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"Satana	  este	  nimicitorul"	  
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Pentru	  mine	  este	  o	  permanentă	  uimire	  să	  constat	  eficienţța	  cu	  care	  Satana	  a	  reuşit	  să-‐
şi	  camufleze	  operaţțiunile,	  încât	  nici	  urmaşii	  declaraţți	  ai	  lui	  Hristos	  nu	  mai	  reuşesc	  să-‐l	  
identifice	  în	  treburile	  murdare	  ale	  planetei.	  Şi	  asta	  în	  ciuda	  dovezilor	  copleşitoare	  pe	  care	  le	  
oferă	  viaţța	  şi	  învăţțăturile	  Mântuitorului.	  

Comentând	  episodul	  cu	  demonizaţții	  din	  Gadara,	  în	  Hristos,	  lumina	  lumii,	  sora	  White	  
pătrunde	  această	  barieră	  de	  ceaţță	  care	  ascunde	  de	  ochii	  creştinilor	  manevrele	  şi	  scopurile	  
ascunse	  ale	  diavolului.	  Deşi	  este	  cea	  mai	  citită	  şi	  studiată	  carte	  a	  ei,	  totuşi	  poporul	  nostru	  nu	  
vede	  încă	  cine	  este	  nimicitorul	  şi	  cine	  este	  Restauratorul.	  

“Întâlnirea	  cu	  demonizaţții	  din	  Gadara	  are	  o	  lecţție	  pentru	  ucenici.	  Ea	  descoperă	  
profunzimile	  degradării	  în	  care	  Satana	  caută	  să	  tragă	  tot	  neamul	  omenesc,	  şi	  misiunea	  lui	  
Hristos	  de	  a	  elibera	  pe	  oameni	  din	  puterea	  lui.	  Fiinţțele	  acelea	  nenorocite,	  locuind	  printre	  
morminte,	  stăpânite	  de	  demoni,	  în	  robia	  unor	  pofte	  de	  necontrolat	  şi	  a	  plăcerilor	  scârboase,	  
descoperă	  ce	  ar	  fi	  devenit	  omenirea	  dacă	  ar	  fi	  fost	  lăsată	  sub	  stăpânirea	  lui	  Satana.	  Influenţța	  
lui	  Satana	  se	  exercită	  permanent	  asupra	  oamenilor,	  ca	  să	  tulbure	  simţțurile,	  să	  stăpânească	  
mintea	  spre	  rău,	  şi	  să	  stârnească	  violenţța	  şi	  cruzimea.	  El	  slăbeşte	  corpul,	  întunecă	  intelectul	  
şi	  degradează	  sufletul.	  Ori	  de	  câte	  ori	  oamenii	  resping	  invitaţția	  Mântuitorului,	  ei	  se	  supun	  lui	  
Satana.	  În	  toate	  domeniile	  vieţții,	  în	  familie,	  în	  relaţțiile	  sociale,	  şi	  chiar	  în	  biserică,	  mulţțimi	  de	  
oameni	  fac	  astăzi	  acest	  lucru.	  Din	  cauza	  aceasta	  s-‐au	  răspândit	  pe	  pământ	  violenţța	  şi	  crima,	  
iar	  întunericul	  moral,	  ca	  o	  mantie	  a	  morţții,	  învăluie	  locuinţțele	  oamenilor.	  Prin	  ispitele	  lui	  
iscusite,	  Satana	  face	  pe	  oameni	  să	  se	  dedea	  la	  rele	  tot	  mai	  mari,	  până	  când	  rezultatul	  este	  
decăderea	  morală	  şi	  ruina.	  Unica	  siguranţță	  şi	  apărare	  împotriva	  puterii	  lui	  se	  află	  în	  prezenţța	  
lui	  Isus.	  Înaintea	  oamenilor	  şi	  a	  îngerilor,	  Satana	  a	  fost	  descoperit	  ca	  vrăjmaş	  şi	  nimicitor	  al	  
omului;	  Hristos,	  ca	  prieten	  şi	  eliberator	  al	  omului.	  Spiritul	  Său	  va	  dezvolta	  în	  om	  tot	  ceea	  ce	  
înnobilează	  caracterul	  şi	  oferă	  demnitate	  naturii	  umane.	  Va	  clădi	  pe	  om	  spre	  slava	  lui	  
Dumnezeu	  în	  trup,	  suflet	  şi	  spirit.	  ‘Căci	  Dumnezeu	  nu	  ne-‐a	  dat	  un	  duh	  de	  frică,	  ci	  de	  putere,	  
de	  dragoste	  şi	  de	  chibzuinţță’	  (2	  Tim	  1:7).	  El	  ne-‐a	  chemat	  ca	  să	  căpătăm	  ‘slava’	  –	  caracterul	  –	  
Domnului	  nostru	  Isus	  Hristos;	  ne-‐a	  chemat	  să	  fim	  ‘asemenea	  chipului	  Fiului	  Său’	  (2	  Tes	  2:14;	  
Rom	  8:29)”	  (DA	  341).	  
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Aţți	  observat?	  “Înaintea	  oamenilor	  şi	  a	  îngerilor,	  Satana	  a	  fost	  descoperit	  ca	  vrăjmaş	  şi	  
nimicitor	  al	  omului.”	  

De	  ce	  insistă	  teologii	  noştri	  că	  Dumnezeu	  “va	  pedepsi	  până	  la	  exterminare”	  pe	  cei	  
care	  nu	  se	  vor	  pleca	  în	  faţța	  Lui?	  

Cum	  se	  explică	  faptul	  că	  ei	  nu	  înţțeleg	  acest	  lucru	  elementar,	  că	  acolo	  unde	  puterea	  
protectoare	  a	  lui	  Dumnezeu	  este	  gonită,	  oamenii	  rămân	  sub	  stăpânirea	  crudă	  a	  diavolului,	  
care	  a	  fost	  descoperit	  ca	  nimicitor	  al	  omului?	  

“Satana	  este	  nimicitorul.	  Dumnezeu	  nu	  poate	  binecuvânta	  pe	  cei	  care	  refuză	  să	  fie	  
slujitori	  credincioşi.	  Tot	  ce	  poate	  face	  El	  este	  să-‐i	  permită	  lui	  Satana	  să-‐şi	  îndeplinească	  
lucrarea	  nimicitoare.	  Vedem	  calamităţți	  de	  toate	  felurile	  şi	  intensităţțile	  abătându-‐se	  asupra	  
pământului;	  din	  ce	  cauză?	  Puterea	  protectoare	  a	  Domnului	  nu	  este	  exercitată.	  Lumea	  a	  
dispreţțuit	  cuvântul	  lui	  Dumnezeu.	  Ei	  trăiesc	  ca	  şi	  când	  Dumnezeu	  nu	  există.	  Ca	  şi	  locuitorii	  
lumii	  din	  vremea	  lui	  Noe,	  ei	  refuză	  să	  se	  gândească	  la	  Dumnezeu.	  Nelegiuirea	  predomină	  în	  
proporţții	  alarmante,	  iar	  pământul	  este	  pregătit	  pentru	  seceriş”	  (6T388).	  

Când	  va	  începe	  şi	  biserica	  rămăşiţței	  să	  priceapă	  şi	  să	  folosească	  acest	  limbaj?	  În	  joc	  
nu	  sunt	  doar	  vieţțile	  a	  miliarde	  de	  oameni,	  ci	  chiar	  onoarea	  şi	  siguranţța	  guvernării	  divine.	  


