile lui Satana și le-a dovedit mincinoase. Dovada supremă a fost dată până la bătălia cea din urmă. Din generația de pe urmă Dumnezeu va deosebi
pe aleșii Săi. Nu pe cei tari și puternici, nu pe cei onorați sau bogați, nu pe învățați sau pe cărturari, ci Dumnezeu va lua oameni de rând și prin ei va face demonstrația. Satana a pretins că aceia care în trecut au servit pe Dumnezeu, au făcut aceasta de dragul unor câștiguri materiale, că
Dumnezeu i-a umplut de bunătăți și că el, Satana, nu a avut mână liberă față de ei. Dacă i-ar fi
fost dată posibilitatea să prezinte cazul său, și ei ar fi fost câștigați de partea lui. Dar lui Dumnezeu i-ar fi frică să-l lase să facă aceasta. Dă-mi un prilej bun, spune Satana, și am să-i câștig. De
aceea, pentru a pune capăt odată pentru totdeauna acuzațiilor lui Satana; pentru a da dovadă
că poporul Său îl servește din credincioșie și dreptate, fără să se gândească la răsplată, pentru a
scăpa Numele și caracterul Său de acuzațiile nedrepte și arbitrare și pentru a arăta îngerilor și
oamenilor că Legea Sa poate fi ținută chiar de cei mai slabi dintre oameni în împrejurările cele
mai descurajatoare și mai contrarii, Dumnezeu îngăduie lui Satana să încerce până la capăt pe
poporul Său. Ei vor fi amenințați, chinuiți, persecutați; vor sta față în față cu moartea, când se
va da decretul de a se închina fiarei și chipului ei. (Apoc. 13:15). Dar ei nu se vor lăsa înfrânți.
Sunt mai curând gata să moară decât să păcătuiască. Dumnezeu va retrage Duhul Său de pe pământ. Satana va avea o mai deplină stăpânire ca oricând. Este adevărat că nu-i este îngăduit să
omoare pe poporul lui Dumnezeu, dar aceasta este aproape unica interdicție, iar el folosește
fiecare îngăduință care i se dă. Știe care sunt urmările. Acum ori niciodată. Dumnezeu mai face
ceva. În aparență se ascunde. Sanctuarul Său din ceruri este închis. Sfinții strigă zi și noapte după liberare, dar El nu se arată pentru a-i asculta. Aleșii lui Dumnezeu trec prin Ghetsemani. Au o
mică pregustare din ceea ce a suferit Domnul Hristos în cele trei ore pe cruce. În aparență ei
trebuie să lupte singuri. Trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Dar
chiar dacă Hristos a încetat lucrarea Sa de mijlocire, în lucrarea Sa preoțească în Sanctuarul din
ceruri, și nimeni nu mai poate primi iertare de păcat, totuși sfinții sunt și mai departe obiectul
iubirii și grijii lui Dumnezeu. Îngerii sfinți veghează asupra lor. Dumnezeu îi apără de vrăjmașii
lor; El se îngrijește de hrana lor, îi ferește de prăpăd și le dă har și putere pentru a trăi în sfințenie. (Psalm 91). Cu toate acestea sunt încă în lume, sunt ispitiți și chinuiți. Vor trece ei oare prin
această încercare cu bine? Pentru ochiul omenesc pare că este cu neputință. Numai dacă le-ar
veni Dumnezeu în ajutor, totul ar fi bine. Ei sunt hotărâți să se împotrivească răului. Dacă este
nevoie poate să și moară; dar nu simt nevoia să păcătuiască. Satana nu are putere – și de fapt
nu a avut niciodată – să facă pe om să păcătuiască. El poate ispiti, poate amăgi, poate amenința;
dar nu poate constrânge. Și acum Dumnezeu dovedește prin cei mai slabi dintre cei slabi că nu
este scuză și n-a fost niciodată o scuză pentru păcătuire. Dacă oamenii din ultima generație pot
să respingă atacul lui Satana; dacă ei pot face aceasta în ciuda tuturor defectelor care sunt împotriva lor și a faptului că Sanctuarul este închis, ce scuză a fost vreodată ca oamenii să păcătuiască?
Cei 144.000
În generația din urmă Dumnezeu dă demonstrația finală că oamenii pot ține Legea lui
Dumnezeu și că pot trăi fără să păcătuiască. Dumnezeu nu lasă nimic nefăcut pentru ca demonstrația să fie deplină. Unica piedică pusă lui Satana este să nu ucidă pe sfinții lui Dumnezeu.
Poate să-i ispitească; poate să-i necăjească și să-i amenințe; și el face tot ce poate. Dar este înfrânt. Nu-i poate face să păcătuiască. Ei rezistă la încercare și Dumnezeu pune sigiliul Său asupra lor. Prin cea din urmă generație de sfinți, Dumnezeu este în cele din urmă îndreptățit. Prin
ei biruie pe Satana și câștigă cauza. Ei sunt o parte însemnată din planul lui Dumnezeu. Ei trec
prin lupte îngrozitoare. Se luptă cu puterile nevăzute din locurile cerești, dar și-au pus nădejdea
în Cel Prea Înalt și nu vor fi dați de rușine. Au trecut prin foame și sete, dar va veni și timpul
când „nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele nici vreo altă arși7

ță, căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele
apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apoc. 7:16-17). „Ei urmează Mielul oriunde se duce” (Apoc. 13:4). Când în cele din urmă se dau în lături porțile Templului, un
glas va răsuna zicând: „Numai cei 144.000 intră în locul acesta.” (Experiențe și Viziuni, pag. 19).
Prin credință au urmat Mielul până aici. Au mers cu El în Sfânta, L-au urmat în Sfânta Sfintelor,
iar în lumea viitoare numai aceia care L-au urmat în felul acesta aici îl vor urma, și acolo. Vor fi
regi și împărați. Îl vor urma în locul prea sfânt unde numai Marele Preot poate să intre. Vor sta
în fața neacoperită a lui Dumnezeu. Îl vor urma oriunde va merge. Nu numai că vor fi înaintea
tronului lui Dumnezeu și „Îl vor sluji ziua și noaptea în Templul Său”, dar vor ședea „cu Mine pe
scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apoc. 7:15, 3:21). Lucrul de cea mai mare însemnătate în universul lui Dumnezeu nu este
doar mântuirea oamenilor, oricât de însemnată ar fi ea. Lucrul cel mai însemnat este scăparea
Numelui lui Dumnezeu de acuzațiile neîntemeiate ale lui Satana. Controversa se apropie de
sfârșit. Dumnezeu își pregătește poporul pentru marea bătălie de pe urmă. Și Satana se pregătește. Rezultatul ne stă în față și se va vedea în viața poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu se
sprijină pe noi așa cum s-a sprijinit pe Iov. Este justificată încrederea Lui? Minunat este privilegiul acordat poporului acestuia de a ajuta ca numele lui Dumnezeu să fie îndreptățit prin mărturia noastră. Este ceva minunat să ni se îngăduie să mărturisim pentru El. Nu trebuie să se uite
niciodată că această mărturisire este o mărturisire prin viață, nu doar prin cuvinte. „În El era viața și viața era lumina oamenilor.” (Ioan 1:4). „Viața era lumină.” Așa a fost cu Domnul Hristos,
așa trebuie să fie și cu noi. Viața noastră trebuie să fie lumină, după cum viața Lui a fost lumină.
A da oamenilor lumină este ceva mai mult decât a da oamenilor o broșură, o carte. Viața noastră este lumină. Când trăim le dăm altora lumina. Fără viață, fără trăirea luminii, cuvintele noastre rămân stinghere. Dar când viața noastră ajunge să fie lumină, cuvintele noastre ajung să fie
lucrătoare. Viața noastră trebuie să mărturisească pe Dumnezeu. Fie ca biserica Sa să aprecieze
înaltul privilegiu ce i s-a încredințat: „Voi sunteți martorii Mei,” zice Domnul. (Isaia 43:10). Nu
trebuie să fie „niciun Dumnezeu străin în mijlocul vostru: Voi sunteți martori – zice Domnul–– că
Eu sunt Dumnezeu. (vers. 12). Dea Domnul, ca noi să fim martori adevărați, mărturisind ce a făcut Domnul pentru noi. Toate acestea sunt în strânsă legătură cu lucrarea Zilei de Ispășire. În
ziua aceea, poporul lui Israel, după ce mărturisise păcatele, era cu desăvârșire curat. Ei fusese
iertați mai dinainte și acum păcatul era îndepărtat de la ei. Ei erau sfinți și fără vină. Tabăra lui
Israel era curată. Trăim acum în ziua cea mare antitipică a curățirii sanctuarului. Fiecare păcat
trebuie să fie mărturisit și prin credință să fie trimis înainte la judecată.
După cum marele preot intra în Sfânta Sfintelor, tot astfel poporul lui Dumnezeu trebuie
să stea față în față cu Dumnezeu. Trebuie să fie sigur că orice păcat a fost mărturisit, că n-a mai
rămas nicio urmă de păcat. Curățirea Sanctuarului ceresc este legată de curățirea poporului lui
Dumnezeu de pe pământ. Cât de important este deci ca poporul lui Dumnezeu să fie sfânt și
fără cusur! Orice păcat din ei trebuie să fie ars, așa încât să stea în fața unui Dumnezeu sfânt și
să trăiască lângă un foc mistuitor. „Voi cei de departe, ascultați ce am făcut! Și voi cei de aproape vedeți puterea Mea.” Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți,
care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor?” Cine dintre noi va putea să
rămână lângă niște flăcări veșnice?” Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce
nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi să nu primească mită,
cel ce-și astupă urechile să nu audă cuvinte setoase de sânge, și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine și apa
nu-i va lipsi.” (Isaia 33:13-16).
Serviciul în Sanctuar, M.L. Andreasen
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Curățirea

Sanctuarului
Curăţirea Sanctuarului şi sfârşitul tainei lui Dumnezeu se
petrec în acelaşi timp. Şi sunt atât de strâns legate una de cealaltă încât, practic, se confundă.
În reprezentarea celui adevărat (Evrei 9:24), prin serviciul
vizibil din sanctuarul pământesc, ceremonialul era îndeplinit
anual, iar curăţirea sanctuarului era punctul final al acestui
serviciu comemorativ anual. El consta în luarea şi îndepărtarea
din sanctuar a tuturor „necurăţiilor copiilor lui Israel”, datorate fărădelegilor şi păcatelor lor care, prin slujba preoţiei în
sanctuar, fuseseră aduse acolo în timpul anului.
Punctul final al acestei lucrări a sanctuarului şi pentru
sanctuar era, astfel, punctul final al lucrării pentru popor. Pentru că, în acea zi a curăţirii sanctuarului, care era ziua ispăşirii,
oricine din poporul Israel nu lua parte, cu inimă doritoare, cu
mărturisire şi respingere a păcatelor, la serviciul de curăţire a
sanctuarului, era nimicit. Astfel, curăţirea sanctuarului se extindea la popor, incluzându-l în raza ei. Şi oricine din popor care nu se încadra în curăţirea sanctuarului şi, astfel, nu era el
însuşi curăţit, în egală măsură cu sanctuarul, de toate fărădelegile şi de păcat, era nimicit. Leviticul 16:15-19; 29-34; 23:2732.
Şi totul era „o reprezentare pentru vremea de atunci”.
Acel sanctuar, acea jertfă, preoţie şi lucrare, constituiau o întruchipare a celor adevărate, care sunt sanctuarul, jertfa, preoţia şi lucrarea lui Hristos. Iar acea curăţire a sanctuarului era
un chip al adevăratei curăţiri, care este curăţirea sanctuarului
şi adevăratului cort făcut de mâna Domnului, de toate necurăţiile celor ce cred în Isus, necurăţii datorate fărădelegilor şi
păcatelor lor. Iar timpul acestor curăţiri a adevăratului sanctuar este „după două mii trei sute de zile, atunci va fi curăţit
sanctuarul”. Curăţirea sanctuarului lui Hristos, în 1844.
Şi, într-adevăr, sanctuarul în care Hristos este Mare Preot
este singurul care putea fi curăţit în 1844. Pentru că este singurul care există. Sanctuarul care cândva fusese
„întruchiparea” Lui, era distrus de armata romană care nimicise Ierusalimul (Daniel 9:26). Chiar locul unde fusese, avea să
rămână pustiu „până la sfârşit”.
Aşadar, singurul sanctuar care putea fi curăţit la 1844 sfârşitul celor 2.300 de seri şi dimineţi, era doar sanctuarul lui
Hristos - sanctuarul în care El este Mare Preot şi Lucrător;
sanctuarul şi adevăratul cort în care Hristos, la dreapta lui
Dumnezeu este Preot şi Lucrător; sanctuarul şi adevăratul cort
pe care „Domnul l-a întins, nu omul”.
9

Ce înseamnă această curăţire, este declarat chiar în pasajul pe care îl studiem acum - Daniel 9:24-28. Fiindcă, explicându-i lui Daniel adevărul referitor la cele 2.300 de zile, îngerul îi spune şi despre marele plan al Domnului în legătură atât cu iudeii, cât şi cu Neamurile. Cele 70 de
săptămâni (sau 490 de ani) ale termenului acordat iudeilor şi Ierusalimului se spune categoric
„au fost hotărâte asupra poporului … şi asupra cetăţii sfinte, până la încetarea fărădelegilor,
până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice,
până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului Sfinţilor” - Daniel 9:24.
Acesta este dintotdeauna adevăratul scop al lui Dumnezeu cu sanctuarul şi serviciul din el,
fie că a fost vorba de întruchiparea lui sau de cel adevărat; fie că a fost pentru iudei sau pentru
neamuri; fie că a fost pe pământ sau în ceruri. Şaptezeci de săptămâni sau 490 de ani era termenul stabilit pentru iudei să împlinească acest scop, în ceea ce îi priveşte. Pentru a împlini acest
scop cu poporul iudeu, ales dintre toate popoarele, Hristos Însuşi a venit personal să le arate
calea şi să îi conducă pe această cale. Dar ei nu o vor primi. În loc să vadă în Hristos pe Cel care,
îndurător, avea să desfiinţeze fărădelegea şi să pună capăt păcatului, aducând ispăşirea păcatelor şi neprihănirea pentru orice suflet, ei au văzut în El doar unul care „scoate dracii cu
Beelzebul, Domnul dracilor”, doar unul în locul căruia au preferat să aleagă un criminal, doar
unul pe care să îl respingă făţiş ca împărat, alegând pe cezarul roman ca singurul lor împărat posibil, doar unul pe care l-au găsit bun doar de crucificat în afara cetăţii. Pentru un asemenea popor şi printr-un asemenea popor, putea Hristos să desfiinţeze fărădelegea, să pună capăt păcatului, să facă împăcarea şi să aducă neprihănirea veşnică? Era imposibil. Imposibil, din cauza răzvrătirii lor persistente. În loc să Îl lase să facă pentru ei o asemenea minunată şi plină de îndurare lucrare, izvorâtă din adâncimile milei şi compasiunii divine, ei L-au determinat să spună, la
adresa lor: „Ierusalime, Ierusalime, care omori cu pietre pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi
vrut! Iată că vi se lasă casa pustie.” „De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de
la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.” Matei 23:37-38; 21:43.
Naţiunea căreia i-a fost dată împărăţia lui Dumnezeu după respingerea ei de către iudei,
au fost neamurile. Şi ceea ce trebuia făcut pentru iudei în cei 490 de ani acordaţi lor, dar ei nu
au permis, este acelaşi lucru care urma să fie făcut neamurilor, cărora le este oferită împărăţia
lui Dumnezeu în cei 1810 ani acordaţi lor. Iar această lucrare este „încetarea fărădelegilor… ispăşirea păcatelor … ispăşirea nelegiuirii … aducerea neprihănirii veşnice … pecetluirea vedeniilor şi proorociei … ungerea Sfântului Sfinţilor (Celor Sfinte). Ea poate fi făcută numai la sfârşitul tainei lui Dumnezeu, prin curăţirea adevăratului sanctuar creştin, realizată prin încetarea fărădelegii şi punerii capăt păcatului prin nimicirea celor răi şi curăţirea universului de orice urmă
de păcat care a fost cândva în el.
Sfârşitul tainei lui Dumnezeu este sfârşitul lucrării Evangheliei. Iar sfârşitul lucrării Evangheliei este, mai întâi, îndepărtarea oricărei urme de păcat şi apropierea neprihănirii veşnice de
către orice credincios, şi apoi, în al doilea rând, nimicirea tuturor care la acea oră nu vor fi primit
Evanghelia (2 Tesaloniceni 1:7-10). Pentru că, nu este calea Domnului în a-l ține pe om în viață în
timp ce singura utilizare a acestei vieții este aceea de a îngrămădii tot mai multă mizerie.
Am văzut, când în serviciul din sanctuarul pământesc avea loc anuala lucrare de ispăşire în
favoarea celor care participau la ea, că toţi cei care nu participau, erau nimiciţi. Aceasta fiind o
„întruchipare pentru vremurile de atunci”, este uşor de înţeles că, în serviciul din adevăratul
sanctuar, atunci când lucrarea Evangheliei va fi încheiată, toţi cei care nu au acceptat-o, vor fi
nimiciţi. Astfel, în orice sens, sfârşitul tainei lui Dumnezeu, înseamnă sfârşitul păcatului.
Serviciul în sanctuarul pământesc arată, de asemenea, că, pentru ca sanctuarul să fie curăţit şi sensul Evangheliei realizat în el, trebuia ca, mai întâi, aceasta să se realizeze în oamenii care luau parte la el. Adică, în sanctuar chiar, fărădelegea nu putea înceta şi nu putea să aibe loc
ispăşirea păcatelor, nici aducerea neprihănirii veşnice, înainte ca toate acestea să se întâmple
cu fiecare individ care lua parte la serviciul din sanctuar. Însuşi sanctuarul nu putea fi curăţit pâ10

nă când nu a fost curățit mai întâi fiecare închinător. Sanctuarul nu putea fi curățit atâta timp
cât prin mărturisirea poporului și mijlocirea preoților, în sanctuar se aduce un șuvoi de nelegiuire, fărădelege și păcate. Curăţirea propriu zisă a sanctuarului, era îndepărtarea din el a tuturor
nelegiuirilor celor care, prin serviciul preoţilor, le aduseseră acolo în timpul anului. Şi acest șuvoi de fărădelegi trebuia oprit de la izvoarele lui - inimile şi vieţile închinătorilor - înainte ca
sanctuarul propriuzis să poată fi curăţit.
Prin urmare, prima operaţie în curăţirea sanctuarului era chiar curăţirea oamenilor - operaţie preliminară şi esenţială acestei lucrări de încetare a fărădelegilor, de ispăşire a păcatelor, de
aducere a neprihănirii veşnice în inima şi viaţa fiecărui iudeu, în persoană. Când șuvoiul fărădelegii abătut asupra sanctuarului era oprit astfel de la izvoare, atunci şi numai atunci putea şi
sanctuarul propriuzis să fie curăţit de păcatele şi fărădelegile care, prin mijlocirea preoţilor, trecuseră de la popor asupra lui.
Şi toate acestea erau o „întruchipare … pentru vremea de atunci”, o întruchipare a adevărului. Prin aceasta deci, ni se arată clar, că lucrarea Marelui nostru Preot, de curăţire a adevăratului sanctuar, trebuie să fie precedată de curăţirea fiecăruia dintre credincioşi, operaţie care
face parte din slujba adevăratului Mare Preot, în adevăratul sanctuar. Este clar că fărădelegea
trebuie să înceteze şi să aibă loc ispăşirea păcatelor şi să fie adusă neprihănirea veşnică în experienţa vieţii fiecărui credincios mai întâi, pentru ca apoi să se realizeze curăţirea adevăratului
sanctuar.
Şi chiar acesta este obiectivul adevăratei preoţii din adevăratul sanctuar. Jertfele, preoţia
şi slujba din sanctuarul pământesc erau doar o reprezentare pentru vremea de atunci şi nu puteau şterge realmente păcatele, nu îi puteau face desăvârşiţi pe închinători. Pe când jertfa, preoţia şi serviciul lui Hristos în adevăratul sanctuar, şterg păcatul pentru totdeauna şi îi fac pe închinători desăvârşiţi, desăvârşiţi pentru veşnicie (Evrei 10:14).
Calea consacrată, A.T. Jones

Despre Mântuitorul suferind, Însuși Iehova declarase prin
Zaharia: „Scoală-te sabie asupra păstorului Meu, și asupra
omului care îmi este tovarăș!” (Zaharia 13, 7). Ca Înlocuitor și
Garant pentru omul păcătos, Hristos avea să sufere sub
dreptatea divină. El avea să înțeleagă ce înseamnă dreptatea.
Urma să cunoască ce înseamnă pentru cei păcătoși să stea
înaintea lui Dumnezeu, fără mijlocitor.
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De ce este amânat timpul?

Noi am descoperit că doctrina Sanctuarului nu doar clarifică importanța
datei de 1844, ci aceasta, de asemenea, asigură un element unificator pentru
multe adevăruri teologice, cum ar fi a doua venire, judecata, importanța celor
zece porunci, rolul central al lui Isus Hristos ca Substitut și Mijlocitor al omului și
timpul urgent în încheierea marii trimiteri evanghelice.
Ellen White a observat că promovarea doctrinei Sanctuarului „a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui
Dumnezeu dirijase marea mișcare adventă și a descoperit totodată și datoria
prezentă, poziția și lucrarea poporului Său.” – Tragedia veacurilor, 423.
Așa cum Mișcarea Adventă a văzut decadele trecând și intrând eventual în
al doilea său secol de existență, doctrina Sanctuarului a ajutat la explicarea amânării timpului, a trecerii zilei când Isus ar fi putut reveni pe pământ. Fără această
explicație ar fi într-adevăr dificil să înfruntăm lumea, la fel ca și proclamarea de
către fiii bisericii an după an, a revenirii apropiate a lui Isus. Fără doctrina Sanctuarului „foarte aproape” am fi pierdut întreaga semnificație cel mult după un secol și jumătate.
După dezamăgirea din 22 octombrie 1844, adventiștii timpurii au clarificat
natura evenimentelor care aveau loc atunci, explicând Dezamăgirea. Ei au recunoscut că în loc să vină pe pământ ca să îl curețe prin judecată, Isus a început ultima fază a lucrării Sale în rolul de Mare Preot în Sanctuarul ceresc. Ei au continuat
să creadă că sfârșitul tuturor lucrurilor era aproape. Odată cu trecerea timpului,
preocuparea lor principală, așa cum ei au înțeles-o, a fost să îi avertizeze pe oameni asupra ceasului judecății și a reîntoarcerii apropiate a lui Isus.
Dar Dumnezeu în continuare mai are ceva să învețe pe poporul Său și prin
ei, pe toți căutătorii de adevăr de pretutindeni. Ceea ce El a încercat să învețe a
fost destul de greu de priceput de poporul Lui. Aceasta nu este pentru că ar fi
ceva dificil, ci din cauză că aceasta este doctrina de care Satan se teme cel mai
mult, și care provoacă cele mai multe controverse printre creștinii nominali, pentru ca să o accepte.
Motivul pentru care Isus nu a venit imediat după 1844 – în timpul acelei generații care a văzut marile semne în soare, lună și în stele – a fost că „oamenii nu
erau gata încă să se întâlnească cu Domnul lor. Mai era de adus la îndeplinire încă o lucrare de pregătire în favoarea lor. Urma să fie dată lumină, care să îndrepte mințile lor către Templul lui Dumnezeu care este în ceruri, și în timp ce ei urmau prin credință pe Marele lor Preot în slujirea Sa de acolo, aveau să le fie descoperite noi îndatoriri. Un alt mesaj de avertizare și îndrumare urma să fie dat
bisericii.” – Ibid., 424-425.
Ce a fost această avertizare și instrucție care trebuia să fie dată, nu lumii, ci în primul rând Bisericii?
În răspunsul său la această întrebare Ellen White a
dezvăluit semnificația profundă a doctrinei Sanctuarului: „Aceia care vor trăi pe pământ atunci
când va înceta mijlocirea lui Hristos în Sanctuarul
de sus, vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu
sfânt, fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără
pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu
și prin eforturile lor stăruitoare trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele păcătoșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în
mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalips 14. Când această
lucrare se va fi îndeplinit, urmașii lui Hristos vor fi
gata pentru venirea Sa.” – Ibid., 425
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Această doctrină a pregătirii unui popor este în întregime biblică , nu este ceva inventat de
adventiștii de ziua a șaptea. Aceasta este doctrina pe care Satan se pare că o urăște cel mai
mult, deoarece aceasta expune minciunile lui și înfrângerea sa. Satan se delectează în ironizarea lui Isus în timp ce se află în rolul Său de Mare Preot, străduindu-se să-i reprezinte pe urmașii
Lui, a căror nume sunt luate în considerare în judecata de cercetare. Cu o veselie diabolică el
[Satan] indică greșelile acelora care proclamă numele lui Hristos, dar nu și puterea Sa; cu o logică de necombătut el declară că cei ce încalcă poruncile nu „merită” viața eternă mai mult decât
el, și că Hristos ar fi complet necinstit dacă El trece cu vederea păcatele lor.
De aceea, biruind, creștinul victorios îi provoacă lui Satan frustrare și mânie (Apocalipsa
12:17). Astfel de bărbați și femei dovedesc că Dumnezeu nu a cerut prea mult de la copiii Lui,
atunci când El cere ascultare de la ei; ei au rezolvat odată și pentru totdeauna marea controversă cu privire la Dumnezeu, dacă El este vrednic de iubire, respect și ascultare din partea creației
Sale.
Din aceste motive „Satan inventează numeroase planuri pentru a ne ocupa mintea, așa ca
ea să nu stăruiască asupra lucrării pe care ar trebui să o cunoaștem foarte bine. Arhiamăgitorul
urăște adevărurile cele mari care scot în evidență o jertfă ispășitoare și un Mijlocitor puternic. El
știe că în ceea ce-l privește, totul depinde de abaterea minților de la Isus și de la adevărul Său
…. Prin defectele de caracter, Satana lucrează pentru a pune stăpânire pe toată ființa și el știe
că, dacă aceste defecte sunt cultivate, va avea succes. De aceea, el caută fără încetare să amăgească pe urmașii lui Hristos cu sofismul său fatal că ei nu pot fi biruitori.” – Ibid., 488-489.
Acest mesaj de „avertizare și instruire” (ibid., 425) care îi va trezi complet pe bărbații și
femeile care privesc spre revenirea glorioasă a lui Isus, a fost numit, cu alte ocazii, „sfatul Martorului Adevărat” sau „Mesajul Laodicean.”
Un astfel de mesaj este pentru membrii declarați ai Bisericii care cred în mod greșit că Isus
va mântui poporul Său în păcatele lor și că nu este nicio nevoie pentru ei ca să facă o pregătire
specială în scopul de a grăbi timpul venirii Sale.
Ellen White a afirmat că mesajul Laodicean se aplică credincioșilor adventiști și că acesta
este scopul său principal să curățească inimile de toate păcatele. Această aplicare divină a mișcat Biserica în mijlocul anilor 1850 și mulți au crezut că mesajul laodicean „se va încheia cu strigătul puternic al celui de al treilea înger” (Mărturii, vol. 1, 186).
Dar intenția reală a mesajului nu a fost înțeleasă de toți la modul general, nici chiar de cei
care au fost înflăcărați de importanța sa. Mulți s-au descurajat deoarece timpul a venit fără niciun fel de demonstrație a providenței lui Dumnezeu. Ei au privit în afară mai mult decât să privească înăuntru, pentru rezultatele promise în „sfatul Martorului Adevărat.”
Deoarece ei nu L-au crezut cu adevărat pe Dumnezeu, că El așteaptă ca poporul Său să trăiască vieți de biruință, „după cum și Eu [Isus] am biruit” (Apocalipsa 3:21) „mesajul” nu a putut
să își facă în mod complet lucrarea lui. Ellen White a văzut problema: „Eu am văzut cum mesajul
acesta nu-și va îndeplini lucrarea sa doar în câteva luni scurte. Acesta este destinat să trezească
poporul lui Dumnezeu, să le descopere eșecurile lor și să-i conducă la pocăință zeloasă, ca să fie
favorizați cu prezența lui Isus și să fie gata pentru marea strigare a îngerului al treilea …. Dacă
sfatul Martorului Adevărat ar fi fost în întregime luat în considerare, Dumnezeu ar fi lucrat pentru poporul Său cu mare putere …. Dacă mesajul ar fi fost de scurtă durată așa cum mulți au
presupus, atunci nu ar mai fi timp pentru ca ei să-și dezvolte caracterul. Mulți sunt mânați de
sentimente și nu de principiul credinței, și acest mesaj solemn și înfricoșat i-a tulburat. Acesta a
influențat puternic sentimentele și a stimulat temerile lor, dar nu a îndeplinit lucrarea pe care
Dumnezeu i-a desemnat-o să o facă.” – Ibid, 186,187.
Dezvoltarea caracterului care pune deoparte poporul lui Dumnezeu în aceste zile din urmă, necesită timp. Dar niciodată mai mult de o generație. Dacă această pregătire a caracterului
nu a fost îndeplinită pe parcursul generației care a trecut prin marea dezamăgire de la 1844
(așa cum ar fi trebuit) atunci Dumnezeu va aștepta pe fiii și fiicele lor ca aceștia să învețe instrucțiunile și să profite de avertizarea pe care părinții lor nu au pus-o în aplicare. Dacă nu vor fi
fiii și fiicele, atunci vor fi nepoții și nepoatele lor.
Totuși, promisiunea este sigură. O anumită generație de adventiști se va prinde de acest
element important al doctrinei Sanctuarului – aceasta ar putea fi generația noastră. Ei vor revela și vor îndreptăți înaintea întregului univers brațul puternic al „Mijlocitorului Atotputernic”,
care astăzi stă înaintea Tatălui nostru ceresc, așteptând să apere poporul care va fi vrednic de
„ploaia târzie” și astfel să fie „pregătit pentru mutare” (Ibid., 187).
Într-adevăr, este solemnă descrierea poporului lui Dumnezeu, așa cum ei trebuie să fie în
acele zile din urmă care preced încheierea timpului de probă. Pot fi cuvintele mai mișcătoare
decât atât? „Eu de asemenea am văzut că mulți nu conștientizează că ei trebuie să fie în ordine
pentru a trăi în fața Domnului, fără un Mare Preot în Sanctuar, pe parcursul timpului de strâmtorare. Acei ce primesc pecetea Dumnezeului celui Viu și sunt protejați în timpul de necaz tre13

buie să reflecte în mod deplin imaginea lui Isus. Eu am văzut că mulți își neglijau pregătirea atât de necesară și nu priveau spre timpul de «înviorare» și la «ploaia târzie» care să îi facă capabili să stea în ziua
Domnului și să trăiască în fața Lui. O, pe câți de mulți i-am văzut în timpul de necaz fără nici un fel de
acoperământ ! Ei au neglijat pregătirea atât de necesară; de aceea ei nu vor primi înviorarea pe care toți
trebuie să o primească pentru a trăi în fața unui Dumnezeu sfânt.” – Scrieri timpurii, 71.
Fie ca fiecare dintre noi să se gândească la rolul său în marea controversă; să ne grăbim să acceptăm iertarea Sa, deplin și complet, pentru păcatele mărturisite. Haideți să nu lăsăm ca nici o oră să treacă fără ca să nu căutăm puterea Lui, pentru a fi de partea noastră, pentru lucrarea de dezvoltare a caracterelor noastre într-o reflectare fidelă a neprihănirii Sale, a exemplului iubirii Sale. Cuvintele nu pot exprima dorința de nestăvilit a lui Isus de a ne salva din păcatele noastre, de a ne da acum pacea și viața
unei neîntrerupte bucurii și să ne spună fiecăruia, în mod personal, bun venit în Împărăția Sa.
Timpul este urgent pentru noi toți. Nici unul dintre noi nu cunoaște câte zile ne-au mai rămas, indiferent cât de bătrân sau tânăr el sau ea pot fi. Dar chiar mai important decât moartea fizică este încheierea timpului de probă. Acesta se încheie pentru fiecare, imperceptibil, dar sigur. O persoană, fie devine
mult mai asemănătoare cu Isus, fie mult mai asemănătoare Diavolului. Fie o persoană devine în mod
adevărat mult mai iubitoare, de încredere și plină de har , fie el sau ea devin în mod spontan mult mai
auto-indulgenți, cu sânge rece și impredictibili.
Grâu sau neghină, secerișul se va coace. Fiecare persoană va da pe față ce fel de sămânță este (acestea
sunt principiile relației cu Dumnezeu sau cu omul), a ceea ce a cultivat fiecare. Curând întreaga lume va
fi divizată între aceia care au permis ca semințele evangheliei să ajungă la maturitatea asemănării cu
Hristos și aceia care au permis ca semințele rebeliunii să înflorească. Tu și eu suntem ca și tânărul pictor
care ia lecții de la William Hunt, celebrul artist, care preda pe malul lacului în apus de soare. Hunt a văzut
că prietenul său, tânărul artist, își irosea întreaga culoare pe un hambar dărăpănat în loc să surprindă
momentul glorios al asfințitului.
Luându-l de după umeri, maestrul înțelept i-a spus cu fermitate: „Fiule, lumina nu va mai dura mult.
Trebuie să alegi între șindrila de pe acoperiș sau apusul de soare și cât mai repede. Mai ai timp fie pentru
una sau pentru cealaltă.”
Pentru adventiștii de ziua a șaptea care știu de atâta timp de ce întârzie Isus să vină, atenționarea
gentilă că noi trebuie să alegem între șindrilă și apus, ar putea fi reînnoirea unui angajament că Dumnezeu ne poate onora curând cu ploaia târzie. El apelează la oamenii de pretutindeni, indiferent de afilierile lor religioase din prezent: Alătură-te acelui grup care ia în serios poruncile lui Dumnezeu și credința lui
Isus. „Lasă-Mă să fac pentru tine ceea ce Eu am promis. Devino parte a acelui popor care nu dorește nimic mai mult decât să vadă terminată lucrarea lui Hristos ca Mare Preot în Locul Preasfânt. Dă-Mi voie Să
te pot folosi ca o demonstrație vie a iubirii biruitoare a lui Isus Hristos.” Când vei face așa, viața ta va
avea un nou început.

De ce așteaptă Isus?, Herbert Douglass

Ziua

Ispășirii

Studiul soliei sanctuarului este un studiu care un timp îndelungat a fost neglijat printre laicii și lucrătorii adventiști de ziua a șaptea. „Ziua Z” este chiar înaintea noastră. Vremea deciziei
este acum. Timpul de probă este aproape de încheiere, și fiecare adventist de ziua a șaptea trebuie să fie judecat în sanctuarul de sus. Însă Marele nostru Preot așteaptă ca poporul Său să-și
desăvârșească caracterele prin puterea Duhului Sfânt.
Dumnezeu ne vorbește prin profetul zilelor din urmă: „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea trebuie să fie cântărită în balanțele sanctuarului. Ea va fi judecată după privilegiile și avantajele pe care le-a avut. Dacă viața ei spirituală nu corespunde cu avantajele pe care Hristos le-a
revărsat asupra ei cu un preț nemăsurat, dacă binecuvântările conferite ei nu au pregătit-o pentru lucrarea ce i-a fost încredințată, se va rosti asupra ei sentința: «Aflat cu lipsă.» Ea va fi judecată după lumina revărsată, după ocaziile date”. - Mărturii vol. 8, 247.
„Tabernacolul iudaic reprezenta un tip al bisericii creștine. [...] Biserica de pe pământ, com14

pusă din aceia care sunt credincioși și loiali lui Dumnezeu, este «adevăratul cort» al cărui slujitor
este Răscupărătorul. Dumnezeu și nu omul a înălțat acest cort pe o platformă înaltă, elevată”. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 931.
Ce trebuie să cunoască fiecare din această solie a Sanctuarului, pentru a fi pregătiți pentru
îngerul care face sigilarea? Citiți împreună cu mine ceea ce zice Dumnezeu:
„Prin Hristos avea să fie împlinit scopul pentru care tabernacolul era un simbol — acea clădire glorioasă, cu pereții săi de aur strălucitor, care aruncau curcubee de culoare, cu perdele
brodate cu heruvimi, cu aroma tămâii perpetuu aprinse, care ajungea în fiecare ungher, cu preoții înveșmântați într-un alb fără pată, iar în taina adâncă din locașul cel mai ascuns, deasupra tronului îndurării, între chipurile îngerilor plecați, care se închinau, slava Celui Preasfânt. În toate
acestea, Dumnezeu dorea ca poporul Său să citească țelul pe care-l avea în vedere pentru sufletul omenesc. Mult timp după aceasta, apostolul Pavel aducea înaintea noastră același scop, vorbind prin Duhul Sfânt: «Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu
locuiește în voi? Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu,
căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa sunteți voi.» 1Corinteni 3:16-17.” - Educație, 36.
Orice adventist de ziua a șaptea știe că trupul său este templul lui Dumnezeu. Dar noi suntem aceasta doar atunci când ne aflăm în ascultare deplină de legea Sa sfântă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Prin proiectarea și construcția tabernacolului, Dumnezeu învăța marea
lecție a desăvârșirii caracterului. Sanctuarul din zilele lui Moise era un cort cu pereți din plăci
acoperite cu aur. Cei mai buni meșteri ai bisericii au fost chemați și instruiți cu privire la felul
cum avea să fie construit. Fiecare fir era important. Culorile au fost alese de Dumnezeu. Fiecare
piesă de mobilier avea valoare simbolică. Slujba zilnică, ceremoniile anuale, festivalurile din fiecare an, toate învățau lecții despre valoarea eternă a desăvârșirii de caracter.
„Domnul a prezentat o lecție importantă poporului Său din toate timpurile atunci când, pe
munte, Moise a dat instrucțiuni referitoare la construirea tabernacolului. El a cerut perfecțiune
în fiecare amănunt al acestei lucrări.” - In Heavenly Places, 154.
„Scopul lui Dumnezeu din veacurile veșnice a fost ca fiecare ființă creată, de la serafimul
luminos și sfânt până la om, să fie un templu în care Creatorul să locuiască. Din cauza păcatului,
omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Fiind întunecată și pervertită de rele, inima omului n-a mai dat la iveală slava Celui Sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în corp omenesc și, prin harul salvator, inima omului devine din nou templul Său. Dumnezeu voia ca Templul din Ierusalim să fie o mărturie continuă despre destinul înalt pus în fața fiecărei ființe. Dar iudeii n-au înțeles însemnătatea clădirii
la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au consacrat pentru a fi temple sfinte ale Spiritului lui
Dumnezeu. Curțile Templului din Ierusalim, pline de zgomot și negustorie nesfântă, reprezentau prea bine templul inimii, întinat de prezența patimilor senzuale și de gânduri nesfinte. Prin
curățirea templului de cumpărătorii și vânzătorii lumii, Isus a făcut cunoscută misiunea Lui de a
curăța inima de mânjirea păcatului — de dorințele pământești, de plăcerile egoiste și de obiceiurile rele, care strică sufletul. «Deodată va intra în templul Său Domnul pe care-L căutați: Solul
legământului, pe care-L doriți; iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă
ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului și
ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul; va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri
cum se lămurește aurul și argintul.» (Maleahi 3:1-3)” - Hristos Lumina lumii, 161.
De aceea, atunci când în viață sunt practicate păcate, sufletul încetează a mai fi un templu
pentru locuirea Duhului Sfânt. Dar Dumnezeu, întrupat în firea omenească căzută, a croit o cale
pentru umanitatea căzută pentru ca ea să devină din nou locuința lui Dmnezeu, templul Său. De
-a lungul veacurilor bisericii străvechi a Vechiului Testament, biserica trebuia să învețe lecțiile
mântuirii prin simbolurile slujbei de la sanctuar. Toate acestea arătau spre Mesia, întruparea lui
Dumnezeu, Mielul junghiat de la întemeierea lumii. Viața și caracterul Său desăvârșit trebuiau
învățate, descoperite fiind de preoții Săi și apoi de poporul Său.
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Dar, în mod tragic, slujitorii au eșuat să prindă importanta semnificație a slujbei în care ei
serveau și, de aceea, poporul și biserica a eșuat în a o înțelege. Rezultatele sunt înregistrate în
faptele și apostaziile lor infame. Istoria lor a fost scrisă pentru învățătura noastră, cei asupra
cărora au venit sfârșiturile veacurilor. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept
pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” (1Corinteni 10:11-12).
„Prin gestul izgonirii profanatorilor din templul din Ierusalim, Isus Se anunțase ca Mesia —
Acela care avea să curețe sufletul de păcat și să facă din poporul Său un templu sfânt pentru
Domnul”. - Cugetări de pe muntele fericirilor, 2. Curățirea templului în zilele lui Isus era un simbol al curățirii bisericii din fiecare veac până în ziua de azi, dar și mai specifică este aplicția ei
pentru biserica ultimelor zile. „A venit timpul când urmează să fie clătinat tot ce poate fi clătinat, ca să rămână ce nu poate fi clătinat. Fiecare caz vine la cercetare în fața lui Dumnezeu; El
măsoară templul și pe închinătorii care se află în el.” - Mărturii vol. 7, 219.
Da, Isus este Marele nostru Preot. „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a
străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.” (Evrei
4:14).
Astăzi Isus, în veșmintele Sale preoțești, mijlocește pentru poporul Său în Locul Preasfânt.
Biserica Lui, prețiosul Lui metal, aurul veșniciei, este purifică prin aplicarea focul curățitor. „[...]
pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi
este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos [...]”.
(1 Petru 1:7). „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd;
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni
4:17-18). El veghează cu grijă asupra fiecărui suflet pentru ca focul suferinței și ispitei să nu fie
mai mare decât poporul Său poate suporta. Dumnezeu ne vorbește:
„Tatăl nostru cel ceresc vede inimile oamenilor și cunoaște caracterele lor mai bine decât
și le cunosc ei înșiși. El vede că unii au susceptibilități și putere care, îndrumate pe calea cea bună, ar putea fi folosite spre slava Lui și ar ajuta la înaintarea lucrării Sale. El pune la încercare
aceste persoane și, în providența Sa înțeleaptă, le aduce în diferite situații și în împrejurări variate, punându-i la probă, ca ei să poată descoperi ce este în inima lor și punctele slabe din caracter pe care nu le cunoșteau. El le dă ocazii să corecteze aceste slăbiciuni, să șlefuiască colțurile
aspre ale naturii lor și să se facă potriviți pentru slujirea Lui, pentru ca atunci când îi cheamă El
la acțiune, ei să fie gata și îngerii din cer să-și poată uni munca cu efortul omenesc în lucrarea ce
trebuie făcută pe pământ. Bărbaților pe care El intenționează să îi pună în poziții de răspundere
le descoperă, în îndurarea Sa, defectele lor ascunse, ca ei să poată privi înăuntru și să examineze în mod critic complicatele emoții și exerciții ale inimii lor și să descopere ce este rău; în felul
acesta, pot să-și modifice temperamentul și să-și finiseze manierele. Domnul, în providența Sa,
îi aduce pe oameni acolo unde poate pune la probă puterile lor morale, descoperind motivele
acțiunilor lor, ca ei să poată îmbunătăți ce este bun și să înlăture ce este rău. Dumnezeu dorește ca slujitorii Săi să se familiarizeze cu structura morală a propriilor lor inimi. Ca să realizeze
acest lucru, adesea El permite să-i atace focul suferinței, ca să-i curățe. „Cine va putea să sufere
însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va curăți și va topi argintul; va curăți pe fiii lui Levi, îi va
lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Curățirea
poporului lui Dumnezeu nu poate fi adusă la îndeplinire fără suferință. Dumnezeu îngăduie ca
focul suferinței să consume zgura, să separe ce este fără valoare de ce este valoros, ca metalul
cel curat să poată străluci. El ne trece de la un foc la altul, punând la probă adevărata noastră
valoare. Dacă nu putem suporta aceste necazuri, ce vom face în timpul strâmtorării? Dacă prosperitatea sau adversitatea descoperă falsitate, mândrie sau egoism în inimile noastre, ce vom
face când Dumnezeu încearcă lucrarea fiecărui om ca prin foc și dezvăluie tainele tuturor inimilor?” - Mărturii vol. 4, 84-85.
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În același volum citim mai apoi:
„Hristos Se oferă să-i vândă omului această comoară prețioasă: «Cumpără de la Mine aur
curățit prin foc.» Îndeplinirea fără inimă, din obligație, a datoriei noastre nu ne face creștini. Noi
trebuie să ieșim din starea de încropeală și să experimentăm o convertire adevărată, altfel vom
pierde cerul. Atenția mi-a fost atrasă de providența lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său și
mi-a fost arătat că fiecare încercare făcută prin procesul de perfecționare și curățire a pretinșilor creștini îi dovedește pe unii că sunt zgură. Aurul cel fin nu apare întotdeauna. În fiecare criză
religioasă, unii cad în ispită. Zguduirea făcută de Dumnezeu împrăștie mulțimile ca frunzele uscate. Prosperitatea înmulțește mulțime de mărturisitori. Adversitatea îi scoate afară din biserică. Ca clasă, spiritul lor nu este statornic față de Dumnezeu. Ei pleacă de la noi pentru că nu
sunt de-ai noștri; pentru că, atunci când se ivește suferința sau persecuția din cauza Cuvântului,
mulți sunt ofensați.” - Ibid., 89.
Așteaptă Isus după noi?
Să nu uităm că ne aflăm acum în ziua ispășirii. Hristos nu poate să-și încheie lucrarea Sa
preoțească în Locul preasfânt până când nu are un popor care înțelege și experimentează curățirea propriilor suflete de orice păcat. „Hristos curățește templul din cer de păcatele poporului,
iar noi trebuie să lucrăm în armonie cu El aici pe pământ, curățind templul sufletului de întinarea morală.” - Review and Herald, vol. 2, 365.
„Ispășirea lui Hristos nu este un simplu mod abil de a avea păcatele noastre iertate; este
un remediu divin pentru vindecarea de nelegiuire și restaurarea sănătății spirituale. Mijloacele
rânduite de cer sunt acelea prin care neprihănirea lui Hristos poare fi nu numai asupra noastră,
ci și în inimile și caracterele noastre.” - The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6,
1074.
Am crezut că această curățire a sanctuarului era un act juridic exclusiv al lui Dumnezeu.
Noi credem că într-o zi Dumnezeu Îi va zice lui Hristos să-Și arunce cădelnița în Locul Preasfânt;
atunci timpul de probă pentru omenire își va atinge sfârșitul, iar marea luptă va fi încheiată pentru totdeauna. Dar ceea ce nu am fost dispuși să vedem este faptul că, înainte de acel moment,
Dumnezeu trebuie să aibă un popor pe pământ format din oameni al căror temple ale sufletului
sunt curățite de orice păcat, care au credința să creadă că ei pot, prin puterea lui Dumnezeu, să
înceteze a mai păcătui. Credința lui Isus în noi este singurul remediu pentru păcat.; este singura
noastră speranță. „Cel care nu are credință suficientă în Hristos pentru a crede că El îl poate păzi de la a păcătui, nu are credința care îi va da intrare în împărăția lui Dumnezeu.” - Review and
Herald, vol. 5, 24.
Inspirația descoperă din nou bisericii, prin solia sanctuarului, că noi putem înceta de la a
mai păcătui, prin puterea Duhului Sfânt. „Orice păcat [...] poate fi biruit prin puterea Duhului
Sfânt.” - The Faith I Live By, 118. „Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit ca să pregătească o cale de scăpare, pentru ca noi să putem birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită și
să putem sta în cele din urmă alături de El.” - Mărturii vol. 1, 144.
„Nimic mai prejos de supunere totală nu poate împlini standardul cerinței lui Dumnezeu.
El nu a lăsat cerințele Sale nedeslușite. Nu a prescris nimic care să nu fie necesar pentru aducerea omului în armonie cu El. Avem datoria de a îndrepta atenția celor păcătoși către idealul stabilit de El pentru caracter și de a-i conduce la Hristos, acest ideal putând fi atins numai prin harul Său. Mântuitorul a luat asupra Lui neputințele firii omenești și a dus o viață fără păcat, pentru ca oamenii să aibă siguranța biruinței, în ciuda slăbiciunii naturii umane. Hristos a venit să ne
facă „părtași la natura divină”, iar viața Sa declară că umanul, combinat cu divinul, nu comite păcat.” - Divina vindecare, 180. „A fi răscumpărat înseamnă să încetezi de la a mai păcătui.” - Review and Herald, vol. 4, 321. „Hristos a murit pentru a face posibil ca tu să nu mai păcătuiești.” Ibid., vol. 3, 181.
„Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu forțează niciodată voința” 17

Calea către Hristos, 34. Dumnezeu nu poate și nu va impune prin forță ascultarea față de legea
Sa sfântă. „Nu există scuză pentru păcat. Este posibil ca fiecare copil al lui Dumnezeu pocăit și
credincios să aibă un caracter sfânt și o viață asemănătoare cu a lui Hristos. Idealul caracterului
creștin este asemănarea cu Hristos. După cum Fiul omului a fost desăvârșit în viața Sa, tot așa și
urmașii Lui trebuie să fie desăvârșiți în viața lor. În toate lucrurile, Isus a fost făcut asemenea
fraților Săi.” - Hristos Lumina lumii, 311.
Haideți să ne amintim mărturia sfântă din 1 Ioan 3:8-9: „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne
în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.”
Aceasta este esența soliei sanctuarului. Din nou, profetul ne vorbește:
„Când Domnul Hristos domnește în suflet, atunci acolo este curăție și eliberare de păcat.
Slava, plinătatea și desăvârșirea planului Evangheliei sunt atunci împlinite în viață. Primirea
Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri desăvârșite și a unei asigurări
perfecte. Frumusețea și parfumul caracterului Domnului Hristos, descoperite în viață, mărturisesc despre faptul că Dumnezeu a trimis în adevăr pe Fiul Său în lume, ca să fie Mântuitorul ei.
Domnul Hristos nu poruncește urmașilor Săi ca ei să se străduiască să lumineze. Ci El spune:
«Lăsați ca lumina voastră să lumineze.» Dacă ați primit harul lui Dumnezeu, atunci lumina este
în voi. Dați la o parte toate piedicile și slava lui Dumnezeu se va manifesta. Atunci, lumina va
străluci pentru a pătrunde întunericul și a-l împrăștia. Noi nu putem opri lumina ca ea să nu lumineze în cercul influenței noastre. Descoperirea slavei Sale în trup omenesc, va aduce cerul
așa de aproape de oameni, încât frumusețea care împodobește templul lăuntric, va fi văzută în
orice suflet în care locuiește Mântuitorul. Oamenii vor fi captivați de slava lui Hristos, care locuiește în lăuntrul nostru. Și atunci, un cor de laude și mulțumiri izbucnind din sufletele celor câștigați pentru Dumnezeu, se va îndrepta — ca un imn de slavă — înapoi, spre Marele Dătător.” Parabolele Domnului Hristos, 419-420.
Sigilarea poporului lui Dumnezeu reprezintă caracterul desăvârșit al lui Isus care este dezvoltat în fiecare creștin ascultător, oferind siguranță în mântuirea noastră. „Când caracterul
Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine
ca fiind ai Săi.” - Ibid., 69.

Clarificarea criteriilor
Pentru a produce confuzie cu privire la identitatea fiarei din Apocalipsa 13 si a numărului
numelui ei, Lucifer a introdus mai multe nume a căror valoare însumează 666. Văzând câte nume însumează 666, mulți oameni se confruntă cu un blocaj de gândire și nu mai pot asocia numărul 666 cu unul din titlurile pontifului roman. Din păcate, blocajul acesta este prezent nu numai în rândurile credincioșilor din alte denominațiuni, ci și în rândul bisericii noastre. Publicațiile
oficiale ale bisericii descurajează folosirea numărului 666 ca fiind aplicabil papei.
O altă metodă de a distrage atenția de la semnificația numărului numelui fiarei romane
este aceea de a aduce în atenția publicului oameni sau evenimente care par a avea legătură cu
numărul. Un fel de poveste cu lupul la oi. Îl putem aminti pe Jose Flores Pereira, un pastor pro18

testant, care pe 9 septembrie 2009 deturnează un avion aflat în zbor între Cancun și New Mexico. După ce a fost arestat de poliție a declarat că a acționat în aceea zi pentru că 9/9/9/ era inversul lui 6/6/6. În aceeași categorie se încadrează și evenimentul legat de compania americană
Procter & Gamble care a angajat detectivi pentru a investiga originea interpretărilor legate de
666. Sătui de atâtea zvonuri false, oameni nu vor mai reacționa la aflarea adevărului, la fel ca
sătenii care la a treia strigare a tânărului că vine lupul nu i-au mai acordat atenție.
Istoria interpretării numelui Vicarius Filii Dei ca însumând 666 nu este pură întâmplare. Nu
avem niciun motiv să ne ferim de această asociere. În plus, chiar avem motive care o susțin. Pe
lângă faptul că valoarea numerică a titlului Vicarius Filii Dei este 666, trebuie să luăm în considerare următoarele aspecte:
1. Numele se aplică unei entități umane
Lucrul acesta reiese foarte clar din Biblie și asta exclude categoric interpretări ca: coduri
de bare, cărți de identitate, pașapoarte, CIP-uri, coduri bancare, perioade de timp sau ideea că
acest număr identifică o umanitate coruptă. Biblia ne spune fără urme de îndoială că fiara este
o persoană, deci numărul trebuie să aparține unei persoane.
2. Se referă strict la papalitate
Biblia prezintă un antichrist, numit în alte locuri fiară sau cornul cel mic. Antichristul este
diferit de ceilalți antichriști, are un moment de timp în care apare, o anumită perioadă de dominație, cu el se va război rămășița și va fi nimicit de Isus Hristos. Este limpede că Biblia identifică
papalitatea prin aceste noțiuni. De vreme ce Nebucadnețar era capul de aur, iar argintul era
Medo-Persia, este clar că Dumnezeu avea în vedere împărăția sau împăratul. De vreme ce papalitatea este fiara sau antichristul, este numai normal ca papa să fie exact fiara sau antichristul.
Numele trebuie să reflecte și gândirea papalității.
3. Trebuie să fie un nume latin
Nu avem de ce să calculăm valoarea 666 pornind de la nume din diferite limbi antice.
Atunci când vorbim de fiară vorbim de limba ei și aceasta este limba latină. În consecință valoarea numelui trebuie aplicată numelui latin.
4. Este un singur nume sau titlu
Apocalipsa 13 începe cu o pluralitate de nume, dar la sfârșit indică doar unul singur a cărui
număr este 666.
5. Este un nume blasfemator
Când vorbim de valoarea numelui sau titlului fiarei trebuie să știm că avem de-a face cu o
valoare care rezultă dintr-un nume care este o blasfemie la adresa Dumnezeului cerului.
Toate aceste caracteristici, dar și altele, ar trebui să se regăsească în interpretarea pe care
o dăm numelui fiarei. Fără a ține seama de ele putem fi ușor distrași de teologi care introduc în
adventism o nouă agendă.
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