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Urmaşii lui Hristos dezbat de milenii capacitatea lui Dumnezeu de a vedea în viitor şi
cum se împacă această situaţie cu libertatea de alegere. Dacă El ştie totul de la început, nu
înseamnă că a hotărât deja cine merge în rai şi cine merge în iad? Milioane cred în predestinaţie,
convinşi că viitorul lor nu are nici o legătură cu felul cum trăiesc sau ce decizii iau în viaţă. Ei nu
ştiu nimic despre libertatea de alegere şi consecinţele teribile ale acestei răspunderi.
Alţii cred că Dumnezeu nu poate cunoaşte efectele unei voinţe libere, această limitare ar
garanta tocmai libertatea de alegere pe care Creatorul a oferit-o copiilor Săi. El nu poate vedea
mai dinainte capricioasele decizii ale unor oameni liberi.
O cunoaştere autentică a caracterului lui Dumnezeu ne-ar scăpa foarte uşor din acest gen
de capcane. Faptul că Dumnezeu vede ce se întâmplă cu cineva în viitor nu afectează cu nimic
dreptul la libertatea de alegere. Dumnezeu nu manipulează destine. El ne oferă libertate
completă, fără îngrădiri sau ameninţări mascate, aşa cum se procedează pe la noi. „Alege astăzi
cui vrei să slujeşti” este un principiu la fel de solid ca fundamentul neprihănirii.
V-aţi gândit vreodată că ar fi posibil ca în partea de univers neafectată de păcat să nu
existe ieri şi mâine? Că ar fi posibil ca Dumnezeu să trăiască într-un permanent „azi” şi să vadă
lucrurile din trecutul, prezentul şi viitorul nostru petrecându-se în prezentul Său veşnic? Poate
Carl Sagan avea dreptate când spunea: „Mie nu mi-e teamă că universul este mai ciudat decât
pricepem noi. Mi-e teamă că este mai ciudat decât putem pricepe noi.”
„Timpul” este o invenţie a păcatului. Este o împărăţie produsă de entităţi inteligente care
au ales voluntar să se despartă de izvorul vieţii. Nu a existat nici un factor care să influenţeze
acea decizie, afară de completa libertate de alegere. A fost un act deliberat al sufletului care şi-a
exercitat dreptul la alegere. Planul cerului urmăreşte să convingă pe locuitorii universului că
despărţirea de izvorul vieţii produce anihilare permanentă. Toţi cei care înţeleg şi doresc
vindecare vor fi re-conectaţi la izvorul vieţii, fiind făcuţi din nou părtaşi de natură divină. Toţi
ceilalţi vor fi lăsaţi liberi, experimentând consecinţa despărţirii de izvorul vieţii, care este
moartea a doua.
În acea clipă monumentală a istoriei, timpul va înceta să mai existe, iar familia lui
Dumnezeu, reunită în neprihănire, va trăi într-un veşnic „astăzi.”
Dumnezeu nu predestinează pe nimeni.
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