
Planurile lui Satana

Pe măsură ce ne apropiem de pericolele ultimelor zile, Satana se
consultă serios cu îngerii lui pentru a găsi planurile cele mai reuşite spre
a înfrânge credinţa poporului lui Dumnezeu. El vede că bisericile
populare sunt deja adormite de puterea lui amăgitoare şi ştie că poate
continua să le ţină sub controlul lui, prin teorii plăcute şi minuni
mincinoase. Prin urmare, Satana le porunceşte îngerilor lui să-şi pună
capcanele în special pentru aceia care aşteaptă cea de a doua venire a
lui Hristos şi se străduiesc să respecte toate poruncile lui Dumnezeu.MP
472.1

MARELE ÎNŞELĂTOR SPUNE:
Trebuie să-i urmărim pe cei care atrag atenţia oamenilor asupra
Sabatului lui Iehova. Ei îi vor determina pe mulţi să înţeleagă cerinţele
Legii lui Dumnezeu, iar aceeaşi lumină care descoperă adevăratul Sabat
descoperă şi lucrarea de slujire a lui Hristos în Sanctuarul ceresc,
arătând că ultima lucrare pentru mântuirea omului se desfăşoară chiar
acum. Ţineţi mintea oamenilor în întuneric până când se va încheia
această lucrare, si vom câştiga atât lumea, cât şi biserica. MP 472.2

Sabatul este marea problemă care va hotărî destinul veşnic al sufletelor.
Trebuie să înălţăm sabatul pe care l-am creat noi. I-am făcut să îl
accepte atât pe cei lumeşti, cât şi pe membrii bisericii. Acum, biserica
trebuie să fie determinată să se alieze cu lumea în sprijinul lui. Trebuie
să lucrăm prin semne şi minuni pentru a orbi ochii oamenilor faţă de
adevăr, să-i determinăm să renunţe la raţiune şi la teama de Dumnezeu
şi să urmeze tradiţia şi obiceiurile. MP 472.3 EU VOI INFLUENŢA
PASTORII populari să abată atenţia ascultătorilor lor de la poruncile lui
Dumnezeu. Legea pe care Scriptura o declară a fi o Lege desăvârşită a
libertăţii trebuie să fie înfăţişată ca un jug al robiei. Oamenii primesc
explicaţiile pastorilor lor cu privire la Scriptură şi nu cercetează pentru ei
înşişi. AŞADAR, LUCRÂND PRIN PASTORI, ÎI POT CONTROLA PE
OAMENI AŞA CUM DORESC. MP 472.4

Totuşi grija noastră principală este să aducem la tăcere această sectă a
celor ce respectă Sabatul. Trebuie să stârnim o indignare populară
împotriva lor. Îi vom atrage de partea noastră pe oamenii mari şi pe
înţelepţii lumii, iar pe aceia care se află în poziţii de răspundere îi vom
face să aducă la îndeplinire scopurile noastre. Atunci, sabatul pe care l-
am instituit eu va fi impus prin legile cele mai aspre şi mai stricte. CEI
CARE LE VOR DESCONSIDERA VOR FI ALUNGAŢI DIN ORAŞE ŞI
SATE ŞI VOR FI FĂCUŢI SĂ SUFERE DE FOAME ŞI LIPSURI. Odată
ce vom avea puterea, vom demonstra ce suntem în stare să le facem



acelora care nu vor renunţa la loialitatea lor faţă de Dumnezeu. Noi am
determinat Biserica Catolică să-i pedepsească pe aceia care au refuzat
să asculte legile ei, condamnându-i la închisoare, tortură şi moarte, iar
acum, după ce vom fi stabilit armonia dintre bisericile protestante şi
lume, cu acest braţ drept al puterii noastre, vom avea în cele din urmă o
lege de exterminare a TUTUROR celor ce nu se supun autorităţii
noastre. Când călcarea sabatului nostru va fi pedepsită cu moartea, mulţi
dintre cei care se află acum în rândul celor ce respectă poruncile vor
trece de partea noastră. MP 473.1

Înainte de a ajunge la aceste măsuri extreme trebuie să ne exercităm
toată înţelepciunea şi subtilitatea pentru a-i atrage în cursă şi pentru a-i
înşela pe aceia care cinstesc Sabatul adevărat. Putem să-i despărţim pe
mulţi de Hristos prin spiritul lumesc, prin pofte şi prin mândrie. Ei pot să
creadă că se află în siguranţă pentru că au primit adevărul, dar
îngăduirea pasiunilor josnice sau a apetitului, care le va întuneca
judecata şi le va nimici discernământul, îi va face să cadă. MP 473.2

Mergeţi şi faceţi-i pe aceia care au bani şi pământuri să fie ameţiţi de
grijile vieţii acesteia. Prezentaţi-le lumea în lumina cea mai atrăgătoare,
ca să dorească să-şi adune comoara aici pe pământ şi să-şi lege
sentimentele de lucrurile pământeşti. TREBUIE SĂ FACEM TOT CE NE
STĂ ÎN PUTINŢĂ SPRE A-I ÎMPIEDICA PE CEI CE LUCREAZĂ
PENTRU DUMNEZEU SĂ OBŢINĂ MIJLOACELE FINANCIARE PE
CARE LE VOR FOLOSI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ. PĂSTRAŢI BANII ÎN
RÂNDURILE NOASTRE. CU CÂT VOR OBŢINE MAI MULŢI BANI, CU
ATÂT VOR PREJUDICIA ÎMPĂRĂŢIA NOASTRĂ, ATRĂGÂNDU-I DE
PARTEA LOR PE SUPUŞII NOŞTRI. Faceţi-i să se preocupe mai mult
de bani, decât de zidirea împărăţiei lui Hristos şi de răspândirea
adevărului pe care noi îl urâm şi, dacă vom face aşa, nu vom mai avea
de ce să ne temem de influenţa lor, căci ştim că orice om lacom şi egoist
va cădea sub puterea noastră şi, în cele din urmă, se va despărţi de
poporul lui Dumnezeu. MP 473.3

Prin intermediul acelora care au doar o formă de evlavie, dar fără putere,
noi putem să-i câştigam pe mulţi care, altfel, ne-ar face un rău. ACEIA
CARE IUBESC PLĂCERILE MAI MULT DECÂT PE DUMNEZEU VOR
FI CELE MAI EFICIENTE AJUTOARE ALE NOASTRE. Cei inteligenţi şi
capabili, care fac parte din categoria aceasta, vor fi ca nişte momeli
menite să-i atragă şi pe alţii în capcanele noastre. Mulţi nu se vor teme
de influenţa lor, deoarece ei mărturisesc a avea aceeaşi credinţă.
ASTFEL, ÎI VOM FACE PE MULŢI SĂ TRAGĂ CONCLUZIA CĂ
PRETENŢIILE LUI HRISTOS SUNT MAI PUŢIN STRICTE DECÂT AU
CREZUT CÂNDVA ŞI CĂ PRIN CONFORMAREA CU LUMEA AR



EXERCITA O INFLUENŢĂ MAI MARE ASUPRA CELOR LUMEŞTI. Ca
urmare, ei se vor despărţi de Hristos, iar apoi nu vor mai avea nicio
putere de a rezista în faţa atacului nostru şi, în scurtă vreme, vor fi gata
să ia în derâdere zelul şi consacrarea lor din trecut. MP 474.1

Eforturile noastre împotriva celor ce respectă poruncile trebuie să fie
neobosite, până vom da marea lovitură decisivă. TREBUIE SĂ FIM
PREZENŢI LA TOATE ÎNTRUNIRILE LOR. Cauza noastră va suferi mult
îndeosebi în adunările lor mari şi este necesar să fim foarte vigilenţi şi să
ne folosim toate metodele de seducţie pentru a împiedica sufletele să
audă adevărul şi să fie impresionate de el. MP 474.2

Voi avea printre ei, ca agenţi ai mei, oameni care vor susţine doctrine
false, amestecate cu suficient adevăr pentru a înşela sufletele. De
asemenea, îi voi avea de partea mea pe cei sceptici, care îşi vor exprima
îndoielile cu privire la soliile de avertizare ale lui Dumnezeu pentru
biserica Sa. Dacă oamenii vor citi şi vor crede aceste solii, nu mai avem
multe speranţe de a-i birui. Dar, dacă putem să le abatem atenţia de la
aceste avertizări, ei nu vor cunoaşte puterea şi viclenia noastră şi, în
cele din urmă, îi vom atrage de partea noastră. Dumnezeu nu-i va
îngădui nimănui să desconsidere cuvintele Sale fără a-l pedepsi. Dacă
putem să ţinem sufletele sub influenţa înşelăciunii pentru un timp, harul
lui Dumnezeu se va retrage şi El îi va lăsa sub controlul nostru deplin,
MP 475.1

TREBUIE SĂ LE DISTRUGEM ATENŢIA ŞI SĂ STÂRNIM DEZBINARE.
SĂ-I FACEM SĂ NU SE MAI PREOCUPE DE PROPRIUL SUFLET, SĂ
SE CRITICE, SĂ SE JUDECE, SĂ SE ACUZE ŞI SĂ SE CONDAMNE
UNUL PE ALTUL, CULTIVÂND DUŞMĂNIA ŞI EGOISMUL. ACESTEA
SUNT PĂCATELE PENTRU CARE DUMNEZEU NE-A ALUNGAT DIN
PREZENŢA SA, ŞI TOŢI CEI CARE NE VOR URMA EXEMPLUL VOR
AVEA ACEEAŞI SOARTĂ. MP 475.2


