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Dușmanul creștinului
Ardeiaș Vlad, mai 2013

Un conflict este cu atât mai tragic cu cât
provoacă pagube mai multe, mai profunde
și mai durabile. Iosif Vissarionovici Stalin a
exprimat corect modul în care este în
general catalogat rezultatul unui conflict:
„Când moare un om e o tragedie; când mor
10.000 e o statistică.” Atunci când vine însă
vorba despre conflictul spiritual care se
derulează în fiecare dintre noi, consecințele
sale veșnice îi conferă nu o importanță
majoră, ci îl ridică la cel mai înalt rang pe
scara priorităților pământenilor și a locuitorilor cerului. De aici și valoarea Prețului plătit pentru rezolvarea
sa fericită.
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Realitatea conflictului permanent în care creștinul este implicat apare în Scriptură la fiecare pas. De la
debutul său pe Terra în urmă cu aproximativ șase mii de ani într-o grădină, debut consemnat pe chiar cea dea 3-a pagină a Bibliei, variațiile ororilor și tragediilor sale sunt expuse pe parcursul a sute de pagini,
culminând aproape de pagina 1000 cu moartea Fiului lui Dumnezeu. Și tocmai când ni se părea că partea cea
mai tragică a sa este deja la timpul trecut, pe una dintre ultimele pagini ale Scripturii găsim consemnat un
teribil „vai” profetic: „Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă
ştie că are puţină vreme.” (Apocalipsa 12:12).
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Este evident că modul în care creștinul se raportează la acest conflict permanent determină progresul sau
regresul său pe calea creștină. Realitatea timpului prezent o reprezintă abundența ideilor, a doctrinelor în
creștinism, alături de lipsa aproape desăvârșită a experiențelor extraordinare care ar trebui să însoțească
declarațiile sale curajoase. Se pare că descrierea lui Dumnezeu în termenii „omului încremenit” și a
„viteazului care nu ne poate ajuta” făcută de profet (Ieremia 14:9), este astăzi mai actuală ca niciodată în istoria
desfășurării acestui conflict pe planeta noastră. Vocile care se ridică astăzi pentru a denunța falimentul
creștinismului și pentru a batjocori Numele lui Isus, generează
un peisaj descris cu acuratețe în urmă cu mii de ani de
celebrele cuvinte ale faraonului: „Cine este Domnul ca să ascult
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motivele pentru care creștinul este privat de o experiență personală mai
profundă cu Dumnezeu? De ce nu avansăm pe calea creștină? Cum se face că
imediat ce ne bucurăm de o mică experiență cu Dumnezeu, suntem asaltați de
o mulțime de provocări care o înăbușă și curând este dată uitării, în loc ca
aceasta să fie urmată de una și mai mare?
Ei bine, ca în orice alt conflict, unul dintre cele mai sumbre scenarii este să nu
știi că ești într-un război. Războaiele camuflate, deseori cele economice, au
avut mult mai mulți sorți de izbândă decât cele armate. Având complici în
interior, agresorul reușea să câștige disputa încă dinainte ca victima să
realizeze că este parte a unui conflict în desfășurare.

Poate fi acesta și cazul creștinului? Este posibil ca mulți dintre noi să-și
trăiască viața într-o totală ignoranță față de degradarea spirituală pe care o
experimentează zi după zi, an după an, fără măcar să realizeze ce se întâmplă
cu ei? Scriptura descrie starea generală a creștinilor timpurilor pe care le trăim
în următoarele cuvinte: „Pentru că zici: ,Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol...” (Apocalipsa 3:17). Ruina generală înfățișată aici prin cuvintele „ticălos,
nenorocit, sărac, orb şi gol” nu este altceva decât rezultatul conflictului din care creștinul face parte, însă
tragedia este exprimată prin cuvintele „și nu știi că ești”. Îmbătat de mirajul lumii moderne și ademenit de
satisfacțiile searbede ale acesteia, creștinul modern a ajuns o ruină, un trofeu nu al Dumnezeului pe care-L
mărturisește cu gura, ci mai degrabă al dușmanului Acestuia.
©	
  2010	
  -‐	
  2013

Cei care nu au căzut pradă acestui prim scenariu, sunt amenințați de un altul cel puțin tot atât de sumbru,
și anume identificarea incorectă a dușmanului. Unul dintre cele mai tragice episoade ale celui de-al doilea
război mondial s-a consumat în prima parte a acestuia în perioada în care Uniunea Sovietică era aliatul
Germaniei naziste. De teama opresorilor care înaintau cu rapiditate spre est, mulți evrei au fugit spre
Uniunea Sovietică sperând că vor găsi un sprijin acolo. Sovieticii i-au primit cu brațele deschise numai pentru
a-i vinde ulterior naziștilor. Nu pot să uit o imagine a privirii îngrozite a unui copil evreu la vederea unui
ofițer rus care-l avea în custodie și care strângea mâna unui ofițer nazist. Sute de familii au plătit atunci cu
viața pentru identificarea incorectă a dușmanului lor.

Divina Vindecare w Nr. 42 Mai 2013

Un dușman mortal
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Un vechi proverb chinezesc spune că „Cel mai mare dușman pe care-l ai, ești tu însuți.” Aceia dintre
cititorii noștri mai vechi și participanții la întâlnirile pe care le organizăm periodic, își pot aminti cu ușurință
faptul că unul dintre cele mai dezbătute subiecte biblice a fost moartea față de sine, față de „firea
pământească”, cum mai numește Pavel egoul, acesta fiind unul dintre cei mai mari dușmani ai omului, dacă
nu chiar cel mai mare, așa cum au descoperit și vechii chinezi.
Pasajul din Scriptură care detaliază ca niciun altul acest conflict lăuntric, este capitolul 7 din epistola lui
Pavel către Romani. Acesta este locul în care Scriptura ne revelează faptul că natura moștenită prin naștere
este mai puternică decât deciziile voinței, chiar și a celor bazate pe cele mai bune intenții și informații. Oricât
de fermă este convingerea lăuntrică și determinarea de a urma calea lui Dumnezeu, omul nu poate face
aceasta pentru că natura sa păcătoasă constituie factorul hotărâtor, și nu convingerea, nici voința și nici chiar
amândouă la un loc.
De aici și strigătul disperat al lui Pavel de la finele capitolului amintit: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va
izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24). Acesta a fost motivul pentru care un timp îndelungat am crezut
cu tărie că într-adevăr, dușmanul real al creștinului, cel împotriva căruia trebuie să lupt cu o vigilență sporită,
sunt eu însumi. Până într-o zi când am făcut

O descoperire uluitoare
De fiecare dată când Pavel folosește pronumele personal „noi”, se referă la creștini, la adevăratul trup al
Domnului Hristos. Un astfel de exemplu îl reprezintă celebra sa declarație de credință: „Pentru că noi credem

că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” (Romani 3:28). Acești „noi” care au această
credință sunt adevărații creștini, familia lui Dumnezeu din care făcea parte și Pavel.
Ei bine, tot într-o declarație asemănătoare Pavel lămurește care este raportul dintre „noi” creștinii și sinele
nostru în cadrul conflictului de care aminteam. Vă rog să citiți cu mare atenție următorul verset și cred că veți
gusta surpriza de care am avut și eu parte: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui...” (Efeseni
6:12). Atunci când am recitit (oare pentru a câta oară?!) acest verset în contextul conflictului lăuntric
menționat, am fost șocat; oare nu citisem de atâtea ori că „firea pământească” (Romani 7:18), „mădularele
mele” (Romani 7:23) sau „trupul de moarte” (Romani 7:24) reprezintă dușmanul meu? Se poate să-l fi
identificat greșit? Oare toate aceste trei expresii nu sunt unul și același lucru cu „carnea și sângele” despre care
descopăr acum că nu reprezintă dușmanul meu?
Răspunsul este „Da; sunt unul și același lucru, și anume natura păcătoasă sau sinele! Cheia înțelegerii
corecte este însă în altă parte.

Un dușman mort
Experiența pe care Pavel o descrie în capitolul 7 din epistola către romani este aceea a unui om neconvertit,
a unuia care nu a fost născut din nou și care, deci, nu a primit viața cea nouă a lui Hristos. Pentru acești
oameni cel mai mare dușman este sinele sau natura păcătoasă moștenită prin naștere.
Referindu-se însă la experiența sa creștină, Pavel continuă argumentul capitolului 7 în capitolul 8 afirmând
că „legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” (Romani 8:2). Acesta este
motivul pentru care el afirmă în epistola către efeseni că „noi” nu avem de luptat împotriva acestei naturi.
Dar ce s-a întâmplat cu ea? Răspunsul ni-l oferă tot el:
„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:24).
Așadar, nașterea din nou este precedată de o moarte, iar moartea aceasta este tocmai moartea naturii celei
vechi, a sinelui, a vechiului dușman:
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de
puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.” (Romani
6:6,7).
Atunci când omul își deschide inima pentru a-L primi pe Hristos, natura Sa care include moarte față de
sine o înlocuiește pe cea veche, creștinul fiind eliberat de dușmanul pe care nu-l putea birui. Iată de ce Pavel a
putut spune fericit:
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„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Galateni
2:20).
Vestea cea bună este că vechiul dușman a fost omorât chiar de Isus iar noi am primit o natură nouă. Însă
datorită faptului că mulți dintre noi nu au identificat corect dușmanul, trebuie să sufere căderi repetate,
înfrângeri teribile. Și asta nu numai pentru că nu știm care este adevăratul dușman, dar și datorită altui
fenomen:
„... îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi
poftele.” (Romani 13:14).
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Acest verset este deosebit de interesant în contextul studiului nostru pentru că ne explică mai detaliat
motivul stagnării în experiența creștină. Cuvântul lui Dumnezeu declară că în momentul în care Hristos este
primit în inimă, vechea natură este omorâtă. Însă, prin continuarea luptei împotriva acesteia, creștinul
dovedește neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu care a declarat-o deja moartă. Neîncrederea face ca acest
cuvânt creator să-și piardă efectul în viața creștinului, iar vechea natură este trezită din nou la viață. Scriptura
ne îndeamnă în repetate rânduri să nu ne îngrijorăm de nimic, ci să ducem lupta cea bună a credinței, să nu
ne mutăm privirea de la Hristos și de la făgăduințele Sale; eșecul în acesta atrage după sine scufundarea în
întuneric.

Adevăratul dușman
Ce ați gândi despre cineva care ar continua să lupte cu vechiul lui dușman, chiar și atunci când acesta este
răstignit pe o cruce? Imaginați-vă cum continuă să lovească trupul mort care atârnă pe lemn, imaginați-vă

cum își consumă energiile în încercarea disperată de a învinge un dușman mort. Ce peisaj dezolant! Și totuși
acesta este cazul multora dintre noi.
Scriptura însă ne descoperă adevărul pentru a ne elibera din cercul vicios în care ne-am învârtit atât de
mult timp! După ce Pavel a afirmat categoric că nu „carnea și sângele” reprezintă dușmanul real al creștinului,
el continuă și ne descoperă adevăratul inamic:
„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).
Sigur că întrebarea firească este: „Oare nu este Satan împreună cu toți demonii dușmanul declarat al
întregii omeniri?”. Acest lucru este adevărat, însă atunci când îl așezăm în contextul realității nașterii din nou,
tabloul devine complet diferit. Vă rog să observați următoarea descriere a stării omului înainte de nașterea
din nou:
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în
poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai
mâniei, ca şi ceilalţi.” (Efeseni 2:1-3).
Așadar, starea naturală a omului este una de opoziție față de Dumnezeu. Dacă nu experimentează nașterea
din nou, omul trăiește „în poftele firii noastre pământeşti” și face „voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre”
spre deosebire de creștin care are „gândul lui Hristos” (1 Corinteni 2:16). Orice om primește la naștere o natură
despărțită de Dumnezeu, exact aceea pe care au avut-o primii noștri părinți după ce au ales să-L respingă pe
El. Acesta este motivul pentru care oamenii trăiesc în mod natural „după mersul lumii acesteia, după domnul
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” Satan nu trebuie să facă niciun efort deosebit
pentru a-i duce pe oameni la ruină; ei sunt deja acolo! De fapt, dacă omul în starea lui naturală ar fi așezat
într-un mediu în care să nu fie ispitit de niciun demon, nu ar trăi decât o viață plină de păcat.
În momentul în care omul îl primește pe Hristos, lucrurile se schimbă dramatic. Starea lui, natura lui se
schimbă radical: „dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi.” (2 Corinteni 5:17). Odată intrat în familia lui Dumnezeu, tot prin naștere omul primește o nouă natură,
una care este unită cu Singurul care este bun (Marcu 10:18), motiv pentru care începe să facă binele tot atât de
natural pe cât făcea răul. Instinctul lui nu mai este acela de a-l urma pe „domnul puterii văzduhului”, ci pe
„Domnul păcii.” Lucrurile oribile pe care le iubea, în care își găsea toată plăcerea și pentru care-și cheltuia
toată energia, ajung dintr-o dată să-i pară atât de oribile încât nu mai are nevoie de altcineva care să-i spună
„Să nu ...”, pentru că dragostea pentru neprihănire și ura față de păcat sunt acum caracteristicile
fundamentale ale naturii lui.
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În aceste condiții în care omul se îndreaptă acum spre Dumnezeu precum fierul către magnet, Satan
trebuie să intervină dacă dorește să nu-și piardă prada și astfel începe conflictul în care este implicat
creștinul. Evident că primul lucru pe care dușmanul încearcă să-l facă este acela de a se camufla cât mai bine
și de a-i distrage creștinului atenția de la adevăratul conflict, îndreptându-i-o către unul fals. Metoda este
veche, eficientă și foarte des folosită în toate conflictele armate și economice.
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Cei mai mulți creștini sunt atrași în „lupta pentru supraviețuire”, uitând că „dacă astfel îmbracă Dumnezeu
iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi,
puţin credincioşilor?” (Matei 6:30). Alții se angajează în lupta împotriva vechii naturi care în realitate este
moartă, sfârșind prin a se despărți de Hristos și devenind astfel o pradă ușoară a unei amare lupte de uzură
în care „înfrângerea” este cuvântul la ordinea zilei, sperând la o grațiere finală pronunțată de Judecător,
ignorând însă faptul că aceasta a fost oferită cu mult timp în urmă.
Lăsați ca vestea cea bună a eliberării din robia păcatului să răsune cu putere în inimile voastre, și faceți ca
ea să ajungă până la marginile pământului astfel încât Lumina să pătrundă prin întunericul gros al minciunii
și superstiției care sugrumă omenirea!

Lupta creștinului

Ardeiaș Vlad, mai 2013

Fiul lui Dumnezeu Și-a făcut cunoscut manifestul cu sute de ani înainte de
a se întrupa. Iată care este acesta:
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc
veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să
vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea...” (Isaia 61:1)
Când Și-a început lucrarea, El a dat citire în public aceluiași manifest în
următoarele cuvinte:
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc
robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor
apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4:18, 19).
Termenii folosiți de El sunt aceia ai unui conflict: „robi”, „prinși de
război”, „să dau drumul”. Hristos se angaja în conflictul care avea să
aducă eliberarea omenirii. Pentru aceasta însă, „deoarece copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca,
prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să
izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa
lor.” (Evrei 2:14, 15). Planul a fost perfect: El Însuși a intrat în temniță,
acolo l-a nimicit „pe cel ce are puterea morţii” cu care-i teroriza pe oameni,
pentru ca mai apoi să deschidă larg poarta. Să studiem împreună acest conflict!
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Un act fără precedent
în istoria lumii
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Isus a săvârșit multe, foarte multe fapte extraordinare, atât de multe încât unul dintre cei care I-au fost
aproape și-a concluzionat relatarea despre El cu următoarele cuvinte: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a
făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care
s-ar fi scris. Amin.” (Ioan 21:25).
Care a fost minunea care v-a impresionat cel mai mult? Învierea fiicei lui Iair? Sau poate cea a lui Lazăr? Ce
ziceți însă despre înmulțirea hranei? Dar despre leproșii care după un clipit de ochi descopereau că au o
piele nouă? Sau despre faptul că ciungii primeau instantaneu mâini? Cu siguranță că toate acestea s-au
repetat din abundență și prin mâinile și cuvintele celor șaptezeci care au fost împuterniciți de Isus pentru
misiune. Este interesant de observat însă ce i-a impresionat pe ei cel mai mult din toate aceste fapte pline de
putere:
„Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: ,Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.’” (Luca
10:17).
Vă rog să vă opriți pentru o clipă și să încercați să vă amintiți de un caz din Vechiul Testament în care un
om să poruncească unui demon, iar acesta să i se supună, sau de vreun caz de exorcizare.
V-ați amintit? Nici eu! Și asta pentru că nu există! Uimitor, nu este așa?
Care a fost prima vindecare pe care a săvârșit-o Isus? Ea este relatată la Marcu 1:21-26: eliberarea unui om
de sub stăpânirea unui demon.
Realitatea este că înainte de evenimentul de la ziua cincizecimii, „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31;
14:30; 16:11) a fost Satan și niciunul dintre cei ce credeau în Dumnezeu nu putea să-i poruncească nici lui și
nici demonilor care lucrează cu autoritatea sa. Hristos a fost primul om de după căderea în păcat care, prin
faptul că era una cu Dumnezeu, nu era supus lui Satan. Acesta a fost motivul pentru care El a avut autoritate
asupra lui. Pentru prima dată în istoria conflictului de pe pământ, S-a născut un Om care putea porunci
demonilor și lui Satan însuși, iar aceștia I se supuneau!
„În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în
dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 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 ... A dezbrăcat domniile şi stăpânirile
şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:11, 12, 15).
Însă, în ciuda faptului că „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui” (Coloseni 1:13), mulți creștini trăiesc încă în teroarea fricii de demoni și de Satan, prin credința
că ei au încă autoritate asupra lor. Tocmai prin această credință, prin acest credit oferit demonilor, creștinul le
conferă acestora autoritatea asupra lui. Satan însă nu mai are nicio autoritate asupra celor care, prin nașterea

din nou, au primit de la Cel de-al doilea Adam, noul lor Părinte, natura umană unită din nou cu cea divină și
care perseverează în a rămâne în Acesta.
Mijlocul prin care Satan îi controlează pe oameni este tocmai natura cu care aceștia se nasc. În condiții
normale, un om despărțit de Dumnezeu nu ar mai putea să trăiască, fiind deconectat de la Sursa vieții.
Dumnezeu i-a oferit însă omului viață biologică pentru un timp limitat tocmai cu scopul de a-L regăsi pe El,
Viața, și a fi eliberat din temnița în care s-a născut prin nașterea din nou în Familia lui Dumnezeu. Odată ce
omul a fost născut din nou, el este „o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17), ceea ce înseamnă practic că toate „cele
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). În aceste două cuvinte „toate lucrurile”
este cuprins totul, ele reprezentând practic transformarea deplină, radicală, profundă a naturii prin moarte și
renaștere dintr-o altă Sursă.
Intrând în această experiență, omul iese de sub influența demonilor pentru că „trupul păcatului” este
„dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului,” (Romani 6:6), devenind astfel liber. În felul
acesta biruința pe care Isus a câștigat-o asupra lui Satan la cruce devine efectivă în viața celui care crede.
Satan devine înfrânt deplin și definitiv nu numai în urmă cu 2000 de ani la cruce, ci în prezent, în chiar clipa
în care credința în făgăduința lui Dumnezeu este exercitată.
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Și totuși, în ciuda faptului că toate acestea sunt adevărate, realitatea este că Satan îi răpune deseori pe
creștini. Care este cauza? Ei bine, cu toate că el a fost înfrânt, a început o nouă luptă: aceea de a-i despărți pe
creștini de Hristos.
După ce și-a pierdut dreptul de „stăpânitor al lumii acesteia” și astfel de reprezentant al planetei Pământ
înaintea lui Dumnezeu fiind înlocuit de Sămânța care l-a înfrânt, Satan „s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei” (Apocalipsa 12:17). Astfel, conflictul dintre forțele întunericului și Dumnezeu a trecut pe un nou
tărâm care urma să fie testat până la maxim: natura divino-umană a noilor născuți în Împărăția lui
Dumnezeu.
Ei bine, aici este locul în care intervine rolul creștinului pe care, dacă acesta nu și-l asumă, lupta este
pierdută. Vă propun să studiem cu atenție trei pasaje biblice semnate de Petru, Pavel și Iacov, și să
descoperim care este locul creștinului în acest conflict.
„Fiţi 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...” (1 Petru 5:8,9).
Imaginea descrisă aici este aceea a creștinului care este în siguranță în cetatea de scăpare, cetate care este
permanent iscodită de cel care-l pândește pentru a-i lua viața, de „răzbunătorul”. Potrivit Scripturii (Numeri
35:26-28), dacă creștinul părăsește Cetatea sa de scăpare, va fi răpus deîndată de cel care-l pândește. Evident
că Satan folosește diferite tertipuri pentru a-l atrage afară din Hristos, pentru a-l despărți de Acesta pentru a-l
înfrânge, și tocmai aici intervine „lupta cea bună a credinței” (1 Timotei 6:12), Petru îndemnându-ne să ne
împotrivim acestor momeli „tari în credință.”
Pavel la rândul lui, folosind același limbaj al războiului, dedică aproape o jumătate de capitol din epistola
sa către efeseni pentru a descrie ceea ce el numește „armura lui Dumnezeu”: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui
Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:11). Observați că accentul se pune pe
asigurarea că nicio piesă a acestui armuri nu trebuie să lipsească pentru a avea certitudinea rezistării
împotriva planurilor diavolului. Mai mult, sarcina de a se îmbrăca cu această armură revine în exclusivitate
creștinului; cu alte cuvinte, nimeni nu va face lucrul acesta în locul meu pentru că ar fi imposibil, armura
aceasta nefiind altceva decât mijloacele de întărire a credinței personale.
„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7). Continuând
același argument al lui Petru și Pavel, Iacov evidențiază la rândul său faptul că în această luptă alegerea
creștinului face toată diferența. Dacă până la Hristos omul nu avea autoritate asupra demonilor, iată că acum
creștinul, omul cel nou în Hristos, are autoritatea deplină de a li se împotrivi în virtutea Numelui Celui ce i-a
biruit pe deplin.
Tragedia este însă că majoritatea creștinilor nu sunt conștienți de ceea ce li s-a oferit în Hristos, motiv
pentru care continuă să trăiască în vechiul legământ, în lumea umbrelor în care Satan are autoritatea asupra
lor. Alții, cu toate că sunt conștienți de autoritatea pe care au primit-o în Hristos, fie adorm și nu veghează
(vezi 1 Petru 5:9, 10), fie nu îmbracă toată armura lui Dumnezeu (vezi Efeseni 6:11), fie nu se supun pe deplin
lui Dumnezeu pentru a se putea împotrivi diavolului (vezi Iacov 4:7); de aici eșecurile, căderile, stagnările și
regresele.
Realitatea este că puțini dintre noi realizează care sunt privilegiile care ne-au fost oferite prin Fiul lui
Dumnezeu. Atunci când vom înțelege privilegiile care ne aparțin de două mii de ani și când ni le vom însuși
în mod individual prin încrederea deplină în Cel ce ni le-a oferit, evenimentele descrise în cartea Faptelor
Apostolilor vor păli în fața splendorii în care Hristos se va însățișa încă o dată în fața lumii prin trupul Său,
Biserica.

Pentru a ajunge acolo, vă propun să studiem mai departe care este

Mecanismul conflictului

Fiecare conflict își are regulile lui, scrise sau nescrise. Aceste reguli sunt fie stabilite de comun acord prin
diverse tratate și pacte, fie sunt date de mediul înconjurător, natura conflictului etcetera. Cel mai mare și
important conflict al tuturor timpurilor nu face excepție de la acest caz. Este de la sine înțeles că, pentru a
acorda șanse egale creaturii care s-a ridicat împotriva Dumnezeului Atotputernic, El a trebuit să se supună
acestor reguli concepute în așa fel încât să evidențieze nu puterea, ci mai degrabă caracterul. Care sunt însă
regulile acestui conflict? Care este mecanismul? Cum funcționează? Atunci când vom găsi răspunsul corect la
aceste întrebări vom înțelege și motivele care au stat în spatele multor evenimente stranii din viețile noastre.
Unul dintre cele mai importante pasaje care ne vorbesc despre acest mecanism a fost surprins de apostolul
Ioan:
„Adevărat, adevărat vă spun’, le-a răspuns Isus, ,că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. ... Voi aveţi de tată
pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el
nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.’” (Ioan 8:34,
44).
Termenii folosiți aici de Isus descriu realitatea foarte clar: Satan este inventatorul păcatului. El este tatăl
păcatului, sursa și dezvoltatorul acestei boli. În acest sens, păcatul îi aparține, este parte din el, chiar natura
lui. Păcatul se identifică cu el atât de mult, încât Isus îl numește „tatăl minciunii.”
„Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să
nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8).
Născându-se cu o natură despărțită de Dumnezeu, oamenii îl au pe Satan ca părinte spiritual, motiv
pentru care nu pot decât să dorească a împlini poftele lui. Însă tocmai prin această legătură demonii au acces
la mintea și inima lor și îi ține literalmente robii lor. Aceasta este cauza tuturor instinctelor egoiste ale nou
născuților, a dragostei înnăscute pentru lucrurile care duc la moarte și a lipsei de interes pentru valorile
divine.
Așadar, toți oamenii, cu toate că au fost răscumpărați de Isus, îi aparțin lui Satan atât timp cât nu aleg viața
divină. Satan împreună cu îngerii săi depun un efort susținut pentru a se asigura că omul rămâne în
ignoranță față de Darul ceresc, și astfel proprietatea lui. Demonii au mai mult sau mai puțin acces direct în
viața omului în funcție de lumina cunoscută și de atitudinea față de aceasta, de cultură, educație etcetera.
Este evident că în culturile care au respectat tradiția creștină, Satan nu și-a putut exercita influența în măsura
în care a făcut-o în cele care au promovat închinarea la piatră și lemn. Așa se explică cazurile bolnavilor
demonizați și a copiilor demonizați.
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Atunci când Ioan afirmă că „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8), el
nu se referă numai la faptele păcătoase ale oamenilor, ci la toate consecințele păcatului. Din acest punct de
vedere, este interesant faptul că toți evangheliștii leagă vindecarea de bolile trupești de prezența demonilor:
„Seara, au adus la Isus pe mulţi demonizaţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe
toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: ,El a luat asupra Lui neputinţele noastre
şi a purtat bolile noastre.’” (Matei 8:16, 17).
„Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizații. Şi toată cetatea era adunată la uşă. El a
vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi demoni...” (Marcu 1:32-34).
„Scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.” (Marcu 6:13).
Probabil că cel mai evident și grăitor caz în sensul acesta, este cel al femeii cocoșate. Luca consemnează
faptul că, fiind într-o sinagogă în zi de Sabat, Isus a observat o femeie care era cocoșată și despre care El
afirmă că era „stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă” (Luca 13:10). Deseori comentatorii moderni
au afirmat că aceste interpretări ale contemporanilor lui Isus se datorau ignoranței lor în materie de medicină
și a superstițiilor care au dominat omenirea timp de milenii. Însă cearta care a fost provocată cu acea ocazie
de vindecarea femeii, I-a oferit lui Isus oportunitatea de a aduce lumină în acest caz prin explicarea cauzei
acestei boli; vă rog să observați cu atenție răspunsul Lui:
„Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satan o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să
fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?” (Luca 13:16).
Piedica în calea omului modern pentru acceptarea acestei realități o reprezintă înțelegerea greșită a
descoperirilor pertinente ale științei moderne. Rămânând la cazul femeii cocoșate, medicina modernă ne
spune că cifoza structurală este determinată de o modificare a anatomiei, de lipsa sau formarea incompletă a
unor porțiuni ale coloanei. Majoritatea oamenilor rămân însă numai la atât, fără să meargă mai departe cu
următoarea întrebare care se impune: „De ce?”. Care este motivul pentru care o persoană se naște cu
formarea incompletă sau chiar cu lipsa unor porțiuni ale coloanei? Deseori, la astfel de întrebări nici medicina

modernă nu are un răspuns. Ei bine, Fiul lui Dumnezeu ne spune că multe dintre aceste manifestări pentru
care medicina modernă nu oferă decât explicații funcționale, sunt cauzate de acțiunea directă a demonilor.
Tratarea acestei cauze a decurs atunci astfel:
„Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.’ Şi-a întins mâinile peste ea: îndată
s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.” (Luca 13: 12, 13).

Copiii demonizați

Un caz aparate în acest conflict îl reprezintă copiii, și asta pentru că ei nu constituie un factor de decizie.
Deseori Dumnezeu a fost învinovățit pentru mari tragedii ale căror victime au căzut copiii, acuze la care nici
creștinii nu au reușit întotdeauna să ofere un răspuns pertinent. Și cu toate că intenția acestui articol nu este
acela de a oferi aceste explicații într-o manieră exhaustivă, vă rog să observați la acest moment al studiului
prezent influența demonilor asupra copiilor și unele dintre cauzele acestor drame.
Probabil că unul dintre cele mai relevante cazuri în acest sens este cel consemnat de Marcu:
„Şi un om din norod I-a răspuns: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. ...
Isus a întrebat pe tatăl lui: ,Câtă vreme este de când îi vine aşa?’ ,Din copilărie’, a răspuns el. ,Şi de multe ori duhul l-a
aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare.’... Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat
duhul necurat şi i-a zis: „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri în el.” Şi
duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere.” (Marcu 9:17, 21, 22, 25, 26).
Unul dintre prietenii mei îmi povestea cu mai mulți ani în urmă că deseori trecea prin cumplite stări de
presiune psihică care nu putea fi calmată decât de acte extreme de proprie vătămare corporală: deseori se tăia
adânc pe mâini cu cuțitul; într-o ocazie a intrat voit cu capul în lama mașinii electrice de tăiat pâine iar în alte
ocazii se liniștea dacă se așeza între șinele de cale ferată pentru a trece trenul peste el.
Cum ați numi azi un copil cu un comportament similar cu cel al copilului care a fost adus de tatăl său la
Isus? Neastâmpărat? Foarte neascultător? Probabil că medicii i-ar pune eticheta „ADHD” și l-ar umple cu
Ritalin și amfetamine.
Un alt caz consemnat tot de Marcu este cel al femeii care L-a rugat pe Isus pentru fetița ei:
„Căci îndată, o femeie, a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre El şi a venit de s-a
aruncat la picioarele Lui. Femeia aceasta era o grecoaică, de obârşie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica
ei.” (Marcu 7:25).
Realitatea este că copiii nu pot decide pentru ei înșiși, motiv pentru care nu pot experimenta nașterea din
nou. Părinții sunt însă cei care, luând decizii pentru ei, îi expun fie influențelor demonice, fie celor sfinte.
Care a fost motivul instrucțiunilor primite de părinții care urmau să pregătească un copil pentru o misiune
divină deosebită (vezi Judecători 13:4, 5, 13, 14; Luca 1:15-17)? Rațiunea a fost numai sanitară? S-a dovedit
științific că nu moștenirea genetică are influența cea mai mare în determinarea caracterului copilului, ci
educația cu tot ceea ce implică aceasta. Principiile educației și practicile părinților sunt cele care deschid și
închid porțile de influență ale propriilor lor copii. Acesta este motivul pentru care valoarea deciziilor
adulților este direct proporțională cu numărul copiilor aflați sub influența lor directă.
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Pentru a afla care este aceasta, trebuie să ne întoarcem la originea acestui conflict pe planeta noastră:
„Şarpele ... a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?’ ... 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 3:1, 4, 5).
Prima interacțiune a unui demon cu omul s-a consumat prin aruncarea îndoielii asupra adevărului
cuvântului lui Dumnezeu și astfel, asupra integrității caracterului Său. Observați că demonul nu a negat
existența lui Dumnezeu, nici faptul că Acesta le-a vorbit oamenilor, nici legătura dintre om și Dumnezeu, ci
realitatea descrisă de Cuvânt. Succesul răsunător și categoric obținut atunci în grădină, l-a determinat pe
același demon să folosească aceeași metodă patru mii de ani mai târziu în pustiul ispitirii, de data aceea însă
fără succes (slavă Domnului!).
Primul efect al acceptării din grădină a sugestiei că interpretarea Cuvântului fusese eronată, a fost intrarea
omului într-o realitate deformată:
„Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut
şorţuri din ele.” (Geneza 3:7).
Lucrul acesta a condus în mod inevitabil la schimbarea atitudinii față de Tatăl lor: cu toate că Acesta venise
în grădină ca de fiecare dată numai cu intenția de a-i binecuvânta, când „au auzit glasul Domnului ... omul şi
nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe
om şi i-a zis: ,Unde eşti?’ El a răspuns: ,Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am
ascuns.’” (Geneza 3:8-10).

În mod brusc, am putea spune literalmente într-o clipă, inexplicabil și ilogic, atitudinea lor față de Tatăl
plin de iubire și compasiune s-a schimbat radical. Cauza acestei dramatice transformări a fost acceptarea
unui neadevăr, a unei idei eronate.
Scenariul acesta s-a repetat din nou și din nou de-a lungul mileniilor. Un exemplu este relatat chiar în
Evanghelii:
„S-au dus la Capernaum. Şi, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe norod.
Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. În sinagoga
lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ,Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai
venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!’ Isus l-a certat şi i-a zis: ,Taci şi ieşi afară din omul
acesta!’ Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare.” (Marcu 1:21-26).
Vă rog să faceți abstracție pentru o clipă de descoperirea pe care ne-o face Isus relativ la cauza acestui
scandal și încercați să priviți scena numai din exterior. În cadrul unei întâlniri în care se studiază adevărul
Scripturii, o persoană se opune descoperirilor și începe chiar să strige batjocorind manifestarea prezenței
divine. Vă este cunoscut acest scenariu? L-ați văzut vreodată? Probabil că de multe ori! Ei bine, Isus ne
descoperă că astfel de cazuri nu reprezintă decât manifestarea demonilor care se opun cu vehemență
descoperirii adevărului Bibliei care singur poate conduce la eliberarea oamenilor din temnița întunericului
(Ioan 8:32).
Este de remarcat faptul că accesul în sinagogi era strict interzis „celor necurați”, categorie care-i includea
nu numai pe leproși, dar și pe demonizați. Este uimitor că acest demonizat trecea drept bun credincios, un
copil al lui Dumnezeu?
Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă faptul că metodele demonilor nu s-au schimbat cu nimic odată cu
trecerea miilor de ani, și asta pentru că natura omului este aceeași, mereu vulnerabilă la aceleași trucuri. Vă
rog să citiți cu atenție următoarele două profeții:
„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).
„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.” (2 Petru 2:1).
Observați că Scriptura ne atrage atenția asupra faptului că această metodă a pervertirii adevărului
Cuvântului va fi în mod deosebit folosită „în vremurile din urmă.” De asemenea, este de remarcat faptul că
aceste „învățături ale dracilor” și „erezii nimicitoare” nu vor avea o astfel de natură ca să atragă atenția și asta
pentru că cei prin care vor fi promovate le „vor strecura pe furiș”. Acesta este motivul pentru care aici, ca și în
vechea grădină, nu este vorba despre teoriile ateiste și evoluționiste de negare fățișă a existenței lui
Dumnezeu, ci despre modificarea subtilă a stâlpilor credinței creștine, schimbări ce afectează profund
imaginea lui Dumnezeu și, în consecință încrederea oamenilor în El. Odată ce încrederea în Dumnezeu a fost
subminată, lucrarea demonilor este încununată de succes pentru că, în ciuda declarațiilor verbale și ale
ritualurilor „creștine” în care oamenii continuă, Dumnezeu nu mai are acces efectiv la mintea și deci nici la
inima lor. Degradarea și moartea sufletului devin astfel numai chestiuni de timp.
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Cu toate că toți oamenii sunt prizonierii lui Satan prin naștere, unii dintre ei Îl primesc pe Isus, și astfel
sunt eliberați. Din acel moment începe o luptă aprigă, lupta creștinului. Care credeți că sunt cei mai de temut
dușmani ai lui Satan și ai demonilor lui: centurile negre în arte marțiale? Campionii K1? Cei mai iscusiți
teroriști? Cu siguranță că nu, ci creștinii și asta pentru că aceștia sunt singurii care, prin alegerile pe care le
fac, pot grăbi revenirea lui Isus și scurta astfel timpul de viață al demonilor.
Și dacă Petru (1 Petru 5:8, 9), Iacov (Iacov 4:7) și Pavel (Efeseni 6:11) ne descriau ingredientele și calea unui
scenariu de succes în acest conflict, Isus ne descrie scenariul trist al înfrângerii creștinului, incluzând în
puținele Sale cuvinte întregul parcurs și cauza rezultatului final. Să le studiem cu atenție:
„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).
Isus nu oferă toate detaliile acestui caz, însă, la o privire atentă, ele nu sunt greu de înțeles. În primul rând
se impune o întrebare: de ce a ieșit demonul din acest om? Pentru că se plictisise și dorea o nouă „locuință”?
Dorința asiduă pe care o dovedește ulterior de a reveni la vechea adresă demonstrează că nu acesta a fost
motivul. De fapt, realitatea este că niciun demon nu părăsește de bună voie o veche redută, ci numai forțat și,
pentru că Singurul care are puterea de a porunci demonilor este Domnul Isus, este evident faptul că această
persoană s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Mai mult decât o simplă întâlnire personală cu Isus, persoana în
cauză a avut o credință reală, vie în El, aceasta constituind singurul mijloc prin care Isus poate face această
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eliberare efectivă. Dovada ultimă a faptului că aici este vorba despre un creștin și nicidecum despre un
necredincios, este faptul că Isus reușește nu numai să elibereze casa de vechii locatari care trebuie s-o fi lăsat
într-o dezordine și mizerie demnă de caracterul lor, dar o și curăță prin însăși Lumina care pătrunde în
vechea peșteră.
Evident că, dacă actul de izgonire a demonului s-a consumat într-o clipă, lucrarea de curățare de vechile
obiceiuri ce s-au transformat gradual în trăsături de caracter, este o acțiune de durată. Tocmai progresul în
această lucrare de curățare dovedește credința autentică a persoanei în cauză, faptul că nu vorbim nici de un
necredincios, dar nici de un „creștin” cu numele, un ipocrit, și nici de un creștin sincer care nu are nicio
legătură personală cu Mântuitorul, ci numai cu o instituție, o denominațiune. Nu; în cazul de față persoanele
vizate de Isus sunt tocmai cele care au progresat într-o legătură personală cu El până într-un anumit punct.
Isus ne dezvăluie în continuare detalii din culisele conflictului nevăzut. Ei bine, se pare că între demon și
persoana posedată se formează o legătură și, cel puțin din acest motiv, demonul insistă la aceeași adresă. Isus
ne descoperă că „odată eliberat”, nu înseamnă cu certitudine „pentru totdeauna eliberat”. Iar faptul că odată
ce recâștigă reduta pierdută demonul revine cu alți șapte mai răi decât el, ne ajută să înțelegem că în astfel de
cazuri imperiul întunericului dorește să se asigure că un asemenea caz care constituie un potențial important
de distrugere este anihilat pentru totdeauna. Mai mult decât atât, se pare că setea de răzbunare a unui astfel
de demon înfrânt întrece cu mult tot ceea ce s-a văzut în istoria omenirii, motiv pentru care dorește să se
asigure că zdrobirea celui ce a îndrăznit să-l înfrunte și să-l înfrângă în Numele Cel Minunat, va fi deplină și
definitivă.
Este posibil ca o persoană care a înaintat atât de mult în legătura personală cu Hristos să ajungă într-o
astfel de stare deplorabilă? Ei bine, acesta este punctul principal al discursului Mântuitorului. El dorește să ne
conștientizeze despre realitatea perpetuă a conflictului în care creștinii sunt angajați, de amenințarea continuă
din partea puterii demonice.
Bine, dar cum se ajunge aici? Vă rog să observați cu atenție cuvintele cheie al întregului pasaj:
„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...” (Matei 12:44).
Pe de o parte, este posibil ca o persoană care L-a primit pe Isus în inimă și care a fost una cu El pentru o
perioadă, să renunțe la această legătură. Dar se impune și întrebarea: este posibil ca lucrarea lui Hristos cu o
persoană să avanseze atât de mult fără ca El să locuiască înlăuntru? Răspunsul evident al Scripturii este
„Da!”. Probabil că este suficient să amintim numai de cazurile celor doisprezece ucenici și de experiența lor în
grădina Ghetsimani. Toate transformările interioare pe care Hristos le-a realizat, atât în minte cât și în inimă,
sunt insuficiente atunci când vine vorba despre o confruntare demonică, și asta pentru că numai și numai
prezența Sa personală este capabilă de a ține departe forțele întunericului. Așadar, demonul revine la vechea
adresă și, pentru că nu are cine să-i reziste, pentru că Singurul care este în măsură să i se opună nu este
prezent, nu mai există niciun război de purtat. Astfel, prada este ușoară iar consecințele devastatoare.
Să nu ne înșelăm cu gândul că „starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi” (Matei 12:45)
înseamnă obligatoriu că persoana în cauză se va afunda în păcate evidente, grave, că va deveni bețiv, tâlhar
sau chiar criminal. În timp ce în unele cazuri se întâmplă astfel, realitatea este că în majoritatea cazurilor de
acest gen, tiparul este cu totul altul. Fostul creștin nu se dezice de frumosul Nume, dar devine un ipocrit, un
agent satanic camuflat printre copiii lui Dumnezeu. Capitolul 23 din Evanghelia după Matei, capitolul
„vaiurilor” adresate de Isus fariseilor și cărturarilor, se încheie cu următoarele cuvinte: „Iată că vi se lasă casa
pustie...” (Matei 23:38). Credeți că după ce această profeție s-a împlinit, aceștia au devenit atei declarați?
Nicidecum! S-au prins cu o și mai mare putere de formele exterioare are religiei, în timp ce inimile și mințile
le-au fost cuprinse de umbrele demonice.
În alte cazuri, această înfrângere se manifestă prin pierderea graduală a interesului pentru Persoana lui
Dumnezeu și pentru minunatele Sale căi, acesta fiind înlocuit de un alt scop dat de frământările interioare
exprimare astfel: „,Ce vom mânca?’ sau: ,Ce vom bea?’ sau: ,Cu ce ne vom îmbrăca?’” (Matei 6:31). Sunt spinii între
care a căzut Cuvântul, sunt „îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor” care „îneacă acest Cuvânt, şi
ajunge neroditor.” (Matei 13:22).
Dragi cititori, dacă vă descoperiți în această postură, atunci a sosit timpul să vedeți realitatea așa cum este
ea, să o recunoașteți și să mergeți la Mijlocitorul, la Isus Hristos Cel neprihănit care „este jertfa de ispăşire
pentru păcatele noastre (ale creștinilor); şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:1, 2).
Nu vă îngrijorați: Cel ce a alungat odată un demon, poate să alunge și opt! Pretindeți în rugăciune libertatea
care vă aparține și intrați într-o nouă experiență personală cu Isus. Primiți-L de această dată pe El înlăuntru,
iar diferența vieții celei noi va fi evidentă și vă va umple întreaga ființă cu o lumină reală, și nu cu dogme
reci. Atunci veți gusta din nou fericirea și bucuria veșnică! Cel care „trăieşte pururi ca să mijlocească pentru” noi
(Evrei 7:25) așteaptă strigătul tău de ajutor; răspunsul Său va veni imediat!

Petru și Iuda - atunci și acum
Ardeiaș Vlad, mai 2013

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi
de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să
dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.” (2
Timotei 3:16, 17).
Într-adevăr, Scriptura vorbește mult despre
detaliile acestui conflict și o face nu numai
în termeni descriptivi, ci și prin
exemplificare, motivul pentru aceasta fiind
dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare om
în parte și dorința Sa de a ne face tuturor
calea către cer cât mai ușoară.
Probabil că cel mai grăitor exemplu în
acest sens îl constituie experiența
ucenicilor, ei reprezentând una dintre cele mai râvnite ținte la momentul respectiv. Pentru a aprofunda mai
bine mecanismele acestei lupte și astfel pentru a ne înțelege corect propriile experiențe, vă propun să studiem
în paralel două dintre cele doisprezece cazuri despre care am amintit.
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Unul dintre handicapurile pe care le avem este faptul că știm sfârșitul istoriilor biblice. Acest lucru creează
un dezavantaj enorm în înțelegerea experiențelor prin care au trecut personajele Scripturii. În mod deosebit,
acesta este cazul experienței lui Iuda. Personajul acesta a fost atât de stigmatizat, încât în limba română există
chiar și un substantiv comun derivat din numele lui: „iudă”. Realitatea este că Iuda nu a fost un trădător de
la începutul interacțiunii sale cu Isus și că el a fost unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Săi care, contrar
opiniei populare, nu a venit singur pentru a se alipi de grupul celor unsprezece, ci a fost ales chiar de
Mântuitorul:
„Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece?” (Ioan 6:70).
Mai mult decât atât, Iuda a fost un misionar care a dus solia adevărului prezent, trimis fiind de Isus. În
timpul misiunii, prin mâinile sale Dumnezeu a lucrat minuni, fapte pline de putere, manifestându-Se pe Sine
prin chiar persoana sa. Isus Însuși i-a dat lui, alături de ceilalți unsprezece autoritatea asupra demonilor și
bolilor. Iuda a petrecut ani în prezența Mântuitorului, învățând de la Acesta și lucrând împreună cu El.
De remarcat este însă faptul că la un moment dat Isus face o observație referitor la persoana lui Iuda:
„,Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.’ Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon
Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece.” (Ioan 6:70, 71).
Cel mai probabil este că Isus a făcut încercări repetate de a-i atrage atenția lui Iuda asupra unei porți pe
care o lăsase deschisă și care era folosită de Satan. Până spre sfârșitul experienței lor împreună, nu-L
descoperim pe Isus demascându-l pe Iuda în public, dar este foarte posibil ca, mânat de dragostea infinită și
de durerea sfâșietoare pe care o simțea față de el, să fi avut discuții particulare în încercarea de a-l convinge
să renunțe la ideile și apucăturile distructive pe care le avea.
Odată cu reproșul public adresat de Iuda Mariei pentru ceea ce el numea „risipa” pe care aceasta o făcuse
(Ioan 12:4), intervine o schimbare: Isus îl mustră pe Iuda în public. Scriptura ne spune că
„Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis: ,Ce vreţi
să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?’ Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej
nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.” (Matei 26:14-16).
Natura omului funcționează în sensul în care „mândria merge înaintea pieirii” (Proverbe 16:18), iar aici avem
de-a face exact cu acest caz. Iuda s-a simțit profund lezat de mustrarea publică primită de la chiar Învățătorul
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și, folosindu-se de acest eveniment și de mândria din inima lui, Satan câștigă o bătălie importantă: îl
convinge să-L vândă pe Isus.
Un detaliu important ne este descoperit de Ioan care spune că
„În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă...” (Ioan
13:2).
Observați în primul rând că aici avem de-a face nu cu un demon sau mai mulți, ci cu Satan în persoană.
Miza era maximă motiv pentru care nu și-a permis să-și asume riscul eșecului trimițând pe altcineva. Ceea ce
este însă foarte important de reținut este faptul că și la acel moment Iuda nu era posedat de Satan, ci acesta
lucra încă din afara lui. Și pentru că „înainte de pieire, inima omului se îngâmfă” (Proverbe 18:12), Satan
acționează butonul numit „mândrie” care declanșează exact decizia pe care o dorea: Iuda este determinat săL vândă pe Isus!
Isus însă nu renunță la luptă, ci trece la contraatac prin metoda cea mai eficientă: dragostea.
„Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era
încins.” (Ioan 13:27).
Momentul în care Isus a ajuns la Iuda trebuie să fi fost unul de o încărcătură emoțională foarte mare. Isus a
lăsat ca toată dragostea Sa să-l învăluie pe fiul rătăcit atunci când l-a privit direct în ochi și, cu cea mai mare
delicatețe, i-a spălat picioarele, spunându-i parcă „Încă nu este prea târziu!”.
Inima și mintea lui Iuda care constituiau atunci terenul confruntării directe dintre Satan și Dumnezeu
Însuși, aleg persistența în nebunie. Isus nu renunță însă nici acum, și se angajează în ultima bătălie a acestei
lupte, în cea care urma să fie bătălia decisivă pentru acest suflet prin desconspirarea sa directă:
„,Acela căruia îi voi întinde bucăţica şi i-o voi da.’ Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon
Iscarioteanul.” (Ioan 13:26).
Cu o delicatețe care întrece orice imaginație omenească, Isus nu întinde acuzator degetul spre Iuda
spunând „El este!”, ci îi face o ultimă ofertă de salvare prin jertfa Sa simbolizată prin pâinea înmuiată în vin.
Mai mult decât atât, parafrazând, prin acest gest Isus i-a pus înainte în mod direct ultima alegere prin
întrebarea: „Știu ce ești pe cale să faci; ești sigur că vrei să-ți asumi acest rol?” Alegerea lui Iuda de a întinde
mâna și de a lua acea bucățică de pâine, a constituit răspunsul lui definitiv: „Absolut!”. În acea clipă s-a
produs o schimbare radicală și definitivă în experiența lui:
„Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satan în Iuda.” (Ioan 13:27).
Dacă până atunci Satan îl influențase pe Iuda din exterior, decizia conștientă de a-L trăda pe Isus și astfel
de a nega identitatea Lui și relația personală cu El, a făcut ca Iuda să devină posedat de chiar cel care-l
dirijase până atunci. Știind că din acea clipă Iuda nu mai are nicio șansă de a se mai pocăi, „Isus i-a zis: ,Ce-ai
să faci, fă repede.’” (Ioan 13:27).
Către această teribilă decizie indică textele care vorbesc despre hula împotriva Duhului Sfânt (Matei 12:31),
despre păcatul pentru care rugăciunea nu are niciun efect (1 Ioan 5:16), despre experiența celor care „este cu
neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă” (Evrei 6:4-6) și pentru care „ar fi fost mai bine ... să nu fi cunoscut
calea neprihănirii” (1 Petru 2:20-22).
Ar fi putut Iuda să se pocăiască cu succes în orice moment prior deciziei sale finale? Cazul lui Simon din
Samaria (Fapte 8:9-24) ne oferă un răspuns pozitiv la această întrebare. Acest Simon și Iuda aveau cel puțin o
boală în comun: dragostea de bani. Această scară a valorilor din inima lui Simon l-a determinat să-l urmeze
pe Filip: banii valorau pentru el mult, motiv pentru care bani le-a oferit apostolilor în schimbul darului
spiritului sfânt. Petru însă îi descoperă faptul că inima lui nu era eliberată („căci văd că eşti plin de otravă şi
legat de fărădelege.” Fapte 8:23), iar reacția lui este cea care a făcut toată diferența dintre cazul său și cel al lui
Iuda:
„Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis.” (Fapte 8:24).

Cazul lui Petru
Cazul lui Petru merge în paralel cu cel al lui Iuda până într-un anumit punct. Realitatea este că Satan a
făcut eforturi uriașe pentru a-i distruge pe toți cei prin care Evanghelia urma să lumineze tot pământul.
Pentru asta, el a folosit toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, inclusiv cel mai uzat dintre ele de-a
lungul mileniilor și despre care am studiat în articolul precedent, ereziile sau adevărurile deformate,
înțelegerile greșite ale cuvântului lui Dumnezeu.

Una dintre erorile teologice ale ucenicilor a fost incapacitatea acestora de a face deosebire între textele prin
care Scriptura descria misiunea lui Mesia la prima Sa venire, cu cele care o descriau pe acea de la a doua Sa
venire. Acesta este motivul pentru care pe de o parte ucenicii se așteptau ca Isus să se proclame regele
iudeilor, să-i alunge pe romani și să cucerească întreaga planetă, și pe de altă parte nu reușeau să înțeleagă
cuvintele Sale care descriau în mod profetic experiența morții și a învierii Sale.
Acesta a fost și cazul descris în Matei 16:13-24. După ce Petru afirmă în mod corect identitatea lui Isus din
Nazaret ca Fiu al lui Dumnezeu și Mesia Cel făgăduit prin Scripturi, Mântuitorul începe să le dezvăluie
marea încercare prin care urma să treacă, încercare cauzată de trădarea lui Iuda și consumată prin batjocura și
maltratarea la care urma să fie supus, răstignirea și moartea pe care avea să le sufere. Ei bine, această imagine
i-a șocat pe toți cei prezenți, șoc provocat tocmai de interpretarea lor greșită a textelor Scripturii amintite mai
sus. Nimeni nu îndrăznește însă să-L întrebe nimic, cu excepția lui Petru care, încurajat de recunoașterea
publică făcută de Isus cu numai câteva minute înainte a faptului că gândurile lui Petru au fost într-adevăr
inspirate de Dumnezeu, „L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: ,Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să
nu Ţi se întâmple aşa ceva!’” (Matei 16:22).
La acest moment se întâmplă ceva uimitor: Isus se întoarce spre Petru și spune: „Înapoia Mea, Satan: tu eşti o
piatră de poticnire pentru Mine!” (Matei 16:23). Mulți au impresia că Isus i-a adresat lui Petru aceste cuvinte,
însă din text reiese clar că Isus vorbea cu Satan, nu cu Petru. Satan, mai mereu prezent în persoană pe lângă
ei, iscodind pentru a-l găsi pe trădător, a sesizat imediat ocazia prilejuită de cuvintele lui Isus ce prevesteau
moartea Sa și, folosindu-se de eroarea doctrinală a lui Petru, l-a stimulat să-L mustre pe Isus, astfel ispitinduL. Acesta este motivul pentru care Isus i-a spus apoi lui Petru: „Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Matei 16:23), atrăgându-i astfel atenția asupra faptului că descoperirea
pe care tocmai o avusese din partea lui Dumnezeu nu-l făcea imun în fața luptei ce-i stătea în față și nici nu
anula erorile pe care încă le avea.
Petru Îl iubește pe Isus și este foarte bine intenționat. El nu este demonizat; Satan nu locuiește în Petru, nu
a intrat în el așa cum a făcut-o în cazul lui Iuda atunci când acesta a acceptat conștient rolul de vânzător al
Fiului lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, nu este scutit de intensa activitate demonică din jurul său, el fiind
cel care, mai târziu avea să scrie:
„Fiţi 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).
După această mustrare adresată lui Satan și avertizare adresată lui Petru, Isus identifică rădăcina profundă
a acestor căderi, erori, orbiri:
„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să
Mă urmeze.’” (Matei 16:24).
Spre deosebire de Iuda care, atunci când a fost descoperit ca trădător „după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în
grabă. Era noapte.” (Ioan 13:30), Petru la rândul lui, descoperindu-se pe sine nu mai puțin trădător decât Iuda,
„a ieşit afară şi a plâns cu amar.” (Luca 22:62). Această decizie de încredere deplină în dragostea divină a lui
Isus, a făcut diferența dintre iertare și întuneric, dintre viață și moarte, dintre libertate și posedare demonică.
Iuda, mânat de Satan care-l poseda, a primit arginții și și-a pecetluit alegerea prin suicid, iar Petru, mânat de
dorința după unirea cu Hristos, a primit iertarea și și-a pecetluit alegerea prin martiraj.
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„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile
voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vasculte!” (Isaia 59:1, 2).
Probabil că aceste versete reușesc să exprime cel mai clar și direct motivul stagnării în experiența creștină
despre care aminteam la debutul acestui studiu. Păcatul acționează asemenea unui baraj imposibil de
penetrat, despărțindu-l astfel pe om de Dumnezeu și cauzând pierderea experienței creștine. Care este însă
mecanismul real din spatele acestui simbol? Cum este posibil practic ca gândurile mele necurate, dorințele
păcătoase nutrite și faptele de fărădelege să mă priveze de prezența lui Dumnezeu?
Ei bine, realitatea este că omul nu poate fi niciodată singur în experiența sa spirituală. De la caz la caz, este
posibil ca omul să fie ori una cu Dumnezeu, ori controlat de demoni. Iar în cazul creștinilor, despărțirea finală
de Dumnezeu este precedată de dese interpuneri ale demonilor în această relație. Iată un exemplu practic:
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„Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.” (Efeseni 4:26, 27).
Se pare că nerezolvarea unei disensiuni înainte de încheierea zilei oferă demonilor o intrare la persoana
sau persoanele implicate. Cum este posibil asta? Ei bine, fiecare zi, de la debutul ei dimineața și până la finele
ei la apusul soarelui, reprezintă una din bătăliile din cadrul marei lupte care se duce pentru fiecare suflet în
parte. Finalul fiecărei bătălii reprezintă debutul următoarei; cu alte cuvinte, dacă ziua este încheiată cu un
câștig de partea forțelor întunericului, următoarea zi va începe cu un minus pentru creștin, acesta găsind
dificil să mai vadă fața Tatălui. Dimpotrivă, o zi încheiată cu o biruință a forțelor binelui va asigura un debut
glorios următoarea zi. Se pare că Scriptura ne invită să căutăm motivele dimineților triste în ziua sau zilele
precedente. Asta pentru că, așa cum am afirmat anterior, Satan fiind părintele păcatului, pretinde ca
proprietate și sferă de influență fiecare palmă de teren pe care o prinde în năvodul mândriei, ambiției,
plăcerilor etcetera.
Isus merge mai adânc și ne descoperă detaliat care sunt mecanismele acestui „zid de despărțire”:
„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo
înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu
pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea
pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.” (Matei 5:23-25).
Vă invit să identificăm personajele acestei pilde. Așadar, persoana vizată trebuie să fie creștinul, de vreme
ce acesta se îndreaptă către un lăcaș de închinare. În timp ce se pregătește pentru a se angaja într-un act de
închinare, sistemul de alarmă divin în caz de dezastru iminent intră în funcțiune: creștinului îi este amintit că
are o divergență nerezolvată. Acesta este motivul pentru care se află în pericol. Ei bine, dar care este
pericolul? Isus descrie în detaliu întregul proces: în cazul în care creștinul nu renunță chiar și la dreptatea lui
dacă altă cale de împăcare nu există, permițându-I astfel lui Hristos să închidă ușa demonului care încearcă
cu această ocazie să-și reia vechea locuință, el va ajunge într-un proces care vizează acest eveniment în care
este implicat. Cel care-l aduce pe creștin în fața Judecătorului, este „pârâșul”, avocatul acuzării sau
procurorul. Dar cine este acesta în realitate?
„Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul
fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” (Apocalipsa 12:10).
Ca și în cazul lui Iov despre care ne sunt descoperite detalii ale conflictului spiritual ce-l viza (vezi Iov
capitolul 1!), în fiecare caz în care este vizat un creștin, pârâșul este Satan sau demonii cu care conlucrează.
Cel în fața Căruia este pârât creștinul este „Dumnezeu, Judecătorul tuturor ...” (Evrei 12:23).
Astfel, reprezentanții întunericului îl acuză pe creștin înaintea Tatălui său de trădarea mărturisirii sale și de
faptul că a ales o cale străină Lui și care le aparține lor, motiv pentru care ei trebuie să obțină acces în viața lui
cel puțin în aria care este vizată de conflictul în cauză. Tatăl creștinului care este în același timp și Judecătorul
tuturor, este drept, motiv pentru care, în această calitate de Judecător nu face altceva decât să pronunțe
dreptatea. Și deoarece creștinul nu a făcut în acest caz apel la Avocatul Ceresc al apărării, stă singur în fața
scaunului de judecată și nu se poate apăra în fața evidențelor, motiv pentru care sentința nu este decât una
singură: „Găsit vinovat!”. Tatăl trebuie să privească cu groază cum fiul Său este luat de „temniceri” sau
„chinuitori” (vezi Matei 18:34), și anume demonii care depun eforturi mari de a-și recâștiga locuința pierdută
cu ocazia momentului în care pârâtul de azi a devenit creștin.
Deseori, creștinii își simt viața chinuită, lipsită de pacea făgăduită de Mântuitorul (Ioan 14:27) și nu înțeleg
care sunt cauzele acestei stări. Unii pun vina pe stres, alții pe alimentație, alții pe munca peste măsură, când
realitatea este că niciunul dintre acești factori și nici toți la un loc nu au puterea de a-L alunga pe Hristos din
inima omului. Doar un singur lucru o poate face: cochetarea creștinului cu dușmanul.
A sosit timpul ca acest conflict să fie demascat și toate aspectele lui să fie conștientizate de copiii lui
Dumnezeu care prea adesea îi cad victime. A sosit timpul pentru creștini să înțeleagă ceea ce le-a fost oferit,
avantajele pe care le dețin și să ocupe locul privilegiat la care au fost chemați în marea controversă. A sosit
timpul ca tu să te bucuri pe deplin de libertatea absolută oferită prin Jertfa Domnului Hristos și de o viață de
biruințe constante în fața unui inamic care a fost deja înfrânt. Începe, continuă și sfârșește fiecare zi în
Hristos, în interiorul acestei Cetăți de scăpare, pentru a duce o viață spirituală prosperă și pentru a gusta
mereu din divina vindecare.

Experiențe din „Visteria” saitului web
Credința vindecătoare
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În dimineața aceea aflasem că planul lui Dumnezeu cu
mine pentru ziua respectivă era foarte aglomerat.
Trebuia să merg împreună cu două prietene la ora de
rugăciune care avea loc în compania nevăzătorilor din
oraș, iar apoi urmau o deplasare până la București și
alte activități cu caracter urgent.
Când am ieșit din bloc, fiind atentă la un apel telefonic,
nu am observat un câine care s-a apropiat de mine pe
la spate și m-a mușcat, colții lui penetrând chiar și
cizma și rănindu-mă serios. Am început să sângerez iar
piciorul mi-a amorțit, şi în același timp o durere s-a
răspândit de acolo în tot corpul. Nu mai puteam
merge, şi cu greu am reușit să mă retrag printre blocuri
pentru a găsi un loc în care să mă rog în liniște. Fiecare
pas era un chin cumplit, dar am reușit să ajung într-un
loc retras foarte aproape de spitalul județean. În timp
ce durerea creștea, mi-am înălțat inima în rugăciune
către Dumnezeu, amintindu-mi de versetul 5 din
Psalmul 91: „Nu trebuie să te temi nici de groaza din
timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care
bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va
apropia.” Inima mea se lupta cu instinctul de a merge la spital pentru a primi injecția antitetanos; să mă
încred pe deplin în mâna lui Dumnezeu sau că accept soluția alternativă? Însă credința deplină în puterea
divină a biruit fără intervenția medicului, deși în drumul meu am trecut chiar pe lângă spital. Atunci mi-am
amintit că o cunoștință îmi povestise cu ceva timp în urmă cum unicul ei frate a murit la vârsta de 40 de ani
din cauza unei mușcături de câine netratate și mă sfătuise categoric ca dacă vreodată voi păți așa ceva, să nu
cumva să nu mă tratez.
Decizia fusese însă luată: doar Marele Medic mă va trata prin credință și nimic altceva. Mi-am amintit de
Psalmul 91 care mi-a dat putere și curaj.
Am participat la întâlnirea cu nevăzătorii unde am petrecut clipe binecuvântate, prietenele mele care m-au
însoțit fiind profund impresionate de modul în care cei ce se găsesc într-o așa mare suferință, Îl laudă pe
Dumnezeu. Dar atunci când au văzut cât de rău arăta piciorul meu, m-au sfătuit să merg imediat la spital,
dar eu am rămas hotărâtă în decizia mea. Când am ajuns acasă, am spălat locul acela cu apă rece; şi atât.
Un pastor bătrân mi-a spus că ceea ce făceam eu era încumetare și nu credință și că aş putea suferi
consecințe teribile ca urmare a acestei decizii. Eu am rămas însă statornică.
Am ajuns apoi la București unde m-am întâlnit cu fratele meu pe care nu-l mai văzusem de 12 ani, iar
bucuria revederii a fost atât de mare încât a acționat ca un balsam pentru inima mea. Însă și el mi-a spus să
merg la spital și că nu aceasta este calea prin care se manifestă credința pentru că îmi pun viața în pericol.
Am continuat să mă rog iar durerea a trecut, însă piciorul a rămas vânăt timp de 3 săptămâni. Nimic
altceva nu s-a întâmplat pentru că Domnul Isus mi-a răspuns încrederii în El. Știu că, asemenea fiecărui om,
sunt în atenția Sa specială și că nevoia mea este ocazia Lui de a-mi dovedi aceasta. Pretutindeni pe unde
merg, mă laud cu Domnul meu a cărui dorință de a-i ajuta pe oameni este neschimbată de când a fost printre
noi.
De atunci au trecut trei ani iar tratamentul credinței în Isus s-a dovedit a fi cel mai eficient.
Mulțumesc Domnul meu!

Jurnalul lui John Wesley
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John Wesley, 1703 - 1791

Joi, 19 octombrie 1749. La ora cinci dimineața au venit mai
mulți oameni decât încăpeau în casă, persoane cărora a
trebuit să le vorbesc mult mai mult decât eram obișnuit s-o
fac. Văzând că încă doresc să asculte, le-am promis că voi
predica din nou la ora nouă pe o pajiște lângă oraș. Atunci sau îngrămădit și mai mult iar eu am strigat tare: „Toate
lucrurile sunt pregătite; veniți la nuntă.” (Matei 22.4). Oh,
cât de dramatic a fost schimbată toată scena în numai câteva
ore! Acum puteam să mergem pe fiecare stradă din oraș și
nimeni nu ne mai amenința și nici nu-și mai deschidea gura
decât pentru a ne mulțumi sau a ne binecuvânta.
Marți, 24 pe la amiază, am sosit la Dudley. La ora unu am
mers la piață și am vestit numele Domnului unei mulțimi
imense, nestăpânite și zgomotoase; cea mai mare parte
dintre ei păreau să nu înțeleagă de ce se adunaseră. Am
continuat să le vorbesc timp de o jumătate de oră și mulți
dintre ei au devenit serioși și atenți până când servii lui
Satan s-au strecurat din nou, răcnind, rostind blasfemii și
aruncând cu orice le venea la mână. Atunci m-am retras în
casa din care ieșisem. Mulțimea ne-a urmat și i-a umplut cu
noroi pe cei care erau în apropierea mea; dar eu nu am fost
decât puțin stropit. La ora patru am predicat la Wednesbury
unor oameni nobili și am fost foarte mângâiat printre ei;
același lucru s-a întâmplat și miercuri, 25 dimineața. Cât de
mult poate întări un grup de rugăciune pe un predicator!
Marți, 20 martie 1750. Dorind să predic la Aberdare, la șaisprezece mile de Cardiff, am călărit peste munți.
Dar am descoperit că nimeni nu anunțase nimic; așadar, după ce ne-am odihnit o oră, am pornit spre
Brecknock. Ploaia nu s-a oprit până când nu am ajuns acolo. Calul meu a căzut de două ori și m-a aruncat
peste cap, dar nici unul dintre noi nu am fost răniți.
Duminică, 20 aprilie. Pe la ora opt am ajuns la Hammond’s Marsh. Erau mulți oameni foarte atenți. Câțiva
agitatori s-au adunat la o oarecare distanță; dar încetul cu încetul s-au apropiat și s-au amestecat printre
ceilalți; rareori am văzut o adunare mai ordonată și tăcută în Anglia sau Irlanda.
După amiază s-a răspândit vestea că maiorul dorea să împiedice adunarea de seară...
Am început să predic în casa noastră puțin după ora cinci. Între timp, domnul maior a dat ordine în oraș
toboșarilor și sergenților, fără îndoială să meargă și să păstreze liniștea! Așadar, aceștia au venit la casa
noastră împreună cu o mulțime nenumărată. Au continuat să bată la tobe iar eu am continuat să predic până
când mi-am terminat discursul. Când am ieșit, mulțimea m-a înconjurat imediat. Observându-l pe unul
dintre sergenți în apropiere, l-am rugat să impună liniștea, dar el mi-a răspuns: „Domnule, eu nu am primit
asemenea ordine.” Imediat ce am ieșit în stradă, agitatorii au început să arunce cu tot ce le cădea la mână; dar
toate obiectele treceau pe lângă mine sau îmi zburau pe lângă cap; nu-mi amintesc să mă fi atins ceva. Am
mers drept prin mijlocul agitatorilor, privindu-i pe toți direct în ochi, iar ei mi-au făcut loc până când am
ajuns lângă podul Dant’s. O mulțime îl ocupase... Când am ajuns acolo, ei s-au tras înapoi și am mers prin
mijlocul lor până la casa domnului Jenkins; dar o femeie catolică a stat în ușă și a vrut să mă împiedice să
intru până când unul din mulțime (presupun că m-a ochit pe mine, dar a ratat) a pus-o la pământ. Atunci am
intrat înăuntru iar Dumnezeu a oprit fiarele sălbatice astfel încât nimeni nu a încercat să vină după mine.
Dar mulți dintre însoțitorii mei au fost molestați, în mod deosebit domnul Jones care a fost acoperit cu
noroi și care numai printr-o minune a scăpat cu viață. Majoritatea din mulțime au intrat în casă, au scos afară
toate scaunele și băncile, au smuls podeaua, ușa, ramele ferestrelor și orice alte obiecte din lemn; au luat o
parte din ele acasă iar pe celelalte le-au incendiat în mijlocul străzii.
Înțelegând că nu este chip să înceteze, i-am trimis vorbă lui Alderman Pembrock care l-a rugat imediat pe
domnul Alderman Windthrop, nepotul lui, să meargă la domnul Jenkins împreună cu care am plecat prin
mijlocul străzii fără ca cineva să-mi adreseze vreun cuvânt urât sau nepoliticos.
Luni, 21 aprilie. Am călărit până la Bandon. De la ora trei după amiază și până după șapte, mulțimea lui
Cork a mărșăluit într-o mare procesiune și apoi a dat foc chipului meu lângă podul Dant’s.

Miercuri, 23 aprilie. Mulțimea încă patrula pe străzi, abuzându-i pe toți metodiștii și amenințându-i cu
moartea și cu distrugerea proprietăților dacă nu se dezic de această cale.
Joi, 24 aprilie. Au asediat din nou casa domnului Stockdale, au rupt toate scândurile pe care le pusese la
ferestre, au distrus ceea ce mai rămăsese din ramele ferestrelor și din obloane și i-au stricat o mulțime din
bunuri.
Vineri 25 aprilie. Unul de-al lui Rofer O’Ferrall a postat un afiș pe care scria că este pregătit pentru a
conduce orice grup pentru a demola orice casă care îndrăznește să adăpostească vreun înfășat. (acesta este un
nume dat pentru prima dată domnului Cennick de un preot papist care l-a auzit vorbind despre un copil
înfășat în scutece și care probabil că nu știa că expresia este folosită în Biblie, o carte cu care nu prea era
familiarizat).
Între timp Dumnezeu ne dăduse pace la Bandon, cu toate că lucrătorii neobosiți, atât publici cât și privați,
care aparțineau bunului doctor D. continuau să-i ațâțe pe oameni. Dar,
Duminică 26 aprilie mulți se temeau de ceea ce avea să se întâmple după amiază. După ce am vorbit un
sfert de oră, un cleric care se așezase lângă mine cu un băț mare în mână, potrivit înțelegerii, a deschis
scandalul. (Într-adevăr, prietenii lui m-au asigurat că era beat, căci altfel nu ar fi făcut asta.) Dar, înainte să
apuce să spună prea multe cuvinte, două sau trei femei hotărâte, cu o mare putere l-au tras în casă și, după ce
l-au certat puțin, l-au alungat prin grădină.
Următorul campion care a apărut a fost un anume domnu M, un tânăr din oraș. Era însoțit de alți doi care
aveau pistoale în mâini. Dar și succesul lui a fost de scurtă durată căci unii l-au alungat rapid cu mult tact și
bunătate.
Al treilea a apărut foarte furios, dar a fost întâmpinat de un măcelar (care nu era metodist) care l-a luat ca
pe un bou, lovindu-l de vreo două ori cu putere în cap. Lucrul acesta i-a mai tăiat din elan, mai ales că nimeni
nu i-a ținut partea. În acest fel mi-am terminat liniștit discursul.
Miercuri, 19 septembrie. Când am revenit acasă după amiază, l-am găsit pe fratele meu simțindu-se mult
mai rău. Nu dormise de câteva nopți și nici nu se aștepta să poată adormi decât cu ajutorul somniferelor. Am
coborât la frații noștri și I-am înălțat lui Dumnezeu cererea noastră. Când am urcat din nou, fratele meu
adormise și a tot dormit până dimineață.
Duminică, 23 septembrie. Pentru că fratele meu nu a putut să mă asiste, azi am avut mai multe de făcut
decât mă așteptam. Dimineața am citit rugăciuni, am predicat și am administrat sacramentele unei mari
mulțimi din Spitalfields. Serviciul din West Street a continuat de la ora nouă până la ora unu. La ora cinci am
chemat păcătoșii din Moorfields la pocăință. Și când mi-am terminat lucrarea, am descoperit că aveam mai
multă vitalitate și putere decât la ora șase dimineața.
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Dragi prieteni,
Revenim cu noi detalii despre organizarea întâlnirii de studiu și rugăciune de anul acesta. Așa cum
am anunțat și în numărul trecut al revistei „Divina Vindecare”, perioada de desfășurare a întâlnirii este
marți, 13 August, duminică 18 August, în aceeași locație ca și în anii precedenți, și anume la Pensiunea
„Roua Dimineții” din localitatea Moeciu de Sus, județul Brașov, în zona turistică Bran.
Se vor servi două mese pe zi începând de miercuri, 14 August dimineață. Contravaloarea care trebuie
achitată pentru cazare, masă și chiria sălii de conferințe este de 55 ron / zi / persoană, adică 275 ron /
persoană pentru întreaga perioadă, iar persoanele care se vor caza în altă parte dar care doresc să
servească masa împreună cu noi, vor trebui să achite 20 ron / zi. Ca de obicei, pentru copiii cu vârsta de
sub 10 ani nu trebuie plătit.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios necesar să
vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 15 Iulie prin depunerea sumei de 275 ron în contul
RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Translivania pe numele „Trif Stanciu Olimpiu”. De
asemenea este important să specificați la rubrica „detalii depunere” că aceasta reprezintă contravaloarea
participării dumneavoastră la întâlnirea de la Moeciu și să-l anunțați pe domnul Trif Stanciu Olimpiu la
numărul de telefon 0752211191.
Ca de obicei, programele vor include studii biblice, discuții libere pe marginea subiectelor abordate,
momente de rugăciune, dar și ieșiri în natură.
Sperăm să ne revedem acolo!
Prietenii de la „Divina Vindecare”

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evnagheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry

Nr. 42 Iunie 2013
Scopul	
  revistei	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  acela	
  de	
  a-‐i	
  
motiva	
  pe	
  cititori	
  să	
  se	
  dedice	
  fără	
  nici	
  o	
  rezervă	
  
pregătirii	
  personale	
  pentru	
  revenirea	
  Domnului	
  Isus	
  
Hristos	
  printr-‐o	
  relație	
  directă	
  și	
  personală	
  cu	
  
Mântuitorul.	
  Revista	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  tipărită	
  lunar	
  
şi	
  este	
  trimisă	
  gratuit	
  oricui	
  doreşte.	
  Multiplicarea	
  este	
  
nu	
  numai	
  permisă,	
  ci	
  și	
  puternic	
  încurajată.	
  Pentru	
  orice	
  
informaţii	
  şi	
  alte	
  materiale,	
  vă	
  rugăm	
  să	
  ne	
  contactați.

