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Bătălia	  finală	  din	  marea	  controversă	  este	  chiar	  în	  faţța	  noastră,	  când	  Satana,	  cu	  toată	  
“puterea	  şi	  semnele…”	  va	  lucra	  spre	  a	  reprezenta	  greşit	  caracterul	  lui	  Dumnezeu,	  spre	  a	  
înşela,	  dacă	  va	  fi	  posibil,	  chiar	  pe	  cei	  aleşi.	  Dacă	  a	  existat	  vreodată	  un	  popor	  în	  mai	  mare	  
nevoie	  de	  lumină	  din	  cer	  în	  permanentă	  creştere,	  este	  poporul	  pe	  care,	  în	  această	  vreme	  de	  
pericole,	  Dumnezeu	  l-‐a	  chemat	  să	  fie	  depozitarul	  sfintei	  Sale	  legi	  şi	  să	  justifice	  caracterul	  Său	  
în	  faţța	  lumii.	  Cei	  cărora	  li	  s-‐a	  încredinţțat	  o	  asemenea	  misiune	  sacră	  trebuie	  să	  fie	  
sensibilizaţți,	  vitalizaţți	  şi	  elevaţți	  de	  adevărurile	  pe	  care	  pretind	  că	  le	  cred	  (5T746).	  

Marele	  conflict	  pe	  care	  l-‐a	  creat	  Satana	  în	  curţțile	  cereşti	  va	  fi	  curând,	  foarte	  curând,	  
încheiat	  pentru	  totdeauna.	  Curând,	  toţți	  locuitorii	  pământului	  îşi	  vor	  ocupa	  poziţția,	  fie	  pentru,	  
fie	  împotriva	  guvernării	  divine.	  Acum,	  ca	  niciodată	  mai	  înainte,	  Satana	  îşi	  exercită	  puterea	  
amăgitoare	  spre	  a	  încurca	  şi	  distruge	  pe	  oricine.	  Noi	  suntem	  chemaţți	  să	  trezim	  poporul	  la	  
realitatea	  marilor	  evenimente	  care	  ne	  stau	  în	  faţță.	  Trebuie	  să-‐i	  avertizăm	  pe	  cei	  care	  se	  află	  
chiar	  în	  faţța	  prăpastiei.	  Poporul	  lui	  Dumnezeu	  trebuie	  să	  facă	  orice	  efort	  spre	  a	  combate	  
minciunile	  lui	  Satana	  şi	  a	  răsturna	  barierele	  lui.	  Noi	  trebuie	  să	  prezentăm	  clar	  oricărei	  fiinţțe	  
din	  lumea	  întreagă	  dispusă	  să	  asculte,	  principiile	  în	  discuţție	  din	  marea	  controversă,	  principii	  
de	  care	  depinde	  destinul	  veşnic	  al	  fiecărui	  suflet.	  Noi	  trebuie	  să	  confruntăm	  poporul	  de	  
pretutindeni	  cu	  întrebarea:	  “Pe	  cine	  urmaţți	  voi,	  pe	  marele	  apostat	  în	  opoziţție	  faţță	  de	  legea	  
lui	  Dumnezeu,	  sau	  pe	  Fiul	  lui	  Dumnezeu	  care	  declara:	  Eu	  am	  păzit	  poruncile	  Tatălui	  Meu?”	  
(7T141).	  

Dacă	  avem	  Spiritul	  lui	  Hristos	  şi	  suntem	  împreună	  lucrători	  cu	  El,	  suntem	  datori	  să	  
continuăm	  lucrarea	  pentru	  care	  a	  venit	  El.	  Adevărurile	  Bibliei	  au	  fost	  din	  nou	  ascunse	  de	  
obiceiuri,	  tradiţție,	  şi	  doctină	  falsă.	  Învăţțăturile	  eronate	  ale	  teologiei	  populare	  au	  produs	  mii	  
şi	  mii	  de	  necredincioşi.	  Aceste	  erori	  şi	  inconsistenţțe,	  pe	  care	  mulţți	  le	  declară	  a	  fi	  învăţțătura	  
Bibliei,	  deşi	  ele	  nu	  sunt	  decât	  interpretări	  false,	  au	  fost	  adoptate	  în	  timpul	  secolelor	  de	  
întuneric	  papal.	  Mulţțimile	  au	  fost	  făcute	  să	  nutrească	  o	  concepţție	  eronată	  despre	  
Dumnezeu,	  aşa	  cum	  iudeii,	  amăgiţți	  de	  tradiţțiile	  şi	  erorile	  vremii	  lor,	  aveau	  o	  concepţție	  falsă	  
despre	  Hristos.	  “Căci	  dacă	  ar	  fi	  ştiut,	  nu	  L-‐ar	  fi	  răstignit	  pe	  Domnul	  slavei.”	  Este	  datoria	  
noastră	  să	  descoperim	  lumii	  adevăratul	  caracter	  al	  lui	  Dumnezeu	  (5T	  710).	  
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Prin	  evenimentele	  descoperite	  în	  desfăşurarea	  marii	  controverse,	  Dumnezeu	  va	  
demonstra	  principiile	  regulilor	  Sale	  de	  guvernare,	  care	  au	  fost	  falsificate	  de	  Satana	  şi	  de	  toţți	  
cei	  care	  au	  fost	  amăgiţți	  de	  el	  (PP	  79).	  

De	  la	  începutul	  marii	  controverse,	  scopul	  lui	  Satana	  a	  fost	  de	  a	  reprezenta	  greşit	  
caracterul	  lui	  Dumnezeu	  şi	  de	  a	  incita	  la	  rebeliune	  împotriva	  legii	  Sale;	  iar	  acest	  lucru	  a	  părut	  
a	  fi	  încununat	  de	  succes.	  Mulţțimile	  pleacă	  urechea	  la	  amăgirile	  lui	  Satana	  şi	  se	  aliniază	  
împotriva	  lui	  Dumnezeu.	  Dar	  în	  timpul	  acestei	  lucrări	  a	  fărădelegii,	  scopurile	  lui	  Dumnezeu	  
înaintează	  spre	  împlinirea	  lor;	  Dumnezeu	  face	  cunoscut	  tuturor	  fiinţțelor	  inteligente	  justiţția	  şi	  
bunăvoinţța	  Sa.	  Prin	  înşelătoriile	  lui	  Satana,	  întreg	  neamul	  omenesc	  a	  devenit	  călcător	  al	  legii	  
lui	  Dumnezeu,	  dar	  prin	  jertfa	  Fiului	  Său	  a	  fost	  deschisă	  o	  cale	  prin	  care	  omul	  să	  se	  poată	  
întoarce	  la	  Dumnezeu.	  Prin	  harul	  lui	  Hristos,	  ei	  pot	  fi	  făcuţți	  în	  stare	  să	  împlinească	  legea	  
Tatălui	  Său.	  Astfel,	  în	  toate	  generaţțiile,	  din	  mijlocul	  apostaziei	  şi	  rebeliunii,	  Dumnezeu	  a	  
adunat	  un	  popor	  credincios	  Lui	  –	  un	  popor	  “care	  are	  în	  inimă	  legea	  Sa”	  (PP	  338).	  


