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În	  general	  lumea	  creştină,	  dar	  în	  special	  biserica	  rămăşiţței,	  se	  află	  într-‐o	  fragmentare	  
teologică	  fără	  precedent.	  Multe	  personalităţți	  ale	  bisericii	  noastre	  au	  constatat	  şi	  publicat	  în	  
ultimul	  timp	  lucrări	  asupra	  acestui	  fenomen	  extrem	  de	  supărător.	  

Avem	  membri	  de	  dreapta	  şi	  de	  stânga,	  zeloţți	  şi	  pacifişti,	  conservatori	  şi	  liberali,	  
hetero	  şi	  homosexuali,	  schismatici,	  independenţți	  şi	  ecumenici,	  păzitori	  ai	  sabatului	  sau	  ai	  
duminicii,	  legalişti,	  harismatici	  sau	  postmodernişti.	  De	  partide	  teologice	  sau	  lideri	  de	  opinie,	  
nici	  nu	  mai	  vorbesc,	  iar	  scena	  academică	  este	  împărţțită	  şi	  ea	  după	  aceleaşi	  criterii.	  Numai	  că	  
aici	  au	  apărut	  sub-‐categorii	  şi	  mai	  spectaculoase:	  legători	  de	  punţți	  peste	  prăpăstii	  
confesionale,	  partizani	  ai	  evoluţției	  teiste	  şi,	  oricât	  de	  dezgustător	  ar	  părea,	  fani	  ai	  lui	  Ignatius	  
de	  Loyola.	  

În	  acest	  ocean	  de	  confuzie,	  fragmentare	  şi	  indiferenţță,	  mai	  poate	  oare	  Duhul	  Sfânt	  să	  
aducă	  o	  solie	  cât	  de	  cât	  capabilă	  să	  angajeze	  biserica	  într-‐un	  efort	  concertat	  de	  a	  prezenta	  
lumii	  ultima	  avertizare	  cât	  de	  cât	  coerent?	  

Ce	  virtuţți	  ar	  trebui	  oare	  să	  posede	  o	  asemenea	  solie,	  încât	  să	  nu	  dezbine	  
administraţția	  bisericii,	  să	  convingă	  corpul	  pastoral,	  să	  aibă	  sprijinul	  elitei	  academice	  
adventiste,	  să	  fie	  acceptată	  de	  popor	  şi	  în	  acelaşi	  timp	  să	  nu	  ofenseze	  lumea	  creştină?	  

Mai	  important,	  ce	  farmece	  speciale	  ar	  trebui	  să	  aibă	  solul	  prin	  care	  va	  fi	  trimisă	  ea,	  
aşa	  încât	  solia	  să	  aibă	  şansa	  de	  a	  ajunge,	  cel	  puţțin,	  la	  urechile	  bisericii	  mondiale?	  

Prin	  urmare,	  ce	  credeţți	  că	  ar	  putea	  face	  Dumnezeu	  pentru	  ca	  în	  biserica	  noastră	  să	  se	  
producă	  redeşteptarea	  şi	  reforma	  atât	  de	  visate	  şi	  dorite	  de	  toată	  lumea,	  dar	  care	  să	  şi	  
mulţțumească	  pe	  toată	  lumea?	  

	  


