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"Constrângere	  prin	  acte	  de	  cruzime"	  
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Opinia	  publică	  ştie	  foarte	  puţține	  lucruri	  despre	  cercetările	  militare	  în	  domeniul	  
manipulărilor	  meteorologice	  şi	  folosirea	  lor	  ca	  arme	  de	  distrugere	  în	  masă.	  Creştinii	  sunt	  şi	  
mai	  sceptici,	  socotind	  că	  singura	  explicaţție	  pentru	  uraganele	  nimicitoare	  rămâne	  mânia	  lui	  
Dumnezeu.	  

Astăzi	  voi	  cita	  un	  pasaj	  important	  din	  Marea	  Luptă,	  ca	  dovadă	  că	  Dumnezeu	  ne-‐a	  
avertizat	  din	  timp	  să	  nu	  facem	  greşeala	  capitală	  de	  a	  numi	  distrugerile	  planetare	  “acte	  ale	  lui	  
Dumnezeu.”	  Iată	  ce	  spune	  autoarea	  la	  pagina	  476:	  

“Satana	  lucrează	  şi	  prin	  elementele	  naturii,	  ca	  să	  aducă	  în	  grânarele	  sale	  o	  cât	  mai	  
bogată	  recoltă	  de	  suflete	  nepregătite.	  El	  a	  studiat	  secretele	  laboratoarelor	  naturii	  şi	  îşi	  
foloseşte	  toată	  puterea	  ca	  să	  conducă	  forţțele	  naturii,	  pe	  cât	  îi	  permite	  Dumnezeu.	  Când	  i	  s-‐a	  
îngăduit	  să	  aducă	  suferinţțe	  asupra	  lui	  Iov,	  cât	  de	  repede	  i-‐au	  fost	  spulberate	  turme,	  cirezi,	  
case,	  copii,	  nenorocirile	  venind	  repede	  una	  după	  alta.	  Dumnezeu	  este	  cel	  care	  apără	  
creaturile	  Sale	  şi	  face	  un	  zid	  în	  jurul	  lor	  contra	  puterii	  nimicitorului.	  Dar	  lumea	  creştină	  arată	  
dispreţț	  faţță	  de	  Legea	  lui	  Dumnezeu;	  de	  aceea,	  Domnul	  va	  face	  exact	  ceea	  ce	  a	  spus	  că	  va	  
face:	  Va	  retrage	  binecuvântările	  Sale	  de	  pe	  pământ	  şi-‐Şi	  va	  retrage	  grija	  Sa	  protectoare	  de	  
deasupra	  celor	  ce	  s-‐au	  răsculat	  împotriva	  Legii	  Sale	  şi	  învaţță,	  ba	  chiar	  silesc	  cu	  forţța	  şi	  pe	  
alţții,	  să	  creadă	  şi	  să	  facă	  tot	  ca	  ei.	  Satana	  are	  stăpânire	  asupra	  tuturor	  celor	  care	  nu	  sunt	  în	  
mod	  special	  apăraţți	  de	  Dumnezeu.	  El	  va	  aduce	  favoruri	  şi	  prosperitate	  asupra	  unora,	  ca	  să	  
ajute	  la	  propăşirea	  planurilor	  sale;	  şi	  tot	  el	  va	  aduce	  cercări	  şi	  suferinţțe	  asupra	  altora,	  şi	  va	  
face	  pe	  oameni	  să	  creadă	  că	  Dumnezeu	  este	  Cel	  care	  îi	  loveşte.	  

În	  timp	  ce	  se	  prezintă	  oamenilor	  ca	  mare	  medic,	  care	  poate	  vindeca	  toate	  bolile	  lor,	  
el	  va	  aduce	  pe	  lume	  molime	  şi	  dezastre,	  până	  ce	  oraşe	  populate	  vor	  ajunge	  ruinate	  şi	  pustii.	  
Azi	  el	  este	  la	  lucru	  în	  felul	  acesta.	  Prin	  accidente	  şi	  mari	  nenorociri	  pe	  mare	  şi	  pe	  uscat;	  prin	  
încăierări	  şi	  vărsări	  de	  sânge;	  prin	  îngrozitoare	  furtuni,	  cu	  ploi	  de	  piatră	  şi	  cicloane;	  prin	  
inundaţții	  şi	  cutremure,	  în	  fiecare	  loc	  şi	  în	  diferite	  forme,	  Satana	  îşi	  exercită	  puterea	  sa	  
nimicitoare…	  

Dumnezeu	  niciodată	  nu	  forţțează	  voinţța	  sau	  conştiinţța	  omului;	  dar	  Satana,	  pentru	  ca	  
să	  pună	  stăpânire	  pe	  cei	  pe	  care	  nu-‐i	  poate	  amăgi,	  a	  folosit	  mereu	  împotriva	  lor	  
constrângerea	  prin	  acte	  de	  cruzime.	  Prin	  teroare	  şi	  prin	  forţță,	  el	  caută	  să	  tiranizeze	  
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conştiinţța	  oamenilor	  şi	  să-‐şi	  asigure	  supunerea	  şi	  închinarea	  lor.	  În	  acest	  scop,	  el	  lucrează	  
atât	  prin	  autorităţțile	  religioase,	  cât	  şi	  prin	  cele	  seculare,	  determinându-‐le	  să	  impună	  cu	  forţța	  
legi	  omeneşti,	  care	  să	  silească	  la	  călcarea	  Legii	  lui	  Dumnezeu.”	  

Dacă	  Satana	  “a	  studiat	  secretele	  laboratoarelor	  naturii”	  şi	  stăpânea	  de	  pe	  vremea	  lui	  
Iov	  tehnica	  producerii	  de	  uragane	  şi	  a	  căderii	  focului	  “din	  cer,”	  vă	  imaginaţți	  ce	  capabilităţți	  
posedă	  acum,	  mai	  ales	  că	  harul	  lui	  Dumnezeu	  se	  restrânge	  tot	  mai	  mult.	  Dacă	  aceste	  
cunoştinţțe	  vor	  fi	  folosite	  în	  manipularea	  popoarelor,	  ce	  ne	  face	  să	  credem	  că	  el	  nu	  a	  
împărtăşit	  aceste	  secrete	  agenţților	  lui	  umani,	  cu	  care	  va	  colabora	  foarte	  bine	  în	  terorizarea	  
maselor	  în	  final?	  Dacă	  scopul	  este	  decretarea	  unor	  legi	  religioase	  pentru	  a	  calma	  mânia	  lui	  
Dumnezeu,	  cea	  mai	  bună	  tehnică	  teroristă	  va	  fi	  producerea	  de	  fenomene	  “naturale”	  
ucigătoare,	  pe	  care	  creştinii	  le	  identifică	  a	  fi	  “acte	  ale	  lui	  Dumnezeu.”	  Impact	  meteoric,	  
terorişti,	  Katrina,	  HIV,	  tsunami,	  gripa	  aviară	  -‐	  corul	  creştinilor	  vuieşte	  tot	  mai	  tare	  despre	  
mânia	  lui	  Dumnezeu.	  De	  aici	  nu	  mai	  este	  decât	  un	  pas	  până	  la	  decretul	  duminical.	  

Ce	  caută	  teologii	  adventişti	  în	  acest	  joc	  murdar?	  


