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Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  

Nu	  cu	  mult	  timp	  în	  urmă,	  Adventist	  Review	  publica	  un	  articol	  în	  care	  autorul	  căuta	  
motivele	  pentru	  care	  lumea	  creştină	  –	  ca	  şi	  biserica	  rămăşiţței	  –	  tratează	  evenimentele	  
contemporane	  ca	  şi	  cum	  Satana	  ar	  fi	  mort.	  

Zilele	  acestea,	  dr.	  Bacchiocchi	  a	  publicat	  un	  articol	  vast,	  în	  care	  încearcă	  din	  nou	  să	  
explice,	  din	  perspectivă	  biblică	  spune	  el,	  catastrofele	  naturale	  care	  s-‐au	  intensificat	  în	  ultimii	  
ani.	  La	  începutul	  acestui	  an	  el	  identifica	  valul	  mareic	  din	  Asia	  ca	  fiind	  un	  act	  al	  lui	  Dumnezeu	  
prin	  care	  încearcă	  să	  trezească	  omenirea	  la	  pocăinţță	  în	  vederea	  apropiatei	  zi	  a	  judecăţții.	  

Dr.	  Bacchiocchi	  este	  un	  renumit	  savant	  adventist,	  încărcat	  de	  titluri	  academice.	  A	  
obţținut	  un	  doctorat	  magna	  cum	  laude	  de	  la	  celebra	  universitate	  iezuită	  Gregoriana,	  din	  
cetatea	  Vaticanului	  şi	  a	  fost	  profesor	  de	  teologie	  şi	  istoria	  bisericii	  la	  Andrews	  cea	  mai	  mare	  
parte	  a	  vieţții	  lui.	  Acum	  este	  pensionar,	  dar	  continuă	  să	  fie	  activ	  prin	  publicarea	  studiilor	  
proprii	  pe	  internet,	  în	  deja	  celebra	  Endtime	  Issues	  Newsletter.	  

În	  numărul	  138	  al	  publicaţției	  lui,	  dr.	  Bacchiocchi	  confirmă	  teza	  articolului	  din	  Review,	  
că	  lumea	  creştină	  îl	  consideră	  pe	  Satana	  mort.	  Nicăieri,	  dar	  absolut	  nicăieri,	  nu	  există	  vreo	  
aluzie	  la	  posibilitatea	  ca	  Satana	  să	  aibă	  un	  amestec	  în	  dezastrele	  contemporane.	  Nici	  măcar	  
numele	  lui	  nu	  este	  pomenit.	  Pentru	  dr.	  Bacchiocchi,	  Satana	  este	  mort.	  

Articolul	  explorează	  toate	  posibilele	  explicaţții,	  citează	  toate	  opţțiunile	  publicate	  de	  
variatele	  şi	  diversele	  segmente	  ale	  bisericii,	  mass-‐mediei,	  autorităţților,	  lumii	  academice,	  şi	  
analizează	  pe	  larg	  punctele	  pro	  şi	  contra	  ale	  fiecărei	  variante.	  Sursele	  sunt	  la	  fel	  de	  vaste	  ca	  
şi	  articolul,	  de	  la	  internet	  la	  cărţți	  publicate	  de	  autorii	  specializaţți	  în	  acest	  domeniu	  fascinant.	  

Deşi	  ajunge	  la	  aceleaşi	  concluzii	  aberante	  ca	  şi	  în	  cazul	  tsunami,	  că	  urganele	  şi	  
cutremurele	  sunt	  acte	  ale	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  trezirea	  omenirii,	  dr.	  Bacchiocchi	  face	  unele	  
progrese,	  admiţțând	  că	  nu	  toate	  catastrofele	  sunt	  provocate	  de	  Dumnezeu,	  ca	  de	  exemplu	  
Katrina.	  (Ne-‐am	  bucura	  să	  nu	  fie	  doar	  o	  manevră	  politică,	  spre	  a	  menaja	  sentimentul	  
patriotic	  american.)	  El	  spune	  că	  există	  motive	  care	  ne	  fac	  să	  respingem	  implicarea	  lui	  
Dumnezeu	  în	  Katrina.	  Cum	  se	  explică,	  spune	  el,	  că	  taifunul	  a	  lovit	  cu	  două	  zile	  prea	  devreme	  
ca	  să	  nimicească	  pe	  participanţții	  la	  Southern	  Decadence?	  Şi	  cum	  se	  face	  că,	  în	  timp	  ce	  
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cartierul	  francez	  –	  inima	  imoralităţții	  citadine	  –	  a	  rămas	  neatins,	  Seminarul	  Teologic	  Baptist,	  
academia	  adventistă	  Bass	  Memorial	  şi	  multe	  biserici	  adventiste	  au	  fost	  grav	  afectate?	  

Ce	  este	  uimitor	  la	  un	  savant	  adventist	  de	  talia	  lui	  este	  că	  el	  “scapă”	  din	  vedere	  două	  
surse	  primare	  de	  analiză:	  Spiritul	  Profeţției	  şi	  Apocalipsa	  lui	  Ioan	  capitolul	  şapte.	  Să	  fie	  o	  
întâmplare?	  

În	  Apocalipsa	  7,	  Ioan	  spune	  că	  Dumnezeu	  face	  exact	  invers	  de	  cum	  propune	  dr.	  
Bacchiocchi.	  El	  nu	  spune	  îngerilor	  să	  lovească	  pământul	  tot	  mai	  devastator,	  spre	  a	  obţține	  o	  
reacţție	  de	  supunere	  de	  la	  locuitorii	  pământului.	  Din	  contră,	  acolo	  se	  spune	  că	  Dumnezeu	  
cere	  îngerilor	  să	  facă	  tot	  posibilul	  spre	  a	  atenua	  “vânturile	  pământului,”	  ca	  omenirea,	  şi	  în	  
special	  biserica,	  să	  poată	  primi	  sigiliul	  lui	  Dumnezeu	  fără	  constrângeri	  şi	  pericole	  care	  le-‐ar	  
afecta	  capacitatea	  de	  a	  decide	  liber.	  Teologia	  adventistă	  nu	  este	  încă	  pregătită	  să	  se	  
confrunte	  cu	  cei	  patru	  îngeri	  din	  Apocalips	  7.	  

Apoi,	  Spiritul	  Profeţției	  spune	  că	  Satana	  “a	  studiat	  secretele	  laboratoarelor	  naturii	  şi	  
îşi	  foloseşte	  toată	  puterea	  ca	  să	  conducă	  forţțele	  naturii”	  spre	  a	  convinge	  omenirea	  că	  
“Dumnezeu	  este	  Cel	  care	  îi	  loveşte.”	  Se	  pare	  că	  dr.	  Bacchiocchi	  a	  căzut	  în	  această	  capcană	  
diabolică	  şi	  nu	  mai	  ştie	  să	  iasă	  din	  ea.	  El	  nu	  consideră	  paragraful	  următor	  ca	  pe	  o	  sursă	  
credibilă	  în	  dezbaterea	  despre	  cauzele	  cataclismelor	  prezente:	  

“În	  timp	  ce	  se	  prezintă	  oamenilor	  ca	  mare	  medic,	  care	  poate	  vindeca	  toate	  bolile	  lor,	  
el	  va	  aduce	  pe	  lume	  molime	  şi	  dezastre,	  până	  ce	  oraşe	  populate	  vor	  ajunge	  ruinate	  şi	  pustii.	  
Azi	  el	  este	  la	  lucru	  în	  felul	  acesta.	  Prin	  accidente	  şi	  mari	  nenorociri	  pe	  mare	  şi	  pe	  uscat;	  prin	  
încăierări	  şi	  vărsări	  de	  sânge;	  prin	  furtuni	  îngrozitoare,	  cu	  ploi	  de	  piatră	  şi	  cicloane;	  prin	  
inundaţții	  şi	  cutremure,	  în	  fiecare	  loc	  şi	  în	  diferite	  forme,	  Satana	  îşi	  exercită	  puterea	  sa	  
nimicitoare…”	  (GC	  476).	  

În	  timp	  ce	  Hristos	  lucra	  să	  demaşte	  “lucrările	  diavolului,”	  savanţți	  eminenţți	  ai	  bisericii	  
rămăşiţței	  lucrează	  spre	  a	  masca	  lucrările	  lui,	  ridicând	  o	  perdea	  de	  fum	  academic	  peste	  
operaţțiunile	  lui	  secrete.	  

Straniu...	  dar	  adevărat.	  


