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Cu	  puţțin	  timp	  înainte	  de	  sesiunea	  din	  1888,	  pe	  când	  se	  afla	  în	  Europa,	  sora	  White	  a	  
fost	  călăuzită	  să	  înţțeleagă	  situaţția	  bisericii	  şi	  nevoile	  lucrării	  pentru	  evenimentele	  prezente.	  
Dar	  lucrurile	  pe	  care	  i	  le-‐a	  spus	  îngerul	  atunci	  au	  relevanţță	  pentru	  noi,	  cei	  de	  astăzi,	  în	  
conflictul	  din	  jurul	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  Iată	  raportul	  ei:	  

“În	  urmă	  cu	  doi	  ani,	  pe	  când	  eram	  în	  Elveţția,	  o	  voce	  mi	  s-‐a	  adresat	  în	  timpul	  nopţții	  
spunându-‐mi:	  ‘Urmează-‐mă.’	  Se	  părea	  că	  m-‐am	  ridicat	  şi	  l-‐am	  urmat	  pe	  însoţțitorul	  meu.	  Se	  
părea	  că	  mă	  aflu	  în	  adunarea	  din	  Battle	  Creek,	  şi	  însoţțitorul	  mi-‐a	  dat	  instrucţțiuni	  cu	  privire	  la	  
multe	  lucruri	  din	  cadrul	  conferinţței.	  Voi	  sublinia	  câteva	  lucruri	  care	  au	  fost	  spuse.”	  

Îngerul	  a	  spus:	  

”Duhul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  a	  avut	  o	  influenţță	  dominantă	  la	  această	  întâlnire.	  Spiritul	  
care	  stăpânea	  pe	  farisei	  vine	  să	  ia	  în	  stăpânire	  şi	  acest	  popor,	  care	  a	  fost	  în	  mare	  măsură	  
binecuvântat	  de	  Dumnezeu.”	  

Ea	  continuă	  să	  explice:	  

“S-‐au	  spus	  multe	  lucruri	  pe	  care	  nu	  vi	  le	  voi	  prezenta	  acum.	  Mi	  s-‐a	  spus	  că	  era	  nevoie	  
de	  o	  mare	  redeşteptare	  spirituală	  printre	  cei	  cu	  funcţții	  de	  răspundere	  în	  lucrarea	  lui	  
Dumnezeu.	  Nu	  exista	  perfecţțiune	  în	  nici	  unul	  dintre	  puncte,	  fie	  de	  o	  parte,	  fie	  de	  cealaltă	  a	  
chestiunii	  în	  discuţție.	  Trebuie	  să	  cercetăm	  Scripturile	  pentru	  a	  găsi	  dovezi	  în	  sprijinul	  
adevărului.”	  

Apoi	  îl	  citează	  din	  nou	  pe	  înger:	  

“Sunt	  doar	  câţțiva,	  chiar	  printre	  cei	  care	  pretind	  a	  crede	  aceasta,	  care	  înţțeleg	  solia	  
îngerului	  al	  treilea,	  şi	  totuşi	  aceasta	  este	  solia	  pentru	  acest	  timp.	  Este	  adevăr	  prezent.	  Dar	  cât	  
de	  puţțini	  primesc	  această	  solie	  în	  plinătatea	  ei	  şi	  o	  prezintă	  poporului	  în	  puterea	  ei!	  Pentru	  
mulţți,	  ea	  are	  doar	  puţțină	  putere.”	  

O	  descriere	  perfectă	  a	  stării	  bisericii	  din	  timpul	  nostru.	  Cât	  de	  puţțini	  primesc	  această	  
solie…	  Îngerul	  spune	  că	  ea	  este	  adevăr	  prezent.	  

Şi	  acum	  urmează	  partea	  cea	  mai	  interesantă	  din	  mesajul	  îngerului:	  
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“Mai	  este	  încă	  multă	  lumină	  care	  trebuie	  să	  strălucească	  din	  legea	  lui	  Dumnezeu	  şi	  
din	  evanghelia	  neprihănirii.	  Această	  solie,	  înţțeleasă	  în	  adevăratul	  ei	  caracter	  şi	  proclamată	  
prin	  Duhul,	  va	  lumina	  pământul	  cu	  slava	  ei.	  Marea	  chestiune	  decisivă	  urmează	  să	  fie	  adusă	  
înaintea	  tuturor	  naţțiunilor,	  limbilor	  şi	  popoarelor.	  Lucrarea	  de	  încheiere	  a	  soliei	  celui	  de-‐al	  
treilea	  înger	  va	  fi	  însoţțită	  de	  o	  putere	  care	  va	  transmite	  razele	  Soarelui	  Neprihănirii	  asupra	  
tuturor	  aspectelor	  vieţții,	  şi	  se	  vor	  lua	  decizii	  de	  partea	  lui	  Dumnezeu	  ca	  Guvernator	  suprem;	  
legea	  Sa	  va	  fi	  considerată	  regula	  Sa	  de	  guvernare.”	  

Acest	  lucru	  nu	  s-‐a	  întâmplat.	  LEGEA	  Sa	  este	  considerată	  orice,	  dar	  nu	  este	  
considerată	  încă	  regula	  Sa	  de	  guvernare.	  Iar	  îngerul	  spune	  în	  mod	  expres	  că	  aici	  trebuie	  să	  se	  
ajungă.	  Marea	  controversă	  nu	  se	  poate	  încheia	  atâta	  timp	  cât	  omenirea	  crede	  că	  Dumnezeu	  
nu	  respectă	  şi	  nu	  trebuie	  să	  respecte	  legea,	  că	  El	  este	  deasupra	  legii,	  în	  afara	  ei,	  iar	  
guvernarea	  Sa	  nu	  se	  supune	  legii.	  Acestea	  au	  fost	  acuzaţțiile	  diavolului,	  iar	  ele	  trebuiesc	  
demontate	  de	  urmaşii	  lui	  Hristos.	  Omenirea	  trebuie	  să	  audă	  că	  legea	  este	  regula	  de	  
guvernare	  a	  lui	  Dumnezeu,	  fie	  că	  este	  sau	  nu	  este	  de	  acord.	  Iar	  acest	  lucru	  se	  poate	  
descoperi	  cel	  mai	  bine	  în	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos,	  atunci	  când	  aceasta	  va	  fi	  “înţțeleasă	  în	  
adevăratul	  ei	  caracter”	  şi	  va	  lumina	  pământul	  cu	  slava	  ei.	  

Ce	  ne-‐ar	  împiedica	  să	  spunem	  lumii	  că	  legea	  este	  regula	  Sa	  de	  guvernare?	  


