
_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   1	  

	  
Credinţța	  ultimei	  generaţții	  

	  

	  

Duminică,	  28	  octombrie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  

	  	  

Punctul	  central	  al	  doctrinei	  sanctuarului	  este	  eliberarea	  completă	  de	  păcat	  a	  
poporului	  lui	  Dumnezeu,	  prin	  intermediul	  Zilei	  Ispăşirii	  pentru	  cei	  vii,	  numită	  ispăşirea	  finală.	  
Andreasen	  –	  alături	  de	  alţții	  –	  a	  înţțeles	  perfect	  această	  lucrare	  pentru	  generaţția	  finală,	  fără	  de	  
care	  marea	  controversă	  nu	  se	  poate	  încheia.	  El	  a	  spus	  răspicat	  –	  chiar	  dacă	  a	  deranjat	  atât	  de	  
multă	  lume	  în	  adventism	  şi	  în	  afara	  lui	  –	  că	  lucrarea	  lui	  Dumnezeu	  de	  pe	  pământ	  nu	  se	  poate	  
încheia	  fără	  o	  demonstraţție	  că	  oamenii	  pot	  trăi	  fără	  păcat,	  exact	  cum	  a	  trăit	  Hristos,	  şi	  că	  în	  
această	  demonstraţție	  este	  implicată	  slava	  lui	  Dumnezeu	  şi	  stabilitatea	  guvernării	  Sale.	  

Creştinismul	  susţține	  contrariul,	  şi	  anume	  că	  nu	  este	  nici	  nevoie,	  nici	  posibil	  ca	  
oamenii	  să	  trăiască	  fără	  păcat,	  deoarece	  Hristos	  a	  trăit	  în	  locul	  nostru,	  ca	  înlocuitor,	  anulând	  
cerinţțele	  legii	  pentru	  cei	  ce	  au	  credinţță	  în	  Hristos.	  Această	  teologie	  susţține	  că	  viaţța	  şi	  
moartea	  lui	  Hristos	  sunt	  suficiente	  pentru	  a	  susţține	  onoarea	  şi	  guvernarea	  divină,	  şi	  că	  
omenirea	  nu	  are	  niciun	  loc	  în	  această	  lucrare	  de	  justificare	  a	  puterii	  lui	  Dumnezeu	  în	  
evanghelie.	  

Ezechiel	  dezminte	  această	  poziţție,	  şi	  susţține	  puternic	  teologia	  lui	  Andreasen,	  că	  
Dumnezeu	  aşteaptă	  o	  generaţție	  prin	  care	  numele	  Lui	  să	  fie	  onorat	  înaintea	  oamenilor.	  

În	  capitolul	  36,	  Dumnezeu	  îi	  vorbeşte	  profetului	  despre	  marea	  controversă.	  El	  spune	  
că	  “vrăjmaşul”	  şi-‐a	  imaginat	  că	  a	  dat	  lovitura	  de	  graţție	  scopurilor	  lui	  Dumnezeu,	  prin	  idolatria	  
la	  care	  a	  momit	  pe	  copiii	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  că	  s-‐a	  lăudat	  cu	  această	  biruinţță:	  “„Ha!	  Ha!	  Aceste	  
înălţțimi	  veşnice	  au	  ajuns	  moştenirea	  noastră!”	  (Eze	  36:2).	  

Ce	  se	  întâmplase?	  Israel,	  sub	  amăgirile	  extrem	  de	  elaborate	  ale	  diavolului,	  “a	  lepădat	  
cu	  scârbă”	  binele	  pe	  care	  îl	  cunoscuse,	  şi	  rezultatul	  a	  fost	  că	  “vrăjmaşul	  îi	  va	  urmări”	  (Osea	  8:3),	  
adică	  va	  avea	  acces	  la	  el,	  protecţția	  lui	  Dumnezeu	  fiind	  alungată.	  Această	  lepădare	  a	  binelui	  
i-‐a	  dus	  la	  cele	  mai	  odioase	  destrăbălări,	  în	  cea	  mai	  sumbră	  idolatrie:	  “Fiul	  omului,	  cei	  din	  
casa	  lui	  Israel,	  când	  locuiau	  în	  ţțara	  lor,	  au	  spurcat-‐o	  prin	  purtarea	  lor	  şi	  prin	  faptele	  lor”	  
(Eze	  36:17).	  Şi	  ori	  de	  câte	  ori	  ţțara	  a	  fost	  spurcată	  de	  idolatrie,	  ea	  nu	  a	  mai	  putut	  găzdui	  pe	  
locuitorii	  ei.	  Israel	  a	  fost	  împrăştiat	  printre	  neamuri,	  uneori	  cu	  o	  violenţță	  de	  nedescris.	  
Vrăjmaşul	  i-‐a	  urmărit	  clipă	  de	  clipă,	  înţțelegând	  bine	  potenţțialul	  lor	  de	  a	  expune	  administraţția	  
lui	  criminală.	  
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Dar	  vrăjmaşul	  nu	  s-‐a	  mulţțumit	  doar	  să-‐i	  împrăştie	  printre	  neamuri.	  Capodopera	  lui	  a	  
fost	  să-‐i	  angajeze	  ca	  misionari	  pentru	  cauza	  lui,	  agenţți	  în	  lucrarea	  de	  denigrare	  a	  caracterului	  
lui	  Dumnezeu.	  Şi	  i-‐a	  reuşit	  perfect:	  

“Când	  au	  venit	  printre	  neamuri,	  ori	  încotro	  se	  duceau,	  pângăreau	  Numele	  Meu	  cel	  
Sfânt,	  aşa	  încât	  se	  zicea	  despre	  ei:	  ‘Acesta	  este	  poporul	  Domnului,	  ei	  au	  trebuit	  să	  iasă	  din	  
ţțara	  lor’”	  (Eze	  36:20).	  

Dumnezeu	  recunoaşte	  aici	  că	  Numele	  şi	  guvernarea	  Sa	  au	  fost	  terfelite	  de	  poporul	  
Său,	  şi	  că	  aceasta	  este	  o	  realitate	  care	  trebuie	  corectată:	  “Am	  vrut	  să	  scap	  cinstea	  Numelui	  
Meu	  celui	  Sfânt,	  pe	  care-‐L	  pângărea	  casa	  lui	  Israel	  printre	  neamurile	  la	  care	  se	  dusese”	  
(36:21).	  

Ce	  face	  Dumnezeu	  atunci	  când	  doreşte	  să	  remedieze	  această	  situaţție?	  Care	  este	  
metoda	  corectă	  de	  a	  îndrepta	  situaţția?	  Ascultaţți:	  

“De	  aceea	  voi	  sfinţți	  Numele	  Meu	  cel	  mare,	  care	  a	  fost	  pângărit	  printre	  neamuri	  pe	  
care	  L-‐aţți	  pângărit	  în	  mijlocul	  lor.	  Şi	  neamurile	  vor	  cunoaşte	  că	  Eu	  Sunt	  Domnul,	  zice	  Domnul	  
Dumnezeu,	  când	  voi	  fi	  sfinţțit	  în	  voi	  sub	  ochii	  lor”	  (Eze	  36:23).	  

Fratele	  Andreasen	  a	  înţțeles	  perfect	  ce	  se	  întâmplă	  aici.	  Numele	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  
batjocorit	  de	  poporul	  Său,	  iar	  Dumnezeu	  doreşte	  ca	  Numele	  Său	  să	  fie	  reabilitat	  în	  şi	  prin	  
poporul	  Său.	  El	  doreşte	  să	  fie	  sfinţțit	  în	  noi,	  sub	  ochii	  oamenilor.	  Aceasta	  este	  marea	  
demonstraţție	  de	  la	  finalul	  marii	  controverse,	  şi	  fără	  de	  care	  lucrarea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  se	  
poate	  încheia.	  

Spiritul	  Profetic	  secondează	  magistral	  această	  concepţție:	  “Când	  caracterul	  lui	  Hristos	  
va	  fi	  desăvârşit	  reprodus	  în	  poporul	  Său,	  atunci	  El	  va	  veni	  spre	  a-‐i	  pretinde	  ca	  fiind	  ai	  Lui”	  
(COL	  69).	  

Şi	  cum	  face	  Dumnezeu	  ca	  Numele	  Lui	  să	  fie	  “Sfinţțit	  în	  voi	  sub	  ochii	  lor”?	  

Nimic	  mai	  puţțin	  decât	  lucrarea	  descrisă	  în	  ziua	  ispăşirii	  –	  o	  completă	  lucrare	  de	  
creaţție	  asupra	  inimii	  omeneşti,	  cu	  totul	  conformă	  cu	  scopurile	  legământului	  cel	  veşnic:	  

“Căci	  vă	  voi	  scoate	  dintre	  neamuri,	  vă	  voi	  strânge	  din	  toate	  ţțările,	  şi	  vă	  voi	  aduce	  
iarăşi	  în	  ţțara	  voastră.	  Vă	  voi	  stropi	  cu	  apă	  curată,	  şi	  veţți	  fi	  curăţțiţți;	  vă	  voi	  curăţți	  de	  toate	  
spurcăciunile	  voastre	  şi	  de	  toţți	  idolii	  voştri.	  Vă	  voi	  da	  o	  inimă	  nouă,	  şi	  voi	  pune	  în	  voi	  un	  duh	  
nou;	  voi	  scoate	  din	  trupul	  vostru	  inima	  din	  piatră,	  şi	  vă	  voi	  da	  o	  inimă	  de	  carne.	  Voi	  pune	  
Duhul	  Meu	  în	  voi,	  şi	  vă	  voi	  face	  să	  urmaţți	  poruncile	  Mele	  şi	  să	  păziţți	  şi	  să	  împliniţți	  legile	  
Mele”	  (Eze	  36:24-‐27).	  

Aceasta	  este	  binecuvântata	  lucrare	  a	  Zilei	  Ispăşirii	  pentru	  cei	  vii,	  obligatorie	  pentru	  ca	  
pământul	  să	  fie	  luminat	  de	  slava	  lui	  Dumnezeu.	  În	  acest	  conflict	  major,	  “Chiar	  chipul	  lui	  
Dumnezeu	  trebuie	  reprodus	  în	  omenire.	  Onoarea	  lui	  Dumnezeu,	  onoarea	  lui	  Hristos,	  este	  
implicată	  în	  desăvârşirea	  de	  caracter	  a	  poporului	  Său”	  (DA	  671).	  

	  
	  


