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Neprihănirea	  lui	  Hristos	  este	  Marea	  Strigare	  

	  

	  

Joi,	  11	  octombrie	  2007	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  	  
	  	  

Poporul	  nostru	  nu	  s-‐ar	  fi	  angajat	  orbeşte	  în	  tot	  felul	  de	  proiecte	  falimentare,	  precum	  
Operaţțiunea	  Ploaie	  Globală,	  dacă	  ar	  fi	  avut	  încredere	  în	  cuvântul	  profeţției	  despre	  solia	  
neprihănirii	  lui	  Hristos.	  Dacă	  ar	  fi	  ştiut	  ce	  înseamnă	  Ploaia	  Târzie	  şi	  Marea	  Strigare	  ar	  fi	  evitat	  
multe	  decenii	  de	  idolatrie,	  iar	  luminarea	  planetei	  cu	  slava	  lui	  Dumnezeu	  s-‐ar	  fi	  realizat	  
demult.	  

La	  câţțiva	  ani	  după	  Minneapolis,	  A.T.Jones	  se	  afla	  la	  amvonul	  Conferinţței	  Generale,	  şi	  
nimeni	  nu	  a	  îndrăznit	  să-‐l	  contrazică	  deschis.	  El	  ştia	  ce	  vorbeşte,	  iar	  fraţții	  ştiau	  că	  acela	  este	  
adevărul,	  chiar	  dacă	  multora	  nu	  le	  convenea.	  Ascultaţți:	  

“Acum,	  fraţților,	  când	  a	  început	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  cu	  noi,	  ca	  popor?	  [Câteva	  
voci	  din	  sală:	  „Acum	  trei	  sau	  patru	  ani”].	  Câţți	  au	  fost,	  trei,	  sau	  patru?	  [Adunarea:	  “Patru”].	  
Da,	  patru.	  Unde	  s-‐a	  întâmplat	  acest	  lucru?	  [Adunarea:	  “Minneapolis”].	  Ce	  au	  refuzat	  fraţții	  la	  
Minneapolis?	  [Câteva	  voci	  din	  sală:	  “Marea	  Strigare”].	  Ce	  este	  solia	  neprihănirii?	  Mărturia	  
ne-‐a	  spus	  ce	  este:	  Marea	  strigare	  –	  Ploaia	  Târzie.	  Prin	  urmare,	  ce	  au	  respins	  fraţții	  la	  
Minneapolis,	  prin	  poziţția	  teribilă	  pe	  care	  au	  luat-‐o?	  Au	  respins	  Ploaia	  Târzie,	  Marea	  Strigare	  a	  
soliei	  îngerului	  al	  treilea”	  (A.T.Jones,	  GC	  Bulletin,	  1893	  p.	  183).	  

Vă	  rog	  să	  notaţți	  că	  Jones	  nu	  spune	  “solia	  neprihănirii	  prin	  credinţță,”	  deoarece	  el	  ştia	  
bine	  că	  biserica	  predica	  şi	  susţținea	  solia	  reformaţțiunii.	  Toate	  bisericile	  protestante	  cunoşteau	  
şi	  predicau	  îndreptăţțirea	  prin	  credinţță.	  El	  spune	  aici	  că,	  deşi	  unii	  au	  descoperit	  mai	  devreme	  
solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  (el,	  E.J.Waggoner,	  Ellen	  White,	  Willie	  White),	  ea	  a	  venit	  public,	  în	  
faţța	  poporului,	  la	  Minneapolis.	  Delegaţții	  de	  la	  sesiunea	  din	  1893	  nu	  l-‐au	  contrazis.	  

De	  unde	  ştia	  Jones	  că	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  începută	  la	  Minneapolis	  este	  Marea	  
Strigare	  şi	  Ploaia	  Târzie?	  Ce	  Mărturie	  vorbea	  despre	  aşa	  ceva?	  Ar	  fi	  fost	  jenant	  dacă	  această	  
afirmaţție	  venea	  din	  evaluarea	  lui,	  ca	  purtător	  al	  acelei	  solii.	  Confirmarea	  a	  venit	  pe	  calea	  
oficială,	  aşa	  cum	  pretindea	  poporul	  nostru:	  

“Marea	  strigare	  a	  îngerului	  al	  treilea	  a	  şi	  început	  în	  descoperirea	  neprihănirii	  lui	  
Hristos,	  Răscumpărătorul	  iertător	  de	  păcate.	  Acesta	  este	  începutul	  luminii	  îngerului	  a	  cărui	  
slavă	  va	  umple	  tot	  pământul”	  (RH	  1	  aprilie	  1890).	  
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Vă	  rog	  din	  nou	  să	  observaţți	  că	  şi	  Ellen	  White	  foloseşte	  aceeaşi	  expresie:	  neprihănirea	  
lui	  Hristos.	  Ei	  nu	  erau	  nici	  naivi,	  nici	  dezinformaţți,	  ca	  să	  nu	  ştie	  că	  neprihănirea	  prin	  credinţță	  
era	  lumina	  reformaţțiunii,	  de	  secole	  predicată	  în	  protestantism.	  Aşa	  ceva	  nu	  putea	  fi	  Marea	  
Strigare	  a	  îngerului	  al	  treilea.	  

Dar	  1888	  a	  fost	  doar	  un	  început.	  Solia	  a	  fost	  refuzată,	  iar	  lumea	  nu	  reuşeşte	  încă	  să	  
vadă	  slava	  lui	  Dumnezeu.	  Fraţții	  de	  atunci	  au	  respins	  Marea	  Strigare,	  iar	  urmaşii	  lor	  nu	  numai	  
că	  nu	  au	  făcut	  nimic	  spre	  a	  o	  recupera,	  dar	  au	  continuat	  operaţțiunea	  de	  “interceptare,”	  ca	  
ea	  să	  nu	  ajungă	  la	  popor.	  Din	  tot	  felul	  de	  motive,	  care	  mai	  de	  care	  mai	  ridicol.	  

Când	  ne	  vom	  întoarce	  cu	  toată	  inima	  spre	  Cel	  pe	  care	  L-‐am	  străpuns	  în	  1888,	  atunci	  
vom	  vedea	  lumină	  în	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos,	  iar	  acea	  lumină,	  apreciată	  şi	  dorită,	  se	  va	  
transforma	  în	  ceea	  ce	  a	  fost	  intenţționat	  să	  devină:	  Marea	  strigare	  a	  îngerului	  al	  treilea.	  

	  
	  


