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Dumnezeu	  nu	  ne-‐a	  lăsat	  în	  întuneric	  în	  aceste	  ultime	  clipe	  ale	  marii	  controverse,	  
pradă	  confuziei	  teologice	  care	  ameţțeşte	  pe	  locuitorii	  Babilonului	  spiritual.	  El	  ne-‐a	  avertizat	  că	  
omenirea	  va	  fi	  confruntată	  cu	  o	  “puternică	  lucrare	  de	  rătăcire”	  (2	  Tes	  2:9-‐12),	  iar	  toţți	  cei	  care	  
nu	  au	  avut	  “dragoste	  de	  adevăr”	  vor	  ajunge	  în	  acel	  timp	  de	  strâmtorare	  “să	  creadă	  o	  
minciună.”	  Aceasta	  va	  fi	  ultima	  scenă	  a	  marii	  conspiraţții,	  în	  care	  vor	  opera	  “tot	  felul	  de	  
minuni,	  de	  semne	  şi	  puteri	  mincinoase,”	  croite	  special	  pentru	  a	  anihila	  prezentarea	  
“ultimelor	  raze	  de	  lumină”	  ale	  soliei	  îngerului	  al	  treilea.	  

Ni	  s-‐a	  mai	  spus	  că	  toţți	  cei	  care	  vor	  refuza	  să	  înainteze	  “în	  slava	  crescândă	  a	  soliei	  
îngerului	  al	  treilea,	  o	  vor	  numi	  lumină	  falsă.”	  Aceasta	  este	  o	  foarte	  îngrijorătoare	  afirmaţție,	  
căci	  propune	  o	  solie	  în	  dezvoltare,	  o	  lumină	  crescândă,	  lucru	  extrem	  de	  neplăcut	  printre	  noi.	  
Acest	  popor	  a	  fost	  devotat	  trup	  şi	  suflet	  păzirii	  adevărului	  mai	  bine	  de	  un	  secol.	  Un	  adevăr	  
păzit	  nu	  se	  schimbă,	  iar	  savanţții	  noştri	  s-‐au	  bucurat	  să	  păstreze	  adevărul	  “neschimbat”	  
pentru	  generaţțiile	  următoare.	  Dar	  providenţța	  lui	  Dumnezeu	  ne	  cheamă	  să	  privim	  “slava	  
crescândă”	  a	  soliei	  îngerului	  al	  treilea,	  o	  slavă	  capabilă	  nu	  numai	  să	  lumineze	  pământul,	  dar	  
singura	  care	  poate	  pregăti	  un	  popor	  pentru	  nunta	  Mielului.	  Ascultaţți	  ce	  se	  întâmplă:	  

	  “Pe	  măsură	  ce	  furtuna	  se	  apropie,	  o	  mare	  parte	  a	  celor	  care	  au	  mărturisit	  credinţță	  în	  
solia	  îngerului	  al	  treilea,	  dar	  nu	  au	  fost	  sfinţțiţți	  prin	  ascultare	  de	  adevăr,	  îşi	  părăsesc	  poziţțiile	  
şi	  trec	  în	  rândurile	  opoziţției.	  Unindu-‐se	  cu	  lumea	  şi	  împărtăşindu-‐se	  din	  spiritul	  lumii,	  ei	  au	  
ajuns	  să	  vadă	  lucrurile	  aproape	  în	  aceeaşi	  lumină;	  iar	  când	  vine	  încercarea,	  ei	  sunt	  pregătiţți	  
să	  aleagă	  calea	  uşoară,	  populară.	  Oameni	  talentaţți	  şi	  cu	  o	  vorbire	  plăcută,	  care	  odată	  se	  
bucurau	  în	  adevăr,	  îşi	  folosesc	  puterile	  spre	  a	  amăgi	  şi	  rătăci	  sufletele.	  Ei	  devin	  vrăjmaşii	  cei	  
mai	  înverşunaţți	  ai	  fraţților	  lor	  de	  altădată”	  (GC	  608).	  

Nu	  este	  suficient	  să	  mărturiseşti	  credinţță	  în	  solia	  îngerului	  al	  treilea.	  Înaintarea	  “în	  
slava	  ei	  crescândă”	  produce	  sfinţțirea	  prin	  ascultare	  de	  adevăr,	  o	  scriere	  a	  caracterului	  lui	  
Dumnezeu,	  pe	  măsură	  ce	  el	  se	  descoperă,	  în	  templul	  inimii.	  Slava	  neprihănirii	  lui	  Hristos,	  
admirată	  şi	  dorită,	  produce	  schimbare.	  

Nu	  este	  greu	  acum	  să	  vedem	  cine	  vor	  fi	  “oamenii	  talentaţți	  şi	  cu	  vorbire	  plăcută”	  care	  
îşi	  vor	  folosi	  puterile	  spre	  a	  amăgi	  pe	  cei	  aleşi	  în	  ultima	  confruntare.	  Ei	  deja	  sunt	  la	  lucru	  în	  
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acest	  popor,	  batjocorind	  slava	  crescândă	  a	  soliei,	  descurajând	  pe	  oameni	  să	  primească	  
“ultima	  solie	  de	  har,”	  căutând	  să	  intercepteze	  “ultimele	  raze	  de	  lumină.”	  Această	  operaţțiune	  
va	  avea	  un	  efect	  sigur,	  pregătind	  “o	  mare	  parte”	  a	  celor	  care	  mărturisesc	  credinţță	  în	  solia	  
îngerului	  al	  treilea	  să	  treacă	  de	  partea	  opoziţției.	  

Motivele	  acţțiunii	  lor?	  “Unindu-‐se	  cu	  lumea	  şi	  împărtăşindu-‐se	  din	  spiritul	  lumii,	  ei	  au	  
ajuns	  să	  vadă	  lucrurile	  aproape	  în	  aceeaşi	  lumină.”	  Acesta	  este	  limbajul	  Spiritului	  Profetic	  
pentru	  teologia	  contextuală	  şi	  ecumenismul	  spiritual	  care	  bântuie	  astăzi	  prin	  academia	  
adventistă.	  Pentru	  slava	  lumii,	  acest	  popor	  a	  repudiat	  solia	  îngerului	  al	  treilea,	  iar	  acum	  
negociază	  termeni	  cât	  mai	  avantajoşi	  pentru	  un	  loc	  de	  frunte	  în	  proiectele	  mileniului	  3.	  În	  
timp	  ce	  ne	  implicăm	  tot	  mai	  mult	  în	  cauze	  sociale	  alături	  de	  lume	  şi	  după	  conceptele	  ei,	  slava	  
crescândă	  a	  soliei	  îngerului	  al	  treilea	  devine	  un	  lucru	  tot	  mai	  ciudat	  printe	  noi.	  Şi	  noi	  credeam	  
că	  nu	  mai	  este	  posibil	  ca	  Hristos	  să	  fie,	  în	  poporul	  Său,	  “dispreţțuit	  şi	  părăsit	  de	  oameni.”	  

Pe	  acest	  drum,	  în	  efuziunea	  produsă	  de	  marele	  interes	  religios	  stârnit	  de	  "tot	  felul	  de	  
minuni,	  de	  semne	  şi	  puteri	  mincinoase,"	  acest	  popor	  va	  pierde	  chiar	  şi	  semnificaţția	  expresiei	  
"Icabod."	  

	  


