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În	  anul	  1905,	  un	  fiu	  de	  sânge	  al	  lui	  Avraam,	  pe	  nume	  Albert	  Einstein,	  formula	  ecuaţția	  
teoriei	  relativităţții.	  Patruzeci	  de	  ani	  mai	  târziu,	  ca	  rezultat	  direct	  al	  acestei	  teorii,	  a	  explodat	  
prima	  bombă	  atomică	  şi	  a	  început	  era	  nucleară.	  În	  1905	  nu	  exista	  decât	  o	  teorie,	  doar	  câteva	  
simboluri	  scrise	  pe	  hârtie.	  Dar	  în	  aceste	  simboluri	  se	  găsea	  energie	  care	  să	  mute	  munţții	  şi	  
care	  să	  producă	  lumină	  egală	  cu	  a	  soarelui.	  Au	  trebuit	  patruzeci	  de	  ani	  ca	  formula	  lui	  Einstein	  
să	  ajungă	  o	  realitate	  vie,	  eminentă	  dovadă	  a	  premisei.	  

Cu	  mai	  mult	  de	  un	  secol	  în	  urmă,	  în	  1848,	  primii	  credincioşi	  adventişti	  au	  ţținut	  o	  serie	  
de	  şase	  conferinţțe,	  unde	  au	  fost	  formulate	  adevărurile	  majore	  ale	  bisericii	  rămăşiţței,	  unde	  
“hotarele”	  au	  fost	  aşezate	  pe	  baza	  Scripturii.	  Patruzeci	  de	  ani	  mai	  târziu,	  Domnul	  a	  hotărât	  
ca	  aceste	  adevăruri	  să	  aducă	  roadă,	  trimiţțând	  “o	  foarte	  preţțioasă	  solie”	  în	  1888.	  

Era	  o	  solie	  care	  urmărea	  să	  aducă	  “mai	  proeminent	  în	  faţța	  lumii	  pe	  Mântuitorul...	  Ea	  
invită	  poporul	  să	  primească	  neprihănirea	  lui	  Hristos...	  Toată	  puterea	  este	  dată	  în	  mâinile	  Sale	  
ca	  să	  poată	  oferi	  daruri	  bogate	  oamenilor,	  oferind	  darul	  nepreţțuit	  al	  neprihănirii	  Sale	  omului	  
neajutorat.	  Dumnezeu	  a	  poruncit	  ca	  această	  solie	  să	  fie	  dată	  lumii.	  Este	  solia	  îngerului	  al	  
treilea,	  care	  trebuie	  proclamată	  cu	  voce	  tare	  şi	  însoţțită	  de	  revărsarea	  Duhului	  Sfânt	  în	  
măsură	  bogată...	  Hristos	  mijloceşte	  pentru	  biserică	  în	  curţțile	  cereşti,	  pentru	  cei	  pentru	  care	  a	  
plătit	  o	  răscumpărare	  de	  sânge...	  Să	  nu	  uităm	  niciodată	  că	  este	  Cineva	  care	  poate	  să	  
îndepărteze	  păcatul	  şi	  să	  salveze	  pe	  păcătos...	  Dumnezeu	  a	  dat	  slujitorilor	  Săi	  o	  mărturie	  care	  
prezintă	  adevărul	  aşa	  cum	  este	  el	  în	  Isus,	  care	  este	  solia	  îngerului	  al	  treilea	  în	  tonuri	  clare	  şi	  
distincte.”	  

Dar	  astăzi,	  după	  mai	  bine	  de	  un	  secol,	  formula	  adevărului	  rămâne	  doar	  nişte	  
simboluri	  pe	  hârtie,	  teribil	  de	  ignorată,	  cu	  siguranţță	  neverificată.	  Şi	  totuşi,	  inerent	  în	  
adevărul	  dat	  acestui	  popor	  se	  află	  suma	  totală	  a	  puterii	  Creatorului	  universului.	  Pământul	  
întreg	  va	  fi	  luminat	  cu	  o	  slavă	  nemaivăzută	  de	  ochiul	  muritorilor.	  Adevărul	  din	  posesia	  
acestui	  popor	  va	  umbri	  orice	  perlă	  de	  gândire	  produsă	  de	  toţți	  filozofii	  secolelor	  trecute	  şi	  va	  
aduce	  la	  tăcere	  toate	  fanteziile	  teologice	  ale	  omenirii.	  

Pionierii	  acestei	  solii,	  prin	  rugăciune,	  credinţță	  şi	  studiul	  Cuvântului	  lui	  Dumnezeu,	  au	  
ridicat	  un	  bastion	  al	  adevărului	  care	  nu	  poate	  fi	  combătut	  de	  Satana	  şi	  toţți	  îngerii	  lui.	  
Pionierii	  aveau	  “adevăr	  prezent,”	  şi	  el	  este	  încă	  adevăr,	  dar	  nu	  mai	  este	  adevăr	  “prezent.”	  
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Adevărul	  ecuaţției	  lui	  Einstein	  nu	  s-‐a	  alterat	  şi	  nu	  a	  scăzut	  nici	  cu	  o	  particulă	  până	  astăzi,	  dar	  
adevărul	  formulei	  lui	  a	  fost	  dovedit	  de	  produsul	  pe	  care	  l-‐a	  creat.	  Aceasta	  îl	  face	  “adevăr	  
prezent.”	  Adevărul	  formulei	  din	  mâinile	  bisericii	  rămăşiţței	  se	  va	  dovedi	  în	  produsul	  pe	  care	  îl	  
crează.	  Deşi	  a	  trecut	  mai	  mult	  de	  un	  secol,	  pământul	  încă	  aşteaptă	  să	  fie	  “luminat	  de	  slava	  
Sa.”	  Adevărul	  pe	  care	  îl	  posedăm	  rămâne	  încă	  o	  teorie,	  dar	  se	  va	  dovedi	  că	  rezultatul	  este	  
sigur.	  Biserica	  rămăşiţței	  va	  deveni	  într-‐adevăr	  adevăratul	  cort.	  Sanctuarul	  va	  fi	  curăţțit.	  Când	  
poporul	  Său	  va	  înţțelege	  solia	  care	  i-‐a	  fost	  încredinţțată	  şi	  o	  va	  pune	  la	  probă,	  ea	  se	  va	  dovedi	  
autentică.	  Confruntarea	  dintre	  Dumnezeu	  şi	  adevărul	  Său	  încă	  ne	  aşteaptă.	  Cât	  vom	  mai	  zăbovi?	  


