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Sub călăuzirea lui Caiafa, Sinedriul din Ierusalim a risipit cea mai bună
ocazie pe care a avut-o de a prezenta „lumii,” pe care trebuia să o lumineze,
pe Cel despre care profeţiile vorbeau ca fiind Dumnezeu cu noi. În faţa lui
Pilat, ambasadorul imperial, ei au condamnat omenirea la 2000 de ani de
lagăr de concentrare, prin caracterizarea pe care au făcut-o: „Dacă nu ar fi
fost un făcător de rele, nu l-am fi adus noi în faţa ta.” De atunci, pe această
planetă Dumnezeu continuă să fie prezentat ca un făcător de rele. Această
stare de lucruri este rezultatul străduinţelor lui Satana, iar noi stăm şi ne
întrebăm uimiţi cum este posibil ca urmaşii lui Hristos de astăzi să Îl prezinte
pe Dumnezeu la fel ca partidul lui Caiafa.
“Efortul permanent al lui Satana este acela de a reprezenta greşit
caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului şi adevăratele puncte în dispută
din marea controversă” (EGW – GC 569).
Aceste trei subiecte reprezentate greşit de Satana sunt destul de
serioase, dacă au reuşit ele să producă în cer nu o neînţelegere, nu o erezie
sau o dezbatere de idei, ci un război. Iar războiul a fost letal, încât a produs
moartea Fiului lui Dumnezeu.
Singurul motiv pentru care acel război continuă, este că poporul lui
Dumnezeu de astăzi continuă să susţină efortul lui Satana de a reprezenta
greşit pe Dumnezeu. S-ar putea să alergăm pe toate meridianele cu solia
adventă, dar atât timp cât la cele trei subiecte vedem lucrurile la fel ca
Sinedriul, marea controversă va continua fără sfârşit. Chiar dacă ni se oferă
locuri de onoare pe la Geneva, misionarii noştri nu vor face altceva decât să
mărească confuzia, dovedindu-se astfel nişte activişti inutili.
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