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D raci ºi subdraci, veniþi cu toþii la ordin!�
O convocare pãgânã a îngerilor cãzuþi tocmai avea loc în sala

cavernoasã de conferinþe numitã Subpãmânt.
�Aceastã ºedinþã a fost convocatã de Cel Rãu însuºi pentru a

discuta ºi a decide strategia pe care o vom adopta pentru a-i
împiedica pe oameni sã se întoarcã în tabãra Duºmanului. Avem
deja o propunere fãcutã de Toescum�.

Un drac hidos, plin de negi, se ridicã din primul rând ºi se
întoarse rânjind spre drãceasca adunare.

�Neonoraþii mei colegi�, începu Toescum, �propun ca
întunecimile noastre desemnate sã se ocupe de cultele ºi
congregaþiile creºtine, sã avanseze ideea conform cãreia Fiul
Duºmanului a fost doar un �bun învãþãtor�.

�La naiba cu tine, Toescum!� ºuierã un opozant ce se ridicase
în picioarele-i încopitate, undeva în dreapta vorbitorului. �Consiliul
ar trebui sã te haleascã de viu fiindcã îndrãzneºti sã propui un astfel
de tratament prietenos pentru Fiul Duºmanului!� Câþiva draci de
pe lângã Toescum îºi lingeau deja buzele crãpate, pline de poftã,
anticipând festinul.

�Dobitocule�, replicã Toescum. �Eu nu propun nici un
tratament prietenos�. Îºi ridicã bãþos privirea peste auditoriu: �Ceea
ce propun eu este într-adevãr diabolic�.

Un alt drac se ridicã.
�Cum poþi numi o asemenea idee banalã, �diabolicã�?�
�Fiindcã�, rãspunse el, �a-l eticheta ca �bun învãþãtor�

înseamnã a-l alinia lângã Moise, Zoroastru, Mahomed... ºi a-l
blestema cu laude goale.�

Un murmur de înþelegere se ridicã din mulþime.
�Nu înþelegeþi, deºtepþi pe jumate ce sunteþi, cã dacã oamenii

vor crede cã El e doar un �bun învãþãtor�, pânã la urmã îi vor nega
Divinitatea, Domnia?�.

�Nu�, rãspunse un drac pe nume Spewbile. �Nu vor face asta
niciodatã! El însuºi a fost îndeajuns de clar când a spus cine e�.

�Spewbile are dreptate�, spuse un altul. �Oamenii au Cartea,
ºi ºtiu cã El a spus despre Sine, �Înainte de-a fi fost Avraam, Eu
sunt�. Ba chiar au citit cuvintele Lui despre slava pe care o
împãrtãºea alãturi de Tatãl înainte de facerea lumii�.
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�Sigur, idiotule�, adãugã Spewbile. �Ei ºtiu cã El a pretins cã
poate citi gândurile ºi inimile ºi cã poate ierta pãcatele. Au cuvintele
Lui negru pe alb, �Am coborât din ceruri�. ªtiu cã a spus cã are
puterea de-a se ridica dintre cei morþi ºi mulþi martori i-au confirmat
învierea. Nu sunt atât de proºti încât sã creadã cã un simplu om,
fie el ºi �bun învãþãtor� poate face asemenea lucruri!�

�ªi�, adãugã în încheiere Spewbile, �vor recunoaºte cã, dacã
acele lucruri pe care pretindea cã le-a fãcut, nu au fost adevãrate,
atunci nu a fost nici mãcar un �bun învãþãtor�, ci un mincinos sau
un nebun!�

Un murmur acoperi încãperea. Unii draci îl priveau din nou
pe Toescum cu ochi pofticioºi însã el pãrea destul de sigur pe sine.

�Doresc sã le reamintesc colegilor mei vrednici de dispreþ,
cã firea omului ne permite sã înregistrãm deseori asemenea succese.
Muritorii aleg de multe ori o minciunã chiar ºi atunci când cunosc
adevãrul. Aºa cum însuºi Fiul Duºmanului a spus într-una din
parabolele Lui, �Dacã nu ascultã de Moise ºi profeþi, nu vor crede
nici dacã cineva învie dintre cei morþi!�.

Gura lui Toescum se lãþi într-un zâmbet când se aºezã. Dracii
flãmânzi din jur schimbau priviri pline de dezamãgire.

�Propunerea lui Toescum�, afirmã directorul, �primeºte
aprobarea Consiliului Demonic. Propagarea �Prejudecãþii Bunului
învãþãtor� este de azi înainte o strategie oficialã a Iadului.�

Temã de casã

Nu te lãsa furat de prejudecata Bunului învãþãtor ºi rezolvã cele
de mai jos:

Potriveºte referinþele de mai jos cu afirmaþiile lui Isus privitor
la persoana Sa.

A. Matei 5:17 �Am putere s-o dau (viaþa Mea) ºi am putere
s-o iau înapoi�.

B. Matei 12:8 �Iatã cã vi le-am spus toate dinainte�.
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C. Matei 24:30 �Cine pãzeºte cuvântul meu, în veac nu va
vedea moartea�.

D. Marcu 2:10 �Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii
cerului cu putere ºi cu o mare slavã�.

E. Marcu 13:23 �Cãci Fiul omului este Domn ºi al Sabatului�.

F. Luca 12:9 �Eu sunt Acela (Mesia)�.

G. Luca 22:70 �Fiul dã viaþã�.

H. Ioan 4:25�26 �Cine se va lepãda de Mine înaintea
oamenilor, va fi lepãdat ºi el înaintea îngerilor
lui Dumnezeu�.

I. Ioan 5:21 �Eu sunt învierea ºi viaþa. Cine crede în mine,
chiar dacã ar fi murit, va trãi�.

J. Ioan 8:51 �Fiul omului are putere pe pãmânt sã ierte
pãcatele�.

K. Ioan 10:18 �Am venit nu sã stric, ci sã împlinesc
(Legea)�.

L. Ioan 11:25 �Aºa cum o spuneþi; da sunt (Fiul lui
Dumnezeu)�.


