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Am	  auzit	  recent	  o	  explicaţție	  ciudată	  despre	  motivele	  care	  L-‐ar	  obliga	  pe	  Dumnezeu	  să	  
curme	  viaţța	  unor	  oameni,	  dacă	  vrea	  să	  fie	  drept	  şi	  credibil.	  

Explicaţția	  spunea	  că	  atunci	  când	  un	  câine	  turbat	  se	  plimbă	  liber	  prin	  parc,	  dreptatea	  
şi	  mila	  cer	  omorârea	  lui,	  de	  dragul	  copilaşilor	  nevinovaţți	  care	  ar	  putea	  fi	  muşcaţți	  şi	  infectaţți	  
cu	  rabie.	  Aşa	  se	  justifică	  uciderea	  a	  milioane	  de	  oameni,	  păcătoşi	  irecuperabili,	  a	  căror	  
libertate	  pune	  în	  pericol	  sănătatea	  copiilor	  lui	  Dumnezeu.	  

Dacă	  este	  aşa,	  atunci	  se	  ridică	  o	  întrebare	  jenantă:	  Cine	  i-‐a	  infectat	  cu	  rabie	  pe	  
păcătoşii	  deveniţți	  irecuperabili	  şi	  condamnaţți	  la	  moarte?	  S-‐au	  născut	  turbaţți	  printr-‐un	  
accident	  genetic	  nefericit,	  un	  experiment	  scăpat	  de	  sub	  control?	  Ridicol.	  Ei	  au	  devenit	  
periculoşi	  pentru	  societate	  deoarece	  s-‐au	  lăsat	  amăgiţți	  de	  principiile	  împărăţției	  fărădelegii,	  
sub	  presiunea	  constantă	  a	  Prinţțului	  nelegiuirii.	  S-‐au	  aliat	  cu	  marele	  apostat	  în	  defăimarea	  şi	  
distrugerea	  lui	  Dumnezeu.	  Ei	  nu	  sunt	  decât	  pioni,	  marionete,	  executanţți	  naivi	  ai	  unor	  planuri	  
gândite	  şi	  operate	  de	  duhurile	  răutăţții	  din	  locurile	  cereşti.	  

Ce	  orbire	  ciudată	  L-‐ar	  face	  pe	  Dumnezeu	  să	  omoare	  păpuşile	  criminale,	  dar	  să	  nu	  se	  
atingă	  de	  păpuşarii	  strategi?	  De	  ce	  ar	  omorî	  El	  câinii	  turbaţți,	  fără	  să	  distrugă	  izvorul	  infecţției,	  
pe	  marele	  turbat	  care	  otrăveşte	  omenirea?	  Cum	  se	  face	  că	  Satana	  şi	  îngerii	  lui	  sunt	  trataţți	  cu	  
îngăduinţță,	  chiar	  cu	  respect	  (Iuda	  1:9),	  iar	  cei	  ce	  se	  lasă	  amăgiţți	  de	  ei	  sunt	  ameninţțaţți	  cu	  
focul	  veşnic,	  apoi	  nimiciţți	  fără	  milă?	  

Aţți	  citit	  undeva,	  de	  la	  Geneza	  la	  Apocalips,	  în	  Spiritul	  Profeţției,	  ba	  chiar	  în	  întreaga	  
literatură	  universală,	  că	  Dumnezeu	  a	  omorât	  vreodată	  un	  demon?	  Există	  prin	  vastul	  univers	  
al	  lui	  Dumnezeu	  un	  mormânt	  cu	  inscripţția	  “Aici	  odihneşte	  un	  păcătos	  de	  înger,	  turbat	  şi	  
criminal”?	  Cum	  se	  face	  că	  aceşti	  turbaţți	  sunt	  în	  libertate,	  infectând	  generaţții	  întregi	  de	  
oameni,	  dar	  oamenii	  infectaţți	  de	  ei	  sunt	  nimiciţți	  deoarece	  pun	  în	  pericol	  sănătatea	  publică?	  
Este	  ca	  şi	  cum	  ai	  băga	  la	  puşcărie	  distribuitorii	  mărunţți	  de	  droguri	  de	  la	  colţțul	  străzii,	  dar	  ai	  
lăsa	  în	  libertate	  reţțeaua	  care	  îi	  alimentează	  şi	  îi	  organizează.	  Mai	  este	  de	  mirare	  că	  
Dumnezeu	  este	  considerat	  a	  fi	  arbitrar?	  	  	  
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Dacă	  această	  ilustraţție	  cu	  câinele	  turbat	  are	  vreo	  virtute,	  iar	  Dumnezeu	  este	  drept,	  
atunci	  ilustraţția	  cere	  ca	  Dumnezeu	  să-‐l	  fi	  omorât	  pe	  Satana	  atunci	  când	  a	  început	  să	  
infecteze	  pe	  primii	  îngeri.	  Acesta	  a	  fost	  chiar	  unul	  dintre	  punctele	  majore	  ale	  marii	  lupte.	  
Lucifer	  devenit	  Satana	  spunea	  că	  dreptatea	  cere	  ca	  Dumnezeu	  să	  omoare	  pe	  călcătorii	  legii,	  
aceasta	  fiind	  una	  dintre	  slăbiciunile	  legii,	  pe	  care	  el	  o	  cerea	  corectată.	  Atacul	  acesta	  mincinos	  
a	  fost	  devastator	  pentru	  îngeri,	  iar	  oamenii	  nu	  s-‐au	  arătat	  mai	  precauţți,	  deşi	  au	  fost	  avertizaţți.	  

Dacă	  oştile	  întunericului	  sunt	  lăsate	  să	  infecteze	  planeta	  fără	  ca	  Dumnezeu	  să	  
folosească	  violenţța	  împotriva	  lor,	  înseamnă	  că	  pentru	  distrugerile	  de	  vieţți	  omeneşti	  trebuie	  
căutată	  altă	  explicaţție,	  dacă	  tot	  insistăm	  că	  Dumnezeu	  este	  drept.	  

	  

	  	  


