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După	  sesiunea	  de	  la	  Minneapolis,	  sora	  White	  a	  fost	  foarte	  tulburată	  de	  reacţția	  
negativă	  pe	  care	  a	  produs-‐o	  lumina	  care	  trebuia	  să	  lumineze	  pământul	  cu	  slava	  lui	  
Dumnezeu.	  La	  întâlnirile	  de	  tabără	  unde	  era	  invitată,	  ea	  vedea	  efortul	  unora	  de	  a	  stopa	  
răspândirea	  soliei	  harului	  vindecător.	  

Ceea	  ce	  s-‐a	  întâmplat	  atunci	  are	  semnificaţții	  speciale	  pentru	  timpul	  nostru,	  când	  
biserica	  aşteaptă	  mult	  promisa	  revărsare	  fără	  precedent	  a	  Duhului	  Sfânt.	  Ziua	  cea	  mare	  a	  
Domnului	  aşteaptă	  un	  popor	  luminat,	  iar	  poporul	  nostru	  are	  nevoie	  mai	  mult	  decât	  oricând	  
de	  spiritul	  şi	  puterea	  lui	  Ilie.	  

Iată	  care	  era	  situaţția	  imediat	  după	  Minneapolis:	  

„Domnul	  spune:	  ‘Iată,	  vă	  voi	  trimite	  pe	  proorocul	  Ilie,	  înainte	  de	  a	  veni	  ziua	  
Domnului,	  ziua	  aceea	  mare	  şi	  înfricoşată.’	  Cineva	  trebuie	  să	  vină	  în	  spiritul	  şi	  puterea	  lui	  Ilie,	  
iar	  când	  acesta	  apare,	  oamenii	  spun:	  ‘Eşti	  prea	  zelos,	  nu	  interpretezi	  Scriptura	  aşa	  cum	  
trebuie.	  Dă-‐mi	  voie	  să-‐ţți	  arăt	  eu	  cum	  trebuie	  să-‐ţți	  prezinţți	  solia.’”	  

Ea	  vorbea	  despre	  maniera	  în	  care	  fraţții	  au	  reacţționat	  la	  solia	  Domnului	  trimisă	  prin	  
Waggoner	  şi	  Jones.	  Ea	  a	  recunoscut	  că	  cei	  doi	  sunt	  delegaţții	  lui	  Hristos,	  şi	  nu	  s-‐a	  temut	  s-‐o	  
spună	  deschis	  şi	  insistent,	  în	  ciuda	  opoziţției	  fraţților	  ei.	  Cu	  toate	  acestea,	  cei	  doi	  erau	  persona	  
non	  grata	  la	  Battle	  Creek,	  sediul	  Conferinţței	  Generale.	  Aici	  nu	  se	  recunoştea	  că	  cei	  doi	  au	  
avut	  vreo	  solie,	  nicidecum	  că	  ea	  ar	  putea	  fi	  solia	  îngerului	  al	  treilea.	  

Aşa	  se	  face	  că	  biserica	  aşteaptă	  şi	  astăzi	  pe	  cineva	  care	  să	  vină	  în	  spiritul	  şi	  puterea	  lui	  
Ilie.	  Care	  este	  reacţția	  noastră	  faţță	  de	  solia	  îngerului	  al	  treilea?	  Şi	  dacă	  nu	  recunoaştem	  că	  
Domnul	  ne-‐a	  trimis	  în	  1888	  o	  foarte	  preţțioasă	  solie,	  în	  ce	  fel	  suntem	  dispuşi	  să	  primim	  un	  
prezumtiv	  Ilie	  al	  zilelor	  noastre?	  În	  confuzia	  fără	  precedent	  a	  teologiei	  adventiste,	  cine	  s-‐ar	  
putea	  impune	  cu	  şanse	  reale	  de	  a	  ne	  trezi	  la	  realitate?	  Am	  aplauda	  noi	  spiritul	  şi	  puterea	  
unui	  Ilie	  contemporan,	  dacă	  el	  ar	  chema	  poporul	  la	  o	  confruntare	  deschisă	  cu	  proorocii	  lui	  
Baal?	  De	  ani	  de	  zile	  ploaia	  târzie	  ne	  ocoleşte.	  De	  ani	  de	  zile	  organizăm	  săptămâni	  speciale	  de	  
rugăciune	  pentru	  chemarea	  ploii,	  iar	  aceasta	  se	  încăpăţțânează	  să	  stea	  departe.	  De	  ani	  de	  zile	  
săpăm	  puţțuri	  seci,	  care	  nu	  ţțin	  apă,	  şi	  căutăm	  spiritualitate	  în	  Asiria	  şi	  Egipt.	  Suntem	  gata	  să	  
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dăm	  mâna	  peste	  prăpastie	  cu	  orice	  culoare	  de	  creştinism	  pervertit,	  doar	  doar	  vom	  scăpa	  de	  
epitetul	  de	  „turturică	  proastă.”	  

Cineva	  în	  spiritul	  şi	  puterea	  lui	  Ilie	  nu	  va	  spune	  lucruri	  plăcute	  pentru	  păcătoşii	  din	  
Sion,	  iar	  solia	  lui	  va	  tubura	  cumplit	  aroganţța	  profeţților	  lui	  Baal.	  Priviţți	  în	  jur,	  înţțelegeţți,	  şi	  
apreciaţți	  îndelunga	  răbdare	  a	  Duhului	  Sfânt.	  Dar	  mai	  ales,	  nu	  insistaţți	  să-‐l	  convingeţți	  pe	  Ilie	  
că	  nu	  interpretează	  Scriptura	  aşa	  cum	  trebuie.	  


