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Dumnezeu	  v-‐a	  trimis	  o	  solie	  pe	  care	  doreşte	  să	  o	  primiţți,	  o	  solie	  de	  speranţță,	  lumină	  
şi	  mângâiere	  pentru	  poporul	  Său.	  Nu	  este	  datoria	  voastră	  să	  alegeţți	  canalul	  prin	  care	  trebuie	  
să	  vină	  ea.	  Domnul	  doreşte	  să	  vindece	  rănile	  oilor	  şi	  mieilor	  turmei	  Sale	  prin	  alifia	  cerească	  a	  
adevărului	  că	  Hristos	  este	  neprihănirea	  noastră.	  Oile	  care	  trebuiesc	  hrănite	  sunt	  împrăştiate	  
pe	  munţții	  lui	  Israel.	  Ele	  mor	  de	  foame	  înghiţțind	  teorii	  uscate.	  

Este	  un	  păcat	  îngrozitor	  în	  ochii	  lui	  Dumnezeu	  ca	  oamenii	  să	  se	  aşeze	  între	  popor	  şi	  
solia	  pe	  care	  El	  vrea	  să	  le-‐o	  trimită,	  aşa	  cum	  fac	  unii	  dintre	  fraţții	  noştri	  astăzi.	  Sunt	  unii	  care,	  
ca	  şi	  iudeii,	  încearcă	  imposibilul	  ca	  să	  facă	  fără	  efect	  solia	  lui	  Dumnezeu.	  Aceştia,	  care	  se	  
îndoiesc,	  ar	  trebui	  ori	  să	  primească	  lumina	  adevărului	  pentru	  acest	  timp,	  ori	  să	  se	  dea	  la	  o	  
parte	  din	  drum,	  ca	  alţții	  să	  aibă	  ocazia	  să	  primească	  adevărul,	  ca	  mânia	  lui	  Dumnezeu	  să	  nu	  
vină	  peste	  ei,	  care	  sunt	  trupuri	  ale	  întunericului,	  deşi	  El	  doreşte	  ca	  ei	  să	  fie	  trupuri	  ale	  luminii.	  

Cei	  care	  trăiesc	  chiar	  înainte	  de	  a	  doua	  venire	  a	  lui	  Hristos	  pot	  aştepta	  o	  bogată	  
măsură	  a	  Duhului	  Sfânt,	  dar,	  dacă	  Dumnezeu	  a	  vorbit	  vreodată	  prin	  mine,	  unii	  dintre	  
conducătorii	  noştri	  vor	  merge	  pe	  aceeaşi	  cale	  în	  lepădarea	  soliei	  de	  îndurare,	  ca	  iudeii	  din	  
timpul	  lui	  Hristos.	  

Caracterul	  şi	  perspectiva	  poporului	  lui	  Dumnezeu	  sunt	  asemănătoare	  cu	  ale	  iudeilor,	  
care	  au	  rămas	  pe	  dinafară	  din	  cauza	  necredinţței.	  Egoismul,	  importanţța	  de	  sine	  şi	  mândria	  
spirituală	  i-‐au	  despărţțit	  de	  Dumnezeu	  şi	  le-‐au	  ascuns	  faţța	  Sa.	  Lumina	  adevărului	  străluceşte	  
asupra	  noastră	  la	  fel	  de	  clar	  ca	  asupra	  poporului	  evreu,	  dar	  inimile	  oamenilor	  sunt	  împietrite	  
şi	  insensibile,	  ca	  şi	  în	  zilele	  lui	  Hristos.	  Mulţți	  care	  pretind	  a	  fi	  în	  lumină	  sunt	  în	  întuneric,	  şi	  nu	  
ştiu.	  Ei	  sunt	  atât	  de	  înfăşuraţți	  în	  necredinţță	  încât	  numesc	  întunericul	  lumină,	  şi	  lumina	  
întuneric.	  Ei	  sunt	  inconştienţți	  de	  ceea	  ce	  critică	  şi	  condamnă.	  În	  comunităţțile	  noastre	  există	  o	  
stare	  de	  lucruri	  alarmantă.	  Chiar	  oamenii	  care	  trebuiau	  să	  fie	  în	  alertă,	  spre	  a	  vedea	  nevoile	  
poporului	  lui	  Dumnezeu,	  ca	  să	  fie	  pregătită	  calea	  Domnului,	  au	  interceptat	  lumina	  trimisă	  de	  
Domnul	  poporului	  Său,	  şi	  au	  respins	  solia	  harului	  Său	  vindecător.	  Limbajul	  sufletului	  vostru	  a	  
fost:	  “Sunt	  bogat,	  m-‐am	  îmbogăţțit	  şi	  nu	  duc	  lipsă	  de	  nimic.”	  Voi	  ziceţți:	  “Nu	  mai	  sunt	  şi	  alţții	  
care	  au	  nevoie	  de	  mustrarea	  aceasta?”	  Sunt	  mulţți	  care	  trebuie	  să	  vadă	  că	  solia	  către	  
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Laodicea	  se	  aplică	  lor.	  Eu	  descriu	  cazul	  dvs.	  nu	  numai	  pentru	  binele	  dvs.,	  ci	  şi	  pentru	  ca	  alţții	  
să	  vadă	  că	  sunt	  în	  aceeaşi	  situaţție.	  

Este	  datoria	  mea	  să	  vă	  spun	  că	  aţți	  avut	  toate	  dovezile	  pe	  care	  vi	  le	  poate	  da	  Domnul	  
cu	  privire	  la	  lucrarea	  specială	  pe	  care	  El	  o	  face	  spre	  a	  trezi	  o	  biserică	  încropită	  şi	  adormită.	  
Cei	  care	  vor	  primi	  solia	  dată,	  vor	  asculta	  solia	  Martorului	  Credincios	  către	  Laodicea.	  Dacă	  
biserica	  refuză	  să	  asculte	  vocea	  Negustorului	  Ceresc	  şi	  refuză	  să	  deschidă	  uşa,	  Hristos	  va	  
trece	  mai	  departe,	  iar	  ea	  va	  fi	  lăsată	  fără	  prezenţța	  Sa,	  fără	  adevăratele	  bogăţții,	  dar	  zicând	  cu	  
îndreptăţțire	  de	  sine:	  “Sunt	  bogat,	  m-‐am	  îmbogăţțit	  şi	  nu	  duc	  lipsă	  de	  nimic.”	  

Mulţți	  care	  refuză	  solia	  pe	  care	  o	  trimite	  Domnul	  caută	  cuie	  în	  care	  să-‐şi	  agaţțe	  
îndoielile,	  să	  găsească	  scuze	  pentru	  a	  respinge	  lumina	  din	  cer.	  În	  faţța	  evidenţței	  clare,	  ei	  spun	  
ca	  iudeii:	  “Arătaţți-‐ne	  o	  minune	  şi	  vom	  crede.	  Dacă	  aceşti	  soli	  din	  1888	  au	  adevărul,	  de	  ce	  nu	  
vindecă	  pe	  bolnavi?”	  

Aceste	  obiecţțiuni	  îmi	  aduc	  aminte	  de	  ce	  se	  spunea	  despre	  Hristos.	  Cum	  pot	  oare	  fraţții	  
noştri,	  care	  au	  avut	  în	  faţță	  istoria	  Domnului	  slavei,	  să	  îşi	  deschidă	  buzele	  să	  rostească	  
cuvintele	  jignitoare	  ale	  ucigaşilor	  Domnului?	  I-‐a	  condus	  Domnul	  pe	  aceşti	  fraţți	  să	  spună	  
aceste	  lucruri?	  Eu	  răspund,	  Nu!	  Este	  chiar	  în	  faţța	  noastră	  ziua	  când	  Satana	  va	  răspunde	  
cererilor	  acestor	  îndoielnici,	  şi	  va	  prezenta	  numeroase	  minuni,	  ca	  să	  confirme	  credinţța	  celor	  
ce	  caută	  acest	  gen	  de	  dovadă	  -‐	  EGW	  1888	  Materials,	  pagina	  388	  

	  

	  

	  	  


