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"Sfântul	  locaş	  va	  fi	  curăţțit"	  

	  

	  

Joi,	  16	  februarie	  2006	  
__________________________________________	  

Donald	  K.	  Short	  
	  
	  

	  

	  	  

Dacă	  naţțiunea	  iudaică	  ar	  putea	  să	  înţțeleagă	  în	  totalitate	  adevărul	  din	  Vechiul	  
Testament,	  ar	  descoperi	  pe	  Hristos,	  Mesia	  Cel	  făgăduit,	  prezentat	  şi	  confirmat	  cu	  claritate	  în	  
Noul	  Testament.	  Ei	  nu	  au	  reuşit	  să	  recunoască	  Personajul	  principal	  pe	  care	  istoria	  lor	  Îl	  
descoperă,	  deoarece	  nu	  au	  citit-‐o	  cu	  discernământ	  spiritual.	  

Tragedia	  acestei	  orbiri	  poate	  fi	  depăşită	  de	  fiecare	  evreu	  care	  reciteşte	  Raportul,	  
înţțelege	  şi	  acceptă	  ceea	  ce	  spune	  istoria	  cu	  adevărat.	  Onestitatea	  va	  obliga	  la	  o	  acceptare	  din	  
inimă	  a	  lui	  Isus	  ca	  Mesia.	  Dacă	  evreii	  ar	  putea	  vedea	  scopul	  adevărat	  şi	  slava	  lui	  Dumnezeu	  în	  
istoria	  lor,	  aceasta	  ar	  avea	  repercursiuni	  în	  întreaga	  lume.	  Efectele	  ar	  fi	  simţțite	  printre	  toate	  
naţțiunile.	  Respingerea	  istoriei	  lor	  timp	  de	  secole	  ar	  fi	  transformată	  într-‐o	  pocăinţță	  adâncă	  cu	  
urmări	  uimitoare.	  Dar	  nu	  toţți	  evreii	  acceptă	  adevărul,	  aşa	  cum	  este,	  despre	  istoria	  lor,	  şi	  
naţțiunea	  va	  fi	  fragmentată.	  În	  limbajul	  adventist	  aceasta	  ar	  fi	  o	  “zguduire”	  datorată	  
“mărturiei	  directe,”	  cu	  rezultate	  grozave	  şi	  cuprinzătoare.	  

Totuşi,	  dacă	  Duhul	  lui	  Dumnezeu	  poate	  atinge	  un	  segment	  al	  naţțiunii,	  iar	  aceştia	  
descoperă	  mântuirea	  prin	  credinţță	  şi	  dau	  lui	  Dumnezeu	  slava	  pe	  care	  o	  merită,	  reabilitând	  
numele	  Său,	  atunci	  cu	  siguranţță	  că	  durerea	  “zguduirii”	  va	  merita	  toate	  implicaţțiile.	  Rezultatul	  
acestei	  credinţțe	  autentice	  în	  Biblie,	  istoria	  naţțiunii	  lor,	  va	  purta	  rodul	  convingerii	  şi	  pocăinţței.	  
Va	  fi	  ca	  şi	  când	  “…	  am	  văzut	  pogorându-‐se	  din	  cer	  un	  alt	  înger,	  care	  avea	  o	  mare	  putere;	  şi	  
pământul	  s-‐a	  luminat	  de	  slava	  lui”	  (Apoc.	  18:1).	  Un	  asemenea	  deznodământ	  ar	  putea	  avea	  
loc	  oricând,	  dacă	  ei	  sunt	  doritori	  să	  accepte	  Raportul	  aşa	  cum	  este.	  

Israelul	  modern,	  biserica	  rămăşiţței,	  biserica	  noastră,	  are	  o	  istorie	  de	  numai	  un	  secol,	  
în	  comparaţție	  cu	  mileniile	  naţțiunii	  iudaice.	  Dar	  istoria	  noastră	  este	  înfăptuită	  în	  timpul	  
sfârşitului	  şi	  are	  o	  semnificaţție	  specială	  pentru	  ca	  universul	  întreg	  s-‐o	  citească.	  Geniul	  latent	  
al	  adventismului,	  perceput	  acum	  doar	  într-‐o	  mică	  măsură,	  va	  trebui	  să-‐şi	  ocupe	  locul	  şi	  să	  fie	  
înţțeles,	  invincibil	  în	  faţța	  bastioanelor	  păcatului.	  Întrebarea	  este:	  Cât	  timp	  va	  fi	  necesar	  
pentru	  adventişti	  ca	  să	  “vadă”	  şi	  să	  “cunoască”	  istoria	  lor	  mai	  bine	  decât	  strămoşii	  lor	  
spirituali?	  

Această istorie s-ar fi putut încheia cu mult timp în urmă dacă n-am insista să spunem 
că “vedem,” şi, prin urmare, să dovedim că nu numai evreii din vechime pot fi orbi. Istoria 
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noastră în curs de desfăşurare devine cu fiecare an ce trece mai uluitoare. Dacă “descoperirile 
lui Dumnezeu” pe care le-au avut evreii şi care au trecut apoi la Rămăşiţă urmează să fie 
acceptate concret, mai devreme sau mai târziu scopul divin urmează să se împlinească în 
fiecare detaliu, indiferent cât de umilitoare poate fi experienţa pentru noi. Ispăşirea finală 
trebuie realizată, “sfântul Locaş va fi curăţit” (Dan. 8:14).	  

	  


