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Chiar de la începutul rebeliunii din cer, arahanghelul căzut s-a specializat în 
mistificarea caracterului lui Dumnezeu. El a deformat fiecare aspect al caracterului 
dragostei Sale, prezentându-L ca fiind răzbunător, aspru, arbitrar şi crud.

În acest moment, când omenirea scufundată în beznă are nevoie disperată să 
fie luminată de slava lui Dumnezeu, şi când poporul lui Dumnezeu trebuie să fie 
gata să reprezinte acest caracter în adevărata sa lumină (Apocalipsa 18:1-4), se 
petrece cea mai serioasă deformare a caracterului Său, care întunecă pământul cu 
un mesaj popular ce îndepărtează şi mai mult pe oameni de Dumnezeu.

Nicholas Kristol, scriind în New York Times, deplânge imaginea lui Isus aşa 
cum este ea promovată în zilele noastre. „Dacă liberalii Americii îşi închipuie că 
sunt stăpâni pe situaţie, să aibă răbdare până la revenirea lui Hristos. Seria de 
volume Left Behind, cele mai bine vândute romane pentru adulţi în Statele Unite, 
descriu cu entuziasm întoarcerea lui Isus pentru a măcelări pe toţi cei care nu sunt 
creştini născuţi din nou. Toţi hinduşii, musulmanii, evreii şi agnostiii, alături de 
catolici şi unitarieni, vor fi aruncaţi în focul veşnic. ‘Isus ridică mâna doar câţiva 
centimetri… iar ei se prăbuşesc, urlând şi svârcolindu-se.’” Mesajul? Botezaţi-vă, 
naşteţi-vă din nou, altfel…

Kristol continuă apoi să-i ridiculizeze pe mileriţi, care au prezis revenirea 
cataclismică a lui Isus în 1844, numind interpretarea lor greşită ca fiind „o amintire 
mizerabilă.” Dar o analiză atentă a soliei lor descoperă că ei nu au susţinut acelaşi 
bigotism turbat ca predicatorii „Left Behind.” Este adevărat, ei au crezut cu 
sinceritate că Isus trebuia să vină în 1844, dar istoria descoperă că solia lor era 
împăcarea cu Dumnezeu prin descoperirea dragostei Sale, nu prin teroare 
religioasă. Cei care vor proclama ultima solie, aceea care va „lumina pământul cu 
slavă,” vor înălţa crucea lui Hristos, care atrage pe toţi la Sine, şi vor fi dispuşi să 
aprecieze caracterul dragostei Sale. Ei nu vor obţine „decizii de botez” prin teroare. 
Ultimele raze de lumină ale apusului de soare pe pământ vor fi o descoperire finală 
a caracterului dragostei lui Dumnezeu.
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