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Ultima	  solie	  de	  har	  şi	  al	  treilea	  Ilie	  

	  

	  

Vineri,	  10	  martie	  2006	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  

Singurul	  obstacol	  între	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  din	  ultima	  generaţție	  şi	  ziua	  ispăşirii	  
finale	  este	  cunoaşterea	  corectă	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  Cunoaşterea	  corectă	  a	  acestui	  
caracter	  poate	  fi	  obţținută	  doar	  din	  neprihănirea	  lui	  Hristos.	  Iar	  neprihănirea	  lui	  Hristos	  a	  fost	  
descoperită	  în	  farmecul	  ei	  inegalabil	  în	  solia	  1888,	  trimisă	  de	  Domnul	  “în	  marea	  Sa	  îndurare”	  
prin	  fraţții	  Waggoner	  şi	  Jones.	  Domnul	  a	  identificat	  acea	  solie	  ca	  fiind	  “neprihănirea	  lui	  
Hristos	  în	  legătură	  cu	  legea,”	  legea	  fiind	  o	  transcriere	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  

Raportul	  Vechiului	  Testament	  se	  încheie	  cu	  o	  promisiune	  glorioasă:	  “Iată,	  vă	  voi	  trimite	  
pe	  proorocul	  Ilie	  înainte	  de	  a	  veni	  ziua	  Domnului,	  ziua	  aceea	  mare	  şi	  înfricoşată”	  (Mal	  4:5).	  De	  
ce	  ar	  avea	  nevoie	  biserica	  rămăşiţței	  de	  un	  Ilie	  acum,	  la	  două	  mii	  de	  ani	  după	  ce	  Fiul	  a	  
descoperit	  pe	  Tatăl	  mai	  bine	  decât	  oricine	  sub	  ochii	  uimiţți	  ai	  ucenicilor	  Lui?	  Ce	  ar	  putea	  
realiza	  în	  mijlocul	  acestui	  popor	  o	  solie	  “în	  duhul	  şi	  puterea	  lui	  Ilie,”	  când	  nouă	  ni	  s-‐a	  oferit	  
darul	  Spiritului	  Profeţției	  în	  măsură	  bogată	  spre	  a	  ne	  călăuzi	  paşii	  pe	  cărările	  întortochiate	  ale	  
religiei	  globale?	  

Deşi	  unii	  sunt	  atraşi	  mai	  mult	  de	  partea	  cu	  junghierea	  profeţților	  lui	  Baal,	  şi	  s-‐ar	  
bucura	  să	  participe	  la	  un	  asemenea	  măcel,	  al	  treilea	  Ilie	  are	  o	  altfel	  de	  misiune.	  Maleahi	  
spune	  că	  solia	  lui	  “va	  întoarce	  inima	  părinţților	  spre	  copii,	  şi	  inima	  copiilor	  spre	  părinţții	  lor”	  
(Mal	  4:6),	  o	  referire	  clară	  la	  esenţța	  zilei	  ispăşirii,	  când	  natura	  umană	  şi	  cea	  divină	  se	  unesc	  în	  
lucrarea	  numită	  metaforic	  “nunta.”	  Inimile	  noastre	  sunt	  alienate	  de	  Părintele	  nostru	  ceresc,	  
şi	  sunt	  pline	  de	  “bârloage	  de	  tâlhari.”	  De	  generaţții	  încercăm	  să	  le	  curăţțim	  –	  prin	  fapte,	  prin	  
credinţță,	  prin	  har,	  prin	  ritualuri	  –	  dar	  nimic	  nu	  a	  dat	  rezultate.	  

Dumnezeu	  ne	  spune	  că	  avem	  o	  disperată	  nevoie	  de	  lumină	  la	  un	  punct	  pe	  care	  
suntem	  siguri	  că	  l-‐am	  înţțeles	  corect:	  “Lumea	  este	  învăluită	  de	  întunericul	  necunoaşterii	  lui	  
Dumnezeu.	  Oamenii	  pierd	  cunoştinţța	  caracterului	  Său.	  El	  a	  fost	  înţțeles	  greşit	  şi	  interpretat	  
greşit.	  În	  acest	  timp	  trebuie	  vestită	  o	  solie	  de	  la	  Dumnezeu,	  o	  solie	  iluminatoare	  în	  influenţța	  
ei	  şi	  mântuitoare	  în	  puterea	  ei.	  Caracterul	  Său	  trebuie	  să	  fie	  făcut	  cunoscut.	  În	  întunericul	  
acestei	  lumi	  trebuie	  să	  strălucească	  lumina	  slavei	  Sale,	  lumina	  bunătăţții,	  îndurării	  şi	  a	  
adevărului	  Său”	  (Parabole	  415).	  

Exact	  solia	  lui	  Ilie,	  versiunea	  a	  treia.	  Prima	  versiune	  a	  avut	  de	  reparat	  o	  confuzie	  
majoră:	  Confundarea	  lui	  Dumnezeu	  cu	  Baal.	  A	  doua	  versiune	  a	  urmărit	  acelaşi	  scop.	  Ioan	  
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Botezătorul	  avertiza	  pe	  Israel	  că	  a	  părăsit	  căile	  neprihănirii	  şi	  se	  învârteşte	  prin	  pustie	  fără	  
rost,	  iar	  Hristos	  a	  avut	  ca	  misiune	  principală	  descoperirea	  caracterului	  divin	  în	  faţța	  
oamenilor.	  Urmează	  versiunea	  a	  treia,	  o	  „solie	  iluminatoare	  în	  influenţța	  ei	  şi	  mântuitoare	  în	  
puterea	  ei.	  Caracterul	  Său	  trebuie	  să	  fie	  făcut	  cunoscut.”	  

Este	  foarte	  posibil	  ca	  al	  treilea	  Ilie	  să	  nu	  înţțeleagă	  nici	  el	  foarte	  bine	  toate	  aspectele	  
acestei	  solii	  „mântuitoare	  în	  puterea	  ei.”	  Nu	  trebuie	  să	  uităm	  că,	  după	  demonstraţția	  
uluitoare	  de	  pe	  muntele	  Carmel,	  nici	  primul	  Ilie	  nu	  a	  înţțeles	  destule	  lucruri	  despre	  caracterul	  
lui	  Dumnezeu.	  

Deşi	  spera	  să	  fie	  recunoscut	  drept	  profetul	  Domnului	  la	  nivel	  naţțional	  şi	  să	  i	  se	  
permită	  restructurarea	  preoţției,	  învăţțământului	  şi	  vieţții	  religioase	  din	  Israel,	  el	  se	  vede	  
ameninţțat	  cu	  moartea.	  Îngrozit,	  fuge	  în	  pustie,	  se	  culcă	  sub	  un	  ienupăr	  şi	  cere	  Domnului	  să-‐l	  
omoare.	  O	  cerere	  nebunească,	  de	  unde	  se	  vede	  ce	  părerea	  avea	  el	  despre	  Dumnezeu.	  
Deoarece	  Domnul	  „nu	  ţține	  seama	  de	  vremurile	  de	  neştiinţță,”	  El	  a	  trimis	  un	  înger	  la	  Ilie	  să-‐l	  
ajute	  în	  suferinţță.	  Profetul	  avea	  nevoie	  de	  o	  vizită	  la	  muntele	  Domnului.	  Da,	  muntele	  Carmel	  
stabilise	  clar	  cine	  este	  Dumnezeul	  adevărat.	  Acum	  era	  nevoie	  de	  aflat	  cum	  este	  Dumnezeul	  
adevărat,	  iar	  acest	  lucru	  putea	  fi	  aflat	  doar	  pe	  muntele	  Horeb.	  Aşa	  că	  Ilie	  se	  vede	  pornit	  pe	  
drumul	  celor	  patruzeci	  de	  zile	  spre	  cunoaşterea	  caracterului	  divin.	  

Ce	  lipsea	  acestui	  profet	  glorios	  şi	  prea	  onorat	  de	  cer,	  ca	  să	  trebuiască	  să	  facă	  o	  
călătorie	  aşa	  istovitoare	  până	  la	  Horeb?	  Nimic	  altceva	  decât	  faptul	  că	  Dumnezeu	  nu	  Se	  ocupă	  
de	  incendieri,	  de	  cutremure	  devastatoare	  şi	  de	  uragane	  nimicitoare.	  Lucrarea	  Sa	  este	  un	  
susur	  blând	  la	  urechile	  sensibile,	  o	  operaţțiune	  de	  implantare	  a	  neprihănirii	  acolo	  unde	  I	  se	  
deschide	  uşa	  cu	  modestie,	  umilinţță	  şi	  dragoste.	  

Primul	  Ilie	  a	  învăţțat	  lecţția	  şi	  Domnul	  a	  trimis	  după	  el	  un	  car	  de	  foc	  spre	  a-‐l	  lua	  acasă.	  

Al	  treilea	  Ilie	  urmează	  să	  înveţțe	  aceeaşi	  lecţție,	  dacă	  speră	  să	  lumineze	  orizontul	  pe	  
muntele	  Carmel	  cu	  focul	  dragostei	  divine,	  să	  demaşte	  pe	  profeţții	  lui	  Baal	  şi	  apoi	  să	  ofere	  
lumii	  o	  solie	  „iluminatoare	  în	  influenţța	  ei	  şi	  mântuitoare	  în	  puterea	  ei.”	  

	  
	  


