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Pe măsură ce săpăm în scrierile Spiritului Profeţiei, descoperim tot mai multe dovezi că 
intenţia lui Dumnezeu în solia 1888 era să pregătească biserica pentru „ultima solie de har,” 
pentru „ultimele raze de lumină,” o descoperire complet nouă a caracterului lui Dumnezeu, 
diferită de cea moştenită de noi din evul întunecat. La patru ani după sesiunea de la Minneapolis, 
ea scria în Home Missionary:

„Tot cerul este interesat de mântuirea omului, ca lucrarea să fie încheiată repede, să vină 
împărăţia lui Dumnezeu, iar pământul să fie plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ca fundul mării de 
apele care-l acoperă. Marea dorinţă a inteligenţelor cereşti este ca, în faţa celor care au fost 
amăgiţi de înşelătoriile vrăjmaşului, caracterul lui Dumnezeu, atât de mult reprezentat şi 
interpretat greşit, să fie prezentat corect. Satana a aşezat asupra lui Dumnezeu propriile lui 
trăsături de caracter, şi nu a sosit oare vremea ca numele lui Hristos să fie glorios printre 
neamuri? Dumnezeu cheamă pe cei care au fost luminaţi să intre în rânduri şi să înceapă lupta 
împotriva redutelor celui rău” (HM 1 sept. 1892).

„Inteligenţele cereşti” trebuie să fie destul de dezamăgite, privind cum biserica aceasta, 
atât de onorată cu lumină cerească, continuă să reprezinte greşit caracterul lui Dumnezeu, în timp 
ce susţine cu seninătate că a primit şi apreciază solia neprihănirii lui Hristos trimisă prin fraţii 
Waggoner şi Jones.

De ce ar fi reprezentarea corectă a caracterului lui Dumnezeu marea dorinţă a 
inteligenţelor cereşti? Deoarece ei ştiu ceea ce Laodicea „nu ştie”: Că marea controversă nu se 
poate încheia atâta timp cât nu se clarifică o chestiune veche cât rebeliunea pe care Satana a 
început-o în cer, aceea că moartea nu este pedeapsa lui Dumnezeu, ci desprinderea de bună voie 
de izvorul vieţii. Când poporul lui Dumnezeu, înţelegând acest lucru, va ieşi în faţa lumii cu 
„ultima solie de har,” lucrarea va fi scurtată „în neprihănire” iar gloatele planetare vor avea şansa 
de a alege în cunoştinţă de cauză pe cine doresc să slujească. Dar atâta timp cât biserica rămăşiţei 
susţine acuzaţiile nimicitorului, interpretând şi reprezentând greşit caracterul lui Dumnezeu la 
acest punct, „inteligenţele cereşti” vor mai avea de aşteptat cu marea lor dorinţă.

Satana a „aşezat asupra lui Dumnezeu propriile lui trăsături de caracter,” iar teologii 
bisericii nu reuşesc să vadă această vastă operaţiune de denigrare oglindită în toate episoadele 
istoriei sacre. Ei vor să menţină biserica la imaginea evului întunecat despre Dumnezeu, 
împiedicând astfel lumea să beneficieze de „ultima solie de har.” Mai mult, ei denigrează pe cei 
care au primit cu bucurie solia de har şi care, la chemarea lui Dumnezeu, sunt gata „să înceapă 
lupta împotriva redutelor celui rău.” Ei nu cred că a sosit demult vremea „ca numele lui Hristos 
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să fie glorios printre neamuri” şi că acest nume devine glorios doar în contextul adevărului 
despre caracterul lui Dumnezeu, pervertit de vrăjmaşul.

Nouă ne pare rău că „marea dorinţă” a inteligenţelor cereşti trebuie amânată, ne cerem 
iertare că Dumnezeu continuă să fie ţinut inutil în boxa acuzaţilor şi sperăm că „îngerul bisericii 
Laodicea” va accepta curând apelul lui Dumnezeu de a „intra în rânduri.”

***

 Copyright © 2004 Grupul de Studiu Minneapolis 1888 2


