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"Îmi	  vor	  fi	  o	  comoară	  deosebită"	  
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Capitolele	  trei	  şi	  patru	  din	  Maleahi	  sunt	  de	  o	  importanţță	  deosebită	  pentru	  cei	  din	  
biserica	  rămăşiţței	  care	  iau	  în	  serios	  implicaţțiile	  credinţței	  lor	  că	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  
este	  cea	  care	  va	  pregăti	  Mireasa	  pentru	  nunta	  Mielului.	  

La	  jumătatea	  pasajului,	  profetul	  face	  o	  declaraţție	  importantă	  cu	  privire	  la	  cei	  despre	  
care	  a	  vorbit	  la	  începutul	  capitolului	  trei:	  „Ei	  vor	  fi	  ai	  Mei,	  zice	  Domnul	  oştirilor,	  Îmi	  vor	  fi	  o	  
comoară	  deosebită,	  în	  ziua	  pe	  care	  o	  pregătesc	  Eu”	  (Mal	  3:17).	  

Cine	  sunt	  aceşti	  “ei”	  despre	  care	  Dumnezeu	  declară	  că	  vor	  fi	  “o	  comoară	  deosebită”	  
pentru	  El,	  în	  ziua	  aceea	  specială	  când	  Solul	  legământului	  va	  intra	  “deodată”	  în	  templul	  Său?	  

Aceşti	  “ei”	  sunt	  oameni	  din	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  din	  vremea	  sfârşitului	  care	  au	  o	  
singură	  prioritate:	  urmăresc	  şi	  aşteaptă	  un	  eveniment	  esenţțial,	  numit	  ziua	  ispăşirii	  pentru	  cei	  
vii,	  când	  va	  intra	  “deodată”	  în	  templul	  Său	  “Domnul	  pe	  care-‐L	  căutaţți:	  Solul	  legământului,	  pe	  
care-‐L	  doriţți”	  (Mal	  3:1).	  

De	  ce	  este	  numit	  Domnul	  aici	  ca	  fiind	  “Solul	  legământului”?	  Deoarece	  lucrarea	  care	  
urmează	  să	  fie	  făcută	  “în	  templul	  Său”	  este	  cea	  descrisă	  de	  Ezechiel	  în	  capitolul	  31,	  şi	  reluată	  
de	  Pavel	  în	  Evrei:	  “Dar	  iată	  legământul	  pe	  care-‐l	  voi	  face	  cu	  casa	  lui	  Israel,	  după	  acele	  zile,	  
zice	  Domnul:	  voi	  pune	  legile	  Mele	  în	  mintea	  lor	  şi	  le	  voi	  scrie	  în	  inimile	  lor;	  Eu	  voi	  fi	  
Dumnezeul	  lor,	  şi	  ei	  vor	  fi	  poporul	  Meu.	  Şi	  nu	  vor	  mai	  învăţța	  fiecare	  pe	  vecinul	  sau	  pe	  fratele	  
său,	  zicând:	  ‘Cunoaşte	  pe	  Domnul!’	  Căci	  toţți	  Mă	  vor	  cunoaşte,	  de	  la	  cel	  mai	  mic	  până	  la	  cel	  
mai	  mare	  dintre	  ei”	  (Evr	  8:10-‐11).	  

Prin	  urmare,	  Solul	  legământului	  cel	  veşnic	  urmează	  să	  intre	  în	  templul	  Său	  spre	  a	  
scrie	  acolo	  “legile	  Mele.”	  Este	  calea	  

	  divină	  prin	  care	  cele	  două	  naturi,	  umană	  şi	  divină,	  se	  unesc.	  O	  asemenea	  lucrare	  face	  
ca	  oamenii	  să-‐L	  “cunoască”	  pe	  Domnul,	  adică	  să	  fie	  conectaţți	  la	  izvorul	  vieţții,	  căci	  “să	  Te	  
cunoască	  pe	  Tine”	  este	  viaţță	  veşnică	  (Ioan	  17:3).	  

Ziua	  pe	  care	  o	  pregăteşte	  Dumnezeu	  cu	  asiduitate	  este	  ziua	  ispăşirii	  finale,	  îndelung	  
amânată,	  evitată,	  refuzată	  şi	  chiar	  urâtă	  de	  poporul	  care	  se	  numeşte	  cu	  numele	  Domnului.	  
Natura	  umană	  se	  cutremură	  la	  gândul	  de	  a	  fi	  confruntată	  cu	  neprihănire	  pură.	  Aceasta	  este	  
un	  foc	  mistuitor	  pentru	  egoismul	  nociv	  al	  firii	  pământeşti.	  Mireasa	  a	  evitat	  cu	  îndărătnicie	  să-‐
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L	  urmeze	  pe	  Mire	  dincolo	  de	  “perdeaua	  dinlăuntru.”	  Ea	  s-‐a	  mulţțumit	  să-‐L	  lase	  pe	  El	  să	  intre	  
în	  prezenţța	  sfinţțeniei	  în	  locul	  ei,	  nepăsătoare	  la	  costul	  imens	  pe	  care	  l-‐a	  achitat	  cerul	  spre	  a	  
face	  posibilă	  această	  “trecere”	  dincolo	  de	  perdea	  a	  omului	  căzut.	  Biserica	  rămăşiţței	  se	  
mulţțumeşte	  cu	  mijlocirea	  lui	  Hristos,	  aşteptând	  să	  fie	  mântuită	  “în”	  şi	  nu	  “din”	  păcatele	  ei,	  
sperând	  şi	  predicând	  că	  biruinţța	  îi	  va	  fi	  oferită	  doar	  ca	  o	  declaraţție	  juridică	  la	  apariţția	  lui	  
Hristos	  pe	  nori.	  Ea	  nu	  crede	  că	  Solul	  legământului	  are	  de	  făcut	  o	  lucrare	  chiar	  în	  inima	  şi	  
mintea	  ei,	  o	  lucrare	  de	  ştergere	  a	  păcatului,	  de	  îndepărtare	  a	  nelegiuirii	  şi	  de	  aşezare	  în	  
templul	  inimii	  a	  neprihănirii	  veşnice.	  

Când	  scrie	  “Îmi	  vor	  fi	  o	  comoară	  deosebită	  în	  ziua	  pe	  care	  o	  pregătesc	  Eu,”	  Maleahi	  
ne	  transmite	  parcă	  trepidaţția	  inimii	  lui	  Dumnezeu	  la	  realizarea	  unei	  noi	  lucrări	  de	  creaţțiune	  a	  
Soarelui	  Neprihănirii.	  Din	  bezna	  impenetrabilă	  a	  dezmăţțului	  planetar,	  Dumnezeu	  pune	  
înaintea	  universului	  spectator	  un	  grup	  de	  oameni	  care	  stau	  “fără	  vină”	  înaintea	  scaunului	  de	  
judecată,	  oameni	  “fără	  pată,	  zbârcitură,	  sau	  ceva	  de	  felul	  acesta,”	  o	  adevărată	  comoară	  în	  
şedinţța	  excepţțională	  a	  procesului	  lui	  Dumnezeu.	  Ei	  Îl	  urmează	  pe	  Miel	  “oriunde	  merge	  El,”	  
căci	  au	  descoperit	  la	  timp	  calea	  consacrată	  către	  desăvârşirea	  creştină	  şi	  au	  păşit	  pe	  urmele	  
lui	  Hristos	  în	  experienţța	  părtăşiei	  de	  natura	  divină.	  În	  sfânta	  sfintelor,	  creuzetul	  familiei	  
divino-‐umane,	  fărădelegea	  “fiilor	  lui	  Levi”	  va	  fi	  curăţțită	  “cum	  se	  lămureşte	  aurul	  şi	  argintul”	  
(Mal	  3:3),	  omul	  cel	  vechi	  este	  “pironit	  împreună	  cu	  Hristos,”	  iar	  neprihănirea	  veşnică	  este	  
sigilată	  pentru	  vecie	  în	  caracterul	  lor.	  

Aceasta	  a	  fost	  esenţța	  soliei	  1888.	  Din	  păcate,	  ei	  nu	  i	  s-‐a	  permis	  să	  fie	  decât	  
“începutul”	  lumini	  îngerului	  a	  cărui	  slavă	  urma	  să	  umple	  tot	  pământul.	  Nu	  i	  s-‐a	  permis	  să	  
ajungă	  la	  poporul	  nostru,	  şi	  “prin	  acţțiunea	  propriilor	  noştri	  fraţți”	  a	  fost	  ţținută	  departe	  de	  
lume.	  

Dar	  Dumnezeu	  nu	  a	  abandonat	  proiectele	  pentru	  “ziua	  aceea”	  şi	  nu	  a	  modificat	  
“scopul	  Său	  din	  veacuri	  veşnice”	  chiar	  dacă	  rămăşiţța	  face	  tot	  ce	  îi	  stă	  în	  putere	  spre	  a	  evita	  
să	  se	  confrunte	  cu	  “neprihănirea	  lui	  Hristos	  în	  legătură	  cu	  legea.”	  El	  va	  face	  din	  cei	  de	  pe	  
urmă	  păcătoşi	  ai	  ultimei	  generaţții,	  oameni	  care	  au	  moştenit	  toate	  defectele	  strămoşilor	  lor,	  
o	  “comoară	  deosebită.”	  

Aşteptând	  timpul	  glorios	  când	  “toţți	  Mă	  vor	  cunoaşte,”	  să	  nu	  pierdem	  nici	  un	  moment	  
în	  împlinirea	  misiunii	  la	  care	  am	  fost	  chemaţți,	  spunând	  Miresei	  lui	  Hristos:	  “Să	  cunoaştem,	  să	  
căutăm	  să	  cunoaştem	  pe	  Domnul!	  Căci	  El	  se	  iveşte	  ca	  zorile	  dimineţții,	  şi	  va	  veni	  la	  noi	  ca	  o	  
ploaie,	  ca	  ploaia	  de	  primăvară,	  care	  udă	  pământul!”	  (Osea	  6:3).	  Să	  facem	  acest	  lucru	  cu	  
răbdare,	  cu	  umilinţță,	  cu	  respect,	  chiar	  dacă	  observăm	  tot	  mai	  dureros	  că	  evlavia	  poporului	  
nostru	  este	  “ca	  norul	  de	  dimineaţță,	  şi	  ca	  roua	  care	  trece	  curând”	  (Osea	  6:4).	  Ploaia	  de	  
primăvară	  –	  “un	  învăţțător	  al	  neprihănirii”	  –	  va	  veni	  cu	  siguranţță,	  iar	  Solul	  legământului	  va	  
avea,	  “în	  ziua	  aceea”	  o	  comoară	  deosebită.	  


