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Este	  timpul	  pentru	  "ultimele	  raze	  de	  lumină"	  
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Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  	  

V-‐aţți	  familiarizat	  deja	  cu	  poziţția	  oficială	  a	  bisericii,	  susţținută	  şi	  de	  dr.	  Samuele	  
Bacchiocchi	  în	  publicaţțiile	  sale	  de	  pe	  internet,	  pe	  care	  noi	  am	  pus-‐o	  în	  discuţție	  de	  
nenumărate	  ori	  [aici][aici].	  Dr.	  Bacchiocchi	  este	  un	  savant	  de	  renume	  mondial,	  singurul	  
cărturar	  adventist	  ce	  a	  absolvit	  magna	  cum	  laude	  cursurile	  universităţții	  iezuite	  Gregoriana,	  
din	  cetatea	  Vaticanului.	  A	  predat	  la	  Universitatea	  Andrews	  până	  a	  ieşit	  la	  pensie,	  iar	  în	  
prezent	  îşi	  publică	  studiile	  şi	  călătoreşte	  peste	  tot	  în	  lume,	  unde	  este	  privit	  în	  general	  ca	  un	  
teolog	  adventist	  proeminent,	  respectabil	  şi	  informat.	  

În	  publicaţția	  săptămânală	  pe	  care	  o	  trimite	  via	  e-‐mail	  abonaţților	  săi,	  Endtime	  Issues	  
Newsletter,	  dr.	  Bacchiocchi	  a	  abordat	  frontal	  ultimele	  dezastre	  naturale	  care	  au	  lovit	  
planeta,	  şi	  pe	  care	  le	  aşează,	  ca	  un	  riguros	  cercetător	  al	  Bibliei,	  în	  seama	  lui	  Dumnezeu.	  
Cutremurul	  din	  Asia	  sau	  taifunul	  din	  America,	  toate	  sunt	  “acte	  ale	  lui	  Dumnezeu”	  deoarece,	  
spune	  el,	  nu	  a	  găsit	  în	  Scriptură	  nici	  un	  verset	  care	  să	  susţțină	  vinovăţția	  lui	  Satana	  sau	  alte	  
cauze	  secundare.	  În	  schimb,	  a	  găsit	  o	  mulţțime	  de	  versete	  care	  Îl	  indică	  pe	  Dumnezeu	  drept	  
autor	  al	  unor	  asemenea	  fenomene	  distrugătoare,	  singurul	  care	  are	  puterea,	  capacitatea	  
logistică	  şi	  interesul	  de	  a	  le	  produce.	  Ca	  un	  bun	  analist,	  el	  cercetează	  fenomene	  
asemănătoare	  din	  trecut,	  pentru	  care	  martorii	  oculari	  nu	  au	  avut	  decât	  o	  explicaţție,	  aceea	  că	  
Dumnezeu	  este	  fericitul	  executant	  al	  incursiunilor	  de	  nimicire.	  

În	  urma	  primului	  său	  articol	  (“God	  and	  Tsunami:	  What	  is	  the	  Lord	  Telling	  Us?”)	  mulţți	  
abonaţți	  i-‐au	  scris,	  încercând	  să-‐l	  ajute	  să	  vadă	  şi	  alte	  posibile	  cauze	  pentru	  “actele”	  lui	  
Dumnezeu,	  dar	  el	  a	  rămas	  inflexibil:	  Pur	  şi	  simplu	  Biblia	  nu	  atribuie	  o	  asemenea	  putere	  lui	  
Satana.	  La	  fel	  s-‐a	  întâmplat	  şi	  după	  Katrina	  (“A	  Rush	  of	  Natural	  Disasters:	  What	  is	  the	  Lord	  
Telling	  Us?”),	  deşi,	  trebuie	  să	  recunoaştem,	  aici	  dr.	  Bacchiocchi	  a	  mai	  înmuiat	  tonul,	  
încercând	  cel	  puţțin	  să	  caute	  şi	  alte	  posibile	  explicaţții.	  A	  rămas	  totuşi	  la	  poziţția	  oficială	  că	  
asemenea	  fenomene	  sunt	  opera	  lui	  Dumnezeu	  prin	  care	  atrage	  atenţția	  oamenilor	  că	  se	  
apropie	  judecata.	  

Numai	  că	  lumea	  aceasta	  care	  trebuie	  adusă	  la	  pocăinţță	  prin	  teroare	  pare	  mai	  
sensibilă	  şi	  mai	  perceptivă	  decât	  mulţți	  dintre	  teologii	  adventişti.	  Îngrijoraţți,	  oamenii	  se	  
întreabă	  care	  este	  explicaţția	  acestui	  tumult	  înfiorător	  de	  instabilitate,	  violenţță	  şi	  nimicire	  
oarbă.	  Unii	  dintre	  ei	  chiar	  sesizează	  ridicolul	  în	  care	  se	  plasează	  unii	  teoreticieni	  creştini	  
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atunci	  când	  declară	  evenimente	  gen	  tsunami	  ca	  fiind	  “acte	  ale	  lui	  Dumnezeu.”	  Cineva	  a	  scris	  
o	  poveste	  care	  a	  ajuns	  chiar	  ecranizată,	  o	  peliculă	  cu	  titlul	  “Omul	  care	  L-‐a	  dat	  în	  judecată	  pe	  
Dumnezeu.”	  

Ajuns	  la	  pensie,	  un	  om	  îşi	  petrecea	  timpul	  pescuind	  cu	  barca	  lui	  în	  jurul	  Australiei.	  
Într-‐o	  zi,	  se	  întoarce	  de	  la	  cumpărături	  şi	  găseşte	  barca	  în	  flăcări,	  lovită	  de	  un	  trăznet.	  Fiind	  
asigurat,	  omul	  merge	  la	  compania	  de	  asigurări	  să	  declare	  pierderea,	  dar	  stupoare:	  
Funcţționarul	  îi	  arată	  în	  contract,	  scris	  cu	  litere	  mici	  undeva	  pe	  ultima	  pagină,	  că	  bunul	  nu	  
este	  acoperit	  în	  cazul	  în	  care	  paguba	  este	  produsă	  de	  “acte	  ale	  lui	  Dumnezeu.”	  Barca	  lui	  fiind	  
lovită	  de	  un	  “act”	  al	  lui	  Dumnezeu,	  contractul	  era	  nul.	  Nemulţțumit	  de	  situaţția	  în	  care	  este	  
pus,	  omul	  merge	  la	  tribunal	  şi	  Îl	  dă	  în	  judecată	  pe	  Dumnezeu,	  prin	  reprezentanţții	  Lui	  din	  
zonă,	  conducătorii	  marilor	  biserici.	  El	  susţține	  că	  aceştia	  sunt	  oamenii	  lui	  Dumnezeu,	  că	  sunt	  
complici	  cu	  El	  în	  “actele”	  Lui	  şi	  că	  Îl	  susţțin	  financiar	  în	  ceea	  ce	  face.	  El	  cere	  de	  la	  ei	  câteva	  
milioane	  de	  dolari	  despăgubire	  pentru	  paguba	  pe	  care	  i-‐a	  produs-‐o	  Dumnezeu.	  Procesul	  
începe,	  cu	  obişnuita	  luptă	  de	  gherilă	  între	  avocaţți,	  iar	  în	  final	  avocaţții	  credincioşilor	  îşi	  dau	  
seama	  că	  singura	  soluţție	  ca	  şefii	  bisericilor	  să	  nu	  plătească	  despăgubirea	  este	  să	  declare	  în	  
faţța	  instanţței	  că	  Dumnezeu	  nu	  există.	  Ceea	  ce	  au	  şi	  făcut.	  

Noi	  sperăm	  ca	  dr.	  Bacchiocchi	  să	  nu	  ajungă	  niciodată	  într-‐o	  asemenea	  situaţție	  
jenantă.	  Cel	  puţțin	  acum,	  când	  un	  coleg	  al	  lui,	  dr.	  Herbert	  E.	  Douglas,	  îl	  ajută	  să	  înţțeleagă	  
impasul	  în	  care	  se	  află	  trimiţțându-‐i	  un	  material	  intitulat:	  “Dezastre	  naturale:	  Acte	  ale	  lui	  
Dumnezeu,	  sau	  ale	  lui	  Satana?”	  Acest	  articol	  aşează	  subiectul	  în	  lumina	  unor	  evenimente	  
majore	  redate	  în	  Scriptură,	  şi	  care	  scot	  la	  iveală	  nevinovăţția	  lui	  Dumnezeu,	  precum	  cei	  patru	  
îngeri	  din	  Apocalips	  7,	  tragedia	  lui	  Iov	  şi	  distrugerea	  Ierusalimului.	  

Dr.	  Bacchiocchi	  se	  dovedeşte	  un	  bărbat	  onorabil	  şi	  publică	  acest	  articol	  în	  Endtime	  
Issues	  Newsletter	  numărul	  140.	  Am	  postat	  şi	  noi	  articolul	  în	  pagina	  de	  limbă	  engleză,	  iar	  
curând,	  sperăm,	  îl	  vom	  traduce	  în	  limba	  română.	  

Se pare că este vremea pentru “o solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare în influenţa 
ei şi mântuitoare în puterea ei: Caracterul Său trebuie să fie făcut cunoscut. În întunericul 
acestei lumi trebuie să strălucească lumina slavei Sale, lumina bunătăţii, îndurării şi a 
adevărului Său” (Parabole 415).	  

	  	  


