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Când	  va	  fi	  “sfârşitul	  luminii	  îngerului”?	  

	  

	  

Vineri,	  11	  martie	  2005	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  	  

Deşi	  noi	  am	  fost	  destul	  de	  reticenţți	  să	  considerăm	  o	  asemenea	  perspectivă,	  
Dumnezeu	  ne-‐a	  spus	  că	  la	  Minneapolis	  ni	  s-‐a	  oferit	  “începutul	  luminii	  îngerului	  a	  cărui	  slavă	  
va	  umple	  tot	  pământul.”	  Din	  câte	  ştiu	  eu,	  nimeni	  nu	  s-‐a	  aventurat	  să	  comenteze	  această	  
frază	  enigmatică,	  de	  la	  Jones-‐Waggoner	  încoace.	  Nici	  chiar	  sora	  White	  nu	  a	  spus	  mai	  multe	  
despre	  ea.	  A	  aşezat-‐o	  pur	  şi	  simplu	  în	  arhive,	  pentru	  o	  generaţție	  care	  va	  începe	  să-‐şi	  pună	  
întrebări	  despre	  ce	  fel	  de	  slavă	  este	  vorba	  aici,	  sau	  în	  ce	  constă	  slava	  lui	  Dumnezeu	  strălucind	  
pe	  faţța	  lui	  Isus	  Hristos.	  

Acel	  glorios	  început	  al	  “luminii	  îngerului”	  s-‐a	  stins	  repede	  după	  ciudata	  rebeliune	  de	  
la	  Minneapolis,	  spre	  dezamăgirea	  solilor,	  care	  nu	  reuşeau	  să	  împace	  blocarea	  luminii	  cereşti	  
cu	  descoperirea	  uluitoare,	  venită	  prin	  Spiritul	  Profeţției,	  că	  solia	  lor	  era	  începutul	  marii	  strigări.	  

Nici	  după	  câteva	  decenii	  nu	  reuşeau	  protagoniştii	  sesiunii	  din	  1888	  să	  înţțeleagă	  că	  
lumina	  slabă	  care	  a	  strălucit	  atunci	  trebuia	  să	  ducă	  la	  adevăruri	  mult	  mai	  glorioase,	  pe	  care	  ei	  
nu	  le	  bănuiau	  a	  fi	  ascunse	  în	  ceea	  ce	  Dumnezeu	  definise	  a	  fi	  “neprihănirea	  lui	  Hristos	  în	  
legătură	  cu	  legea.”	  

A.T.Jones	  scria	  unui	  prieten,	  interesat	  de	  episodul	  1888	  şi	  dorind	  informaţții	  din	  surse	  
directe:	  

La	  acea	  sesiune	  direcţția	  pe	  care	  au	  luat-‐o	  lucrurile	  este	  exprimată	  foarte	  bine	  de	  ceea	  
ce	  a	  spus	  unul	  dintre	  liderii	  de	  la	  Batle	  Creek	  unui	  grup	  de	  delegaţți,	  după	  o	  predică	  a	  fratelui	  
Waggoner.	  El	  spunea:	  “Noi	  putem	  spune	  amin	  la	  aşa	  ceva,	  dacă	  ceea	  ce	  se	  prezintă	  ar	  fi	  tot.	  
Dar	  dincolo	  de	  ceea	  ce	  se	  prezintă	  acum	  este	  altceva.	  Iar	  ce	  se	  spune	  acum	  ne	  va	  duce	  acolo.	  
Dacă	  spunem	  amin	  acestor	  lucruri,	  vom	  fi	  obligaţți	  să	  spunem	  amin	  celor	  care	  vor	  urma,	  şi	  
astfel	  vom	  avea	  probleme.”	  Aşa	  se	  face	  că	  ei	  nu	  au	  vrut	  să	  spună	  amin	  la	  ceea	  ce	  ştiau	  că	  
este	  adevăr,	  de	  frica	  a	  ceea	  ce	  ar	  fi	  trebuit	  să	  urmeze,	  la	  care	  nu	  doreau	  să	  spună	  amin	  –	  dar	  
care	  nu	  a	  venit,	  căci	  nu	  exista	  nici	  un	  asemenea	  lucru.	  Aşa	  că	  au	  fost	  jefuiţți	  de	  ceea	  ce	  inima	  
lor	  le	  spunea	  că	  este	  adevăr,	  şi,	  luptând	  împotriva	  a	  ceea	  ce	  doar	  îşi	  imaginau,	  s-‐au	  împietrit	  
în	  opoziţție	  faţță	  de	  ceea	  ce	  ştiau	  că	  este	  adevărat	  şi	  trebuie	  să	  spună	  amin”	  (Letter	  to	  Holmes,	  
12	  mai	  1921).	  
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Jones	  era	  sincer.	  El	  şi	  Waggoner	  nu	  aveau	  agende	  secrete.	  Ceea	  ce	  au	  primit,	  ei	  au	  
împărtăşit	  cu	  fraţții	  lor,	  fără	  rezerve,	  fără	  ocolişuri,	  fără	  strategii.	  În	  solia	  lor	  nu	  existau	  
capcane	  teologice,	  care	  să	  ascundă	  doctrine	  tenebroase	  prin	  adevăruri	  mărunte,	  incipiente,	  
aşa	  cum	  bănuiau	  opozanţții	  lor.	  Ei	  nu	  aveau	  nimic	  mai	  mult	  de	  spus	  decât	  că	  neprihănirea	  lui	  
Hristos	  trebuie	  instalată	  în	  templul	  sufletului,	  dacă	  va	  exista	  vreodată	  un	  popor	  sfânt	  care	  să	  
fie	  îmbrăcat	  cu	  in	  subţțire,	  strălucitor	  şi	  curat.	  

După	  mai	  bine	  de	  un	  secol,	  noi	  putem	  vedea	  astăzi	  cât	  de	  mult	  mai	  era	  dincolo	  de	  
prezentarea	  lor	  din	  1888.	  “Liderul”	  de	  la	  Batle	  Creek	  a	  “proorocit”	  bine,	  fiind	  mare	  preot	  în	  
anul	  acela,	  deşi	  nu	  ştia	  ce	  spune.	  Da,	  era	  ceva	  mai	  mult	  în	  solia	  1888	  la	  care	  ei	  nu	  doreau	  să	  
spună	  amin.	  Era	  infinit	  mai	  mult	  decât	  bănuiau	  toţți,	  căci	  “începutul	  luminii	  îngerului”	  urma	  
să	  se	  dezvolte	  într-‐o	  solie	  capabilă	  să	  lumineze	  pământul	  cu	  slava	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  
Urma	  să	  fie	  înţțeles	  caracterul	  lui	  Dumnezeu	  aşa	  cum	  nu	  mai	  fusese	  înţțeles	  niciodată	  în	  
istorie,	  iar	  acel	  caracter,	  înţțeles	  corect,	  trebuia	  scris	  în	  inimile	  oamenilor	  care	  l-‐ar	  fi	  apreciat.	  
Avertizarea	  era	  clară:	  “Când	  caracterul	  lui	  Hristos	  va	  fi	  desăvârşit	  reprodus	  în	  poporul	  Său,	  El	  
va	  veni	  să-‐i	  ia	  la	  Sine,	  ca	  fiind	  ai	  Săi.”	  

La	  aşa	  ceva	  opozanţții	  soliei	  din	  1888	  nu	  doreau	  să	  spună	  amin.	  Nici	  opozanţții	  de	  azi	  ai	  
soliei	  nu	  vor	  să	  spună	  amin,	  chiar	  dacă	  ei	  înţțeleg	  clar	  ceea	  ce	  strămoşii	  lor	  nici	  nu	  bănuiau	  
atunci.	  Există	  o	  teamă	  inexplicabilă	  că	  prezentarea	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  ca	  fiind	  caracterul	  
lui	  Dumnezeu	  ar	  slăbi	  temerea	  atât	  de	  necesară	  sfinţțeniei	  poporului	  ales.	  Aşa	  că	  nu	  spunem	  
amin	  soliei	  1888	  ca	  nu	  cumva	  să	  spunem	  amin	  soliei	  îngerului	  din	  Apocalips	  18,	  a	  cărui	  slavă	  
va	  lumina	  pământul.	  Aceasta	  s-‐a	  dovedit	  a	  fi	  cea	  mai	  eficientă	  metodă	  pentru	  prelungirea	  
agoniei	  pe	  o	  planetă	  care	  nu	  mai	  suportă	  atâta	  nelegiuire.	  

	  

	  	  


