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Direct	  sau	  indirect,	  mulţți	  din	  poporul	  nostru	  încep	  să	  se	  exprime	  cu	  privire	  la	  
conflictul	  din	  jurul	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  în	  aceste	  ultime	  zile.	  Ideile	  se	  conturează	  din	  ce	  
în	  ce	  mai	  clar,	  iar	  prăpastia	  dintre	  lumină	  şi	  întuneric	  se	  adânceşte	  tot	  mai	  mult.	  

Spre	  a	  justifica	  intervenţțiile	  violente	  ale	  lui	  Dumnezeu	  în	  vechime,	  unii	  încep	  să	  
propună	  bisericii	  o	  variantă	  ciudată	  a	  marii	  controverse.	  Evident	  jenaţți	  de	  standardul	  
neprihănirii,	  care	  este	  legea	  morală,	  ei	  spun	  că	  Dumnezeu	  este	  deasupra	  legii,	  şi	  prin	  urmare,	  
nu	  trebuie	  să	  judecăm	  acţțiunile	  Sale	  prin	  prisma	  acestei	  legi.	  El	  guvernează	  universul	  după	  
legea	  dragostei,	  pe	  care	  ei	  o	  văd	  a	  fi	  altceva	  decât	  cele	  zece	  porunci.	  

Întrebarea	  noastră	  este:	  Care	  este	  această	  lege	  a	  dragostei	  care	  ni	  se	  propune	  şi	  cum	  
sună	  ea?	  Prin	  ce	  definim	  dragostea,	  ca	  să	  ştim	  ce	  face	  şi	  ce	  nu	  face	  ea?	  

Un	  soţț	  îşi	  adoră	  soţția,	  îi	  declară	  zilnic	  dragoste	  eternă,	  dar	  într-‐o	  zi	  o	  găseşte	  în	  pat	  cu	  
alt	  bărbat	  şi	  îi	  împuşcă	  pe	  amândoi.	  Dragoste?	  

Un	  rege	  îşi	  iubeşte	  supuşii	  până	  la	  sacrificiu,	  dar	  măcelăreşte	  fără	  milă	  pe	  locuitorii	  
unei	  provincii	  care	  nu	  mai	  vor	  să	  trăiască	  sub	  jurisdicţția	  lui.	  

Un	  dictator	  îşi	  iubeşte	  naţțiunea,	  dar	  elimină	  de	  pe	  scenă,	  prin	  crimă,	  pe	  toţți	  cei	  care	  
îndrăznesc	  să	  ridice	  glasul	  împotriva	  abuzurilor	  lui.	  

O	  biserică,	  da,	  Filadelfia,	  biserica	  iubirii	  frăţțeşti,	  exclude	  fără	  nici	  o	  remuşcare	  pe	  
membrii	  ei	  care	  au	  început	  să	  nutrească	  pasiune	  pentru	  apropiata	  revenire	  a	  lui	  Hristos,	  cum	  
a	  fost	  cazul	  familiei	  sorei	  White.	  

Cum	  apreciem	  binele	  şi	  răul	  fără	  un	  standard?	  Cum	  putem	  şti	  dacă	  o	  faptă	  este	  bună	  
sau	  rea,	  fără	  un	  model	  universal	  valabil?	  

Sigur,	  până	  la	  izbucnirea	  rebeliunii	  din	  cer,	  dragostea	  şi	  armonia	  care	  existau	  acolo	  nu	  
cereau	  o	  exprimare	  publică	  a	  legii.	  Aceasta	  era	  scrisă	  în	  minţțile	  tuturor	  şi	  funcţționa	  
ireproşabil.	  Dar	  în	  clipa	  când	  cineva	  a	  strigat	  că	  sistemul	  este	  greşit,	  în	  aceeaşi	  clipă	  a	  fost	  
nevoie	  de	  un	  standard.	  Deoarece	  atacul	  viza	  fundamental	  guvernarea	  lui	  Dumnezeu,	  era	  
imperios	  necesară	  o	  exprimare	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  De	  acum,	  lumile	  aveau	  nevoie	  
să	  ştie	  ce	  face	  şi	  ce	  nu	  face	  Dumnezeu.	  
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Rebelii	  spuneau	  că	  nu	  mai	  vor	  să	  trăiască	  sub	  jurisdicţția	  divină	  dacă	  nu	  se	  aduc	  
anumite	  modificări	  în	  ordinea	  cerească.	  Astfel,	  Dumnezeu	  a	  fost	  obligat	  să	  detalieze	  pentru	  
toţți	  felul	  în	  care	  este	  El,	  a	  trebuit	  să	  dea	  o	  descriere	  a	  temeliilor	  pe	  care	  stă	  pacea.	  Aşa	  a	  
apărut	  LEGEA.	  Mulţți	  îngeri	  au	  fost	  uimiţți.	  Nici	  nu	  ştiau	  că	  există	  aşa	  ceva.	  Dar	  atunci	  când	  
este	  confruntată	  cu	  nelegiuirea,	  dragostea	  trebuie	  cântărită,	  măsurată,	  evaluată.	  

De	  acum,	  lumile	  puteau	  răspunde	  la	  acuzaţțiile	  aduse	  de	  Lucifer.	  Iar	  Dumnezeu	  a	  făcut	  
încă	  un	  pas,	  a	  mers	  o	  milă	  în	  plus,	  a	  întors	  şi	  celălalt	  obraz.	  El	  a	  acceptat	  ca	  acţțiunile	  Sale	  să	  
devină	  un	  caz	  public,	  un	  subiect	  de	  analiză	  colectivă.	  El	  S-‐a	  aşezat	  de	  bună	  voie	  pe	  banca	  
acuzării	  în	  procesul	  intentat	  de	  heruvimul	  luminos	  şi	  sfânt.	  

Avea	  şi	  alte	  opţțiuni,	  dacă	  nu	  era	  prizonierul	  neprihănirii:	  

Putea,	  din	  dragoste	  pentru	  milioanele	  de	  vieţți	  torturate	  şi	  distruse,	  să	  spulbere	  
grupul	  de	  rebeli.	  Avea	  puterea	  fizică	  şi	  uneltele	  necesare.	  După	  un	  asemenea	  gest,	  ca	  să	  nu	  
existe	  comentarii,	  putea	  reprograma	  conştiinţța	  copiilor	  Săi	  rămaşi	  lângă	  El.	  Nimeni	  nu	  ar	  mai	  
fi	  ştiut	  nimic	  despre	  o	  rebeliune.	  

Putea,	  din	  dragoste	  pentru	  milioanele	  de	  îngeri	  pierduţți	  în	  rebeliune,	  să	  opereze	  o	  
mică	  schimbare	  în	  creierul	  lui	  Lucifer,	  care	  ar	  fi	  devenit	  pe	  viaţță	  un	  doberman	  credincios	  la	  
picioarele	  stăpânului	  său.	  Putea	  chiar	  să	  nu	  îl	  creeze	  deloc.	  Sau	  să	  îl	  trimită	  într-‐o	  misiune	  
importantă	  într-‐un	  colţț	  al	  universului	  uitat	  de	  lume,	  şi	  să	  îl	  facă	  „dispărut”	  în	  misiune.	  Existau	  
multe	  opţțiuni.	  

Dar	  într-‐o	  împărăţție	  a	  libertăţții,	  neprihănirii	  şi	  transparenţței,	  toate	  aceste	  opţțiuni	  
sunt	  complet	  inacceptabile.	  Din	  această	  cauză	  avem	  marea	  controversă	  şi	  un	  proces	  public	  în	  
care	  Dumnezeu	  S-‐a	  aşezat	  de	  bună	  voie	  în	  boxa	  acuzaţților.	  El	  Şi-‐a	  propus	  să	  demonstreze,	  
prin	  dovezi,	  că	  acuzaţțiile	  aduse	  sunt	  nefondate.	  Dar	  un	  proces	  în	  care	  cel	  acuzat	  este	  deasupra	  
legii,	  ni	  se	  pare	  o	  comedie	  de	  cel	  mai	  prost	  gust.	  Aşa	  ceva	  se	  propune	  astăzi	  bisericii	  pentru	  a	  
se	  putea	  susţține	  că	  El	  este	  la	  originea	  dezastrelor	  din	  trecut,	  şi	  totuşi	  este	  neprihănit.	  


