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Taina	  evlaviei	  şi	  taina	  fărădelegii	  

	  

	  

Duminică,	  14	  octombrie	  2007	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  

	  

	  	  

Noi	  credem	  că	  locuirea	  lui	  Dumnezeu	  în	  templul	  inimii	  este	  temelia	  fundamentală	  a	  
doctrinei	  sanctuarului,	  iar	  doctrina	  sanctuarului	  este	  temelia	  şi	  stâlpul	  central	  al	  credinţței	  
advente.	  

În	  vremea	  noastră	  este	  gata	  să	  explodeze	  în	  lume	  o	  contrafacere	  extrem	  de	  reuşită	  a	  
doctrinei	  sanctuarului,	  care	  va	  deveni	  capodopera	  diavolului	  de	  amăgire	  a	  întregii	  lumi,	  şi	  
care	  are	  ca	  temelie	  taina	  fărădelegii.	  

De	  aceea	  dorim	  să	  precizăm,	  cu	  toată	  forţța	  de	  care	  suntem	  în	  stare,	  că	  noi	  ne	  
opunem	  vehement	  misticismului	  new	  age	  care	  susţține	  că	  Dumnezeu	  locuieşte	  nativ	  în	  
fiecare	  persoană,	  şi	  că	  tot	  ce	  este	  necesar	  spre	  a	  te	  bucura	  de	  puterea	  universului	  locuind	  în	  
tine	  este	  să	  o	  descoperi.	  

Dacă	  locuirea	  lui	  Dumnezeu	  în	  templul	  inimii	  este	  scopul	  etern	  al	  lui	  Dumnezeu	  în	  
creaţțiune,	  nu	  este	  nicio	  mirare	  că	  diavolul	  a	  pregătit	  o	  capcană	  aproape	  identică,	  spre	  a-‐i	  
amăgi	  chiar	  şi	  pe	  cei	  aleşi.	  Niciun	  falsificator	  nu	  pune	  în	  circulaţție	  bancnote	  de	  135	  de	  euro.	  	  
El	  şi-‐a	  pregătit	  ultima	  lovitură	  după	  toate	  canoanele	  meseriei,	  pe	  care	  o	  tot	  lustruieşte	  de	  
câteva	  milenii	  încoace.	  Ştia	  că	  va	  veni	  ziua	  în	  care	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  va	  descoperi	  
valoarea	  imensă	  a	  doctrinei	  lor,	  şi	  nu	  risca	  să	  fie	  luat	  prin	  surprindere.	  	  

Controlorii	  globali	  spun	  tot	  mai	  deschis	  lumii	  că	  noua	  ordine	  mondială	  va	  avea	  succes	  
doar	  dacă	  va	  fi	  fundamentată	  pe	  armonie	  spirituală,	  pace	  şi	  bună	  înţțelegere	  între	  popoare,	  
naţțiuni	  şi	  religii.	  O	  contopire	  economică,	  financiară	  sau	  administrativă	  poate	  fi	  utilă	  doar	  
dacă	  omenirea	  ajunge	  la	  concordie	  spirituală,	  o	  armonie	  care	  să	  alunge	  forţțele	  negative	  de	  
pe	  această	  planetă,	  astfel	  ca	  împărăţția	  lui	  Dumnezeu	  să	  poată	  fi	  inaugurată.	  

Observând	  declaraţțiile	  şi	  planurile	  acestor	  controlori,	  nu	  este	  greu	  de	  observat	  
metoda	  preconizată	  de	  ei	  pentru	  ajungere	  la	  armonia	  spirituală	  a	  lumii.	  Ei	  mizează	  pe	  
spiritismul	  deghizat	  în	  ştiinţță	  modernă,	  şi	  pe	  care	  l-‐au	  îmbrăţțişat	  toate	  curentele	  spiritualiste,	  
inclusiv	  mişcarea	  new	  age.	  

De	  câţțiva	  ani	  buni,	  mass-‐media	  este	  invadată	  de	  tot	  felul	  de	  tehnici	  de	  spiritualizare,	  
iar	  bisericile	  creştine	  se	  apleacă	  cu	  tot	  mai	  mare	  interes	  către	  acest	  măr	  interzis.	  Peste	  tot	  se	  
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practică	  exerciţțiile	  spirituale	  ale	  evului	  mediu,	  asociate	  acum	  cu	  psihologie	  modernă,	  spre	  a	  
intra	  în	  legătură	  cu	  divinitatea.	  Oamenii	  vorbesc	  tot	  mai	  deschis	  despre	  prezenţța	  divinităţții	  în	  
fiecare	  persoană,	  şi	  calea	  prin	  care	  ea	  poate	  fi	  descoperită,	  cultivată,	  folosită.	  

Nu	  demult	  scriam	  despre	  o	  personalitate	  a	  academiei	  adventiste,	  cu	  mare	  influenţță	  
în	  învăţțământul	  superior	  şi	  în	  lumea	  medicală,	  care	  propagă	  fără	  nicio	  reţținere	  ştiinţța	  
demonilor.	  El	  spune	  că	  omenirea	  a	  perceput	  greşit	  ordinea	  universală,	  şi	  că	  religia	  a	  limitat	  
accesul	  omului	  la	  imensele	  posibilităţți	  aflate	  la	  îndemâna	  lui.	  Dumnezeu,	  după	  ştiinţța	  lui,	  
este	  un	  mare	  vid	  impersonal,	  plin	  cu	  orice	  îşi	  imaginează	  mintea	  omenească.	  Orice	  îţți	  doreşti	  
se	  creează	  instantaneu,	  pentru	  tine,	  dacă	  ştii	  să	  foloseşti	  forţțele	  minţții	  pe	  care	  le	  posezi	  
nativ,	  ca	  un	  dar	  de	  la	  naştere.	  

Acest	  bulgăre	  de	  aur	  a	  fost,	  în	  orice	  generaţție,	  momeala	  cea	  mai	  de	  succes	  a	  
diavolului.	  Poţți	  avea	  orice	  doreşti;	  tu	  eşti	  creatorul,	  dar	  nu	  ai	  dezvoltat	  puterile	  divine	  pe	  
care	  le	  posezi.	  Este	  necesar	  să	  intri	  în	  legătură,	  să	  te	  conectezi	  cu	  divinitatea	  rezidentă	  în	  
tine,	  iar	  pentru	  aceasta	  există	  nişte	  tehnici	  speciale,	  deşi	  la	  îndemâna	  oricui.	  Totul	  este	  să	  te	  
goleşti	  de	  tine,	  să	  înlături	  barierele	  minţții,	  să	  te	  eliberezi	  de	  forţțele	  negative	  şi	  eventual	  să	  
apelezi	  la	  câţțiva	  călăuzitori	  spirituali,	  ghizi	  de	  conştiinţțe,	  care	  să	  te	  pună	  în	  legătură	  cu	  marii	  
maeştri	  din	  lumea	  invizibilă.	  

	  În	  lumina	  doctrinei	  sanctuarului,	  noi	  respingem	  categoric	  această	  măiastră	  ştiinţță	  a	  
demonilor.	  Nativ	  nu	  există	  niciun	  fel	  de	  divinitate	  în	  omul	  păcătos.	  El	  se	  naşte	  ca	  un	  templu	  
pustiu,	  o	  “casă	  goală,”	  bântuită	  apoi	  de	  spirite	  necurate	  şi	  urâte.	  Inima	  omenească	  este	  
“din	  tălpi	  până-‐n	  creştet…	  numai	  răni,	  vânătăi	  şi	  carne	  vie,	  nestoarse,	  nelegate,	  şi	  nealinate	  
cu	  untdelemn”	  (Isa	  1:6).	  

Dumnezeu	  nu	  locuieşte	  în	  templul	  Său,	  de	  unde	  a	  fost	  gonit	  prin	  decizia	  lui	  Adam.	  De	  
aceea,	  inima	  a	  ajuns	  “nespus	  de	  înşelătoare	  şi	  de	  deznădăjduit	  de	  rea,”	  iar	  vrăjmaşul	  “a	  pustiit	  
totul	  în	  locaşul	  Tău	  cel	  Sfânt.	  Potrivnicii	  Tăi	  au	  mugit	  în	  mijlocul	  Templului	  Tău;	  şi-‐au	  pus	  
semnele	  lor	  drept	  semne.	  Parcă	  erau	  nişte	  oameni,	  care	  ridică	  toporul	  într-‐o	  pădure	  deasă:	  
în	  curând	  au	  sfărâmat	  toate	  podoabele	  săpate,	  cu	  lovituri	  de	  securi	  şi	  ciocane.	  Au	  pus	  foc	  
Sfântului	  Tău	  locaş;	  au	  dărâmat	  şi	  au	  pângărit	  locuinţța	  Numelui	  Tău.	  Ei	  ziceau	  în	  inima	  lor:	  
‘Să-‐i	  prăpădim	  pe	  toţți!’	  Au	  ars	  toate	  locurile	  sfinte	  din	  ţțară.	  Semnele	  noastre	  nu	  le	  mai	  
vedem;	  nu	  mai	  este	  niciun	  prooroc,	  şi	  nu	  mai	  este	  nimeni	  printre	  noi,	  care	  să	  ştie	  până	  
când...”	  (Ps	  74:3-‐9).	  

Nu	  există	  niciun	  fel	  de	  divinitate	  în	  această	  ruină	  colosală;	  inima	  omenească	  este	  
doar	  o	  locuinţță	  a	  păsărilor	  necurate	  şi	  urâte,	  locuinţță	  luată	  cu	  viclenie,	  prin	  forţță,	  şi	  păstrată	  
prin	  subtile	  amăgiri	  şi	  distorsionări	  ale	  adevărului.	  Ce	  urmăresc	  acum,	  prin	  această	  campanie	  
de	  “descoperire”	  a	  divinităţții	  din	  noi?	  Nimic	  altceva	  decât	  combaterea	  luminii	  despre	  taina	  
lui	  Dumnezeu	  şi	  scopul	  Său	  din	  veacuri	  veşnice.	  

Ei	  vor	  să	  spună	  de	  fapt	  aşa:	  Ce	  venire	  a	  Duhului	  Sfânt	  aşteptaţți	  voi,	  ce	  părtăşie	  cu	  
natura	  divină	  visaţți?	  Dumnezeu	  locuieşte	  deja	  în	  voi,	  dar	  trebuie	  descoperit	  şi	  folosit.	  

Spiritismul	  deghizat	  în	  hainele	  ştiinţței	  moderne	  va	  face	  ravagii	  în	  anii	  care	  vor	  urma.	  
Ce	  vedem	  acum	  este	  doar	  primul	  pas	  al	  mişcării	  ecumenice,	  şi	  anume	  saltul	  
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protestantismului	  peste	  prăpastie	  către	  romanism.	  Pasul	  următor	  va	  fi	  şi	  mai	  spectaculos	  –	  
deşi	  la	  fel	  de	  subtil	  şi	  acompaniat	  de	  “tot	  felul	  de	  minuni,	  de	  semne	  şi	  puteri	  mincinoase”	  
(2	  Tes	  2:9)	  –	  şi	  anume	  saltul	  către	  spiritismul	  modern	  deghizat	  în	  exerciţții	  spirituale	  pentru	  
descoperirea	  divinităţții	  interioare.	  Acest	  trio	  formidabil	  –	  protestantism,	  romanism,	  spiritism	  
–	  va	  reuşi	  să	  alunge	  pe	  Dumnezeu	  de	  pe	  pământ,	  cu	  intenţția	  declarată	  că	  scopul	  lor	  este	  
aşezarea	  împărăţției	  lui	  Dumnezeu	  pe	  pământ.	  

Deşi	  diavolul	  a	  imitat	  aproape	  la	  perfecţție	  calea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  vindecare,	  
doctrina	  adventistă	  despre	  sanctuar	  expune	  şmecheria	  fără	  nicio	  dificultate:	  Nu,	  Dumnezeu	  
nu	  locuieşte	  în	  nicio	  persoană	  de	  pe	  această	  planetă.	  Toţți	  suntem	  “lipsiţți	  de	  slava	  lui	  
Dumnezeu”	  (Rom	  3:23),	  morţți	  în	  greşeli	  şi	  păcate.	  

Dar	  în	  Hristos,	  Dumnezeu	  Şi-‐a	  descoperit	  planul	  pentru	  omenire.	  El	  doreşte	  să	  Se	  
întoarcă	  în	  templul	  Său,	  locul	  locuinţței	  Sale,	  şi	  a	  promis	  că	  o	  va	  face,	  pentru	  toţți	  cei	  care	  vor	  
iubi	  neprihănirea	  lui	  Hristos.	  Ce	  vom	  fi,	  “nu	  s-‐a	  arătat	  încă,”	  şi	  întârzie	  “să	  se	  arate”	  din	  lipsa	  
de	  credinţță	  a	  miresei	  lui	  Hristos,	  care	  pare	  mai	  atrasă	  de	  copia	  falsificată	  a	  diavolului	  decât	  
de	  produsul	  original	  descoperit	  în	  Hristos.	  Dar	  se	  va	  arăta,	  căci	  vom	  fi	  ca	  El,	  şi	  Îl	  vom	  vedea	  
aşa	  cum	  este,	  adică	  un	  templu	  al	  Duhului	  Sfânt.	  

Taina	  fărădelegii	  este	  într-‐un	  stadiu	  destul	  de	  avansat,	  dar	  ea	  nu	  va	  păcăli	  pe	  niciunul	  
dintre	  cei	  care	  au	  înţțeles	  taina	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  şi-‐au	  întemeiat	  credinţța	  pe	  stânca	  de	  
neclintit	  a	  sanctuarului.	  

	  
	  


