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Îngerul	  bisericii	  Laodicea	  contestă	  vehement	  orice	  legătură	  dintre	  solia	  1888	  şi	  apelul	  
Martorului	  Credincios	  adresat	  lui	  în	  Apocalips	  capitolul	  trei.	  Teologi	  mari	  şi	  influenţți	  şi-‐au	  pus	  
pana	  la	  lucru	  spre	  a	  face	  fără	  efect	  în	  biserică	  solia	  pe	  care	  Dumnezeu	  a	  identificat-‐o	  a	  fi	  
chiar	  solia	  îngerului	  al	  treilea.	  Permanent	  ies	  la	  iveală	  în	  scrierile	  lor	  prejudecăţți	  împotriva	  
soliei	  sau	  solilor,	  foarte	  asemănătoare	  cu	  prejudecăţțile	  care	  l-‐au	  împiedicat	  pe	  Uriah	  Smith	  
să	  vadă	  vreo	  lumină	  la	  Minneapolis.	  

Astăzi	  voi	  cita	  câteva	  paragrafe	  dintr-‐o	  scrisoare	  a	  lui	  Ellen	  White	  către	  redactorul	  de	  
la	  Review	  and	  Herald,	  în	  speranţța	  că	  unii	  vor	  fi	  ajutaţți	  să	  vadă	  mai	  clar	  maniera	  în	  care	  a	  fost	  
intoxicat	  Uriah	  Smith	  şi	  folosit	  să	  se	  împotrivească	  descoperirii	  “mai	  proeminente”	  a	  
neprihănirii	  lui	  Hristos.	  Iată	  ce	  scria	  din	  Australia	  în	  noiembrie	  1892:	  

“Solia	  trimisă	  nouă	  prin	  fraţții	  Waggoner	  şi	  Jones	  este	  solia	  lui	  Dumnezeu	  către	  
biserica	  Laodicea,	  şi	  vai	  de	  cei	  care	  mărturisesc	  a	  crede	  adevărul,	  dar	  nu	  reflectă	  asupra	  
altora	  lumina	  trimisă	  de	  Dumnezeu.	  Frate	  Smith,	  dacă	  nu	  ai	  fi	  fost	  plin	  de	  prejudecăţți,	  dacă	  
mărturiile	  altora	  nu	  te-‐ar	  fi	  afectat,	  făcându-‐te	  să-‐ţți	  baricadezi	  inima	  împotriva	  lucrurilor	  
prezentate	  de	  aceşti	  bărbaţți;	  dacă	  ai	  fi	  cercetat	  Scripturile,	  ca	  bereenii	  cei	  nobili,	  să	  vezi	  dacă	  
mărturiile	  lor	  se	  potrivesc	  cu	  ceea	  ce	  spun	  ei,	  te-‐ai	  fi	  plasat	  pe	  o	  poziţție	  corectă	  şi	  ai	  fi	  fost	  
foarte	  înaintat	  în	  experienţța	  creştină…	  Dar	  prima	  poziţție	  pe	  care	  ai	  luat-‐o	  faţță	  de	  solie	  şi	  de	  
soli	  a	  fost	  o	  permanentă	  capcană	  pentru	  tine	  şi	  o	  piatră	  de	  poticnire.	  

Ca	  unul	  care	  ai	  o	  îndelungă	  experienţță	  în	  adevăr,	  trebuia	  să	  fii	  printre	  primii	  care	  să	  
prindă	  solia	  din	  partea	  lui	  Dumnezeu	  şi	  să	  o	  transmită	  poporului;	  dar	  vrăjmaşul	  a	  prezentat	  
într-‐o	  lumină	  exagerată	  fiecare	  chestiune	  pe	  care	  tu	  o	  socoteai	  problematică,	  iar	  imaginaţția	  
te-‐a	  împiedicat	  să	  vezi	  faptele.	  Vrăjmaşul	  a	  pregătit	  un	  lung	  şir	  de	  circumstanţțe,	  ca	  verigile	  
unui	  lanţț,	  ca	  să	  te	  împiedice	  să	  te	  afli	  acolo	  unde	  ar	  fi	  trebuit.	  Ai	  pierdut	  o	  experienţță	  bogată	  
şi	  puternică,	  iar	  pierderea	  care	  a	  rezultat	  din	  refuzul	  tău	  de	  a	  accepta	  preţțioasele	  comori	  ale	  
adevărului	  care	  ţți-‐au	  fost	  prezentate,	  continuă	  să	  fie	  o	  pierdere	  pentru	  tine.	  Tu	  nu	  te	  afli	  
acolo	  unde	  dorea	  Dumnezeu	  să	  fii;	  ai	  pierdut	  conexiunile	  providenţțiale	  una	  după	  alta	  în	  
acest	  lanţț,	  încât	  acum	  pentru	  tine	  este	  imposibil	  să	  vezi	  legăturile	  misterioase	  în	  lanţțul	  
providenţțelor	  Sale	  din	  această	  lucrare	  specială”	  (EGW	  1888	  Materials,	  p.	  1053).	  
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Oh,	  cât	  de	  mulţți	  astăzi	  păţțesc	  această	  ruşine	  seculară,	  orbiţți	  faţță	  de	  “legăturile	  
misterioase	  în	  lanţțul	  providenţțelor	  Sale	  din	  această	  lucrare	  specială.”	  Scrisoarea	  se	  încheie	  
cu	  un	  apel	  călduros	  către	  biserică,	  şi	  către	  îngerul	  ei,	  de	  a	  recunoaşte	  şi	  accepta	  o	  poziţție	  pe	  
care	  Smith	  şi	  colegii	  o	  combăteau	  deschis:	  

“Solia	  către	  Laodicea	  a	  răsunat.	  Luaţți	  această	  solie	  în	  toate	  fazele	  ei	  şi	  prezentaţți-‐o	  
poporului,	  oriunde	  providenţța	  deschide	  calea.	  Îndreptăţțirea	  prin	  credinţță	  şi	  neprihănirea	  lui	  
Hristos	  sunt	  temele	  care	  trebuiesc	  prezentate	  unei	  lumi	  care	  piere.	  Oh,	  dacă	  ai	  deschide	  uşa	  
inimii	  tale	  lui	  Isus!	  Vocea	  lui	  Isus,	  negustorul	  comorilor	  cereşti,	  te	  cheamă:	  'Te	  sfătuiesc	  să	  
cumperi	  de	  la	  Mine	  aur	  curăţțit	  prin	  foc,	  ca	  să	  te	  îmbogăţțeşti;	  şi	  haine	  albe,	  ca	  să	  te	  îmbraci	  
cu	  ele.'	  Dar	  mă	  voi	  opri	  aici	  cu	  scrisul.	  Inima	  mea	  este	  cuprinsă	  de	  dragoste	  pentru	  tine,	  iar	  
dorinţța	  mea	  este	  de	  a	  triumfa	  şi	  tu	  cu	  solia	  îngerului	  al	  treilea”	  (EGW	  1888	  Materials,	  p.	  1054	  
–	  Letter	  24,	  1892).	  

Solia	  către	  Laodicea,	  trimisă	  prin	  fraţții	  Waggoner	  şi	  Jones,	  este	  încă	  soluţția	  salvatoare	  
pentru	  îngerul	  bisericii,	  chiar	  dacă	  el	  continuă	  să	  se	  împotrivească,	  împiedicând	  astfel	  
transformarea	  ei	  într-‐o	  lumină	  care	  va	  lumina	  pământul	  cu	  slava	  ei.	  


