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Atunci	  când	  au	  întâlnit	  un	  orb	  din	  naştere,	  ucenicii	  au	  întrebat	  pe	  Isus:	  „Învăţțătorule,	  
cine	  a	  păcătuit:	  omul	  acesta	  sau	  părinţții	  lui,	  de	  s-‐a	  născut	  orb?”	  Iar	  noi	  întrebăm	  astăzi,	  au	  
păcătuit	  victimele	  măcelului	  de	  la	  Madrid,	  sau	  părinţții	  lor?	  

El	  a	  răspuns:	  „N-‐a	  păcătuit	  nici	  omul	  acesta,	  nici	  părinţții	  lui.”	  

Isus	  nu	  dorea	  să	  spună	  că	  oamenii	  aceia	  sunt	  fără	  păcat.	  El	  încerca	  să	  clarifice	  o	  
concepţție	  greşită	  adânc	  înrădăcinată	  în	  mintea	  ucenicilor.	  Cu	  altă	  ocazie,	  El	  a	  revenit	  asupra	  
acestui	  subiect,	  în	  speranţța	  că	  va	  reuşi	  să	  trezească	  spiritul	  adormit	  al	  ucenicilor:	  

„Credeţți	  voi…	  că	  aceşti	  Galileeni	  au	  fost	  mai	  păcătoşi	  decât	  toţți	  ceilalţți	  Galileeni,	  
pentru	  că	  au	  păţțit	  astfel?	  Eu	  vă	  spun:	  nu;	  ci,	  dacă	  nu	  vă	  pocăiţți,	  toţți	  veţți	  pieri	  la	  fel.	  Sau	  acei	  
optsprezece	  inşi,	  peste	  care	  a	  căzut	  turnul	  din	  Siloam,	  şi	  i-‐a	  omorât,	  credeţți	  că	  au	  fost	  mai	  
păcătoşi	  decât	  toţți	  ceilalţți	  oameni,	  care	  locuiau	  în	  Ierusalim?	  Eu	  vă	  spun:	  nu;	  ci,	  dacă	  nu	  vă	  
pocăiţți,	  toţți	  veţți	  pieri	  la	  fel”	  (Luca	  13:2-‐5).	  

Ucenicii	  aveau	  o	  concepţție	  despre	  păcat	  şi	  pedeapsă	  complet	  greşită	  (ca	  şi	  noi	  astăzi).	  
Ei	  credeau	  că	  nenorocirile	  abătute	  asupra	  oamenilor	  sunt	  cauzate	  de	  blestemul	  lui	  
Dumnezeu.	  Au	  fost	  curioşi	  să	  întrebe	  de	  ce	  omul	  s-‐a	  născut	  orb,	  dar	  explicaţția	  lui	  Isus	  nu	  a	  
reuşit	  să-‐i	  convingă.	  Nici	  varianta	  cu	  turnul	  din	  Siloam	  nu	  i-‐a	  convins	  că	  Dumnezeu	  nu	  are	  nici	  
un	  amestec	  aici.	  Ce	  mai	  putea	  face	  Hristos?	  Nu	  I-‐a	  rămas	  decât:	  “Mai	  am	  multe	  lucruri	  să	  vă	  
spun,	  dar	  acum	  nu	  le	  puteţți	  purta.”	  

Noi	  le	  putem	  purta?	  Se	  pare	  că	  nu,	  cel	  puţțin	  pe	  cele	  privitoare	  la	  turnurile	  noastre	  din	  
Siloam	  şi	  pedeapsa	  lui	  Dumnezeu.	  Vă	  aduceţți	  aminte,	  pe	  9/11	  când	  au	  căzut	  turnurile,	  ce	  
spunea	  poporul	  nostru	  (e	  adevărat,	  cu	  jumătate	  de	  gură)?	  Cum	  circula	  pe	  internet	  cu	  viteza	  
luminii	  paragraful	  din	  EGW	  despre	  zgârie-‐norii	  din	  New	  York?	  Ce	  hotărâţți	  eram	  că	  “au	  
păcătuit”	  şi	  ei,	  şi	  părinţții	  lor?	  Sau	  atacurile	  de	  joi	  din	  Madrid,	  care	  au	  zguduit	  Europa?	  
Înţțelegem	  noi	  principiul	  turnului	  din	  Siloam,	  că	  o	  societate	  fără	  protecţția	  lui	  Dumnezeu	  se	  
auto-‐distruge?	  De	  câte	  9/11	  sau	  3/11	  mai	  avem	  nevoie	  ca	  să	  pricepem	  care	  este	  cauza	  morţții	  
pe	  planeta	  asta?	  
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Dacă	  ar	  veni	  Domnul	  şi	  ne-‐ar	  spune	  şi	  nouă	  că	  avem	  concepţții	  eronate	  despre	  
pedeapsa	  lui	  Dumnezeu?	  Am	  fi	  mai	  receptivi	  decât	  ucenicii?	  Am	  recunoaşte	  că	  ne	  lipseşte	  
alifia	  pentru	  ochi?	  

Cum	  reacţționează	  savanţții	  noştri	  când	  vine	  cineva	  şi	  spune	  că	  avem	  o	  înţțelegere	  
greşită	  despre	  caracterul	  lui	  Dumnezeu?	  Mergeţți	  pe	  forumurile	  bisericii,	  sau	  citiţți	  publicaţțiile	  
oficiale.	  Veţți	  vedea	  imediat	  batjocura	  şi	  dispreţțul	  cu	  care	  sunt	  trataţți	  cei	  ce	  spun	  că	  suferinţța	  
şi	  moartea	  nu	  sunt	  produse	  de	  pedeapsa	  lui	  Dumnezeu.	  

Conceptul	  “ordine	  prin	  constrângere”	  este	  atât	  de	  înfipt	  în	  filozofia	  noastră	  despre	  
lume	  şi	  viaţță,	  încât	  nu	  suntem	  capabili	  să	  înţțelegem	  că	  el	  este	  aberant	  în	  împărăţția	  luminii.	  

Spunem	  că	  dorim	  “aderarea”	  la	  Împărăţția	  lui	  Dumnezeu?	  Atunci	  acest	  capitol	  despre	  
caracterul	  Său	  trebuie	  încheiat	  fără	  întârziere.	  Vrem	  să	  mai	  negociem?	  Putem	  să	  mai	  stăm	  
pe	  această	  planetă	  zeci	  de	  ani,	  dar	  nu	  vom	  obţține	  nimic.	  Legea,	  o	  transcriere	  a	  caracterului	  
lui	  Dumnezeu,	  nu	  poate	  fi	  îmbunătăţțită.	  Orice	  amendament	  o	  aruncă	  în	  nelegiuire.	  


