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Operaţțiunea	  "Denigrarea"	  -‐	  incidentul	  Messina	  
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Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  

Propuneam	  nu	  demult	  să	  urmărim	  în	  Scriptură	  cazuri	  în	  care	  Satana	  a	  înscenat	  
situaţții	  prin	  care	  Dumnezeu	  să	  fie	  pus	  sub	  acuzare.	  Aceasta	  a	  fost	  cea	  mai	  eficientă	  metodă	  a	  
lui	  de	  a	  deforma	  caracterul	  lui	  Dumnezeu	  în	  ochii	  oamenilor.	  Scopul	  a	  fost	  mereu	  
menţținerea	  întunericului	  asupra	  acestui	  subiect,	  ca	  oamenii	  să	  aducă	  lui	  Dumnezeu	  o	  
închinare	  de	  frică,	  închinare	  cu	  totul	  nefolositoare.	  

Dr.	  Bacchiocchi	  ne	  oferă,	  în	  ultimul	  număr	  al	  Endtime	  Issues	  Newsletter,	  un	  astfel	  de	  
caz.	  

În	  dimineaţța	  zilei	  de	  28	  decembrie,	  1908,	  un	  cutremur	  major	  a	  distrus	  Messina,	  
Reggio	  Calabria	  şi	  multe	  alte	  localităţți	  mai	  mici	  din	  apropiere.	  A	  fost	  cel	  mai	  nimicitor	  
cutremur	  din	  istoria	  Europei,	  pierderile	  fiind	  estimate	  la	  peste	  120.000	  de	  victime.	  

Cu	  trei	  zile	  înainte	  de	  cutremur,	  în	  seara	  zilei	  de	  25	  decembrie,	  un	  grup	  de	  
necredincioşi	  au	  pus	  în	  scenă,	  la	  teatrul	  din	  Messina,	  o	  parodie	  obscenă	  a	  naşterii	  lui	  Hristos	  
în	  Betleem.	  A	  doua	  zi,	  26	  decembrie,	  un	  grup	  de	  cetăţțeni	  s-‐au	  adunat	  în	  piaţța	  publică	  şi	  au	  
decretat	  abolirea	  religiei	  creştine.	  Ziarul	  local,	  Il	  Telefono,	  a	  publicat	  pe	  25	  decembrie	  un	  
poem	  dispreţțuitor,	  care	  suna	  aşa:	  “Copilaşul	  meu	  /	  om	  adevărat	  –	  Dumnezeu	  adevărat	  /	  de	  
dragul	  crucii	  /	  răspunde	  cererii	  noastre	  /	  dacă	  chiar	  nu	  eşti	  un	  mit	  /	  zdrobeşte-‐ne	  sub	  un	  
cutremur.”	  

Dr.	  Bacchiocchi	  comentează:	  “Trei	  zile	  mai	  târziu,	  cel	  mai	  distrugător	  cutremur	  din	  
istoria	  Europei	  a	  îngropat	  sub	  dărâmături	  peste	  120.000	  de	  oameni	  în	  Messina	  şi	  
împrejurimi.	  A	  fost	  un	  astfel	  de	  cutremur	  nimicitor	  răspunsul	  lui	  Dumnezeu	  la	  insultele	  
exprimate	  împotriva	  Lui?	  Nimeni	  nu	  poate	  spune	  cu	  siguranţță,	  dar	  nu	  putem	  neglija	  o	  astfel	  
de	  posibilitate.”	  

Apoi,	  imediat	  în	  paragraful	  următor,	  adaugă:	  “Dumnezeu	  nu	  reglează	  conturile	  
totdeauna	  atât	  de	  repede.”	  

Avem	  aici	  cel	  mai	  evident	  caz	  de	  înscenare,	  şi	  nu	  trebuie	  să	  fii	  mare	  detectiv	  să	  
pricepi	  repede	  despre	  ce	  este	  vorba.	  

Un	  grup	  de	  oameni	  batjocoresc	  pe	  Hristos	  într-‐o	  zi	  de	  sărbătoare	  păgână.	  Nu	  sunt	  nici	  
primii,	  nici	  ultimii.	  Ei	  sunt	  necredincioşi.	  Sunt	  atei.	  Cred	  că	  istoria	  crucii	  este	  un	  mit,	  opiu	  
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pentru	  popor.	  Aleg	  crăciunul	  spre	  a-‐şi	  exprima	  necredinţța.	  Savantul	  nostru	  sugerează	  că	  
Dumnezeu	  a	  reglat	  conturile	  foarte	  repede	  în	  acest	  caz.	  A	  spulberat	  120.000	  de	  oameni	  
pentru	  necredinţța	  şi	  batjocura	  exprimată	  de	  câţțiva.	  

Aşa	  ceva	  nu	  fac	  nici	  cei	  mai	  sângeroşi	  mafioţți.	  Nimeni	  nu	  rade	  de	  pe	  faţța	  pământului	  
un	  oraş	  întreg,	  o	  provincie	  întreagă,	  pentru	  vina	  câtorva	  nebuni,	  mai	  ales	  când	  este	  vorba	  de	  
reglare	  de	  conturi.	  Dumnezeu	  nu	  este	  creditat	  nici	  măcar	  cu	  bunul	  simţț	  al	  legii	  talionului	  –	  
ochi	  pentru	  ochi	  şi	  dinte	  pentru	  dinte.	  Este	  prezentat	  aici	  ca	  un	  monstru	  setos	  de	  sânge,	  
răzbunător,	  care	  nimiceşte	  fără	  discriminare	  vinovaţți	  şi	  nevinovaţți	  doar	  pentru	  că	  a	  fost	  
ofensat	  de	  câţțiva	  netrebnici.	  

	  Hristos	  spune	  un	  lucru	  pe	  care	  savantul	  nostru	  nu-‐l	  cunoaşte:	  “Oricine	  va	  vorbi	  
împotriva	  Fiului	  omului,	  va	  fi	  iertat;	  dar	  oricine	  va	  vorbi	  împotriva	  Duhului	  Sfânt,	  nu	  va	  fi	  
iertat	  nici	  în	  veacul	  acesta,	  nici	  în	  cel	  viitor”	  (Mat	  12:32).	  Acei	  oameni	  din	  Messina	  au	  vorbit	  
împotriva	  Fiului.	  Alţții,	  mai	  sfinţți	  ca	  ei,	  nu	  numai	  că	  au	  vorbit	  împotriva	  Lui,	  dar	  L-‐au	  batjocorit	  
public,	  L-‐au	  schingiuit	  şi	  apoi	  L-‐au	  pus	  pe	  cruce,	  fără	  ca	  Fiul	  să	  reacţționeze	  violent.	  Singura	  
Lui	  reacţție	  a	  fost:	  “Tată,	  iartă-‐i,	  căci	  nu	  ştiu	  ce	  fac.”	  Şi	  Tatăl	  a	  iertat.	  Nu	  pentru	  că	  a	  fost	  rugat	  
de	  Fiul,	  ci	  pentru	  că	  acesta	  este	  caracterul	  unui	  Tată.	  Iar	  El	  nu	  este	  numai	  Tată,	  ci	  şi	  un	  Serv	  al	  
servilor.	  

Enigma	  cutremurului	  din	  Messina	  este	  simplă:	  Satana	  şi-‐a	  pus	  agenţții	  să	  
batjocorească	  pe	  Hristos,	  ştiind	  bine	  de	  tensiunile	  tectonice	  acumulate	  în	  scoarţță,	  şi	  pe	  care	  
poate	  chiar	  el	  le-‐a	  declanşat	  la	  timpul	  potrivit.	  Nu	  uitaţți	  că	  Satana	  “a	  studiat	  laboratoarele	  
naturii”	  şi	  foloseşte	  fenomenele	  naturale,	  inclusiv	  cutremurele,	  spre	  a	  împinge	  omenirea	  la	  
supunere	  prin	  teroare	  în	  numele	  lui	  Dumnezeu.	  Fiind	  un	  regizor	  experimentat,	  nu	  i-‐a	  fost	  
prea	  greu	  să	  coordoneze	  mişcările	  actorilor	  ca	  să	  obţțină	  rezultatul	  scontat,	  mai	  ales	  că	  
asupra	  oamenilor	  care	  nu	  sunt	  sub	  “călăuzirea	  expresă	  a	  lui	  Dumnezeu”	  el	  are	  control	  
absolut.	  Nu	  cred	  că	  aţți	  uitat	  ce	  bine	  a	  condus	  evenimentele	  în	  cazul	  răstignirii	  Domnului	  
Hristos,	  şi	  cum	  a	  reuşit	  să	  stăpânească	  pe	  cei	  mai	  pregătiţți	  oameni	  din	  lume	  în	  cunoaşterea	  
lui	  Dumnezeu.	  

Ce	  a	  obţținut	  Satana	  prin	  incidentul	  Messina?	  A	  reuşit	  să	  amăgească	  “chiar	  pe	  cei	  
aleşi,”	  făcându-‐i	  să	  creadă	  că	  seismul	  din	  1908	  a	  fost	  cauzat	  de	  mânia	  lui	  Dumnezeu,	  ofensat	  
de	  obrăznicia	  câtorva	  necredincioşi.	  

Înscenarea	  aceasta,	  oricât	  de	  grosolană	  este	  ea,	  a	  ajuns	  să	  fie	  folosită	  în	  descrierea	  
caracterului	  divin.	  Ea	  se	  încadrează	  perfect	  în	  strategia	  îngerului	  rebel	  de	  a	  prezenta	  pe	  
Dumnezeu	  cu	  trăsăturile	  lui	  de	  caracter.	  

Nu	  ne	  miră	  faptul	  că	  Satana	  îşi	  foloseşte	  toate	  capacităţțile	  regizorale	  spre	  a-‐L	  implica	  
pe	  Dumnezeu	  în	  lucrarea	  lui	  de	  nimicire.	  Ce	  este	  cu	  adevărat	  uimitor	  este	  uşurinţța,	  
naivitatea	  cu	  care	  teologi	  adventişti	  de	  marcă	  se	  lasă	  duşi	  de	  nas	  cu	  asemenea	  nimicuri.	  Dacă	  
am	  şti	  că	  dr.	  Bacchiocchi	  prezintă	  astfel	  lucrurile	  deoarece	  este	  sarcină	  de	  serviciu,	  am	  putea	  
să-‐l	  iertăm.	  Dar	  dacă	  el	  chiar	  crede	  ce	  scrie,	  atunci	  nu	  va	  putea	  fi	  iertat	  nici	  în	  veacul	  acesta,	  
nici	  în	  cel	  viitor.	  Iar	  pretenţția	  lui	  de	  respectabilitate	  academică	  devine	  o	  glumă	  pe	  care	  o	  vor	  
sesiza	  şi	  cei	  mai	  zeloşi	  apologeţți	  ai	  binefacerilor	  învăţțământului	  superior.	  



_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   3	  

Acest	  episod	  trist	  are	  şi	  o	  morală:	  Atunci	  când	  nu	  eşti	  dispus	  să	  analizezi	  fiecare	  
eveniment	  al	  istoriei,	  “de	  la	  Geneza	  la	  Apocalips,”	  în	  lumina	  care	  se	  revarsă	  de	  pe	  Calvar,	  nici	  
cea	  mai	  prestigioasă	  universitate	  iezuită	  nu	  te	  poate	  împiedica	  să	  te	  dai	  în	  spectacol.”	  


