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De la începutul marii lupte şi până la încheierea ei, opera cea mai de seamă a îngerului 
rebel a fost să stârnească pe alţii împotriva lui Dumnezeu. El s-a specializat în aducerea lui 
Dumnezeu în faţa instanţei universale. Fiecare generaţie de oameni a fost angajată de el în acest 
scop. Astfel şi-a câştigat numele pe care i l-au dat unii scriitori biblici: Acuzatorul.

Într-un fel sau altul, fiecare generaţie a avut plângerile ei cu privire la Dumnezeu şi la 
procedura Sa cu păcatul şi păcătoşii. Începând cu Eva, amăgită să creadă că Dumnezeu este 
vinovat pentru problemele ei, şi până la ultima generaţie care va vedea revenirea lui Hristos, toţi 
oamenii au fost împinşi în acest joc murdar.

Cazul lui Iov este poate cel mai grăitor. După ce l-a lovit mişeleşte, prin spatele cortinei, 
lăsându-l fără avere şi copii, Acuzatorul îşi trimite slujitorii ca să-l atragă şi pe Iov în corul celor 
care vor să-l vadă pe Dumnezeu în faţa instanţei de judecată. Cei patru mari teologi fac tot ce le 
stă în putere spre a-l convinge pe Iov că Dumnezeu este cel care l-a adus în starea de mizerie 
cruntă în care se află, şi că aceasta este plata pentru păcatul lui. Deşi în pragul disperării, Iov nu 
se lasă atras în acest complot mizerabil. Raportul spune că el nu s-a apucat să-L acuze nebuneşte 
pe Dumnezeu.

La fel s-a întâmplat cu generaţia poporului ales la prima venire a lui Hristos, numai că de 
data aceasta Acuzatorul a avut un succes răsunător. El a reuşit aşa de bine cu clasa academică a 
lui Israel, încât aceştia au obţinut condamnarea la moarte a lui Dumnezeu în trup şi denigrarea 
caracterului lui Dumnezeu pentru multe generaţii de creştini, printre care se numără şi multe 
generaţii ale poporului nostru. Iată un pasaj inspirat:

„Iudeii acuzau pe Hristos că degradează sabatul, deşi El nu făcea decât să îl refacă în 
adevăratul lui caracter. Interpretările pe care rabinii le dădeau legii, toate regulile lor minuţioase 
şi obositoare, îndepărtau sabatul de la adevăratul lui scop şi dădeau lumii o imagine falsă despre 
legea divină şi despre caracterul lui Dumnezeu. Învăţăturile lor prezentau un Dumnezeu care a 
dat legi imposibil de păzit chiar pentru iudei, cu atât mai puţin pentru alţi oameni. În firea lor 
pământească, despărţiţi de Dumnezeu în spirit dar pretinzând că Îl servesc, ei făceau chiar 
lucrarea pe care o dorea Satana de la ei – pornind pe un drum care urma să aducă caracterul lui 
Dumnezeu în faţa instanţei, făcându-i pe oameni să privească la Dumnezeu ca fiind un tiran; să 
creadă că păzirea sabatului, pe care o cerea Dumnezeu, îi face pe oameni împietriţi, fără simpatie 
şi cruzi” (GCBull 1895).

Cred că acesta este un caz unic în Spiritul Profetic unde serva Domnului foloseşte 
expresia impeach (a discredita, a pune sub acuzaţie) cu privire la caracterul lui Dumnezeu. 
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Expresia mai înseamnă „a acuza,” „a trimite în faţa instanţei,” „a da în judectă,” „a persecuta.” 
Milioane de oameni au fost inspiraţi de Acuzatorul să cheme în instanţă pe Dumnezeu pentru 
suferinţa insondabilă pe care o suportă în această lume. Milioane au fost făcuţi să creadă că 
Dumnezeu este un tiran fără suflet, dispus să maltrateze pe propriii Lui copii de dragul justiţiei 
divine.

Ce succes răsunător a obţinut Acuzatorul cu poporul bisericii rămăşiţei! Clasa academică 
a poporului lui Dumnezeu de astăzi susţine cu înfocare că Dumnezeu va omorî pe toţi cei care 
vor face greşeala să aleagă altfel decât a hotărât El cu privire la ei. Ei spun bisericii, cât se poate 
de public, că Dumnezeu, dacă nu le poate suci mâna la spate prin ameninţări sau promisiuni, în 
final îi va arunca în iazul de foc – versiunea scurtă. În acelaşi timp, ei păstrează o tăcere 
mormântală cu privire la natura păcatului, adevăratul ucigaş de oameni. Ei nu cred că păcatul – 
despărţirea voluntară de izvorul vieţii – are puterea să arunce în gheenă şi sufletul şi trupul.

Aşa se face că ne trezim astăzi alături de marele Acuzator, sprijinindu-l în opera lui de a 
păstra pe banca acuzării caracterul lui Dumnezeu. În timp ce lumea piere din lipsa cunoaşterii lui 
Dumnezeu. În timp ce solia îngerului al treilea este tot mai adânc îngropată de păzitorii legii. În 
timp ce îngerii abia mai pot ţine în loc vânturile pământului. În timp ce guvernarea divină este tot 
mai compromisă pe această planetă bolnavă.
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