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Evenimentele finale
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In acest studiu vom vedea 3 evenimente care vor avea loc in timpurile din urma.

Aceste trei evenimente sunt : judecata de cercetare, a doua venire a lui Hristos si 
invierea celor drepti

Biserica Adventista este unica ce crede ca exista sus in Ceruri un Sanctuar in care 
Domnul Isus mijloceste in favoarea copiilor Sai! In realitate, aceasta este doctrina care 
distinge biserica noastra de celelalte. Nu este nici Sabatul pentru ca exista multe biserici 
care pazesc Sabatul si nici doctrina celei de-a Doua Veniri pentru ca toate bisericile crestine 
cred in a Doua Venire a lui Hristos dar nu este nici o alta biserica ce crede in doctrina 
Sanctuarului.
Urmatoarea intrebare logica este “ De unde am scos aceasta doctrina ? ”. Din Biblie, 
bineineles. Adventistii au un principiu care se cheama Sola Scriptura ; toate doctrinele au 
fost scoase doar din Sfanta Scriptura. 

Sa citim dar Evrei 8, 1.2 : 

“Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat  
la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al  
adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” 

In acest text sunt doua idei pe care le vom comenta. 
Prima este aceea ca Isus este Marele nostrum Preot care sta la dreapta scaunului de 
domnie. Aceasta idee este foarte clara si nu are nevoie de comentarii. 

A doua in schimb spune ca exista in Ceruri un Cort care a slujit drept model 
Sanctuarului pe care l-a avut poporul Israel pe Pamant. Este foarte simplu insa majoritatea 
crestinilor par sa un inteleaga acest concept.

Insa acest lucru nu este totul. Epistola catre Evrei spune mai mult; sa citim capitolul 9 
versetele de la 23 la 25 : 

„ Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul  
acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea. 
Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul  
adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru 



noi, înaintea lui Dumnezeu. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi,  
ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al  
lui; „ 

Aici intalnim doua idei interesante : prima este ca marele preot intra o data pe an in 
Locul Preasfant cu un sange care nu este al lui, ci al unui animal.

A doua idee este aceea ca Hristos a intrat acolo, in Locul Preasfant al Sanctuarului 
Ceresc o singura data, cu sangele Lui.

Noi credem ca aceasta intrare a lui Hristos in Sfanta Sfintelor, sau, cu alte cuvinte – 
inceputul judecatii de cercetare a inceput la sfarsitul profetiei celor 2300 de seri si dimineti 
si ca profetia s-a incheiat pe 22 Octombrie 1844.

In a doua parte a acestui studiu vom vedea ce implica Doctrina Sanctuarului si a Judecatii 
de Cercetare.

Daniel 8,14 si doctrina Sanctuarului ne invata ca Hristos face chiar acum ultima sa 
lucrare de Mare Preot in Sanctuarul ceresc. 

Stim ce se intampla in Ceruri! Dumnezeu isi judeca poporul! 

Ajungem spre finalul Milei Lui Dumnezeu si suntem martorii confruntarii Puterii lui 
Dumnezeu cu cea a Diavolului. 

Lucrarea lui Hristos din Sanctuar nu doar ca cer din partea noastra implicarea in 
vestirea Evangheliei vesnice a lui Dumnezeu si a celor trei solii ingeresti ci ne provoaca in 
acelasi timp sa ne evaluam relatia noastra personala cu Hristos.

Experienta noastra religioasa ar trebui sa fie caracterizata printr-o umila dependenta de 
Dumnezeu si o odihna in El prin credinta.

Asa cum Sanctuarul din Cer este purificat la fel si viata noastra ar trebui curatata de 
orice rau. Aceasta se realizeaza prin pocainta noastra si iertarea din partea lui Hristos!

Pe de alta parte judecata de cercetare care are loc in Ceruri este o marturie ca 
Dumnezeu cunoaste in parte si are grija de fiecare fiinta umana. Din nou vedem aici o 
reconfirmare a valorii noastre in ochii lui Dumnezeu. Hristos este avocatul nostru!

Dragul meu, nici o fiinta umana nu este necunoscuta in Consiliul Ceresc.

Cei mantuiti nu se vor uni marii familii din ceruri ca niste straini ci ca niste apartinatori 
ai familiei lui Dumnezeu.

Judecata de cercetare mai demostreaza ca faptele oamenilor au un impact cosmic. 



Fiecare fapta, fiecare gand sunt inregistrate in cartile ceresti. 

Si acest lucru in loc sa fie un motiv de ingrijorare este fundamentul bucuriei.
Orice lucru bun este inregistrat ca si orice fapta rea dar Dumnezeu poate schimba orice 
persoana intr-o fiinta noua, sfanta! El poate schimba slabiciunile, greselile si caderile care 
sunt inregistrate acolo pentru ca Hristos este avocatul celui ce crede. 

Celor credinciosi nu li se va tinea seama de greseli in timpul judecatii tocmai pentru ca 
acestia au avut o legatura cu Hristos si toate pacatele lor au fost transferate asupra Lui pe 
cruce. Vor fi sterse deci si nimeni nu-si va mai aduce aminte de ele.

Curatirea Sanctuarului Ceresc arata natura morala a Dumnezeului nostru.

Cel ce guverneaza Universul este o persoana a carei dorinta este Lege, dar o lege a 
iubirii. El este arbitrul moral al Universului si de aceea este moral responsabil in fata 
acestuia.

Cel mantuit ar trebui sa fie linistit stiind ca exista Cineva care conduce acest Univers si 
este Atotputernic si Atotiubitor.

Pentru restaurarea Universului judecata este indispensabila.

Si pentru ca judecata se bazeaza pe Legea lui Dumnezeu, ramasita sunt cei care pazesc 
poruncile Lui Dumnezeu ca un raspuns plin de iubire la Harul lui Dumnezeu.

Purificarea sanctuarului marturiseste faptul ca raul un este etern!

Mai devreme sau mai tarziu raul se va sfarsi.

La sfarsitul lucrarii Sale in Sanctuar, Hristos va reveni pentru a-si elibera poporul de 
sub robia mortii si a pacatului. Si in acel moment, Azazel sau Satana va fi dat pe fata 
inaintea intregului univers ca fiind responsabilul din spatele mortii si al pacatului si se va 
porunci nimicirea lui adica victoria Mielului asupra puterilor intunericului.

Nimicirea lui Satana va fi definitiva si intreg universul va fi martorul ei!

Semnificatia Crucii se adanceste studiind mijlocirea lui Hristos in mijlocul 
Sanctuarului. Este de fapt cea mai mare descoperire a harului si iubirii lui Dumnezeu fata 
de om.

Este un element indispensabil in rezolvarea problemei pacatului. 

Dragostea lui Dumnezeu insa, mai are si alte aspecte care vor fi intelese doar in 
vesnicie.

Lucrarea preoteasca a lui Hristos in Sanctuar descopera importanta crucii. Lucrarea de 



mijlocire si judecata este simpla dar in acelasi timp profunda si esentiala pentru intelegerea 
harului lui Dumnezeu.

Hristos revendica in Sanctuarul Ceresc valoarea fiintei umane, valoarea Legii lui 
Dumnezeu care se reflecta in Caracterul Sau; revendica sentimentul dreptatii distrus de 
diavol.

In a treia parte a  acestui studiu vom descoperi relatia care exista intre doctrina 
Sanctuarului si Revenirea lui Hristos.

Sa citim Fapte 3,19.20 : 

“ Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor 
prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la  
Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de 
înviorare  şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, “

Trebuie avut in vedere ca pentru Israel, in timpuri stravechi, Ziua Judecatii era ziua 
parerii de rau! 

Petru in discursul sau cheama crestinii la pocainta ca sa li se stearga pacatele. 

La ce te duce cu gandul aceasta?
Astazi, pentru noi este ziua judecatii, Astazi, inainte ca Isus sa revina! 

Faptul ca Isus a inceput marea Sa lucrare in ceruri in loc sa ne sperie ar trebui sa ne 
asigure ca Revenirea lui Hristos e aproape.

Iata ce spune Pavel in 1 Tesaloniceni 5, 1-9 : 

“ Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.

Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.

Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca 
durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.

Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai  
întunericului.

De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.

Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.



Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a  
dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. “

In ultima fraza se vorbeste despre dragoste, de speranta si mantuire – trei elemente 
cheie incluse in judecata de cercetare.

Altfel spus ar trebui sa avem aceeasi atitudine fata de a doua venire ca si fata de 
judecata : speranta si incredere in Hristos!

Incheiem acest studiu vorbind despre moarte si inviere.

Cand Isus va reveni, cei morti in Hristos vor invia primii. Aceasta este o promisiune.

Nemurirea nu le va fi data celor credinciosi in momentul mortii!. 
Daca ar fi fost asa, spiritul celor morti ar fi umblat liber pentru ca i-a fost data nemurirea si 
spiritual nu moare. 

Nu este adevarat! Aceasta este o minciuna!

Pavel, scriindu-i lui Timotei i-a zis in 2 Timotei 1,10 : 

“ dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a 
nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. “

Cat de frumos suna!
Prima data, Isus nimiceste moartea; apoi aduce viata si neputrezirea.
Acum, daca cei care murisera si erau deja nemuritori, primisera deja neputrezirea atunci 
de ce Isus ar nimici prima data moartea pentru ca abia apoi sa dea viata si neputrezirea? 

Nu are logica!

Problema este ca oamenii vorbesc atat de mult despre viata de dupa moarte incat pare 
ca deja s-a acceptat ideea ca si cum ar fi fost normala…si nu e!

Aceasta problema a mortii e de asemenea o parte a luptei dintre Hristos si Potrivnic.

Noi avem Cuvantul lui Dumnezeu! Nu te lasa inselat!

Se pare ca in societatea in care traim e la moda sa crezi ca atunci cand un om moare,  
spiritul sau iese si se plimba prin alte locuri sau merge sa-si ispaseasca pacatele…

Minciuna!

De unde scot ei aceste idei…nu stiu.



In schimb, stiu de unde am eu informatiile care ti le ofer – din cuvantul lui Dumnezeu!

A vazut cineva vreun spirit, a vorbit cineva cu el?

Categoric ca nu; insa exista si oameni care vorbesc cu spiritele, care organizeaza 
sedinte spiritiste dar chiar si aici Biblia are ceva de spus. Si Biblia invata ca atunci cand 
un om moare, corpul lui se intoarce in tarana si suflarea de viata la Dumnezeu pana in 
Ziua Judecatii!

Si atunci cand Hristos va reveni, moartea nu va mai fi si ii va da omului Viata Vesnica 
dar doar atunci cand Hristos va reveni!

Gandeste-te bine la aceste lucruri!

Domnul sa te binecuvanteze!


