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LUMEA ÎNTUNERICULUI

DIAVOLUL SI DEMONII

" Fiul lui Dumnezeu S-a aratat
ca sa nimiceasca lucrarile diavolului"
1Ioan 3:8

Clément LE COSSEC

LUMEA ÎNTUNERICULUI

- " Vezi tu acesti demoni cu furcile lor în foc ? Aici vei ajunge daca nu
vei fi cuminte !"
Aceasta amenintare mi-a fost facuta de o responsabila religioasa, care
m-a întâmpinat în prima zi de scoala aratându-mi un tablou de pe perete care
mi-a facut frica.
Aceasta s-a întâmplat pe insula Ouessant, în Franta. Doi ani mai târziu,
plimbându-ma în curtea scolii primare cu colegi mai mari, unul dintre ei mi-a
aratat o movila de pamânt proaspat facuta si mi-a zis :
- " De aici au iesit în noaptea aceasta demonii si s-au batut !"
Este usor de impresionat un copil nestiutor, care abia a pasit în viata. În
realitate, ce este aceasta " lume a întunericului"? Diavolul si demonii exista
cu adevarat ? Daca da, cine sunt ei ? Unde sunt ei ? Care este limita puterii
lor ? Ce rău pot ei sa faca ? Cum putem sa-i învingem, sa-i îndepartam, sa
scapam de ei ?
1

Toate acestea sunt întrebari la care vrea sa raspunda aceasta carticica
biblica.

O TARA DE VRAJITORIE
ÎN SECOLUL NOSTRU

- " Se petrec lucruri ciudate la noi, în ferma ! Cred ca cineva ne-a facut
vrăji ... Veniti sa va rugati pentru noi !"
Aceasta rugaminte mi-a adresat-o un ţaran, pe când eram tânar pastor
în Normandia (Franta). Ajuns la casa acestuia, am aflat lucruri ciudate. Forte
ale răului se manifestau chiar si în mijlocul animalelor. Încercând sa alunge
aceste misterioase spirite diavolesti, ţaranul a aruncat pumni de sare în focul
din vatra. Aceasta pocnea în toate directiile, dar acest procedeu pe care i l-au
recomandat satenii nu a dat nici un rezultat ...
Dornic sa înteleaga sensul acestor manifestatii, acest om a adunat carti
de vrajitorie printre care " Micul si marele Albert". El credea în puterea
diavolului si mi-a facut o demonstratie în folosirea baghetei pentru a gasi apa
în pamânt. Bagheta, în forma de furca, a fost atrasa cu forta în jos.
Eu i-am vorbit atunci despre Domnul Isus Hristos care poate sa învinga
toate aceste puteri ale întunericului. I- am dat o Biblie si m-am rugat pentru el.
El si familia sa si-au pus credinta în Isus, si fenomenele misterioase au
disparut.
Un alt taran a venit si mi-a cerut sa ma rog pentru el. În gospodaria sa
se petreceau lucruri inimaginabile. Animalele aveau un comportament
anormal. Doua vaci au murit în mod misterios, iar un cal s-a înecat într-o apa,
de un metru. Câinele lui era ca o fiara înraita, urlând fara încetare.
Dupa ce l-am învatat cum sa-si puna încrederea în Dumnezeu, m-am
rugat pentru el. El a crezut în promisiunile lui Hristos continute în Noul
Testament pe care i-l dadusem. Mai târziu, m-a anuntat cu bucurie ca totul
redevenise normal în casa lui.
Am auzit ca în acea perioada, în regiunea Normandia, aveau loc multe
practici oculte de vrajitorie. Confruntat cu aceste manifestatii diabolice,
aveam impresia ca ma aflam într-o groapa cu demoni.
M-am informat si am descoperit existenta unei reţele inimaginabile de
difuzare de carti de spiritism, magie, vrajitorie, de magnetism ...
Daca aveti asemenea carti, nu ezitati sa le aruncati. Urmati exemplul
primilor crestini care au avut de a face cu vrajitoriile si care s-au separat de
aceste carti aruncându-le în foc :
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" Unii din cei ce facusera vrajitorii, si-au adus cartile si le-au ars înaintea
tuturor : pretul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginti." (Fapte 19:19)
Ce bogatie cincizecii de mii de arginti ! si totul devine cenusa !
Când acceptam pe Isus ca Salvator, trebuie sa o rupem radical cu
lucrarile diavolului.
Douazeci de secole ne separa de acesti crestini care au rupt-o cu
magia. Timpurile nu s-au schimbat. Demonii nu si-au încetat activitatea si
cartile de inspiratie satanica polueaza lumea actuala, ca si mai înainte.
Dar, Hristos ramâne Cel mai puternic. El este acela care ne face sa
triumfam asupra diavolului si demonilor.
Biblia spune : " Tu crezi ca Dumnezeu este unul si bine faci; dar si dracii
cred ... si se înfioara !" (Iacov 2:19)
Ei tremura înaintea puterii lui Dumnezeu. Biblia ne descopera
slabiciunea lor si ne face cunoscuta puterea pe care o avem în Isus Hristos,
pentru a învinge fortele răului.

DUMNEZEU
NE POARTA ÎNTOTDEAUNA
CU CARUL LUI DE BIRUINTA
ÎN HRISTOS
2 Corinteni 2:14

O CASA BÂNTUITA DE STAFII !
IMAGINATIE SAU REALITATE ?
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" Vreti sa veniti sa va rugati la mine, caci casa mea e bântuita de stafii ?
În fiecare noapte intra demonii în casa mea si ma deranjeaza prin tot felul de
zgomote."
Aceasta rugaminte mi-a fost adresata de catre o doamna în vârsta, care
locuia în nordul Frantei. Mi-am dat întâlnire cu ea. Am sfatuit-o sa cheme pe
Dumnezeu, în ajutor în numele lui Isus Hristos, în cazul ca demonul va reveni.
Când am revenit la casa ei, am vazut scris pe pereti de jur împrejur, numele
lui ISUS scris cu majuscule. Astfel si-a exprimat ea simpla ei credinta.
- "Demonul a venit din nou, mi-a spus ea, dar nu a mai intrat, ca am
scris peste tot numele lui ISUS."
Aceasta este pentru unii produsul imaginatiei. Totusi, fortele oculte
exista cu adevarat si constatam în secolul nostru stiintific, de intelectualism si
de materialism o crestere a irationalului. Niciodata nu s-au mai vazut atâtea
publicatii de horoscoape în coloanele ziarelor cotidiene. Niciodata nu au mai
fost tiparite atâtea carti de magie si vrajitorie. Niciodata oamenii nu au mai
consultat atâtia ghicitori.
A vorbi despre demoni pare demodat, ca apartinând timpurilor stravechi.
Se spune ca aceasta era valabil în evul mediu, ca aceste convingeri sunt
continuarea superstitiilor oamenilor primitivi, fructul imaginatiei si al
necunoasterii.
Totusi, constatam în epoca noastra foarte tehnica a microprocesoarelor,
coexistenta omului din secolul al 15-lea si al omului din secolul 21. În Africa,
unde evolutia sociala a condus la ideologii politice foarte avansate, nu este
mai putin adevarat ca vrajitorii sunt înca puternici în triburi.
În tarile noastre, asa zise civilizate, imaginile traditionale ale batrânelor
vrajitoare încalecate pe maturi fac sa zâmbeasca si sa distreze copiii.
Totusi, sub un aspect mai subtil, mai seducator, mai putin anacronic,
adeptii magiei sunt numerosi iar actiunile si seductiile lor demoniace sunt
nenumarate.
Nu va lasati ispititi, nici atrasi în angrenajul doctrinelor demoniace care
ne polueaza zilele ! Daca ati fost victime ale ocultismului, fiti atenti la
învatatura biblica care ne arata cum sa iesim biruitori împotriva tuturor
duhurilor rele.

BIBLIA AFIRMA
EXISTENTA UNEI
LUMI A DUHURILOR
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Duhurile sunt fiinte, creaturi ale unei lumi invizibile.
Descoperirile din timpurile noastre sunt extraordinare : fuziunea atomica,
electronice, calculatoare, microprocesoare, lasere, transmisia vocii si a
imaginii prin unde, etc. Dar, stiinta nu poate patrunde lumea duhurilor.
Biblia este singurul ghid sigur care ne dezvaluie originea si
actiunea fiintelor invizibile.
Revelatiile biblice nu sunt teorii umane,ele sunt realitati.
Sunt doua feluri de duhuri :
1 - Îngerii diavolului, numiti demoni :
" ... în focul cel vesnic, care a fost pregatit diavolului si îngerilor lui."
(Matei 25:41)
" ... un sol al Satanei." (2Corinteni 12:7)
" ... împotriva duhurilor rautatii." (Efeseni 6:12)
" ... acestia sunt duhuri de draci." (Apocalipsa 16:14)
2 - Îngerii lui Hristos :
" Fiul omului are sa vina în slava Tatalui Său, cu îngerii Săi." (Matei
16:27)
" Îngerii nu sunt oare toti duhuri slujitoare ?" (Evrei 1:14)
Pe timpul lui Hristos, se credea în existenta fantomelor si apostolilor le
era teama :
" Când L-au vazut ucenicii umblând pe mare, s-au înspaimântat si au
zis : "Este o naluca ! Si, de frica, au tipat." (Matei 14:26)
Când li s-a aratat Isus dupa învierea Sa, este scris :
" ... plini de frica si de spaima, ei credeau ca vad un duh." (Luca 24:37)
Pentru a fi atât de îngroziti încât sa tipe, trebuia ca apostolii, oameni
tineri, curajosi si puternici sa fi avut o conceptie ciudata despre existenta
fantomelor.
Frica paralizeaza. Dar, cunoasterea exacta a acestei lumi a
duhurilor, prin revelatia biblica si credinta în puterea pe care Isus o
acorda crestinilor asupra duhurilor rele, scapa de toate temerile.
Isus le-a explicat ca un duh " n-are nici carne, nici oase." (Luca 24:39)
Aceste fiinte imateriale sunt numeroase si prezente pe tot pamântul.
Din timpurile apostolilor, erau anumiti sefi religiosi numiti Saduchei, care
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nu credeau în existenta duhurilor.
" Saducheii zic ca nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când Fariseii
le marturisesc pe amândoua." (Fapte 23:8)
În zilele noastre, exista oameni, chiar învatati, care neaga fara dovezi,
sau care încearca sa explice totul ca fiind fenomene produse de om.
Prin Biblie noi putem cunoaste exact aceasta lume a duhurilor, care
exista cu adevarat.

DIAVOLUL
Capetenia demonilor
si a lumii întunericului

ORIGINEA

Originea Satanei este misterioasa. În capitolul 28 al cartii prorocului
Ezechiel, se gaseste descrierea unui sef al îngerilor (heruvim ocrotitor), cu
aripile întinse. El a vrut sa devina egal cu Dumnezeu. Din cauza acestui
orgoliu el a fost destituit din functia sa. Textul spune:
" Ajunsesesi la cea mai înalta desavârsire,
erai plin de întelepciune si desavârsit în frumusete.
Erai UN HERUVIM OCROTITOR cu aripile întinse;
Ti s-a îngâmfat inima din pricina frumusetii tale,
ti-ai stricat întelepciunea cu stralucirea ta."
Ezechiel 28:12-17
În revolta lui împotriva lui Dumnezeu, el a atras alti îngeri de partea sa:
Domnul "a pastrat pentru judecata zilei celei mari, pusi în lanturi vesnice,
în întuneric, pe îngerii care nu si-au pastrat vrednicia, ci si-au parasit
locuinta." (Iuda 6)
"Caci daca n-a crutat Dumnezeu pe îngerii care au pacatuit, ci i-a
aruncat în ADÂNC, ... pastrati pentru judecata." (2Petru 2:4)
Astfel, se explica existenta de netagaduit a diavolului si a îngerilor sai,
deveniti demoni.
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NUMELE ATRIBUITE SATANEI
ÎN BIBLIE

Sarpele cel vechi
Balaurul cel mare
Ispititorul
Tatal minciunii
Domnul puterii vazduhului
Stapânitorul întunericului
Beelzebul, domnul dracilor

Apocalipsa 12:9
Apocalipsa 12:9
Matei 4:3
Ioan 8:44
Efeseni 2:2
Efeseni 6:12
Matei 12:24

Isus si apostolii, l-au numit adeseori, DIAVOL :
" Focul cel vesnic care a fost pregatit diavolului." (Matei 25:41)
" Sa nu dati prilej diavolului." (Efeseni 4:27)
" Voi aveti de tata pe diavolul." (Ioan 8:44)
" Cine pacatuieste este de la diavolul, caci diavolul pacatuieste de la
început. Fiul lui Dumnezeu S-a aratat ca sa nimiceasca lucrarile diavolului."
(1Ioan 3:8)
" Sa nu ajunga de ocara si sa cada în cursa diavolului." (1Timotei 3:7)
" Împotriviti-va diavolului." (Iacov 4:7)
" Potrivnicul vostru, diavolul." (1Petru 5:8)
" Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului." (Iuda 9)
" Diavolul, care-i însela a fost aruncat în iazul de foc." (Apocalipsa
20:10)
Diavolul mai este numit Lucifer, nume care a fost folosit de catre
Tertulian si Grigore cel Mare. Acest cuvânt vine din limba latina si înseamna
"purtator de lumina". Este un epitet al planetei Venus, Steaua diminetii. Acest
nume nu se gaseste în Biblie si nu este logic. Cu adevarat, diavolul este
DOMNUL ÎNTUNERICULUI.
El nu lumineaza, ci " se preface într-un înger de lumina." (2Corinteni
11:14)
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PUTEREA SI ÎNFRÂNGEREA
DIAVOLULUI

Actiunea diavolului este dedicata în exclusivitate pentru a face rău,
pentru a distruge. Scopul său este de a îndeparta pe om de Dumnezeu, sa-l
duca departe de Hristos, de a-l ispiti, semanând greseala prin învataturi pe
care Biblia le numeste "învataturile dracilor". (1Timotei 4:1)
Armata sa de demoni este împrastiata pe toata suprafata pamântului si
lucrarile lor sunt numite "LUCRARILE DIAVOLULUI", lucrari pe care Isus a
venit SA LE DISTRUGA :
"FIUL LUI DUMNEZEU S-A ARATAT
CA SA NIMICEASCA
LUCRARILE DIAVOLULUI"
1 Ioan 3:8

Diavolul are putere (2Tesaloniceni 2:9), dar puterea sa este LIMITATA.
Ea nu va putea NICIODATA sa fie superioara puterii lui Hristos.
Victoria lui Hristos asupra tuturor fortelor satanice nu este o
închipuire.
Diavolul a încercat sa-L întoarca pe Isus din misiunea Sa, ispitindu-L în
pustiu.
DIAVOLUL NU A REUSIT !
"Diavolul L-a dus (pe Isus) apoi pe un munte foarte înalt, I-a aratat toate
împaratiile lumii si stralucirea lor si I-a zis:
"Toate aceste lucruri Ti le voi da Tie, daca Te vei arunca cu fata la
pamânt si Te vei închina mie."
"PLEACA, SATANO", i-a raspuns Isus. "Caci este scris: Domnului
Dumnezeului tau sa te închini si numai Lui sa-I slujesti." Atunci DIAVOLUL LA LASAT. Si deodata au venit la Isus niste îngeri si au început sa-I slujeasca."
(Matei 4:8-11)
În timpul ultimei cine a lui Isus cu apostolii, "A INTRAT SATANA ÎN
IUDA." (Ioan 13:27)
Scopul diavolului era acela de a-L împiedica pe Isus sa împlineasca
planul lui Dumnezeu, de a fi arestat si condamnat la moarte. Diavolul s-a
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înselat. Moartea lui Isus nu a fost un triumf pentru diavol, ci învingerea sa.
Hristos l-a învins pe Satana prin cruce, dupa cum este scris:
El "a dezbracat domniile si stapânirile si le-a facut de ocara înaintea
lumii, dupa ce a iesit biruitor asupra lor prin cruce." (Coloseni 2:15)
Aceste domnii si stapâniri împotriva carora apostolul Pavel ne
îndeamna sa ne luptam, reprezinta fiintele invizibile ale lumii întunericului,
armata diavolului, demonii.
Prin moartea Sa pe cruce, Isus a nimicit suprematia lor asupra
omului si astfel a dat omului capacitatea de a scapa de puterea Satanei.
Sacrificiul lui Isus Hristos pe cruce este o victorie prin care noi suntem
beneficiari daca o credem. Moartea Sa ne da posibilitatea de a fi "izbaviti de
PUTEREA ÎNTUNERICULUI." (Coloseni 1:13) Si Hristos are întotdeauna
aceasi putere liberatoare.
Hristos a dezarmat pe diavol. El l-a tintuit, l-a legat. (Luca 11:22) El
l-a deposedat de puterea sa. Astfel diavolul nu mai poate sa retina
captivi sub puterea sa pe cei ce cred în Isus.
Prin credinta în Hristos Mântuitorul trecem "de sub puterea
Satanei, la Dumnezeu." (Fapte 26:18)

A DEJUCA PLANURILE
SI CURSELE DIAVOLULUI

Una din vicleniile diavolului este aceea de a face ca omul sa nu creada
în existenta persoanei sale. Totusi, el exista. El este foarte activ si duce o
batalie continua pentru a distruge lucrarea lui Hristos în viata credinciosului.
Nu trebuie sa vedem peste tot actiunea diavolului. Dar nici sa nu ne
bagam capul în nisip ca strutul care îsi ascunde capul ca sa nu vada
dusmanul si a închide ochii în fata realitatilor diabolice.
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Apostolul Pavel nu subestima vicleniile diavolului si de aceea îi
îndemna pe crestini sa lupte împotriva duhurilor raului, cu armura lui
Dumnezeu, pentru a-i rezista.
Împotriva "sagetilor arzatoare a le celui rau", adica a diavolului. El
spunea:
"Pe deasupra tuturor acestora, luati SCUTUL CREDINTEI." (Efeseni
6:10-16)
Credinta în victoria lui Isus Hristos va îndeparta pe diavol.
Apostolul folosea limbajul razboinicului din vremea sa, vorbind de
SCUTUL CREDINTEI si de sagetile arzatoare ale diavolului. Astazi am putea
spune: folositi razele laser ale credintei pentru a distruge rachetele inamicului
vostru, diavolul!
Diavolul este potrivnicul crestinului. Apostolul Pavel ne aminteste si ne
îndeamna de a-i se împotrivi, caci victoria finala este totdeauna cu Hristos :
"Potrivnicul vostru, diavolul, da târcoale ca un leu care racneste si cauta
pe cine sa înghita. Împotriviti-va lui TARI ÎN CREDINTA." (1Petru 5:8-9)
Adeseori, în loc de a i se împotrivi, ne lasam învinsi, ne descurajam, ne
lasam dezarmati, lasam sa ne cada scutul credintei. Apostolul Petru ne spune
DE A I SE ÎMPOTRIVI "TARI ÎN CREDINTA."
Trebuie sa stim sa spunem nu solicitarilor subtile ale diavolului, de a
refuza de a-i face jocul, chiar daca vom fi gresit întelesi sau judecati rău.
Cel mai bun mijloc de a i se împotrivi, este acela de a face acest lucru
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cum a facut-o Isus când a fost
ispitit de diavol în pustiu.
Este foarte important de a intui cursele diavolului, de a cunoaste
planurile lui, încât sa nu-i lasam nici un câstig de cauza, urmând exemplul
apostolului Pavel, care spune:
"Daca am iertat ceva ... ca sa nu lasam pe Satana sa aiba un câstig de
la noi; caci nu suntem în nestiinta despre planurile lui." (2Corinteni 2:10-11)
Sa fim atenti. Iata patru dintre cursele diavolului în care cauta sa ne
faca sa cadem:
- Mânia. Prin refuzul de iertare, împietrirea inimii, resentimente, furie.
"Sa nu apuna soarele peste mânia voastra si SA NU DATI PRILEJ
DIAVOLULUI." (Efeseni 4:26-27)
- Mândria, îngâmfarea. Atentie, de a nu avea o parere prea buna
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despre sine însusi, si la lingusire. În legatura cu cei care doresc sa aiba o
activitate în serviciul lui Dumnezeu, apostolul sfatuieste ca acesta "sa nu fie
întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva sa SE ÎNGÂMFE si sa cada în
osânda diavolului.
El adauga: "Trebuie sa aiba si o buna marturie din partea celor de afara,
pentru ca sa nu ajunga de ocara si sa cada ÎN CURSA DIAVOLULUI."
(1Timotei 3:6-7)
- Dragostea de bani. Sa ne aducem aminte de Iuda, pe care diavolul
l-a împins ca sa-si vânda Stapânul, pentru 30 de arginti !
- Necuratenia, curvia. În general, demonii sunt numiti "duhuri
necurate". Lumea de astazi cade din ce în ce mai mult în necuratenie si
curvie, chiar la lumina zilei. În aceste timpuri ale întunericului pe pamânt, si a
influentelor venite de la demonii necurati, sa fim atenti si sa nu ne departam
de SCUTUL CREDINTEI.
Credinta ferma este solid bazata pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este
puternica atunci când, prin Biblie, avem cunostinta despre puterea LIMITATA
a diavolului si puterea ILIMITATA a lui Hristos.
Diavolul nu este atotputernic, pe când Isus Hristos are TOATA
PUTEREA ÎN CER SI PE PAMÂNT. (Matei 28:18)
Diavolul nu poate sa fie peste tot în acelasi timp, pe când Isus este
omniprezent.
Isus a spus : "EU SUNT cu voi în toate zilele, pâna la sfârsitul
veacului." (Matei 28:20)
Pentru a zadarnici planurile diavolului, trebuie sa fim atenti la
învataturile Scripturii.
Atunci când Satana i-a pus în minte lui Herod sa omoare toti baietii mai
mici de doi ani cu gândul de a omorî pe Isus care chiar se nascuse la
Betleem, Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif în vis. Dumnezeu i-a spus sa plece în
Egipt cu Maria si cu pruncul Isus. Prin ascultarea sa, Iosif a zadarnicit planul
diavolului. (Matei 2:13)
Domnul ne-a îndemnat sa ne rugam pentru a nu cadea în ispita
diavolului (Luca 22:40) si a cerut ucenicilor Sai sa se roage si sa posteasca
pentru a îndeparta anumiti demoni. (Marcu 9:29)
Sa nu ezitam sa ne rugam Domnului. Aceasta arma este totodata arma
de atac si de aparare. Apostolul Pavel ne îndeamna sa o folosim din plin :
"Faceti în toata vremea, prin Duhul, tot felul de rugaciuni si cereri."
(Efeseni 6:18)
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Nu trebuie puse toate greselile pe seama diavolului, ca si cum noi nu
am fi vinovati de răul pe care îl facem. El este instigatorul ( ispititorul), noi
suntem executantii.
Sa nu facem confuzie între cel viclean si cel rău.
Cel viclean este diavolul. Este un duh, o fiinta rea din lumea invizibila a
întunericului si nu un fel de influenta raufacatoare. Un lucru nu poate fi chinuit
pe când diavolul "va fi MUNCIT (chinuit) zi si noapte în vecii vecilor."
(Apocalipsa 20:10)
Diavolul împinge pe om sa faca răul, el influenteaza faptele rele, ceea
ce este murdar, impur. Pentru a-si executa planurile sale rele, diavolul are în
serviciul său o multime de demoni a caror descriere si activitate ne sunt
descoperite în Biblie.

DEMONII

Sunt fiinte invizibile, duhuri. Biblia raspunde la aceste trei întrebari :
- 1. Cine sunt ei ?
- 2. Unde sunt ei ?
- 3. Ce fac ei ?

CINE SUNT EI ?

Duhuri NECURATE : (Marcu 1:27; 3:11; 5:2)
Duhurile RAUTATII : (Efeseni 6:12)
Duhuri RELE : (Luca 7:21; Fapte 19:12)
Cuvântul grec "ponera" tradus prin "rău", vrea sa spuna deasemenea :
viclean, pervers. Aceste calificative dovedesc ca demonii alcatuiesc o lume
murdara, rea, perversa, de cruzime, o "LUME A ÎNTUNERICULUI."
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Aceste duhuri sunt numite "DEMONI", cuvânt folosit în vechime pentru
a numi "zeii" si "umbrele". În Apocalipsa 16:14, cuvântul "demon" este asociat
cuvântului "duh" : "duhuri de draci".
Aceste duhuri sunt întradevar fiinte care pot intra în trupul omenesc,
servindu-se de el pentru a se exprima :
- Ei vorbesc folosind corpul omenesc.
Matei 8:31 : "Dracii rugau pe Isus si ziceau: Daca ne scoti afara din ei,
da-ne voie sa ne ducem în turma aceea de porci."
- Ei aud si înteleg porunca lui Isus.
Matei 8:22 : "Duceti-va le-a zis El. Ei au iesit si au intrat în porci."
- Ei Îl cunosc pe Isus.
Marcu 1:23-24 : "Un duh necurat a început sa strige: TE STIU cine esti:
esti Sfântul lui Dumnezeu."
Marcu 3:11 : "Duhurile necurate, când Îl vedeau, cadeau la pamânt
înaintea Lui si strigau : Tu esti Fiul lui Dumnezeu."
- Ei stiu ca viitorul lor va fi în chinurile vesnice.
Matei 8:29 : "Ai venit aici sa ne chinuiesti înainte de vreme?" îl întreaba
ei pe Isus.
- Ei Îl asculta pe Isus si se supun în Numele Lui.
Marcu 1:25-27 : "Isus l-a certat si i-a zis : Taci si iesi afara din omul
acesta! ... Toti au ramas înmarmuriti asa ca se întrebau unii pe altii : Ce este
aceasta? O învatatura noua! El porunceste ca un stapân chiar si duhurilor
necurate, si ele ÎL ASCULTA !"
Luca 10:17 : "Chiar si dracii ne sunt supusi în Numele Tau."
- Ei au frica.
Luca 8:31 : "Dracii (o legiune) rugau staruitor pe Isus sa nu le
porunceasca sa se duca în Adânc."
- Ei stiu ca Dumnezeu exista.
Iacov 2:19 : "Tu crezi ca Dumnezeu este unul si bine faci; dar si dracii
cred ... si se înfioara!"
- Ei sunt nemilosi.
Matei 15:22 : "Fiica-mea este muncita rău de un drac."

13

UNDE SUNT EI ?

Este imposibil de a cunoaste cum au cazut îngerii diavolului, numiti
demoni, deoarece Biblia nu ne da explicatii în acest sens. Ceea ce este sigur,
este existenta unui loc în univers numit adânc si ca demonii iasa din acest loc
al întunericului si al chinurilor vesnice pentru a veni pe pamânt ca sa
actioneze sub comanda diavolului, seful (stapânul) lor.
Adâncul întunericului nu se gaseste în centrul incandescent al
pamântului, cum se credea în perioada Evului mediu, ci în LOCURILE
CERESTI.
"... împotriva capeteniilor, împotriva stapânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor rautatii care sunt ÎN LOCURILE CERESTI."
(Efeseni 6:12 si 3:10)
Aceste creaturi murdare ocupa locurile ceresti, de unde vin pe pamânt
ca sa faca lucrarile lor diabolice. Dar UNDE se afla aceste locuri ceresti? În
spatiul infinit al miliardelor de stele? În Efeseni 2:6 este scris :
Dumnezeu " ne-a pus sa sedem împreuna ÎN LOCURILE CERESTI, în
Hristos Isus."
Locurile ceresti sunt inaccesibile pentru telescoape, indiferent cât de
puternice ar fi ele. În plus, Hristos " S-a suit mai PRESUS DE TOATE
CERURILE." (Efeseni 4:10)
Exista, în aceste locuri infinite si invizibile ochilor nostri, un adânc
( prapastie) care separa raiul de locul de chin (iadul), cum o precizeaza Isus,
Însusi, în pilda bogatului nemilostiv si a saracului Lazar.
Avraam a spus: ... pe lânga toate acestea, între noi si între voi este O
PRAPASTIE MARE, asa ca cei ce ar vrea sa treaca de aici la voi sau de
acolo la noi sa nu poata." (Luca 16:26)
Exista, deci, în lumea de dincolo, doua locuri bine distincte în locurile
acestea ceresti pe care noi le numim cosmos.
Privilegiul credinciosilor, urmasii lui Isus, este de a se afla în Rai,
în al treilea cer, dupa cum spune apostolul Pavel în 2Corinteni 12:2.
Acum, noi avem acces prin credinta în Isus Hristos, dar în curând o vom
vedea cu ochii. Apostolul Pavel are grija sa precizeze: " în locurile
ceresti, ÎN HRISTOS ISUS." (Efeseni 2:6)
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Duhurile rele sau demonii au un loc bine determinat în univers, dar
separati de Dumnezeu. Este un loc gol,fara apa, unde nu mai este speranta,
unde lipseste pacea si odihna si unde chinul este fara sfârsit. (Matei 12:43)
Din aceasta cauza diavolul este numit "domnul puterii vazduhului"
(Efeseni 2:2), vazduhul fiind "întunericul"!
Când au pus stapânire pe om, demonii l-au rugat pe Isus ca sa nu-i
trimita în locul acela:
"Si dracii rugau staruitor pe Isus sa nu le porunceasca sa se duca ÎN
ADÂNC." (Luca 8:31)
Aceasta lume cereasca invizibila nu poate fi delimitata la fel cum un
topograf traseaza perimetrul unui teren. Imensitatea spatiului este infinita. Ea
depaseste puterea noastra de întelegere deoarece stelele situate la sute de
ani lumina sunt doar la pragul universului.
Pamântul nostru este înconjurat de o lume diabolica, animata de
demoni veniti din aceste locuri invizibile. Nu este nevoie de nici un efort
pentru a fi sub stapânirea lor caci "toata lumea zace în cel rău." (1Ioan 5:19)
Singura, credinta în Isus ne permite de a trece "DE LA ÎNTUNERIC
LA LUMINA SI DE SUB PUTEREA SATANEI LA DUMNEZEU. (Fapte 26:18)
Prin jertfa de pe cruce, Isus Hristos poate sa ne izbaveasca de
demoni si de toata lucrarea Satanei.
Biblia spune:
Isus Hristos "A DEZBRACAT domniile si stapânirile si le-a facut de
ocara înaintea lumii, dupa ce A IESIT BIRUITOR ASUPRA LOR PRIN
CRUCE." (Coloseni 2:15)
Deci, sa nu va fie frica de demonii asupra carora Hristos a iesit
biruitor. Sa avem credinta în aceasta victorie.

CE FAC EI?

Actiunea lor este DUBLA :
- ei pun stapânire pe trup facându-l bolnav sau infirm.
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- prin viclesugul lor, ei îndeparteaza sufletele de la credinta în Isus
Hristos.

CEI POSEDATI DE DEMONI

Nu trebuie sa generalizam sau sa clasificam prea repede orice boala
incurabila sau inexplicabila, în cazul de posedare. O boala sau o infirmitate
poate sa se datoreze unei cauze pe care descoperirile stintifice nu pot înca sa
o cunoasca si sa o vindece. Ceea ce astazi este incurabil, mâine poate sa fie
descoperit de catre savanti.
- "Sora, sunteti posedata !" Aceasta afirmatie facuta într-un mod brutal,
se adresa unei surori în Hristos, care suferea de luni de zile de dureri de cap.
Ea a ramas şocata, întristata, necajita, cu atât mai mult ca era o
excelenta crestina, o femeie consacrata Domnului si plina de Duhul Sfânt.
Mi-a fost greu sa o lamuresc ca nu este adevarat. I-a trebuit mult timp
pâna si-a regasit bucuria si pacea interioara. Mai târziu s-a dovedit ca nu era
vorba de un caz de posedare. Multe alte persoane au fost la fel tulburate prin
declaratii facute fara judecata.
Prin ispitirea Evei, diavolul a introdus în lume pacatul si pe aceeasi cale
si boala. Dar aceasta nu înseamna ca toti bolnavii au "un duh de boala numit:
demon."
Dar, din aceasta cauza, nu trebuie sa negam existenta unor cazuri de
posedare. Ele exista înca si în zilele noastre în toate tarile din lume. Demonii
nu sunt morti.
Ce spune Biblia despre cei posedati de demoni ?
Textele care ne vorbesc sunt numeroase:
"Când a iesit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndata un om care iesea
din morminte, STAPÂNIT de un duh necurat." (Marcu 5:2)
Cuvântul "STAPÂNIT" este traducerea scurtului cuvânt grec "en" în
textul original al Evangheliei.
Acest cuvânt "en" înseamna " ÎN, ÎNAUNTRU". Duhul necurat este ÎN
trupul omenesc. El STAPȂNESTE omul, facând din el un rob.
Dar Isus a venit pentru A SCAPA PE CEI APASATI (Luca 4:18) :
"Au adus la Isus pe multi ȊNDRACITI. El prin cuvântul Lui, a scos din ei
duhurile necurate. (Matei 8:16)
"Aduceau la El pe toti cei ce sufereau de felurite boli si chinuri: pe cei
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ȊNDRACITI, pe cei lunatici si pe cei slabanogi; si EL îi VINDECA. (Matei 4:24)
"Îndracit" înseamnă a avea un demon, a fi posedat de un fel de demon,
de unde folosirea cuvântului "posedat".
Pentru a vindeca îndracitii, Isus SCOTEA din ei demonii.
Isus " a scos multi draci." (Marcu 1:34)
"Isus poruncise duhului necurat sa iasa din omul acela pe care
pusese stapânire de multa vreme." (Luca 8:29)
Isus poruncea cu putere demonilor sa iasa, sa plece. Prin cuvântul Său,
El îi alunga.
Duhurile necurate fac ca oamenii sa fie infirmi sau bolnavi,îi scutură, îi
chinuie fizic sau mental, de unde adesea apar suferinte groaznice si dureri
indescriptibile, dupa cum este mentionat în Evanghelia lui Luca 13:11:
"Era o femeie STAPÂNITA de optsprezece ani de un duh de
NEPUTINTA."
"Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut." (Luca 11:14)
"I-au adus un îndracit orb si mut; si Isus L-a tamaduit." (Matei 12:22)
"Cei chinuiti de duhuri necurate erau vindecati." (Luca 6:18)
"Îl apucă un duh, si deodata racneste; si duhul îl scutură cu putere,
asa ca baiatul face spuma la gura, si cu anevoie se duce duhul de la el."
(Luca 9:39)
Dupa Evanghelie, într-un trup pot exista mai multi demoni deodata:
"Isus l-a întrebat: Cum îti este numele? - "Legiune,"a raspuns el; pentru
ca intrasera multi draci în el." (Luca 8:30)
"Isus dupa ce a înviat, ... S-a aratat mai întâi Mariei Magdalena, din
care scosese sapte draci." (Marcu 16:9)
Acesti demoni pot sa fie mai mult sau mai putin răi si sa se înteleaga
pentru a locui împreuna în acelasi trup. Hristos, Însusi a afirmat-o:
"Duhul necurat, ... se duce de mai ia cu el alte sapte duhuri, mai rele
decât el, intra împreuna în casa, se aseaza în ea." (Luca 11:24-26)
Fratii nostri africani si indieni au relatat vindecarea unor persoane care
erau posedate de mai multi demoni. Aceasta este o realitate si în tarile
occidentale, dar se vorbeste mai putin, de frica de a fi ridicol. Totusi aceleasi
manifestatii diabolice se produc astazi ca pe timpul lui Hristos. Demonii nu au
disparut din lume. Nu este vorba despre microbi sau virusuri, ci de-a dreptul
despre duhuri necurate.
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Într-o zi, o mama m-a rugat sa vin sa ma rog pentru copilul său.
- "Este împins de o forta straina în apa si în foc, mi-a spus ea. Se
aseaza pe marginea caminului (şemineu). Cade în foc si nu se arde ..."
Cazul acestui copil se aseamana cu cel despre care vorbeste
Evanghelia lui Marcu:
"De multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apa, ca sa-l
omoare." (Marcu 9:22)
M-am dus la casa acestei mame. M-am rugat pentru copil în Numele lui
Isus si actiunea demonului a luat sfârsit. Copilul a redevenit normal.
S-ar putea scrie o lista lunga de cazuri de posedare în Europa, dar nu
voi mentiona decât pe cele vazute în India. În timpul unei misiuni în aceasta
tara, am notat în carnetul meu de calatorie ceea ce am observat în timpul
unei adunari de evanghelizare:
- în timpul adunarii, o femeie începe sa se agite. Ea se deplasa stând
asezata pe pamânt pe o saltea. Femeile, care erau în preajma, s-au departat
de ea. Un pastor se apropie de ea. El se roaga pentru ea, dar femeia se agita
mai tare iar apoi devine rigida. În Numele lui Isus, cu o voce puternica,
pastorul alunga demonul iar femeia redevine normala.
Am notat alte doua cazuri asemanatoare petrecute în timpul adunarii,
pe care mi le-au relatat fratii indieni:
- Un om a început sa se târasca pe burta. El ondula si înainta ca un
sarpe, mi-au spus ei. El suiera ca o cobra. S-a urcat pe acoperis si statea
atârnat cu capul în jos suierând timp de o ora. Fratii s-au rugat pentru el si
demonul a fost alungat.
Pastorii indieni mi-au povestit alte cazuri de manifestari demoniace,
dintre care iata câteva:
- Într-o seara de duminica, în timpul adunarii de rugaciune, o femeie
posedata de un duh rău a început sa deranjeze adunarea. Deodata ea s-a
aruncat asupra pastorului ţipând si smulgându-i parul din cap. Toata
adunarea a început sa se roage si demonul a iesit din ea. Femeia a cazut
inconstienta, iar apoi ridicându-se ne-a spus ca a fost vindecata de durerea
sa si de ceea ce o chinuia.
- "În satul nostru aveau loc în fiecare noapte manifestatii demoniace, în
casa lui Danavath Sakru. M-am rugat timp de trei nopti pentru ca aceasta sa
înceteze si Dumnezeu mi-a ascultat rugaciunile. Timp de mai multe zile
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broaste sareau numai pe mine. Când le omoram ele scoteau de strigate
omenesti ! Dupa rugaciune, toate au disparut dintr-o data."
În "Faptele apostolilor" este redat cazul unei femei care avea un duh al
lui Piton, adica un duh de ghicire. Apostolul Pavel a alungat acest duh:
"Ne- a iesit înainte o roaba care avea un duh de ghicire ... Pavel
necajit s-a întors si a zis duhului: în Numele lui Isus Hristos îti poruncesc SA
IESI din ea. Si a iesit chiar în ceasul acela." (Fapte 16:16-18)
În zilele noastre, se încearca explicarea cazurilor de stapânire
demoniaca dându-le denumiri savante cu scopul de a minimaliza marturia
Bibliei în legatura cu aceasta. Ele se numesc "fenomene paranormale"!
Dar demonii exista înca. Seful lor, diavolul, încearca sa ascunda
aceasta realitate sub masca "stiintei".
Daca aveti în familia voastra membrii sau prieteni prizonieri ai
acestor demoni, sau atinsi de un rău inexplicabil, imposibil pentru
medicina de a-l diagnostica, sa nu disperati. Sa stiti ca în faţa
atotputerniciei lui Hristos, fortele diabolice ale răului nu pot supravietui.
Eliberarea de aceste suferinte de origine demoniaca, misterioasa, este
posibila numai prin credinta în Numele lui Isus Hristos.
Puterea demonilor este limitata, si de aceea
EA NU POATE SA FIE NICIODATA SUPERIOARA PUTERII LUI HRISTOS.
Niciun demon nu a putut rezista lui Isus. Toti, fara exceptie, au trebuit sa
iasa din trupul celui stapânit atunci când Isus i-a alungat:
"EL PORUNCESTE ca un stapân chiar si duhurilor necurate si ELE ÎL
ASCULTA." (Marcu 1:27)
"Când a vazut Isus ... A MUSTRAT duhul necurat si i-a spus: duh mut si
surd, ÎTI PORUNCESC SA IESI AFARA DIN COPILUL ACESTA si sa nu mai
intri în el." (Marcu 9:25)
"El prin Cuvântul LUI A SCOS din ei duhurile necurate." (Matei 8:16)
"Isus îi zicea: "Duh necurat, IESI afara din omul acesta!" (Marcu 5:8)
Isus a dat ucenicilor Sai PUTERE asupra TUTUROR DEMONILOR:
"Isus ... le-a dat putere si stapânire peste TOTI dracii." (Luca 9:1)
Peste TOTI, spune textul biblic, ceea ce înseamna ca TOTI demonii
fara exceptie sunt supusi lui Hristos si sunt obligati sa-L asculte si sa iasa
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afara din om.
Dupa ce apostolii au scos afara dracii, au spus lui Isus:
"Doamne, chiar si dracii ne sunt supusi în Numele Tau." (Luca 10:17)
Înainte de a se înalta la cer, Isus le-a reamintit ca aceasta putere de a
scoate dracii se datoreste credintei lor:
"Duceti-va în toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura ...
Iata semnele care vor însoti pe cei ce vor crede: în Numele Meu VOR
SCOATE DRACII." (Marcu 16:15-17)
Apostolii au ascultat de Isus si au alungat demonii dupa cum este scris
în Faptele apostolilor:
"Prin mâinile apostolilor se faceau multe semne si minuni în
norod. ...Multimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetatile vecine, si
aduceau pe cei bolnavi si pe cei chinuiti de duhuri necurate; si TOTI se
vindecau." (Fapte 5:12-16)
"Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit
si au vazut semnele pe care le facea. Caci din multi îndraciti ieseau duhuri
necurate si scoteau mari tipete." (Fapte 8:6-7)
Astazi, cei care propovaduiesc Evanghelia au aceiasi autoritate. În
Numele lui Isus ei scot dracii si puteti deci, sa faceti apel la ei. Ei nu au nimic
în comun cu specialistii exorcisti, despre care avem un exemplu în Faptele
apostolilor 19:13 :
"Niste exorcisti Iudei, care umblau din loc în loc, au încercat sa cheme
Numele Domnului Isus ..."
În Israel, pe vremea lui Isus, erau anumiti iudei care scoteau dracii. Pe
când Pavel se gasea la Efes, sapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei
mai de seama, au încercat sa scoata duhurile rele, citând Numele lui Isus.
(Fapte 19:14) Fara credinta în Isus, pronuntându-I doar Numele, acestia nu
aveau nici o putere. Omul în care era duhul cel rău a sarit asupra lor si i-a
schingiuit. Acestia au fugit goi si raniti.
Acesti iudei aveau o oarecare cunostinta despre Dumnezeul cel
adevarat, dar nu erau ucenici ai lui Isus, deci nu puteau sa aiba aceleasi
rezultate ca si apostolii.
Demonii nu se scot prin formule carora li se atribuie puteri magice.
Numai prin credinta în Numele lui Isus Hristos putem înfrunta si învinge
demonii.
Dar, atentie! Nu ori si cine vrea, poate sa scoata demonii! Pentru
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aceasta, trebuie sa aiba chemare de la Dumnezeu, sa fie un servitor al lui
Dumnezeu, credincios Cuvântului lui Dumnezeu, botezat în Duhul Sfânt si sa
aiba credinta în puterea eliberatoare a lui Isus.
Într-o zi,au adus în caravana unui pastor tigan o femeie posedata,
pentru a se ruga pentru ea în Numele lui Isus Hristos. Mai multi frati crestini
au urcat în caravana pentru a se ruga si pentru a asista la eliberarea femeii.
În momentul în care pastorul se pregatea sa scoata demonul, a spus
crestinilor : "Trageti-va în laturi, lasati un loc liber si deschide-ti usa pentru ca
demonul sa poata iesi !"
Credinta naiva, desigur, dar nu este oare credinta aceasta simpla, care
onoreaza pe Hristos?
Sa nu acceptati niciodata sa fiti o victima pasiva a demonului. Declarati
cu credinta ceea ce a spus Isus apostolilor:
"Doamne, chiar si dracii ne sunt supusi în Numele Tau." (Luca 10:17)
Cu Hristos noi suntem mai puternici decât dracii. De fiecare data,
când avem de luptat, sa nu uitam sa luam SCUTUL CREDINTEI. (Efeseni
6:16)

"Iata semnele
care vor însoti
pe cei ce vor crede :
în Numele Meu
vor scoate draci ...
Marcu 16:17

ÎNVATATURILE DRACILOR

Îndepartarea sufletelor de mântuirea prin har a lui Isus Hristos, aceasta
este cea mai subtila si periculoasa actiune a diavolului si a demonilor sai.
21

Sa fim atenti,caci, spune apostolul Pavel, " în vremurile din urma unii
se vor lepada de credinta, ca sa se alipeasca de duhuri înselatoare si de
ÎNVATATURILE DRACILOR." ( 1Timotei 4:1)
Credinta voastra trebuie neaparat sa fie cladita pe Cuvântul lui
Dumnezeu pentru a evita alunecarea spre învataturi care anihileaza lucrarea
salvatoare a lui Isus Hristos.
Sunt anumite căi, care, sub o carapace religioasa, conduc în afara
adevarului biblic. Sufletele care urmeaza aceste căi, cad în ghearele dracilor.
Nu va lasati ademeniti. Daca ati fost, rupeti-o cu aceste învataturi demoniace.
Dumnezeul acestui secol (Satana) a reusit sa întunece inteligenta unui
mare numar (2Corinteni 4:3-4), ca sa nu vada stralucind lumina Evangheliei
slavei lui Hristos. La sfârsitul veacului acestuia, Satana va dori sa însele tot
pamântul. (Apocalipsa 12:9)
Vicleniile Satanei sunt numeroase. Stiind cât este omul de avid de a
patrunde secretele lumii invizibile, sau de a descoperi viitorul, demonii îl
orbesc, îl ademenesc si îl îndeparteaza departe de credinta în Isus Cel Înviat.
Exista doua feluri de ademeniri demoniace de care trebuie sa ne ferim.
Una cuprinde tot ce este în raport cu ocultismul, cealalta ia o forma religioasa
ascunzând o otrava de greseli.

OCULTISMUL

Ocultismul, "stiintă" a vrajitoriei din timpurile antice, a fost popularizat de
Eliphas Levi si Papus. Ei pretindeau ca au descoperit misterele lumii de apoi,
numindu-si lucrarea "stiinta invizibilului si a legilor invizibile care guverneaza
vizibilul." În acest fel ocultismul încearca sa explice misterul universului.
Aceasta învatatura a dracilor tine omul în întuneric ; ea neaga
mântuirea prin har în Isus Hristos. Ea cuprinde societati asa zise "secrete"
sau "de initiere", cum sunt : "Masoneria", "Ordinul cabalistic al crucii rosii",
"Templierii buni", ... Învatatura de baza a ocultismului este conceputa astfel :
"Care este jos, e ca si cum ar fi sus, care este sus, e ca si cum ar fi jos,
pentru a face semnele aceluiasi lucru." Acest principiu este folosit în
astrologie, vrajitorie bazata pe asa zisa influenta a astrelor asupra fiintelor
umane care sunt "jos"!
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ASTROLOGIA SI GHICIREA

Din totdeauna, omul a dorit sa cunoasca viitorul, cu dorinta ascunsa ca
viitorul sa-i fie favorabil.
În vitrina unui magazin din USA, am remarcat carti de astrologie,
desene de astre, palma unei mâini deschise, carti de joc de tarot, si un anunt
pus bine în evidenta : "Sfaturi pentru casatorie, îmbogatire, situatie buna,
trecutul, prezentul, viitorul, ..."
În interior, m-a primit prietenos o familie de tigani. Am fost uimit sa vad
o fata tânara, care studia astrologia si fiziognomia (expresia feţei) pentru "a
vesti viitorul". Unul dintre tineri mi-a aratat cartile de tarot în numar de 78. Se
zice ca ele sunt de origine egipteana si contin principii ale stiintei oculte, iar
traditia lor se transmite în secret pentru a explica misterul oamenilor, de la
creatie si pâna la judecata finala.
La o alta familie, pe care am vizitat-o, femeia care "vestea viitorul"
folosea Biblia si doua carti magice, numite a 6-a si a 7-a carte a lui Moise
(carti de spiritism, în care autorul nu este Moise).
Eu cunosc sute de asa zise "vestitoare ale viitorului" care s-au întors la
Isus Hristos si care au abandonat pentru totdeauna aceasta practica
mincinoasa si demoniaca. Dar, nu numai tiganii prezic viitorul. Numai în Paris
sunt mai mult de 5.000 de ghicitori ai viitorului. Daca înmultim aceasta cifra
cu numarul de persoane care consulta acesti ghicitori (cam 100, în medie),
aceasta ne da o cifra impresionanta de oameni care sunt dusi în eroare, fara
a numara pe cei care cauta sa afle viitorul din horoscoapele vândute de
astrologi, sau publicate în presa.
Am notat, printre multe altele, aceste genuri de anunturi pe care le
publica multe ziare:

D-na Carla, vazatoare - magnetism - ghicitoare în cafea protectie - poze, consultatie în fiecare zi cu programare.
D-na Ventura, vazatoare - medium - spiritism - mare
initiere în magie - ghicire dupa poze - carti tarot - pendule magnetism curativ - gasirea dragostei - protectie.
Aceasta demonstreaza în ce masura lumea este sub puterea diavolului.
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Noi cunoastem ca aceste practici de ghicire existau înca cu mii de ani înainte
de Isus Hristos, dar ele se extind tot mai mult în zilele noastre prin intermediul
mass mediei (presei, televiziunii). Aceasta constituie un paradox în era
noastra de progres stiintific si demonstreaza ca sunt multi cei care îsi spun
"credinciosi", dar care de fapt si-au pierdut adevarata credinta în Dumnezeu
si în Isus Hristos.
Dumnezeu pune în garda pe poporul Său împotriva practicilor oculte:
"Sa nu fie la tine nimeni care sa-si treaca pe fiul sau pe fiica lui prin foc,
nimeni care sa aiba mestesugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al
viitorului, de vrajitor, de descântator, nimeni care sa întrebe pe cei ce cheama
duhurile ... Caci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea
Domnului."(Deuteronomul 18:10-12)
"Vazatorii" lui Dumnezeu, sunt adevaratii proroci printre care Samuel
(1Samuel 9:9), Daniel (Daniel 2:27-28 si 5:7), Agab (Fapte 11:28), etc.
Ghicirea este o imitatie a divinului, o imitatie a darurilor de descoperire
împartite crestinilor prin Duhul Sfânt. (1Corinteni12:7-11)
Pentru a însela mai usor, cu scopul de a ne îndeparta de Dumnezeu,
demonii pot sa spuna o parte de adevar. La Efes, o femeie, care avea un duh
de ghicire, striga în urma lui Pavel si a celor ce erau cu el, spunând:
"Oamenii acestia sunt robii Dumnezeului cel Preaînalt si ei va vestesc
calea mântuirii". În ciuda acestui adevar, apostolul Pavel a cunoscut ca în
aceasta femeie era un duh de ghicire (Piton), si i-a poruncit sa iasa din ea în
Numele lui Isus Hristos. Începând din acel moment femeia si-a pierdut
puterea de a ghici. (Fapte 16:16-19)
Atâta timp cât noi ramânem pe calea Sfintei Scripturi, nu vom fi
victime ale duhurilor rele.
"Daca vi se zice însa: "Întrebati pe cei ce cheama mortii si pe cei ce
spun viitorul, care soptesc si bolborosesc, raspundeti: NU VA ÎNTREBA
OARE UN POPOR PE DUMNEZEUL SAU?" (Isaia 8:19)

VRAJITORIA
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Vrajitorii existau înca de pa timpul lui Moise. (Exodul 7:11-12) Ei aveau
o putere de vraja, obtinând pâna la un anumit punct rezultate asemanatoare
celor de Moise si Aaron, fratele său, înfaptuite prin puterea lui Dumnezeu.
Totusi vrajitorii au trebuit sa recunoasca ca Dumnezeu era mai puternic decât
vrajitoriile demoniace:
"Aaron si-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon si înaintea slujitorilor lui;
si toiagul s-a prefacut ÎNTR-UN SARPE. Dar Faraon a chemat pe întelepti si
pe vrajitori. Vrajitorii Egiptului au facut si ei la fel prin vrajitoriile lor. Toti si-au
aruncat toiegele si s-au prefacut în serpi. Dar toiagul lui Aaron a înghitit
TOIEGELE LOR."(Exodul 7:10-12)
"Domnul a zis lui Moise: "Spune lui Aaron: Întinde-ti toiagul si loveste
tarâna pamântului, si se va preface în paduchi, în toata tara Egiptului."
"Asa au facut. Aaron si-a întins mâna cu toiagul si a lovit tarâna
pamântului; si s-a prefacut în paduchi pe toti oamenii si pe toate dobitoacele.
... Vrajitorii au cautat sa faca si ei paduchi prin vrajitoriile lor; DAR N-AU
PUTUT. ... Si vrajitorii au zis lui Faraon: "AICI ESTE DEGETUL LUI
DUMNEZEU !" (Exodul 8:16-19)
Din timpul epocii lui Moise, vrajitoria nu a încetat sa existe. Pe timpul
apostolilor, vrajitorii erau numerosi,dupa cum ne spun aceste texte ale Bibliei:
"UNII DIN CEI CE FACUSERA VRAJITORII, si-au adus cartile si le-au
ars înaintea tuturor ... Cu atâta putere se raspândea si se întarea Cuvântul
Domnului." (Fapte 19:19-20)
Ruptura trebuie sa fie totala între cartile de vrajitorie si Cuvântul lui
Dumnezeu. Într-adevar, nu este nici o legatura între LUMINA si ÎNTUNERIC,
între HRISTOS si BELIAL. (2Corinteni 6:14-15) Belial, era în iudaism, numele
dat unui demon care era personificarea raului.
În Samaria, "în cetate era un om, numit Simon, care zicea ca este un
om însemnat; el VRAJEA si punea în uimire pe poporul Samariei ... Multa
vreme îi uimise cu VRAJITORIILE LUI." (Fapte 8:9-11)
În fata minunilor pe care le facea evanghelistul Filip în Numele lui Isus
Hristos, vrajitorul Simon a crezut si a fost botezat.
Puterea lui Hristos este întotdeauna mai mare decât cea a
diavolului.
"Elima, vrajitorul - caci asa se tâlcuieste numele lui - le statea împotriva
si cauta sa abata pe dregatori de la credinta." Atunci Pavel i-a zis: "om plin de
toata viclenia, FIUL DRACULUI ... Acum iata ca mâna Domnului este
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împotriva ta: vei fi orb si nu vei vedea soarele pâna la o vreme. Îndata a cazut
peste el ceata si întuneric ..." (Fapte 13:8-11)
Vrajitoria bate în retragere înaintea puterii lui Dumnezeu.
Diavolul este regele vrajitoriei si sunt destul de multi prosti pentru a se
da lui, pentru a-l chema, pentru a intra în legatura cu el si cu demonii sai,
care practica ritualuri satanice pentru "a arunca sortii". Una dintre rugaciunile
lor rituale adresate Satanei este formulata astfel: "Ca voia lui Satana sa se
faca. Satana, vino la noi, asculta-ne, prin numarul fiarei 666. Satana
asculta-ne. Glorie tie, Satana !"
Cei care au credinta în Isus nu au de ce sa se teama. Ei sunt copii
ai lui Dumnezeu si Hristos îi pazeste. Vrajitoria si descântecele nu mai
au nici o putere asupra celor ce apartin lui Isus Hristos, caci ei fac parte
din "semintia aleasa", din "poporul câstigat" de Dumnezeu. (1Petru 2:9)
Aceasta declaratie este valabila si pentru noi :
"Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrajitoria
împotriva lui Israel." (Numerii 23:23)
Apostolul Pavel, nascut din parinti evrei (Romani 9:3), spune:
"Cei taiati împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui
Dumnezeu, care ne laudam în Hristos Isus si care nu ne putem încrede în
lucrurile pamântesti." (Filipeni 3:3)
Noi, suntem acum POPORUL LUI DUMNEZEU, deoarece am capatat
îndurare prin credinta în Isus Hristos. (1Petru 2:10)
Nu trebuie sa ne fie frica de vrajitorie, Isus Hristos ne pazeste si ceea
ce a spus El apostolilor, ne priveste si pe noi:
"Iata ca v-am dat putere ... peste TOATA PUTEREA VRAJMASULUI: si
nimic nu vă va putea vatama." (Luca 10:19)
Aceasta victorie asupra puterii demoniace este reala. Ea ne este
confirmata prin declaratia apostolului Ioan:
"Voi, copilasilor, sunteti din Dumnezeu; si i-ati biruit, pentru ca CEL CE
ESTE ÎN VOI ESTE MAI MARE decât cel ce este în lume." (1Ioan 4:4)
Promisiunile lui Dumnezeu, pe care noi le citim, în care noi credem,
sunt cuvinte pline de putere; afirmându-le cu convingere, ne exprimam
credinta în ceea ce a spus Dumnezeu, cum a facut si Hristos când a rezistat
lui Satana. Aceasta este o bariera pe care o punem înaintea Satanei si pe
care acesta nu poate sa o treaca.
Credinta în Cuvântullui Dumnezeu este o sabie a Duhului Sfânt care
face frica diavolului si-l îndeparteaza de noi.
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MAGNETISMUL SI STIINTELE OCULTE

Magnetismul a fost raspândit în Europa de catre medicul german,
Mesmer, în secolul al 18-lea. El adescoperit ca fiinta umana emite un fluid
magnetic asemanator unui magnet si care devine vindecator. Era îmbracat
într-o haina de matase de culoare violeta, pe cap avea o palarie conica si a
început sa faca pe vrajitorul atingând bolnavii cu ajutorul unei baghete. Toti
magnetizorii se inspira de la el.
La început cu aparenta nevinovata a unei inofensive sopârle, cu timpul,
magnetismul devine un dragon pregatit sa va devoreze sufletul si sa va duca
în capcana diavolului. Nu va lasati prinsi ! Daca este vorba despre pendula,
despre bagheta, despre intrarea în contact cu fortele invizibile, aceasta este
panta care duce spre prapastia demonului.
Toate metodele de vindecare prin magnetism sau stiinte oculte sunt
legate de influenta demoniaca, chiar daca în zilele noastre au denumirea de
"medicina usoara"!
A se pune în relatie cu aceste practici prezinta un pericol pe care nu
trebuie sa-l desconsideram, caci radacinile lor se întind pâna în adâncurile
LUMII ÎNTUNERICULUI.
Hristos pune, prin Duhul Sfânt, la dispozitia ucenicilor Sai o putere
superioara fortelor oculte.
Când pastorul îsi pune mâinile peste bolnavi, dupa porunca data de
Isus în Evanghelia lui Marcu 16:17-18, el nu o face prin magnetism. Este
credinta în promisiunile lui Isus Hristos, care intra în actiune. Ca raspuns la
aceasta credinta, Isus, Însusi, vindeca pe bolnavi.
Când Isus era pe pamânt, El îsi punea mâinile peste bolnavi:
"Si-a pus mâinile peste câtiva bolnavi si I-a vindecat." (Marcu 6:5)
"La asfintitul soarelui, toti cei ce aveau bolnavi atinsi de felurite boli, îi
aduceau la El. EL ÎSI PUNEA MÂINILE PESTE FIECARE DINTRE EI si i-a
vindecat." (Luca 4:40)
Astazi, Hristos vindeca prin punerea mâinilor de catre servitorii Sai, în
Numele Său:
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"Iata semnele care vor însoti pe ceice vor crede: în Numele Meu îsi vor
pune mâinile peste bolnavi, si bolnavii se vor însanatosi." (Marcu 16:17-18)

SPIRITISMUL

Aceasta învatatura demoniaca consista în a face pe om sa creada ca
poate intra în legatura cu mortii. Aceasta dorinta a oamenilor de a intra în
legatura cu cei morti, de a pastra legatura brusc întrerupta prin moarte este o
veche obsesie care astazi câstiga interes.
În Los Angeles, chiar a fost creata o societate pentru a transmite
mesaje mortilor ! La rubrica din ziar consacrata mortilor, bolnavii sunt
însarcinati sa transmita aceste mesaje. Aceasta costa 60 dolari pentru 100
cuvinte !
Spiritismul se practica uneori în jurul unei mese unde "mediumul" are
sarcina de a receptiona cuvintele mortului ! În realitate, în aceasta practica
sunt demonii care se manifesta. Spiritismul este o învatatura a dracilor,
aplicata în anumite religii care accepta transmiterea de mesaje din lumea de
dincolo, sau comunicarea cu mortii. Rugaciunile adresate mortilor, asa zisi
"sfinti" ca: sfânta Tereza, sfânta Rita, sfânta Maria, etc., precum si asa zisele
comunicari între acesti morti si cei vii, reprezinta spiritismul. În Leviticul 20:6,
Dumnezeu spune:
"Daca cineva se duce la cei ce cheama mortii ... Îmi voi întoarce Faţa
împotriva omului aceluia ..."
În zilele noastre, noi traim o epoca în care stiinta cunoaste o dezvoltare
fantastica, un timp în care satelitii umplu spatiul, în care calculatoarele judeca
în locul omului, în care "savantii " sunt fascinati de fenomenele inexplicabile,
în care manifestarile provocate de demoni sunt machiate printr-un epitet
stiintific: parapsihologia. Cercetarile în acest domeniu sunt încurajate de
guvernul francez si subventionate de Ministerul Culturii, care organizeaza în
fiecare an un "festival al fenomenelor paranormale" (levitatia, telepatia,
hipnoza, psihokinetica (telekinezia), perceptia extra-senzoriala, sau ghicirea,
aparitia fantomelor, posedarea ... ).
Unele dintre aceste fenomene sunt filmate în laboratoare !
Omul vrea sa patrunda misterul lumii de dincolo prin propria sa
inteligenta, facând pe surdul la ceea ce spune Biblia în legatura cu duhurile
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demonilor.
Sa nu ne lasam sedusi. Demonii vor sa ne faca sa credem ca ei nu
exista. Nu din întâmplare, Isus a numit pe diavol, seful demonilor, "TATAL
MINCIUNII", adaugând: "în el nu este adevar" (Ioan 8:44). El este cel care
sub înfatisarea unui sarpe, a bagat îndoiala în inima Evei, prin aceste cuvinte:
"Oare a zis Dumnezeu cu adevarat?", apoi mintind cu buna stiinta a
afirmat contrarul a ceea ce a spus Dumnezeu. (Geneza 3:1-5)

PSIHANALIZA

Cu ocazia unei întrevederi, renumitul profesor Baruk, evreu credincios,
membrul al Academiei de medicina, m-a primit la el, acasa. Iata câteva din
remarcile pe care mi le-a facut în legatura cu psihanaliza:
"Psihanaliza, o parte a cercetarilor medicale, s-a extins într-o asa
masura încât a devenit mai degraba un fel de religie. Într-adevar, este vorba
de un sistem explicativ, unde toate fenomenele sunt aduse la aceeasi si
singura interpretare, cea a dorintei si a placerii.
Filozoful german Freud care a divinizat instinctul sexual chiar sub forma
perversiunii, este în totala opozitie cu textele biblice. El s-a îndreptat spre un
spiritualism al inconstientului, întorcându-se la pagânism. Este o revolta a
tuturor instinctelor împotriva oricarei autoritati, împotriva oricarei idei morale si
totodata împotriva lui Dumnezeu."
Iata cum, începând de la o filozofie inspirata de Satana se nasc
învataturi daunatoare, învataturi ale demonilor care au ca scop tentativa de
distrugere a mântuirii oferite de Dumnezeu, în Isus Hristos. Satana are
talentul de a da culoare învataturilor demoniace, folosind culori placute.
Otrava este adeseori bine ascunsa, de unde punerea în garda a Bibliei:
"Cercetati duhurile, daca sunt de la Dumnezeu, caci în lume au iesit
multi proroci mincinosi." (1Ioan 4:1)
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SUPERSTITIA

În aparenta nevinovata si câteodata luata în derâdere, superstitia
exprima o frica reala de vreo nenorocire si cautarea unei protectii prin
anumite semne, formule, mascote. Aceasta pare ridicol si prostesc în secolul
nostru al 21-lea si totusi persoanele superstitioase sunt nenumarate, învatate
sau neânvatate, credincioase sau nu. În spatele acestora se ascunde
actiunea demonilor, întorcând suflete de la credinta si de la protectia divina.
Nu auzim adeseori, spunându-se: "bat în lemn", sau "nu treceti pe sub
scara, ca poarta ghinion". Pentru superstitiosi, fericirea sau nenorocirea
depinde de tot felul de semne sau de lucruri: întâlnirea cu o pisica neagra, cu
o cucuvea, spargerea unei oglinzi, pocniturile ale le mnelor, rasturnarea
solnitei, potcoava calului, trifoiul cu patru foi, paianjenul de noapte,
medalioanele cu semnele zodiacului, mascote, fetise, amulete, etc.
Superstitia a alunecat si în sânul anumitor religii. Copiilor li se da sa
poarte medalioane asa zise "religioase" reprezentând un sfânt care le-ar
asigura protectia. Ei cred ca puterea medalionului este de zece ori mai mare
daca acesta este binecuvântat în timpul unui pelerinaj. Comertul cu obiecte
religioase în locurile de pelerinaj, cum ar fi vânzarea sticlelor cu apa
binecuvântata de Sfânta Rita este o exploatare a superstitiei si a credulitatii.
Credinta în Isus ne scapa de aceasta forta a superstitiei. Credinta se
sprijina pe promisiunile lui Dumnezeu. Iata una dintre multele promisiuni pe
care le gasiti în Biblie:

" DOMNUL ESTE PAZITORUL TAU ...
DOMNUL TE VA PAZI DE ORICE RAU,
ÎTI VA PAZI SUFLETUL.
DOMNUL TE VA PAZI LA PLECARE
SI LA VENIRE;
DE ACUM SI PÂNA ÎN VEAC."
Psalmul 121:5-8
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ÎNVATATURILE DAUNATOARE
CU
O MANTA RELIGIOASA

Pentru a deosebi aceste religii demoniace,exista doua criterii:
1. Orisice învatatura care are ca baza mântuirea prin FAPTE si care
anuleaza sau diminuiaza valoarea lucrarii de rascumparare a lui Isus Hristos
pe cruce, este de inspiratie demoniaca.
2. Orisice învatatura care îl pune pe Isus pe planul doi, dând unui alt
personaj locul întâi, este a demonului.
Sunt unele învataturi (doctrine) care se afiseaza direct ca fiind
demoniace, cum este "Biserica lui Satana". Altele au un venin satanic
îmbracat cu câteva adevaruri.
Biblia ne pune în garda si este ferma în legatura cu învataturile
demoniace:
"Daca vine cineva la voi si nu va aduce ÎNVATATURA ACEASTA (a lui
Isus), sa nu-l primiti în casa." (2 Ioan 10)
Am notat în ordine câteva dintre aceste învataturi ale demonilor care
resping pe Hristos Rastignit si Înviat pentru MÂNTUIREA noastra. Aceasta vă
va permite sa va dati seama de pericolul pe care îl constituie aceasta LUME
A ÎNTUNERICULUI.

" NOUA ERA"

La începutul anului 2000, o învatatura straina a invadat lumea. Ea
pretinde ca omul poate sa se salveze singur si sa salveze umanitatea printr-o
transformare sociala care vine din interesul fiecarui individ.
Aceasta invatatura respinge lucrarea de mântuire a lui Hristos pe
Calvar fara de care omul nu poate experimenta adevarata viata noua. Dorinta
de a transforma omul prin om este o adevarata utopie care vine din California
(SUA).
"Noua eră" este o forma noua a pagânismului, prezentându-se ca o
supra-religie mondiala si care se considera o înlocuitoare a cristianismului.
Ea este o combinatie heteroclita de astrologie, hinduism, parapsihologie,
foloseste anumite tehnici de yoga, de practici oculte si de experente pe care
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aceasta religie le numeste "paroxistice sau transpersonale susceptibile de a
provoca o stare modificata a constiintei" permitând "reenergizarea sau
supradimensionarea" omului.
Scopul său este de uni într-unul singur, tot ce este diferit, chiar si toate
religiile. Ea se bazeaza pe legea ciclurilor cosmice în perspectiva unei ere noi
de aur, omul devenind însasi Dumnezeu.
Apostolul Pavel ne-a avertizat sa nu ne lasam sedusi de învataturile
demoniace de la sfârsitul timpurilor:
"Va veni vremea când oamenii nu vor putea sa sufere învatatura
sanatoasa, ci îi vor gâdila urechile sa auda lucruri placute si îsi vor da
învataturi dupa poftele lor. Îsi vor întoarce urechea de la adevar si se vor
îndrepta spre istorisiri închipuite." (2Timotei 4:3-4)

HINDUISMUL

Aceasta învatatura este practicata de zeci de milioane de suflete. Ea
învata ca Dumnezeu este în toate creaturile, în animale, chiar si în piatra. Din
cauza aceasta, în India sunt peste tot dumnezei. Sunt statuete mai mult sau
mai putin urâte, vopsite cu prost gust, reprezentând pasari, patrupede, sau
fiinte umane cu mai multe brate si cu nume ciudate. Acesti buda si acesti
dumnezei nascuti din superstitia cladita pe o filozofie mistica amestecata cu
spiritism, sunt prezenti în toate satele si chiar pe marginea drumurilor.
În templele hinduse, dumnezeii de piatra sunt ascunsi în locuri
întunecate, serviti de preoti si carora adeptii le aduc cosuri cu fructe sau alte
cadouri.
În anumite sate se afla un car mare cu care este plimbat acest
dumnezeu în timpul procesiunilor. Hindusii cred într-o curatire (purificare) prin
reâncarnari succesive, ceeace este în contradictie cu Biblia care spune:
"Oamenilor le este rânduit SA MOARA O SINGURA DATA." (Evrei 9:27)
si
"Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curata de orice pacat."
(1Ioan 1:7)
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GURU-UL

În nord-vestul Indiei, am avut ocazia sa vizitez un "Ashram" (centru
comunitar), unde era un lider spiritual numit Guru care preda meditatia
transcedentala. Guru-ul Maharaj Ji era asezat în fotoliul său, în mijlocul
multimii, privind spre miile de adepti, printre care aproximativ o suta de
europeni care transportau pe cap, dintr-un loc în altul, cosuri umplute cu
pamânt. Seara, în timpul uneia dintre conferintele sale, acest guru a spus:
"Pe timpul său, Isus a aratat oamenilor calea spre Dumnezeu. Astazi
Dumnezeu este în mine pentru a conduce oamenii pe acest drum."
Acesti guru din India raspândesc în India si în lumea întreaga învatatura
lor împotriva lui Hristos sub diferite titluri ca "misiunea luminii divine",
miscarea lui Khrisma",etc, respingând credinta în lucrarea mântuitoare a lui
Isus Hristos si prezentându-se ei însusi ca "stapâni perfecti", "salvatori ai
umanitatii." Aceste religii orientale mistice sunt astazi la moda. Ele lasa pe om
sa creada ca poate ajunge pâna la Dumnezeu prin exercitii de meditatie si
prin tehnici inspirate din yoga si prin credinta în guru. În fata acestor învataturi
mincinoase ale demonului, noi afirmam ceeace a spus Isus Hristos:
"NIMENI NU VINE LA TATAL DECÂT PRIN MINE." (Ioan 14:6)

MUNISMUL

Din anul 1955, fondatorul său Sun Myung Moon, se proclama ca fiind al
2-lea Mesia, Isus Hristos revenit. El pretinde realizarea unei lumi noi. El a
declarat: "Isus dispare în fata noului stapân care sunt eu. În ziua victoriei tot
universul se va prosterna înaintea mea. Dumnezeu traieste în mine. Eu sunt
încarnarea sa si voi trebuie sa-mi spuneti tata."
Iata, un fals-Hristos !
El a scris în brosurile sale ca moartea lui Isus Hristos pe cruce a fost un
esec ! Iata dovada ca aceasta învatatura este diabolica. Printre altele, el
foloseste metode care pun în evidenta ocultismul, deoarece el învata
folosirea sarii, facând sapte gramezi egale pentru a le dedica la o casa, la
masini, la mâncaruri, etc.
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El nu este singurul fals-Hristos. Am întâlnit unul la Ierusalim, un altul în
sudul Indiei. În Franta, deasemenea este un altul pe nume Georges Roux, din
Montfavet.
Nu este oare acesta un semn al timpurilor aparitiei acestor falsi-Mesia,
anuntând revenirea apropiata a Adevaratului MESIA: ISUS DIN NAZARET?

MARTORII LUI IEHOVA

Aceasta învatatura dateaza din jurul anului 1870, pe când Charles Taze
Russel a prezis ca Hristos va reveni în anul 1914, dată a începutului domniei
de o mie de ani (mileniu) a lui Isus pe pamânt. Cum însa Isus nu a revenit la
acea dată, Martorii lui Iehova au dedus ca Isus s-ar fi instalat undeva în
spatiu !
Russel a înfintat asociatia "Turnul de garda" si a publicat diferite carti
care dau un alt sens Sfintelor Scripturi. El pretindea ca numai 144.000 de
persoane fac parte din Biserica, numita de el "mica turma", pe când în Biblie,
în Apocalipsa este bine precizat ca este vorba de 144.000 de servitori ai lui
Dumnezeu, din toate SEMINTIILE fiilor lui ISRAEL. (Apoc. 7:4)
Respingerea prin aceasta învatatura a divinitatii lui Isus si a textelor
biblice referitoare la viata vesnica a sufletului în viata de apoi, alaturi de
Domnul, indica în mod clar ca este vorba de o seductie diabolica pentru a
îndeparta sufletele de la mântuire.

MORMONII

La baza acestei învataturi se gaseste un om numit Iosif Smith, nascut în
1805. El avea 20 de soţii, asa numite "ceresti". Succesorul său Birham Young
a avut 27 de soţii. Iosif Smith, care era înclinat spre ocultism a declarat ca
Petru, Iacov si Ioan i s-au aratat într-o viziune si i-au încredintat "Preotia lui
Melhisedec"!
Astfel de aparitii demonstreaza ca este vorba de spiritism, caci cei ce
se prezinta în locul mortilor sunt demonii. Într-adevar mortii nu au nici o
legatura cu cei vii. Ei nu pot reveni la cei vii decât prin înviere. (Luca 16:31)
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El a scris în 1830 o carte care a fost apoi publicata sub numele "Cartea
Mormonilor" pentru a înlocui Biblia. El pretindea ca un înger pe nume
"Moroni"i s-a aratat si i-a dezvaluit locul unde se gasesc placutele de aur pe
care era scrisa "Cartea Mormonilor" în limba egipteana. Asa-zisa traducere
s-a facut ca în sedintele de spiritism, în spatele unei draperii.
Mormonii care îsi spun "biserica sfintilor a ultimelor zile" afirma ca în
afara de ei toata lumea este pierduta. Ei spun ca Hristos va trebui sa revina
în America. Dintre ereziile lor notam unele puncte care distrug lucrarea prin
har savârsita de Isus pe Cruce, demonstrând prin aceasta sursa lor
demoniaca.
Mormonii spun ca Dumnezeu este Adam si ca El are un trup de carne si
os, pe când Isus ne-a spus ca "Dumnezeu este Duh." (Ioan 4:24) Ei afirma
deasemenea ca exista mai multi dumnezei si ca ei au soţii. Deasemenea ei
au curajul sa afirme ca la nunta din Cana, se sarbatorea casatoria lui Isus.
Pentru ei, Duhul Sfânt este un fluid divin compus din atomi, o energie
nepersonala!
- "Veniti la Salt Lake City, aici este paradisul !"
Sedusi prin aceasta propaganda a mormonilor, o familie crestina din
Franta, a plecat sa se stabileasca acolo. Dezamagita, familia s-a reântors în
Franta. Fiind în trecere prin SUA în timpul cât erau acolo, aceasta familie m-a
gazduit la ei si mi-au aratat cupola cortului mormonilor cu o perfecta acustica
si dotat cu o orga extraordinara. El este situat în apropierea templului si
intrarea este permisa doar pentru cei afiliati la aceasta învatatura. Constructia
a durat 40 de ani. Aici am avut ocazia sa înteleg mai bine puterea de seductie
demoniaca a acestei învataturi (doctrine). Pastorul unei Biserici crestine din
oras mi-a spus ca puterea de seductie a mormonilor a început sa regreseze.
Pentru a evita caderea în piedicile mormonilor care vor sa distruga
Evanghelia lui Hristos, ascultati vocea lui Isus Bunul Pastor si nu "o alta
Evanghelie ... chiar daca un înger din cer ar veni sa va propovaduiasca",
spune apostolul Pavel. (Galateni 1:6-9)

ISUS - SINGURUL

Învatatura asa-zisa "Isus - singurul" a inceput sa se raspândeasca în
SUA la începutul secolului al 20-lea. Ea a intrat în Europa prin urmasii
americanului Branham care îsi spunea prorocul ultimei perioade a Bisericii,"Ilie de la sfârsitul timpurilor", al descoperirilor sigure.
Aceasta învatatura spune ca "Tatal, Fiul si Duhul Sfânt" sunt doar titluri
si în consecinta Isus este totodata Fiu,Tata si Duh Sfânt.
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Aparitia acestei noi învataturi false, o erezie a secolului al 3-lea, numita
"modalista", îl prezinta pe unicul Dumnezeu ca fiind la început sub Vechiul
Legamânt, Tata, apoi Fiu, pe pamânt si Duh Sfânt, dupa Noul Legamânt. Ea
a fost raspândita de Sabellus.
Conform acestei învataturi, botezul nu are nici o valoare decât daca
este pronuntata formula "În Numele lui Isus" si ca fara aceasta formula
suntem pierduti. Acest lucru da formulei un caracter magic si anihileaza
mântuirea prin har.
Dumnezeu nu este Fiul, caci El a dat pe Fiul Său si nu pentru ca El
s-a facut Fiu. (Ioan 3:16)
Nu este oare scris ?: "Este un singur Dumnezeu si este un singur
MIJLOCITOR între Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos." (1Timotei 2:5)
Daca Isus era Tatal, El nu ar fi putut sa fie Mijlocitor, nici Avocat pe
lânga Tatal. (1Ioan 2:1)
Isus, Însusi, a spus:
"NU SUNT SINGUR, caci Tatal este CU Mine." (Ioan 16:32)
Aceasta învatatura suprima cuvântul "cu". Falsificarea textelor biblice
este lucrarea demonilor si din pacate sunt multi crestini care se lasa sedusi.
Fiti atenti si "Harul, îndurarea si pacea sa fie cu voi din partea lui
Dumnezeu Tatal SI din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatalui, în adevar si
în dragoste." (2Ioan 3)

O LISTA LUNGA

Sunt înca multe alte învataturi ale demonilor pe care am putea sa le
citam, cum ar fi "Antonismul", a carui fondator tatal Anton, nascut în Belgia a
practicat spiritismul si facea sa se învârta mesele. Ucenicii lui se rugau la el si
se îmbracau cu haine negre.
Aceasta este într-adevar LUMEA ÎNTUNERICULUI.
Am putea sa mai adaugam "Stiinta crestina" care nu este nici stiintifica,
nici crestina. Ea a fost fondata în 1866 de catre o americanca pe nume Mary
Baker Eddy. Ea practica spiritismul si auto-sugestia, negând moartea si
învierea lui Isus Hristos.
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Lista este prea lunga (scientologia, vodu, krisma, prietenii omului,
miscarea lui Graal, raelienii, etc.) pentru a putea examina cu amanuntul
fiecare dintre aceste învataturi demoniace. Daca mai adaugam si ideologia
comunista care este împotriva lui Dumnezeu si deci împotriva lui Isus Hristos
ne dam seama ca treisfert din umanitate este scufundata în întuneric. Deci,
din 4 miliarde de oameni, un singur miliard îsi spun crestini, si dintre acestia
putin traiesc cu adevarat credinta lor în Isus Hristos, dupa învataturile biblice;
în plus, haosul teologic s-a instalat în religiile asa-zise istorice, cu aparitia
atacurilor directe sau indirecte pentru a încerca sa distruga autoritatea Bibliei
si credinta în Isus Hristos Mântuitorul.
Învataturile demoniace se dezvaluie atunci când sunt confruntate cu
Cuvântul lui Dumnezeu.
Orice învatatura care se departeaza de mesajul lui Isus Hristos adresat
oamenilor, este inspirata de diavol. Daca pâna astazi ati acceptat învataturi
care nu sunt biblice, respingeti-le! Tineti "CUVÂNTUL ADEVARULUI" (Tit 1:9)
si alipiti-va la o Biserica care apartine lui Isus Hristos si despre care am dat
explicatii în Nr. 9 din "Adevaruri Biblice."

"Sa nu va lasati amagiti
De orice fel de ÎNVATATURI STRAINE."
(Evrei 13:9)

"Caci va veni vremea
Când oamenii nu vor putea
Sa sufere ÎNVATATURA SANATOASA."
(2Timotei 4:3)

SFÂRSITUL DIAVOLULUI
SI
VICTORIA LUI ISUS HRISTOS
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Multumiti lui Dumnezeu, Tatal "care v-a învrednicit sa aveti parte de
mostenirea sfintilor, în lumina. EL NE-A IZBAVIT DE SUB PUTEREA
ÎNTUNERICULUI si ne-a stramutat în Împaratia Fiului dragostei Lui."
(Coloseni 1:12-13)
Ce bucurie sa stim ca prin credinta în Isus noi nu mai suntem în LUMEA
ÎNTUNERICULUI. Acum noi stim ca diavolul cu demonii sai nu au NICI O
PUTERE asupra noastra atâta timp cât ne pastram neclintita credinta în Isus
Hristos si traim în legatura cu El.

Biblia ne-a descoperit ce pot sa faca diavolul si demonii în trupul
omenesc si cum înseala sufletele. Dar Biblia ne-a luminat în legatura cu
ÎNFRÂNGEREA si LIMITA lor si a pus în evidenta VICTORIA LUI HRISTOS
asupra lor.
Isus Hristos a nimicit "pe cel ce are puterea mortii, adica pe diavolul."
(Evrei 2:14) (În original, cuvântul "a nimicii" înseamna "a-l face fara putere").
Prin moartea Sa pe cruce, Isus "a dezbracat" puterea diavolului.
(Coloseni 2:15)
Si Isus poate sa ne spuna:
"ÎNDRAZNITI, EU AM BIRUIT LUMEA." (Ioan 16:33) El a învins lumea
întunericului pentru a ne transporta în Lumina Sa!
Va veni timpul când diavolul va fi eliminat pentru totdeauna. Iata
promisiunea care e sigura:
"Dumnezeul pacii VA ZDROBI în curând pe Satana sub picioarele
voastre." (Romani 16:20)
Apocalipsa ne descopera care va fi desfasurarea ultimelor actiuni ale
diavolului si a demonilor săi pe pamânt, la sfârsitul timpurilor si care va fi
destinul lor.
"Diavolul ... acela care înseala lumea, a fost aruncat pe pamânt; si
împreuna cu el au fost aruncati si îngerii lui." (Apoc. 12:9)
"Vai de voi, pamânt si mare! Caci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de
o mânie mare, fiindca stie ca ARE PUTINA VREME." (Apoc. 12:12)
"Apoi, am vazut iesind din gura balaurului ... TREI DUHURI NECURATE
care semanau cu niste BROASTE. Acestea sunt DUHURI DE DRACI, care
fac semne nemaipomenite si care se duc la împaratii pamântului, ca sa-i
strânga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic." (Apoc.
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16:13-14)
Dupa această ZI A DUMNEZEULUI CEL ATOTPUTERNIC, pe când
Hristos va împarati o mie de ani pe pamânt (Apoc.20:6 si 5:10), un înger va
lega pe diavol în adâncuri pentru o perioada de o mie de ani.
Un înger "a pus mâna pe balaur, care este Diavolul si Satana si l-a legat
pentru o mie de ani." (Apoc.20:2)
"Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat si va iesi din
temnita lui ca sa însele Neamurile." (Apoc.20:7-8)
Pamântul va cunoaste un ultim razboi. Va avea loc disparitia planetei
(Apoc.20:7-11) si condamnarea definitiva a diavolului:
"DIAVOLUL ... A FOST ARUNCAT ÎN IAZUL DE FOC SI DE PUCIOASA,
unde este fiara si prorocul mincinos. Si vor fi MUNCITI zi si noapte în vecii
vecilor." (Apoc.20:10)
Victoria finala va apartine lui Hristos.
"Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo (în cetate). Scaunul de
domnie a lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor
vedea faţa Lui, si Numele Lui va fi pe fruntile lor ... Si vor împarati în vecii
vecilor." (Apoc.22:3-5)
În asteptare, noi putem prin credinta în Isus Hristos, sa fim tot timpul
învingatori asupra diavolului:
"Pârâsul (diavolul) fratilor nostri, care zi si noapte îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, ... EI L-AU BIRUIT, PRIN SÂNGELE MIELULUI si prin
cuvântul marturisirii lor."( Apoc.12:10-11)
Sa retinem aceasta frumoasa promisiune:

"CREDINCIOS ESTE DOMNUL:
EL VA VA ÎNTARI
SI VA VA PAZI DE CEL RAU."
2Tesaloniceni 3:3
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"Pe deasupra tuturor acestora,
luati SCUTUL CREDINTEI,
cu care veti putea stinge
TOATE
sagetile arzatoare ale celui rău."

Efeseni 6:16
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