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Doctrina	  sanctuarului	  este	  în	  acord	  deplin	  cu	  mărturia	  Scripturii	  despre	  taina	  evlaviei,	  
care	  este,	  aşa	  cum	  spune	  Pavel,	  „Hristos	  în	  voi.”	  Toată	  viaţța	  religioasă	  a	  poporului	  lui	  
Dumnezeu	  de	  milenii	  se	  desfăşura	  în	  jurul	  templului.	  Templul	  era	  o	  pildă	  despre	  scopul	  lui	  
Dumnezeu	  de	  a	  locui	  în	  fiecare	  fiinţță	  creată.	  Hristos	  a	  fost	  primul	  templu	  al	  lui	  Dumnezeu	  pe	  
această	  planetă,	  după	  căderea	  lui	  Adam	  în	  păcat.	  Aceasta	  este	  taina	  evlaviei.	  

Scriptura	  vorbeşte	  şi	  despre	  taina	  fărădelegii.	  Prin	  urmare,	  guvernarea	  lui	  Satana	  are	  
şi	  ea	  un	  secret,	  un	  principiu	  vital	  care	  îi	  dă	  putere	  şi	  sens.	  

Domnul	  Hristos	  a	  încercat	  să	  dea	  ucenicilor	  o	  explicaţție	  despre	  împărăţția	  lui	  Satana	  şi	  
locul	  ei,	  dar	  urechea	  lor	  nu	  era	  deschisă	  atunci	  la	  asemenea	  profunzimi.	  Nici	  Pavel	  nu	  a	  reuşit	  
să	  facă	  o	  impresia	  prea	  puternică	  asupra	  lor	  cu	  sintagma	  lui	  despre	  taina	  evlaviei.	  Iată	  ce	  
spunea	  Domnul	  despre	  împărăţția	  lui	  Satana:	  

„Duhul	  necurat,	  când	  a	  ieşit	  dintr-‐un	  om,	  umblă	  prin	  locuri	  fără	  apă,	  căutând	  odihnă,	  
şi	  n-‐o	  găseşte.	  Atunci	  zice:	  'Mă	  voi	  întoarce	  în	  casa	  mea,	  de	  unde	  am	  ieşit.'	  Şi,	  când	  vine	  în	  
ea,	  o	  găseşte	  goală,	  măturată	  şi	  împodobită.	  Atunci	  se	  duce	  şi	  ia	  cu	  el	  alte	  şapte	  duhuri	  mai	  
rele	  decât	  el:	  intră	  în	  casă,	  locuiesc	  acolo,	  şi	  starea	  din	  urmă	  a	  omului	  acestuia	  ajunge	  mai	  
rea	  decât	  cea	  dintâi.	  Tocmai	  aşa	  se	  va	  întâmpla	  şi	  cu	  acest	  neam	  viclean”	  (Mat	  12:43-‐45).	  

Creştinismul	  de	  astăzi	  ia	  aceste	  cuvinte	  într-‐un	  sens	  metaforic,	  dar	  învăţțătura	  
Scripturii	  despre	  taina	  lui	  Dumnezeu	  ne	  obligă	  să	  reconsiderăm	  întregul	  concept.	  

Dacă	  omul	  a	  fost	  creat	  ca	  o	  locuinţță	  a	  lui	  Dumnezeu,	  un	  templu	  al	  Duhului	  Sfânt,	  un	  
spaţțiu	  pentru	  natura	  divină,	  iar	  această	  conexiune	  a	  încetat	  datorită	  păcatului	  lui	  Adam,	  de	  
ce	  ar	  fi	  surprinzător	  că	  Satana	  a	  preluat	  iniţțiativa,	  suplinind	  golul	  rămas	  în	  om	  prin	  plecarea	  
Duhului	  Sfânt?	  De	  ce	  ni	  se	  pare	  greu	  de	  crezut	  că	  el	  a	  pus	  stăpânire	  pe	  sufletele	  şi	  pe	  
trupurile	  oamenilor	  prin	  ocuparea	  templului	  rămas	  liber?	  Nu	  ar	  fi	  aceasta	  cea	  mai	  eficientă	  
metodă	  de	  a	  prelua	  împărăţția,	  de	  a	  se	  aşeza	  pe	  scaunul	  lui	  Dumnezeu	  dându-‐se	  drept	  
Dumnezeu?	  Nu	  este	  acesta	  scopul	  lui	  vital	  în	  combaterea	  lucrării	  lui	  Dumnezeu?	  Având	  
controlul	  deplin	  asupra	  templului	  inimii,	  scopul	  lui	  Dumnezeu	  de	  a	  reveni	  în	  locuinţța	  Sa	  ar	  fi	  
blocat	  definitiv,	  iar	  împărăţția	  lui	  Satana	  ar	  fi	  asigurată	  pentru	  totdeauna.	  Sau	  aşa	  crede	  el.	  
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Iată	  câteva	  pasaje	  oferite	  bisericii	  rămăşiţței	  despre	  realitatea	  tainei	  fărădelegii	  şi	  
legătura	  ei	  cu	  scopurile	  mascate	  ale	  diavolului	  de	  a	  stăpâni	  templul	  inimii:	  

„Ispititorul	  a	  făcut	  să	  treacă	  prin	  faţța	  ochilor	  Lui	  împărăţțiile	  acestei	  lumi.	  Din	  punctul	  
de	  vederea	  al	  lui	  Satana,	  ele	  posedau	  o	  mare	  grandoare	  exterioară.	  Dar	  Hristos	  le	  vedea	  în	  
altă	  lumină,	  exact	  aşa	  cum	  erau	  –	  stăpâniri	  pământeşti	  sub	  controlul	  unui	  tiran.	  El	  vedea	  
omenirea	  plină	  de	  suferinţță,	  sub	  puterea	  opresivă	  a	  lui	  Satana.	  El	  vedea	  pământul	  întinat	  de	  
ură,	  răzbunare,	  răutate,	  patimi	  şi	  ucidere.	  El	  vedea	  demonii	  posedând	  trupurile	  şi	  sufletele	  
oamenilor”	  (5BC	  1083).	  

Descriind	  starea	  lumii	  dinaintea	  naşterii	  lui	  Hristos,	  sora	  White	  spune:	  

„El	  vedea	  fiinţțele	  omeneşti	  posedate	  de	  demoni,	  vedea	  agenţții	  satanici	  întrupaţți	  în	  
oameni,	  vedea	  trupurile	  oamenilor	  transformate	  în	  case	  pentru	  locuirea	  degradantă	  a	  
demonilor.	  Omul,	  creat	  pentru	  a	  fi	  locul	  locuinţței	  lui	  Dumnezeu,	  devenise	  locuinţța	  balaurilor.	  
Simţțurile,	  nervii,	  pasiunile,	  organele	  omului,	  erau	  folosite	  de	  entităţți	  supranaturale	  în	  
satisfacerea	  celor	  mai	  abjecte	  pofte.	  Pe	  chipul	  oamenilor	  erau	  imprimate	  chiar	  trăsăturile	  
demonilor,	  iar	  feţțele	  lor	  reflectau	  expresia	  legiunilor	  de	  îngeri	  care	  îi	  posedau”	  (RH	  22	  oct.	  1895).	  

Pe	  măsură	  ce	  scopurile	  lui	  Dumnezeu	  sunt	  înţțelese,	  apreciate	  şi	  predicate	  de	  poporul	  
lui	  Dumnezeu	  –	  iar	  taina	  evlaviei	  devine	  realitate	  –	  în	  aceeaşi	  măsură	  taina	  fărădelegii	  capătă	  
vigoare,	  se	  impune	  şi	  ajunge	  la	  maturitate.	  În	  timp	  ce	  caracterul	  lui	  Dumnezeu	  este	  reprodus	  
deplin	  în	  urmaşii	  Săi	  prin	  locuirea	  Duhului	  Sfânt	  în	  templul	  inimii,	  tot	  la	  fel	  caracterul	  lui	  
Satana	  este	  desăvârşit	  reprodus	  în	  cei	  care	  au	  dispreţțuit	  solia	  îngerului	  al	  treilea	  despre	  
neprihănirea	  lui	  Hristos.	  Toţți	  cei	  care	  nu	  au	  „credinţța	  lui	  Isus”	  despre	  templu	  şi	  scopul	  lui	  
Dumnezeu	  cu	  omul,	  care	  nu	  înţțeleg	  originea	  neprihănirii	  lui	  Hristos,	  vor	  fi	  amăgiţți	  şi	  racolaţți	  
în	  taina	  fărădelegii	  fără	  să	  aibă	  habar.	  

Sinagoga	  Satanei	  nu	  figurează	  printre	  bisericile	  recunoscute,	  dar	  asta	  nu	  înseamnă	  că	  
nu	  există.	  Ea	  îşi	  întinde	  aripile	  nelegiuite	  peste	  credincioşi	  şi	  necredincioşi	  fără	  discriminare,	  
aşa	  cum	  s-‐a	  putut	  constata	  de-‐a	  lungul	  timpului.	  Succesul	  ei	  este	  că	  se	  strecoară	  şi	  
funcţționează	  cel	  mai	  bine	  exact	  acolo	  unde	  nu	  are	  ce	  căuta.	  Ea	  primeşte	  membri	  din	  orice	  
confesiune,	  creştină	  sau	  păgână,	  atâta	  timp	  cât	  ei	  nu	  sunt	  temple	  ale	  Duhului	  lui	  Dumnezeu.	  

Sinagoga	  Satanei	  se	  pregăteşte	  de	  lucruri	  mari,	  iar	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  este	  
conştient	  de	  amploarea	  proiectelor	  care	  se	  trasează	  pentru	  anihilarea	  lui.	  Ascultaţți:	  

„Forţțele	  întunericului	  se	  vor	  uni	  cu	  agenţții	  umani	  care	  se	  află	  sub	  controlul	  Satanei,	  şi	  
se	  vor	  repeta	  scenele	  care	  au	  avut	  loc	  în	  procesul,	  lepădarea	  şi	  răstignirea	  lui	  Hristos.	  Cedând	  
influenţțelor	  satanice,	  oamenii	  vor	  fi	  transformaţți	  în	  demoni;	  şi	  cei	  care	  au	  fost	  creaţți	  după	  
chipul	  lui	  Dumnezeu,	  zidiţți	  spre	  onoarea	  şi	  slava	  Creatorului,	  vor	  deveni	  locuinţța	  balaurilor.	  
Satana	  va	  face	  din	  acest	  neam	  apostaziat	  capodopera	  majestăţții	  sale	  demonice	  –	  oameni	  
care	  reflectă	  chipul	  lui”	  (RH	  14	  aprilie	  1896).	  

Ingineriile	  acestea	  spiritualiste	  prin	  care	  Satana	  va	  obţține	  părtăşie	  deplină	  cu	  fiinţțele	  
umane	  sunt	  în	  ultimul	  stadiu	  de	  implementare,	  şi	  sunt	  ireversibile.	  Singurii	  care	  le	  vor	  evita	  
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vor	  fi	  oamenii	  care	  au	  înţțeles	  scopul	  lui	  Dumnezeu,	  au	  apreciat	  „taina	  evlaviei”	  şi	  au	  devenit	  
părtaşi	  de	  natură	  divină	  prin	  locuirea	  Duhului	  Sfânt	  în	  templul	  inimii	  lor.	  

În ultima confruntare mortală dintre Biserica lui Hristos şi Sinagoga Satanei se va înţelege 
mai bine importanţa colosală a doctrinei sanctuarului, pe care acest popor a socotit-o irelevantă 
atât de mult timp.	  


