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“   Iisus le-a pus inainte o alta pilda si le-a zis:’Imparatia 
cerurilor se aseamana cu un om care a semanat o samanta 
buna in tarina lui. Dar, pe cand dormeau oamenii, a venit 
vrajmasul lui, a samanat neghina intre grau si a plecat. 
Cand au rasarit firele de grau si au facut rod, a iesit la 
iveala si neghina. Robii stapanului casei au venit si i-au 
zis:’Doamne, n-ai semanat samnata buna in tarina ta? De 
unde are dar neghina?’ El le- a raspuns:’Un vrajmas a 
facut lucrul acesta.’ Si robii i-au zis:’Vrei dar sa mergem s-o 
smulgem’? ‘ Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgand 
neghina, sa smulgeti si graul impreuna cu ea. Lasati-le sa 
creasca amandoua impreuna pana la seceris; si la vremea 
secerisului, voi spune seceratorilor:’Smulgeti intai neghina 
si legati-o in snopi , ca s-o ardem, iar graul strangeti-l in 
granarul meu.’Matei 13:24-30. 

                        CUPRINS  
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      Traim intr-o epoca tare confuza, in care oamenii care-L cauta pe Dumnezeu 
se intreaba unde e adevarata si veritabila Ekklezia(Biserica). Amestecul dintre 
bine si rau a devenit o norma legala (Isaia 5:20). Darurile Duhului Sfant, 
minunile din Evanghelia pura sunt din ce in ce mai mult contrafacute. 
Majoritatea persoanelor ce frecventeaza adunarile noastre isi zic crestini, desi 
comportarea multora dintre ei nu reflecta Cuvantul lui Iesua. La ora actuala, 
bisericile sunt cunoscute mai mult pentru scandalurile lor decat pentru sfintenia 
lor. 
    Bisericile penticostale si-au pierdut focul de trezire. Bisericile evanghelice si-
au pierdut evanghelia, protestantii s-au intors la catolicismul roman. Nu e de 
mirare ca la tiparirea acestui bilant trist, multi pagani se intorc spre stiinta si 
spre ocultism, in timp ce crestinii din ce in ce mai multi isi pierd credinta. 
Aceasta stare a lucrurilor a fost profetizata de Domnul Iisus in parabola graului 
si a neghinei pe care o s-o decodificam de-a lungul acestei carti. 
      “   Iisus le-a pus inainte o alta pilda si le-a zis:’Imparatia cerurilor se 
aseamana cu un om care a semanat o samanta buna in tarina lui. Dar, pe cand 
dormeau oamenii, a venit vrajmasul lui, a samanat neghina intre grau si a 
plecat. Cand au rasarit firele de grau si au facut rod, a iesit la iveala si 
neghina. Robii stapanului casei au venit si i-au zis:’Doamne, n-ai semanat 
samnata buna in tarina ta? De unde are dar neghina?’ El le- a raspuns: ’Un 
vrajmas a facut lucrul acesta.’ Si robii i-au zis:’Vrei dar sa mergem s-o 
smulgem’? ‘ Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgand neghina, sa smulgeti si 
graul impreuna cu ea. Lasati-le sa creasca amandoua impreuna pana la 
seceris; si la vremea secerisului, voi spune seceratorilor:’Smulgeti intai 
neghina si legati-o in snopi , ca s-o ardem, iar graul strangeti-l in granarul 
meu.’Matei 13:24-30. 
 
       Meditand la aceasta parabola, remarcam ca in timp ce graul a crescut si 
aprodus recolta, neghina a aparut si ea. E adevarat ca atunci cand e o trezire 
spiritual sau intr-o slujba divina oarecare, dusmanul ridica si el o trezire falsa cu 
lucratori mincinosi si cu false manifestari duhovnicesti. Iata de ce neghina se va 
tine strans lipita de grau pana la sfarsitul vremurilor. 
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     “Atunci Iisus a dat drumul noroadelor si a intrat in casa. Ucenicii Lui s-au 
apropiat de El si I-au zis:’Talcuieste-ne pilda cu neghina din tarina.’ El le-a 
raspuns:’Cel ce seamana samanta buna este Fiul omului. Tarina este lumea; 
samanta buna sunt fiii Imparatiei; neghina sunt fiii Celui rau. Vrajmasul, care a 
semanat-o este Diavolul; secerisul este sfarsitul veacului; seceratorii sunt 
ingerii. Deci, cum se smulge neghina si se arde, in foc, asa va fi si la sfarsitul 
veacului. Fiul omului va trimite ingerii Sai si ei vor smulge din Imparatia Lui, 
toate lucrurile care sunt pricina de pacatuire si pe cei ce savarsesc faradelegea 
si-i vor arunca in cuptorul aprins; acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor’.” 
Matei 13:36-43. 
 
       E important de inteles parabola din Matei 13:24-30. Ea pune in evidenta 
personajele simbolice ce joaca un rol major in acest timp din urma pe care-l 
traim. 

- Semanatorul graului e Iesua, adica Iisus Hristos. 
- Graul sunt copiii lui Dumnezeu, oile (Biserica si credinciosii din marea 

incercare). 
- Neghina corespunde copiilor diavolului, religiilor, scandalurilor, 

pacatului, doctrinelor mincinoase si demonilor. 
- Campul e lumea. 
- Dusmanul care seamana neghina e Satan insusi. 
- Seceratorii sunt ingerii buni. 
- Secerisul e sfarsitul lumii. 

 
        Sa redescoperim impreuna aceasta invatatura capitala pe care 
Stapanul ne-a dat-o prin aceasta parabola atat de simpla, dar atat de 
bogata in invataturi. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPITOLUL I  . IISUS , SEMANATORUL   
 



5 

 

GRAUL SI NEGHINA 

I.  IISUS , SEMANATORUL  SI PROPRIETARUL                                     
TARINEI                                          

 
  “Iisus le-a pus inainte o alta pilda si le-a zis:’Imparatia cerurilor se aseamana 
cu un om care a semanat o samanta buna in tarina lui. “ Matei 13:24 
 
   Parabola graului si a neghinei il prezinta pe Domnul Iisus/Ieşua ca proprietar 
al tarinei si Semanator al graului. Stim ca tarina in aceasta pilda reprezinta 
lumea. Biblia ne invata ca Hristos e Creatorul si proprietarul lumii. 
   In primul capitol al Evangheliei dupa Ioan, este scris:’La inceput era Cuvantul 
si Cuvantul era cu Dumnezeu si Cuvantul era Dumnezeu. El era la inceput cu 
Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El si nimic din ce-a fost facut, n-a 
fost facut fara El.” Ioan 1:1-3. 
     Cine Cuvantul acesta  vesnic care a facut toate lucrurile? 
     Vs. 14 din acest capitol ne zice:”Si Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre 
noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava intocmai ca 
slava singurului nascut din Tatal.” 
Si mai incolo:’ Harul  si Adevarul au venit prin Iisus Hristos.” Ioan 1:17. 
    Astfel, aceasta Persoana divina, Cuvantul vesnic a aparut pe pamant ca om, e 
Domnul Iisus Insusi. Este El acela care a facut toate lucrurile. Prin acest Cuvant 
viu a facut Dumnezeu toata lumea sau tarina in care a fost semanat graul. “ La 
inceput Dumnezeu a facut cerurile si pamantul.”Geneza 1:1. 
  Ioan-Botezatorul zicea ca Iisus e adevaratul proprietar al tarinei sau al lumii: 
  “Cat despre mine, eu va botez cu apa, spre pocainta; dar Cel ce vine dupa 
mine, este mai puternic decat mine si eu nu sunt vrednic sa-I duc incaltamintele. 
El va boteza cu Duhul Sfant si cu foc. Acela Isi are lopata in mana, Isi va curati 
cu desavarsire arie si Isi va strange graul in granar; dar pleava o va arde intr-
un foc care nu se stinge.” Matei 3:11-12. 
     Cuvantul ‘arie’ in acest pasaj ne vorbeste despre camp sau de pamant. In 
greceste ‘arie’ se zice ‘ halo’ ce semnifica suprafata pamantului sau aria de 
bataie, adica locul tarinei treierat , inainte de extragerea spicelor prin lovire. 
  Domnul nostru Iisus Hristos e Semanatorul 
ce-a seamanat graul in tarina ca sa aduca roade 
Iisus Hristos, proprietarul campului, El 
foloseste agricultura in aceasta pilda ca sa-Si  
comunice gandirea. 
Agricultura si-a avut originea in Mesopotamia, 
intre Tigru si Eufrat, acolo unde Dumnezeu a plasat 
omul ca sa cultive ul.(Geneza 4:2). Astfel,  
Cain, fiul cel mai mare al lui Adam si-al Evei era 
lucrator.(Geneza 4:2). Aceasta activitate a continuat 
cu poporul Israel pana la punctual in care Dumnezeu poruncea sarbatoarea 
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secerisului, cerand primele roade ale ului. Exod 23:16-19. Iisus s-a prezentat ca 
Semanatorul sau Agricultorul. Din Geneza, Creatorul se prezinta ca fiind 
Agricultorul prin excelenta. 
    “ Pamantul a dat verdeata, iarba cu samanta dupa  soiul ei si pomi care fac 
rod si care isi au samanta in ei, dupa soiul lor. Dumnezeu a vazut ca lucrul         
acesta era bun.”Geneza 1:11-12. 
  In pilda celor 4 feluri de terenuri, Iisus e iarasi Semanatorul ce seamana 
Cuvantul de-a lungul drumului, in locurile pietroase, printre spini si in pamant 
bun. (Matei 13:1-9). 
 
1) Graul: samanta divina 
       In Biblie, copacii si plantele au in general o valoare simbolica. Israel e 
comparat cu un fig, cu o vie si cu un maslin: Isaia 5, Zaharia 3:10, Matei 24:32. 
 
       In Scriptura, graul reprezinta cereala cea mai pretioasa si e adesea tipul 
umanitatii perfecte a lui Iisus Hristos. El se numeste El Insusi spicul de grau ce 
trebuia sa cada pe pamant si  sa moara ca sa aduca multe roade. 
 (Ioan 12:24)  
     Ofranda de azimi (turte nedospite) era facuta din floarea fainii framantate cu 
untdelemn si cu tamaie( Exod 29:2; Levetic 2:1). De sarbatoarea saptamanilor 
(Rusalii), dupa  Levetic 23:17, se prezenta o ofranda de placinta compusa din 2 
painice erau coapte cu drojdie. Si stim, prin Exod 34:22, ca era vorba de primele 
roade ale secerisului. Graul este deci aici o imagine pentru credinciosii ce au 
aceeasi natura ca cea a Domnului. La fel e si inmate 3:12 si 13:24-30. 
     Graul e planta anuala ce apartine familiei graminaceelor, ce face parte din 
grupul monocotledonatelor (plante ce au spicul intreg). Radacinile graului sunt 
fibroase, tija sa inalta e in general crestata, intretaiata de noduri unde se nasc 
frunzele. Varful tijei poarta un smochin de flor ice s etransforma in bocuri ce 
devin spice. Graul e cereala ce se poate adapta variatelor soluri si climaturi.  
 In mod spiritual, graul ii reprezinta pe copiii lui Dumnezeu, membrii regatului 
ceresc. 
      “ Robii stapanului casei au venit si i-au zis:’Doamne, n-ai semanat  
samnata buna in tarina ta? De unde a aparut dar neghina’?” Matei 13:27. 
       In aceasta pilda, graul e comparat cu samanta. In greaca, cuvantul ‘samanta’ 
e ‘sperma’, tradus si ‘sperma’ in romana- lichid biologic expulzat din corp in 
timpul ejacularii. El contine 400 de milioane de spermatozoizi secretati de 
organul de reproducere masculine. Ei au ca scop fertilizarea ovului (atingerea 
oului) feminin si inceperea procesului reproducerii. Totusi, doar unul singur 
reuseste acest lucru.     
       La fel, graul trebuie sa-si atinga obiectivul: copiii lui Dumnezeu au fost 
salvati si lasati pe pamant ca sa-si atinga obiectivele pe care proprietarul tarinei 
(Dumnezeu) li le-a desemnat. Din nefericire, multi dintre ei se focalizeaza pe 
slujba, pe pantece (sa manance si sa bea) si pe lucrurile pamantesti (bani, 
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onoruri,lucruri materiale si sex) Filipeni 3:18-19, 1 Timotei 6:1-10, 1 Ioan 2:15-
16 si 2 Petru 2. 
      Obiectivele adevaratilor copii ai lui Dumnezeu ar trebui totusi sa fie: 
- Adorarea: adorarea e raspunsul omului la dezvaluirea lui Dumnezeu care-l 

conduce toata viata lui. (Romani 11:36) Adorarea isi trage sursa din 
Dumnezeu si El singur trebuie sa fie obiectul adorarii noastre (Exod 20). 
Dar Satan, care nu vrea mai ales ca crestinii sa-L adore pe Domnul (Luca 4), 
ii distrage prin tot felul de subterfugii: grijile lumii, televizorul, 
activismul… 

- Comuniunea frateasca: Suntem membrii unui singur corp, Hristos(1 
Cornteni 12). In calitate de membrii, rolul nostru e sa ne zidim unii pe altii 
(1 Petru 2:5; Evrei 10:24-25). 

- Marturia lui Hristos: Suntem litere vii ale lui Hristos ( 2 Corinteni 3:2-3) 
precum sarea pamantului si lumina lumii (Matei 5:13-14). In consecinta, 
trebuie sa influentam paganii prin viata noastra sfanta, integra si dreapta, o 
viata ce-L reflect ape Mesia. (1 Petru 2:12) 

- Nunta: Trebuie sa ne pregatim de intalnirea cu Ieşua ca niste fecioare 
intelepte (Matei 25). Aceasta e insasi ratiunea existentei noastre, sa fim 
mireasa/sotia lui Hristos. (2 Corinteni 1:1-3). 

- Viata vesnica: Crestinii sunt chemati sa caute mai intai imparatia lui 
Dumnezeu si dreptatea Sa. (Matei 6:33) 

 
2) Graul sau adevarata biserica 
   Adevarata Biserica pe care Ieşua vine s-o caute e adevarata Mireasa a 
Mielului. Aceasta sotie e graul pe care El il face sa creasca pe tarina Lui (lumea) 
pana la maturitate, adica pana cand ea a ajuns la unitatea de credinta si de 
cunostiinta Fiului lui Dumnezeu, a stariiomului facut, in masura staturii perfecte 
a Mesiei (Efeseni 4:13). Ekklezia lui Ieşua trebuie sa fie pregatita pentru nunta. 
 
Prima tipologie a Ekkleziei in Scriptura este Eva 
  “Domnul Dumnezeu a zis:’ Nu este bine ca omul sa fie singur; am sa-i fac un 
ajutor potrivit pentru el.’ Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adanc 
peste om si omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui si a 
inchis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul 
Dumnezeu a facut o femeie si a adus-o la om.” Geneza 2:18, 21-22. 
   Adam si Eva erau primele locuinte ale lui Dumnezeu create de El. La inceput, 
nu erau cladiri si nici case. Casa omului era natura si Dumnezeu locuia in el. 
  Vs. 22 foloseste vb.‘ a face’ ce vrea sa zica ‘ a construi’. Dumnezeu a 
construit-o pe Eva asa cum un adevarat architect face o casa, astfel incat ea sa 
fie atat un adevarat cort pentru Duhul Lui, cat si o sotie buna pentru Adam. 
   El a construit-o din coasta lui Adam (‘tsela’ in idis). Eva era corpul si Adam 
era capul. Tot asa e si cu Ekklezia lui Ieşua: Hristos e capul si Ekklezia(graul) e 
corpul. 
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  Sa remarcam ca prima Biserica (Eva) ce avea ca si cap pe Adam, domnea peste 
pamant cu o viziune regala, cu o autoritate guvernamentala, cum ar trebui s-o 
faca Biserica lui Dumnezeu. 
    “ Dumnezeu i-a binecuvantat si Dumnezeu le-a zis:’ Cresteti, inmultiti-va, 
umpleti pamantul si supuneti-l si stapaniti peste pestii marii, peste pasarile 
cerului si peste orice vietuitoare care se misca pe pamant.”Geneza 1:28. 
 
 Adam si Eva au primit puterea pentru: 
- A fi fecunzi: sa aduca roade, sa fie fructuosi(Ioan 15); 
- A se inmulti: sa fie si sa devina mari sau numerosi; 
- A umple pamantul: e plenitudinea abundentei, sa fie impliniti sau terminati 

ca opera (Filipeni 1:6); 
- A-si aservi pamantul: sa-l subjuge, forteze, pastreze sub, aduca in 

servitudine (Luca 10:19); 
- A domina asupra creatiei: sa guverneze, sa aibe dominiune, sa domine, sa 

calce in picioare ( Matei 16:19). 
 
    Adam si Eva primisera de la Dumnezeu un mandat sa domneasca peste 
pamant, asa cum Tatal domneste in ceruri. Erau primele temple umane si 
terestre in care locuia Domnul. Ei aveau sarcina sa pazeasca  si sa cultive 
gradina Edenului. 
  
A-2-a tipologie de Biserica e cortul lui Moise 
 
    Cand Adam si Eva l-au neascultat pe Dumnezeu (Geneza 3) si cand au iesit 
din prezenta Lui, Dumnezeu, prin dragostea Lui pentru oameni, a vrut sa 
locuiasca totusi in mijlocul lor. Atunci i-a cerut servitorului Lui: Moise sa-i 
construiasca un sanctuar/templu. 
    “Sa-mi faca un locas sfant si Eu voi locui in mijlocul lor Sa faceti cortul si 
toate vasele lui, dupa chipul pe care ti-l voi arata.”  Exod 25:8-9. 
  Cortul lui Moise trebuia construit conform modelului cerestru. Dumnezeu 
vroia ca acest cort sa fie copia exacta a modelului prezentat lui Moise. 
  Dar ce-a vazut Moise in realitate? 
    “Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul 
acela mai mare si mai desavarsit, care nu este facut din maini, adica nu este 
din zidirea aceasta.”; “ caci Hristos n-a intrat intr-un locas de inchinare facut 
de mana omeneasca, dupa chipul adevaratului locas de inchinare, ci a intrat 
chiar in cer, ca sa Se infatiseze acum, pentru noi, inaintea lui Dumnezeu.” 
Evrei 9:11 si 24. 
   Cortul si templul corespundeau aceleiasi entitati. Aceasta entitate nu era 
construita de o mana umana si acest lucru a vazut Moise pe Muntele Sinai. 
Cortul sau templul despre care e vorba in Scriptura, nu e nimic altceva decat 
Cerul, Noul Ierusalim. 
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        “ Apoi am vazut un cer nou si un pamant nou; pentru ca cerul dintai si 
pamantul dintai pieisera sim area nu mai era. Si eu am vazut coborandu-se din 
cer de la Dumnezeu cetatea sfanta, noul Ierusalim, gatita ca o mireasa 
impodobita pentru barbatul ei.Si am auzit un glas tare, care iesea din scaunul 
de domnie si zicea:’Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei si ei 
vor fi poporul Lui si Dumnezeu Insusi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor’.” 
Apocalipsa 21:1-3 
     Pe muntele Sinai, Moise a vazut cortul cerestru (Apocalipsa 21, Evrei 
10:11),adica Noul Ierusalim si a trebuit sa construiasca pe amant o copie 
identica cu originalul.( Evrei 9:24, Exod 25:8-9) 
     De la moartea lui Hristos pe cruce si de la indeplinirea legii, acest cort 
”mozaic” facut de maini umane a fost inlocuit de Ekklezia /Biserica (de grau). 
     Cu alte cuvinte, toti copiii lui Dumnezeu, adica toti oamenii ce-L accept ape 
Iisus Hritos ca Mantuitor, Domn si Sot formeaza cortul in care locuieste chi 
Dumnezeu! 
 
     In sfarist, a-3-a tipologie de Ekklezia a fost templul lui Solomon. 
“  Cand ti se vor implini zilele si vei fi culcat cu parintii tai, Eu iti voi ridica un 
urmas dupa tine, care va iesi din trupul tau, si-i voi intari imparatia. El va zidi 
Numelui Meu o casa si voi intari pe vecie scaunul de domnie al imparatiei 
lui.”  2 Samuel 7:12-13 Stim ca aceast urmas/ posteritate e Hristos. 
 
     David a vrut sa construiasca un templu spre Gloria lui Yahue, dar Domnul l-
a impiedicat, pentru ca era un razboinic si avea mainile patate de sange           (1 
Cronici 28:2-3). Ii incredintase aceasta sarcina fiului lui Solomon, care va 
construi acest edificiu. 
    De fapt, conform profetiei lui Dumnezeu data lui Samuel, acest templu ce 
trebuia construit, trebuie asociat cu domnia vesnica a Regatului lui Dumnezeu si 
a tronului:” Ci casa ta si imparatia ta vor dainui vesnic inaintea Mea si scaunul 
tau de domnie va fi intarit pe vecie.” 2 Samuel 7:16. 
    Domnia fiului lui David trebuia sa fie o imparatie vesnica. A existat o mica 
indeplinire a profetiei cu domnia regelui Solomon, fiul natural al lui David; dar 
Solomon a murit. Totusi, al 2-lea si ultimul om la care se refera profetia se 
raporteaza la regele care nu moare nici, la unul vesnic. Acest rege e Mesia, fiul 
iesit din David, despre care toate profetiile ii anunta venirea. Acest rege: Ieşua 
va domni pe vecie cu Biserica/Ekklezia sau Graul, Mireasa Lui. 
     Nu putem, asadar, disocia Ekklezia -  numita si Corpul lui Hristos,Vasul Sau 
si PreaIubita Lui, de regatul vesnic. (2 Samuel 7:1-6) 
 
3) Cine e adevarata Ekklezia? 
     In ochii lui Dumnezeu exista doar o singura Biserica: “Si Eu iti spun:’tu esti 
Petru si pe aceasta Piatra , voi zidi Biserica Mea si portile Locuintei mortilor 
nu o vor birui’.” Matei 16:18. 
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   Cuvantul’ Biserica’ este traducerea latinescului’ Basilica’ sau a grecescului     
‘Ekklezia’ ; unde ‘ek’ inseamna ‘in afara’ si ‘klesia’  = ‘chemarii’. Ea 
desemneaza o adunare particuliara si solemna cu o functie specifica in cetate. 
     Cuvantul ‘ekklezia’ apare de mai mult de 24 de ori in Noul Testament; la 
singular, el se raporteaza la Ekklezia/Biserica universala, dar si la o ekklezia 
comunitara sau una familiala (de familie). 
 
     Deci, cuvantul ‘ekklezia’ nu se poate desemna o denominare, un edificiu sau 
o organizatie oarecare. Biblia zice:” Caci acolo unde sunt 2 sau 3 adunati in 
Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul lor.”Matei 18:20. 
   Ekklezia poate fi o adunare de familie sau locala si ea e evocate in acest sens, 
de multe ori in epistolele lui Pavel ce zice de ex. romanilor:” spuneti sanatate si 
Bisericii ce se aduna in casa lor…” Romani 16:5 
 
   Obiceiurile religioase si abuzul de limbaj, ne-a adus azi sa vorbim de biserici 
in sens limitat :de cladiri, locuri unde se reunesc enoriasi sau de denominari: 
catolice, baptiste, ortodoxe, penticostale, metodiste etc. 
 
    In schimb, in Biblie, termenul asta nu e folosit deloc in acest sens; Dumnezeu 
vrea o singura Ekklezia, compusa din barbati si femei din toate natiunile, 
adevarti convertiti/nou-nascuti ce marturisesc numele lui Iisus Hristos. 
 
     De la originea ei, ‘Ekklezia’ are ca vocatie formarea unui grup pus 
deoparte, pentru ca nu raspunde deloc criteriilor din lumea din care iese. La fel, 
copiii lui Israel iesiti din Egipt, prin harul lui Dumnezeu, constituiau o natiune 
aparte, intr-o tara unde curgea laptele si mierea. 
   In grecescul clasic, cuvantul ‘Ekklezia’  desemna o adunare plina de cetateni 
chemati la gestionarea treburilor publice, numiti ‘ekkletoi’. 
  Mai tarziu, acest termen a fost aplicat unei adunari populare; iudaismul 
elenistic denumea ‘ekklezia’- ca adunarea poporului lui Israel sub privirea lui 
Dumnezeu ( in evreieste gahal q’hal Yahue). Aceasta este semnificatia 
religioasa transpusa in plan crestin  si mentinuta de Noul Testament.  
  Ekklezia era la greci adunarea tuturor cetatenilor, aproape 5000-6000 prezenti, 
fiecare cu drept de cuvant, contrar bisericilor modern de azi in care membrii 
sunt redusi la tacere sau in care doar pastorii sunt autorizati sa se 
exprime.Sesiunile ei erau de 2-3 ori pe luna, dupa o convocare prin afise. Pentru 
sesiunile extraordinare, convocarea se facea cu trompetele emisarilor. 
  Ea dezbatea pe planul ordinii de zi printr-un cap/vorbitor. Scopul convocarii 
reuniunilor Ekkleziei erau: votarea de legi si luarea de decizii privind cetatea, 
alegerea magistratilor si aplicarea ostracizarii pentru 10 ani impotriva unui 
cetatean ce nu respecta legea. Reuniunile ei aveau loc in Agora/Piata mare, apoi 
sub Pericle in Pnyx, una din dealurile Atenei. 
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  Ieşua s-a servit de acest termen ca sa-si numeasca adunarea. Dupa autorul 
epistolei catre Evrei, Ekklezia adevarata nu s-a apropiat de Muntele Sinai 
(simbolul lui Agar, al sclaviei, vezi Galateni 4:24-25, al Ierusalimului de 
jos/terestru, a legii lui Moise, al Egiptului si a Sodomei, vezi Apocalipsa 11:8). 
    Biserica adevarata nu s-a apropiat de nici unul dintre cetatile lumii acesteia, 
ci e Cettatea lui Dumnezeu, care corespunde Muntelui Sion (Regatul cerestru, 
locul ridicat) sau Ierusalimul celestru si adunarea celestra. 
    Ekklezia lui Ieşua se defineste ca un grup pus deoparte, destinat sa se plaseze 
voluntary in afara lumii, a pacatului, in afara Babilonului, pentru ca e o adunare 
reclamata de Domnul. Ea evolueaza intr-o comunitate frateasca rezultata dintr-o 
comuniune stransa cu Domnul Iisus. Ea are deasemenea roul de-a alege 
aprozii/batranii sau pe cei ce supravegheaza la bunul mers al adunarii; ea e 
Corpul lui Hristos (Faptele Apos. 14:23), precum ekklezia greceasca unde 
cetatenii erau chemati la gestiunea afacerilor publice. 
   Prin intermediul jertfei perfecte a Fiului Sau, Dumnezeu ne-a smuls din lumea 
asta si din lucrarile ei moarte (Exod 3). Ne-a scos din sistemele omenilor si din 
dependenta de lucruri lumesti. In Ioan 17:16, Hristos le zice ucenicilor lui ca 
sunt din aceasta lume, dar ca nu apartin lumii. Ei nu trebuiau sa se identifice cu 
lumea sau cu cei ce vor sa traisca in lume, ci sa traisca in lume pentru a o 
influenta.  
    Ioan zice ca lumea si lucrurile ei trec, dar cel ce face voia Tatalui ramane 
vesnic. In Matei 16:18(vezi mai sus), Hristos  vorbeste pentru prima data de 
Biserica anuntandu-i lui Petru ca El, Hristos, va construe Biserica si ca portile 
Iadului nu vor triumfa impotriva ei. Deci Biserica, construita pe Hristos si 
dependent de El, e chemata sa lumineze pe oamenii lumii acesteia. 
  Ekklezia pe care o edifice Hristos nu poate fi distrusa nici de oameni, nici de 
diavol. “  Oricine este nascut din Dumnezeu, biruieste lumea; si ceea ce castiga 
biruinta asupra lumii, este credinta noastra.”1 Ioan 5:4 
     Pasajul “Si Eu iti spun:’tu esti Petru si pe aceasta Piatra , voi zidi Biserica 
Mea si portile Locuintei mortilor nu o vor birui’.” Matei 16:18 ne invata multe 
despre Ekklezia, Corpul lui Hristos, adevarata Mireasa a Mielului. Aceasta 
declaratie:” Tu esti Petru, adica ‘petros’ in greaca=pietricica…si pe aceasta 
Petra, Stanca in greaca, imi voi zidi Biserica” e considerat ca un joc de 
cuvinte, uneori accentuat de unele versiuni ale Bibliei. In realitate, nu e deloc 
vorba de un joc de cuvinte, ci semnificatia e desosebit de profunda si e 
regretabil ca a fost neglijata. 
   Sa intelegem sensul esential al acestui verset: Ieşua Mesia Insusi isi 
construieste Biserica (1 Corinteni 3:11, Faptele Apos. 4:11). 
   
Patru adevaruri fundamentale se impun in lumina acestui verset: 
 
- Tu esti Piatra 
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  Ieşua se adreseaza lui Petru, numit inainte Simon ce inseamna ‘parau’. Intr-
adevar, Simon inainte de-a primi de la Tatal revelatia despre cine e Mesia, era 
ca un parau supus vanturilor, adica tuturor doctrinelor. Dar dupa aceasta 
dezvaluire,Iisus i-a schimbat numele si l-a numit piatra, ‘petros’ , adica 
pietricica. 
  Biserica e deci constituita pe pietrii vii, fiecare dintre ele fiind o casa spirituala 
fondata pe revelatia si persoana lui Hristos. (1 Petru 2:5, Efeseni 2:20). Cu 
acesti oameni care-s pietre vii isi zideste Ieşua M’asia Biserica. In schimb,  
numerosi oameni investesc milioane in caramizi si neglijeaza oamenii, pe aceia 
insisi care formeaza Biserica. 
 
-Pe aceasta Stanca: Petra in greaca insemana roca, stanca. Aceasta Stanca 
constituie funbamentul Bisericii. Aceasta baza e Ieşua Insusi. El e Stanca 
veacurilor (Isaia 17:10, 26:4, Faptele Apos. 4:11, 1 Corinteni 10:4). 
 
-Voi construi: In Geneza 2:22, se zice ca “Din coasta pe care o luase din om, 
Yahue a facut o femeie si a adus-o la om.” 
   Verbul folosit aici ‘a face’ e acelasi cu cel din Psalm 127:1:”Daca nu zideste 
Domnul o casa, degeaba lucreaza cei ce o zidesc; daca nu pazeste Domnul o 
cetate, degeaba vegheaza cel ce o pazeste.”   
   Profetul Zaharia profetizase despre un om al carui nume este ‘germene’ ca va 
veni ca sa construiasca templullui Dumnezeu:” Si sa-i spui:’ Asa vorbeste 
Domnul ostirilor: Iata ca un om, al carui nume este Odrasla, va odrasli din 
locul lui si va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul Domnului, va 
purta podoaba imparateasca, va sedea si va stapani pe scaunul Lui de domnie 
si o desavarsita unire va domni intre ei amandoi.”Zaharia 6:12-13. 
   Dupa acest pasaj, Ekklezia lui Ieşua e asociata cu maretia, tronul, adica cu 
Imparatia lui Dumnezeu si cu jertfa. 
  E Ieşua, urmasul lui David, Cel care construieste Ekklezia Sa conform 
profetiei lui Natan:”Acum  sa spui robului Meu David:’Asa vorbeste Domnul 
ostirilor: Te-am luat de la pasune, de la oi, ca sa fii capetenie peste poporul 
Meu, peste Israel; am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe 
toti vrajmasii tai dinantea ta, si ti-am facut nume mare ca numele celor mari de 
pe pamant; am dat un loc poporului Meu, lui Israel si l-am sadit ca sa locuiasca 
in el, si sa nu mai fie tulburat, ca sa nu-l mai apese cei rai ca mai inainte si ca 
pe vremea cand pusesem judecatori peste poporul meu Israel.     Ti-am dat 
odihna izbavindu-te de toti vrajmasii tai. Si Domnul iti vesteste ca-ti va zidi o 
casa. Cand ti se vor implini zilele si vei fi culcat cu parintii tai, Eu iti voi ridica 
un urmas dupa tine care va iesi din trupul tau si-I voi intari imparatia. El va 
zidi Numelui Meu o casa si voi intari pe vecie scaunul de domnie al imparatiei 
lui. Eu ii voi fi Tata si el Imi va fi fiu. Daca va face raul, il voi pedepsi cu o nuia 
omeneasca si cu lovituri omenesti; dar harul Meu nu va departa de la el, cum l-
am departat de la Saul, pe care l-am indepartat dinaintea ta. Ci casa ta si 
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imparatia ta vor dainui vesnic inaintea Mea si scaunul tau de domnie va fi 
intarit pe vecie’.” 2 Samuel 7:8-16. 
   Traditiile umane nu pot sa inlocuiasca Cuvantul lui Dumnezeu si viziunea 
Domnului pentru poporul Sau. Ekklezia a fost deja construita acum 2000 de 
asni. (Faptele Apos. 2:1-47). Conform acestui pasaj, casa lui Dumnezeu , mai 
precis Ekklezia, e zidita in Numele lui Ieşua sau Yahue si Numele Lui e 
Cuvantul lui Dumnezeu. (Apocalipsa 19:12-13). “ Caci acolo unde sunt 2 sau 3 
adunati in Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul lor.” Matei 18:20 
  In numele cui, a carei organizatii religioase sau denominari va reunite dvs.? 
Sunteti zelosi pentru Cuvantul lui Dumnezeu sau pentru traditiile parintilor 
vostri? “Ati auzit, in adevar, care era purtarea mea de altadata, in religia 
iudeilor. Cum, adica, prigoneam peste masura de mult Biserica lui Dumnezeu si 
faceam prapad in ea; si cum eram mai inaintat in religia iudeilor decat multi 
din neamul meu,de o varsta cu mine. Eram insufletit de o ravna nespus de 
mare pentru datinile stramosesti.” Galateni 1”13-14. 
 
-Biserica Mea: Ekklezia apartine de Ieşua care e Stanca pe care trebuie sa ne 
fixam. Nu trebuie sa exista confuzie intre pietricica, adica intre crestini si 
adevarata Stanca: Dumnezeu. 
   In ciuda ungerii pe care Dumnezeu i-a acordat-o lui Petru, el nu e stanca pe 
care Ekklezia trebuie construita. In schimb, o intelegere gresita a acestui verset 
a permis aparitia unor oameni ce-si zic unsi cu rolul de-a grupa si conduce 
Biserica lui Dumnezeu, dar care si-au insusit-o. 
   Biserica e proprietatea lui Ieşua, adica e Sotia Lui. 
   Astfel, cum adevarata Ekklezia este compusa din pietre vii ce au ca 
fundament Stanca (Ieşua) si pentru ca e zidita de Ieşua Mesia Insusi, ea fiind 
proprietatea Lui, demonii nu o pot distruge. 
   Adevarata Biserica nu poate fi confundata cu o denominatie sau cu o federatie 
pentru ca ea e compusa din pietre vii ce-s barbati si femei nascuti din nou din 
toate natiunile (1 Petru 2:5). 
    Ieşua Mesia e fundamentul Ekkleziei care nu poate si nu trebuie sa fie zidita 
sau nu poate fi sprijinita pe nici un om. (Faptele Apos. 4:11).Oamenii nu pot sa 
‘construiasca’ in locul lui Iisus Hristos ce a afirmat’ Eu voi zidi’. 
    E nevoie desigur ca crestinii sa se adune ca sa se roage in comuniune si in 
unitate cum vrea Cuvantul, dar fiecare trebuie sa aiba o viata spirituala in afara 
reuniunilor. De altfel, persecutia ne va oblige sa ne rugam in sanul unor grupuri 
mici ascunse in case. Trebuie sa ne pregatim pentru ora aceea si sa inauguram 
biserici in familiile noastre. 
 Ca sa avansam in credinta crestina, trebuie sa revenim in totalitate la Cuvantul 
lui Dumnezeu si sa alungam doctrinele false si traditiile umane. In consecinta, 
persoanele ce refuza sa se roage altundeva decat intr-o sala mare si frumoasa 
sunt in eroare. 
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  Ekklezia este proprietatea lui Iisus Hristos si nu aceea a oamenilor. Din 
nefericire, numerosi conducatori evanghelici au pus in sclavie copiii Domnului. 
Trebuie sa examinam functionarea actuala a adunarilor noastre in lumina 
Cuvantului lui Dumnezeu sis a actionam in consecinta. 
   In concluzie, Ieşua Mesia isi construieste Ekklezia cu pietre vii: crestinii 
nascuti din nou (1 Petru 2:5). 
 
 Aceasta Ekklezia e condusa de Duhul Sfant care a stabilit mai intai apostolii, in 
al 2-lea rand profetii, in al 3-lea rand invatatorii si apoi pe cei ce au primit 
darurile ce le permite sa faca: minuni, vindecari, sa incurajaze, guverneze si sa 
vorbeasca diferite limbi… 1 Corinteni 12:28; Efseni 4:11. 
 
    Domnul Ieşua zideste Biserica formata din barbati si femei de toate 
nationalitatile si de orice origine rasiala sau sociala ( 1 Corinteni 12). El a 
stabilit 5 slujbe precis enuntate in Epistola catre Efeseni 4:11, in scopul 
perfectionarii poporului Sau in vederea lucrarii de mantuire, pentru ca noi toti 
crestinii trebuie sa fim slujitorii Domnului. Adevarata Ekklezia e casa lui 
Dumnezeu, coloana si spirjinul adevarului. (1 Timotei 3:15) 
   
4) Rusaliile 
 “In ziua Cincizecimii, erau  toti impreuna in acelasi loc. De a venit din cer un 
sunet ca vajaitul  unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei. 
Niste limbi ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate 
una pe fiecare din ei. Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa 
vorbeasca in alte limbi, dupa cum le da Duhul sa vorbeasca. Si se aflau atunci 
in Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 
Cand s-a auzit sunetul acela, multimea s-a adunat si a ramas incremenita; 
pentru ca fiecare ii auzea vorbind in limba lui. Toti se mirau, se minunau si 
ziceau unii catre altii:’ Toti acestia care vorbesc, nu sunt galileeni? Cum dar ii 
auzim vorbind fiecaruia din noi in limba noastra, in care ne-am nascut? Parti, 
Mezi, Elamiti, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, 
Pamfilia, Egipt, partile Libiei dinspre Cirena, oaspeti din Roma, iudei sau 
prozeliti, cretani si arabi, ii auzim vorbind in limbile noastre lucrurile minunate 
ale lui Dumnezeu!’Toti erau uimiti, nu stiau ce sa creada si ziceau unii catre 
altii:’Ce vrea sa zica aceasta?’ Dar altii isi bateau joc si ziceau:’Sunt plini de 
must!” Faptele Apos. 2:1-12. 
     Cuvantul ‘rusalii’ sau’ sarbatoarea pentecost’ vine din grecescul ‘ 
pentekoste’ care inseamna a -50-a (zi de dupa Paste) sau in greaca moderna se 
pronunta ’penticosti’. 
    Aceasta sarbatoare a lui YHWH (Yahue, varianta Iehova aparuta mai tarziu) 
cu origini ebraice, a fost indeplinita la nasterea Bisericii./Ekkleziei. 
    Intr-adevar, rusaliile , sarbatoarea celebrata 50 de zile dupa Paste, ne vorbeste 
despre eliberare caci numarul 50 reprezinta libertatea (la evrei tot la 50 de ani, 
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sclavii isi redobandeau libertatea, iar pamanturile reveneau la familiile ce le 
vandusera din cauza saracirii etc… caci pamantul apartine Domnului) sau   
”Caci Domnul este Duhul si unde este Duhul Domnului, acolo este 
slobozenia.”  2 Corinteni 3:17. 
    Duhul Sfant ce-a coborat peste apostoli in ziua de Rusalii (Faptele Apos. 2) a 
venit sa le aduca libertatea: libertatea de-a se exprima tare si cu putere credinta 
si sa duca mesajul lui Hristos natiunilor pentru ca ele sa fie eliberate de pacat si 
de puterea intunericului. 
      E de notat ca la origine, Rusaliile erau o sarbatoare celebrata in onoarea lui 
YHWH la fel ca si Pastele. Era o sarbatoare agricola ce prefigureaza coborarea 
Duhului. (Faptele Apos.2). In evreieste se numeste ‘shavou’ot’  sau sarbatoarea 
saptamanilor pentru ca are loc la 7 saptamani dupa Paste. Se numeste si 
sarbatoarea roadelor dintai (Exod 34:22) , caci Pastele era sarbatoarea 
semintelor. 
     Precum caracterul lor agricol, Rusaliile au si un sens spiritual/duhovnicesc ce 
aminteste de evenimentul istoric al darului Torei/Legii data lui Moise pe 
Muntele Sinai. 
   Astfel, ‘shavou’ot’ (pentecostul iudaic) reprezinta concluzia, sfarsitul , 
indeplinirea Pastelui evreiesc sau a Pessah-ului. Intr-adevar, in vederea oferirii 
celor 10 porunci i-a scos Dumnezeu din Egipt. 
 Pentecost inseamna: 
   - A 50-a, libertatea sau jubileul caci numarul 50 reprezinta libertatea                 
(1 Corinteni 7:23; Galateni 5:1); 
  -  Secerisul: adevarata Ekklezia lucreaza cu viziunea secerisului: facerea de 
ucenici in toate natiunile; 
  - Coborarea Duhul Sfant: stim ca la intoarcerea Mesiei, adevarata Ekklezia va 
trai in permanenta puterea Duhului lui Dumnezeu. 
 
  Rusaliile era singura sarbatoare  a lui Iahue in care evreii sarbatoareau cu aluat 
- mancare cu drojdie. Prezenta aluatului, in cadrul acestei sarbatori, evoca 
prezenta viitoarei neghine, a dusmanului printre adevaratii copii ai lui 
Dumnezeu. Nu e o intamplare ca Biserica s-a nascut de rusalii! 
 
  Dusmanul era prezent mereu in diversele perioade de trezire ale Bisericii ca   
sa-si semene neghina si sa intoara Biserica de la viziunea ei principala: Hristos, 
Mirele ei si Imparatia cerurilor.   
 
 
 
 
5) Graul sau sfintii Necazului Celui Mare 
  Graul reprezinta deasemenea persoanele care se vor converti in timpul marii 
urgii - urgie ca nici o alta incercare pana atunci. 
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   “ Dupa aceea m-am uitat si iata ca era o mare gloata pe care nu putea s-o 
numere nimeni, din orice neam, din orice semintie, din orice norod si de orice 
limba, care statea in picioare inaintea scaunului de domnie si inaintea Mielului, 
imbracati in haine albe, cu ramuri de finic in maini si strigau cu glas tare si 
ziceau:’ Mantuirea este a Dumnezeului nostru care sta pe scaunul de domnie si 
a Mielului!’ Si toti ingerii stateau imprejurul scaunului de domnie, imprejurul 
batranilor si imprejurul celor patru fapturi vii. Si s-au aruncat cu fetele la 
pamant in fata scaunului de domnie si s-au inchinat lui Dumnezeu si au zis: 
’Amin’. ’A Dumnezeului nostru sa fie lauda, slava, intelepciunea, multumirile, 
cinstea, puterea si taria, in vecii vecilor! Amin.’ Si unul din batrani a luat 
cuvantul si mi-a zis:’ Acestia, cari sunt imbracati in haine albe, cine sunt oare? 
Si de unde au venit?’ ‘Doamne’, i-am raspuns eu, ‘Tu stii.’ Si el mi-a 
zis:’Acestia vin din necazul cel mare; ei si-au spalat hainele si le-au albit in 
sangele Mielului. Pentru aceasta stau ei inaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu si-I  slujesc zi si noapte in templul Lui. Cel ce sta pe scaunul de 
domnie, isi va intinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi 
sete; nu-i  va mai dogori nici soarele, nici vreo alta arsita, caci Mielul, care sta 
in mijlocul scaunului de domnie, va fi Pastorul lor, ii va duce la izvoarele 
apelor vietii si Dumnezeu va sterge orice lacrima din ochii lor’.”       
Apocalipsa 7:9-17. 
    In timpul marii incercari, numeroase persoane vor raspunde chemarii la 
pocainta lansata de servitorii lui Dumnezeu si mai ales de cei 2 profeti din 
Apocalipsei cap. 11. Din mare fericire, ele vor refuza semnul fiarei, adica marca 
omului pierzarii si se vor converti Domnului Iisus Hristos. Va avea loc o mare 
trezire in timpul marii incercari. 
   In timpul intalnirii vizibile a Domnului cu Biserica, acesti sfinti numiti si oi 
sau cei drepti vor fi separati de capre. (Matei 25:31-46) 
   Satan face tot posibilul ca sa-i indeparteze pe copiii lui Dumnezeu de 
obiectivele lor, sa impiedice accesul la imparatia cerurilor pentru persoanele ce 
n-au intrat inca in turma Domnului, astfel incat ele sa nu intre nici in rai. (Ioan 
10). Diavolul e dusmanul, cel ce seamana neghina peste tot unde e trezire, fie 
intr-o adunare, fie intr-o slujba. 
 

II.  NEGHINA: SAMANTA SATANICA 
 
1) Satan: dusmanul lui Dumnezeu 

    “ Iisus le-a pus inainte o alta pilda si le-a zis:’Imparatia cerurilor se 
aseamana cu un om care a semanat o samanta buna in tarina lui. Dar, pe cand 
dormeau oamenii, a venit vrajmasul lui, a samanat neghina intre grau si a 
plecat.” Matei 13: 24-25. 
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    “Atunci Iisus a dat drumul noroadelor si a intrat in casa. Ucenicii Lui s-au 
apropiat de El si I-au zis:’Talcuieste-ne pilda cu neghina din tarina.’ El le-a 
raspuns:’Cel ce seamana samanta buna este Fiul omului. Tarina este lumea; 
samanta buna sunt fiii Imparatiei; neghina sunt fiii Celui rau. Vrajmasul, care 
a semanat-o este Diavolul; secerisul este sfarsitul veacului; seceratorii sunt 
ingerii. ”Matei 13: 36-39. 
 
    Cuvantul grec tradus prin ‘dusman’ in aceste pasaje se zice ‘ neiubit, odios, 
de urat  si inca: ostil”. 
    Dusmanul ce seamana neghina printre grau e Sarpele din Geneza 3:15 care il 
reprezinta fireste pe satan, acuzatorul crestinilor, numit si ‘dumnezeul acestui 
secol’. (Apocalipsa 12:7-12)  El e animat de o ura teribila impotriva lui 
Dumnezeu si a copiilor Lui. 
     E important de stiut ca cuvantul ‘diavol’ vine din grecescul ‘diabolos’, care 
inseamna ‘calomniator’.  Diavolul se serveste deci de limba, ca sa aprinda 
‘focul’, vrajmasia in slujbe, in camine etc. Vedem ca Domnul nu accepta nici o 
responsabilitate asupra raului, El elibereaza oamenii, ii restaureaza, repara raul 
facut de dusman. Cuvantul satan se trage din idis: ‘ saw-tawn’, ce inseamna 
‘adversar’. El e autorul calomniei si adversarul tuturor celor ce vor sa-L asculte 
pe Hristos.  
 
 Originile lui Satan 
       Originea lui satan e descrisa intr-unul din pasajele din Isaia 14 si din 
Ezechiel 28; el aparea sub numele ‘regele din Tyr’. 
 
    “ Cum ai cazut din cer, Luceafar stralucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost 
doborat la pamant, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai in inima ta:’Ma voi sui 
in cer, imi voi ridica scaunul  de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; 
voi sedea pe muntele adunarii dumnezeilor, la capatul de miaza-noapte, ma voi 
sui pe varful norilor, voi fi ca Cel PreInalt.’ Dar ai fost aruncat in locuinta 
mortilor, in adancimile marmantului!” Isaia 14:12-15. 
 
  “ Fiul omului, fa un cantec de jale asupra imparatului Tirului si spune-i:’ Asa 
vorbeste Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai inalta desavarsire, erai plin 
de intelepciune si de desavarsire in frumusete. Stateai in Eden, gradina lui 
Dumnezeu, si erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu tapaz, 
cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd si cu 
aur; timpanele si flautele erau in slujba ta, pregatite pentru ziua cand ai fost 
facut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile intinse; te pusesem pe muntele cel 
sfant al lui Dumnezeu si umblai in mijlocul pietrelor scanteietoare. Ai fost fara 
prihana in caile tale din ziua cand ai fost facut, pana in ziua cand s-a gasit 
nelegiuirea in tine. Prin marimea negotului tau te-ai umplut de silnicie si ai 
pacatuit; de aceea, te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu si te nimicesc, 
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heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scanteietoare. Ti s-a ingamfat inima 
din pricina frumusetii tale, ti-ai stricat intelepciunea cu stralucirea ta. De 
aceea, te arunc la pamant, te dau priveliste imparatilor’.” Ezechiel 28:12-17. 
 
  In aceste pasaje, vedem originea Sarpelui si motivele pentru care Dumnezeu     
l-a expulzat din cer. Intr-adevar, inainte de caderea sa,conform Isaia 14:12-15 si 
Ezechiel 28:16-19, satan era un inger de lumina , numit ‘stralucitor’, nume care 
are sensul de ‘purtator de lumina’. El era un heruvim protector creat de 
Dumnezeu. El era responsabil cu adorarea in cer, mai ales prin muzica. Totusi, 
toate aceste titluri de onoare, aceasta pozitie ridicata in care l-a plasat 
Dumnezeu nu i-a fost de-ajuns lui satan. (Ezechiel 28: 13-14). Inima sa a fost 
plina de mandrie (Isaia 14:13-14 si Ezechiel 28:16-17) si el a vrut sa-I ia locul 
lui Dumnezeu! Ca urmare a acestei revolte, in cer s-a declansat un razboi si 
Dumnezeu l-a aruncat asadar pe satan pe pamant. (Isaia 14:12 si 15). 
 
     “  Si in cer s-a facut un razboi. Mihail si ingerii lui s-au luptat cu balaurul. 
Si balaurul cu ingerii lui s-au luptat si ei, dar n-au putut birui; si locul lor nu li 
s-a mai gasit in cer. Si balaurul cel mare, sarpele cel vechi, numit Diavolul si 
Satana, acela care inseala intreaga lume, a fost aruncat pe pamnt si impreuna 
cu el au fost aruncati si ingerii lui. Si am auzit in cer un glas tare care zicea:     
’ Acum a venit mantuirea, puterea si imparatia Dumnezeului nostru  si 
stapanirea Hristosului Lui; pentru ca parasul fratilor nostri, care zi si nopate ii 
para inaintea Dumnezeului nostru , a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin 
sangele Mielului si prin cuvantul marturisirii lor si nu si-au iubit viata chiar 
pana la moarte. De aceea, bucurati-va ceruri si voi care locuiti in ceruri! Vai 
de voi, pamant si mare! Caci diavolul s-a pogorat la voi, cuprins de o manie 
mare, fiindca stie ca are putina vreme.”Apocalipsa 12:7-12. 
 
     Cand satan a fost aruncat din cer pe pamant (Luca 10:18), pamantul a 
devenit, din cauza lui satan aruncat jos, pustiu si gol, ca un desert, nu doar vid 
cum il facuse Domnul (Geneza 1:2).  Firea lui satan s-a schimbat: din astru 
stralucitor si din inger de lumina cum fusese, el a devenit printul intunericului 
sau a tenebrelor (Apocalipsa 12:9).  In caderea sa, satan a antrenat cu el 1/3 din 
ingeri. Alti ingeri si-au parasit locuinta ca sa se cupleze cu femeile oamenilor si  
sa dea nastere uriasilor. Acesti ingeri (zei) sunt baza mitologiei antice. 
 
   Mitologia 
 Mitologia este studiul miturilor; eaexista in mod natural din noaptea timpului. 
Grecii, romanii, egiptenii…toti au avut zei si zeite ce ocupau roluri mai mult 
sau mai putin importante in mitologia lor. 
   Istoriile mitologice sunt de obicei niste povestiri cu privire la unii eroi, care 
potrivit meritele lor erau favorizati de dumnezei sau dimpotriva, depasiti sau 
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zdrobiti de incercarile ivite in drumul lor, daca aduceau neplaceri zeilor -cum a 
fost cazul lui Ulise. 
    Deci dupa voia zeilor, acesti eroi erau la dispozitia bunului plac al zeilor. 
Apostolul Pavel ne invata ca exista finite ce-s numite dumnezei:”Caci chiar 
daca ar fi asa numiti ‘dumnezei’, fie in cer, fie pe pamantn (cum si sunt in 
adevar multi ‘dumnezei’ si multi ‘domni’), totusi pentru noi nu este decat un 
singur Dumnezeu: Tatal de la care vin toate lucrurile si pentru care traim si 
noi, si un singur Domn: Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile si prin El si 
noi.”  1 Corinteni 8:5-6. 
    Toate civilizatiile au istorii mistice. Aceste mituri sunt transmise din 
generatie in generatie , ca o traditie. 
    Biblia mentioneaza incepututirle mitologiei:” Cand au inceput oamenii sa se 
inmulteasca pe fata pamantului si li s-au nascut fete, fiii lui Dumnezeu au vazut 
ca fetele oamenilor erau frumoase si din toate si-au luat de neveste pe acelea pe 
care si le-au ales. Atunci Domnul a zis:’Duhul meu nu va ramanea pururea in 
om, caci si omul nu este decat carne pacatoasa; totusi zilele lui vor fi de 120 de 
ani.’ Uriasii erau pe pamant in vremurile acelea si chiar si dupa ce s-au 
impreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor si le-au nascut ele copii; 
acestia erau vitejii care au fost in vechime, oameni cu nume. Domnul a vazut 
ca rautatea omului era mare pe pamant si ca toate intocmirile gandurilor din 
inima lui erau indreptate in fiecare zi numai spre rau. I-a parut rau Domnului 
ca a facut pe om pe pamant si S-a mahnit in inima Lui. Si Domnul a zis:’Am sa 
sterg de pe fata pamantului pe omul pe care l-am facut, de la om pana la vite, 
pana la taratoare si pana la pasarile cerului; caci Imi pare rau ca i-am 
facut’.”Geneza 6:1-7. 
    Cuvantul ‘uriasi’  in acest pasaj, se zice ‘ nefilim’  a carui radacina e ‘ nafal’  
in evreieste si este tradus prin ‘cazut’.   Acest verb a fost folosit de satan in Isaia 
14:12:”  Cum ai cazut din cer, Luceafar stralucitor, fiu al zorilor! “ 
  Acesti ingeri poarta azi numele de Zeus sau Jupiter, Isis , Hermes, Ulise, 
Apolon, Horus, Astarteea, Baal, Diana, Dionysos, Poisedon etc. 
 Conform Scripturii, acesti dumnezei mitologici erau ingeri ce si-au parasit 
locuinta lor (cerul), intr-un mod cu totul deliberat. “ Vreau sa va aduc aminte, 
macar ca stiti,  pentru totdeauna toate aceste lucruri, ca Domnul , dupa ce a 
izbavit poporul Sau din tara Egiptului, in urma a nimicit pe cei ce n-au crezut. 
El a pastrat pentru judecata zilei celei mari, pusi in lanturi vesnice, in 
intuneric, pe ingerii care nu si-au pastrat vrednicia, ci si-au parasit locuinta. 
Tot asa, Sodoma si Gomora si cetatile dimprejurul lor, care se dadusera ca si 
ele la curvie si au poftit dupa trupul altuia, ne stau inainte ca o pilda, suferind 
pedeapsa unui foc vesnic.”Iuda 5-7 
  Acesti fii ai lui Dumnezeu (dusi dupa femei) nu-s posteritatea lui Set precum o 
cred unii, ci e vorba mai degraba de ingerii care parasisera cerul cu mult timp 
dupa caderea lui satan. 
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  Iuda si Petru vorbesc despre acesti ingeri ca fiind instigatorii vietii de 
desfranare in care au trait oamenii inainte de potop si cei din vremea lui Lot:     
” Caci daca n-a crutat Dumnezeu pe ingerii care au pacatuit, ci i-a aruncat in 
Adanc, unde stau inconjurati de intuneric, legati cu lanturi si pastrati pentru 
judecata; daca n-a crutat El lumea veche, ci a scapat pe Noe, acest 
propovaduitor al neprihanirii, impreuna cu alti 7 insi, cand a trimes potopul 
peste o lume de nelegiuiti; daca a osandit El la pieire si a prefacut in cenusa 
cetatile Sodoma si Gomora, ca sa slujeasca de pilda celor ce vor trai in 
nelegiuire, si daca a scapat pe neprihanitul Lot care era foarte intristat de viata 
destrabalata a acestor stricati; (caci neprihanitul acesta, care locuia in 
mijlocul lor, isi chinuia in toate zilele sufletul lui neprihanit, din pricina celor 
ce vedea si auzea din faptele lor nelegiuite;) 2 Petru 2:4-8. 
  Acesti ingeri i-au impins pe oamenii din vremea lui Noe la destrabalare, la 
homosexualitate si la tot felul de vicii pana la punctul in care Domnul s-a decis 
sa distruga aceasta rasa de oameni necurati. La fel e vorba de locuitorii Sodomei 
si Gomorei, orase lovite de Cel Vesnic.Doar Lot si familia lui au scapat-vezi 
mai sus 2 Petru 2:4. 
   Demonii, la fel ca si stapanul lor: satan, sunt in dusmanie cu omul pe care 
Dumnezue l-a ales sa domneasca cu El. Ei stiu ca vor sfarsi in ghenee dupa 
judecatat finala. Asadar, incearca sa acapere cat mai multi oameni si ii conduc 
in tot felul de dereglari ca sa-I antreneze spre damnarea lor vesnica. De ex. unii 
dintre ei: Baal, Astrateea, Zeus, Jupiter, Diana, Osis, Osiris, Malcom, Regina 
Cerului, Dagon, Mamon, Rimon … au reusit sa se faca adorati de milioane de 
persoane din lumea intreaga. 
      Satan are deci o armata bine organizata de care se serveste ca sa-i atace pe 
crestini. De aceea, copiii lui Dumnezeu trebuie sa se pregateasca in rugaciune ca 
sa reziste impotriva puterilor oculte si atacurilor lor. 
 
2) Atacurile lui Satan si al armatei sale 

     Unul din motivele pentru care satan a semanat neghina printre grau este 
distrugerea definitive a sfintilor. El cauzeaza tulburari in sanul adunarilor 
crestine si razboaie intre crestini. 
     Pentru o mai buna intelegere a atentatelor si a ciocnirilor in razboiul dintre 
grau si neghina, e important sa ne intoarcem la pacatul original si la originile 
diavolului. Exista de atunci o initimitate dintre sarpe si posteritatea lui (neghina) 
pe de-o parte si Ieşua si posteritatea sa (Mireasa Sa) pe de alta. 
     Dupa neascultarea lui Adam si a Evei, Dumnezeu a pronuntat un numar de 
blestemuri care urma sa-i loveasca cu rapiditatea biciului, atat pe ei, cat si pe 
urmasii lor. Dumnezeu a declarat mai ales dusmania sau ura dintre femeie si 
sarpe, respectiv intre posteritatile acestora.  Razboiul intre cele 2 samante (graul 
si neghina) a inceput asadar din gradina Edenului cand Dumnezeu i-a zis 
sarpelui ca mancarea sa va fi prin urmare praful :”Yahue a zis sarpelui: ’Fiindca 
ai facut lucrul acesta, blestemat esti intre toate vitele si intre toate fiarele de pe 
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camp; in toate zilele vietii tale sa te tarasti pe pantece si sa manaci tarana’.” 
Geneza 3:14. 
       Dar acest praf ce constituie hrana sarpelui e in realitate omul:                       
” Omului i-a zis:’Fiindca ai ascultat de glasul nevestei tale si ai mancat din 
pomul despre care iti poruncisem <Sa nu mananci deloc din el>, blestemat este 
acum pamantul din pricina ta. Cu multa truda sa-ti scoti hrana din el in toate 
zilele vietii tale; spini si palamida sa-ti dea, si sa manaci iarba de pe camp. In 
sudoarea  fetei tale sa-ti manaci painea, pana te vei intoarce in pamant, caci 
din el ai fost luat; caci tarana esti si in tarana te vei intoarce’.”Geneza 3:17-19. 
  “ De aceea, dupa cum printr-un singur om a intrat pacatul in lume, si prin 
pacat a intrat moartea, si astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricina ca toti au pacatuit..”Romani 5:12. 
 
    Graul: mancarea lui satan 
     Vezi mai sus versetele din Geneza, care explica ca sarpele se hraneste cu om, 
in special cu crestinii; astfel, de la caderea primilor nostrii parinti, a existat 
mereu o lupta intre copiii lui Dumnezeu si copiii diavolului si acest conflict va 
dura pana la sfarsitul veacurilor. E un razboi care se da intre grau si neghina. 
      Abel (graul) a fost ucis de fratele sau Cain (neghina: 1 Ioan 3:12-13). 
Asadar, toti adevaratii copii ai lui Dumnezeu sufera neincetat atacurile 
dusmanului din cauza dragostei lor pentru adevar. 
      Iisus il avertizase dinainte pe Petru asupra acestei indarjiri cu care satan 
cauta sa-l distruga pe om:” Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să 
vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa 
ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” Luca 
22:31-32. 
 “.Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că  potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.“1 Petru 5:8. 
 
      Pentru o lupta (spirituala) eficace contra Omului, satan isi foloseste 
demonii- fiecare cu specialitatea lui,ca sa oprime, posedeze si distruga complet 
fiinta umana. Intr-adevar, omul e alcatuit din 3 parti, toate combatute de satan: 
 
-Spiritul (Iov 32:8; 1 Corinteni 2:11): spiritul uman e deasemenea numit si 
omul interior - vezi 2 Corinteni 4:16. Aceasta parte a omului ii permite sa 
acceada la lumea spirituala, adica sa inteleaga lucrurile divine. Diavolul, 
nedorind comuniunea omului cu Dumnezeu, ii orbeste pe oameni la nivelul 
spiritului  2 Corinteni 4:3-4), dar Dumnezeu le deschide inteligenta celor ce-s ai 
Lui (Luca 24:45). Ca sa-si realizeze acest proiect, satan foloseste demoni ce 
poseda spiritul uman. Printre aceste spirite necurate, exista demonii vrajitoriei 
ce-s opera: meditatiei transcedentale, a calatoriilor astrale, a sotilor si sotiilor de 
noapte, a demonilor de moarte precum necromatia etc. 
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-Sufletul: acesta e sediul voiintei, al emotiilor, al inteligentei. E deasemenea 
inima omului. Demonii ce poseda sufletul sunt enumerate in Marcu 7:21-23: 
“Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, 
uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, 
ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi 
spurcă pe om.” Printre demonii ce poseda sufletul exista demonii: maniei, ai 
respingerii, ai minciunii, ai geloziei etc. 
-Corpul fizic: demonii ce poseda aceasta parte umana cauzeza boli pe care 
medicina nu le poate fie descoperi, fie vindeca. Dar sa fiti atenti ca nu toate 
bolile-s de origine draceasca! Unele dureri, cum ar fi pierderea de sange, 
artroza, fibroamele, neputinta sexuala, sterilitatea, frigiditatea, cancerul sunt 
adesea ( dar nu mereu!) cauzate de prezenta dracilor. Biblia ne da mai multe 
exemple, mai ales in Luca 13:10-16.   
    Exista draci , cum sunt cei ai nebuniei, ce poseda toate cele 3 parti ale omului 
in acelasi timp. Marcu 5:1-15. 
   Toti acesti demoni incearca cu tot pretul sa-l posede pe om ca sa-l controleze 
mai bine. 
 
Semnele unei posedari demoniace 
“ C ăci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu 
vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. Şi atunci, nu mai sunt eu 
cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că 
nimic bun nu locuieşte în  mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i 
drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea   să-l fac. Căci binele pe care 
vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac 
ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care 
locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, 
răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui 
Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii 
primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele 
mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? 
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, 
dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc 
legii păcatului. “ Romani 7:15-24. 
    Raporturile sexuale in timpul somnului (visele erotice); lipsa de control a 
gandurilor si a corpului cu tot felul de dependente, auzirea unei voci interioare 
din propriul corp, lipsa de stapanire de sine, facerea a ceva contrar vointei si 
minciuna involuntara ( in mod firesc) nu sunt altele decat dovezi ca e vorba de o 
posedare draceasca. 
  Biblia ne invata ca fiecare cestin trebuie sa-si pazeasca corpul in sfintenie si in 
cinste (1 Tesaloniceni 4:4). 
  Teritoriul de batalie intre cele 2 plante (neghina si graul) este Omul insusi. In 
timp ce Dumnezeu vrea sa-l salveze pe om,satan incearca sa-l distruga prin 
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pacat. Omul are adesea dendinta de-a minimiza pacatul si totusi exista 
consecinte mortale care au acces demonilor: ” Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să   
n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.”         
Efeseni 4:26-27. 
   Pacatul e violarea deliberata a Cuvantului lui Dumnezeu. E deasemenea o 
stare sau o atitudine sau mai ales lipsa unei directii drepte. Oamenii fac in mod 
deliberat acte care-i indeparteaza de Domnul (Isaia 59:1-4). Atata timp cat un 
crestin ramane in dreptate (in sfintenie, in frica de Dumnezeu, in acultarea 
Cuvantului Lui), nu va fi nic atins de dusman (1 Ioan 5:18). Dar daca deschide 
usa pacatului, demonii vin sa-i sufoce viata ca sa-l controleze. 
  Iata o lista nedetaliata a pacatelor ce dau acces dracilor: 
- Mania: mania in sine nu e un pacat, dar acetle la care ea impinge (efectul ei) 

pot sa conduca la actul de “a pacatui” (Efeseni 4:26). 
- Fornicarea: acest pacat sexual da in mod rapid acces demonilor (1 Corinteni 

6:18). 
- Idolatria: orice lucru sau persoana de care ne e greu sa ne lipsim devine un 

idol. Desigur, idolatria inglobeaza si practica unei religii false si a 
ocultismului (Yoga, meditatia transcedentala, astrologia, evocarea mortilor, 
vezi Isaia 8:19). 

- Pica pe cineva sau refuzul de-a ierta: consecintele ranchiunii sunt 
murmurele, dispretul, critica, ura, mania, razbunarea, omorul (Efeseni 5; 
Iacov 3). 

- Minciuna: ea e mai intai contrara adevarului (Faptele Apos. 5) si poate 
include deasemenea o viata bazata pe falsitate. Numeroase persoane ascund 
sotilor lor lucruri pe care le infaptuiesc sau pe care le-au savarsit. Stan este 
tatal minciunii (Ioan 8:44-46). Multe femei crestine se declara celibatare ca 
sa primeasca alocatii, desi sunt casatorite, asta e o minciuna. 

“Afar ă sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine 
iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!”  Apocalipsa 22:15. 
“Dacă zice cineva: ‘Eu iubesc pe Dumnezeu’, şi urăşte pe fratele său, este un 
mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să 
iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?”1 Ioan 4:20. 
- Mandria: o persoana orgolioasa e cea careia ii place sa se justifice cand 

savarseste ceva rau. E deasemenea faptul de-a se lauda ca ajuta oamenii cu 
bunurile ei, precum si a se astepta la o recunostiinta pentru un serviciu adus 
(Luca 17:9-10). 

- Uciderea: sa omori pe cineva, sa versi sange si sa deschizi usi mari 
demonilor. Avortul e un omor (Exod 20:13), unde verbul ‘a ucide’ in idis se 
refera la o crima cu premeditare, la un asasinat. Sa vorbesti rau de un 
adevarat copil al Domnului sau sa-l urasti e deasemenea un omor. “Oricine 
urăşte pe fratele său este  un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa 
veşnică rămânând în el.” 1 Ioan 3:15. 
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  Demonii ii ataca adesea pe sfinti din cauza usilor deschise acestor pacate. Cele 
mai dese sunt sirena apelor (spritul de seductie), minciuna, avaritia, mandria si 
sotii sau femeile de noapte etc. 
   -Sirena apelor:”   Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici, şi 
ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo îşi va avea locuinţa năluca nopţii 
şi îşi va găsi un loc de odihnă. “ Isaia 34:14.  In Biblie, cuvantul naluca, ‘Lilith’  
in idis, se traduce ‘sirena’. Acest termen e numele zeitei noptii cunoscuta ca 
demon nocturne ce bantuia locurile deserte ale Edomului. Aceasta zeita e 
identificata asirena apelor- e spiritul seductiei prin excelenta. O persoana 
posedata de acest spirit e capabila sa rupa casatorii. Daca va simtiti atras/a in 
mod irezistibil de o persoana atunci cand n-o doriti, sa stiti ca santeti in prezenta 
unei persoane posedate de acest demon(puteti avea reactii la nivelul corpului). 
   -Sot sau sotie de noapte sau latinescul ‘incubus’- la masculin/sucuba in latina 
pentru femeie.Sotia de noapte (sucuba in latina=concubine): simptomele unui 
barbat posedat de acest spirit sunt: neputinta sexuala, ejacularea precoce, 
frigiditatea, raporturi sexuale in timpul somnului. Sotul de noapte ( incubus= a 
se culca peste) e un drac ce ia aparenta masculine ca sa aibe raporturi sexuale cu 
femei sau barbati in timpul somnului. Simptomele unei femei posedate de acest 
spirit sunt: raporturi sexuale in timpul somnului, frigiditate, pierderea laptelui 
matern, cicluri dureroase, simptomele de femeie gravida fara o graviditate 
fizica(adica vomitari, piept opulent, oboseala, pantec balonat, picioare grele, 
pofte de mancare etc.) Dar, fiti atenti, aceste simptome pot fi insa legate si cu o 
boala naturala, de batranete sau din cauza vietii grele cum e cazul artriteti; de 
aceia e bine sa-I cereti lui Dumnezeu sa va dezvaluie starea persoanelor. 
   Satan in lupta sa inpotriva graului foloseste si numeorase artificii ca sa seduca 
copiii lui Dumnezeu ca sa-i indeparteze de adevar. Printre artificii se Numara: 
banii, lucrurile materiale (masini, case, haine etc.), sex, dragostea lumii, 
muzica… 
 
   Muzica era un domeniu cu totul atractiv, in care satan si-a plantat neghina   
intr-o maniera tare subtila. Amintiti-va ca instrumentele de muzica au fost 
create in special pentru Lucifer (in vremea cand nu era inca satan!), astrul 
stralucitor ca sa se serveasca de ele pentru a-L slavi pe Dumnezeu. (Isaia 14:12) 
  “timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost 
făcut.” Ezechiel 28:13. 
   Printre demonii ce l-au urmat pe satan in rebeliunea lui, numerosi sunt cei 
care cantau la un instrument muzical. Nu e deci de mirare ca majoritatea 
muzicienilor ce-si zic crestini traiesc in destrabalare, promiscuitate sexuala, 
minciuna, avaritie etc. 
   Primul inventator al instrumentelor muzicale, Jubal, era un urmas al lui Cain. 
(Geneza 4:21) si numele lui inseamna ‘ curent de apa’, ceea ce nu e de mirare 
caci muzica paganizata zisa azi ‘crestina’ antreneaza o mu;ltime de oameni in 
pacat, precum un parau de apa. Satan si-a inspirit urmasii in aptitudinile 
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muzicale a caror scop era deturnarea de la adorarea lui Dumnezeu printr-o 
muzica seductoare si corupta precum: rapul, rockul si disco etc. 
   In Scriptura, prima mentiune a verbului ‘a adora’ apare in geneza 22:5 cand 
Abraham se pregatea sa-si sacrifice fiul Isaac. Sa intelegem deci ca pentru 
Dumnezeu, adorarea e anonima c sacrificiul vietilor noastre si nu cu tehnicile 
vocale sau cu aptitudinile muzicale. 
  “Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul lăutelor 
tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu 
care nu seacă niciodată!”  Amos 5:23-24. 
 Muzica crestina nu e decat o expresie sa adorarii. Dupa Scripturi, adevarata 
adorare se traduce prin sacrificiul vietii naostre sfintite: Romani 12:1-2. Cantam 
cantece de lauda Domnului pentru ca vietile noastre Ii sunt consecrate si nu 
invers. 
  Astazi se foloseste din ce in ce mai mult termenul ‘artist’ pentru muzicantii 
crestini, dar acest cuvant n-are nici o baza biblica, a fost folosit prima data la 
inceputul secolului al XIX-lea pentru muzicantii si alti creatori si interpreti 
profani. Din nefericire, satan a reusit sa semene in unele adunari stiluri d 
emuzica deorigine mistica si pagana. Domnul nu cauta artisti cu voci frumoase, 
ci adevarati adoratori a caror viata Ii e consacrata in intregime. (Ioan 4:23-24). 
  Ca o actiune cu mai multe rezultate, satan a procedat la o ierarhie a armatei 
sale prin desemnarea fiecarui demon cu o functie tare precisa. 
 
 Regatul lui satan si armata sa 
  Am avut o viziune intr-o noapte in care am fost transportat in spirit intr-un loc 
unde se reunea satan , demonii si satanistii. Nici unul dintre acestia nu ma 
vedea. Un inger ma insotea.  
  Satan era asezat pe un tron cu roti si demonii veneau sa se prosterne in fata lui 
ca sa-i faca cereri. 
  La sfarsitul acestei intalniri, dracii ii impingeau tronul. 
  Scriptura ne invata ca satan conduce o imparatie perfect structurata. Domnul 
Iisus Hristos ne invata ca acest regat nu e impartit( Matei 12:25-26). Acest regat 
r invizibil si influent peste imparatiile lumii. (Luca 4:5-7) E compus din demoni, 
ocultisti, pagani si guverne din aceasta lume. 
  Satan e prezent in Scriptura ca un rege ce conduce un regat bine organizat         
(Matei 12:26). El e printul aerului sin poate cauza uragane, furtuni (Iov 1 si 2); e 
printul acestei lumi si o conduce ( Luca 4:1-6); e sarpele si seducatorul prin 
excelenta; e dragonul din Apocalipsa 12, raul (1 Ioan 5:18), astrul stralucitor ( 
Isaia 14), ispititorul ( Matei 4:3), acuzatorul (Zaharia 3). 
  “Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei” Apocalipsa 12:7. 
  Sarpele batran, numit diavol sau satan, are o armata mare, bine inarmata in 
slujba lui, ca sa-i combata pe copiii lui Dumnezeu si lumea asta. Aceasta armata 
se compune din: 
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Demonii sau dracii 
    La caderea sa, Sarpele a antrenat in revolta lui o treime din stele sau din 
ingeri. Astfel, exista miliarde de ingeri cazuti ce se afla sub autoritatea lui:       
“ În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu cu 7 
capete, 10 coarne şi 7 cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a 
treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea 
femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va  naşte.” 
Apocalipsa 12:3-4. 
   Acesti ingeri cazuti au devenit demoni ce cauta sa-i posedeze pe oameni prin 
orice mijloc ca sa-i faca sclavi (Luca 11:21-26) prin intoarcerea lor  de la 
Dumnezeu. Ca sa-si atinga scopurile, ei au nevoie de un sprijin material sau 
corporal (corpuri umane, obiecte, haine, copaci etc.). 
   Printre dracii ce l-au urmat pe satan in revolta lui sunt: 
-Heruvimii: Satan insusi era un heruvim (Ezechiel 28). Heruvimii sunt in 
general ingerii care lucreaza in mod constant in adorare tot timpul aparand 
sfintenia Domnului (Geneza3). Heruvimii ce l-au urmat pe satan in rebeliunea 
lui impotriva lui Dumnezeu stau la baza falsei adorari, a muzicii lumesti si a 
cantecelor false etc. 
-Ingerii mesageri: Ei sunt la orginea revelatiilor mincinoase (spiritele lui Piton 
de ex.)” Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda 
de credinţă, ca să se alipească de  duhuri înşelătoare şi de învăţăturile 
dracilor” 1 Timotei 4:1. Acesti demoni lucreaza cu: clar-vazatorii, ghicitoarele 
in Romania sau marabutii in Africa, profetii mincinosi etc.(1 Imparati 22). Ei ii 
inspira pe oameni, impingandu-i la creearea de secte si de religii si sunt 
deasemenea la baza astrologiei, a meditatiei transcedentale, a Yogai si al tuturor 
religiilor ce exista pe pamant. 
-Ingerii razboinici : Biblia ne vorbeste de implicarea ingerilor luptatori in 
conflictele dintre Israel si natiunile pagane ce i se opuneau acestuia ( Iosua 
5:13-15; 2 Imparati 6:8-17). Ingerii luptatori ce l-au urmat pe diavol sunt la baza 
razboaielor, a urilor, violentelor etc. Acesti draci seamana cu broastele conform 
revelatiei date lui Ioan (Apocalipsa 16:13-16). 
-Spiritele pagane decedate: E important ca crestinii sa stie ca spiritele 
paganilor decedati sunt folosite de satan ca sa posede oamenii, sa-I atace in 
vederea distrugerii. Toti aceia care mor in pacat, adica fara Ieşua Mesia, sunt 
inchisi in Hades care e dumnezeul imparatiei mortilor. Cand un cestin moare, el 
intra in odihna lui Dumnezeu, adica spiritul lui merge in cer si corpul lui fizic     
este adormit, asteptand invierea. (Luca 23:42-43; 2 Corinteni 5:1-4;               
Filipeni 1:21-23; Evrei 4; Apocalipsa 14:13) 
  Dar spiritele paganilor merg direct in iad caci exista o inchisoare umpluta de 
suferinte si sunt in slujba lui satan. Efeseni 4:8-9 zice ca Ieşua a coborat in 
regiunile inferioare ale pamantului ca sa elibereze captivii, adica sfintii ce 
traisera inaintea harului. In acest loc de suferinta, de la venirea lui Iisus, nu mai 
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exista deci nici un copil al lui Dumnezeu de sub vechiul legamant. Doar 
oamenii morti fara Domnul locuiesc acolo. 
“Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte 
cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să 
cadă asupra lor.” Levetic 20:27. 
  In acest pasaj, cuvantul ‘spirit’ se zice ‘ owb’ in evreieste si a fost tradus‘mort’ 
in Levetic 20:6; 1 Samuel 28:3, 28:7-9; 1 Cronici 10:13; Isaia 8:19, 19:3 si 29:4. 
Acest cuvant se traduce si ‘ naluca’ sau ‘fantoma’ in Isaia 29:4. Alte versiuni 
zic ‘spiritul lui Piton’. O femeie din Faptele Apos. 17 era posedata de un spirit 
al lui piton caci practica divinizarea. 
  Cu spiritele paganilor decedati, satan ii impinge pe oameni la divinizare, la 
neocromatie, cartomatie, medium sau clar-viziune etc. desi Dumnezeu o 
interzice cu totul. Cum oamenii au incercat dintotdeauna sa intre in contact cu 
mortii, satan stie foarte bine cum sa se joace cu aceasta dorinta. 
“Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i 
întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” 
Levetic 19:31. 
“Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească 
după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din 
mijlocul poporului lui.” Levetic 20:6. 
“După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te 
înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care 
să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de 
ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, 
nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni 
care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune 
înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul 
tău pe aceste neamuri dinaintea ta.”Deuteronom 18:9-12. 
“Dacă vi se zice însă: „Întreba ţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun 
viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un 
popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?” Isaia 8:19. 
 Regele Saul intrase in contact cu spiritul lui Samuel cand acesta din urma mai 
era inca in sejurul mortilor. 
     “ Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropaseră la Rama în cetatea 
lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau. 
Filistenii s-au strâns şi au venit de au tăbărât la Sunem: Saul a strâns pe tot 
Israelul şi au tăbărât la Ghilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost 
cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe 
Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin 
prorooci. Atunci Saul a zis slujitorilor lui: ‘Căutaţi-mi o femeie care să cheme 
morţii, ca să mă duc s-o întreb.’ Slujitorii lui i-au zis: ‘Iată că în En-Dor este o 
femeie care cheamă morţii.’ Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a 
plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: ‘Spune-mi 
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viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.’Femeia i-a răspuns: 
‘Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce 
ghicesc viitorul: pentru ce, dar, întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă 
omori?’Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: ‘Viu este Domnul, că nu ţi se va 
întâmpla niciun rău pentru aceasta.’Femeia a zis: ‘Pe cine vrei să-ţi scol?’ Şi el 
a răspuns: ‘Scoală-mi pe Samuel.’Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un 
ţipăt mare şi a zis lui Saul: ‘Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!’ Împăratul i-a 
zis: ‘Nu te teme de nimic; dar ce vezi?’ Femeia a zis lui Saul: ‘Văd o fiinţă 
dumnezeiască sculându-se din pământ.’ El i-a zis: ‘Cum e la chip?’ Şi ea a 
răspuns: „Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o mantie.” Saul a 
înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.Samuel a zis 
lui Saul: ‘Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă?’ Saul a răspuns: ‘Sunt într-o 
mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la 
mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi 
arăţi ce să fac.’ Samuel a zis: ‘Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a 
depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău? Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem 
din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui 
David. N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă 
aprinderea mâniei Lui: de aceea îţi face Domnul aşa astăzi. Şi chiar Domnul va 
da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu şi fiii t ăi veţi fi 
împreună cu mine, şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor’.”     
1 Samuel 28:3-19. 
 Spiritele paganilor decedati pot fi folositi sub ceea ce noi numim comuniune cu 
mortii sau cu fantomele. Ei pot sa posede oamenii pe care vor sa-i combata,  in 
calitate de spirite umane,  dar si ca soti sau sotii de noapte etc. 
Armatele lumii 
  “Al 6-lea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca 
să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit. Apoi am văzut 
ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos 
trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de 
draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului 
întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui 
Atotputernic. ‘Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte 
hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!’ Duhurile cele rele i-au 
strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon. “                   
Apocalipsa 16:12-16. 
    Demonii se afla si in spatele armatelor natiunilor ca sa le comunice 
aptitudinile lor diabolice (cum ar fi de ex. inventia de arme de destructie in 
masa) in vederea marii batalii de la Armaghedon. Statele ce au arme nucleare si-
au redus arsenalul mondial la nivelul cel mai jos din 45 de ani. In aceasta 
perioada insa numarul statelor-puteri nucleare a trecut de la 3 la 9. Se estimeaz 
aca cele 9 state au cca. 27 000 arme nucleare intacte, din care 97% fac parte din 
stocurile Staetelor Unite si Rusiei. In jur de 12 500 din ele sunt considerate 
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operationale, restul fiind in rezerva sau in asteptarea dezasamblarii pentru ca nu-
s mai operationale. Explozia a doar 2 arme nucleare e la originea consecintelor 
devastatoare in termen de vieti umane si de reziduri chimice si radioactive de la 
Hiroshima si Nagasaki din aug. 1945, atacuri ce s-a soldat cu distrugerea totala 
a acestor 2 orase si cu un bilant teribil in pierderi de vieti omenesti.  
  Aceste reziduri nu sunt decat efectele vizibile ale exploziilor acestor 2 bombe; 
caci exista si alte consecinte ce se mentin dupa multi, multi ani, in timpul 
generatiilor viitoare: de mediu, sanitare, mutatii genetice… 
 
  Agentii lui Satan 
   Diavolul lucreaza cu fiinte umane printre care: 
-Ocultistii: (din cuvantul ‘ocult’=ascuns) vrajitorii, magicienii, preotii vodo, 
cartomatienii, astrologii, clar-vazatorii… Aceste persoane practica stiintele 
oculte precum medicina oriental, hipnoza, magnetismul, yoga etc. In scimb, 
Dumnezeu uraste ocultismul cum zice Cuvantul in Deuteronom 18:9-12. Biblia 
ne vorbeste de mai multe persoane ce au fost in slujba lui satan: Iane si Iambre 
magicienii lui faraon ( 2 Timotei 3:8), femeia ce scula mortii din En-Dor, e 
folosea harti magice-cartomatia (1 Samuel 28:7-25), Simon magicianul     
(Faptele Apos. 8:5-25), Bar-Isus sau Elima( Faptele Apos. 13:6-12). 
-Servitorii falsi:pastorii mincinosi, profetii si apostolii ce ascund adevarul cum 
zice Biblia in 2 Corinteni 11:13:” Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, 
nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.” 
 
Exista 2 tipuri de agenti ai lui satan: 
-Agentii inconstienti: acestea sunt persoanele folosite in mod inconstient de 
diavol, care prin viata lor nestatornica il servesc pe satan dupa voia acestuia 
(aceia care sunt din Dumnezeu nu practica pacatul). Acesta era cazul paganilor 
si mai precis a crestinilor carnali/firesti ( 1 Ioan 3:9; Matei 16:22-23) 
-Agentii constienti: acestia sunt persoanele care au semnat in mod constient un  
contract/pact cu satan. Iata mai jos marturia a 2 femei ce au acceptat in mod 
constient sa fie in slujba diavolului si pe care Domnul Ieşua le-a eliberat: 
 
Marturia Iolandei, de 33 de ani, eliberata de vrajitorie 
 In misiune in Camerun, in 24-11-2011, in timpul intalnirilor cu oameni, am fost 
solicitat de o femeie satanista care vroia sa abandoneze satanismul. Iata marturia 
ei: “ Ma numesc Iolanda si sunt originara din Camerun, la varsta de 15 ani, 
mama mea- sefa vrajitorilor din cartierul nostru, m-a trimis sa vizitez toate 
casele din cartierul in care locuiam. Cu alti vrajitori, pregateam mancare pe care 
o distribuiam oamenilor din satul nostru Bangante. Am fost initiata de mama 
mea sa ucid atat duhovniceste, cat si fizic: sacrificam oameni prin transformarea 
lor in animale. Nu ma chinuiam sa aflu cine erau persoanele acelea si nicicare le 
era apoi soarta, pentru ca eram programata sa-i distrug pe toti cei cu care ma 
intretineam din cartier, inclusiv crestinii. Mi se intampla sa ma transform in 
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sarpe si tin minte ca intr-o zi am inghitit un copil. Mai tarziu, mama mea mi-a 
organizat casatoria spirituala cu un spirit care imi dicta comportamentul. Aveam 
2 copii in lumea spirituala cu acest demon. 
    In 2007, am facut alegerea sa ma intorc spre Dumnezeu. Continuam totusi sa 
particip la‘sarbatorile’ spirituale de unde ma intorceam abatuta si descurajata in 
ce privea relatia mea cu Domnul. Intr-o zi, un frate a incercat sa-mi vina in 
ajutor ca sa taie legatura ce ma tinea prizoniera, dar sotul meu spiritual l-a 
invins (prin lupte cu alti demoni, diverse amenintari). Propria mea mama si 
acest sot de noapte ma atacau in mod constant. Ma faceau sa cred ca sunt un 
barbat ca sa devin homosexual. Sufeream tot felul de opresiuni. M-am decis 
deci sa ma confesez de vrajitorie si Domnul a inceput sa opereze eliberari. Cei 2 
copii spirituali (draci) m-au parasit si dupa a plecat si sotul meu nocturn (drac). 
   Un alt demon ce era dublura sa  a plecat si el. Totusi, cum mai erau inca zone 
pline de intuneric in viata mea, eliberarea nu era completa. Eram inca posedata 
de 3 spirite, un sarpe si o bufnita la nivelul pantecului si un alt sarpe la nivelul 
gatului.  
 Obosita sa mai fac rau, m-am decis sa ma las si sa-mi marturisesc pacatul in 
totalitate. Atunci am fost cu adevarat si-n totalitate eliberata de Domnul.” 
 
Marturia unui fost satanist 
   Aceasta tanara originara din RDC (Republica Democrata Congo) e in varsta 
de 23 de ani si isi continua azi studiile la universitate. 
  La varsta de 9 ani, bunica ei a initiat-o in vrajitorie prin mancare (carne). Intr-o 
noapte, aceasta din urma a venit in timp ce dormea ca sa-si reclame carnea. 
Tanara fata i-a raspuns ca nu poate sa o ramburseze, asa ca batrana vrajitoare i-a 
propus sa mearga sa-l vada pe stapanul ei satan ca sa se explice. Cuprinsa de 
panica, tanara a acceptat si s-a gasit iesita din corp in compania bunicii ei. 
Ambele s-au regasit in fata lui satan in lumea astrala. Satan i-a cerut, la randul 
lui, sa-i plateasca datoria. Copila a refuzat zicand ca ea nu are mijloace de plata, 
la care i s-a raspuns ca in lumea sa, iertarea nu exista si ca trebuia ucis mistic 
cineva din familie pentru achitarea datoriei. Intoarsa la ea acasa, investita cu 
puterea primita din imparatia intunericului, tanara fata a inceput sa distruga, sa 
vrajeasca si sa-si ucida apropiatii. Prima persoana pe care a sacrificat-o a fost un 
membru de familie. Intrarea sa in satanism a fost pecetluita in momentul cand a 
baut sangele victimei sale in compania altor satanisti. 
 Satan a facut din ea o veritabila sirena a aerului si a apelor si o Izabela. I-a 
incredintat misiunea de-a distruge barbatii, in special crestinii.  Ea s-a casatorit 
in a-2-a lume in care si-a sacrificat virginitatea lui satan. A devenit astfel mama 
a 2 copii demoniaci. Totusi, era neputincioasa sa aibe copii fizici pentru ca isi 
sacrificase acest dar diavolului. 
 Ea se implica in toate domeniile vietii: familie, politica, intreprinderi si desigur 
in biseri…A devenit enoriasa unei adunari din Kinshasa. 
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  Cand o persoana ii povestea proiectele de viitor (casatorie, calatorie, facaeri 
etc.), ea facea planuri ca sa distruga totul dinainte. Nu avea mila nici pentru 
propria ei familie pe care a ruinat-o financiar, mai ales prin paralizarea 
afacerilor tatalui sau, si nici fata de tinerii din anturajul ei a caror studii le 
blocase. 
  Astfel, cand ea nu vroia sa mearga la cursuri, fermeca toata clasa si ii 
impiedica astfel pe colegii ei sa se concentreze. Din pura gelozie fata de 
prietena ei mai frumoasa ca ea, aceasta tanara a blestemat-o cu sterilitatea( caci 
n-a putut-o ucide). 
 Printre lucrarile ei de distrugere, ea a marturisit esecul a 3 persoane in alegerile 
publice. De altfel, cu grupul ei de satanisti cu care lucra, a incercat in zadar sa 
cauzeze un razboi in RDC in momentul alegerilor din 2011. In scimb a 
provocat: accidente mortale, avorturi mistice ale femeilor insarcinate, sacrificii 
mistice a peste 20 de persoane si initierea in vrajitorie a mai mult de 13 copii, 
dintre care 2 ii erau verisori. 10 draci au ajutat-o in slujba de distrugere a 
lucrarilor pentru Dumnezeu. Cand ea se ducea in aceste biserici, daca pastorul 
era drept si temator de Dumnezeu, ea isi lasa vrajitoria afara, dar daca acesta nu 
era integru, ea il distrugea si pe el si toata adunarea lui. 
  Timp de 14 ani, ea a luptat impotriva oricarui crestin, mai ales a celor ce se 
rugau mult. Ea avea interes sa-i reuseasca slujbele caci altfel lua lovituri de la 
demoni. 
     In final, insa,intr-o zi, a inceput sa-si puna intrebari despre Dumnezeu si mai 
ales asupra Numelui lui Ieşua. Intr-adevar, remarcase ca toata lumea astrala sau 
demoniaca , inclusive satan, se puneau in genunchi cand acest Nume era rostit. 
Acest lucru o intriga nespus. Si-a zis ca daca satan se posterna la pamant de 
fiecare data cand Numele Ieşua este pronuntat, atunci de ce sa nu -L serveasca 
pe Acesta ce parea mai puternic decat diavolul? 
   In dimineata acelei zile, cand s-a trezit, a vrut sa abandoneze vrajitoria dar nu 
stia cum s-o faca. Nu gasea pe nimeni caruia sa se confeseze de toate relele. 
Cand intr-o zi s-a dus la un pastor ca sa o elibereze, acesta n-a avut alta idee mai 
buna decat sa-I propuna o eliberare printr-un raport sexual! 
 In 16-02-2012, m-am dus la Kinshasa intr-o misiune de 2 saptamani. In timpul 
uneiadunari de rugaciune, Dumnezeu mi-a dat un cuvant privind o persoana ce 
practica vrajitoria in adunarea aceea. Am invitat acea persoana sa vina sa ma 
vada dupa reuniune pentru izbavire. Tanara femeie a apuvcat ocazia si si-a 
marturisit pacatele. M-am rugat pentru ea in Numele lui Ieşua si Dumnezeu a 
eliberat-o total! 
 
 
Care sunt scopurile lui satan si ale demonilor lui? 
     Acestea sunt: mentinerea oamenilor in nestiinta si in pacat ca sa-i duca in iad 
(Osea 4:6), sa se faca adorat in locul lui Dumnezeu ( Matei 4:8-10), sa sufoce 
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viata spirituala a crestinilor (Ioan 10:10), sa posedeze oamenii ca sa-i distruga, 
sa-i impinga pe oameni la practica ocultismului… 
     Pentru ca satan si demonii sunt spirite, lupta care trebuie dupa de grau ( de 
sfinti) e in mod necesar una spirituala (Efeseni 6:12). 
 
3) O batalie duhovniceasca 

 Mai intai e important de stiut ca exista 3 ceruri: unul pe care il vedem cu ochiul 
liber, al 2-lea e cel astral, unde se gasesc stele si planetele si in sfarsit, ultimul 
cer este cel unde se afla tronul lui Dumnezeu :in 2 Corinteni 12:2:”  Cunosc un 
om în Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer”.  
    In acest al 3-lea cer s-a dat lupta pe care satan a pierdut-o impotriva 
arhanghelului Gavril/Gabriel (Apocalipsa 12:7). Diavolul s-a stabilit asadar: pe 
pamant, in ape si in al 2-lea cer (cerul astral- locul unde toti satanistii se 
intalnesc cand ies din corpurile lor  prin pasajul folosit pentru calatoriile astrale. 
 Satan si-a plasat draci in primele 2 ceruri, pe pamant, in ape si sub pamant 
(Filipeni 2:10), si de aceea toata lumea este sub autoritatea lui si sub stapanirea 
sa. (Apoclipsa 12) 
     “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii  şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor  întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”       
Efeseni 6:12. 
    Acest pasaj ne vorbeste despre 4 categorii de demoni care formeaza guvernul 
lui satan: spiritele rele din locurile cerestri, printii acestei lumi de tenebre, 
autoritatile si stapanirile. 
Spiritele rele din locurile ceresti 
 Acestia sunt demonii din locurile celestre si care au ca scop blocarea 
rugaciunilor sfintilor. Printre aceste spirite rele, exista spiritele oamenilor 
religiosi ce primesc rugaciunile vrajitorilor, a magicienilor si a sectelor. Regina 
cerului ( Ieremia 7:18; 44: 15-30) sau Diana efesenilor (Faptele Apos. 19:23-40) 
sunt exemple perfecte. Aceste 2 zeite nu reprezinta decat una si aceeasi entitate. 
In conciliul din Efes, Biserica catolica a declarant-o pe Maria ca fiind mama lui 
Dumnezeu, facand astfel din ea inlocuitoarea zeitei Diana ce exista in Efes, 
cunoscuta in Biblie si sub numele de Astrateea. 
       Sfinta Scriptura sfatuieste copiii Domnului sa cunoasca intelepciuna lui 
Dumnezeu:”pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască 
azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”Efeseni3:10. 
Printii acestei lumi de intuneric 
“ Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.”1 Ioan 5:19 
    Lumea e impartita in numeroase principalitati in varful caror se afla demoni 
‘teritoriali’. Ingerul trimis de Dumnezeu lui Daniel a fost retinut timp de 21 de 
zile de unul dintre demoni. “Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat 
împotrivă 21de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, 
mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei. Acum vin 
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să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci 
vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”Daniel 10:12-13. 
     ‘Capetenia imparatiei Persiei’ era un demon teritorial. Cuvantul ‘capetenie’ 
in acest pasaj se zice ‘sar’ in evreieste si semnifica ‘guvernator’ sau inca ‘print’. 
Deci ingerul pe care Dumnezeu l-a trimis sa raspunda rugaciunii lui Daniel a 
fost blocat de catre un print demoniac ce avea autoritate asupra tuturor 
locuitorilor din imparatia Persiei. Era nevoie de interventia arhanghelului Mihail 
ca sa-l elibereze pe ingerul mesajer de acest spirit teritorial. Fiecare tara e 
condusa de un spirit teritorial. 
  Domnul Iisus Hristos ne vorbeste in Scriptura:” Când omul cel tare şi bine 
înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul 
mai tare decât el şi-l biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea 
şi împarte prăzile luate de la el.”Luca 11:21-22. 
   In acest pasaj, omul puternic il reprezinta pe satan si pe dracii teritoriali, casa 
e imaginea oamenilor si a tarilor pe care satan le controleaza. Pavel, apostolul 
Domnului, a avut de-a face cu un spirit teritorial al orasului Efes cu numele de 
Diana sau Artemis. 
Diana sau Artemis( Maria, mama lui Dumnezeu la catolici si ortodoxi).  
  Spiritele teritoriale sunt oameni puternici care pazesc casele/tara lor cu gelozie. 
Diana efesenilor era un spirit territorial al Asiei Minore.  
“Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei şi aducea 
lucrătorilor săi nu puţin câştig cu ele. I-a adunat la un loc, împreună cu cei de 
aceeaşi meserie, şi le-a zis: ‘Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de 
meseria aceasta; şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar 
aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi 
de mâini nu sunt dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că 
meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit 
ca o nimica şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată 
lumea este nimicită.’Cuvintele acestea i-au umplut de mânie şi au început să 
strige: ‘Mare este Diana efesenilor’!” Faptele Apos. 19:24-28. 
  Diana la romani (Artemis la greci) era fata lui Jupiter si a Latonei. Sora 
geamana cu Apolon, o zeita fecioara a naturii, a vanatorii, a luminii si a 
spatiului celestru isi are numele din Dius, ce o deosebea de Luna. E de 
necontestat din punct d evedere istoric ca templul ei cel mai faimos era cel din 
Efes. In aceeasi maniera, ea era si reprezentanta fecunditatii si a fertilitatii, 
mama dadaca care alapta toata umanitatea prin numerosii ei sani plini cu lapte 
divin, conform grecilor.  
   In conciliul din Efes (431 d.H.), episcopii s-a introdus o mare erezie in 
crestinatate prin declararea Mariei (Miriam in evreieste) ca mama a lui 
Dumnezeu. In schimb, ni se zice in Evrei 7:3 ca Iisus, in calitatea Lui de 
Dumnezeu, este “ fara tata, fara mama, fara spita de neam (genealogie).” Cu 
aceasta ocazie, Nestorius, patriarhul Constantinopolului ce nega aceasta idee, a 
fost condamnat la moarte. 
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  Imprumutat din paganism, cultul Mariei se inspira din cultul dat marii zeite 
Artemis sau cel dat Dianei a Efesului, pazitoarea acestui oras. Israelitii in timpul 
profetului Ieremia adora si ei aceasta divinitate sub forma Reginei cerului 
(Ieremia 7). Acest nou rol atribuit Mariei nu era decat o manevra politico-
religioasa ca sa-i impiedice pe efeseni sa paraseasca Biserica romana, prin 
satisfacerea plecaciunilor lor idolatre. 1 Timotei 2:5 ne prezinta un singur 
mediator: Iisus Hristos si nu Maria, nici sfintii catolici/ortodocsi, ai caror 
sfintenie e discutabila. 
   Nu trebuie sa facem cercetari in scopul de-a identifica spiritele teritoriale ca sa 
le alungam cum sugereaza unii adepti ai cartografiei duhovnicesti. Persoanele 
care vor sa raspunda chemarii misionare trebuie insa sa se asigure neaparat ca e 
Domnul Insusi ce-i trimite. Intr-adevar, acesti oameni vor confrunta spirite 
teritoriale precum Filip in Samaria (Faptele Apos. 8) si Pavel in Efes ( Faptele 
Apos. 19) si multi alti slujbasi ai Domnului. 
    “Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor 
pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. 
Nu ne întindem prea mult, ca şi când n-am fi ajuns până la voi, căci, în adevăr, 
până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura 
noastră, adică, nu ne lăudăm cu ostenelile altuia; ci avem nădejdea că, dacă 
credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de 
mult, după măsura noastră. Aşa că vom putea propovădui Evanghelia şi în 
ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al 
altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata.“2 Corinteni 10:13-16.             
    Daca un misionar se aventureaza pe un teritoriu care e in afara zonei pe care 
Dumnezeu i-a atribuit-o, el se expune atacurilor spiritelor teritoriale caci nu va 
fi acoperit de ungerea Domnului pentru acel camp. Un misionar adevarat trebuie 
intotdeauna sa caute voia Domnului inainte de fiecare misiune sau invitatie. 
     In ce priveste slujba, ea nu e turism. De aceea, fiecare trebuie sa-si cunoasca 
limitele in campul sau misionar. 
    Pavel a fost impiedicat sa se duca in Tesalonic de 2 ori de catre satan. “Astfel, 
o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar 
ne-a împiedicat Satana.” 1 Tesaloniceni 2:18. Si de 2 ori i-a interzis Domnul sa 
se duca in cateva orase:” Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească 
Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, 
se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie.” Faptele 
Apos. 16:6-7. 
    Am fost o data invitat in Guadelupa, in 2010, la o conferinta crestina 
organizata de un pastor pe care il formasem si ce era stabilit acolo. Dar in 
timpul noptii, am avut un vis in care Domnul imi zicea:’ Daca pleci, ungerea nu 
va fi cu tine.’ Asa ca am refuzat invitatia misionarului din Guadelupa care a fost 
tare frustrat. O luna dupa aceea, am primit o alta invitatie pentru o alta 
conferinta, tot in Guadelupa, din partea unei persoane pe care nici n-o 
cunosteam. Dumnezue mi-a zis sa merg si El o sa fie slavit. Mai tarziu,  am aflat 
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ca misionarul care lucra cu mine era amestecat in mai multe scadaluri legate de 
bani si de femei. Daca as fi acceptat invitatia lui, as fi fost si eu asociat cu aceste 
scandaluri si cu murdaria sa. Trebuie sa intelegem ca purtarea ungerii nu 
inseamna ca suntem independent in ce-L priveste pe Domnul. Lupta 
duhovniceasca impotriva principalitatilor e teribil de reala, de aici si necesitatea 
de-a recurge mereu la rugaciune ca sa cunoastem parerea Domnului. 
Autoritatile si Stapanirile 
     In greaca, cuvantul ‘autoritate’ se zice ‘exposia’ si inseamna ‘putere’, 
‘regula’ sau ‘guvernare’. Aceasta categorie de demoni lucreaza cu anumite 
guverne si inspira dictaturi.  
      Toti tiranii au fost si inca mai sunt posedati de acest spirit (de ex. imparatii 
romani, Hitler, Stalin etc.). Aceasta posedare demoniaca explica motivul pentru 
care unii dintre ei au persecutat crestinii credinciosi Bibliei. Iisus a vorbit despre 
acesti tirani apostolilor zicandu-le: “Iisus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că 
domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu 
stăpânire.” Matei 20:25 
      “Dominatie’ se zice in greaca ‘arche’ si inseamna ‘inceput’, ‘primul’, 
‘sef’sau ‘functie’. Asadar, dracii de dominatie ii poseda pe unii conducatori sau 
dirijanti cu functii importante in sanul unei tari sau grup etc. Crestinii, in aceasta 
lupta cu diavolul, trebuie deasemenea sa se ridice impotriva fortaretelor, 
gandurilor, inaltimilor, rationamentelor si legaturilor familiale, adica contra 
neghinei pe care satan o planteaza in lume.(2 Corinteni 10:3-5) 
       Corintienii, ce erau greci, primisera ca mostenire: filozofia si rationamentul 
filozofilor precum:Socrate, Platon, Aristotel si multi altii. Acestia faceau totul in 
mod pur cognitiv, cum e cazul multor intelectuali azi ce isi traiesc viata crestina 
intr-un mod cu totul rational. Ori, nu ne putem apropia de Dumnezeu cu 
intelepciunea lumii acesteia care e carnala si diabolica. (vezi 1 Corinteni 1:21; 
Iacov 3:15) 
 
Fortaretele si rationamentele 
     Cuvantul ‘fortareata’ se zice ‘churoma’ in greaca si inseamna ‘castel’, 
‘inchisoare’. Multe persoane stau inchise in fortarete spirituale, in ideologii 
doctrinale, docmatice etc…  
     In ce priveste rationamentul, tradus, tot in greaca, prin‘ logimos’,inseamnand 
‘calcul’, el reprezinta: 
-Curentul rationalist (300 de milioane de adepti): este o doctrina conform 
careia nimic din ceea ce exista nu poate avea o explicatie straina de ratiunea 
umana (prin opozitie cu irationalismul ce accepta aceasta posibilitate). Acesta 
este un sistem filozofic ce sustine ca toate fenomenele din univers au atat 
cauzalitate explicabila, cat si legi stabile.  Totusi, Scriptura ne zice:” O, adâncul 
bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt 
judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi, în adevăr, ‘cine a cunoscut 
gândul Domnului? Sau cine  a fost sfetnicul Lui’?” Romani 11:33-35. 
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    Astfel, rationalismul se defineste ca o dispozitie a spiritului, caci nu acorda 
valoare decat ratiunii, rationamentului. Rationamentul este un curent de gandire 
ce presupune ca lumea e ordonata dupa reguli si ca fiinta umana poate sa le 
inteleaga pentru ca e o creatura rationala. Spiritul uman incearca sa inteleaga 
lumea si sa o discute prin intelegerea proprie.Intelegerea lumii nu mai e 
considerate ca un dar al lui Dumnezeu dat inteleptilor. Filozofia si educatia pe 
care Platon si Socrate le reprezentau se bazeaza pe aceasta pozitie. 
-Umanismul: acest termen vine din latinescul ‘ humanistas’ ce trimite la firea 
umana sau la cultura; el este derivat din insusi cuvantul ‘homo’=om. 
    El este o miscare de gandire dezvolatata in Italia, in timpul Renasterii ca 
reactie impotriva dogmatismului rigid al Epocii Medievale. El propune innoirea 
cu valori, cu filozofie, cu literatura si cu arta Antichitatii clasice,toate 
considerate fundamentul cunoasterii. 
    Umanistii Renasterii erau savanti insetati de stiinta. Ei isi afirmau credinta in 
fiinta umana pe care o puneau in centrul preocuparilor lor si ale carei potentiale 
cautau sa le dezvolte. 
    Asadar Adonai (= Domnul se zice in evreieste sau Iaşa prescurtarea de la 
Iaue)ne zice: „Blestemat  să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe 
un muritor  şi îşi abate inima de la Domnul!“ Ieremia 17:5; umanismul propune 
noi valori fondate pe ratiune si  pe liberul-arbitru. Gratie inventarii imprimeriei, 
aceasta miscare s-a dezvoltat repede in toata Europa si a dat mai ales nastere 
Reformei.   
    Cuvantul ‘umanism’ a aparut in timpul celei de-a 2-a jum. a sec. XIX-lea. 
Astazi, el desemneaza miscarea de gandire utopista si optimist ace-l plaseaza pe 
om deasupra la tot, ce are ca obiectiv dezvoltarea omului si care i-a conferit 
increderea in capacitatea sa de evaluare pozitiva. Omul trebuie sa se protejeze 
contra oricarei aserviri si impotriva a tot ce sta in calea dezvoltarii spiritului. El 
trebuie sa se zideasca independent de orice referinta supranaturala, sustin 
umanistii. Dumnezeu nu e in centrul ideilor si proiectelor lor. “Atunci şarpele a 
zis femeii: ‘Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi 
mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele 
şi răul’.” Geneza 3:4-5. 
-Agnotismul: pretinde ca existenta lui Dumnezeu nu poate fi dovedita sau 
negata, fiind deci imposibil de stiut daca Dumnezeu exista sau nu( 550 milioane 
de adepti). Biblia ne invita sa credem prin credinta ca Dumnezeu exista (Evrei 
11:4-6). Ea ne-a zis cu referinta la acest subiect sa privim creatia ce ne vorbeste 
de maretia lui Dumnezeu :” Romani 1:19-20. 
  Privind complexitatea universului, nu putem decat sa ne minunam in fata 
ingeniozitatii lui Dumnezeu:”Ridicati-va ochii in sus si priviti! Cine a facut 
aceste lucruri? Cine a facut sa mearga dupa numar, in sir, ostirea lor? El le 
cheama pe toate pe nume ; asa de mare e puterea si taria Lui, ca una nu 
lipseste.”  Isaia 40:26  
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   In cartea Psalmilor cap. 19, David povestete cum intinderea cerului manifesta 
Gloria Celui PreaInalt. Mainile Olarului ce ne modeleaza a creat imensitatea 
universului. Dupa cercetarile stiintifice, putem observa doar 10% din univers, ce 
ramane 90% este de neobservat chir cu telescoapele cele mai performante. Din 
cel 10% observabil, n-avem acces real decat la 4%. Cele 96% din 10% 
observabile sunt: materie neagra sau sumbra (gaz molecular, stele moarte, de 
talie inferioara, negre sau brune etc.) deci toate invisibile. Toate galaxiile (in jur 
de 200 miliarde) vazute de noi pe cer intra tot in acest 4%. 
  Galaxia noastra se numeste Calea Lactee si ea are intre 150-400 de miliarde de 
stele. Viteza Soarelui este de 100 de miliarde ani lumina si traverseza galaxia 
noastra  cam la o viteza de 300000 km pe secunda. Pamantul se invarte in jurul 
Soarelui cam la o viteza de peste 107000 km pe ora si in jurul lui axei lui cam la 
10000 km pe ora. Totusi, nu avem nici ameteli! Planetele nu se lovesc nici intre 
ele si nu-si ies din orbita, caci urmaresc legile fizicii (masa, spatiul, timpul, 
miscarea, gravitatia )stabilite de Dumnezeu:”Asa vorbeste Domnul:’Daca puteti 
sa rupeti legamantul Meu cu noaptea, asa incat ziua si noaptea sa nu mai fie la 
vremea lor’,” Ieremia 33:20. “ Asa vorbeste Domnul:’ Daca n-am facut 
legamantul Meu cu ziua si cu noaptea, daca n-am asezat legile cerurilor ai ale 
pamantului’.” Ieremia 33:25. Olarul e mai intelligent decat toti oamenii de 
stiinta reuniti, Aleluia! 
   Dumnezeu, in calitate de Olar si de Arhitect prin excelenta, a prevazut planeta 
Pamant cu un scut natural numit’camp magnetic’ ca sa-l protejeze de vanturile 
solare. Campul magnetic se face simtit  pana la o altitudine inalta , intr-o 
regiune numita magnetosfera (altitudinea de peste1000 km). 
  Magnetosfera protejeaza Pamantul de vanturile solare(mai ales de particulele 
energetice emise de Soare) pentru ca ea orienteaza razele solare in lungul 
campului magnetic terestru. Oprirea particulelor solare e cel mai eficace la 
Ecuator si slaba la poli (de aici si existenta aurolelor poleare numite boreale). 
Campul magnetic are rol deci de scut natural al pamantui. Mainile Olarului au 
creat Luna si au plasat-o la 384000 km de Pamant, distanta  precisa unde joaca 
un rol de stabilizator pentru conditiile noastre climaterice, prin faptul ca mentine 
Pamantul in axa sa de 23,5°. Daca ea nu ar exista (fara Luna), axa ar fi inclinata 
de la 0° la 90 °, iar Pamantul ar fi transformat intr-o  nebun titirez si toata viata 
de pe el ar disparea (Geneza 1:14-19).  
   Mainile Olarului au creat Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul nostru 
olar, ca un scut ce proteajeaza Pamantul de comete si de asteroizi, impiedicand 
astfel o coliziune fatala. Exista in tot universal sute si sute de miliarde de galaxii 
in care se gasesc miliarde si miliarde de stele-stele  in jurul carora orbiteaza 
miliarde si miliarde de planete. Cifrele astea, in ele insele, ne pot invarti capul, 
nu? 
     Totusi, in Isaia 42:12:”Cine a masurat apele cu mana lui? Cine a masurat 
cerurile cu palma si a strans tarana pamantului intr-o treime de masura? Cine 
a cantarit muntii cu cantarul si delaurile cu cumpana?”  
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    In Psalmul 147:4 e zis ca Dumnezeu stie numarul stelelor si le-a dat la fiecare 
un nume! 
  Universul e ca o graunte de nisip in raport cu cerurile si Domnul e atat de mare 
ca cerurile cerurilor nu-I pot contine maretia sau gloria(1 Imparati 8:27). 
” Prin credinta pricepem ca lumea a fost facuta prin Cuvantul lui Dumnezeu, 
asa ca tot ce se vede n-a fost facut din lucruri care se vad.”Evrei 11:3. 
  Galileo, fizician si astronom Italian din sec. al-XVII-lea a recunoscut maretia 
Creatorului – de exemplu in scrisoarea lui catre ducesa Cristina a Lorenei, 
zicea:” Intentia Duhului Sfant e sa ne invete cum mergem in cer si nu cum 
merge cerul.” 
-Atesimul(200 de milioane de adepti): este definit in mod traditional ca         
‘ne-credinta in existenta lui Dumnezeu’. Astfel, ateismul implica respingerea 
activa acestei idei. Regele si profetul David a zis despre acest subiect:  
“Nebunul zice în inima lui: ‘Nu este Dumnezeu!’S-au stricat oamenii, fac fapte 
urâte; nu este nici unul care să facă binele. Domnul Se uită de la înălţimea 
cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi 
care să caute pe Dumnezeu.” Psalm 14:1-3 
  In realitate, toate fiintele umane sunt credincioase caci toti credem in ceva, fie 
in oameni, fie in dragoste etc. Deasemenea, persoanele zise ate sunt confruntate 
cu o situatie catastrofica, e Dumnezeu acela pe care ele-L invoca!!! 
  Rene Descartes zicea:’ Dumnezeu exista pentru ca, in calitate de fiinta 
perfecta, daca i-ar lipsi existenta, atunci n-ar mai fi perfect.’ “Eu sunt o fiinta 
imperfecta, exista in spiritul meu notiunea de perfectiune. Cine altcineva daca 
nu Dumnezeu insusi, a putut sa-mi dea aceasta notiune de perfectiune?” 
    “Existenta proprie fiecarui om nu tine de omul insusi pentru ca ar fi fost creat 
perfect si astfel, ar fi Dumnezeu. Ea nu poate fi atribuita decat lui Dumnezeu, 
fiinta perfecta.” 
 
Inaltimile 
   ‘ Hupsoma’ in greaca inseamna ‘bariera’. E vorba de orgoliul uman ce se 
ridica impotriva Cuvantului lui Dumnezeu. Acest orgoliu se traduce prin tot 
felul de filozofii, ideologii, rationalism … Toate aceste filozofii se ridica 
impotriva lui Dumenzeu si impotriva copiilor lui Dumnezeu. Iata de ce Domnul 
i-a echipat pe crestini cu niste arme puternice care pot rasturna aceste 
rationamente omenesti. 
     Cand omul primeste revelatia despre cine este Dumnezeu, el primeste in 
acelasi timp si revelatia a ceea ce este el insusi ( o creatura atat de minunata , 
dar umpluta de pacat si incapabila de-a se salva ea insasi), doar atunci se poate 
pocai omul.   
   “Te laud ca   sunt o faptura asa de minunata. Minunate sunt lucrarile Tale si 
ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” Psalm 139:14 
   Omul-creatura cea mai minunta creata de Dumnezeu are un creier ce contine 
100 miliarde de neuroni(celule). Fiecare neuron primeste de la 1000 pana la 
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10000 de legaturi sinoptice venite de la alti neuroni; astfel incat in total exista in 
el in jur de un milion de miliarde de conexiuni. Informatia circula cu o viteza de 
100m/s. 
  Unul dintre lucrurile cele mai minunate pe care le-a facut Dumnezeu la crearea 
omului a fost faptul ca El a pus in noi ADN-ul, care nu e alt lucru decat  
plod si fara chip, ochii Tai ma vedeau; si in cartea Ta erau scrise toate zilele 
semnatura Sa. 
     “ Cand eram un plod si fara chip, ochii Tai ma vedeau; si in cartea Ta erau 
scrise toate zilele care-mi erau randuite, mai inainte de a fi fost vreuna din 
ele.”Psalm 139:16. 
  Aceasta masa ‘neuniforma’este ‘un embrion’, ‘un fetus’. Toti embrionii 
poseda un ADN,semnatura si scrierea lui Dumnezeu. 
   ADN(acidul dezoxiribonuclear) este purtatorul informatiei genetice proprie 
fiecarei finite umane (culorii ochilor, a parului, a pielii, etc.). Daca s-ar derula si 
s-ar pune cap la cap toate legaturile ADN-lui continut de corpul uman, s-ar 
putea face turul Pamantului de 5 mil.de ori sau de o mie de ori dus-intors 
Pamant-Soare, stiind ca Soarele e cam la 150 mil. km de noi. Intr-adevar, 
fiecare fiinta umana contine intre 50000 si 100000 miliarde de celule si fiecare 
celula are in jur de 2 metri ADN.  
   ADN este ca o carte ce inchide toate informatiile privind fiecare fiinta umana. 
Aceasta e semnatura Olarului, a Stapanului Cerului si al Pamantului. 
 
Legaturile familiale: mostenirea familiala sau arborele genealogic 
   Orice persoana are o genealogie, insusi Domnul Iisus-Hristos avea una: Matei 
1, Luca 3. La evrei, genealogia persoanelor era necesara pentru serviciul din 
templu (levitii si descendentii lui Aaron), pentru casatorii, etc. 
    Genealogia este o mostenire familiala. Exista 2 feluri de mosteniri pe care le 
primim de la parintii noastri: o mostenire fizica si una spirituala. 
-Mostenirea fizica: In ce priveste mostenirea fizica primita de la parinti, e 
important sa stim ca fiecare fiinta umana are in celulele sale un AND care ii e 
propriu doar lui. 
   Dupa oamenii de stiinta, AND-ul este patrimonial nostru genetic. El contine 
un plan de constructive care permite fiecaruia dintre noi sa fim diferiti. Dar 
acest patrimoniu e direct influentat de acela al parintilor nostril: ceea ce numim 
‘ereditate’! 
    Intr-adevar, patrimonial genetic e continut in toate celulele, ovulele , cat si 
spermatozoizii. Cand un ovul si un spermatozoid se unesc ca sa creeze o noua 
fiinta vie, caracteristicile genetice continute in fiecare din aceste 2 celule se 
combina si creeaza o lista de caractere genetice. O jumatate din acest patrimoniu 
provine de la tata si alta de la mama, de unde si asemanarea fizica si morala a 
copiilor cu parintii lor (trasaturi de character si boli ereditare). 
    De ex., anumite persoane sufera de aceleasi suferinte fizice ca si parintii lor 
(probleme cardi-vasculare, diabet, colesterol, etc.) 
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-Mostenirea spirituala: exista pasaje in Biblie ce ne vorbesc despre mostenirea 
spirituala delegata noua de parinti:” De aceea, după cum printr-un singur om a 
intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.” Romani 5:12. 
   Se zice ca toti oamenii au iesit din acelasi sange:”  Eu le-am făcut cunoscut 
Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit 
Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Faptele Apos. 17:26. 
  In schimb, in Scriptura, sangele reprezinta viata sau mai bine zis sufletul 
(Levetic 17:11-14). 
   Deci, prin pacatul sau, Adam ne-a transmis tuturor moartea pentru ca sangele 
sau era poluat si acesta e sangele care mai curge inca si azi in venele noastre. 
 Mostenirea spirtuala implica toate bolile duhovnicesti si toate comportarile pe 
care le-am primit de la parintii nostril: mania, poligamia, minciuna etc. 
 Petru numea aceasta mostenire ‘ modul rau de-a trai’ (1 Petru 1:18). Toate 
persoanele cu o viata neimplinita sunt mostenitorii lui Adam si a parintilor lor. 
De ex., un copil ai carui parinti sunt vrajitori e predispus sa fie si el vrajitor   
intr-o buna zi, pentru ca poarta samanta vrajitoriei in el caci vorba aia “cainii nu 
fac pisici’:” Iată că toţi cei ce spun zicători, vor spune despre tine zicătoarea 
aceasta: ‘Cum este mama aşa, şi fata!’Tu eşti fata mamei tale care s-a 
dezgustat de bărbatul şi copiii ei. Tu eşti sora surorilor tale care s-au dezgustat 
de bărbaţii şi copiii lor. Mama voastră era o hetită, şi tatăl vostru, un amorit. 
Sora ta cea mai mare, care locuieşte la miazănoapte de tine, este Samaria, ea şi 
fiicele ei; şi sora ta cea mai mică este Sodoma şi fiicele ei, şi locuieşte la 
miazăzi de tine. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor şi ai săvârşit aceleaşi 
urâciuni, ci, ca şi cum atât ar fi fost prea puţin, ai fost mai stricată decât ele în 
toate purtările tale.” Ezechiel 16:44-47 
  Izabela e un exemplu de mostenire familiala si spirituala. Printesa de origine 
sidoniana si sotia lui Ahab, ea era o mare adoratoare a lui Baal, zeul ploii. 
Sidon, fondatorul orasului omonim, era fiul cel mai al lui Canaan, nepotul lui 
Noe. In schimb, Noe l-a blestemat pe Canaan si acest blestem a cazut si peste 
Sidon ce era primul nacut al acestuia din urma.:” Canaan a născut pe Sidon, 
întâiul lui născut “ 1 Cronici 1:13. 
  Dupa Scripturi, primii nascuti primesc dubla portie din mostenirea parintilor 
lor. (Deuteronom 21:15-17) Sidon, primul nascut al lui Canaan a primit o portie 
dubla de blestem de la tatal sau. Izabela venea deci dintr-o tara a carui stramos 
fusese blestemat de Noe.  
     Va intrebati poate daca crestinii mai au inca legaturi? Ca sa raspundem la 
aceasta intrebare pusa de mii de crestini, sa meditam in Coloseni 2:12-14:          
“fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, 
prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. Pe voi, care 
eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată 
împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate 
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greşelile. A şters zapisul {actul} cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră 
şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” 
 
    Domnul a facut o analogie intre nasterea fizica si cea spirituala in Ioan 3:4-8: 
“Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua 
oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”Iisus i-a răspuns: ‘Adevărat, 
adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este 
născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: <Trebuie să vă naşteţi din 
nou.>Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici 
încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul’.”  Ioan 3:4-8 
    La nasterea unui bebelus se taie cordonul ombilical, ca sa-I permita acestuia 
sa fie autonom. In pantecul mamei, copilul respire si se alimenta prin acest 
cordon, dar de la iesirea lui din pantec, el e detasat fizic de mama-sa. Astfel el 
isi poate folosi plamanii ca sa respire si se poate alimenta pe cale bucala. 
Strigatul pe care-l scoate la nastere e dovada ca poate respire singur pentru ca 
plamanii ii sunt umpluti cu oxigen. 
     La fel e si cu nasterea din nou, crestinii sunt in mod automatic eliberati de 
toate legaturile familiale si ancestrale, taiati din maslinul ce e salbatic in mod 
natural, si altoiti in maslinul roditor: Hristos (1 Petru 1:18) 
   “ Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, 
ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi 
altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?”Romani 11:24. Maslinul 
salbatic reprezinta lumea pierduta. Legaturile familiale sunt taiate pentru ca fac 
parte din lume. 
    Dar satan va incerca sa-i reconecteze pe crestini cu legaturile lor ca sa-i poata 
controla iarasi ( 1 Petru 5:8; 2 Petru 2:1-21). 
 “Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate 
şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.” 1 Petru 5:8. 
“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’.”Matei 12:43-45. 
 “In adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin  cunoaşterea 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi 
de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine 
pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să 
se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce 
spune zicala adevărată: ‘Câinele s-a întors la ce vărsase’ şi ‘scroafa spălată    
s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă’.”  2 Petru 2:20-22. 
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     Cand un crestin pacatuieste, el da iar acces lui satan in viata lui (Efeseni 
4:26-27); astfel, crestinul ce-a pacatuit trebuie sa-si confeseze imediat pacatul 
Domnului si fratilor deasemenea, ca sa primeasca rugaciunea de eliberare. 
    “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. “ Iacov 5:16. 
    Graul e eliberat de legaturile familiale, dar nu trebuie sa deschida usa 
pacatului. Pentru aceasta, el trebuie sa duca neincetat o lupta duhovniceasca. 
Cat priveste campul, adica lumea, ea nu poate fi eliberata de legaturile familiale 
decat daca il accepta pe cel ce poate sterge orice blestem: Iisus. 
Coloseni 2:14-15. 

4) Rezistati diavolului! 

“Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de 
voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:7-8.  
   “Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în 
ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, 
dar, având mijlocul încins cu adevărul , îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii , 
având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.Pe deasupra tuturor 
acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile 
arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii  şi sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu.“  Efeseni 6:11-17. 
 
   Apostolii Petru si Pavel le cereau crestinilor ‘sa reziste’ lui satan si demonilor. 
Aceasta rezistenta trebuia facuta prin credinta caci fara aceasta virtute, se cade 
usor in depresie si in descurajare. (Romani 1:17) Credinta vine din Cuvantul lui 
Dumnezeu si acest Cuvant ne zice ca Ieşua l-a invins pe Satan. Deci acela ce se 
angajeaza intr-o lupta spirituala trebuie sa apuce victoria prin credinta si sa se 
opuna dusmanului amintindu-i acestuia Scriptura. Sa rezistati ‘ antistemi’ in 
greaca inseamna ‘ a se opune’ dusmanului. Acest verb e folosit de mai multe ori 
in Biblie. 
 
    Iane si Iambre: acesti 2 vrajitori s-au opus lui Moise.” După cum  Iane şi 
Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc 
adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte 
credinţa.” 2 Timotei 3:8. Moise a cunoscut o confruntare directa cu servitorii 
lui satan. El se opusese lor in vederea eliberarii poporului lui Dumnezeu. Moise 
a trebuit sa duca un razboi spiritual impotriva puterilor oculte. 
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    Ieşua:Domnul Iisus, Mesia a suferit numeroase opozitii.” Uitaţi-vă, dar, 
cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de 
mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de 
oboseală în sufletele voastre.”Evrei 12:3. Tot timpul vietii sale terestre, 
Domnul s-a opus puterilor demoniac si religioase. El l-a confruntat direct pe 
satan si pe acolitii lui. 
 
  Pavel si Barnabas: Bar-Isus sau Elymas, profet mincinos si servitor al lui 
satan s-a opus lui Pavel si lui Barnabas ca sa impiedice conversiunea 
proconsulului Sergius Paulus ce conducea Insula Pafos. Alexandru   se opunea 
si el invataturii lui Pavel (2 Timotei 4:14-17). 
   Batalia duhovniceasca e o realitate pe care fiecare crestin trebuie s-o traiasca. 
Intr-adevar, de la conversiune, crestinii intra in opozitie cu regatul intunericului.       
In aceasta lume exista 2 tabere: acela al Domnului Iisus-Hristos care va domni 
curand pe pamant si cea a lui satan care guverneaza acum lumea (1 Ioan 5:19). 
Intreaga viata crestina reprezinta un ansamblu de lupte si de opozitii impotriva 
pacatului, a firii, a lui satan si-a demonilor lui, contra oamenilor, religiosilor, 
gandurilor necurate… 
    Satan cauta mereu sa-i inroleze pe crestini in armata lui, el nu oboseste nici. 
Crestinii trebuie sa-si dea neaparat seama ca sunt chemati sa se opună 
dusmanului tot timpul vietii lor. “Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă 
diavolului, şi el va fugi de la voi.”Iacov 4:7. 
    In acest pasaj, verbul a ‘rezista’ semnifica si ‘ a se opune’. Trebuie sa ne 
opunem diavolului prin propria supunere fata de Cuvantul vietii. 
 
    “Fi ţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în 
credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. “     
1 Petru 5:8-9. 
 
  Ca sa intelegem putin batalia pe care o ducem contra puterilor satanice, sa ne 
uitam la modul in care functioneza lumea: cand un partid politic e la putere, 
partidul de opozitie il ataca in mod constant ca sa-l faca sa cada (in sondaje) si 
astfel sa-i ia locul. Satan actioneaza la fel impotriva imparatiei lui Dumnezeu. 
El domneste acum ca dumnezeu si print al acestei lumi (Ioan 14:30; 2 Corinteni 
4:3-4; Efeseni 2:1-2). El pregateste natiunile ca sa intampine Fiara din 
Apocalipsa cap. 13. Crestinii vor domni cu Iisus pe Pamant timp de 1000 de ani 
o data ce Domnul va distruge regatele acetei lumi conduse de satan ( Daniel 2). 
  Apostolul Pavel foloseste verbul ‘a lupta’ ca sa ne vorbeasca despre razboiul 
pe care crestinii il duc contra imparatiei lui satan. Acest termen grec inseamna 
in mod literal ‘o lupta contra a 2 indivizi in care unul incearca sa-l inlocuiasca 
pe altul, Victoria fiind castigate prin mentinerea dusmanului la sol si prin 
punerea mainii pe gatul acestuia’. Aceasta lupta nu e o lupta contra carnii si 
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sangelui, ci contra dominatiilor, autoritatilor, printilor acestei lumi a 
intunericului si impotriva spiritelor rele din locurile ceresti. 
   Acesti draci, impotriva carora noi luptam, folosesc tot felul de artificii ca sa-i 
seduca si sa-i distruga pe oameni. Ei utilizeaza si agenti umani ca sa-i atinge pe 
copiii Domnului. Exista in Scripturi numeroase persoane ce au fost in slujba 
Celui Rau, semanati in tabara (lume) ca sa distruga graul ( crestinii).  
Cain: el a fost primul om care a comis un fratricid. El este fondatorul religiei 
ce-a persecutat credinciosii. Demonii se servesc de ex. lui ca sa ridice persoane 
ce-si zic servitor ai Domnului, dar care in relaitate ii combat pe sfinti. Acesti 
profeti mincinosi ii persecute pe adevaratii slujitori ai Domnului. Cain, alegand 
sa-si ucida fratele (pe Abel) a apartinut posteritatii Sarpelui- 1 Ioan 3:12. Fratele 
lui Abel apartinea posteritatii Femeii. Cain e imaginea bisericii apostate ce-I 
combate pe adevaratii ucenici ai Domnului Ieşua care-s condusi de Spirit. 
   Sa remarcam ca dracii opereaza cu o mare hotarare in timpurile acestea din 
urma pentru ca sunt presati de timp, stiind ca nu le mai ramane mult. 
   In trecut, ei posedau oamenii si le faceau lucruri contrare vointei lui 
Dumnezeu. Printre ei, ii regasim pe Cain, Nimrod, Core, Balaam, Izabela etc. In 
prezent, demonii isi continua actiunea impotriva oamenilor manifestandu-se sub 
mai multe aspecte: sub forma sirenei apelor (spiritul de seductie prin sex), soti si 
sotii de noapte, spirite religioase (Cain, Balaam, Izabela, Nicolaitii), spirite de 
vrajitorie si de control (Izabela), spirite de dominatie (Faraon, Nicolaitii), spirite 
de revolta si de orgoliu ( spiritul lui Nimrod, Core, Absalom, Diotref), spirite de 
razboinici si de ucigasi ( delicventa, razboaie, violenta), spirite de tradare si de 
furt ( spiritul lui Iuda), spirite de lux, de invidie (dorinta a ceea ce nu ne 
apartine), de prosperitate si de materialism ( Ghehazi sau Balaam 2 Imparati 5), 
spirite de diviziune (rasism, tribalism), de fornicare si adulter (divort si 
remariaj), spirite de obezitate ( Esau), spirite de moarte si sinucidere, spririte ce 
conduc la dragostea de lume si la apostazie:” Căci Dima, din dragoste pentru 
lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în 
Galatia, Tit în Dalmatia.”2 Timotei 4:10. 
   Multe spirite sunt si la originea numeroaselor boli ale omului, de ex.: epilepsia 
(Matei 17), nebunia (Marcu 5:1-20), sterilitatea, hemoragiile( Luca 8:43-48), 
sida, cancerul, paralizia, cistita.. 
 
    Somnul spiritual 
   “Dar, pe cand dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină 
între grâu şi a plecat.”Matei 13:25. 
 
   Diavolului ii place sa lucreze in timp ce crestinii dorm. El seamana noaptea 
dezordine cu ajutorul neghinei (agentii sai, pacatul, falsele doctrine etc.). 
   Sa remarcam ca dusmanul-numit si hot, seamana in timp ce slujitorii 
stapanului campului sunt adormiti. E interesant de notat ca in Antichitate, 
somnul era numit ‘fratele geaman al mortii’. 
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   Somnul e asadar atat imaginea mortii, cat si a puturoseniei spirituale. In loc sa 
vegheze cu Domnul in clipele cruciale ale transfigurarii Sale de pe munte si in 
Gradina Ghetimani, ucenicii: Petru, Iacov si Ioan au fost cuprinsi de somn: 
“Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi 
putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în 
ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 
Matei 26:40-41 
    In Matei 13:25 si 24:42-43, slujbasii campului dormeau noaptea, ceea ce i-a 
dat ocazie dusmanului sa semene neghina. 
    In Scriptura, noaptea reprezinta imparatia intunericului sau si mai bine zis 
pacatul. “Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului 
răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, 
popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.”Isaia 
60:1-2 
“Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca 
un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai 
întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 
Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 
Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.”                       
1 Tesaloniceni 5:4-8. 
 Noaptea este perioada cand se incheie lucrul, e timpul: mortii, al pacatului si al 
rusinii. E in acelasi timp si timpul stupiditatii morale si a intunericului, dar si 
timpul in care aceia care-s obositi dorm:” Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce 
zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din 
noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.”Matei 24:42-43. 
  E practic miezul noptii in orologiul Domnului. Intunericul (pacatul, apostazia, 
demonii) acopera toate natiunile.   Cele 10 fecioare au adormit: Matei 25          
“Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul 
să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi 
decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne 
dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în 
fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă” Romani 13:11-14 
  In acest pasaj, Domnul ne invata ca noaptea (apostazia, pacatul, activitatile 
demoniace) e inaintata. Efectiv pacatul si-a atins paroxismul in genratia 
noastra:2013. 
  Dupa pilda din Matei 25:1-13, cele 10 fecioare au atipit si apoi au adormit 
pentru ca Mirele intarzia sa mai vina. Acest somn reprezinta moartea spirituala, 
lipsa de vigilenta sau mai bine zis apostazia. 
  Somnul celor 10 fecioare corespunde starii duhovnicesti a Bisericii din Sardes 
si din pacate bisericilor noastre actuale. 
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“ Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i:’Iată ce zice Cel ce are cele 7 Duhuri 
ale lui Dumnezeu şi cele 7 stele:<Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că 
trăieşti, dar eşti mort.Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci 
n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte, 
dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un 
hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.Totuşi ai în Sardes câteva nume 
care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, 
fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi 
şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea 
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.>Cine are urechi să asculte ce zice 
bisericilor Duhul’.”Apocalipsa 3:1-6. 
  Aceasta biserica parea vie, dar in realitate operele sale erau moarte desi 
primise Cuvantul lui Dumnezeu. Din nefericire, acest Cuvant n-a produs 
fructele necesare din cauza neglijentei. Actualitatea si apostazia din sanul 
bisericilor confirma ca e aproape miezul noptii in orologiul Domnului. In 
schimb, la miezul noptii e somnul cel mai adanc. E imaginea pacatului ajuns la 
paroxism in natiuni si in sanul numeroaselor noastre adunari. 
  Domnul e pe cale sa strige la urechi poporului Sau: ‘Treziti-va din somn, fiti 
constienti ca timpurile sunt rele, preaiubitilor!” 
  Copiii lui Dumnezeu trebuie sa vegheze chiar si-n clipele de intuneric sau de 
apostazie pentru ca lipsa vigilentei da acces satanei (ce iubeste sa lucreze 
noaptea cu acolitii lui-Matei 24:45; 1 Petru 5:8, Ioan 9:4). In timp ce crestinii 
dorm, satan seamana neghina (doctrinele mincinoase si pacatul) in adunarile 
noastre: seceta spirituala, scandalurile, diviziunile, apostazia. 
 

III.  NEGHINA: SURSA BETIEI SI A ZIDANIEI 
 
    Cuvantul ‘neghina’ se zice ‘ebriacus’in latina, ce da ebrietate/betie in limba 
romana. Asadar, unul din rolurile neghinei e acela de-a imbata graul/copiii 
Domnului. In Scriptura, betia e sinonima cu desfranarea duhovniceasca sau cu 
cea fizica.  
    Neghina e o graminacee, ca si graul. Ea creste in mijlocul secerisului in toate 
climatele. Desi tija si spicele o diferentiaza de spicul de grau in timpul recoltei, 
totusi nu la fel se intampla in timpul cresterii ierbii sau a boabelor. Ele se 
confunda cu boabele altor cereale in momentul recoltei. Amestecul lor cu bobul 
bun comunica calitatile raufacatoare ale fainii lor, caci boabele poseda o toxina 
(un alcaloid) ce actioneaza asupra sistemelor nervos si digestiv. 
  Alcaloizii cei mai cunoscuti sunt: morfina, colchina, atropina, cofeina, teina, 
cocaina, mescalina, acidul lizergic si aconitina. In botanica, neghina e o planta 
ierbacee anuala din familia poaceelor, adica o iarba rea ce seamana cu ‘iarba de 
Italia’, foarte periculoasa mai ales pentru campurile de cereale (plantele 
mesicole) din cauza boabelor ei cu marimea apropiata de cele ale graului. In 
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plus, boabele neghinei sunt adesea infestate cu o ciuperca ce contine alcaloizi, 
mai ales lolina cu proprietati narcotice. Altadata,existau chiar si cazuri de 
otravire a omului cu faina de grau contaminata cu neghina - aceasta samanta 
blestemata, folosita alaturi de spini, de catre patriarhul Iov ca simbol de 
blestem.(Iov 31:40) 
  In mod spiritual, neghina reprezinta prieteniile rele (1 Corinteni 15:33) de care 
Biblia ne da numeroase exemple. 

1)  Fiti atenti la prieteniile rele 
     Exista mai intai ramasita de oameni iesiti din Egipt o data cu evreii:” Copiii 
lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în număr de aproape 600 000 de 
oameni care mergeau pe jos, afară de copii. O mulţime de oameni de tot soiul 
s-au suit împreună cu ei; aveau şi turme însemnate de oi şi boi.”                
Exod 12:37-38. 
  Acest amestec de tot felul de persoane fu cauza de pofte si diviziune printre 
evrei.” Adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit 
poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plângă şi să zică: ‘Cine ne va 
da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peştii pe care-i mâncam în Egipt şi 
care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praz, de ceapă şi de 
usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd decât 
mana aceasta’.”Numeri 11:4-6 
  Evreii facusera un legamant cu aceasta ramasita si de aceea au avut numeroase 
necazuri. O alianta sau un legamant este un pact contractat intre mai multe 
persoane sau partide. Satan stie ca Yaue este Dumnezeuul legamintelor, asadar 
el se avantureaza sa le incheie cu copiii Domnului ca sa-i distruga. Exista mai 
multe tipuri de aliante pe care el incearca sa le incheie cu viclenie ca sa 
introduca printre noi neghina: 
 
-Ospitalitatea: gabonitii s-au infiltrat cu viclenie printre poporul lui Israel si au 
reusit ca incheie un legamant ce i-a costat in final tare scump pe evrei (Iosua 9).    
Intr-adevar, ei n-au adus decat necaz lui Israel ( 2Samuel 21:1-14). In plus, 
prezenta lor chiar in centrul Canaanului a favorizat schizma dintre triburile din 
nord si cele din sud sub regele Roboam ( 1 Imparati 12), pentru ca evreii 
incheiasera aceasta alianta cu gabonitii de oferire a ospitalitatii fara sa-L 
consulte pe Dumnezeu. Nu trebuie deci sa deschideti usa casei voastre fara sa-L 
consultati pe Domnul, caci riscati sa gazduiti neghina.  
   Sotia mea si cu mine am gazduit o femeie timp de 1 an fara sa cerem voia Lui 
si aceasta din urma n-a ezitat sa vina sa ma vada in plina noapte in salonul unde 
meditam Cuvantul  ca sa-mi zica ca ea e sotia mea desi sunt casatorit! Alte 
persoane gazduite de noi ne-au cauzat multe necazuri pana acolo ca am suferit o 
multime de opresiuni si atacuri mari din partea dusmanului. 
 
-Casatoria cu o persoana  rea e o a-2-a forma de alianta. Aceea dintre Ahab si 
Izabela e un exemplu perfect. Casatoria conform Scripturii e un legamant de 
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nedezlegat (indisolubil) si inviolabil. Nu trebuie sa va angajati pe aceasta cale 
fara sa cautati in mod veritabil voia Domnului.” Şi dacă întrebaţi: ‘Pentru 
ce?’… Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, 
căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai 
încheiat legământ! Nu ne-a dat Unul singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă şi       
ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi 
seama, dar, în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din 
tinereţea lui!” Maleahi 2:14-16. 
  Casatorindu-se cu Izabela, Ahab a deschis, fara sa-si dea seama,usa demonilor 
si cultelor pagane in Israel. Izabela,o printesa de origine sidoniana, era urmasa 
lui Sidon care mostenise blestemul stramosului sau Canaan. Ea trebuia sa fie 
sclava urmasilor lui Sem, adica a evreilor. In schimb,in loc de sclava a 
posteritatii lui Noe, casatoria sa cu Ahab i-a dat drept legitim de printesa si sefa 
a evreilor. Ea a acaparat astfel puterea si l-a dominat complet pe sotul ei Ahab. 
L-a initiat in practicile oculte si a introdus in mod oficial in Israel cultul lui Baal 
si cel al Astarteei. Ea este mai ales renumita pentru: interzicerea cultului lui 
Yaue – inlocuit cu cel al lui Baal si cel al Astarteei, pentru uciderea profetilor 
Celui Vesnic, pentru combaterea profetului Ilie, pentru conducerea intregii tari 
Israel si organizarea uciderii lui Nabot, a carui mostenire i-a dat-o lui Ahab.       
(1 Regi 21:1-22). 
   Solomon si printesele pagane sunt un alt ex. de acest tip de casatorie.                 
(1 Regi 11:1-13). 
 
-Colaborarea e un al 3-lea tip de alianta. Precum Zorobabel, trebuie sa refuzam 
sa colaboram cu dusmanul. 
    “Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu 
Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi 
le-au zis: ‘Să zidim şi noi cu voi; căci şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul 
vostru şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care   
ne-a adus aici.’ Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel     
le-au răspuns: ‘Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului 
nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a 
poruncit  împăratul Cirus, împăratul perşilor.’Atunci oamenii ţării au înmuiat 
inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească şi au 
mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot 
timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul 
perşilor.” Ezra 4:1-5 
-  
      Neghina simbolizeaza si betia sau defranarea fizica: 

2) Vinul desfranarii 
“Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de 
Duh.”Efeseni 5:18. 
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  Istoria lui Noe si cea a lui Lot si a fetelor sale e o buna ilustrare a desfranarii 
legata de betie. Noe a fost primul betiv din istoria biblica. 
“ Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie. A băut vin, s-a 
îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut 
goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară. Atunci Sem şi Iafet 
au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndărătelea şi au acoperit 
goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut 
goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse 
fiul său cel mai tânăr. Şi a zis:’Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor 
fraţilor lui!’ El a mai zis:’Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi 
Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, 
Iafet să locuiască în corturile lui Sem şi Canaan să fie robul lor’!”            
Geneza 9:20-27. 
     Ham, fiul lui Noe, a descoperit goliciunea tatalui lui si nu n-a avut grija s-o 
acopere. In schimb, a ras de acesta; astfel incat descoperindu-l e ca si cum s-ar fi 
culcat fie cu elm, fie cu maica-sa:  “Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său 
şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie 
pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.”Levetic 20:11. 
    Pacatul lui propriu l-a condus pe Ham la blestem: 
“Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a 
temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră, cu cele două fete ale lui. Cea 
mai mare a zis celei mai tinere: ‘Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai este niciun 
bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. Vino să 
punem pe tatăl nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm 
sămânţa prin tatăl nostru.’ Au făcut, dar, pe tatăl lor de a băut vin în noaptea 
aceea; şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă 
nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare a zis celei 
mai tinere: ‘Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i 
dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne 
păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.’ Au dat tatălui lor de a băut vin şi în 
noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de 
seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.Cele două fete ale lui Lot au 
rămas astfel însărcinate de tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a 
pus numele Moab; el este tatăl moabiţilor din ziua de azi.Cea mai tânără a 
născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi: el este tatăl amoniţilor din 
ziua de azi. “Geneza 19:30-38. 
 
     Desfranarea duhovniceasca-“Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.”Efeseni 5:18.  
  Pentru a-i imbata pe cestini cu vinul desfranarii, satan foloseste multe artificii. 
Cum e stapan in materie de deghizare si imitare (2 Corinteni 11:13-15), el imita 
deci masa Domnului propunand oamenilor mancarurile regilor si vinul 
desfranarii (Daniel 1).  
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   La fel, Izabela a invitat la masa ei 850 d eprofeti ca sa-i intoarca de la viziunea 
cerului( 1 Imparati 18:19). 
  Apostolul Ioan a primit dezvaluiri cu privire la acest subiect cand era in 
inchisoare pe insula Patmos: “Apoi, unul din cei 7 îngeri care ţineau cele 7 
potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: ‘Vino să-ţi arăt judecata curvei 
celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi 
locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei’! Şi m-a dus, în Duhul, 
într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină 
cu nume de hulă, şi avea 7 capete şi 10 coarne. Femeia aceasta era  îmbrăcată 
cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu 
mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile 
curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: <Babilonul cel mare, mama 
curvelor şi spurcăciunilor pământului.> Şi am văzut pe femeia aceasta, 
îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am     
văzut-o, m-am mirat minune mare.”Apocalipsa 17:1-6. 
 
   Ingerul trimis de Domnul i-a zis ca aceasta femeie era ‘mama’ ,( ‘meter ‘ in 
greaca), adica ‘sursa’ impuritatilor/necuratiilor si a abominarilor pamantului. 
  In concluzie, Izabela sau mai bine zis Babilonul este la baza tuturor: sectelor, 
religiilor, profetilor mincinosi, pacatelor, idolatriilor, de tot ce e lumesc etc. 
  Ca sa intelegem motivul pentru care bisericile si slujbele, desi chemate de 
Dumnezeu, au devenit betive, trebuie sa mergem la sursa, adica la babilon. 
Trebuie sa vedem problemele la radacina si nu la suprafata. 
    Femeia din Apocalipsa 17 e o entitate religioasa- reprezentata de marele oras 
cu roialitate peste imparatii/guvernele pamantului, adica Vaticanul sau Biserica 
Catolica. Biblia ne zice ca ea a reusit sa-i imbate pe toti regii pamantului. 
    Pentru a-i seduce pe servitorii lui Dumnezeu, aceasta femeie le-a dat sa beie 
din vinul desfranarii continut in cupa de aur-vezi mai sus Apocalipsa 17:1-2. 
   Aceasta cupa este cupa demonilor de care vorbea Pavel in prima espistola 
dupa Corinteni 10:20-22. Satan, prin intermediarul acestei entitati, se serveste 
de vinul desfranarii ca sa aduca adunarile crestine in adancimile/profunzimile 
intunericului. 
 
    Acest vin ii imbata pe servitorii lui Dumnezeu si-i orbeste complet pana la 
punctul ca-i indeparteaza de Domnul. El reprezinta doctrinele false, dragostea 
de lume, atragerea catre bunurile materiale si pacatul care isi are locul in sanul 
majoritatii bisericilor. Acela care e beat de vinul desfranarii va minimiza 
invatatura crucii ( renuntarea la dragostea lumii si moartea sinelui) si va 
introduce o evanghelie umanista in care omul e centrul a tot. Toate aceste 
invataturi bazate pe credinta in Dumnezeu, sfintenie, dragostea adevarului sau 
in plus pocainta sunt respinse. 
   In ciuda hotararii imparatesti, Daniel s-a tinut ferm si a refuzat sa bea vinul lui 
Nebucarnetar caci se temea mai mult de Yaue decat de oameni. Daniel n-a 
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acceptat vinul caci s-ar fi murdarit prin adorarea unor dumnezei falsi sau mai 
bine zis demoni. 
   “Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din 
vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie 
în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, 
Mişael şi Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, şi 
anume: lui Daniel i-a pus numele Beltşaţar, lui Hanania, Şadrac, lui Mişael, 
Meşac, şi lui Azaria, Abed-Nego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele 
alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia 
famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.” Daniel 1:5-8. 
 
     Acest vin poate reprezenta materialismul ce seduce din ce in ce mai multi 
conducatori crestini. Dragostea pentru lucrurile frumoase ale acestei lumi ii 
pierde pe multi pastori. Materialismul e atitudinea generala sau comportamentul 
aceluia care se ataseaza cu bucurie de lucruri, de valori si de placeri materiale. 
  Plantarea neghinei printre grau de catre satan isi are numeroase motive. 
Neghina, precum graul, este o samanta: ‘sperma’ in greceste ce e tot sperma in 
romana. Orice samanta are 1 sau mai multe obiective de atins. Neghina cauta sa 
distruga total graul si pentru a reusi, foloseste mai multe mijloace: 
- Pofta: Cum am vazut mai sus, neghina te imbata (Daniel 1; Efeseni 5:18, 

Apocalipsa 17). Betia in Scriptura e comparata cu desfranarea; astfel incat 
unul din rolurile neghinei e sa-i impinga pe copiii lui Dumnezeu la o 
desfranare duhovniceasca si la una fizica. 

     Conform Efeseni 5:18, vinul destrabalarii e reprezentat de seductive, de 
pacat si de doctrinele false. 
      “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, 
abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul 
roşu în însuşi cugetul lor.” 1 Timotei 4:1-2. 
      Iata cateva doctrine false care populeaza mediul evanghelic: ecumenismul, 
sincretismul cu New Age, evanghelia prosperitatii, amestecul politicii cu 
Cuvantul lui Dumnezeu, doctrina acoperirii spirituale, asimilarea omului cu 
Dumnezeu, negarea divinitatii lui Ieşua, dubla predestinare ( Dumnezeu ar 
destina anumite persoane salvarii si altele damnarii) etc. 
- Zizania:in greaca neghina se zice ‘ zizanion’ ce da romanescul ‘zizanie’. 

“Iisus, care le cunoştea gândurile, le-a zis: ‘Orice împărăţie dezbinată 
împotriva ei însăşi este pustiită; şi orice cetate sau casă dezbinată 
împotriva ei însăşi nu poate dăinui’.” Matei 12:25. 

     Diviziunea e opera neghinei in biserici ce cauta sa creeze secte sau partide. 
“Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveţi toţi 
acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip 
desăvârşit, într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai 
Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: ‘Eu sunt 
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al lui Pavel!’– ‘Şi eu, al lui Apolo!’ – ‘Şi eu, al lui Chifa!” – ‘Şi eu, al lui 
Hristos!’ -Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în 
numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?” 1 Corinteni 10-13. 
  “Când unul zice: ‘Eu sunt al lui Pavel!’, şi altul: ‘Eu sunt al lui Apolo’: nu 
sunteţi voi oameni de lume? Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori 
ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea  dată lui de 
Domnul.” 1 Corinteni 3:4-5. 
  Satan, pe calea neghinei, ii impinge pe crestini la diviziune pana la punctul in 
care unii creeaza denominari. 
  Corintenii erau intr-atat de divizati incat creasera mai multe grupuri: cel al lui 
Pavel, al lui Chifa, al lui Apolo, al lui Hristos… Prin urmare, diferitele miscari 
iesite din diviziune au fost adoptate de neghina: 
- Ortodoxia si Catolicismul ( nascut in 325, dupa conciliului de la Niceea); 
- Protestantismul (nascut in sec. XVI-lea); 
- Baptismul ( nascut in sec. XIX-lea); 
- Anabaptismul sau baptismal menonist cu 1.3 milioane de adepti mai ales in 

SUA- in Belize si Yucatan, Paraguay; 
- Anglicanisul (nascut sub Henric VIII); 
- Metodismul; 
- Bisericile de trezire; 
- Pentecotismul; 
- Adunarile fratilor sau lui Darby; 
- Bisericile independente; 
- Adventismul; 
- Martorii lui Iehova; 
- Mormonismul cu 13 milioane de credinciosi, mai ales in Canada si SUA -in 

Utah; 
- Evreii mesianici; 
- Bisericile evanghelice libere; 
- Harismul; 
- Amişii, tare apropiati de menoiti, in jur de 200.000 - in nord-estul SUA. 
-  
Iesirea graului din viziunea reala a Imparatiei lui Dumnezeu 
   Pentru a-si atinge scopul, neghina se imbraca in haine de oi desi ramane lup 
(Matei 7:15-20). Ea ii include pe crestinii cu doctrine false, cu prejudicii ce-s 
astfel condusi spre apostazie. 
   Neghina ii reprezinta si pe: pagani, pe agentii diavolului, pe demoni, pacatul, 
doctrinele mincinoase etc. 
   Neghina e intr-o lupta neincetata cu graul, samanta lui Dumnezeu (sfintii) ce 
aspira la Imparatia cerurilor si la viata vesnica. 
 
Campul sau lumea 
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   Cuvantul ‘camp’ in Matei 13:24 vine din grecescul ‘agros’= pamanturi/holde 
(Marcu 10:30); sate (Luca 8:34). 
    Poporul evreu era un popor de agricultori, profund atasati de pamanturile lor 
si depindeau total de cele 2 anotimpuri de ploaie. (Ieremia 5:24). 
- In primul rand, ploaia din primului anotimp (‘maigowş’ in evreieste = ploaia 

de primavara) ce era formata din averse puternice, tare apreciata datorita 
faptului ca cadea chiar inainte de seceris si dupa lungile perioade de seceta 
ale lunilor de vara). 

- In al 2-lea rand, ploaia ultimului anotimp (sfarsitul lui octombrie, deci 
toamna: ‘moreş’ in evreieste= torentiala). Care deschidea anul agricol prin 
inmortirea solului intrait de seceta verii si pregatea astfel suprafetele 
cultivabile pentru semanaturi. 

  Campul simbolizeaza lumea, pamantul sau natiunile. Numerosi termini au fost 
folositi pentru a vorbi de lume: 
 Primul este ‘cosmos’: Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în 
cel rău.”1 Ioan 5:19. 
    In acest pasaj, cuvantul ‘lume’ se zice ‘kosmos’  in greaca cu mai multe 
intelesuri. Mai intai face aluzie la o aranjare abila si armonioasa, la un ordin sau 
la un guvern. Apoi e vorba de multitudinea fara Dumnezeu, masele de oameni 
separate de El, toti cei ostili lui Hristos. 
     In final, acest termen se foloseste pentru afacerile lumii, pentru totalitatea 
lucrurilor terestre, pentru tot ansamblul bunurilor lumesti: bogatii, avantaje, 
placeri etc., tot ce e fragil, pieritor,  care imping la placer si departeaza pe 
oameni de Domnul , adevarate obstacole in a-L urma pe Iisus. 
    In concluzie, satan controleaza guvernele acestei lumi, bogatiile materiale si 
pe pagani. 
   Al 2-lea termen e ‘thalassa’: "Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut 
ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne şi 7 capete; pe coarne avea 10 
cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.” Apocalipsa 13:1. Aici, 
cuvantul  ‘mare’ vine din grecescul ‘thalassa’ ce inseamna ‘locul haosului’. In 
Biblie, marea reprezinta natiunile dezorganizate si fara Dumnezeu. (Isaia 57:20-
21). 
  In evreieste, cuvantul ‘mare’ se zice ‘yam’. Este numele unei divinitati 
levantine a haosului si a marilor dezlantuite de origine semitica. Dupa Cuvantul 
lui Dumnezeu, cele 4 animale din Daniel 7 (Babilonul, Mezii si Persii, Grecia si 
Roma) au luat amploare dupa judecata trimisa de Domnul asupra Ierusalimului. 
Intr-adevar, haosul s-a instalat in Iuda din cauza pedepsei divine. Ierusalimul a 
fost distrus in timp ce Babilonul era la apogeul lui. 
    Haosul apare o data cu judecata Domnului, cand oamenii refuza sa mai 
creada in El si sa se pocaiasca de pacate. Totusi, oamenii singuri sunt capabili sa 
provoace haos ca sa-si impuna domninatia. Principiul e acela ‘ordo ab chao’ - 
expresie latina ce inseamna ‘ordin iesit din haos’. 
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  Acest termen a fost refolosit de catre filozofii renumiti: Karl Marx si Frederic 
Hegel si acum preluat de guvernantii societatilor noastre moderne. Astfel, unele 
dezordini (razboaie, foametea, boli, crize de tot felul) sunt create de toti acesti 
pioni ca sa propuna solutii diabolice, in vederea instaurarii unui nou ordin 
mondial. De ex., criza economica actuala (2008-20012) e un haos ce pregateste 
natiunile pentru guvernul mondial. Acest guvern mondial va fi dirijat de 
Anticrist, care va fi neghina personificata. 
 
     In concluzie, satan controleaza guvernele acestei lumi, bogatiile material ca 
sa-l intoarca pe om de la adevar si de la Dumnezeul veritabil. El a pus in 
functiune religia (neghina) bazata pe masa lucrurilor terestre, pe avantaje si pe 
placer crude, pe senzatii etc. 
 
Religia 
    In Noul Testament, termenul grec tradus religie este ‘ threskeia, iar  
adjectivul ‘threskos’ se refera la termenul ‘religios’. 
    Aceste cuvinte nu apar decat de 3 ori in Noul Testament: Faptele Apos. 26:5; 
Coloseni 2:16-18 si Iacov 1:26-27. Dar in Epistola catre Iacov, autorul nu se 
refera la ‘religie’ , ci se adreseaza tuturor celor ce cauta sa cunoasca cum trebuie 
servit Dumnezeu si cum trebuie urmata voia Lui. El propune o purtare sfanta, 
mai ales in tinerea in frau a poftelor, in ajutorarea saracilor, a vaduvelor si a 
orfanilor, sfat dat si de catre apostolul Ioan(1 Ioan 3:17-18). 
   Ieşua n-a venit pe pamant ca sa construiasca crestinianismul, ci Biserica Lui. 
(Matei 16:18-19) Crestinismul este o religie fondata pe oameni. Cao rice alta 
religie, el poseda catedrale sau temple cu preoti , pastori ordonati, (ce constituie 
clerul), liturgii, haine preotesti, zile de sarbatoare, o zi pentru cult, un salariu si 
o zeciuiala pentru preoti/pastori etc. 
  Ieşua nu construit un temple fizic si n-a purtat nici o haina preoteasca. Sa 
cautati in Biblie si-o sa vedeti ca nu vei gasi NICI cuvantul ‘crestinism.’ 
  Doar satan ce- a semanat samanta rea in spiritul multora, ii face pe oameni sa 
creada ca Dumnezeu vrea: sa-I fie construite temple fizice, sa fie observata o zi 
pentru cult, sa fie ordonati preotii/pastorii intr-o slujba, sa fie ceruta o zeciuiala  
precum o fac portarii etc. 
  Bine-inteles, diavolul e si la originea tuturor religiilor , a filozofiilor si a 
sectelor din lumea asta – toate aflate pe calea pierzarii pe care miliarde de 
oameni se inghesuie. 
 
   PRINCIPALELE RELIGII ALE LUMII   
                                                   Sursa : ”www. espace-citoyen.be” 
 
     Cifrele urmatoare sunt de folosit cu prudenta, pentru ca ele variaza rapid de 
la o zi la alta si sunt adesea doar estimari. Populatia mondiala de oameni se 
imparte astfel: 
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2, 2 miliarde de crestini, dintre care: 
1,1 miliard de catolici romani 
450 miliarde de protestanti (375) si de anglicani 
250 miliarde de ortodcsi si de crestini orientali 
400 miliarde de independent 
1, 3 miliarde de musulmani, din care: 
cca. peste 1 miliard apartin curentului sunit 
170 milioane şiiti 
2 milioane kharijiti 
13 milioane in curentele pretinse dizidente 
910 milioane de oameni fara religie, din care: 
760 milioane de agnostici 
150 milioane de atei 
850 de milioane de hindusi, din care: 
570 milioane de vişuiti 
230 milioane de şivaiti 
25 milioane adepti ai lui Shakti 
22 milioane de neo-budisti 
400 milioane de universalisti chinezi (religia populara si traditionala chineza) 
370 milioane de budisti, din care: 
210 milioane pentru Mahayana (budismul marelui vehicul) 
140 milioane pentru calea Theravada (budismul micului vehicul) 
22 milioane pentru Varayana (budismul tantric) 
250 milioane de animisti 
25 milioane de Sikhs 
15 milioane de evrei, din care: 
11 milioane de ritul aşeknaze 
4 milioane de ritul sefarad 
Altii: 
 Spiritisti: 12 milioane 
 Religia Baha (in China mai ales): 6,5 milioane 
 Jainisti: 4,5 milioane 
 Sinoisti: 2,7 milioane 
 Taoisti: 2, 7 milioane 
 Zoroastrii: 2, 5 milioane 
   Nu e de mirare ca cu atatea religii, oamenii sunt intr-o totala confuzie si se 
intreaba unde se gaseste adevarul. 
   Satan a reusit teribil de bine sa semene indoiala in inimile oamenilor. 
Dupa Scripturi, religia sincretista se va pune in functiune si va fi condusa de 
profetul mincinos din Apocalipsa 13:11-18. 
  Intr-adevar, numerosi crestini sunt sedusi de idea unificarii tuturor religiilor 
intr-o singura entitate globala.  
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     Pozele de mai sus au fost luate la 27-11-1986 in timpul unei intalniri a 
reprezentantilor numeroaselor religii: catolica, protestanta, ortodoxa, amglicana, 
budista, hindusa, jainista, zoroastra, silkhisma, islamica, iudaica, religiile 
traditionale africane si numeroase alte delegatii crestine paganizate, cu ocazia 
conferintei mondiale a religiilor pentru pace: W.C.R.P. -World Conference of  
Religions for Peace. 
    Numerosi sefi de stat s-au asociat si ei acestui eveniment (Apocalipsa 17 si 
18). Numeroase tari erau atunci in razboi unele cu altele, dar ca raspuns al 
chemarii papei Ioan Paul II au incetat conflictele pentru a-si marca interesul in 
aceasta intalnire. 
  Locul unde s-a tinut aceasta delegatie n-a fost Roma, ci Assise, un orasel 
Italian cu numele asociat sfantului Francis. 
  E vorba de ridicarea unei miscari mondiale de rugaciune pentru pace, “in 
spiritul anului international de pace” decretat de Organizatia Natiunilor Unite. 
In schimb, toate aceste reuniuni e punerea in functiune a Noii Ere-New Age. 
 
  New Age 
    Pentru o aservire a bisericii apostate, satan a semanat neghina, adica filozofia 
Noii Ere (New Age).El a organizat o doctrina pe cat de seducatoare, pe atat de 
periculoasa. E vorba despre un vast amalgam de grupuri legate intre ele printr-o 
retea de legaturi, care lucreaza toate impreuna pentru instaurarea unei unitati 
mondiale fondate pe experientele si credintele religioase inradacinate in 
misticismul oriental. 
  Radacinile miscarii New Age provin de la fondarea Societatii Teozofice la 
New York, in 1875, de catre rusoaica Helena Petrovna Blavatsky. 
 Una din doctrinele fundamentale ale teozofiei afirma ca toate religiile formeaza 
‘adevaruri comune’ ce transcend orice diferenta. 
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   Alice Bailey (1880-1949) - o englezoaica emigrata in SUA, e insa adevarata 
fondatoare sau mai bine zis mare preoteasa a miscarii New Age, cum e 
considerate de multi. Atat in calitate de spirit medium, ea primea mesaje de la 
un pretins ‘Stapan al intelepciunii’, tibetanul Djwhal Khul. 
   Miscarea New Age e una dintre cele mai mari seductii intalnita vre de 
Biserica. E religia omului pierzarii, fiara Apocalipsei 13. Chiar daca unii 
conducatori resping acest nume, nu e cu mai putin adevarat ca aceasta filozofie 
diabolica le influenteaza profund practicile. 
  Intr-o zi, Domnul mi-a dat o viziune in care vedeam capul unui om care se 
rotea singur in gol. Deasupra lui era un cap de leu si dedesubt era o inscriptie: 
’Noua Era’. O voce imi zicea ca era omul pierzarii si ca religia lui era Noua Era.  
Aceasta miscare este  pe cale sa se infiltreze in toate religiile, in vederea 
aducerii lor la unirea intr-o singura religie, ceea ce va da nastere falsei biserici 
din Apocalipsa 13-biserica ce va fi condusa de profetul mincinos despre care ne 
zice Apocalipsa 13:11-18; 16:13-15 si 19:20. 
   Dupa niste instructiuni secrete, miscarea trebuia sa ramana in clandestinitate 
totala pana in 1975. Plecand de la acea data, ‘Planul Noului Ordin Mondial’ si 
natura lui trebuiau facute publice. 
  Invataturile ‘noii ere’trebuiau de atunci difuzate pe larg la scara mondiala prin 
toate mass-mediile posibile. Venirea unui ‘Hristos a Noii Ere’ trebuia sa fie 
proclamata si asta s-a si produs. Tactica initiala a constat in castigarea unui 
public larg de simpatizanti prin tot felul de activitati pacifiste si eforturi         
anti-militarizante. 
  Etapa urmatoare va fi distrugerea crestinismului care predica invierea mortilor. 
Programele grupurilor Noii Ere s-au raspandit in mijlocurile oamenilor de 
afaceri si in toate straturile societatii, inclusiv in randul crestinilor. In spatele 
unei fatade cu teme apparent inofensive precum sfaturile destinate trairii unei 
vieti sfinte, aceste programe contin cel mai adesea niste practice ce-s in mod 
fundamental variante ale tehnicilor oculte precum meditarea transcedentala, 
yoga, terapiile de relaxare, hipnoza, metodele supranaturale de vindecare, 
tehnica vizualizarii si ceea ce se cheama ‘gandirea pozitiva’ (practica ce 
foloseste versete biblice!). Acestea 2 tehnici din urma sunt bazate pe afirmatia 
ca omul poate, prin puterea lui de sugestie, sa indeplineasca tot ce se crede 
capabil sa faca. Totusi Biblia ne invata ca rugaciunea nu e satisfacuta decat daca 
e conforma vointei lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14. 
 
  Miscarea New Age a reusit sa se popularizeze propunand mereu ceva nouin 
scopul de-a se infiltra systematic in societatea noastra. In ultimii ani, ea a folosit 
pentru acest scop educatia ‘holistica’ sau ‘integrala’ , toate nuantele meditatiei 
‘psychotraining’(antrenarii psihicului) , medicina ‘holistica’, vanzarea de 
produse dietetice si biologice, ecologia, protectia mediului si a lumii animale. 
   Aceasta filozofie s-a infiltrat si in campaniile de dezarmament militar, in 
predarea noului management cu cursuri speciale pentru cadrele din industrie si 
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din economie,in proiectele de lupta impotriva foametei si in alte actiuni 
binefacatoare. 
    Influenta gandirii New Age si faima sa ii sunt datoarate in buna parte cartii 
lui Marilyn Ferguson: ‘ Copiii Retelei’, lucrare considerata ‘sacra’ de miscarea 
New Age; ea exalta ‘tara promisa’ a Noii Ere si proiectele  ‘starilor sale 
modificate de constinta’. 
   Copiii si adolescentii sunt cei mai influentati de ideile Noii Ere, mai ales prin 
valul ‘fantasticului’ - sub forma de filme, DVD-uri, casete, desene animate, 
carti, jocuri de societate si jucarii. 
  Noua Era e deci la originea numeroaselor lucrari (carti, filme etc.) ce-s 
mijloace prin care se vehiculeaza aceasta filozofie. Intr-adevar, carti si filme de 
tot felul invadeaza piata; temele cu: vampirii, avatarii, demonii etc. facand astfel 
vizibila lumea spirituala a intunericului in vazul tuturor. In aproape toate aceste 
suporturi, ni se prezinta o forma a ocultismului, a vrajitoriei, a vampirismului, a 
comunicarii cu mortii, dar si chemarea spiritelor, clar-viziunea, telepatia, 
deplasarea obiectelor prin gand (telekenezia) etc.     Magicienii, vrajitorii, magii 
si demonii joaca un rol important. Centurile, sabiile, maturile, talismanele si 
filtrele magice impregneaza lumea tinerei generatii.  
    Librariile prezinta carti de ocultism in raionul ‘ezoterism’. Exista chiar sfaturi 
practice pentru intrarea in comuniune cu puterile supranaturale. In plus, in 
‘Centrele psihologice’ (din ce in ce mai numeorase in orasele noastre) se poate 
exersa ’ calatoria in lumea cealalta’, sub directia instructorilor. Acest lucru nu e 
nimic altceva decat vrajitoria- practica abominabila interzisa de Dumnezeu 
(Deuteronom 18). 
   Muzica e deasemenea unul din mijloacele Noii Ere de influentare a maselor. 
Dupa Alice Bailey, ‘muzicoterapia’ trebuie sa faca parte din pregatirea pentru 
Noua Era. Atat ca nou stil musical, muzica specifica Noii Ere , cu sunetele ei 
semanand provenite din alta lume, a cucerit deja piata discurilor musicale si 
numarul ei de fani nu inceteaza sa creasca. 
  Numeroase personalitati de prim rang sunt activ angajate in propagarea 
ideologiei Noii Ere-vezi stiintologia/scientology, religia favorita in Hollywood 
(Tom Cruise etc.). Dar arta acestei miscari consta in disimularea elementelor si 
a organismelor/rotilor ce pune in miscare aceasta retea, ca sa se infiltreze in 
toate domeniile societatii pentru a deveni de necombatut. 
     Dar cum de poate fi interesata Biserica in legatura cu New Age? Obiectivul 
filozofiei New Age este sa impace toate contradictiile: stiinta cu ocultismul in 
rpimul rand, apoi toate valorile morale se scurg, binele si raul nu mai exista, 
totul devine  la fel. Asa se explica cautarea unei sinteze a intregilor religii. 
    ‘Planul’ transmis lui Alice Bailey prin mijloace de medium contin 
urmatoarele elemente: instaurarea Noului ordin Mondial pe calea unui guvern si 
a unei religii mondiale. Principalul obiectiv politic al miscarii e dominarea 
lumii, astfel incat se proclama deschis nevoia distrugerii anumitor state in 
interesul ‘pacii’ si pentru prezervarea umanitatii. 



59 

 

GRAUL SI NEGHINA 

   Pentru a ajunge la dominarea intregii lumi, a fost definit un numar mare de 
obiective intermediare pe plan politic, economic si social: 
- Un sistem universal de carti de credit; 
- O centrala mondiala de distributie alimentara care va controla toata 

aprovizionarea umanitatii cu produse alimentare; 
- Un sistem fiscal mondial unic; 
- Un serviciu militar obligatoriu la nivel mondial (in ciuda ideilor pacifiste ale 

miscarii!); 
- Crearea unui sistem economic mondial (G20); 
- Inlocuirea proprietatii private printr-un sistem de directive mondiala, in tot 

ceea ce priveste credit, transport si productie de bunuri de consum mare; 
- Cceptarea nevoii de-a supune unui control mondial anumite problem 

biologice, precum cresterea populatiei si sanatatea; 
- Arianismul, adica superioritatea raselor accidentale, associat cu 

antisemitismului( ca in cazul lui Hitler); 
- Initierea maselor pe plan planetar ( consacrarea oamenilor lui satan, numita 

si ‘initierea luciferiana’); 
- Recurgerea la avort si la insamantarea artificiala; 
- Limitarea obligatorie a numarului de copii pe familie; 
- Manipularile genetice; 
- Controlul mortii (eutanasia) si aparitia unui nou cult ce vede moartea ca un 

eveniment fericit, ca o tranzitie spre forme mereu noi de existenta. 
 
    Miscarea New Age pretinde ca prezinta adevaratul hristos lumii intregi.    
Iisus-Hristos zicea fariseilor in Ioan 5:43:” Eu am venit în Numele Tatălui Meu, 
şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi 
primi.”  
    E vorba desigur de omul pierzarii sau de Anticrist ce va face un legamant 
solid cu evreii (Daniel 9:27) :“Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci 
nu  va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul 
fărădelegii, fiul pierzării, omul păcatului, potrivnicul care se înalţă mai presus 
de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se 
va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” 
 2 Tesaloniceni 2:3-4. 
 
    Personajul cheie al proiectului guvernului mondial si al religiei universal este 
‘Maitreya’, ce nu e altul decat Anticrist. 
    “ Hristos e acum…indicandu-ne cum sa iesim din criza prezenta…nu vine ca 
sa ne judece, ci din contra spre a ne ajuta si inspira…” ;“ Invatatura lumii, 
domnul Maitreya, cunoscut de crestini sub numele de cristos…si cum crestinii 
asteapta a 2-a venire, evreii deasemenea il asteapta pe Mesia, budistii pe al 5-lea 
Budda, musulmanii pe imanul Mahdi si hindusii venirea lui Krişna , o 
multitudine de nume pentru un singur individ. Prezenta sa in lume ne asigura ca 
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nu va fi un al-3-lea razboi mondial. Cu ajutorul lui, vom construi o lume noua.” 
–zic adeptii New Age. 
 
    In realitate, se prevede luarea puterii de catre Maitreya,adica acapararea 
guvernului mondial in calitate de personaj numit de catre satan insusi.  Acest 
sistem de control mondial va fi instaurat atunci cand acest personaj va controla 
mijloacele de aprovizionare prin care se poate controla planeta. Ca sa ai 
autorizatia de-a face comert si afaceri in ‘Noua Era’, va trebui sa te angajezi sa 
fii loial acestui Maitreya, adica lui satan.Fiecarelocuitor al pamantului va primi 
un numar a carui folosire va fi obligatory pentru orice tranzactie financiara, 
chiar si pentru cumparaturile marunte, gratie unei carti de credit universale. 
Orice moneda, oricare ar fi ea, va fi abolita. (Apocalipsa 13:16-18) 
 
    Acest Maitreya, numit Hristos in mod fals, este in realitate un personaj anti-
crestin ce se va stradui sa pune in practica religia universala. El are ca obiectiv 
transformarea crestinismului, ceea ce inseamna ca crestinismul biblic nu va mai 
avea dreptul sa existe. In aceste mesaje, el a afirmat ca este seful unei ierahii a 
‘dumnezeilor si a stapanilor’, ca Iisus e unul dintre discipolii lui, deci inferior 
lui si ghidat de acesta. Printre stapanii din toate timpurile, Iisus va fi unul dintre 
ce mai marunti, in timp ce Maitreya va detine rangul cel mai inalt, al 7-lea. Toti 
cei ce vor refuza sa-l accepte pe Maitreya/Anticrist ca ‘cristos’ vor fi destinati 
sabiei. 
 
   Astfel, toi acei evrei si crestini  care nu vor accepta sa colaboreze cu Maitreya 
si cu noua religie universala, vor suferi violente si exterminarea. 
 Miscarea New Age respinge categoric credinta crestina si credinta evreiasca, 
pentru ca acestia cred intr-un Dumnezeu unic care este Dumnezeul lui 
Abraham, al lui Isaac si al lui Iacov. Un astfel de sistem de credinta va cauza 
diviziuni , astfel incat adeptii Noii Ere cred ca lumea trebuie sa se debaraseze de 
‘ aceste maniere negative de gandire’. Pentru ei, solutia e deci eradicarea 
crestinismului cu toate radacinile lui. 
 
  Noua Era va participa la instaurarea celui de-al 4-lea imperiu si la punerea in 
practica a Bisericii apostate pe calea ecumenismului si a sincretismului. Religia 
organizata nu poate aduce eliberarea si nici nu poate da viata vesnica.  
    Ieşua Ma’aşia nu vine din sanul unei religii stabilite si organizate de catre 
oameni. Ekklezia Mesiei nu are nimic de-a face cu organizatiile ecleziastice. Nu 
se poate adera la Hristos cum aderam la un partid politic. Se intra in Biserica Sa 
prin botezul Duhului Sfant (1 Corinteni 12:13-28). Religia organizata poate 
aduce doctrine, dogme, sfaturi , dar nu poate nici oferi viata. 
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3) Cresterea pacatului 
  Scripturile ne zic ca pacatul va creste la sfarsitul timpului si ca oamenii se vor 
indeparta de moralitate: “ Şi, din pricina înmulţirii f ărădelegii, dragostea celor 
mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.”  
Matei 24:12. 
    Cuvantul ‘faradelege’ in acest pasaj se zice ‘amonia’  in greaca si semnifica 
‘nedreptate/inechitate, rautate, dispret si violarea legii divine’. In schimb, 
constatam ca generatia noastra a deposit cu mult inechitatea vechilor civilizatii, 
a Sodomei si Gomorei, a Egiptului si a Babilonului etc. 
  Marturia Soniei, de 24 de ani, eliberata de desfranare 
   Orfana de tata d ela varsta de 9 ani, Sonia a trait cu mama ei ce era catolica 
practicanta. Aceasta din urma, din timp in timp, o supunea la tot felul de rituri 
de purificare (bai). A trait astfel cu mama si cu fratii sai pana cand intr-o zi 
mama-sa a murit la randul ei. Sonia nu avea decat 13 ani. 
   Mai intai a fost plasata intr-o familie vitrega, apoi intr-un internat la varsta de 
16 ani. Acesta a fost inceputul vietii ei fara frane. Ea a inceput sa frecventeze 
petrecerile din liceu, sa consume alcool cu totul ocazional si sa aibe un prieten. 
Intr-una din serile ei alcoolice, a intalnit o fata cu care si-a petrecut noaptea. 
  La 20 de ani, dupa ce si-a obtinut bacalaureatul, si-a inceput studiile 
universitare. Serile, excesul, baietii au urmat. Ca sa poata dormi, avea nevoie de 
o doza puternica de alcool si de tabac. In timpul acestei vieti haotice, Sonia a 
avortat de 6 ori. 
  Ea a inceput sa dezvolte o ura pentru barbati, pentru Dumnezeu, pentru fratii si 
chiar pentru mama ei careia ii reprosa ca a abandonat-o. Apoi a vrut sa aibe un 
copil (nu conta cu cine) pentru ca maternitatea ii parea un fel de bilet de scapare 
din disperare. Dar, in ciuda tuturor eforturilor ei, n-a ramas insarcinata. A 
continuat sa se imbate si asta din ce in ce mai mult, astfel incat, intr-o noapte, a 
fost agresata fizic de un sofer de taxi. Distrusa, a incetat sa mai mearga la 
cursuri, dar cand se gasea in pragul examenelor nu inceta sa se roage ( rozarii, 
lumanari in capele…) ca sa treaca cu success toate acele incercari. 
   Mai tarziu, a intalnit un tanar cu care ea sera sa inceapa o relatie serioasa. S-a 
instalat cu el la Dula si a ramas in sfarsit gravida. 
  Insa curand a ramas deceptionata descoperind ca omul acesta ii era 
necredincios. Dupa o perioada de aparenta acalmie, si-a reluat viata de 
desfranare. Totusi s-a decis sa pastreze bebelusul si a luat decizia de-a nu mai 
bea si de-a nu mai fuma. 
    Intr-o zi, unul din fratii ei devenit crestin i-a vorbit despre dragostea lui Iisus 
si a invitat-o sa asiste la un cult organizat de mine la Doula.In chiar a 2-a seara 
de program, vorbind cu mine, si-a exprimat dorinta de-a-si schimba viata. Si-a 
marturisit pacatele si in mod public si toata viata ei de destrabalare a iesit la 
lumina. (Ioan 3:20-21) 
  Domnul a eliberat-o si a fost botezata.  
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     Iata mai jos unele statistici  din 4-12-2011, doar cateva cifre ce vorbesc clar 
despre nivelul pacatului din acest secol: 
- Divortul : in mod global, cca. 45% din cuplurile franceze , din ultimii 15  
ani, mai precis numarul divorturilor se situeaza intre 110.000 si 120.000. 
- Homosexualitatea: dupa Jérôme Fouquet, directorul-adjunct al  
Departamentului de Opinii din Institutul Francez de Opinie Publica (IFOP), 
cifra cea mai probabila ar fi de ‘5 pana la 10%’ de homosexuali din toata 
populatia Frantei in 2009. 
Datele colectate din ‘alte surse’mai vechi zic insa: 6-7% din populatie. 
Desi homosexualitatea era in trecut condamnata, considerate ca o boala mintala, 
azi ea e adesea justificata de o predispozitie de ordin genetic. In alte cuvinte, 
oamenii se nasc homosexuali. Totusi marturiile persoanelor eliberate de 
homosexualitate confirma scrierile biblice. Conform Bibliei,  homosexualitatea 
este un pacat si putem fi eliberati de ea in numele lui Iisus Hritsos. 
- Omorul : in  fiecare zi, se inregistreaza oficial 541 de crime in lume sau  
197 333 pe an.( cifrele din 2009). Tarile cu cele mai multe crime sunt in ordine: 
India, Rusia, Columbia, Africa de Sud si SUA. Avortul e un omor tare raspandit 
in lume: in jur de 1 din 5 sarcini e intrerupta. Dupa Organizatia Mondiala a 
Sanatatii, 42 de milioane de avorturi sunt semnalate oficial in fiecare an! 
   Avorturile sunt in general rezultatul unei vieti desfranate si imorale. In ultimii 
acesti 15 ani, mai mult de jumatate din copiii nascuti in tarile occidentale au 
mame celibatare. 
- Industria pornografica castiga 2.500 euro pe secunda in Occident. Pe  
secunda exista cca. 28 000 de utilizatori obisnuiti ce viziteaza siturile de net 
pornografice si ce devin potentiali dereglati sexuali sau ucigasi. In fiecare an, 
aceasta industrie castiga peste 80 de miliarde de euro! 
 
    Pacatul este incalcarea legii lui Dumnezeu, adica lipsa unui scop precis si el ii 
afecteazape majoritatea oamenilor. 
    2 Timotei 3:1-7 ne zice ca la sfarsitul timpului, lumea (campul) si unii asa-
zisi crestini vor fi “iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, 
neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 
vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 
Depărtează-te de oamenii aceştia”. 
     Acela care vrea sa ii placa Domnului trebuie sa lupte impotriva pacatului in 
spatele caruia se afla dracii. Singurul mijloc de-a da acces demonilor in vietile 
noastre e prin pacat. “Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste 
mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. “Efeseni 4:26-27. 
   Iisus a zis ca pacatul va creste la sfarsitul timpului si ca oamenii se vor 
indeparta de moralitate:  “  Şi, din pricina înmulţirii f ărădelegii, dragostea celor 
mai mulţi se va răci.” Matei 24:12. 
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    Impuritatea morala a ocazionat mereu caderea responsabililor spirituali. Se 
pare ca azi atacurile impotriva familiei si a relatiilor conjugale s-au dublat in 
intensitate. 
    Lumea gaseste scuze pentru adulter, impudicitate, idolatrie si 
homosexualitate- pacate ce-au cauzat caderea multor natiuni si civilizatii; ele 
sunt acum exaltate si banalizate in numele libertatii. 
   Totul in jur mareste presiunea exercitata asupra crestinlor si ii face teribil de  
vulnerabili tentatiilor, caci diavolul face tot posibilul sa-i seduca pe copiii lui 
Dumnezeu ca sa-i indeparteze de la adevar. Astfel, lupta sa impotriva crestinilor 
se manifesta si prin tentaiile si presiunea pe care pacatul le exercita asupra 
gandului. De ce? Pentru ca in spatele fiecarui pacat sta un demon! De accea 
Biserica trebuie sa ramana in prezenta lui Dumnezeu ca sa-i reziste diavolului. 
(Matei 26:11; Iacov 4:7). 
   Pacatul poate fi asemanat cu gangrena. El poate atinge orice parte a corpului, 
mai ales INIMA caci din ea ies toate lucrurile (Proverbe 4:23). 
   Acesta e motivul pentru care neghina produce multa tristete -un rau care roade 
inima. O data inima atinsa, pacatul afecteaza corpul, sufletul si in sfarsit spiritul 
ca o gangrena, pana acolo ca produce tulburare, moarte spirituala si cateodata si 
pe cea fizica. Gangrena e definita ca o nevroza distrugatoare a tesuturilor din 
corpul uman. Ea se dezvolta datorita opririi intrarii sangelui intr-o parte a 
corpului, fie din cauza infectiilor, fie din cauza bolilor vasculare sau a 
traumatismelor. 
    Gangrena poate atinge orice parte din corp, dar zonele cele mai afectate sunt 
extremitatile: picioare, brate, talpi,maini. Invataturile mincinoase ce zic: omul e 
dumnezeu, acoperirea spirituala de catre pastori/preoti, doctrina inlocuirii 
(Israelul d ecarte Biserica), amestecul Cuvantului lui Dumnezeu cu politica, 
teologia prosperitatii (Ieşua mort pe cruce ca sa ne faca pe noi bogati material si 
financiar) etc. sunt precum gangrena ce ii afecteaza astazi pe multi crestini. 
  Aceste invataturi demoniace (1 Timotei 4:1) sunt o adevarata drojdie ce face sa 
se ridice aluatul. 
 

4) Amaraciunea cauzata de drojdie 
 
   Radacina ebraica a cuvantului ‘drojdie’  semnifica ‘amaraciune’. Neghina 
sau drojdia produc asadar amaraciunea din biserici si din inimile sfintilor. 
 
“Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca 
nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi 
mulţi să fie întinaţi de ea.” Evrei 12:15. 
    Tristetea este un resentiment (o amintire ce provoaca acreala sau ’tinerea de 
necaz pe cineva’ si pofta de razbunare) provocat de regret sau de deceptie. 
Starea unei persoane afectate de ea se degradeaza in mod progresiv. 
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    Persoana va incepe sa se inchida intr-un cocon si va refuza orice comuniune 
frateasca. Apoi, ea va neghija rugaciunea personala si meditarea zilnica a 
Cuvantului lui Dumnezeu, privandu-se astfel incet-incet de harul Lui. In timp, o 
problema nerezolvata va duce la apostazie. 
    In cadrul slujbei, radacinile tristetii vor produce vlastari precum: desfranare, 
necuratire, lipsa de caracter, idolatrie, vrajitorie, rivalitati, diviziuni, certuri, 
gelozii, animozitati, secte, pofte, betie si excese de masa de care ne vorbeste 
Galateni 5:19-21. 
    Ele pot sa dezvolte si un spirit profane precum cel al lui Esau, care a preferat 
bunurile acestei lumi binecuvantarilor spirituale (Evrei 12:16-17). 
  “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele.” Coloseni 3:19. 
    In cadrul relatiilor conjugale, tristetea poate sfarama o casatorie fie ea si 
crestina. 
   Odata ce tristetea ia locul in inimile noastre, suntem adesea tradati de propriile 
noastre cuvinte. 
   “Tot aşa şi limba este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un 
foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este şi ea un foc, este o lume de 
nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi 
aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.Toate soiurile de fiare, 
de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc şi au fost 
îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este 
un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea 
binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni, 
care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură iese şi 
binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei! Oare din aceeaşi 
vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară? Fraţii mei, poate oare un 
smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate 
da apă dulce. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin 
purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în 
inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu 
minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este 
pământească, fireascăa, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de 
ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.”  Iacov 3:5-16. 
 
  Apostolul Iacov a folosit in acest pasaj adjectival grec ‘pikros’ pentru cuvantul 
‘amar’. In versetul 11, el e folosit mai intai in sensul propriu pentru a desemna 
apa nepotabila, cu gust rau sau sarat de mare. In vs. 14 si 16 e iar utilizat, dar cu 
sens figurat sub forma metaforei: zelul inspirit de gelozie si de un spirit 
competitiv.  Cauzele tristetii sunt printre altele: 
- Lipsa de recunostinta din partea persoanelor pe care le-ati ajutat. Numeroase 

persoane carora le-ati facut servicii enorme v-au deceptionat cu siguranta 
prin lipsa lor de recunostinta. Amintiti-va ca Domnul Insusi a trecut prin 
asta. El vindecase 10 leprosi, dar doar unul singur s-a intors sa-I 



65 

 

GRAUL SI NEGHINA 

multumeasca (Luca 17:11-19). Veti fi cu siguranta deceptionat de 
persoanele cele mai apropiate voua. Insa continuati sa faceti bine oamenilor 
fara a va astepta in schimb la vreo recunoastere. Domnul v-o va da la timpul 
potrivit. 

- Acuzatiile mincinoase. Puteti sa dezvoltati si o amaraciune impotriva lui 
Dumnezeu pentru ca El permite boala sau decesul unei persoane apropiate.   
“Nevasta sa i-a zis: ‘Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe 
Dumnezeu, şi mori!’ Dar Iov i-a răspuns: ‘Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! 
Primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?’În toate acestea, 
Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. “Iov 2:9-10. 

- Un pacat neabandonat sau o rana nevindecata din cauza refuzului de-a ierta. 
“Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice 
clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi 
buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi 
Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efeseni 4:31-32. 

- Blestemuri contra persoanei dvs.din partea celor apropiati voua. 
- Murmure proferate impotriva voua de prieteni sau de dusmani. 
- Tradarea al carei obiect sunteti de catre: sotul/sotia dvs., copii, parinti 

prieteni, colegi etc. 
   Cel mai bun remediu contra amaraciunii este iertarea. Biblia ne zice sa ne 
iertam dusmanii, sa ne rugam pentru cei ce ne maltrateaza si sa-i binecuvantam 
pe cei ce ne blesteama. (Luca 6:27-36) Daca refuzati sa iertati pe cei ce va 
calomniaza, va veti distruge chemarea si viata. Veti semana tulburare peste tot 
unde treceti si veti avea greutati in a trai o relatie deplina cu alti oameni. 
Trebuie deci sa cereti Domnului puterea de-a va ierta dusmanii din toata inima 
caci tristetea netratata conduce la pacat si la tot felul de imoralitati. 
 
 

IV.  NEGHINA IN BISERICI 
   Cum am vazut deja, neghina si graul se impletesc tare strans una cu alta. Satan 
foloseste aluatul lui malefic pentru a murdari adunarile crestine. 
 

1) Drojdia fariseilor si a saduceilor 
 
    “Iisus le-a zis: ‘Lua ţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al 
saducheilor.’ Ucenicii se gândeau în ei şi ziceau: ‘Ne zice aşa pentru că n-am 
luat pâini!’ Iisus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: ‘Puţin credincioşilor, 
pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai 
aduceţi aminte de cele 5 pâini pentru cei 5000 de oameni şi câte coşuri aţi 
ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4000 de oameni şi câte coşniţe aţi 
ridicat? Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini; ci v-am spus să vă păziţi 
de aluatul fariseilor şi al saducheilor?’ Atunci au înţeles ei că nu le zisese să 
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se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a 
saducheilor.”Matei 16:6-12. 
    In acest pasaj, aluatul/drojdia este imaginea invataturii primate de la farisei si 
saducei.  
 
 Invatatura fariseilor 
   Cuvantul ‘fariseu’ semnifica ‘separat’. Fariseismul era o secta aparuta, se 
pare, ca o reactie impotriva aderarii unor evrei la obiceiurile elenistice. Fariseii 
cereau in mod riguros zeciuiala si se situau fara indoiala, din punct de vedere 
etic, deasupra  majoritatii evreilor. Condamnarea lor de catre Iisus, care le 
reprosa necredinta, este de considerat din acest unghi.  
   Ei erau oarecum teologii epocii din timpul Domnului si din cel al bisericii 
primitive. Ei iubeau: locurile dintai, titlurile, ofrandele si nu ezitau sa-i execute 
pe cei ce li se opuneau in materie de interpretare a legii. Intr-adevar, ei formau 
secta cea mai rigida a iudaismului din epoca lui Hristos. ( Faptele Apos. 26:4-5) 
   Fariseii aparau doctrina predestinarii, credeau: in imortalitatea sufletului, in 
recompensele si in sanctiunile din viata de apoi. Ei au reusit sa domine viata 
spirituala evreiasca, aducandu-i pe iudei la observarea rigida a legii si la 
conformarea cu poruncile mozaice. Dar, prin pietatea/evlavia lor formala, actul 
exterior  devenise treptat mai important decat dispozitia inimii. 
 
 Aluatul fariseilor reprezinta: 
Ipocrizia: La inceput, fariseii se distingeau de ceilalti evrei prin dreptatea si 
curajul lor, dar treptat, nivelul moral si intelectual al succesorilor lor a scazut 
intr-atata incat Ioan-Botezatorul ii trata drept ‘rasa de vipere’ si Iisus ii califica 
drept ‘copiii lui satan si ipocriti’(Ioan 8:44). 
     In greaca, cuvantul ‘ipocrit’ semnifica ‘cineva care raspunde, replica, un 
interpret, un actor de teatru, acela care disimuleaza lucrurile, un pretendent’.  
    Astazi mii de pastori joaca roluri, au aparenta pietatii in fata credinciosilor, 
dar la ei acasa sunt complet diferiti:“având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.”  2 Timotei 3:5. 
     La fel, multi crestini par drepti si sfinti in cladirile lor de biserica, dar in viata 
lor zilnica sunt la fel ca paganii. 
“Fariseii şi câţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au adunat la Iisus. Ei au 
văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. –
Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă 
mâinile, după datina bătrânilor. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât 
după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, 
precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. –Şi 
fariseii şi cărturarii L-au întrebat: ‘Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina 
bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?’ Iisus le-a răspuns: ‘Făţarnicilor, 
bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: <Norodul acesta Mă 
cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, 
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dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.> Voi lăsaţi porunca 
lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor 
şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.’ El le-a mai zis: ‘Aţi 
desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră, căci Moise 
a zis: <Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta>; şi: <Cine  va grăi de rău pe 
tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.>Voi, dimpotrivă, ziceţi: 
<Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea 
ajuta” este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine>; şi nu-l mai lăsaţi să 
facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui 
Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta’!” 
Marcu 7:1-13. 
 Legalismul: este grija de-a respecta in mod scrupulous litera legii si formele pe 
care ea le prescribe, fara ca inima sa fie cu adevarat transformata. El conduce la 
observarea anumitor porunci ale Cuvantului lui Dumnezeu, separandu-le de 
comportarea lor morala; se neglijeaza astfel dragostea si mila: 
“Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din 
izmă{menta}, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate 
lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, 
şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” Matei 23:23. 
   Legalismul are mai multe aspecte: el inlocuieste darul lui Dumnezeu: harul, 
mantuirea si credinta prin lucrarile omului (Galateni 2:16; Efeseni 2:8-9). 
  In schimb, mantuirea sufletului nu se poate prin prin ascultarea poruncilor lui 
Dumnezeu caci operele curg din credinta si nu invers, adica ele nu o acorda. 
   In viata crestina, legalismul inlocuieste evlavia si comuniunea cu Dumnezeu 
prin reguli destinate sa elibereze constinta vinovata. Adevarata libertate crestina 
e inlocuita prin frica de Dumnezeu si cea de oameni, adica de pastori/preoti. 
   Crestinul legalist aude vorbindu-se mereu de meritul favorii divine prin 
felurite opere: post, ofrande, zeciuieli, fapte bune, in loc sa se bucure de harul 
Sau care ne tine in umilinta. O constinta vinovata se supune regulilor legale ca 
sa se justifice in proprii sai ochi si inaintea celorlalti  (de ex. cineva recasatorit 
de multe ori desi e divortat si iertat de Dumnezeu, el continua sa traiasca in 
adulter!) 
    “A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt 
neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi. ‘Doi oameni s-au suit la Templu să se 
roage; unul era fariseu, şi altul vameş. Fariseul stătea în picioare şi a început 
să se roage în sine astfel: <Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi 
oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu 
postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.> 
Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se 
bătea în piept şi zicea: <Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!>Eu vă spun 
că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. 
Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.” I-au 



68 

 

GRAUL SI NEGHINA 

adus şi nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul 
acesta, au certat pe aceia care-i aduceau’.”Luca 18:9-15. 
   Mii de crestini cred ca sunt placuti Domnului din cauza vietii lor de 
rugaciune, de post sau pentru ca dau multi bani bisericii lor. Domnul ne iubeste 
multumita Fiului Sau Ieşua, si ca urmare a ascultarii noastre a Cuvantului Sau. 
     Pavel zicea:” Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea 
dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş 
avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş 
avea toată credinţa, aşa încât  să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt 
nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar 
dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” 
1 Corinteni 13:1-3. 
    Atunci cum se face atunci ca o persoana care isi da toate averile saracilor si 
care accepta sa moara pentru altii sa nu aiba nimic inaintea lui Dumnezeu? 
Raspunsul e simplu: fara MILA, adica fara harul Domnului sau mai bine zis fara 
Ieşua (pentru ca doar Dumnezeu este Dragoste conform 1 Ioan 4:8) nu exista 
mantuire. Umanismul si blandetea nu vor salva niciodata pe nimeni , pentru ca  
doar Ieşua mantuieste! 
     In fata mortii spirtuale, legalistul va incerca sa puna in practica mai degraba 
poruncile si legile umane decat sa predice Cuvantul adevarat si Harul, adica pe 
Iisus-Hristos cricificat. (Efeseni 5:14; 1 Corinteni 2:2) 
 
   Cum s-a introdus legalismul in adunari? 
- Prin invataurile eronate ale oamenilor ce adauga la lucrarea crucii una sau 

mai multe porunci pentru obtinerea mantuirii. 
   “Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: ‘Dacă nu sunteţi 
tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi’.”  
 Faptele Apos. 15:1. 
   Aici avem exemplul invataturii mincinoase pe care crestinii iudaizati au 
introdus-o in bisericile primului secol. Ei adaugasera operei crucii circumcizia. 
- Prin intimidare, legalistul va ajunge sa spioneze libertatea crestinilor avuta 

in Hristos (Galateni 2:1-19). Legalistul e intr-atat de ipocrit incat impune 
altora lucruri pe care el nu le respecta, mentinand crestinii in sclavie           
(1 Corinteni 7:23; Galateni 5:1). 

  Bine-inteles, legalismul isi are consecinte la crestini si in adunari. Pe plan 
individual, libertatea in Hristos, produsul Harului Sfant (2 Corinteni 3:17) e 
pierduta, bucuria in Ieşua cedeaza in fata indoielii si confuziei. Umilinta falsa a 
legalismului conduce inexorabil la un spirit de superioritate, la judecata si la 
condamnarea altora. Pe plan colectiv, legalismul da nastere la certuri, la 
concurenta intre frati, la gelozie si favorizeaza o secta sau un partid. 
   “Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca 
să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. Mai întâi de toate, aud că, 
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atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci 
trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni. “ 
1 Corinteni 11:17-19. 
   “Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, 
fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.” Filipeni 2:3. 
   Din nefericire, multi crestini azi iau partea celor ce-au pacatuit si refuza sa-I 
corecteze dupa Cuvant sub pretextul ca le sunt tati in credinta sau prieteni. 
 Formalismul:din latinescul ‘forma’, forma, adica atasarea excesiva la reguli, la 
rituri, la traditii si obiceiuri. Accentul cade mai degraba pe observarea d ereguli 
in viata spiritual si interioara. 
Formele exterioare ale formalismului sunt: 
- Locurile ‘sacre’de adorare: temple, catedrale, pelerinajuri etc. 
- Observarea zilelor sfinte: duminica sau sabatul; 
- Ritualuri ce permit credinciosului sa-L experimenteze pe Dumnezeu si s 

aintre intr-o viata binecuvantata: circumcizia, binecuvantarea nuptial, 
prezentarea copiilor lui Dumnezeu de catre pastor… 

- Maniera speciala de-a se imbraca: toga, sutana, bentita clerical la gat, kippa, 
batic, costum/cravat, un regim alimentar special etc. Pentru o mai buna 
intelegere meditate Matei 6:1-8. 

Iudaismul prescria sacrificii umane, centralizarea cultului la ierusalim, zile 
speciale (sabatele), momentele religioase speciale (3 rugaciuni de zi cu o carte 
de rugaciune, patah-ul Eliahu), un regim alimentar particular: coşer, adica fara 
porc, fara sange, fara fructe de mare etc. 
   Noul Testament ne invata ca totul a fost absolvit la venirea Mesiei. Aceste 
lucruri erau umbra lucrurilor viitoare de care nu mai e nevoie pentru ca 
REALITATEA a aparut. 
 
   La nasterea Ekkleziei, n-a existat nici un temple fizic construit de crestini, niic 
preoti ordonati, nici sacrificii de animale, nici haine preotesti. Primii crestini au 
inteles ca erau ei insisi temple (1 Corinteni 3:16; 6:19), sacrificatori/preoti 
(Evrei 5:3-6; 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:4-6; si 5:8-10) si sacrificii/holocauste      
(Romani 12:1-2). 
 
   Ceea ce conta asadar era relatia personala si directa cu Dumnezeu si nu 
deplasarea la un loc précis de intalnire cu Domnul. Desigur ca avem nevoie de o 
comuniune frateasca, dar aceasta se poate face oriunde. Ritualurile, liturgiile, 
cultele sau mesele Domnului, sabatele sau duminicile, nu sunt lucruri esentiale! 
Cel mai important lucru e starea relatiei noastre personale cu Dumnezeu. 
 
    Crestinismul actual e modelat pe sistemul si cultul Vechiului Testament: 
- Un loc sacru: pastorii se bat sa ridice temple mari asa-zis pentru Dumnezeu 

(Isaia 66:1); 
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- Un altar: pentru anumite persoane, comuniunea e o forma de sacrificiu, cum 
e de ex. masa catolica. 

- Preotii si pastorii sunt ordonati, instaurand astfel clericismul si preotia 
(medierea umana). In schimb, Noul Testament e clar: suveranul sacrificator 
Aaron si descendentii sai au fost inlocuiti cu Ieşua care este asadar singurul 
mediator intre Dumnezeu si oameni ( 1 Timotei 2:5). In plus, dupa 1 Petru 
2:9, toti credinciosii sunt preotii lui Adonai. 

- O liturgie ce instaureaza o ordine precisa in derularea slujbei/cultului/mesei: 
lauda, predica, ofrandele de multumire, anunturile. Ideea unui oficiu religios 
organizat e complet straina de Noul Testament. E vorba de un amestec intre 
liturgia evreiasca si cultele pagane. 

   Templul lui Solomon si sistemul legii mozaice sau Vechiul Testament erau 
imaginile pentru invatarea lucrurilor cerestre. Iudaismul a fost stabilit in mod 
temporar in asteptarea Mesiei. Aceste lucruri fusesera instituite ca o marca de 
separare intre om si Dumnezeu si ca un mesager al modului in care Dumnezeu 
rezolva problema omului, anuntarea mortii lui Ieşua pentru ispasirea pacatelor. 
    “Căci printr-o singură  jertfă  El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna  pe cei 
ce sunt sfinţiţi.” Evrei 10:14. 
     “Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile 
primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: ‘Ia seama’, i s-a 
zis, ‘să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte’.Dar, acum, Hristos 
a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este 
El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. În adevăr, dacă 
legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu 
un al doilea. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: ‘Iată, vin zile’, zice 
Domnul, ‘când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; 
nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de 
mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, 
şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei’, zice Domnul. ‘Dar iată legământul pe care-l 
voi face cu casa lui Israel, după acele zile’, zice Domnul: ‘voi pune legile Mele 
în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi 
poporul Meu. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, 
zicând:<Cunoaşte pe Domnul!>, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic 
până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor’.” Prin faptul că zice: <un nou 
legământ>, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a 
îmbătrânit, este aproape de pieire.” Evrei 8:5-13. 
 
    Crestinismul actual n-a distrus paganismul, ci l-a adoptat ca sa dea nastere 
religiei. 
   Invatatura Saduceilor 
    Cuvantul ‘ saduceu’ face referire la Tsadoq/ Ţadoc ce vine din ebraicul  
‘tsaddiq’ ce inseamna ‘just’. Ţadoc era un preot al Vechiului Legamant. 
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    In 2 Samuel 8:17, Ţadoc era asociat cu preotul Abiatar:” Ţadoc, fiul lui 
Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt”   Datorita 
fidelitatii lor fata de regele David, Ţadoc si urmasii lui formau familia 
preoteasca cea mai importanta. Din aceasta familie se alegeau marii preoti pana 
la epoca Macabeilor ( cca. 150 i.H.). In sec. al- VI-lea i.H., profetul Ezechiel 
considera aceasta casta sacerdotala ca singurii preoti legitimi:”  Iar odaia 
dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc de slujba altarului. Fiii 
lui Ţadoc sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul ca să-I 
slujească.”  Ezechiel 40:46. 
    Saduceii, urmasii lui Ţadoc erau asadar preoti consacrati slujbei din Templu.  
   Mai tarziu, spre sec. al. II-lea i.H., saduceii formau un grup bine structurat. 
Iesiti mai ales din familiile bogate, ei alcatuiau un partid preotesc. Influenta 
saduceilor s-a facut remarcata mai ales la nivelul cultului si al liturgiei. Din 
mijlocul lor ieseau insusi pazitorii Templului din Ierusalim, adica cei ce aveau 
controlul cultului. 
 
  Totusi dupa distrugerea templului in 70 d.H., partidul saduceilor a fost facut 
praf, iar adeptii lui au disparut. 
   In ce privesc invataurile lor, saduceii considerau doar legea scrisa (primele 5 
carti ale Bibliei) ca acte normative pentru credinta lor. In acest sens, ei se 
distingeau de farisei care puneau legea oral ape acelasi piedestal ca si Legea 
scrisa. 
    Aceasta divergenta a stat la baza rivalitatii dintre ei si farisei. Astfel, saduceii 
refuzau observarea numeroaselor reguli de purificare elaborate de farisei. In 
plus, respingeau mai multe doctrine fariseice precum: invierea, imortalitatea 
sufletului, existent ingerilor…Saduceii nu aderau la aceste puncte de doctrina 
pentru ca acestea n-aveau temei in Legea lui Moise. 
  Drojdia saduceilor era: punerea in discutie a invierii mortilor (fundamentul 
Legii si al Evangheliei-1 Corinteni 15), inexistenta ingerilor si absenta vietii de 
apoi. 
 
   Drojdia lui Irod 
   Fiul lui Irod cel Mare a murit in 4 i.H. Irod Antipa, numit tetrarcul sau 
guvernatorul Galileei si al Pereei din 4 i.H. pana in 39 d.H. Ioan-Botezatorul si 
Iisus si-au exersat slujbele in timpul domniei lui, caci Galileea era sub 
jurisdictia sa. 
  Irod Antipa se casatorise cu o printesa nabateana, fiica regelui Aretas al IV-lea. 
Dar divortase de ea ca sa se insoare cu Irodiada, fiica lui Aristobul al IV-lea, 
propriul sau frate. Ii era deci nepoata. Dar aceasta fiind maritata cu un alt Irod: 
Filip (ce o lasa sa plece de buna voie!), ea ii era in acelasi timp si cumnata lui 
Irod Antipa! 
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   “Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui Nume ajunsese 
vestit; şi a zis: ‘Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste 
puteri prin El.’ Alţii ziceau: ‘Este Ilie.’ Iar alţii ziceau: ‘Este un proroc ca unul 
din proroci.’ Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: ‘Ioan acela, căruia i-
am tăiat capul, a înviat din morţi.’ Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan 
şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că 
o luase de nevastă. Şi Ioan zicea lui Irod: ‘Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta 
fratelui tău!’ Irodiada avea necaz pe Ioan şi voia să-l omoare. Dar nu putea, 
căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, 
când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta 
cu plăcere.Totuşi a venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua naşterii 
şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai marilor oştii şi fruntaşilor Galileii. Fata 
Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. 
Împăratul a zis fetei: ‘Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da.’Apoi a adăugat cu 
jurământ: ‘Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea.’ Fata 
a ieşit afară şi a zis mamei sale: ‘Ce să cer?’ Şi mama sa i-a răspuns: ‘Capul 
lui Ioan Botezătorul.’ Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat şi i-a făcut 
următoarea cerere:‘Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan 
Botezătorul.’ Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor 
sale şi din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaş de 
pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază s-a 
dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi 
fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de 
i-au ridicat trupul şi l-au pus într-un mormânt.”  
Marcu 6:14-29. 
 
   Aluatul lui Irod Antipa e reprezentat de incest (prin casatoria lui cu nepoata-sa 
si cu cumnata-sa), pacatul, mandria si omorul (moartea lui Ioan Botezatorul).  
Drojdia lui Irod e in acelasi timp si imaginea invataturii sau controlul 
politicienilor asupra bisericilor. Oare cati oameni politici nu-i controleaza astazi 
pe profetii Celui Vesnic? 
    Ca si unii omanei politici care nu ezita sa se culce cu proprii lor copii ca sa 
aiba mai multa putere oculta, numerosi pastori se antreneaza in relatii adulterine 
cu fratii si surorile lor in Hristos! ( vezi cartea ‘Spiritul Izabelei’) 
   Cum am zis mai sus cuvantul ‘drojdie’ -in latina ‘ levare’ - semnifica ‘ a se 
ridica’: ” Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţina drojdie dospeşte toată 
plămădeala{aluatul}? ” 1 Corinteni 5:6. 
   Drojdia fusese autorizata in timpul sarbatorii saptamanilor (de rusalii) ca sa 
evoce fermentarea raului- intotdeauna prezent in biserici. Sarbatoarea rusaliilor 
prefigura efuziunea Duhului Sfant peste credinciosi sau trezirea. Prezenta 
drojdiei, cat despre ea, ea traduce infiltrarea raului cu scopul de-a-i sufoca pe 
crestini( moartea lor duhovniceasca.) 
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    Rolul drojdiei e sa faca sa creasca aluatul - aici reprezentat de crestini sau de 
grau: “Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, 
fără drojdie; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit.” 1 Corinteni 5:7. 
   Asadar, trebuie sa ne pazim de cuvinte precum :’ O, frate/soro, ai mai multa 
ungere ca alti pastori’ sau ‘ nu-s asa oameni credinciosi ca tine’, pentru ca ele 
pot sa faca sa creasca aluatul, dand nastere la mandrie/orgoliu si la diviziune si 
ii omoara e multi crestini. 
   

2) Apararentele sunt inselatoare 
 
  Neghina sau drojdia se manifesta sub forma invataturilor mincinoase 
vehiculate de falsii frati si surori. 
  Invataturile lor sunt precum gangrena:” 2 Timotei 2:16-18. 
 “Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie 
împrejur din pricina fraţilor mincinoşi, furi şaţi şi strecuraţi printre noi ca să 
pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la 
robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca 
adevărul Evangheliei să rămână cu voi.”Galateni 2:3-5. 
“ Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda 
aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului 
nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Iisus Hristos.”  
Iuda 1:4. 
   Fratii falsi sau servitorii mincinosi sunt numerosi in bisericile de azi. Ei se 
deghizeaza in crestini si le imita modul de predica, adorare in scopul de-a-i 
distruge de acestia din urma. 
 
  Deghizarea, arma falsa a neghinei 
 Amintiti-va ca graul si neghina se aseamana si ca doar la maturizarea fructelor 
lor se poate face diferenta intre cele 2 plante.” Aşa că, după roadele lor îi veţi 
cunoaşte.” Matei 7:20. 
  Sa notam ca nu sunt darurile Duhului Sfant care ne permit sa facem diferenta 
dintre cele 2, ci fructele Duhului despre care ne vorbeste Galateni 5:22. 
     Adunarile din Corint erau umplute de frati falsi si de apostoli mincinosi: 
“Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care 
se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se 
preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui 
se prefac în slujitori ai neprihănirii . Sfârşitul lor va fi după faptele lor.” 
2 Corinteni 11:13-15. 
    Deghizarea si intimidarea  sunt specialitatea lui satan si a servitorilor sai. 
Deci sa nu ne miram ca crestinii ii iau drept frati si surori pe fratii mincinosi. 
  Avem o ilustratie frumoasa despre arta deghizarii dusmanului in cartea lui Iov: 
“Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a 
venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. Domnul a zis 
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Satanei: „De unde vii?’ Şi Satana a răspuns Domnului: ‘De la cutreierarea 
pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.’Domnul a zis Satanei: 
‘Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără 
prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se 
ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.’ Şi Satana 
a răspuns Domnului: ‘Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 
Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt 
încredinţat că Te va blestema în faţă.’ Domnul a zis Satanei: ‘Iată, ţi-l dau pe 
mână: numai cruţă-i viaţa.’Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit 
pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.” Iov 2:1-7 
 
    Nu v-ati intrebat niciodata cum e posibil ca nici unul dintre fiii lui Dumnezeu 
sa nu fi remarcat prezenta satanei in mijlocul lor? Motivul e simplu: el s-a 
folosit de arma fatala si favorita a lui : deghizarea si imitarea. Doar Dumnezeu 
care cunoaste sufletele l-a putut demasca. 
 
   Fiii lui Dumnezeu despre care e vorba aici sunt oamenii care se reunisera ca 
sa-l adore pe Domnul. Satan se infiltrase printre ei luand aparenta lor si facand 
toate semnele exterioare ale pietatii/evlaviei. Avea asadar un camuflaj eficace, 
perfect, cu “o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de 
oamenii aceştia” 2 Timotei 3:5. 
   “Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese 
din om aceea-l spurcă.”  Matei 7:15. 
 “Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne 
ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.” Apocalipsa 13:11. 
  In aceste pasaje, profetii mincinosi (neghina) se prezinta oamenilor cu aparenta 
mielului, deis inauntru sunt lupi raufacatori. Profetul fals al Apocalipsei 13:11 
are aparenta mielului (2 coarne ca si mielul), dar vocea lui e cea de BALAUR, 
adica a lui SATAN. Cele 2 coarne ale mielului ce le poarta ne vorbesc despre 
autoritatea lui, de ungerea lui cu miracole (Daniel 8:20-22 si Deuteronom 
33:17). 
    Falsii profeti exerseaza autoritatea lui satan ca sa opereze miracole-magie mai 
bine zis, in scopul de-a-i seduce pe cei alesi. 
    “Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne 
şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din 
această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o 
minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în 
nelegiuire, să fie osândiţi.”  2 Tesalonicieni 2:9-12. 
   In timpul apostolilor, existau numerosi profeti mincinoci ce semanau zizania 
printre copiii lui Dumnezeu. E vorba de Alexandru  si Imeneu ( 1 Timotei 1:18-
20), Filet  (2 Timotei 2:16-18), iudaizantii (Faptele Apos. 15; Galateni 2) 
Diotref ( 3 Ioan). 
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  Falsii frati sunt amagitori. 
Amagitorii 
  “ Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus 
Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!”2 Ioan 1:7. 
    Cuvantul grec folosit de Ioan pentru a vorbi de seductori e ‘planos’ ce 
inseamna ‘vagabond, hoinar, insulator sau cineva care duce pe altul in eroare’. 
Apostolul ne invata sa caestia sunt numeorsi pe pamant (camp). 
   Seductorii acestia au o forma de evlavie disimulata in spatele religiei, 
blandetii, emotiilor, tinutelor vestimentare, elocventei sau mai bine zis oratoria. 
   Retorica e definita ca arta sau tehnica convingerii prin folosirea limbajului sau 
arta de-a vorbii bine. Spiritul ce-i anima pe profetii mincinosi stapaneste 
retorica- folosita in scopul amagirii copiiilor lui Dumnezeu. Discursurile privind 
genealogia si discutiile nebune sunt o tot forma de retorica. 
   “Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la 
certuri.” 2 Timotei 2:23. 
  “Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli 
privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.” Tit 3:9. 
   Amagitorii iubesc mult sa dezbata Cuvantul lui Dumnezeu, istoria , religia etc. 
   Pavel il incuraja pe Tit sa raspunda  celor ce invatau legea (prin discursuri) cu 
Cuvantul lui Dumnezeu: “ În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt 
mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei 
buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe 
care nu trebuie să le înveţe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: ‘Cretanii 
sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe.’ Mărturia 
aceasta este adevărată. De aceea  mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în 
credinţă.”  Tit 1:10-13. 
   Astazi, exista numerosi amagitori ce posteaza videouri pe internet si amagesc 
multe persoane cu invataturile lor false. Ei folosesc mult retorica ca sa-si atraga 
si sa-si prinda victimele. (de meditat 2 Petru 14-22). 
  Exista 3 notiuni in oratorie: 
- Logosul: logica, rationamentul, modul contruirii argumentatiei (introducere, 

subiect principal si concluzie): acesta e predica. 
    “Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu 
desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.” 
2 Petru 2:18. 
    “În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de 
la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. “ 
2 Petru 2:3. 
    Oratorii greci ridicau in picioare multimi intregi pana la frenezie, doar prin 
discursurile lor bazate pe sofism si asta fara a avea in ei Duhul lui Dumnezeu! 
Printre marii oratori era si Ioan Crisostom (344/349-407), unul din parintii 
Bisericii al carui nume inseamna ‘gura d eaur’. Fost sofist, el stapanea la 
perfectie retorica, fermecand multimi intregi. Istoria ne zice ca intr-o zi, in timp 
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ce predica, oamenii l-au interrupt cu acalamatiile lor. El a cerut multimii sa nu-l 
mai aplaude, ci sa-l lase sa vorbeasca, dar la sfarsit, oamenii l-au aplaudat iar. 
Ne dam seama pana la ce punct omul asta era elocvent! 
    Daca nu sunteti duhovnicesc si n-aveti discernamant, puteti fi usor amagit de 
discursul profetilor mincinosi. 
-  Patosul: este mijlocul de convingere facand apel la emotiile auditoriului 

(muzica, plansete, cuvinte frumoase, dragoste, evlavie etc.) 
-  Etosul: este punerea in scena a calitatii morale a oratorului. E vorba de 

stilul oratorului de-a capta atentia si de-a castiga increderea auditoriului in 
scopul de-a-l face credibil (tinute vestimentare, coafuri frumaose, 
gesticulatia, cuvinte bine alese, etc.) 

  “ În învăţătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: „Păziţi-vă de cărturari, 
cărora le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin 
pieţe.” Marcu 12:38 si “având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i 
puterea”. 2 Timotei 3:5. 
     Toate astea nu-s decat comunicare. Sa stiti ca in Noul Testament, cuvantul 
‘ipocrit’  a fost folosit pentru farisei mai mult de 18 ori! In greaca, acest cuvant 
desemneaza pe cineva care interpreteaza rolul intr-o piesa de teatru. Fratii 
mincinosi sunt imitatori abili; ei pot precum un papagal sa-i imite pe adevaratii 
servitori ai lui Dumnezeu. Ei au in general o cunoastere buna a Cuvantului lui 
Dumnezeu si ajung pana acolo incat imita si ungerea cu Duhul Sfant fara ca sa 
aibe viata pentru Evanghelie pe care o predica. Astfel, ei pot denunta lucrurile 
pe care le practica ei insisi. Cunoasterea adevarata nu e intelectuala (litera 
Bibliei), ci spiritual (Ioan 6:63-65). Adesea acesti frati falsi ii impresioneaza pe 
oameni prin religiozitatea lor si prin cunoasterea Scripturilor. Dar in ciuda 
cunoasterii pe acre o au, operele lor sunt in dezacord cu Cuvantul lui 
Dumnezeu:” Tit 1:16. 
 Conform profetiei biblice, numerosi crestini vor fi amagiti de acesti seductori: 
   “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, 
abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul 
roşu în însuşi cugetul lor. “ 1 Timotei 4:1-2. 
   “Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut 
ca să  fie luat cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Caci orice 
făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu 
mulţumiri”  2 Timotei 4:3-4. 
    “În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători 
mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda  de 
Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare 
năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea 
adevărului va fi vorbită de rău.În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări 
înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi 
pierzarea lor nu dormitează.” 2 Petru 2:1-3. 
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  Acesti amagitori opereaza in majoritatea adunarilor crestine si sunt motivate de 
bani (1 Timotei 6). Ei duc persoanele ce nu-s ferme in credinta la apostazie. 
 

3) Paziti-va de apostazie 
 
 Cuvantul ‘apostazie’ din grecescul ‘apostazia’ semnifica ‘ abandon,stricatura’ 
si e compus din ‘ apo’= departe de si ‘stenai’= a se tine. Biserica din Tiatira este 
o biserica apostate pentru ca ea se amesteca cu pacatul; e deci biserica 
ecumeinica. (Apocalipsa 2:18-29). 
  “Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi 
venit lepădarea de credinţă {apostazia} şi de a se descoperi omul fărădelegiia, 
fiul pierzării”  2 Tesaloniceni 2:3. 
  “Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne 
mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei 
aleşi.”  Matei 24:24. 
   Cuvantul grecesc ‘planao’ , in majoritatea versiunilor romanesti ‘ a amagi’ are 
sensul ‘de-a se rataci, insela, a fi indus in eroare, a se separa de adevar, a se 
departa de adevar’. Cu alte cuvinte, sa fiti tare atenti pentru ca nu cumva cei 
ce va conduc sa se rataceasca ei insisi si sa va departeze si pe voi de la adevar! 
Oamenii ce vor fi amagiti nu vor fi paganii, pentru ca satan i-a sedus deja, ci e 
vorba mai degraba de crestini si de toti cei ce-L cauta pe Dumnezeu. Chiar si cei 
alesi vor fi amagiti daca e posibil. (Matei 24;24). 
  “Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.” Matei 24:11. 
 Versetele 11 si 24 de mai sus ne vorbesc de trezirea profetilor mincinosi si de 
hristosii falsi si 2 Petru 2 ne vorbeste despre doctrinele false. 
   Verbul ‘a se indeparta’ in greaca e ‘egeiro’ ce inseamna ‘trezire’ . Biblia 
anunta o trezire mondiala a profetilor mincinosi si a invatatorilor falsi, o trezire 
a apostatilor. 
  Exista 3 categorii de persoane apostate/lepadate de credinta: 
-Prima categorie: ansamblul tuturor celor ce l-au servit pe Dumnezeu cu 
credinciosie, dar care au cazut in compromis. E important sa notam ca acestia 
erau inainte profeti si invatatori buni. Ei fusesera rascumparati de Domnul Iisus 
Hristos, dar, intr-un mod ciudat, ceva s-a pervertit in caracterul lor si ei au cazut 
in apostazie, duc cursa spre pierderea lor. 
  Cand mesajul crucii e imbrit, atunci incepe amagirea. Aceste persoane refuza 
sa se pocaiasca si continua sa exerseze o slujba publica, sa organizeze programe 
ca sa-i jefuiasca pe crestini. 
  Cateodata ei sunt convinsi ca-s pe drumul drept, cu toate ca in realitate 
Dumnezeu nu mai e cu ei. 
  Altii stiu ca Domnul nu mai e cu ei, dar continua sa-si construiasca S.R.L.-
urile lor. Vezi mai sus 2 Petru 2:1-3; “Le scapără ochii de preacurvie şi nu se 
satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la 
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lăcomie, sunt nişte blestemaţi! După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit 
şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. Dar 
a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgări ţă necuvântătoare, 
care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. 
Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună; lor 
le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, 
momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce 
trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai 
stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă, 
după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea 
lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să 
nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă 
de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala 
adevărată: ‘Câinele s-a întors la ce vărsase”’şi ‘scroafa spălată s-a întors să 
se tăvălească iarăşi în mocirlă.’ 2 Petru 2:14-22. 
    “Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget 
bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste 
lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi 
nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.”1 Timotei 1:5-7. 
    “Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte 
despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună şi să păstrezi credinţa şi 
un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. Din numărul 
lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe 
să nu hulească.” 1 Timotei 1:18-20. 
     “Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot 
mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. 
Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic 
că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.” 2 Timotei 2:16-18. 
     Alexandru, Filet si Imeneu fusesera crestini autentici, care se ratacisera. In 
acest verset, termenul ‘ a se rataci’ vine din greaca:’ ektrepo’. Acest verb e 
folosit in sensul medical pentru a vorbi de membre dislocate. Acesti oameni 
invatau pe altii ca invierea avuse deja loc, rasturnand astfel credinta multora 
dintre crestini. Oare cati barbati si cate femei chemati de Dumnezeu n-au parasit 
calea adevarului ca sa predea doctrine mincinoase si sa distruga multe vieti. Ei 
iubesc intr-atata banii incat se prostitueaza cu religia (Apocalipsa 17) pentru 
bani. 
 A-2-a categorie: o reprezinta adunarea tuturor celor care au fost alesi si trimisi 
de satan ca sa rataceasca pe copiii Domnului. Ei inventeaza religiile lor si 
amagesc mii de persoane. 
  “Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care 
mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh 
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care nu mărturiseşte pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, 
de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.”1 Ioan 4:2-3. 
  “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? 
Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte 
pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” 
1 Ioan 2:22-23. 
    Anumite religii fondate de profetii mincinosi si de invatatorii falsi nu-L 
recunosc pe Ieşua Mesia ca Fiul lui Dumnezeu, nici moartea, nici invierea Lui, 
si nici mantuirea obtinuta in Numele Lui.(Ioan 14:6 ne zice ca Iisus Hristos e 
Calea, Adevarul si Viata.) 
     Aceste religii isi au proprii lor hristosi, ne zice Domnul Ieşua in Matei 24:24. 
Exista atatea religii in ziua de azi ca oamenii se intreaba mereu pe care s-o 
aleaga. 
 Nici o religie nu va sti sa mantuiasca lumea, nici nu va aduce pacea sufletului. 
Singur Iisus Hristos mantuie. “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din 
urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi 
de învăţăturile dracilor” 1 Timotei 4:1. 
 Aceste doctrine a demonilor sunt predate in adunarile crestine de catre profetii 
si de doctorii mincinosi. 
-In a-3-a categorie intra toate persoanele care L-au acceptat pe Domnul Ieşua ca 
Domn si Mantuitor si care nu s-au tinut ferm temptatiilor si s-au intors iar in 
lume. Aceste persoane nu vor vrea sa aiba nimic de-a face cu Dumnezeu, nici sa 
stea pe langa crestini.  
   Exista numeroase exemple in Scripturi privind aceasta categorie de oameni 
apostati, precum Dima, colaboratorul lui Pavel:” Caută de vino curând la mine, 
căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la 
Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia.”  2 Timotei 4:9-10. 
    Acest om l-a parasit pe Apostolul Pavel din dragoste pentru lume si pentru 
bunurile ei materiale. 
“Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, 
pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi 
pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”1 Ioan 2:15-17. 
     Multi crestini pleaca iar in lume pentru ca il lasa pe satan sa fure Cuvantul 
semanat de Iisus in inima lor:” Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum 
sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să 
creadă şi să fie mântuiţi.”Luca 8:12. 
      Dima l-a abandonat pe Pavel si viata crestina din dragoste pentru veacul 
acesta. El iubea lumea mai mult decat pe Dumnezeu si s-a intors la lucrurile pe 
care le vomitase. 
 “Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit 
Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi 
plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.” Luca 8:14. 
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   Unii cad pentru ca credinta lor duce lipsa de fundatie/soliditate:” Cei 
închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl 
primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine 
ispita, cad.” Luca 8:13. 
 
Cele 2 surse ale apostaziei 
 
     “Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu 
vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa 
lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” Fapte  20:29-30. 
 
    In acest pasaj, exista 2 miscari ce-s la baza apostaziei/lepadarii de credinta 
din adunarile crestine. 
 
  Prima sursa vine din exterior si ii priveste pe lupii cei cruzi. 
  Lupii rai vin din afara adunarilor crestine in scopul de-a devora oile. Ei sunt in 
realitate lucratori mincinosi ce nu-L servesc pe Dumnezeu, ci pantecul. 
  “Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi 
care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. 
Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la 
lucrurile de pe pământ. “ Filipeni 3:18-19. 
 
   Lupul este un animal salbatic dotat cu instinct precise ce-i permit sa exceleze 
in salbaticie. Lupii traiesc in cete organizate dupa o ierarhie stricta dirijata de un 
cuplu de lupi. Ceata e condusa de un mascul alfa si adesea de o femela alfa. 
   Asadar, lucratorii falsi traiesc sau lucreaza in echipa cu alti slujitori mincinosi, 
in scopul de-a ataca mai bine oile Domnului. Ei fac aliante cu slujitorii falsi ca 
sa-i jegmaneasca pe copiii Domnului. 
 
 Lupii au mai multe caracteristici: 
-Rapiditate: Lupul gri este un inotator bun si cel mai rapid alergator, viteza lui 
ajungand la 40-50 km/h si parcurgand 60 km in plin miez de noapte! Este 
carnivorul terestru cel mai rezistent la fuga. Lupii (pretinsii frati) isi urmaresc 
victimele (oile sau graul) pana ii prind, caci nu obosesc pana cand nu-si ating 
tinta. Ca sa vaneze, ei urmaresc prada mai multi km, pana la epuizarea acesteia 
din urma. Cand un lup/fals frate se decide sa va devoreze, va va suna la telefon 
adesea sau va va vizita din timp in timp ca sav a acapareze. 
-Un miros puternic: Mirosul lupului gri e atat de puternic incat ii permite sa 
detecteze un animal la 270 m impotriva vantului. Unghiul viziunii sale atinge  
250°, contrar  omului de 180° .Cu un asa miros, fratii mincinosi repereaza usor 
persoanele cu resurse finaciare ca sa-i fure. 
-Au colti redutabili: dantura adulta a lupului este de 42 de dinti. Tinerii au 32 
de dinti, dantura definitiva aparand dupa 7 luni. Coltii lupilor pot masura de la 6 
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pana la 7 cm din care 2 cm adanciti in gingie. Muschii mandibulei sunt 
puternici; ei servesc la sfaramarea oaselor sau permit la agatarea pradei. 
Mandibula lupului gri poate exercita o presiune de 150 kg/cm ², contrar celor 
60-65 kg/cm² la un animal normal.  
   Inzestarti cu asa trasaturi, lupii/pretinsii frati fac devastari teribile in adunarile 
crestine. Scopul lucratorilor falsi , adica a acestor ‘lupi cruzi’ este saracirea oilor 
Domnului, atat cea spiritual, cat si materiala. 
   “Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu 
mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziţi-vă de câinii aceia; 
păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia!”  Filipeni 3:1-2.    
Pavel ii considera pe acesti invatatori mincinosi drept ‘caini’  pentru ca se 
intorceau adesea la ce au vomit. Vezi mai sus Petru 2:20-22. 
    Conform Vechiului Testament, cainii erau considerati ca animale necurate. 
Pretul pentru un caine nu trebuia sa fie adus in Casa Celui Vesnic, in Templul 
lui Yaue. (Deuteronom 23:18). 
 
   A-2-a sursa vine din interior: invatatorii mincinosi. Acestia sunt persoanele 
ambitioase care invata erezii in scopul de-a antrena oile (graul) dupa ei: 
 ”  Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină 
Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem 
că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai 
nostri, căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi r ămas cu noi; ci au ieşit, ca să 
se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.”  1 Ioan :18-19. 
 
 Acesti invatatori falsi numiti ‘anticristi’ de Apostolul Ioan erau printre grau (oi) 
, dar ieseau din adunari si luau cu ei multe persoane al carui unic obiectiv era 
inceperea propriei lor adunari S.R.L. Ei formau secte si domneau ca adevarati 
sefi de intreprinderi. Astazi, metodele folosite de acestia in scopul recrutarii de 
suflete pentru mersul bun al intreprinderii sunt: trimiterea de emailuri sau 
scrisori postale, de videouri/dvd-uri despre adunarea lor, telefonarea oamenilor 
via Skype/MSN, facebook sau trimiterea invataturilor lor prin SMS (mesaje pe 
telefoanele mobile). Toate detaliile personale pe care le iau de la frati si surori 
sunt folosite pentru stabilirea de legaturi, de relatii. 
 “Nu cu gând bun sunt plini de râvnă{zel} ei pentru voi, ci vor să vă 
dezlipească de noi, ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei.” Galateni 4:17. 
  Acesti invatatori falsi ii denigreaza pe adevaratii slujitori ai Domnului in fata 
celor ce lucreaza cu ei ca sa semene tulburarea in inimi si sa recupereze ei 
aceste suflete. Ei lucreaza cu vrajitori, mincinosi, guru, tati in credinta etc. 
pentru ca in realitate nu gireaza corect adunarile incredintate lor; asa se explica 
de ce lasa in urma lor atatea datorii uriase, atatea tulburari si o multime de 
suflete ranite. 
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   Daca veti intani vreodata asemenea persoane care-si petrec timpul in a critica 
pe altii, sa le cereti sa va arate fructele lor proprii. Unora dintre ei le place sa-i 
atace pe adevaratii slujitori, desi ei insusi n-au condus decat 2-3 persoane. 
    Acesti inselatori si semanatori de indoiala trebuie corectati cu severitate cu 
Cuvantul Domnului si alungati din mijlocul fratilor:” Şi schilodească-se odată 
cei ce vă tulbură!” Galateni 5:12.  In latina, vb ‘a schilodi’se zice ‘a retransa’, 
deci cu sensul figurat ‘de-a alunga, de-a dezmembra ‘raul din Corpul lui 
Hristos. 
 
    Datorita faptului ca oile sunt in mijlocul lupilor, ele vor fi obiectul multor 
atacuri verbale sau fizice.  
    In pasajul 2 Corinteni 6:8, Pavel ne zice:“Ci, în toate privinţele, arătăm că 
suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu (…) în slavă şi în ocară, în 
vorbire de rău şi în vorbire de bine . Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că 
spunem adevărul…”  
   Atat in calitate de copil al lui Dumnezeu, daca perseverate in adevar, sav a 
asteptati sa fiti tratat drept guru, cleptoman, mincinos, adulter, vrajitor etc. 
pentru ca veti fi precum Pavel in mijlocul unei bune si rele reputatii. 
   In cartea Faptelor Apostolilor (24:5), Pavel a fost considerat precum ciuma 
datorita diviziunii printre evrei si ca sef al sectei nazarienilor, printre primii 
crestini. 
   Din fericire insa, toate aceste provocari si amenintari sunt dovada prezentei si 
manifestarilor slavei lui Dumnezeu in vietile noastre. 
   “Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă 
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.” 1 Petru 4:14. 
 
    Campul misiunii oilor Domnului e umplut cu lupi cruzi infometati. 
 
  “Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca 
şerpii şi fără răutate ca porumbeii.”  Matei 10:16. 
 
     Cele 2 caracteristici ale Mesiei sunt necesare pentru a face fata atacurilor 
lupilor: 
 
-Prudenta serpilor: Intelepciunea ne indeamna sa fim prudenti precum cele 5 
fecioare intelepte care isi luasera ulei de rezerva pentru lampi, cum sta scris in 
pilda din Matei 25. Sarpele e un animal care inspira atata frica, incat peste tot in 
lume e cautat si omorat cu toate legile de mediu existente. Deci, crestinii trebuie 
sa stie ca demonii si oamenii rai, in mijlocul carora Dumnezeu ne-a pus, cauta 
constant sa ne distruga. 
 
- Simplitatea porumbelului:In acest pasaj, cuvantul ‘fara rautate’ apare in 

greaca ‘akeraios’ ce semnifica ‘simplu, neamestecat, pur’; adica fara 
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amestecul vreunui rau, liber de orice artificiu, inocent, precum Domnul Iisus 
prin excelenta. 

   
  Atractia lucrurilor terestre i-a sedus pe multi crestini ce-au cedat lacomiei si 
dorintei de castig. Ei si-au parasit modul de viata simplu cerut de Domnul 
slujitorilor Lui ca sa fuga dupa bogatiile perisabile din lumea asta. 
 “Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi 
gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de 
Hristos.” 2 Corinteni 11:3. 
   Porumbelul este o pasare tare frumoasa pe care toata lumea vrea s-o prinda. 
Frumusetea Mesiei in noi atrage demonii, necuratii. Toata lumea incearca sa ne 
fim aproape, sa ne cunoasca. 
  Trebuie deci sa ducem o lupta zilnica pentru a fi Fermi in credinta si s a 
smulgem neghina din mijlocul nostru. 
  Caracteristicile acestor invatatori falsi sunt descries in Scripturi, mai ales in   
2 Timotei 3. ( de meditat Ieremia 23!) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  II.  SMULGEREA  NEGHINEI 
 
  E important de remarcat ca desi noi nu putem smulge neghina din lume, 
deoarece doar ingerii vor putea face acest lucru la sfarsitul veacurilor, avem 
totusi dreptul, in calitate de crestini, sa scoatem afara neghina din bisericile 
noastre. 
 

I. A FI DOVEDIT, SEPARAT SI COMBATUT 
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1) Dovedirea spiritelor si despartirea 
   Pentru a evita caderea in capcana intinsa de falsii frati, e nevoie sa cercetam, 
sa incercam spiritele: 
    “Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă 
sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.”  1 Ioan 4:1. 
  Verbul a ‘cercetati’, in acest pasaj, inseamna ‘a pune la incercare, a examina’. 
Imaginea folosita e aceea de-a dovedi autenticitatea metalelor. Asadar,la fel 
cum se incearca aurul- e trecut prin foc ca sa fie purificat, adica dovedit; o data 
ce ati incercat o persoana, daca ea nu e de la Domnul, trebuie sa va separati de 
aceasta. 
   “Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea 
care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte 
cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru 
ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât 
despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am 
şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În 
Numele Domnului Iisus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea 
Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna 
satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului 
Iisus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? 
Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără 
aluat; căci Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu 
cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi 
adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 
Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu 
cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi 
din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar 
că îşi zice ‘frate’, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, 
sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să 
mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră 
să judecaţi pe cei dinăuntru?  Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. 
Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.” 1 Corinteni 5:1-13. 
“De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 
atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.”  2 Corinteni 6:17. 
 

2) Despartirea 
      In Scripturi, despartirea e prezentata sub mai multe aspecte: 
- separarea de tot ce e contrar gandirii lui Dumnezeu (filozofii, religii, 
ideologii…). 
- separarea de rau, adica de pacat. Aceasta despartire nu presupune in mod 
necesar absenta totala a contactului cu raul, pentru ca traim inca in lume  
(1 Corinteni 5:9-10), ci refuzul total al oricarei complicitati cu acesta. 
- despartirea de companiile rele: vezi mai sus 1 Corinteni 5:11-13. 
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   “Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”1 Corinteni 15:33. 
 Pavel zicea lui Tit:” În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi 
nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc 
familii întregi, învăţând pe oameni, pentru  un câştig urât, lucruri pe care nu 
trebuie să le înveţe.” Tit 3:10-11. 
    Romanilor, tot apostolul Pavel le zicea:” Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de 
cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. 
Depărtaţi-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, 
ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor 
lesne crezători.”  Romani 16:17-18. 
    Insa, Ioan merge mai departe pana a spune ca nu trebuie nici macar sa-i 
salutam si nici sa-i primim la noi acasa pe aceia ce denigreaza prin cuvintele lor 
si prin comportamentul lor doctrina Domnului:” Oricine o ia înainte, şi nu 
rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în 
învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă 
aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: ‘Bun venit!’ 
Căci cine-i zice: ‘Bun venit!’, se face părtaş faptelor lui rele.”2 Ioan 1:9-11. 
    De la inceputul creatiei, Dumnezeu a despartit lumina de intuneric, grul de 
neghina (Geneza 1:4). Numerosi crestini care cunosc persoane ce se pretind 
copii ai Domnului desi traiesc in pacat,  nu rup relatiile cu acestia din cauza 
sentimentelor. Abraham a trebuit sa se desparta de Lot, (nepotul sau- al carui 
nume inseamna ‘val’) ca sa poata intra in mostenirea sa. (Geneza 13). 
 
    Despartirea poate fi teribil de dureroasa, caci pune capat unei lungi colaborari 
de ani de zile cu prieteni foarte apropiati. “Căci am venit să despart pe fiu de 
tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.36. Şi omul va avea de 
vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.” 
Matei 10:35-36. 
  Daca veti accepta sa va separati de companiile rele, de persoanele rele, acestea 
din urma vor devein cu siguranta dusmanii dvs., dar o sa fie mai bine sa 
ascultati de Domnul decat de oameni. 
   De fiecare data cand Dumnezeu imi cerea sa ma despart de colaboratorii mei, 
slujba cunostea o crestere exponentiala. Am inteles atunci ca anumite persoane 
cu care colaboram erau adevarate obstacole precum Lot si ma impiedicau sa 
intru in mostenire. 
   Pavel s-a separat de Barnabas, care era legat din punct de vedere semtimental 
de varul lui Ioan-Marcu (Faptele Apos. 15:36-41). 
  Daca vreti sa atingeti obiectivele la care v-a chemat Dumnezeu Tatal, nu tineti 
cont de sentimente si lasati Cuvantul lui Dumnezeu, ce e ca o sabie, sa va separe 
spiritul de suflet (Evrei 4:12) si nu mai frecventati prieteniile rele. 
  
    3) Purtarea armurii de luptator 
    Ce sa facem ca sa nu fim amagiti de neghina si sa nu sfarsim in lacul de foc? 
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Fiecare crestin trebuie sa dezvolte o relatie personala cu Tatal ceresc si sa-si 
poarte armura:  “Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este 
jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El 
vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui 
Îi vine în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca şi 
cu o platoşă. Îşi pune pe cap coiful mântuirii; ia răzbunarea ca o haină şi Se 
acoperă cu gelozia ca şi cu o manta.” Isaia 59:15-17. 
 
    Verbul ‘ a mijloci’ in evreieste semnifica ‘ a lovi’ (1 Samuel 22:18), ‘a se 
impotrivi/ a se arunca’ (Iov 36:32) sau ‘a sta inaintea cuiva’ (Isaia 64:2). 
Pentru a inainta in armata lui Dumnezeu si pentru a-I ataca (lovi) dusmanii, 
trebuie neaparat sa fim imbracati cu armura luptatorului. Si cum lupta dusa de 
crestini nu e una fireasca, caci dusmanul nostru e un spirit, ne trebuie arme 
duhovnicesti ca sa-i rezistam eficace. 
 
  “Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în 
ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, 
dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 
având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor 
acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile 
arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni 6:11-17. 
 
 

1) Cureaua adevarului peste rinichi 
   Avem 2 rinichi ce-s sub forma a 2 boabe de fasole cam de 100-150 grame 
fiecare si ce-s alungiti de o parte si de alta a colonii vertebrale, sub torax si in 
spatele organelor abdominale. 
   Ei au 2 functii principale: purificarea organismului de reziduri sau de toxine 
(imaginea pacatului)- multumita producerii urinii si crearii hormonilor. 
   Din punct de vedere duhovniceste, rinichii reprezinta locul unde se manifesta 
puterea reproducerii, adica samanta sau sperma. 
 “Aceia  dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au 
poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se 
coboară {din coapsele/rinichii lu Avraam– in varianta Bibliei aramaica} 
Avraam.”Evrei 7:5. 
   “Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, 
prin Avraam;căci era încă în coapsele strămoşului său, când a întâmpinat 
Melhisedec pe Avraam.” Evrei 7:9-10. 
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    Conform acestor pasaje, copiii lui Levi veneau din rinichii lui Avraam (locul 
procreatiei). Adevarul trebuie sa fie in interiorul crestinului care vrea sa-I reziste 
diavolului. Acest adevar trebuie sa produca viata in el si nu trebuie sa fie doar o 
cunostinta intelectuala. Viata interioara a crestinului luptator trebuie sa fie una 
sfanta. 
  “Brâul să fie de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins pe el; să fie de aur, de fir 
albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subţire răsucit.” Exod 28:8. 
   Istoria centurii a inceput cu preotul suveran Aaron. Ea era din aur si avea mai 
multe culori: auriu, purpuriu si caramiziu ( ce simbolizau regalitatea) si albastru 
si alb precum inul (ce simbolizau puritatea si dreptatea). 
   Aceasta curea este purtata de Domnul Iisus Hristos (Apocalipsa 1:13). 
Cureaua lui Aaron trebuia sa sustina efodul sau tinica ce era imaginea dreptatii. 
Cureaua la nivelul rinichilor/coapselor trebuie sa-l duca pe crestin la sfarsitul 
misiunii sale. Domnul Ieşua zicea ca printul acestei lumi venea sic a n-avea 
nimic in el (Ioan 14:30). 
   Numerosi crestini isi infrumuseteaza aparenta exterioara mai mult decat 
inima. Insa cum luptam impotriva unui dusman care ne vede starea 
duhovniceasca mai mult decat credem noi, aceasta arma, ce ne vorbeste despre 
sinceritatea inimii, e insasi constiinta noastra, ce trebuie sa fie ireprosabila. 
 

2) Palosa neprihanirii 
   Cuvantul ‘palos ‘, in greaca, se zice ‘thorax’ si e vorba de un corset format din 
2 parti ce protejeaza corpul pana la pantece. 
 Sa remarcati ca aceasta parte a armurii protejeaza mai multe organe vitale 
precum inima- trebuie sa fie bine protejata ca sa nu fie afectata de gandurile rele 
(Marcu 7) si rinichii- simbolul initmitatii noastre. 
  Aceasta e neprihanirea sau dreptatea, cuvant ce in greaca se zice ‘dikaiosune’ 
si care inseamna ‘intergitate, puritatea vietii, a gandurilor si a actinilor corecte; 
tot ce este drept, echitabil, conform, onorabil/laudabil’.  
   “Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, 
în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul 
vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea 
păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi 
înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu 
mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai 
stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Harul nu 
îndreptăţeşte păcatul. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai 
suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca 
să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, 
care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 
păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi 
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primit-o. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai 
neprihănirii. –Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: 
după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi 
fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi 
mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 
Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce 
roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul 
acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-
aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa 
veşnică.” Romani 6:11-22. 
  Cand intram in imparatia lui Dumnezeu, primim neprihanirea lui Dumnezeu ce 
produce in noi sfintenia Sa, prin puterea pe care o avem asupra rezistarii la 
pacat; caci nu-L mai uram pe Dumnezeu si nu iubim pacatul cum o faceam 
inaintea nasterii din nou ( conversiunii la Hristos). Intr-o clipa suntem 
transformati intr-o noua creatura si desi corpul e acelasi firesc, supus pierzarii, 
suntem o noua persoana in interior prin Duhul Sfant. Dar, desi uneori cadem in 
pacat din cauza corpului nostru adamic, antrenat de la nastere sa pacatuiasca, 
luam o gura si suntem bolnavi, uneori de moarte, pentru ca uram raul( ex. sa 
zicem ca un porc transformat in om e pus sa aleaga intre gunoi si mancaruri, el 
nu va alege mizeriile pentru ca e alta persoana , desi poate gusta din cand in 
cand din ce-a vomat). La fel si noi, nu ne sculam dimineata dornici sa ne 
razvratim contra Domnului sau sa pacatuim cu premeditare, ci omul nou il 
iubeste pe Iisus si cauta prin Harul Sfant sa fie asemeni Lui, adica sfant, fiu de 
Dumnezeu. La moarte, cadavrul nu ne reprezinta, ci spiritul ce merge fie la 
Tatal, fie spre pedeapsa vesnica. Puterea liberului arbitru data noua, din 
dragoste, de Domnul e imensa! 
  “Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire 
este născut din El.” 1 Ioan 2:29. 
  “Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este 
neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, 
căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă 
este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii 
diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici 
cine nu iubeşte pe fratele său.”   1 Ioan 3:7-10. 
   Este imposibil si inutil sa pretindem ca apartinem imparatiei lui Dumnezeu si 
sa ne batem sotia si copiii, sa conducem fara permis, sa traim in adulter sau in 
necuratire, sa ne uitam la filme pornografice, sa nu ne platim taxele sau mai 
bine zis, sa traim in frauda prin diverse moduri. 
   Trebuie sa ne conformam Cuvantului lui Dumnezeu si niciodata sa nu 
derogam de la aceasta regula, chiar pentru a ajuta pe cineva. De ex., 
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imprumutarea hartiilor d eidentitate unui strain, fie el din familia noastra sau 
unui crestin ca sa-l ajutam sa vina in Franta e o infractiune. 
 Biblia ne cheama sa respectam autoritatile stabilite , adica politia, magistratura 
etc.Romani13. Ea ne invata sa ne respectam parintii si sa-i ascultam -Efeseni 6. 
  Sfintenia, dreptatea si sfintenia nu pot fi obtinute prin fapte bune, nu suntem 
justificati prin fapte, ci in mod unic prin Harul Domnului. (Efeseni 2:8-9) 
   Harul, adica Duhul Sfant, El ne da mijloacele si puterea de-a trai in dreptate. 
Faptele bune sunt rezultatul vietii noi in Hristos, pregatite de El pentru noi 
inainte de conversiune/nasterea de sus,din nou.“ căci noi suntem lucrarea Lui şi 
am fost zidiţi în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10. 
    

3) Scutul credintei 
 “Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale celui rău.” Efeseni 6:16. 
  Credinta e inispensabila mantuirii, e baza vietii in Ieşua. Scriptura ne descrie 3 
tipuri de credinta: 
-Credinta, in calitate de dar al Duhului sau de putere: 1 Corinteni 12:9. Nu e 
data tuturor. Trebuie ca crestinul care duce o lupta spirituala sa inteleaga ca 
Cuvantul lui Dumnezeu e viu. Trebuie si sa-si puna credinta in opera crucii si 
sa-i aminteasca lui satan infrangerea sa de acum mai bine de 2000 de ani. 
-Credinta, ca fruct al Duhului: Galateni 5:22. Aceasta e credinta primita de toti 
crestinii ce L-au primit pe Hristos  si e necesara mantuirii- Romani 10:9-10. E 
deasemenea cea de care se vorbeste in Evrei 11 si fara de care nu putem fi 
placuti lui Dumnezeu. 
-Credinta sau Evanghelia: Galateni 3:18-24; Iuda 3. E ansamblul adevarului 
biblic. 
    In Efeseni 6:16, e vorba de credinta care reprezinta evanghelia si de credinta 
ca fruct al Duhului Sfant.  
  Scutul roman ( ‘scutum’ in latineste) era dreptunghiular, de o inaltime de ⸗1,10 
pana la 1,20 m si lat de 65 pana la 75 cm. Era format din 2 randuri de placi 
lipite pe niste ‘fire perpendiculare’ a caror grosime varia de la 20 -13 mm 
pornind din centru spre exterior.  Un cerc metalic il inconjura ca sa apere talia 
de lovituri. Rolul lui era de-a stinge flacarile/sagetile dusmanului (numita si 
lance) sau limbile sarpelui: vezi mai sus Efeseni 6:16. 
   O lancie este o arma veche, formata dintr-un varf de fier legat de un bat de 
lemn, care lansata cu mana putea omori sau simula un atac. Ca o bagheta 
artificiala impodobita cu oase sau dinti, era destinata a fi lansata uneori de un 
imobil dusman pentru a-l incendia sau cuceri. Este deasemenea un organ ascutit 
si crestat (limba), legat de organele ce produc venin si cu care unele specii de 
animale isi inteapa victimele, injectandu-le cu venin. 
    Dusmanul ne trimite sageti arzatoare, mici acuri sau lancii ca sa ne arda. 
Acestea pot fi: ganduri, cuvinte ( Ieremia 18:18) sau suferinte fizice: ”Aveau 
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nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri{ lancii}. Şi în cozile lor stătea puterea pe 
care o aveau ca să vatăme pe oameni 5 luni.” (Apocalipsa 9:10.) 
  Scorpionii iesiti din abis (fantana Adancului ) au lancii sau tepusi legati de 
cozile lor pentru a face rau oamenilor ce au marca Fiarei (pacatul). 
    Gandurile de: manie, ura, sinucidere, ne sunt trimise de dusman. De ex., daca 
satan vrea sa distruga un crestin, va incerca mai intai sa-i distruga scutul ce-i 
protejeaza inima, trimitandu-i un gand:de ex. pofta- David in 2 Samuel 11. In 
Iacov 1:13-15, apostolul face o comparatie intre atacurile lui satan si procesul 
nasterii unei femei insarcinata. Intr-adevar, exista: 
-Mai intai, pofta, reprezentata de o persoana ce pofteste in secret pacatul in 
inima ei:” Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă 
buzele, a şi săvârşit răul. “  Proverbe 16:30. 
-Apoi, conceptia ce corespunde sarcinei ce dureaza 9 luni si care nu e vizibila in 
primele luni. De altfel, femeia nu stie imediat ca e gravida. La fel, cand este 
conceput un pacat, omul interior, gravid cu drojdie/pacat,  nu-si da neaparat 
seama de asta.Numerosi crestini sunt ‘insarcinati’ cu tot felul de lucruri rele ce 
le incetinesc mersul crestin  si-i fac neproductivi, fara roadele Duhului (viata de 
rugaciune si meditatia Cuvantului sunt afectate deasemenea). 
- in final, nasterea, adica concretizarea pacatului (trecerea la fapt/act). David s-a 
gasit in aceasta situatie: mai intai a dorit-o pe Bat-Seba, s-a culcat cu ea, ea a 
nascut si apoi moartea acestui copil iesit din aceasta relatie adultera ( 2 Samuel 
11 si 12). Consecintele actului lui David sunt immense: fiul sau Amnon si-a 
violat propria sora: Tamar (cap. 13), celalalt fiu al lui Absalom s-a razvratit 
contra lui David si s-a culcat cu 30 de tiitoare ale tatalui sau. David a trebuit sa-
si lase puterea si sa puna capat puciului lui Absalom,care a murit ca urmare. 
(cap. 18) Pacatul nu ramane niciodata nepedepsit: “Pentru că nu se aduce 
repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină 
inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.”  Ecleziast 8:11. 
   Atata timp cat scutul nostru ramane intact, sagetile si lanciile arzatoare ale 
dusmanului vor ricosa pe deasupra sau pe alaturi si nu ne vor provoca nici un 
rau. Dumnezeu ne da acest scut al credintei ce are ca sursa Cuvantul Lui 
(Romani 10:17). Atata timp cat un crestin merge dupa Cuvantul lui Dumnezeu, 
dusmanul nu-l poate distruge. Avem un bun exemplu in cartea Numerilor cap. 
22 si 23. De 3 ori Balaam si Balak au incercat sa-l blesteme pe poporul Israel, 
dar a fost fara succes caci poporul mergea dupa Lege ( Tora). 
 “El {Dumnezeu} nu vede nicio fărădelege în Iacov,nu vede nicio răutate în 
Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, El este Împăratul lui, veselia lui.” 
Numeri 23:21. 
  “Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu 
nimereşte blestemul neîntemeiat. “ Proverbe 26:2. 
    Totusi, dusmanul vazand ca nu-l poate atinge pe Israel prin bluestem din 
cauza scutului lui, s-a servit de Cuvantul lui Dumnezeu ce interzicea pofta 
(Exod 20) ca sa creeze astfel un motiv de blestem si de distrugere a lui Israel. 
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    Din nefericire, evreii au cazut in aceasta capcana (Numeri 25:1-3) si 
Dumnezeu i-a lovit cu moartea pe 24 000 de persoane. (Numeri 25:9) 
   Trebuie sa intelegem ca satan lucreaza ca un colector de dari. Nu va putea sa 
ne atinga decat daca avem ceva ce-i apartine (Ioan 14:30), simuland legea lui 
Dumnezeu (1 Petru 5:8). 
 

4) Papucii sau ravna Evangheliei 
  “Staţi gata (…) având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.”   
Efeseni 6:15. 
   Picioarele reprezinta autoritatea, puterea lui Dumnezeu:”  Luca 9:19. Aceasta 
putere vine din Evanghelia lui Ieşua. 
 

5) Coiful mântuirii  
“ Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” 
Efeseni 6:17. 
  Coiful mantuirii ne protejeaza gandurile necurate pe care satan le trimite ca sa 
ne intoarca de la Domnul. Campul de batalie al acestui razboi e gandul. 
  De ex., Domnul ne pune pe inima sa mergem sa ne rugam si un gand ne vine 
in spirit si ne impinge sa ne uitam la TV. Daca nu va inarmati cu coiful 
mantuirii, veti fi antrenat de distractie. 
   “ Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.” 
1Tesalonicieni 5:8. 
 
 
 

6) Sabia Duhului 
 Aceasta este singura arma ofensiva (Evrei 4:12.) Glava (gladius in latineste) era 
arma tipica legionarului. Lama era lunga, cu 2 taisuri si desi scurta (in jur de 60 
cm lungime), foarte ascutita . Ea permitea soldatului sa loveasca de la talie, de 
la umeri si din fata in spate.  
  Crestinii trebuie sa stie desi duc o lupta impotriva: propriei lor firi, pacatului , 
demonilor etc., aceasta batalie a fost deja castigate acum 2000 de ani, de 
Domnul Ieşua Ma’aşia pe cruce! Aleluia!!! 
 “Multumim Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor 
în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor.” Coloseni 1:12-14. 
 “A şters zapisul { legea} cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne 
era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi 
stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra 
lor prin cruce.”  Coloseni 2:14-15. 
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 “Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii 
şi ale Locuinţei morţilor.”  Apocalipsa 1:18. 
   “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru {petros=pietricica}, şi pe această piatră 
{Petra=Stanca}voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor 
birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi 
legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Matei 
16:18-19. 
  “Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-
au iubit viaţa chiar până la moarte.” Apocalipsa 12:11. 
 
   EL REVINE IN CURAND , dragi frati si surori. 
   Sa ne pregatim sa-L intampinam! 
   

II.  SECERISUL SAU NECAZUL CEL MARE 
    Graul si neghina vor continua sa creasca impreuna pana la sfarsitul lumii. 
De aceea, e cu adevarat important ca toti copiii lui Dumnezeu sa ramana atasati 
Domnului ca sa nu fie sedusi de neghina. Lupta e dura si va fi din ce in ce mai 
grea. 
 “Atunci Iisus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au 
apropiat de El şi I-au zis: ‘Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.’ El le-a 
răspuns: ‘Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este lumea; 
sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a 
semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt 
îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul 
veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia 
Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc 
fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. 
Cine are urechi de auzit să audă’.” Matei 13:36-43. 
   Ieşua, proprietarul campului in care se gasesc graul si neghina va veni ca sa 
separe aceste 2 ‘plante’ in vederea stabilirii guvernului Sau terestru. Acesta 
intorcere glorioasa si mult asteptata e adesea numita ‘ziua Domnului’ in Biblie. 
 

1) Intoarcerea Domnului si judecata fiilor pierzarii 
   Expresia ‘ziua Domnului’ desemneaza timpul in care Dumnezeu va interveni 
in mod deschis si vizibil in treburile umane. 
“Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu 
trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele 
său.”  2 Petru 3:10. 
  Acesta zi va incepe cu rapirea Bisericii si s eva incheia cu judecata din fata 
tronului alb ( Ioel 1:15„Vai! ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o 
pustiire de la Cel Atotputernic”). El o descrie 2:1-2 si 2:30-31  ca o zi de: furie, 
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disperare, necaz, distrugere, intuneric , cu nori si ceata, cu sunete de trompete si 
cu tipete de razboi impotriva oraselor puternice si impotriva turnurilor intarite. 
   “Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 
Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ 
noaptea. Când vor zice: ‘Pace şi lini şte!’, atunci o prăpădenie neaşteptată va 
veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de 
scăpare.” 1 Tesalonicieni 5:1-3. 
   Intoarcerea vizibila a Domnului va avea loc in Israel pe Muntele Maslinilor, 
muntele de pe care a urcat la cer. (Matei 28:11, Faptele Apos. 1:9-13) Aceasta 
rapire va fi vizibila de toti oamenii planetei. 
“Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa 
Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre 
răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va 
trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.”   Zaharia 14:4. 
  “La ieşirea din Templu, pe când mergea Iisus, ucenicii Lui s-au apropiat de El 
ca să-I arate clădirile Templului. Dar Iisus le-a zis: ‘Vedeţi voi toate aceste 
lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie 
dărâmată.’. El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El 
la o parte şi I-au zis: ‘Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va 
fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia’?” Matei 24:1-3. 
   Cuvantul ‘ rapire’ , ‘paruzia’ in greaca vine d ela alt cuvant grecesc ‘ pareimi,’ 
adica ‘prezenta’. 
   In Imperiul Roman, cand un imparat trebuia sa se duca intr-o provincie 
cucerita, locuitorii acestei regiuni trebuiau sa se pregateasca luni inainte ca sa-l 
primeasca. La fel si crestinii trebuie sa se pregateasca pentru intoarcerea 
Domnului ca sa-L inatampine cum se cuvine. 
“Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el 
se cheamă ‘Cel credincios’ – şi ‘Cel adevărat’, şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe 
cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai 
El singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: 
‘Cuvântul lui Dumnezeu’. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate 
cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească 
neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu 
picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe 
haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ‘Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor’.”Apocalipsa 19:11-16. 
 
    Numeroase persoane se bazeaza pe Matei 24:36 si zic ca Iisus nu cunoaste 
data intoarcerii Sale. Ele uita ca pe Pamant, Iisus Hristosa era 100% om si 100% 
Dumnezeu. El s-a dezbracat in mod voluntary si deliberat de Gloria Sa, 
renuntand la omniprezenta Sa si la omnicunoasterea Lui, cum o afirma Filipeni 
2:5-8. Dar atat in calitate de Dumnezeu, El stie toate lucrurile. (Ioan 16:29-30) 
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Zaharia 14:3-7 ne zice precis ca Cel Vesnic (Yaue,adica Ieşua) va aparea sa 
combata natiunile si va calca pe Muntele Maslinilor:” El zicea cu glas tare: 
‘Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor’!” 
Zaharia 14:7. 
 
   Iisus e cu adevarat Cel Vesnic si cunoaste perfect ziua intoarcerii Sale, zi cand 
va exersa judecata Lui asupra Omului pierzarii si asupra Babilonului: ” Despre 
ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici 
Fiul, ci numai Tatăl.”  Matei 24: 36. Iisus Hristos este Dumnezeu. 
 
   La intorcerea vizibila a Domnului, fiara cu regii Pamantului si cu toate 
armatele lor se vor indrepta contra lui Iisus si contra Bisericii Lui (Apocalipsa 
19:17-21), in batalia Armaghedonului. Dar aceasta incercare va esua pentru ca 
aceste armate nu vor avea nici un efect, gloantele si misilele lor vor ricosa fara 
sa faca vreun rau. Atunci se vor implini aceste cuvinte:” Orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată 
împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este 
mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.” Isaia 54:17. 
 
   “O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va 
apropia.” Psalm 91:7. 
 
Sfarsitul lui Armaghedon si judecata Omului pierzarii si  
a profetului mincinos 
   “va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra 
nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea 
buzelor Lui va omorî pe cel rău.”  Isaia 11:4. 
 Dupa acest pasaj, la venirea Domnului Ieşua, va fi destul ca El sa sufle din gura 
ca Cel rau ( = ‘Raş’ in evreieste inseamna ‘Necredincios’) sa fie lovit. Acest 
verset ne trimite la 2 Tesalonicieni 2:8 “ 
   Fiara si profetul mincinos vor fi atunci prinsi si aruncati de vii in lacul arzator 
de foc si de sulf (Apocalipsa 19:20), in timp ce ceilalti soldati, simpli sau 
gradate, vor fi ucisi cu sabia ce iasa din gura Mielului si pasarile cerului se vor 
satura cu carnea lor.” Matei 24:28. 
   Domnul ii cheama la pocainta pe cei mari, pe cei bogati, pe staruri si pe 
fotomodele, adica pe toti cei din lumea asta ce se incred in puterea, bogatia sau 
frumusetea lor,deoarece zilele ce vor veni vor fi teribil de groaznice. 
 
  Satan legat timp de 1000 de ani 
   “Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia 
Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care 
este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc,  
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l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele 
neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie 
dezlegat pentru puţină vreme.”  Apocalipsa 20:1-3. 
    Domnul va da ordin unui inger sa-l lege pe diavol timp de 1000 de ani, ca sa 
nu mai seduca locuitorii Pamantului in timpul mileniului. 
    Remarcati ca Domnul nu-si da nici macar osteneala sa se ocupe El Insusi de 
satan, ci lasa aceasta sarcina in grija unui inger. Avem aici o frumoasa 
demonstratie a suveranitatii Domnului ce va trimite aceasta fiinta odioasa si 
malefica cu toti demonii lui in inchisoare.  
    Asadar, in perioada de 1000 de ani, nu va mai fi nici un pacat pe Pamant. 
 
    Dupa ce l-a scos din circuit pe diavol, Iisus va distruge toate puterile politice 
ale lumii. Sistemul politic actual, Babilonul, va fi distrus:” Ieremia 50:23. 
  “Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, ridic împotriva Babilonului şi împotriva 
locuitorilor Haldeii un vânt nimicitor. Trimit împotriva Babilonului nişte 
vânturători care-l vor vântura şi-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile 
asupra lui, în ziua nenorocirii. Să se întindă arcul împotriva celui ce îşi întinde 
arcul, împotriva celui ce se mândreşte în platoşa lui! Nu cruţaţi pe tinerii lui! 
Nimiciţi cu desăvârşire toată oştirea lui! Să cadă ucişi în ţara haldeilor, 
străpunşi de lovituri pe uliţele Babilonului’!” Ieremia 51:1-4. 
  “După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare 
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: ‘A 
căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a 
oricărui duh necurat, o închisoare  a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru 
că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului 
au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării 
ei’.” Apocalipsa 18:1-3. 
“Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când 
vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de 
frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: ‘Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, 
cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata’!” Apocalipsa 18:9-10. 
 
    Judecata natiunilor: secerisul 
 Secerisul este recolta plantelor cu grane, mai ales cerealele. Acest termen e mai 
ales folosit pentru cerealele cu paie,  precum: graul, orzul, ovaz  si secara. 
   El desemneaza si perioada in timpul careia se aduna produsele recoltei, adica 
vara. Secerisul era manual cu mult timp in urma, cu ajutorul secerei, sapei sau 
furcii. Acest mod de strangere a recoltei in anumite regiuni mai putin echipate 
din punct de vedere tehnologic, adica secerisul manual consta in separarea 
granei de paie. 
  Exista cel putin 4 etape corespunzatoare celor 4 anotimpuri de dezvoltare a 
graului: 
1.Toamna    2.Iarna                    3. Primavara                                           4.  Vara                                        
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1.Semanat  2.Incoltire                         3.Inspicuire 4.Seceris 
 
-Granele graului sunt semantate toamna, in octombrie: acesta e procesul 
semanaturii. Germenele incoltit in boabele de grau se dezvolta in contact cu 
umiditatea (imaginea Cuvantului lui Dumnezeu) pamantului. Fara Cuvantul lui 
Dumnezeu, graul nu se poate niciodata dezvolta bine. Multumita prezentei 
umiditatii / Cuvantului, iese un vlastar din samanta si isi formeaza radacini . 
Apoi vlastarul se dirijeaza spre suprafata solului- procesul de ecluziune. 
 “Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc 
înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească { germineze} şi să odrăslească, 
pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi 
cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va 
face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”’ Isaia 55:10-11. 
 
-In timpul iernii, micile buruieni (procesul de incoltire) apar si ele ca sa formeze 
neghina. Ele sunt simbolul apostaziei/lepadarii de credinta, desi graul alimentat 
cu apa/Cuvantul continua sa creasca. 
 
- Dupa o perioada de crestere, spicul iese din bobul de samanta, primavara: e 
perioada spicelor (inspicuirea/cresterea spicului). 
  “ Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.”  
Matei 13:26.  Aceasta perioada de maturizare a fructelor corepsunde trezirii 
spirituale. Neghina, de pe alta parte, cunoaste si ea o trezire. E epoca cand 
servitorii Stapanului campului remarca prezenta neghinei. 
 
-Vara, in timpul lunii iunie, granele de pe spic se ingroasa ca sa-si atinga 
maturitatea in iulie, cand e perioada secerisului. 
“ L ăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea 
secerişului , voi spune secerătorilor: ‘Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, 
ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu’.”  Matei 13:30. 
 “El le-a răspuns: ‘Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este 
lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul 
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care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii 
sunt îngerii’.”  Matei 13:37-39. 
    Radacina greceasca a cuvantului ‘seceris’ e ‘thero’  tradus prin ‘ a incalzi’ 
sau ‘vara’ :“ De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte 
mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.” Matei 24:32. 
    In acest pasaj, Domnul ne vorbeste de intoarcerea Sa vizibila ca sa separe 
graul ( sfintii marelui necaz si nu Biserica) de neghina. 
 Instrumentul pe care ingerii il folosesc pentru seceris e secera. 
 “Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un 
fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. Şi 
un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: 
‘Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul 
pământului este copt.’Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe 
pământ. Şi pământul a fost secerat. Şi din Templul care este în cer a ieşit un 
alt înger care avea şi el un cosor{secera} ascuţit. Şi un alt înger, care avea 
stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce 
avea cosorul cel ascuţit: ‘Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei 
pământului, căci strugurii ei sunt copţi.’ Şi îngerul şi-a aruncat cosorul 
{secera}pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel 
mare al mâniei lui Dumnezeu.Şi teascul a fost călcat în picioare afară din 
cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o 
1600 de stadii.” Apocalipsa 14:14-20. 
 Iisus-Hristos, la intoarcerea Sa vizibila, va lovi Babilonul, imperiul Fiarei 
(neghina) si o va judeca pentru crimele si idolatriile ei. 
 “Şi pentru ei a prorocit Enoh, al-7lea patriarh de la Adam, când a zis: ‘Iată că 
a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva 
tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care 
le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit 
împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi’ .” Iuda 14-15. 
  “Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece 
pământul.”1 Cronici 16:33. 
 
    Enoh, primul profet al istoriei biblice e si primul ce-a anuntat venirea 
Domnului cu sfintii Lui ca sa judece Pamantul  in scopul separarii graului de 
neghina. Aceasta judecata va avea loc in Valea Iosafat- nume ce vine din 
evreiescul ‘yehosafat’ ce inseamna ‘Yaue ( sau Yehova-varianta ultima cacai 
evreii nu pronuntau Numele Domnului, uneori Iaşa) judeca’. 
   Ieşua e Judecatorul celor vii si morti dupa Scripturi:”  Te rog fierbinte, înaintea 
lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece viii şi morţii, şi 
pentru arătarea şi Împărăţia Sa” 2 Timotei 4:1. 
“Să se scoale neamurile şi să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea 
să judec toate neamurile dimprejur. Puneţi mâna pe seceră, căci secerişul este 
copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci linurile sunt pline, şi tocitorile dau 
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peste ele! Căci mare este răutatea lor! Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, 
căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii.”  Ioel 3:12-14. 
 
     Mesia a vorbit de aceasta judecata apostolilor inaintea mortii Sale: “Când 
va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de 
domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va 
despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la 
dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta 
Lui: ‘Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de 
mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;am 
fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în 
temniţă, şi aţi venit pe la Mine.’Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: 
‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-
Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? 
Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am 
venit pe la Tine?’Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori 
de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la 
Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi 
îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, 
şi nu Mi-aţi dat să beau;am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-
aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’Atunci Îi 
vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, 
sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?’ Şi El, drept 
răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste 
lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi 
făcut.’ Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge 
în viaţa veşnică.” Matei 25:31-46. 
 
 Remarcati ca in acest pasaj exista 3 cateorii de indivizi: 
-1)mai intai, oile sau graul, care reprezinta persoanele convertite in timpul 
marelui necaz si nu sfintii Bisericii ce vor fi rapiti 7 ani mai inainte de 
intoarcerea vizibila a lui Hristos pe Pamant-Apocalipsa 7:9-17(caci Rapirea se 
va face in cer!) 
  -2) apoi, caprele, aceioa care nu vor avea credinta in Hristos, adoratorii omului 
pierzarii ce vor purta semnul Fiarei, simbolizati si de neghina (Apocalipsa 16:8-
11). 
- in sfarsit, cei pe care Iisus ii numeste ‘cei mai mici frati ai mei’, adica evreii, 
deswcendentii fizici din Abraham ce vor fi teribil de persecutati de armatele 
fiarei si pe care crestinii (graul) ii vor ajuta cum au facut-o cei drepti printre 
natiuni in timpul persecutiei naziste, din timpul lui Hitler. 
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   Judecata popoarelor e numita si ‘seceris’, in pilda graului si-a neghinei: 
  ”  Iisus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: ‘Împărăţia cerurilor se 
aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când 
dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a 
plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi 
neghina. Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat 
sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?’El le-a răspuns: ‘Un 
vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’ Şi robii i-au zis: ‘Vrei, dar, să mergem s-o 
smulgem?’ 29. „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi 
şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la 
seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: ‘ Smulgeţi întâi 
neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul 
meu.’ Matei 13:24-30. 
    Judecata natiunilor va fi un timp de despartire a graului de neghina, altfel zis, 
crestinii si evreii convertiti Domnului in timpul marelui necaz vor fi separate de 
paganii adoratori ai Fiarei/diavolului. Aceasta despartire nu priveste deloc 
Biserica, care va fi in prealabil ridicata la Domnul si care se va intoarce cu El pe 
Pamant.  
   Judecata planetei va fi exercitata de catre sfintii Bisericii ce vor reveni cu 
Hristos: “Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de 
voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?”  
1 Corinteni 6:2. 
    “Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui 
toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc 
fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor.”   
Matei 13:41-42. 
     Ingerii vor smulge mai intai neghina ce reprezinta pacatul, caprele si 
scandalurile de tot felul. Verbul ‘ a smulge’ in acest pasaj inseamna ‘ a culege’. 
In realitate, secerisul se va face la maturitatea roadelor, cand pacatul natiunilor 
va atinge paroxismul. “.În al 4-lea neam, ea se va întoarce aici; căci 
nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.”  Geneza 15:16. 
     Credem ca pacatul popoarelor a atins practic apogeul. Ingerii vor aduna 
oamenii din toate natiile ca sa fie judecati. Nici un om nu va putea evita Leul 
din Tribul lui Iuda. Unii vor incerca sa se ascunda in grotele stancilor si in praf 
ca sa scape de mania Celui Vesnic si de stralucirea maiestatii Sale; dar aceasta 
tentativa va fi in zadar pentru ca ochii Domnului vad totul. 
     “Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de 
frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească 
pământul. În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur 
pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci; 
şi vor intra în găurile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi 
de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul.” 
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 Isaia 2:19-21. 
 

2) Lacul de foc, locuinta definitiva a neghinei 
 
   “Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Î şi va 
strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” 
Matei 3:12. 
    Paiul e tija graului ramasa dupa ce s-a scos din ea bobul de grau la treierat sau 
manual prin tescuire. Ea corespunde neghinei, caprelor sau incredulilor pentru 
ca sunt lipsiti de fructul Duhului (Galateni 5:22) si Matei 13:30: ”legaţi-o în 
snopi, ca s-o ardem”si”  Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va 
fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge 
din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce 
săvârşesc fărădelegea vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi 
scrâşnirea dinţilor.” Matei 40-42. 
    Dupa aruncarea neghinei in foc, sfintii vechiului legamant si cei morti in 
timpul necazului cel mare vor invia. 
    “ În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de 
când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul 
tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce 
dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii 
pentru ocară şi ruşine veşnică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, 
şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în 
veac şi în veci de veci.” Daniel 12:1-3. 
   “Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat 
judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei 
lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se 
închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. 
Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.” Apocalipsa 20:4. 
      Cele 12 triburi ale lui Israel vor fi apoi judecate de catre cei 12 apostoli al 
Mielului. Intr-adevar, intimpul primei venire a Mesiei, Israel atat ca natie nu s-a 
pocait ca sa fie restaurata. Din contra, Mesia a fost respins de ai sai (Ioan 1:11; 
Luca 20:9-18). Aceasta pocainta nu va avea loc decat la intoarcerea vizibila a 
Mielului cu mireasa Lui, Biserica. 
 “Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele. De 
aceea, vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, 
ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune de 
domnie, ca să judecaţi pe cele 12 seminţii ale lui Israel.” Luca 22:28-30. 
“Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? 
De aceea ei vor fi judecătorii voştri.”   Matei 12:27. 
    Pocainta, eliberarea si restaurarea lui Israel vor avea loc deci dupa Marele 
Necaz. Vezi mai sus Daniel 12:1. 
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    Cititi si Romani 11:26, Zaharia 12:10-14 , Faptele Apos. 1:6 si 3:19-21. 
 Dupa smulgerea neghinei, Domnul va putea sa-si instaureze Mileniul. 
   

3) Hambarul sau Mileniul 
 
  “Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după 
mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. 
El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va 
curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va 
arde într-un foc care nu se stinge.” Matei 3:11-12. “ Şi am văzut nişte scaune de 
domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele 
celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina 
Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi 
nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu 
Hristos o mie de ani.” Apocalipsa 20:4. 
    Granarul in care va fi adunat graul este imparatia milenara promisa lui David 
si posteritatii sale ( 2 Samuel 7:14-17). Ea a fost proclamata de Ioan-Botezatorul 
(Matei 3:1-12), de Mesia ( Matei 4:17) si de apostoli ( Matei 10) ca fiind 
aproape. 
   In prezent, imparatia lui Dumnezeu se manifesta prin viata noua si sfintita a 
sfintilor lui Hristos, dar fara sa bata la ochi (Luca 17:20; Ioan 3:1-8;  Romani 
14:17). Nu va aparea in mod vizivil inaintea ‘secerisului’, adica a judecatii 
natiunilor sau a despartirii graului de neghina (Matei 13:39-43; 49-50).  
Intr-adevar, doar dupa acest seceris va fi instalata Imparatia pe Pamant, cand 
Mesia va restabili monarhia si dinastia lui David in propria Sa persoana. El va 
aduna atunci toti copiii lui Israel imprastiati prin lume si va stabili domia Lui 
peste pamant timp de 1000 de ani: 1 Corinteni 15:24-26. De aceea, nimeni nu va 
cunoaste moartea timp de 1000 de ani. 
    Profetul Daniel,  cand se afla in Babilon, a primit mari revelatii privind 
stabilirea Imparatiei mesianice:“Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul 
cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va 
trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele 
împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai 
văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat 
fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut 
împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea 
lui este temeinică.”   Daniel 2:44-45. 
    In legatura cu alte profetii, acest pasaj precizeaza epoca stabilirii imparatiei 
milenare, va fi ‘un timp al acestor regi’, in timpul domniei Fiarei din Apocalipsa 
dupa secerisul, adica dupa despartirea graului de neghina. Fiara va fi ajutata de 
10 coarne sau de 10 imparati/presedinti ce nu existau  inainte de prima venire a 
Domnului Iisus Hristos acum 2000 de ani. (Daniel 7:24-27). 
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    Acesti imparati corespund celor 10 degete de la picioare ale statuii lui 
Nebucarnetar (Daniel 2). In epoca Imperiului Roman, cele 10 coarne 
reprezentau cele 10 triburi germanice. 
   Mesia va fi investit  pentru a imparati in domnia Sa milenara pe Pamant 
alaturi de sfinti: 
   “În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel 
mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni 
grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, 
haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să 
ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!’ Căci din Sion va ieşi Legea, şi 
din Ierusalim, cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî 
între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi 
din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi 
nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub 
smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a 
vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi 
vom umbla în Numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de 
veci! ‘În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge 
grămadă pe cei izgoniţi şi pe aceia pe care-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face 
o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi 
peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac! Iar la tine, turn al 
turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va ajunge vechea 
stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului’!”  Mica 4:1-8, vezi si Isaia 2. 
 
    In imparatia milenara, Domnul va restaura guvernamantul teocratic in Israel. 
 “Voi face iarăşi pe judecătorii tăi ca odinioară, şi pe sfetnicii tăi, ca la început. 
După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.”  Isaia1:26. 
    Ca si-n perioada gradinii Edenului, toate animalele vor manca iarba si nu va 
mai fi nici o dusmanie intre ele:” Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi 
pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate 
vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, 
şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă 
se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina 
basilicului. Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel 
sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele 
care-l acoperă.”   Isaia 11:6-9. 
     Toate natiile vor urca in fiecare an la Ierusalim ca sa-L adore pe Yaue/ Ieşua 
si vor sarbatori sarbatoarea corturilor – restaurata si ea. (Zaharia 14). 
     
a) Ultima razvratire a lui satan: razboiul lui Gog si Magog. 
   “Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din 
temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale 
pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi 
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ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra 
sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Şi 
diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este 
fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” 
Apocalipsa 20:7-10. 
   La sfarsitul domniei de 1000 de ani, satan va fi eliberat din inchisoare si va 
amagi multe persoane. El va pregati o armata ca sa-i atace pe sfinti. 
   Din nefericire pentru el, v-a fi prins si aruncat in lacul de foc. 
 Apoi, toti oamenii pierzarii din toate timpurile vor invia, vor fi judecati si 
aruncati la randul lor in lacul de foc. 
 
 
b) Ultima judecata si lacul de foc 
   Aceasta judecata nu se refera deloc la sfintii/rascumparatii inviati inainte de 
Mileniu, adica la cei transformati la rapirea Ekkleziei. 
   Mortii desemnati in aceste pasaje – oameni ce-i vor urma pe fiii pierzarii  (sau 
neghina) din toate timpurile, vor fi judecati dupa faptele lor. Chiar si mortii 
incinerati vor fi reconstituiti la aceasta inviere pentru a fi judecati. Cartea vietii 
va fi martorul de nerepudiat, dovada incontestabila ca faptele nu mantuie pe 
nimeni.: 
” Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Iisus, care are 
să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa…” 2 Timotei 4:1 
   “Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. 
Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am 
văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. 
Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea 
Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în 
cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi 
Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost 
judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în 
iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în 
Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” Apocalipsa 20:11-15. 
 “Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în 
focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui’!”  Matei 25:41. 
   E important de stiut ca la origine, acest loc nu era pregatit pentru oameni, dar 
din cauza neascultarii lor fata de Cuvantul lui Dumnezeu, bilioane si bilioane 
dintre ei au fost aruncati acolo. 
   Acest lac de foc e numit cuptorul arzator, un loc al plansului si al scrasnetului 
dintilor. 
 
   Mi-ar place sa va aduc o luminare privind ‘ locuinta mortilor’ si ‘lacul de 
foc’pentru ca exista o confuzie in spiritul multor crestini in legatura cu acesti 2 
termeni. E necesar ca sfintii sa inteleaga ca e vorba de 2 locuri dictincte. 
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    a) Locuinta mortilor  este un termen venit din grecescul ‘Hades’. Dupa 
mitologia greaca, Hadesul era dumnezeul lumii subterane. El e echivalentul 
dumnezeului roman Orcus ce da cuvantul ‘infern ’ in romana. Asadar, locuinta 
mortilor este infernal, iadul. E vorba de un loc in care paganii decedati locuiesc 
provizoriu in asteptarea ultimei judecatii. Bine inteles, acesta este un loc al 
suferintelor si al torturilor (Luca 16:19-31). 
  In iad, toti cei pierduti  sunt constienti si poseda din plin toate facultatile lor 
mintale/intelectuale. 

b) In schimb, lacul de foc e numit ‘a doua moarte’, adica destinatia finala a 
celor necredinciosi si a lui satan.: vezi Apocalipsa 20:14-15. 
   Dupa ultima judecata, locuinta mortilor (dumnezeul Hades sau iadul) vor fi  
aruncate in lacul de foc.  
   ‘A-2-a moarte’ si ‘ iazul de foc’ mentionate in acest verset sunt 2 expresii 
similare ce desemneaza destinatia finala a celor rai sau a neghinei, a demonilor 
si a lui satan. Se numeste si a-2-a moarte pentru ca ea a fost precedata de 
moartea fizica.  Aceasta moarte nu e o anentizare, ci o stare,insasi conditia unei 
suferinte vesnice. Aceasta e chiar despartirea vesnica de Dumnezeu. 
    O alta expresie folosita in Biblie pentru a descrie locul definitiv al 
razvratitilor este: gheneea. Gheneea isi trage numele din expresia ebraica               
‘gehinnom’, zisa si Valea lui Hinnom aflata in Israel. (Matei 5:22,29, 30; 10:28; 
18:9; 23:15,33; Marcu 9:47; Luca 12:5; Iacov 3:6). 
 
    Am avut ocazia de-a vizita acest loc aflat in proximitatea Ierusalimului, in 
ianuarie 2011. Ierusalimul este construit pe Muntele Sion si deasupra Vaii lui 
Ben Hinnom (=in mod literal ‘locul focului’), depresiune ce se gaseste intr-o 
prapastie, in josul muntelui. Contrastul e intr-adevar uimitor: Ierusalimul se 
gaseste in cer, in inaltimi si lacul de foc in adancurile intunericului. 
 
   In trecut, in acest loc se ardeau copii in onoarea lui Molok (= divinitatea 
amonitilor). Din cauza crimelor comise in aceasta vale (Ieremia 32:35), a 
profanarii sale de regele Iosia (2 Imparati 23:10), si poate si din cauza mizeriilor 
arse aici si a duhorii ei, valea lui Hinnom a devenit un simbol al pacatului si al 
durerii profunde.  Numele ei a sfarsit prin a desemna locul izgonirii vesnice sau 
al aruncarii in foc pentru vesnicie. (Matei 18:8-9). 
 
   Astfel, destinatia tuturor persoanelor ce refuza intreaga lor viata Evanghelia 
(neghina) va fi mai intai iadul si apoi lacul de foc. Ele vor suferi o ruina vesnica, 
departe de fata Domnului. (2 Tesalonicieni 1:5-10) 
 
  Lacul de foc, pe langa faptul ca e un foc vesnic (Matei 25:41), este descris si 
ca: - a-2-a moarte (Apocalipsa 20:6) 
     - un loc de umilire/ocara vesnica (Daniel 12:2); 
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     - o rusine eterna (Daniel 12:2); 
     - o ruina vesnica sau mania ce-o sa vina ( 1 Tesalonicieni 1:9-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       CONCLUZIE 
 
   Cum ati inteles deja, misterele imparatiei lui Dumnezeu sunt rezervate 
posteritatii lui Abraham:” Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: ‘De ce le 
vorbeşti în pilde?’ Iisus le-a răspuns: ‘Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi 
tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, i se va 
da, şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. De 
aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, 
nu aud, nici nu înţeleg. Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care 
zice: <Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, 
şi nu veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, 
şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să 
înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.>Dar ferice de 
ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că mulţi 
proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi 
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nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit’.”  
Matei 13:10-17. 
    Asemanarea dintre grau si neghina e intr-atat de mare, incat doar Domnul 
Insusi ne poate ajuta sa le diferentiem. Nici un crestin: pastor, conducator, 
batran/diacon nu poate spune ca n-a fost inselat de aparentele pioase pe care le 
manifesteaza neghina. 
    Generatia noastra e cu siguranta cea care va cunoaste rapirea Bisericii pentru 
ca exista o trezire incontestabila a neghinei in sanul majoritatii adunarilor 
crestine.  
 
    Scandalurile ( adulterul, divortul si recasatoria multor crestini conducatori de 
adunari, deturnarea banilor, traficul de tot felul din adunari…) au devenit 
moneda curenta pana la punctul ca majoritatea crestinilor nu vad nici chiar 
pacatul in toate astea si raman perfect indiferenti. 
 
    Frica de Dumnezeu a disparut aproape in totalitate in crestinatatea moderna. 
Cursa dupa imbogatire si dupa binele personal este din ce in ce mai incurajata in 
detrimental renuntarii si dependentei totale de Domnul. Toti cei care sunt 
amagiti de aceste invataturi direct venite din iad se adancesc in mod inexorabil 
in adancurile apostaziei/lepadarii de credinta. 
  “Şi, din pricina înmulţirii f ărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.”  
Matei 24:12. 
 “Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor .” 
1 Timotei 4:1. 
   Pe plan politic, popoarele devin din ce in ce mai exigente cu privire la 
conducatorii lor, obligandu-i sa raspunda imediat dupa alegeri asteptarilor lor. 
Natiunile converg toate spre un govern mondial ce confirma astfel profetiile din 
Daniel 2 si 7. 
   Desigur ca n-ati ramas nestiutori cu privire la criza economica din 2008, una 
fara precedent in lume ce scutura natiunile ca sa le pregateasca pentru primirea 
Omului Pierzarii/ Impur, neghina prin excelenta. 
  Toate persoanele ce vor sa domneasca vesnic cu  
 
“Iat ă, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii 
şi fără răutate ca porumbeii.”  Mesia trebuie sa se separe duhovniceste de 
pacat, de pofte si in mod fizic de toate companiile rele ca sa nu fie afectate. 
   Fiecare familie crestina trebuie sa-si organizeze reuniuni de rugaciune acasa 
ca sa poata trece perioada dificila de instabilitate si de amagire ce o sa soseasca 
peste natiuni. 
 Sa nu-i urmariti orbeste pe oamenii ce vor sa va recruteze in intreprinderile lor 
personale si in viziunile firesti/carnale servindu-se de Biblie ca sa raspunda 
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dorintelor pantecelor lor. E timpul ca fiecare sa dezvolte o relatie personala cu 
Domnul Iisus-Hristos, Pastorul si  Pazitorul sufletelor. 
   Nici o religie nu sa poate mantui de voi insiva, d epacat si d eiad, pentru ca nu 
exista sub cer decat un Nume dat noua prin care sa putem fi mantuiti, acest 
Nume este Ieşua M’aşia (Hristos in greceste=Unsul),atat Mielul ispasirii, cat 
mai ales Leul lui Iuda ce o sa vina sa judece Pamantul. 
 
   EXPERIENTA MEA CU NEGHINA 
 
  Am inceput lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu in apartamentul meu din 
Lougjumeau, in februarie 1999. In acea perioada, eram inconjurat de un mic 
grup de persoane si eram departe de-a-mi imagina ca in acel nucleu se infiltrase 
deja neghina. Foarte repede, 2 pastori ce se rugau cu noi au incercat sa ma 
intoarca de la viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, incercand sa-mi impuna 
propria lor viziune de biserica comunitara. Cum rezistam si ramaneam 
credincios la ceea  ce Domnul mi-a dat sa fac, au sfarsit prin a pleca cu sotiile 
lor, criticandu-ma. Conform lor, viziunea mea nu venea de la Dumnezeu si nu 
voi merge departe cu Domnul pentru ca eram prea tanar. 
 
   Dupa aproape 1 an, cum lucrarea a luat amploare si alte persoane s-au  alaturat 
noua; am gasit un local de 100 de persoane la Mongrais si dupa 6 luni in acest 
loc, sala deborda de grau si de neghina… Un cuplu ce se ruga cu mine mi-a 
prezentat o prorocita ce avea multe viziuni ce pareau a veni de la Domnul. 
Foarte subtil, au incercat sa mi-o impuna ca lider. Pe scurt: ea era acolo ca sa ia 
locul Duhului Sfant. 
  Inca o data, m-am tinut ferm si am refuzat propunerea lor, caci am inteles 
 ca-mi prezentau acea femeie ca sa ma tina in frau. Desi mi-am dat seama de 
intentiile lor, cum eram tanar si naiv, n-am reactionat. Intr-adevar, credeam ca 
aceste persoane o sa sfarseasca prin a se schimba. Dar, n-am avut dreptate, ele 
nu s-au schimbat niciodata. Prorocita mincinoasa a sfarsit prin a pleca , dar 
cuplul ce mi-a prezentat-o a ramas sa continue sa semene neghina in culise, 
timp de ani de zile. 
  Mai tarziu, am aflat ca barbatul percepea zeciuiala de la o sora in secret. 
 “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după 
datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos, 
căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Coloseni 2:8-9. 
 
  Imediat dupa aceea, am constatat ca 98% din colaboratorii mei din acea vreme 
erau neghina. Eram in mijlocul lupilor fara s-o stiu. Ma incredeam in ei orbeste 
si credeam in mod naiv ca toti cei ce pronuntau numele Domnului erau neaparat 
sinceri: “Iat ă, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi 
ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.” Matei 10:16. 
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   Dupa 1 an, cum nu mai incapeam in Morangis, am inchiriat un alt local de 200 
de persoane, la Evry. Fireste, Dumnezeu a trimis alte persoane; la fel si 
dusmanul. O alta centura pastorala s-a adaugat aceleia ce era deja cu mine. Si 
acolo am putut constata ca 95% din cei cu care colaboram erau frati si surori 
falsi. Mult mai tarziu, am invatat ca acesti colaboratori, pe care-i credeam 
sinceri, ii impiedicau pe oameni sa ma abordeze, folosind intimidari. In plus, 
numerosi tineri predicatori cu aparenta evlavioasa traiau in impudicitate. 
Simteam deasemenea ca existau tensiuni, ca exista in culisele adunarii o lupta 
pentru sefie, pentru o ajungere in varf. 
   Va puteti intreba cum de n-am vazut nimic. Cum am spus deja, eram tanar, 
fara experienta si mai ales foarte naiv. In plus, Dumnezeu n-a permis sa-mi 
deschid ochii de la inceput, deoarece nu eram pregatit sa suport o asa mare 
dezamagire.  Asta m-ar fi ranit profund si m-as fi descurajat. Bineinteles ca 
stiam cuvintele Domnului ce ne pune in garda contra neghinei, fratii falsi si 
surorile mincinoase, dare ram ca si voalat. 
  Totusi, Dumnezeu imi zicea deja atunci ca anturajul meu nu era curat sic a 
trebuia sa fac curatenie, despartindu-ma de anumite persoane. Dar nu mi-a zis 
imediat in ce consta aceasta curatenie. 
  Chiar si apostolii Domnului au avut de-a face cu frati falsi si asta timp de ani 
de zile, fara sa-si dea seama. Nici unul nu a discernut ce era in inima lui Iuda. 
 “Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai nostri, căci, dacă ar fi 
fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt 
dintre ai noştri.”   1 Ioan 2:19. 
“M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o 
propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să 
alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era 
grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi 
strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos 
Isus, cu gând să† ne aducă la robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor 
nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi.” 
Galateni 2:4-5. 
 “C ăci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda 
aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului 
nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.”  
Iuda 1:4. 
“P ăcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale 
altora vin pe urmă.”  1 Timotei 5:24. 
 
  Un an si jumatate mai tarziu, am inchiriat localurile ce contineau pana la 800 
de persoane la Draveil. Sute de oameni veneau, pana la punctul in care nu mai 
erau iar locuri. Centura pastorala s-a largit iarasi in jurul meu. Neghina continua 
sa se amestece printre noi. Anumiti diaconi pe care-i formasem, trimisi in 
misiune sau stability ca sefi de adunari cu sute de oameni implantate prin Harul 
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Domnului, lasau totusi sa fie numiti ‘parinti spirituali!’ ca sa acapareze anumite 
suflete. Ei au introdus un spirit sectar si de luare de partida. Am trait ce e relatat 
in 1 Corinteni 1 si 3: unul era pentru Chifa, altul al lui Pavel si altul pentru 
Hristos… 
  In paralel cu aceasta, primaria din Draveil nu inceta sa necheme in justitie din 
motive false. Nise reprosa de ex. ca nu aveam o sala dupa normele de securitate 
desi nu incetam sa respectam in mod riguros reglementarea in vigoare. Ni s-a 
pretextat si ca jenam vecinatatea desi sala noastra se gasea intr-o zona 
industriala si nimeni nu lucre duminica. Primaria ne-a intentat 6 procese, noi am 
castigat 5. 
 
    Desi n-am inteles imediat, pierderea celui de-al 6-lea proces a facut parte din 
planul Domnului. Duhul Sfant incepea atunci sa-mi dea mesajul de intoarcere la 
Cuvant: abolirea zeciuielii, slujba crestinilor, binecuvantarea nuptiala 
necunoscuta in textile biblice, confuzia dintre Biserica si cladiri… Dumnezeu 
ne-a scos deci din cladirile astea din Draveil ce faceau, e drept, mandria mea, ca 
sa ne aduca sa traim Cuvantul sis a vedem Gloria Sa-Sekina  evreieste.  
   In mod contrar la ce credeau unii sau mai bine zis la ce se asteptau altii, 
pierderea localurilor din Draveil n-a blocat lucrarea Domnului si n-a oprit slujba 
mea. Ne-am intors in 2003 in spatial European LSC la Saint-Denis. Si in ciuda 
contextului penibil gasit la fata locului (insalubriate, zgomote teribile datorate 
prezentei bisericilor ce ‘laudau’ pe Dumnezeu cu o muzica puternica cu accente 
mondene), oamenii continuau sa vina cu sutele. 
 
   De fiecare data cand biserica devenea importanta din punct de vedere 
numeric, se scinda sau se stabilea o noua adunare. 
    Scopul era permiterea noilor oameni sa mearga la cult langa casa lor si sa 
influenteze orasul lor. 
    Frati si surori care nu predicasera sau nu condusesera vreodata o adunare, 
erau acum formati si trimisi sa se ocupe de girarea noilor adunari. 
    In schimb, acest lucru n-a placut multora dintre colaboratorii mei ce vedeau 
cu ochi rau toti acesti tineri considerati de ei ca si concurenti. 
 
   Trebuie zis ca mesajul intoarcerii la Cuvant a pus in lumina motivele secrete 
ale multora din cei ce ne inconjurau. De ex.,abolirea zeciuielii a cauzat 
‘evaporarea’ multora dintre cei cu sperante de imbogatire personala. 
   La fel, cand Domnul mi-a cerut sa zic tuturor crestinilor ce erau adoratori (in 
grupurile de lauda) ca lauda/adorarea nu e rezervata unei elite cu voce frumoasa, 
acest lcuru a provocat resentimente si chiar ura unor surori ce aveau ambitii 
mari. 
     In legatura cu acest subiect, intr-o zi, sotul uneia dintre coriste mi-a telefonat 
sa ma intrebe de ce ziceam:’cantecele nu trebuie facute clipuri ‘(la TV sau pe 
net), atunci cand eu predic prin videouri si pe TV2vie.  
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      I-am raspuns ca adorarea e destinata lui Dumnezeu, e un act intim care se 
face in secret dupa cum este zis:” Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi 
uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în 
ascuns, îţi va răsplăti.”  Matei 6:6. Clipurile sunt inspirate din lume si glorifica 
cantecul/cantatul si nu pe Dumnezeu. 
    Predica in schimb, ea se adreseaza oamenilor, de aceea e normal sa fim 
vazuti pentru ca si Domnul Iisus se punea sus pe inaltimea muntelui cand ii 
invata si toata lumea Il vedea. (Ioan 6:3) 
     De altfel, Domnul a zis in Matei 10:27:” Ce vă spun Eu la întuneric voi să 
spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche să propovăduiţi de pe 
acoperişul caselor”. 
   Fiecare nou mesaj ce chema la intoarcerea la Cuvant era urmat de un val de 
plecari. 
  Din 2003, colaboratorii cei mai respectati au plecat in razvratire, antrenand cu 
ei suflete ce frecventau adunarile pe care Domnul le implantase prin mine. 
   “În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători 
mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de 
Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare 
năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea 
adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări 
înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi 
pierzarea lor nu dormitează.”   2 Petru 2:1-3. 
   Exista mereu persoane neincercate ce-i urmeaza orbeste pe rebeli. Un lucru e 
totusi sigur: o lucrare inceputa in razvratire se termina mereu prin distrugerea si 
afectarea credinciosilor. 
  In dec. 2006, Domnul mi-a cerut sa fac un post de 1 an fara sa-mi zica motivul. 
  Intr-adevar, numeroase persoane trebuiau sa ma paraseasca. De ex. a fost cazul 
celor 2 pastori ce se ocupau fiecare de cate o adunare de 150 de persoane , una 
la Rouen si alta in Insula Martinica. Astazi, amandoi sunt in confuzie si au 
pierdut viata Duhului Sfant. Acela din martinica a divortat de sotia lui cu care 
are 3 copii. 
   Un altul mi-a cerut sa ma rog pentru el ca sa-si inceapa viziunea lui personala 
si a plecat sa planteze o adunare pe n-a vazut lumina zilei pana azi, in 2012, 
dupa 8 ani. 
   Dupa catva timp, un altul a plecat ponegrindu-ma si acuzandu-ma de lucruri 
absurde ( cum ca ungerea mea ar saraci oamenii) tocmai cand imi pierdeam 
tatal. 
   Majoritatea acestor persoane n-au plecat in pace. In loc sa faca eforturi sa 
castige suflete caci Dumnezeu i-a chemat zice-se, ei chemau oameni in culise ca 
sa ma denigreze tratandu-ma de toate numele (vrajitor, satanist, guru…); toate 
astea doar ca sa semene indoiala in inimile oamenilor si ca sa-i atraga in 
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SRL-urile lor personale. Din fericire, Dumnezeu imi dadea de fiecare data (si 
continua s-o faca) visuri, ganduri, viziuni, profetii confirmand chemarea ce-a 
pus-o peste viata mea. 
 
   As vrea sa dau un sfat tuturor copiilor lui Dumnezeu. Daca vreunul acuza un 
frate sau o sora de vrajitorie sau de alt lucru grav, mergeti in fata Domnului ca 
sa va dezvaluie adevarul. Sa stiti ca Domnul a fost tratat drept Belzebut ( sau in 
plus Baal: domnul mustelor sau domnul demonilor) in Matei 12:24 si ca Pavel 
era considerat mincinos in 2 Corinteni 6:8. 
 “Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi 
la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub 
aripi, şi n-aţi vrut!”   Luca 13:34. 
 Amintiti-va ca sunt cei religiosi ce i-au ucis pe Iacov, Stefan, Pavel, Petru si 
multi altii… 
   Imi vine in spirit cuvantul lui Ieremia ce rezuma perfect ce traiesc eu: 
 ” C ăci aud vorbele rele ale multora, spaima care domneşte împrejur. – 
‘Învinuiţi-l’, strigă ei; ‘haidem să-l învinuim!’Toţi cei ce trăiau în pace cu mine 
pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: ‘Poate că se va lăsa prins, vom pune 
mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el’!” Ieremia 20:10. 
    In mod straniu, cei ce au plecat, in loc sa se ocupe de treburile lor si sa-si 
traiasca vietile, graviteaza in jurul meu: ma observa de departe, imi spioneaza 
faptele si gsturile de 9, 10 si 12 ani (anii 1999 pana acum 2012) , ma urmaresc 
pe TV2vie, radio2vie sip e videouri sperand sa gaseasca vreo greseala (Matei 
22:15). Intr-adevar, cum au plecat razvratindu-se, nu au nici viata sfanta si nici 
pacea lui Dumnezeu. Daca ar avea-o, m-ar fi uitat deja. Aceasta situatie nu e 
decat ilustrarea Psalmului 23:5:” Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; 
îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.” 
 Daca traiti acelasi lucru, nu lasati mai ales bratele in jos. 
 
   “Dar Domnul  este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei 
se vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu 
chibzuinţă: de o veşnică ruşine care nu se va uita!”  Ieremia 20:11. 
 
  Il binecuvantez pe Domnul ca traiesc acest Cuvant al Domnului. 
 
   In aceeasi perioada, Dumnezeu m-a scos din functia pastorala pe care o 
exercitam pana la evenimentele din Draveil, ca sa ma faca sa intru in functia 
apostolica. Am calatorit astfel in lumea intreaga intre 2003 si 2010. Domnul in 
credinciosia Sa m-a ajutat, a salvat suflete, a facut minuni si a plantat 
numeorase adunari in Europa, in America de Nord , in Africa, aproape 100 de 
adunari in continentele lumii. Eram adesea absent si imi puneam increderea in 
oameni, eram departe de-a ma indoi de ceea ce se intampla in spatele meu. 
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   In 2010, Dumnezeu mi-a cerut sa opresc calatoria. Atunci a inceput sa-mi 
deshcida ochii si cele mai mari abuzuri au iesit la lumina. Diviziuni, 
compromisuri, lacomie, ecrocherie, pacate sexuale, gestiune catastrofica a 
adunarilor… Asta facea sa-mi inghete spate. Dumnnezeu era gata sa loveasca si 
a inceput sa o faca in viata anumitor conducatori de adunari ce deschisesera usi 
enorm de mari lui satan. 
    Unii cadeau bolnavi, altii aveau copiii bolnavi. Noi care denuntaseram intr-
atata pacatul, eram confruntati cu judecata lui Dumnzeu si sa nu uitam ca ea 
incepe prima data la noi in casa. (1 Petru 4:17) 
    Coplesiti de impietrire, unii pastori m-au acuzat de vrajitorie si au pus raul ce 
li se intampla in familii in spatele meu si nu pacatelor lor. E  mult mai usor sa 
acuzi omul ce te-a format decat sa te examinezi si sa te pocaieti! 
     Astfel, la 15-08-12 in timp ce impartaseam Cuvantul cu vreo 150 de tineri  
intr-un parc in Draveil, un fost predicator a venit cu 8 oameni ( crestini 
retrograzi, cu un trecut delicvent ca si el).  Unii erau beti si unul dintre ei avea 
ca arma un cutit. De altfel, fostul predicator ce ma ameninta de mult timp cu 
moartea era adesea inarmat cu un pistol. A venit deci cu acolitii sai ce vorbeau 
incoerent;imi reprosa ca i-am blestemat copiii si imi cerea socoteala intre altele 
pentru boala copiilor lui.   Uitase ce era scris in Cuvantul Domnului:” Cum sare 
vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul 
neîntemeiat.” Proverbe 26:2. 
   Dar atentie:” Nu vă înşelaţi: ‘Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.’ Ce 
seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va 
secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera 
din Duhul viaţa veşnică.”  Galateni 6:7-8. 
    Atunci cum le pot fi loviti copiii daca ei sunt servitor adevarati ai lui 
Dumnezeu? Un vrajitor poate el sa blesteme copiii crestinilor temandu-se de 
Dumnezeu in acelasi timp? Matei 16:18. 
   Acest fost frate si colegii lui au reusit sa strice intalnirea, obligandu-ma sa 
vorbesc cu ei si sa le raspund acuzatiilor fara sens. Prin urmare, la sfatul fratilor 
si surorilor, m-am decis sa depun plangere, pentru ca Romani 13:1-6 atesta ca 
autoritatile sunt stabilite pentru binele nostru. 
   Trebuie sa stiti ca cu 2 zile inainte, birourile noastre din Courcouronnes au 
fost jefuite. Detaliu ce are importanta e ca usa principal n-a fost sfaramata, 
pentru ca hotii au intrat folosind o cheie. Din tot ansamblul de bunuri, ei au 
furat doar materialul pentru TV2vie estimate la 6000 €. In plus, usa oficiului 
meu a fost vandalizata desi nu erau inchisa cu cheia. Am sfarist prin a intelege 
ca actiunea era cifrata: vroiau sa ma faca sa tac. 
 Asadar n-am mai calatorit din 2010 pentru ca descoperirea acestei murdarii m-a 
degustat. Primul meu gand a fost sa ma retrag, s alas aceste adunari ca sa ma 
ascund sis a raman singur undeva, eu si Dumnezeul meu. Asa m-am decis sa 
accord autonomia bisericilor in iunie 2011, dar Domnul m-a impiedicat. ‘Daca 
te retragi acum, totul se va prabusi’, mi-a zis El intr-un vis. A trebuit sa fac fata. 
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Am urmat recomandarile Cuvantului si dupa ce-am ascultat niste martori, i-am 
disciplinat pe cei care avea o purtare rea. Nu mai erau autorizati sa conduca 
adunarile, ni sa predice, nici s aplece in misiune. 
   “Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.” 
 1 Timotei 3:10 
  “Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei 
martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă 
frică. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus şi 
înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, 
şi să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să 
nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat. Să nu mai bei 
numai apă, ci să iei şi câte puţin vin, din pricina stomacului tău şi din pricina 
deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte 
la judecată, iar ale altora vin pe urmă.”  1 Timotei 5:19-24. 
  M-am decis sa acord autonomia tuturor adunarilor in 12-05-2012. O mare 
reuniune trebuia sa aiba loc cu toate adunarile si cu diaconii, cand urma sa anunt 
oficial autonomia. Totusi, cum un cuplu a primit de la Domnul cuvantul sa nu 
dau autonomia in acelasi timp slujitorilor buni cu cei rai, (caci acest lucru le-ar 
fi conferit o legitimitate pe care n-o meritau), am aplicat Faptele Apostolilor 
20:17-31, in care se vede ca Pavel le-a dat autonomie diaconilor cu viata 
integra.  
Am anulat reuniunea din 21-03-2012 si am dat autonomia doar celor ce aveau o 
marturie buna. Slava Lui ca am urmat acel sfat duhovnicesc, pentru ca un 
pastor, care trecea drept bratul meu drept, imi pregatea o lovitura urata. El 
prevazuse sa vina in acea zi cu mai multe persoane din partida rebela ca sa ma 
acuze de tot felul de lucruri si sa saboteze astfel reuniunea. O sa vorbesc despre 
el putin mai jos. 
 
   In mod straniu, multi n-au vrut aceasta autonomie, desi era clar ca stateam in 
umbra lor si eram un obstacol pentru concretizarea viziunii lor lumesti/de 
pantec. Intr-adevar, desi unii nu ma mai apreciau, le erau insa util pentru ca se 
serveau de numele meu ca un fel de cautiune, ca o publicitatepentru obtinerea 
unui beneficiu personal. De indata ce am inceput sa vorbesc despre autonomia 
adunarilor, omul care mi-a impus acea faimoasa prorocita, a venit la atac. Cat de 
sireata e neghina! Acesta din urma a venit sa-mi prezinte o organigrama si sa-mi 
explice ca nu trebuia sad au autonomia, ci sa stabilesc un pastor in fruntea 
fiecarei adunari cu un salariu! Am refuzat cateroric! N-am vazut nicaieri in 
Biblie un pastor salariat! In plus, stiam mai bine ca el ce aveam de facut. 
  Cum a putut fi de asteptat, aplicarea acestei discipline n-a fost pe gustul tuturor 
si au plecat si altii in rebeliune. M-au acuzat ca-s rau, ca duc lipsa de dragoste, 
prentru ca expuneam faptele lor rele in ochii intregii lumi. Ei care denuntasera 
pastorii mincinosi din exterior impreuna cu mine, nu le placea cand li se aplica 
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acelasi tratament. Cel mai rau e ca denuntau lucrurile pe care ei insisi le 
practicau! 
    A trebuit sa aplic Cuvantul lui Dumnezeu. “Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă 
voi face lucrul acesta în faţa întregului {Israel} popor francez, african sau 
american şi în faţa soarelui.”2 Samuel 12:12. 
    Sentimentalismul si umanitatea s-au introdus in numeroase biserici. Din 
aceasta cauza, multi crestini refuza sa-I disciplineze pe cei ce cad in pacat si asta 
explica de ce atatea adunari sunt bolnave! 
 
    Astazi cand e criticat un crestin ce traieste in pacat, suntem acuzati sistematic 
de lipsa de dragoste. Eli preotul a fost lovit de Domnul din cauza asa-zisului 
sentimentalism fata de fiii sai: “Eli era foarte bătrân şi a aflat cum se purtau fiii 
lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile care slujeau afară la uşa 
Cortului întâlnirii.”  1 Samuel 2:22. 
   Atunci Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va 
asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce 
am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. I-am spus că vreau să 
pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are 
cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi 
oprit. “  1 Samuel 3:11-13. 
     Fiii lui Eli ii slujeau Domnuluica preoti sacrificatori fara sa-L cunoasca 
personal. Ei furau ofrandele destinate lui Yaue si se culcau cu femeile ce veneau 
la cortul intalnirii. 
   “Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: ‘Israel a fugit dinaintea 
filistenilor, şi poporul a suferit o mare înfrângere; şi chiar cei doi fii ai tăi, 
Hofni şi Fineas, au murit, şi chivotul Domnului a fost luat’.” 1 Samuel 4:17. 
   Eli ar fi putut sa salveze viata fiilor sai disciplinandu-i, dar delasarea si 
sentimentalismul lui au fost indirect cauza pacatului.  
 
   Conform Scripturilor, dragostea este o Persoana, adica Dumnezeu. “Cine nu 
iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 
1 Ioan 4:8. 
 Limba romana nu ne da corect definitia adevarata a dragostei in raport cu limba 
greaca. In Noul testament cele 2 verbe folosite ca sa se vorbeasca de dragoste 
sunt: 
-Agapao- a iubi profund, face aluzie la dragostea divina (mila) Ioan 15:13; 
-Fileo- a avea o afectiune pentru altii, pentru prietenii sai exprima o dragsote nu 
atat de puternica precum ‘ agapeo’; 
- Un al 3-lea cuvant pentru a exprima dragostea sexuala e folosit de greci si se 
zice ‘eros’ ce da numele erotismului (termen necunoscut in Biblie). In mitologia 
greaca, Eros era dumnezeul dragostei si puterea creatoare. 
  In 1 Corinteni 13, Pavel ne da si alte definitii ale dragostei/ agapao: 

- Dragostea e rabdatoare, perseverenta in incercari; 
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- Plina de bunatate, adica e buna; 
- Nu e invidioasa; ea atribuie meritele lui Dumnezeu; 
- Nu se lauda; ea ii atribuie meritele lui Dumnezeu; 
- Nu se umfla de mandrie, ci ne impinge la umilinta; 
- Nu face nimic necinstit (oare cati crestini sunt necinstiti?); 
- Nu cauita propriul ei interes, oare cati pastori nu s-au imbogatit, in timp 

ce adunarile lor sunt inglobate in datorii? 
- Nu irita, caci nu e plina de ura; 
- Nu presupune raul, caci nu judeca aparentele. 
- Nu se bucura in nedreptate; oare cati crestini n-au inchis ochii in fata 

pacatului pastorilor sau cel al fratilor si surorilor? 
- Se bucura in adevar; multi crestini refuza sa vada realitatea in fata si 

gasesc scuze pentru pacatele lor sau cele ale pastorilor lor; 
- Iarta totul (iarta orice daca confesiune e reala); 
- Crede totul (dragostea crede tot ceea ce zice Cuvantul lui Dumnezeu); 
- Spera totul (ea suscita speranta in Domnul); 
- Sufera totul, adica suporta suferintele legate de chemare. 

 
   Aceasta definitie data de Biblie nu are nimic de-a face cu dragostea 
umanista gasita in multe adunari. La fel si pentru definitiile de mai jos: 
“dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui si poruncile Lui nu 
sunt grele;” 1 Ioan 5:3. 
“Şi acum, te rog, Doamnă {Kyria era numele ei}, nu ca şi cum ţi-aş scrie o 
poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe 
alţii! Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca 
în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.” 2 Ioan 1: 5-6. 
   Conform Scripturilor, dragostea consta in pastrarea poruncilor lui 
Dumnezeu. Iata unul din versetele al carui sens e adesea rastalmacit de 
crestini ca sa-si justifice pacatul:” Ura stârneşte certuri, dar dragostea 
acoperă toate greşelile.”   Proverbe 10:12. 
 
  Exista in Biblie mai multe cuvinte evraice care vorbesc despre acoperirea 
spirtuala, dar ne uitam doar la 2 dintre ele: 
 
-‘kacah’= a acoperi, a imbraca, a ierta, a voala 
  “Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut 
Cortul.”  Exod 40:34. 
 Acest termen e folosit pentru a vorbi de protectia si de imbracarea cortului, 
imaginea Bisericii. 
 
-‘kafar’ = ispasire, a ispasi, victim ispasitoare, a indoi, a apasa, 
rascumparare, a rascumpara, a ierta, a imputa cuiva ceva. A ispasi este 
traducerea verbului evreiesc ‘kafar’ ce inseamna in prim sens ‘a acoperi’. 
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 Astfel, in Geneza 6:14, verbul folosit privind construirea arcii lui Noe este 
‘kafar’:” vei acoperi cu smoala’. Acest verb ia apoi sensul de’a inlatura, de-a 
sterge, de-a ispasi. Un pacat ispasit este un pacat sustras vederii/vazului lui 
Dumnezeu, adica e acoperit. “Ferice de cel cu fărădelegea iertată 
şi de cel cu păcatul acoperit!” Psalm 32:1. 
 Verbul ‘kafar’ avea deci o legatura cu ispasirea pacatelor. Verbul ‘kafar’, a 
acoperi de care e vorba in proverbe 10:12 nu inseamna doar: ‘ a ascunde un 
pacat’, ci mai degraba ‘ a ispasi ca urmare a unei pocainte sincere’.” Cine îşi 
ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele 
capătă îndurare. “ Proverbe 28:13. 
  “Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în 
noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl 
facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” 1 Ioan 1:8-10. 
  Pentru ca un pacat sa fie acoperit (ispasit), e necesara marturisirea cu gura, 
o pocainta si o conversiune sincere. 
 
   Pastorul ce trecea drept mana mea, a strigat si el cad uc lipsa de dragoste 
cand l-am reprimat (mustrat). Ii insarcinasem gestiunea unei mari adunari 
din regiunea pariziana de 400 de persoane pe care a administrat-o prost, 
pentru ca a lasat biserica intr-o datorie de 41000 € fata de proprietarul 
imobilurilor! Iar in ce privea planul duhovnicesc, era tot atat de dezastruos 
pentru ca anumiti colaboratori de-ai lui proprii traiau in desfranare , 
impudicitate asemanatoare celei din Corint. 
    In plus, acest pastor a cazut in lacomie: deturna ofrandele destinate lucrarii 
lui Dumnezeu spre profitul lui propriu, punea presiune peste frati si surori ca 
sa-i dea bani. A mers pana acolo ca facea colecta de bani a preaiubitilor ce se 
casatoreau, adica bani destinati mirilor! In timp ce Biserica era indatorata, el 
isi facea o vila in Africa si-si cumparase o a-2-a casa in Franta. Bine inteles, 
nu exista nici o problema ca un pastor sa-si construiasca o casa cu banii lui, 
castigati onest de el. In schimb, nu era deloc cazul aici. 
  In ciuda elocventei sale si a cunoasterii Evangheliei, viata lui nu era decat o 
minciuna: escrocherie, trafic de documente false, fals de identitate (numele 
ce-l poarta nu e al lui) etc. 
   Cand am aflat de purtarea lui, l-am convocat si confruntat cu martori, cum 
ne recomanda Cuvantul lui Dumnezeu. A scris si semnat el insusi un 
document de 3 pagini intitulat ‘timp de pocainta’ privind sumele de bani 
luati de la frati si surori. 
 
   “Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească 
vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat 
decât pe mărturia a 2 sau 3 martori. Când un martor mincinos se va ridica 
împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu 
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pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor 
care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă 
se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o 
mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceţi cum avea el 
de gând să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. În felul 
acesta, ceilalţi vor auzi şi se vor teme şi nu se va mai face o faptă aşa de 
nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, 
ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru 
picior.”  Deuteronom 19:15-21. 
    “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el 
singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, 
mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe 
mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l 
bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un 
păgân şi ca un vameş.”  Matei 18:15-17. 
   “Împotriva unui prezbitera să nu primeşti învinuire decât din gura a 2 sau 
3 martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să 
aibă frică.”  1 Timotei 5:19-20. 
 
 Acest pastor si-a recunoscut pacatul in fata comitetului de batrani, a 
martorilor si a dovezilor aduse, dar in culise vorbea fratilor si surorilor 
zicand ca a fost acuzat in mod fals. A sfarsit prin a pleca el si sotia lui si alti 
apropiati lor, ramanand inradacinat in credinta rea. 
 In loc sa se pocaiasca sis a se umilieze in fata lui Dumenzeu, a mers sa-si 
fondeze propria biserica si sa ma acuze pana azi de vrajitor si Satanist. Si 
mai rau inca, el neaga mesajul revenirii la Cuvant pe care el insusi l-a 
predicat si ii atribuie atribuie lucrarea facuta spre Gloria Domnului de noi lui 
satan. Acum cere zeciuiala! 
 “Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi 
fără leac.”  Proverbe 29:1! 
   Ca si altii, se credea indispensabil; dar sa stiti ca de cand a plecat lucrarea a 
cunoscut o crestere exponentiala prin voia Domnului. Acum aproape un an, 
un inger m-a dus in cer si mi-a zis ca acest pastor divortase de Dumnezeu, 
lucru constatat de altfel d emulti oameni. 
 
Noua viziune 
 In februarie 2012, cand ma pregateam sad au autonomie adunarilor, am fost 
dus in cer , in sfinta sfintilor, langa pomul vietii. Erau acolo numerosi 
arhangheli imbracati cu robe lungi albe si in sandale. Am vorbit mult cu 
arhanghelul Gabriel care, spre marea mea surpriza, semana cu un tanar de 
vreo 20-25 de ani, cu ochii stralucitori. Avea un burduf (oala din piele) plin 
cu apa din care mi-a dat sa beau. Dupa aceea, am auzit un inger vorbind  
intr-o limba necunoscuta pe pamant a careia interpretarea am primit-o  - 
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 el zicea:’ Iisus revine, aceasta e o realitate’. Apa pe care am baut-o nu e 
altceva decat mesajul nou, adevarat, cel biblic, despre persoana lui Hristos pe 
care il dezvalui natiunilor sub toate aspectele. 
 
  Domnul IESUA mi-a zis de 2 ori intr-o viziune: ’SUNA TROMPETA!’ 
 
   Amestecul intre bine si rau in adunari e asa d emare incat avem nevoie de 
profeti ca sa ne scuture cu un mesaj bazat pe pocainta sip e sfintenie.   
   Majoritatea crestinatatii este atipita sau adormita. Trompete diferite 
(profeti, pastori, apostolic, invatatori, evanghelisti) se aud rasunand in 
mediul evanghelic; ele dau sunete confuse, incurcate: teologia prosperitatii, 
zeciuiala, amestecul evangheliei cu politica, dragostea de materialism, 
umanismul, iubirea de lume, salvarea doar o singura data pentru totdeauna 
(rugaciunea de intrare in inima a lui Iisus zisa in graba, in locul unei vieti 
constante plina de Duhul Sfant,de o pocainta reala si de dependenta de El) 
marketingul, ecumenismul, gandirea pozitiva, pastorul - noul mesia…)    
crestinii nu-si dau seama ca Domnul e pe cale sa revina. 
  “ Şi, dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot 
aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce 
spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt.”  1 Corinteni 14:7-8. 
  Domnul i-a cerut lui Isaia ca strige ca o trompeta in perioada cand binele 
era numit rau si raul numit bine (Isaia 5:20):” Strigă în gura mare, nu te 
opri! Înal ţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile 
lui, casei lui Iacov, păcatele ei!”  Isaia 58:1. 
     In Scripturi, exista diferite cuvinte evreiesti ce desemneaza instrumente 
cu coarde,‘de vant’, (adica a caror sunete e purtat departe de vant), precum 
‘şazozera’=trambita si ‘şofarul’=cornul- instrumente adesea citate in Biblie. 
   Cele 2 trompete de argint, pe care Moise trebuia sa le faca, serveau pentru 
convocarea adunarii lui Israel si ca semnal cu diferite ocazii (Numeri 10:1-
10). Israelitii sunau trompetele ca sa-l adore (laude) pe Dumnezeu (1 Cronici 
13:8; 15:24; 2 Cronici 29:27-28).  In ziua mare a ispasirii (Yom Kippur), se 
auzea mereu rasunetul trompetelor (Levetic 25:9), ca in timpul luarii cetatii 
Ierihonului (Iosua 6:4). 
 
    In acest ultim pasaj, trompetele erau calificate drept ‘rasunatoare’-expresie 
gasita in Levetic 25:10, unde cuvantul ‘anul de veselie ‘sau mai bine zis 
‘jubileul’ era atribuit ‘sunetului rasunator de corn’. 
    Profetii vorbeau adesea de sunetul trompetei ca sa semnaleze inceputul 
bataliei sau un eveniment important (Isaia 18:3; 27:13; Ieremia 4:5; 42:14). 
   In Noul Testament, cuvantul ‘trompeta’ vine din grecescul ‘ safinx’si este 
insa folosit de apostoli exclusiv la sens figurat, in sensul de voce 
caracteristica Domnului Iisus-Hristos - atat ca Judecator ( Apocalipsa 1:10; 
4:1), cat si ca semn al venirii Lui pentru ai Sai (1 Corinteni 15:52;  
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1 Tesalonicieni 4:16) sau ca semnal al inceperii anumitor urgii pe Pamant 
din timpul marelui necaz. 
     Pavel asocia trompeta si cu speranta glorioasa in 1 Tesalonicieni 4:13-
17. Aceasta a 7-a si ultima trompeta pe care sfintii vor sti s-o ridice la cer la 
intampinarea Domnului pentru Nunta Mielului. Aceasta va fi ziua Domnului 
de care vorbesc epistolele lui Pavel. E vorba de perioada binecuvantata a 
Ekkleziei ce va debuta cu disparitia tuturor sfintilor aflati in Hristos. 
(1 Tesalonicieni 4:13-17) 
     Nu voi inceta sa strig ca o trompeta pana la venirea Domnului: POCAITI-
VA CACI IISUS REVINE IN CURAND! 
 
  Dumnzeu mi-a pus pe inima sa organizez reuniuni de trezire (de asteptare a 
Domnului), in care mesajul e centrat pe persoana lui IESUA si am inceput 
asta din 2012. Traim in sfarsit miracolele descrise in Cuvant. Vedem 
picioare ce seintind, sunete pe care le auzim, orbii vad, surzii aud, 
conversiuni miraculoase urmate d ebotezuri in masa, eliberari spectaculare… 
  Domnul atrage asadar multimi enorme venite d epeste tot si mai ales 
francezi pentru care ma rog tot timpul. La fiecare intalnire, sala da pe afara. 
Multi vin o ora inainte ca sa aibe scaun caci sala debordeaza de lume careia 
ii e intr-adevar sete de Dumnezeu. Ne atinge inimile sa vedem lume facand 
sute de kilometri si cateodata venind din alte continente ca sa auda Cuvantul 
lui Dumnezeu si asta in ciuda tuturor obstacolelor de tot felul. E atat de 
minunat! Si asta e doar inceputul! 
 
  In tot acest timp, cei plecati, si mai ales faimosul pastor, continua sa 
observe de departe si-si dau seama ca Pamantul nu s-a oprit cu plecarea lor si 
ca lucrarea Domnului in loc sa se prabuseasca, cum o sperau ei, ia o 
amploare fenomenala. Dumnezeu ii inlocuieste pe ei cei ce se credeau de 
neinlocuit, indispensabili. 
 
   Din nefericire, in locul pocaintei si umilintei, unii intraznesc sa comita 
pacatul de neiertat atribuind toate aceste miracole lui satan; e blasfemia 
contra Duhului Sfant. 
“Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi 
împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel 
viitor.” Matei 12:32. 
 Daca toate aceste miracole sunt opera diavolului, sa faca atunci ei altele mai 
mari, ei care s epretind de la Dumnezeu! 
 Am suferit mult din cauza acestor tradari a unor oamnei pe care-I iubesc. 
Ma bucur totusi sa traiesc Cuvantul lui Dumnezeu, pe Iisus cel viu. Ma 
gandesc mai ales la Plangeri, cap. 3 si la unele pasaje din ieremia: 
“Atunci ei au zis: ‘Veniţi să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căcidoar nu 
va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici 
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cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba şi să nu luăm 
seama la toate vorbirile lui!” Ieremia 18:18. 
    “M-ai înduplecat, Doamne, şi m-am lăsat înduplecat; ai fost mai tare 
decât mine şi m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea îşi 
bate joc de mine. Căci, ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: <Silnicie şi 
apăsare!>, aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură 
toată ziua. Dacă zic: ‘Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi în Numele 
Lui!’, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. 
Caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care 
domneşte împrejur. – <Învinuiţi-l>, strigă ei; <haidem să-l învinuim!>. 
   Toţi cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: 
<Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el!’> 
Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se 
vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu 
chibzuinţă: de o veşnică ruşine care nu se va uita!” Ieremia 20:7-11. 
 
   Toate aceste experiente cu neghina m-au invatat multe de om. Nu trebuie 
sa ne incredem in el, inima lui e atat de intortocheata (Ieremia 17:9) si 
aparentele sunt atat de inselatoare.  
   “Aşa vorbeşte Domnul: ‚Blestemat să fie omul care se încrede în om, care 
se sprijină pe un muritor  şi îşi abate inima de la Domnul!” Ieremia 17:5. 
Slava fie data Mantuitorului care ma consoleaza si ma intareste! Lucrarea 
continua sa fie facuta si sa creasca. Mii de suflete sunt salvate prin reuniunile 
de trezire si prin mass-media pe care Domnul ni le-a inspirit sa propovaduim 
Evanghelia: dvd-uri, dvx, diferite carti, ziarul Dokimos, radio2vie si tv2vie, 
pe cablu si centrul de formare de ucenici: DIDASKO (gratuit) ce au luat 
nastere anul asta, in 2012. Desi am fost mult combatuti, multi insa ne-au 
incurajat si ne sustin in rugaciune si finanteaza opera lui Dumnezeu mai mult 
ca niciodata. 
 
    Il binecuvantez pe Ieşua Domnul meu pentru ca, desi unii au plecat,au fost 
repede inlocuiti de alte persoane care il cauta intr-adevar pe Dumnezeu. Stiu 
totusi ca neghina nu e departe… 
 
   Am sfarist prin a intelege ca persoanele plecate n-au suportat schimbarea si 
vroiau cu tot dinadinsul sa ramana intr-o functionare religioasa si 
babiloniana: zeciuiala, ordonarea, atasarea de cladiri de biserica/adunare, de 
grupul de lauda (conform Bibliei toti credinciosi ii dau adorare Domnului), 
binecuvantare nuptiala (parintii o dau conform Bibliei, si nu pastorii), 
onorurile firii, mai ales cele legate de functia pastorala actuala, titromania, 
clipurile, colaborarea cu producatorii pagani… Ei m-au acuzat ca nu-s mai 
acelasi si ma cred ratacit. 
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  In schimb, eu, m-am atasat profund de Dumnezeu si de Cuvantul Sau.  
Daca El imi zice ca o functionare nu e conforma Voii Lui, nu ezit sa o 
denunt si s-o abandonez.  
 
   Toate persoanele chemate sa aduca o revelatie in sanul adunarilor, adica sa 
apere sfanta doctrina, trebuie sa fie pregatite sa sufere o opozitie atroce din 
partea: lui satan, a religiosilor, a paganilor si a fratilor falsi (Evrei 12:3-4). 
 
   Cele 4 persoane pe care mi le-a trimis Domnul si cu care am inceput slujba 
in 1999 sunt tot alaturi de mine. Ele au ramas oameni simpli, fara nici o 
ambitie personala. 
   Pavel ne zice ca toti cei din Asia Mica l-au abandonat ( 2 Timotei 1:15). 
Numerosi ucenici ai Domnului l-au parasit si pe el din cauza Cuvantului pe 
care-l predica (Ioan 6:60-66). Daca Insusi Iisus, care e Duimnezeu, a fost 
abandonat de ucenicii Sai, atunci noi?  Majoritatea oamenilor si femeilor 
folosite de Dumnezeu in Biblie si-n istoria Bisericii au fost mari singuratici. 
E si cazul meu. Dar voi face lucrarea Domnului pana la capat. Acuzatiile 
false, insultele si blestemurile nu ma vor opri niciodata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Va incurajez  pe voi toti cei care luptati pentru credinta ce ne-a fost 
transmisa noua o data pentru totdeauna, sa va tineti FERMI. (Matei 5:10-12) 
 
   “Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, 
pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în 
trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste 
şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască 
taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse 
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta 
pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. Căci, 
măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi 
privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la 
tăria credinţei voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum aţi primit 
pe Hristos Iisus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, înrădăcinaţi şi 



122 

 

GRAUL SI NEGHINA 

zidiţi în El, întări ţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost 
date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.”  Coloseni 
2:1-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sper ca marturia mea sa va incurajeze si mai ales sa nu lasati bratele in jos, 
pentru ca mari recompense ii asteapta pe invingatori! Apocalipsa 3:21. 
 
 
                                                                                            Shora KUETU, 

                                                                       fratele vostru prizonier al lui Hristos. 
 
   

 
 
 


