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Aripile	  tămăduitoare	  ale	  Soarelui	  Neprihănirii	  

	  

19	  aprilie	  2004	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  	  

„Căci	  iată,	  vine	  ziua,	  care	  va	  arde	  ca	  un	  cuptor!	  Toţți	  cei	  trufaşi	  şi	  toţți	  cei	  răi,	  vor	  fi	  ca	  
miriştea;	  ziua	  care	  vine	  îi	  va	  arde,	  zice	  Domnul	  oştirilor,	  şi	  nu	  le	  va	  lăsa	  nici	  rădăcină	  nici	  
ramură”	  (Maleahi	  4:1).	  

Ultimul	  profet	  al	  Vechiului	  Testament	  vorbeşte	  despre	  o	  zi	  pe	  care	  o	  pregăteşte	  
Dumnezeu,	  o	  zi	  glorioasă,	  plină	  de	  lumină,	  ca	  lumina	  a	  şapte	  sori.	  Ziua	  aceasta,	  în	  care	  
Domnul	  va	  vindeca	  rana	  fiicei	  poporului	  Său,	  este	  ziua	  în	  care	  “deodată	  va	  intra	  în	  Templul	  
Său	  Domnul	  pe	  care-‐L	  căutaţți:	  Solul	  legământului,	  pe	  care-‐L	  doriţți.”	  Este	  ziua	  ispăşirii	  pentru	  
cei	  vii.	  Efectul	  ei	  este	  unul	  binecuvântat	  pentru	  cei	  care	  L-‐au	  aşteptat	  şi	  dorit	  pe	  Solul	  
legământului.	  Acesta	  “va	  curăţți	  pe	  fiii	  lui	  Levi,	  îi	  va	  lămuri	  cum	  se	  lămureşte	  aurul	  şi	  argintul.”	  
Solul	  legământului	  cel	  veşnic	  va	  scrie	  în	  minţțile	  copiilor	  Săi	  caracterul	  lui	  Dumnezeu,	  legea	  
morală,	  fundamentul	  de	  neclintit	  al	  neprihănirii.	  Va	  fi	  o	  zi	  în	  care	  oameni	  păcătoşi	  vor	  deveni	  
plini	  de	  toată	  plinătatea	  lui	  Dumnezeu.	  Vor	  deveni	  părtaşi	  de	  natură	  divină.	  Vor	  fi	  făcuţți	  
asemenea	  Fratelui	  lor	  prin	  lucrarea	  plină	  de	  dragoste	  a	  Celui	  care	  a	  fost	  făcut	  asemenea	  
fraţților	  Săi.	  

Ziua	  aceasta	  care	  vine	  are	  însă	  un	  efect	  negativ	  asupra	  celor	  care	  nu	  au	  căutat	  şi	  dorit	  
pe	  Solul	  legământului.	  Ei	  vor	  fi	  lăsaţți	  “în	  voia	  minţții	  lor	  blestemate”	  care	  se	  va	  deschide	  total	  
controlului	  demonilor.	  Pe	  măsură	  ce	  lumina	  despre	  caracterul	  lui	  Dumnezeu	  avansează	  cu	  
noi	  raze	  strălucitoare,	  în	  aceeaşi	  măsură	  ea	  devine	  întuneric	  şi	  o	  mare	  amăgire	  pentru	  cei	  
care	  au	  batjocorit	  neprihănirea	  lui	  Hristos.	  Deoarece	  nu	  au	  dorit	  să	  creadă	  că	  solia	  îngerului	  
al	  treilea	  este	  despre	  neprihănirea	  lui	  Hristos	  în	  legătură	  cu	  legea,	  numind-‐o	  lumină	  falsă,	  
strălucirea	  acestei	  zile	  este	  pentru	  ei	  o	  beznă	  de	  nepătruns.	  Din	  această	  cauză	  vor	  fi	  făcuţți	  să	  
creadă	  o	  minciună.	  

“Dar	  pentru	  voi,	  care	  vă	  temeţți	  de	  Numele	  Meu,	  va	  răsări	  Soarele	  neprihănirii,	  şi	  
tămăduirea	  va	  fi	  sub	  aripile	  Lui”	  (Maleahi	  4:2).	  Această	  neprihănire	  vindecătoare	  nu	  este	  
nimic	  altceva	  decât	  o	  clară	  descoperire	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu,	  o	  lămurire	  finală	  a	  
confuziilor	  pe	  care	  heruvimul	  acoperitor	  le-‐a	  adus	  cu	  privire	  la	  lege.	  Vindecarea	  aceasta	  se	  va	  
produce	  prin	  scrierea	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  în	  inimile	  poporului	  Său.	  

“Atunci	  şi	  cei	  ce	  se	  tem	  de	  Domnul	  au	  vorbit	  adesea	  unul	  cu	  altul;	  Domnul	  a	  luat	  
aminte	  la	  lucrul	  acesta,	  şi	  a	  ascultat;	  şi	  o	  carte	  de	  aducere	  aminte	  a	  fost	  scrisă	  înaintea	  Lui,	  
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pentru	  cei	  ce	  se	  tem	  de	  Domnul,	  şi	  cinstesc	  Numele	  Lui.	  ‘Ei	  vor	  fi	  ai	  Mei,	  zice	  Domnul	  
oştirilor,	  Îmi	  vor	  fi	  o	  comoară	  deosebită,	  în	  ziua	  pe	  care	  o	  pregătesc	  Eu.	  Voi	  avea	  milă	  de	  ei,	  
cum	  are	  milă	  un	  om	  de	  fiul	  său,	  care-‐i	  slujeşte.	  Şi	  veţți	  vedea	  din	  nou	  atunci	  deosebirea	  dintre	  
cel	  neprihănit	  şi	  cel	  rău,	  dintre	  cel	  ce	  slujeşte	  lui	  Dumnezeu	  şi	  cel	  ce	  nu-‐I	  slujeşte’”	  (Maleahi	  
3:16-‐18).	  

Chiar	  în	  aceste	  zile,	  cei	  ce	  se	  tem	  de	  Domnul	  “vorbesc	  unul	  cu	  altul”	  despre	  
neprihănirea	  lui	  Hristos.	  Chiar	  în	  aceste	  zile	  Dumnezeu	  pregăteşte	  o	  “comoară	  deosebită”	  
care	  să	  strălucească	  de	  slava	  lui	  Hristos	  în	  ultima	  confruntare	  de	  pe	  muntele	  Carmel.	  În	  
aceste	  zile	  universul	  spectator	  arde	  de	  nerăbdare	  privind	  cum	  hainele	  de	  in	  strălucitor	  şi	  
curat	  sunt	  gata	  să	  fie	  puse	  pe	  umerii	  acestei	  comori	  deosebite.	  

Acesta	  este	  un	  timp	  unic	  în	  istoria	  lumilor,	  pentru	  care	  proorocii	  Bibliei	  ar	  da	  orice	  să-‐l	  
poatră	  trăi.	  Iar	  noi,	  binecuvântaţții	  veacurilor,	  ne	  purtăm	  cu	  o	  nepăsare	  complet	  năucitoare.	  


