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Dilema	  finală	  care	  trebuie	  rezolvată	  este	  următoarea:	  Există	  o	  semnificaţție	  etică	  a	  
curăţțirii	  sanctuarului	  ceresc	  înainte	  ca	  Hristos	  să	  Se	  poată	  întoarce,	  sau	  această	  curăţțire	  este	  
doar	  un	  simplu	  ritual	  ce	  se	  joacă	  într-‐un	  colţț	  al	  universului,	  fără	  nici	  o	  legătură	  cu	  noi?	  
Oroarea	  suprapunerii	  adevărului	  peste	  ritualurile	  iudeilor	  a	  produs	  verdictul	  cutremurător:	  
"Răstigneşte-‐L!"	  Astăzi	  suntem	  confruntaţți	  cu	  aceeaşi	  dilemă.	  Este	  mai	  uşor	  pentru	  noi	  să	  
promovăm	  planuri	  evanghelistice	  şi	  să	  alergăm	  după	  creşterea	  bisericii,	  încărcaţți	  emoţțional	  
cu	  muzică	  şi	  artă	  în	  mega-‐campanii,	  visând	  la	  bogăţțiile	  materiale	  ale	  cerului,	  decât	  să	  privim	  
la	  semnificaţția	  etică	  a	  adevărului	  care	  ne	  confruntă	  individual	  şi	  colectiv.	  

Făgăduinţța	  lui	  Isus	  că	  se	  va	  întoarce,	  raportată	  în	  Ioan	  14,1-‐3,	  conţține	  mult	  mai	  mult	  
decât	  pare	  la	  prima	  vedere.	  "Locaşurile"	  din	  casa	  Tatălui	  Său	  sunt	  descrise	  cu	  termenul	  
grecesc	  "sălaş,"	  sau	  "locuri	  de	  locuit."	  Dumnezeul	  care	  "a	  spus	  şi	  s-‐a	  făcut"	  nu	  are	  nevoie	  de	  
secole	  să	  pregătească	  un	  loc	  pentru	  poporul	  Său	  -‐	  dacă	  un	  astfel	  de	  loc	  este	  material.	  Însă,	  
pentru	  a	  pregăti	  o	  locuinţță	  în	  care	  Dumnezeu	  şi	  poporul	  Său	  să	  locuiască	  împreună,	  şi	  ei	  să	  
fie	  "templul	  Dumnezeului	  celui	  viu"	  iar	  El	  să	  "locuiască	  şi	  să	  umble	  în	  mijlocul	  lor"	  şi	  unde	  
este	  El	  acolo	  să	  fie	  şi	  ei	  -‐	  aceasta	  cu	  adevărat	  cere	  timp	  de	  pregătire.	  Nu	  este	  o	  lucrare	  din	  
cărămizi	  şi	  mortar,	  şi	  nici	  măcar	  din	  pietre	  preţțioase,	  ci	  din	  inimi	  omeneşti	  "de	  piatră."	  O	  
astfel	  de	  lucrare	  cu	  adevărat	  ia	  timp	  şi	  nimeni	  nu	  poate	  spune	  sigur	  cât	  timp	  ar	  putea	  lua.	  

Există	  multe	  versete	  care	  susţțin	  ideea	  că	  "templu,"	  "cort,"	  sau	  "casa	  lui	  Dumnezeu"	  
dau	  sens	  şi	  profunzime	  înaltei	  chemări	  a	  poporului	  lui	  Dumnezeu.	  Aici	  se	  găseşte	  reala	  
semnificaţție	  a	  adevărului	  despre	  "ce	  a	  pregătit	  Dumnezeu	  pentru	  cei	  ce-‐L	  iubesc"	  (1	  
Corinteni	  2,9),	  adică	  un	  caracter,	  o	  experienţță	  în	  lucrurile	  profunde	  ale	  lui	  Dumnezeu,	  
descoperite	  de	  Duhul	  Sfânt.	  Poporul	  Său,	  "casa	  lui	  Dumnezeu,"	  sunt	  legaţți	  împreună	  spre	  a	  
alcătui	  "un	  templu	  sfânt	  în	  Domnul":	  

"Prin	  El,	  şi	  unii	  şi	  alţții	  avem	  intrare	  la	  Tatăl,	  într-‐un	  Duh.	  Aşadar,	  voi	  nu	  mai	  sunteţți	  
nici	  străini,	  nici	  oaspeţți	  ai	  casei,	  ci	  sunteţți	  împreună	  cetăţțeni	  cu	  sfinţții,	  oameni	  din	  casa	  lui	  
Dumnezeu,	  fiind	  zidiţți	  pe	  temelia	  apostolilor,	  piatra	  din	  capul	  unghiului	  fiind	  Isus	  Hristos.	  În	  
El,	  toată	  clădirea	  bine	  închegată	  creşte	  ca	  să	  fie	  un	  templu	  sfânt	  în	  Domnul.	  Şi	  prin	  El	  şi	  voi	  
sunteţți	  zidiţți	  împreună,	  ca	  să	  fiţți	  un	  lăcaş	  al	  lui	  Dumnezeu	  prin	  Duhul"	  (Efeseni	  2,18-‐22).	  

Biblia	  afirmă	  destul	  de	  categoric	  că	  "adevăratul	  cort"	  este	  poporul	  lui	  Dumnezeu,	  
pentru	  care	  există	  slujba	  sanctuarului	  ceresc.	  Când	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  va	  aprecia	  acest	  
lucru,	  va	  înţțelege	  de	  ce	  nu	  a	  avut	  loc	  încă	  a	  doua	  venire.	  


