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Când oamenii îşi închid ochii în faţa luminii pe care o trimite Dumnezeu, ei 
vor respinge cel mai clar adevăr, şi vor crede cele mai nebuneşti erori.

Satana îi conduce pe oameni să ia poziţii greşite. Unii au spus: „Dacă aceste 
solii, pe care le prezintă A.T. Jones bisericii, sunt adevăr, de ce atunci fratele Smith 
(redactor la Review) şi fratele Butler (preşedintele Conferinţei Generale) nu le-au 
primit, şi nu s-au unit cu el în proclamarea lor? Aceşti bărbaţi buni şi inteligenţi ar 
şti cu siguranţă dacă ele ar fi solii adevărate!”

Sentimente asemănătoare au fost exprimate în zilele lui Hristos. Poporul se 
uita la conducătorii lui şi întreba: „Dacă acesta ar fi adevărul, nu ar şti preoţii şi 
conducătorii noştri?” Sunt mulţi care depind de interpretarea şi explicaţia pe care o 
dau învăţătorii religioşi. Când Domnul, plin de îndurare, ne trimite modul de a 
cunoaşte adevărul, iar noi refuzăm ocazia preţioasă şi suntem indiferenţi la solia 
Sa, noi insultăm Duhul lui Dumnezeu.

Dacă fraţii Smith şi Butler vor respinge solia de adevăr pe care Dumnezeu o 
trimite poporului Său de azi, va transforma necredinţa lor solia în eroare? Nu! Noi 
nu trebuie să-L urmăm decât pe Hristos. Dacă oameni care ocupă poziţii de 
răspundere îşi permit să dispreţuiască solia şi solii, necredinţa lor nu este o scuză 
pentru alţii să facă la fel.

În biserică există astăzi păcate de cel mai revoltător caracter. Situaţia 
alarmantă a poporului lui Dumnezeu cere mai mult decât predici slabe, fără Duh, 
fără Hristos, care să taie tablele inimii fireşti, spre a trezi sensibilitatea morală. Noi 
nu trebuie să acceptăm ideile şi opiniile nici unui om fără o cercetare atentă, spre a 
descoperi dacă poartă împuternicire divină. Este de cea mai mare importanţă ca noi 
să deschidem inimile noastre puterii convingătoare a Duhului Sfânt, să lăsăm pe 
Dumnezeu să vorbească prin Cuvântul Său, să lăsăm pe Dumnezeu să 
impresioneze sufletul.

Dumnezeu a trimis poporului Său solie după solie, şi inima mea a fost 
zdrobită să văd pe cei despre care credeam că sunt învăţaţi şi conduşi de 
Dumnezeu, cum cad sub puterea fermecată a duşmanului, care i-a făcut să respingă 
adevărul pentru acest timp.
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Nu puteţi înţelege din Cuvântul lui Dumnezeu că tocmai o solie ca aceasta, 
care a fost prezentată bisericii, trebuie să fie dată ca să se poată încheia lucrarea 
noastră? Unii dintre cei care trebuiau să fie primii care să prindă inspiraţia cerească 
a adevărului, s-au opus direct soliei de la Dumnezeu. Ei au făcut tot ce le-a stat în 
putere ca să arate dispreţ şi faţă de solie, şi faţă de soli, iar Isus nu a putut lucra din 
cauza necredinţei lor.

Totuşi, adevărul va merge mai departe, trecând pe lângă cei care l-au 
dispreţuit şi lepădat. Deşi în aparenţă amânat, el nu va putea fi stins. Când solia lui 
Dumnezeu întâmpină opoziţie, El îi dă o putere şi mai mare, ca să exercite o 
influenţă şi mai mare. Dotat cu energie cerească vitală, el va tăia prin cele mai 
serioase bariere, va îndepărta bezna, va descoperi eroarea, va câştiga biruinţa şi va 
triumfa în faţa oricărei opoziţii. Cei care vor triumfa cu adevărul vor avea de luat o 
poziţie în faţa universului, care le va aduce răsplata unui „bine rob bun şi 
credincios.”
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