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În introducere aș vrea să vă prezint un concept teoretic, nu teologic. 

Conform informației disponibile pe internet, există în lume circa 6500 limbi, 
10.000 de tipuri de pasări, 1 000 000 de tipuri de animale, 17 000 tipuri de pești, 
400 000 tipuri de plante cu flori, 35000 sortimente de păienjeni (mă gândeam că 
vă interesează păienjenii în mod special). Continuând căutarea, informația pe care 
teologii o dau referitor la câte tipuri de îngeri există, este că există 9 tipuri… Sunt 
puțin sceptic cu privire la acest număr, având în vedere tiparul de mai sus. Dar, 
dacă sunt milioane de tipuri de îngeri 
cu diferite „specializări”? Mi s-ar pare 
mult mai logic să fie așa, ținând seama 
de felul în care a creat Dumnezeu 
universul.

Având în vedere faptul că o treime din 
ei sunt îngeri căzuți, înseamnă că avem 
și multe categorii de demoni. Privind la 
diversele feluri de manifestări ale răului 
prezente în diferite practici oculte, nu e 
greu să crezi că există multe tipuri  
de demoni.

Există unele curente religioase implicate în eliberări de demoni care au căutat să 
cunoască cât mai multe despre demoni și dispun de foarte mult material informativ. 
Am aruncat din când în când o privire asupra lui, de cele mai multe ori involuntar, 
fiindu-mi înmânat de persoane din audiența de la seminariale mele. Însă nu am 
căutat niciodată să devin expert in lumea întunericului.

Partea I
Introducere

Vindecarea și învățătura 
alcătuiau în cea mai mare parte 

viața lui Isus. Am observat că 
aceste două practici din viața 

Lui mă ajută să înțeleg 
lumea demonică
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Eu Îl cunosc pe Dumnezeul meu și mai degrabă mă uit la  ceea ce a făcut Isus când 
era pe pământ ca să simplific înțelegerea lumii demonice.

Privind la maiestatea și frumusețea vieții lui Isus am redus lucrarea lui la 2 tipuri 
de abordări: 

•  în primul rând propovăduia adevărul

•  în al doilea rând aducea viață.

Oriunde era stricăciune El aducea restaurare, iar apoi învățătură. Deci, vindecarea 
și învățătura alcătuiau în cea mai mare parte viața lui Isus. Am observat că aceste 
două practici din viața Lui mă ajută să înțeleg lumea demonică. 

Termenul pe care l-am folosit ca să descriu înșelăciunea, opusul adevărului, 
practicată de lumea demonică, și anume regina (împărăteasa) cerului, nu este 
menționat prea în detaliu în Scriptură (vezi Ieremia 44:17-25), dar vreau să 
subliniez foarte bine că nu e vorba doar de o entitate demonică, precum diavolul, 
ci de un întreg „clan” de demoni care conlucrează să combată adevărul: adevărul 
despre Dumnezeu, despre tine însuți, despre scopul tău, despre diavol, despre 
oamenii cu care interacționezi…Orice adevăr care provoacă neplăceri diavolului, 
regina cerului va încerca să-l distorsioneze. 

Cel mai frecvent atac al reginei cerului este: „Nu ești bun, nu ești bun, nu ești bun! 
Nu ești destul de sfânt, n-ai studiat destul, nu ești suficient de isteț ca să înțelegi 
adevărurile biblice adânci, nu ești un luptător destul de bun ca să câștigi bătălia 
spirituală…” și mii de alte acuzații. 

Pe de altă parte avem o altă entitate demonică, ce are un singur obiectiv: să 
distrugă; să-ți blocheze avansarea în îndeplinirea obiectivelor Împărăției lui 
Dumnezeu. L-am numit spiritul (duhul) anticristic. Uneori aceste blocaje ni se 
par normale: probleme cu mijloacele de transport, cu hoteluri, restaurante - când 
suntem în deplasare, cu copiii, cu afacerile, iar în toate aceste probleme lupta se dă 
la nivelul minților noastre. 

Introducere
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Introducere

Măsura în care reușim să ne opunem acestor atacuri mentale și să ne ducem la 
îndeplinire misiunea spirituală, e măsura în care dobândim autoritate asupra acestor 
entități demonice.
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1.1 Localizarea celor doua tipuri de duhuri în Biblie
Folosind aceste două etichete ca instrumente de diagnoză, vom lua Scriptura și 
vom trece prin povestirile biblice cunoscute, pentru a determina spiritul dominant 
care le-a influențat înspre rău.

Adam și Eva – a fost, în cazul lor, un joc al minții din partea reginei cerului sau 
o distrugere sălbatică produsă de duhul anticristic? Destul de evident – un joc al 
minții – „regina cerului” i-a îngenuncheat pe Adam și Eva.

Dacă ne uităm la Cain – el s-a supărat din cauza neacceptării jertfei lui – însă de 
această dată nu regina cerului, ci Dumnezeu Însuși vine la Cain – fapt ce continuă 
să mă uimească - și în mijlocul păcatului lui îi spune: „Putem rezolva situația asta.” 
N-a fost urmă de regina cerului în cazul lui Cain, ci, foarte clar, duhul anticristic 
care ucide.

Vă amintiți de Lameh, la câteva generații după Adam (Gen.4:23)? A fost rănit de 
cineva, apoi el l-a ucis și-a mers acasă la nevestele lui și s-a lăudat cu fapta lui. A 
fost un act de violență sub influența duhului anticristic.

Să trecem peste violența fizică. Situația în care Isac era bătrân și nu mai vedea 
bine, iar Rebeca îl folosește pe Iacov să-i fure o binecuvântare. Putem vorbi de 
o înșelătorie umană, dar eu consider că duhul anticristic a acționat acolo prin 
distrugerea moștenirii care trebuia transmisă pe calea corectă. Rebeca era foarte 
conștientă de ceea ce făcea. După aceea, Esau s-a înfuriat foarte tare și s-a hotărât 
să-l omoare pe Iacov – duhul anticristic.

Capitolul 1
Regina cerului

și duhul anticristic
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Iacov fuge din cauza duhul anticristic la Laban, iar acesta îl înșală schimbându-i 
salariul de 10 ori. Lucrurile se complică, Iacob fuge din nou, iar Laban îl 
urmărește. Ce duh opera acolo? Duhul anticristic. Laban voia sa-l distrugă pe 
Iacob. Nu voia să-l omoare sau să-i ia chemarea, ci voia să-l distrugă economic - o 
altă fațetă a duhului anticristic.

Frații lui Iosif, când l-au vândut la egipteni, de ce duh au fost însuflețiți? De duhul 
anticristic. Știau exact ce făceau.

Faraon, încercând să-i țină pe evrei la produs cărămizi? – Duhul anticristic.

Core, Datan si Abiram răsculându-se împotriva conducerii lui Moise -  e mai greu 
de identificat de ce duh erau însuflețiți pentru că, cu siguranță își doreau autoritatea, 
însă aveau o gândire cam ciudată, deci foarte probabil că ambele duhuri conlucrau.

Cei zece spioni (iscoade) care au descurajat poporul să intre în Canaan – regina 
cerului.

Ieroboam – Dumnezeu îi spune că va face cu el un legământ în întregime 
echivalent cu cel pe care L-a încheiat cu David, adică de a avea o dinastie veșnică 
și de a intra în linia genealogică a lui Mesia. Ce s-a întâmplat? - Regina cerului 
care i-a sucit mintea și i-a spus: „Nu te poți baza pe promisiunile lui Dumnezeu. 
Nu sunt sigure.”

Izabela – duhul anticristic – era o criminală.

1.2 Parteneriatul lor
Aceste câteva exemple pe care le-am dat sunt foarte simple, însă nu e totdeauna la 
fel de simplu. Regina cerului și duhul anticristic conlucrează. 

Să-l luăm pe Iosif și pe frații lui: înainte de răpirea lui avem de-a face cu o 
problemă care nu e demonică. Iosif era un copil răsfățat și menajat de tatăl său, 
motiv pentru care nu s-a maturizat pentru a deveni un bărbat responsabil, și 

Capitolul 1
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s-a comportat în consecință față de frații lui. Aici era o problemă umană, fără 
implicații demonice. Însă felul în care au reacționat frații lui la atitudinea lui Iosif a 
fost inspirat de regina cerului.

Iosif era bădăran, arogant și, aparent, leneș, însă mulți frați mai mici au fost așa 
fără a trezi dorința de a fi omorâți. Reacția lor a fost cam extremă. Regina cerului 
le-a sucit mintea după care i-a mutat în tabăra duhului anticristic, care le-a insuflat 
dorința de a produce distrugere.

Să ne întoarcem la Laban. După părerea mea a început cu regina cerului – Iacov îl 
îmbogățește, iar răspunsul lui e să-l pedepsească pe Iacov…Nu e logic. Mintea lui 
Laban e stăpânită de frică, de invidie și de altele asemănătoare, ceea ce a deschis 
ușa ca regina cerului să-i dea idei.

Regele Saul – regina cerului l-a făcut 
să-l invidieze la nebunie pe David, 
deși dorința lui David de a-i lua locul 
era egală cu zero, așa că după ce 
regina cerului îi sucește mintea, duhul 
anticristic vine și-i spune să-l omoare 
pe David.

În concluzie, acest parteneriat între 
regina cerului și duhul anticristic îl 
găsim peste tot.

1.3 Implicarea lui Dumnezeu
Există, însă, un alt parteneriat care-i produce diavolului cea mai mare satisfacție: 
atunci când reușește să-l implice pe Dumnezeu să facă treaba duhului anticristic. 
Regina cerului produce amăgirea, iar Dumnezeu aduce distrugerea. 

În cazul lui Adam și a Evei – regina cerului a produs înșelătoria, însă Dumnezeu a 
adus judecata care a provocat distrugere. Cei 10 spioni – regina cerului i-a amăgit, 

Vai de cei ce numesc răul bine 
 și binele rău, întunericul  

lumină și lumina întuneric, 
amărăciunea dulceață  

și dulceața amărăciune!

Capitolul 1



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 8

iar apoi Dumnezeu a emis judecata. Ieroboam – amăgirea, după care Dumnezeu a 
adus judecata de a-i distruge dinastia.

Dumnezeu are un fel special de mânie împotriva reginei cerului, cf. Isaia 5:20-
25 (NTR): „Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, întunericul lumină și 
lumina întuneric, amărăciunea dulceață și dulceața amărăciune! 21. Vai de cei ce 
se cred înțelepți și de cei ce se consideră isteți! 22. Vai de cei ce sunt viteji la băut 
vin și curajoși la amestecat băuturi tari, 23. care, pentru mită, îl achită pe cel rău 
și-i lipsesc de dreptate pe cei drepți! 24. De aceea, așa cum limba focului mistuie 
miriștea și așa cum iarba uscată piere în flăcări, tot așa le va putrezi și lor rădăcina, 
iar floarea li se va risipi ca țărâna, pentru că au respins legea Domnului Oștirilor 
și au disprețuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25. De aceea mânia Domnului se 
aprinde împotriva poporului Său. El Își ridică mâna împotriva lor și-i doboară. 
Munții se clatină și cadavrele sunt precum gunoiul pe drumuri. Cu toate acestea 
mânia Lui nu s-a potolit, iar mâna Sa este încă întinsă.”

Diavolul vine folosindu-se de regina cerului: 
„Vai de cei care numesc răul bine și binele 
rău…”, dar în final Dumnezeu e Cel care 
distruge acea cultură care a îmbrățișat 
minciunile reginei cerului.

Gândiți-vă acum la viața voastră, dacă ați 
luat vreodată vreo decizie pe care, apoi, ați 
regretat-o toată viața. Eu știu exact care a 
fost acea decizie în viața mea. Era pe la ora 

2-3 după-masa, într-un parc din oraș, mă plimbam cu niște prieteni și discutam pe 
un anumit subiect. Dintr-o dată cineva a făcut un comentariu în afara contextului, 
care a condus la un alt comentariu, iar discuția a luat-o razna. În următoarele zile 
cuvintele s-au concretizat în acțiuni, iar în câteva săptămâni s-a ajuns la distrugere, 
distrugere care a avut repercusiuni asupra mea până în ziua de azi.

Minciunile ne pot afecta 
comportamentul, dacă le 
 credem, dar nu pot schimba 
felul în care am fost creați  
să fim - esența noastră. 

Capitolul 1
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Mulți ani m-am întrebat „De ce?” Cum am putut noi atunci să spunem acele 
lucruri, care nu ne caracterizau deloc? Ani în șir mi-am asumat vina, considerând 
c-am fost foarte firesc, defect si nespiritual, mai mult decât îmi imaginam. Acum 
privesc înapoi și spun: „poate n-am fost în totalitate eu”, pentru că ce-am avut noi 
în minte și ce ne-a ieșit pe gură  în după masa aceea nu reflecta cine eram.

Nu mă înțelegeți greșit! Toți suntem responsabili pentru ceea ce gândim, rostim 
și facem. Nu încerc să-mi diminuez responsabilitatea față de acea situație, însă e 
o mare diferență între a mă evalua ca și incredibil de rău și a considera c-am fost 
folosit de cel rău. Cele două pot conlucra în multe feluri: uneori cel rău produce 
distrugere, iar noi reacționăm greșit, alteori avem o idee greșită, urmată de o 
acțiune greșită, însă o mare parte din viața noastră poate fi redusă la influența 
acestor două categorii de duhuri: unul 
vrea să înșele, celălalt să distrugă și pentru 
aceasta conlucrează. Atât la nivel individual, 
cât și în societate.

Vom lupa împotriva reginei cerului cu 
adevărul. Oricât de multe ar fi, minciunile 
nu pot schimba esența noastră. Minciunile 
ne pot afecta comportamentul, dacă le 
credem, dar nu pot schimba felul în care 
am fost creați să fim (esența noastră). Eu 
am crescut cu mesajul repetat că nu sunt 
bun la școală, că sunt prost, tâmpit etc. Mi 
s-a repetat suficient de mult ca să ajung să-l cred, iar pentru că l-am crezut, m-am 
comportat într-un anumit fel. Cu toate acestea, minciuna aceasta nu a schimbat 
ceea ce a pus Dumnezeu în mine. În cele din urmă contextul s-a schimbat și-am 
aflat că învăț altfel decât alții. Sunt doar diferit decât alții, dar nu prost în sensul 
clasic al cuvântului.

Capitolul 1

Așa că Îl vom lăuda pe  
Cristos, Ziditorul, ca acțiune 

împotriva mașinăriei  
de propagandă  

a distrugerii folosită  
de duhul anticristic.
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Pe de altă parte, împotriva duhului anticristic venim cu laudă la adresa lui 
Dumnezeu pentru atâtea situații în care cel rău a încercat să aducă distrugere, iar 
Dumnezeu ne-a scăpat și ne-a restaurat.

 Dacă privesc la cât de zdrobit am fost în copilărie și cum Dumnezeu m-a reabilitat, 
pot să stau ore în șir în fața duhului anticristic să vorbesc despre Dumnezeul meu 
care zidește, vindecă și restaurează! Și când termin să vorbesc despre viața mea, 
pot să continui săptămâni în șir despre felul cum Dumnezeu a restaurat, a vindecat 
și a transformat viața atâtor oameni de peste tot din lume. 

A reușit duhul anticristic să producă distrugere? Cu siguranță. Dar haideți să ne 
imaginăm că cineva vine de pe Marte, unde nu există mașini, iar ghidul lui turistic 
îl duce la un cimitir auto, arătându-i cât de grav a fost fiecare accident de mașină. 
După o săptămână va ajunge să creadă că fiecare mașină a fost proiectată ca să 
aibă un accident. E adevărat că mașinile au accidente? Sigur. E adevărat că rănesc 
și uneori ucid oameni? Da. E-adevărat că toate mașinile din lume au accidente și 
omoară oameni? NU! 

Cel rău se bucură să producă stricăciune. E suficient să ne uităm la știri. E un 
serviciu de închinare adus celui rău. Mii de feluri de distrugere. Față de acel caz de 
divorț al unor vedete, există milioane de cupluri care se iubesc și trăiesc fără să se 
gândească la divorț. 

Așa că Îl vom lauda pe Cristos, Ziditorul, ca acțiune împotriva mașinăriei de 
propagandă a distrugerii folosită de duhul anticristic.

Capitolul 1
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2.1 Trei strategii
În acest capitol ne vom opri asupra modului de acțiune al reginei cerului și vom 
încheia cu o rugăciune de eliberare. Presupunerea mea e că toți suntem contaminați 
mai mult sau mai puțin cu tiparul ei de gândire, însă întrebarea este cât de grav.

După cum am menționat în capitolul anterior, mesajul central al reginei cerului 
este: „Nu ești bun.” Vom descompune puțin această afirmație în câteva părți 
componente pentru a ne ajuta s-o recunoaștem mai repede.

Unul din atacurile cele mai evidente este cel care țintește esența noastră. Ce vreau 
să spun prin esență? Esența ta e alcătuirea 
pe care Dumnezeu ți-a dat-o când te-a creat, 
înainte de a merge la școală. Începe cu sexul 
tău, abilitățile tale fizice, talentele artistice 
etc. Avem nevoie să  dezvoltăm aceste 
capacități, însă Dumnezeu le-a pus în noi 
ca să le putem îndeplini. E uimitor efortul 
neobosit al celui rău de a ne convinge că 
Dumnezeu nu s-a descurcat prea bine când 
ne-a creat. Și reușește să facă asta insistând 
asupra situațiilor în care n-am fost „omul 
potrivit la locul potrivit.”

Spre exemplu: mă descurc bine în treaba pe care-o fac acum, dar să presupunem 
că Richard se gândește să mă angajeze la firma lui. El lucrează în Hong Kong, face 
multe investiții, dar eu nu prea mă pricep la investiții. Dacă aș accepta să lucrez 

Capitolul 2
Regina cerului

Arareori avem de-a face cu 
nepotriviri majore.  Dar

 atunci când suntem aproape 
de locul potrivit, însă nu 

chiar în el și ratăm, regina 
cerului ne va ataca esența.
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pentru el aș rata cu siguranță, pentru că nu există potrivire între esența mea și 
domeniul acela de activitate. 

Însă regina cerului nu va spune asta. Ea mă va ataca în orice fel posibil spunând că 
eu nu sunt în regulă, că sunt greșit, un ratat. Adevărul este, însă, că nu eram în locul 
potrivit pentru ceea ce am fost eu echipat de la început să fac. 

Să folosim un exemplu și mai rafinat: am slujit ca pastor într-o biserică timp de 7 
ani. A fost îngrozitor. Atât pentru mine cât și pentru biserică. Mi-am dat demisia și 
viața a fost mult mai bună. Regina cerului a fost prezentă acolo ca să-mi insufle că 
nu am calitățile necesare pentru a fi păstor, dar nu era acesta adevărul. Nu am acele 
abilități necesare pentru a păstori oamenii într-un cadru instituționalizat, dar am 
păstorit foarte mulți oameni de atunci încoace în afara structurilor unei instituții. 
Însă eu am aprobat-o mulți ani în a mă blestema, spunând că nu sunt capabil să fiu 
pastor.

Arareori avem de-a face cu nepotriviri majore. Richard e suficient de inteligent 
ca să nu mă angajeze în afacerea lui. Dar atunci când suntem aproape de locul 
potrivit, însă nu chiar în el și ratăm, regina cerului ne va ataca esența. Prin urmare, 
priviți la situațiile din viața voastră unde cel rău v-a atacat esența: chiar aveați voi 
atât de multe lipsuri, sau contextul era greșit? Acesta este un aspect în care trebuie 
să scoți adevărul la lumină.

O altă chestiune este competența. Philip a venit la mine în pauza seminarului și 
mi-a spus: „Unde erai acum 25 de ani când am avut nevoie de tine?” I-am răspuns: 
„În niciun caz n-ai avut nevoie de mine acum 25 de ani.” Mă bucur că nimeni din 
sală nu m-a cunoscut acum 25 de ani. Eram extrem de primitiv în competențe acum 
25 de ani și-am făcut multe greșeli, iar de fiecare dată cel rău venea să-mi spună: 
„vezi, n-ai nicio treabă în a lucra cu oamenii, faci atâtea greșeli!”

O expresie folosită de John Maxwell m-a ajutat să închid gura reginei cerului: 
„failing forward” – înaintând prin greșeli. Mi-am dat seama atunci că Dumnezeu e 
destul de mare ca să facă față greșelilor mele. Soarele răsărea în fiecare dimineață 

Capitolul 2
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după ce e făceam câte o greșeală, iar eu am crescut în competență din situațiile cele 
mai dezastruoase.

Lăsând la o parte aceste detalii, avem multe situații similare în trecutul nostru. În 
acelea mesajul este: „Nu ești demn (vrednic)”, „Cine te crezi să rezolvi problema 
asta?” Și din nou m-a ajutat enorm o singură afirmație, pe care nu-mi amintesc cine 
a spus-o, dar sună cam așa: „orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor”. 
Din această afirmație a reieșit o alta care mi-a dat atâta demnitate: „călătoria”. Toți 

suntem într-o călătorie. Nu contează în ce 
loc al călătoriei ești, încă nu ești desăvârșit, 
mâine vei învăța și mai mult, iar libertatea 
pe care ți-o dă ideea călătoriei și de a merge 
alături de alții care sunt și ei în călătorie, 
m-a ajutat enorm să închid gura reginei 
cerului, în ce privește felul meu de gândire 
de acum 25 de ani.

O a doua minciună obișnuită, folosită de 
regina cerului este afirmația: „Dumnezeu 
te va abandona”, „dacă îți asumi acest 
risc, nu vei reuși, Dumnezeu te va părăsi”. 
Ideea de abandon este opusul credinței, 

încrederii în Dumnezeu. Nu poți avea credință dacă ești prizonierul duhului de 
abandon. Scriptura spune clar că „fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui 
Dumnezeu.”

Iată cum vom proceda împotriva ei: unde e sediul credinței, în duh sau în suflet? 
Credința e o funcție a duhului. Abandonarea, de regulă, apare la nivelul sufletului, 
dar dacă rana ta privind abandonarea e destul de mare, ea va bloca ceea ce duhul 
vrea să facă. Ne gândim din ce în ce mai mult la acest sentiment de abandonare 
în ultima vreme și ne dăm seama că e o armă extrem de puternică în mâna reginei 
cerului.

Capitolul 2

Abandonarea, de regulă, 
apare la nivelul sufletului, 
dar dacă rana ta privind 
abandonarea e destul de 
mare, ea va bloca ceea ce 
duhul vrea să facă
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Următoarea este minciuna că oamenii te vor abandona (părăsi). Nu putem acum să 
le abordăm pe toate din perspectiva „vindecării”, însă este esențial pentru fiecare în 
parte să identifice domeniul în care nu este afectat de sentimentul de abandon.

Din nou un exemplu din viața mea: din când 
în când suntem implicați în slujire directă, 
în afara seminariilor, slujire în care prezint o 
anumită temă și întreb publicul dacă există 
persoane care s-au confruntat cu problema 
descrisă. Dintre cele 30 de persoane care 
ridică mâna, 28 îmi sunt necunoscute, iar 
eu trebuie s-ascult vocea Duhului Sfânt și 
să aleg unul din ei, cam într-o secundă și 
jumătate, urmând să-i invit în față și să-i 
slujesc, sub privirile tuturor. Presiunea e 
mare, dar am experimentat de nenumărate 
ori cum Dumnezeu mi-a dat exact persoana potrivită. La început consumam 
rezerva de adrenalină de pe o lună pentru o asemenea alegere, însă acum îmi 
folosesc anticiparea pentru că știu că Dumnezeu va interveni și va fi minunat.

Sentimentele mele de abandon n-au fost totdeauna la același nivel de-a lungul vieții 
mele – există domenii în care sunt vulnerabil, altele în care nu am nicio problemă, 
iar minciunile nici măcar nu mai încearcă să lovească.

Privește la viața ta prin aceste 2 filtre: care este situația ta actuală în ce privește 
sentimentele de abandonare, unde ești tare în ce privește abandonul și unde nu ești, 
dar, cel mai important, cum a consolidat Dumnezeu acele zone solide din viața ta. 

În viața mea, de cele mai multe ori Dumnezeu a folosit un proces repetitiv și de 
fiecare dată a strâns și mai mult cureaua. 

Am crescut într-o biserică evanghelică unde trebuia să studiezi Biblia din greu 
pentru pregătirea unei predici. Într-una din bisericile cu această concepție trebuia 
să le predau notițele pentru școala duminicală cu 13 săptămâni înainte de-a le 

Privește  unde ești tare în 
ce privește abandonul și 

unde nu ești, dar, cel mai 
important, cum a consolidat 

Dumnezeu acele zone 
solide din viața ta.
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expune… Îmi pare rău să vă spun, dar Dumnezeu nu este evanghelic… Așa că a 
început să mă provoace. Intram în panică dacă nu aveam subiectul predicii din 
duminica următoare până marți. Apoi, alteori mi-l dădea doar sâmbăta după-masa, 
sau chiar duminică dimineață și începeam să mă simt groaznic să mă comport ca 
acei carismatici despre care am spus atâtea lucruri urâte atâția ani la rând. Apoi, 
și mai rău, venea mesajul duminică dimineața în timpul laudei și închinării. Și de 
fiecare dată Dumnezeu îmi aducea un mesaj în stil carismatic, mult mai bun decât 
cel în stil evanghelic pregătit de mine. 

Ultima dată, însă, a fost o situație demnă de o epopee: San Antonio, Texas – 
pastorul îmi face o prezentare foarte pompoasă în fața bisericii; serviciul divin 
era televizat, iar eu am urcat la amvon și i-am anunțat frumos că Domnul nu mi-a 
dat încă mesajul pentru acea zi, așa că va trebui să așteptăm până îl primesc… 
Pastorul senior de pe primul rând era deja pe jumătate mort, dar pentru mine nu era 
o problemă…5 minute de liniște pe canalul TV din San Antonio, TX… În acel timp 
Dumnezeu mi-a downloadat un mesaj incredibil de puternic.

După această întâmplare n-a mai trebuit să joc acel joc. Am dreptul să studiez 
Cuvântul, dar de multe ori Dumnezeu preia controlul mesajului în toiul expunerii și 
lasă să iasă doar părțile cele mai bune, fără ca cineva să știe cât a fost studiul meu 
personal și cât a fost „mană” proaspătă.

Deci, privește la viața ta – în ce domenii ești ancorat total în credincioșia lui 
Dumnezeu și cum te-a adus El la acest stadiu?

Dacă primul mesaj al reginei cerului este: „nu ești destul de bun”, al doilea mesaj, 
care e la fel de periculos ca primul este: ”ești prea bun pentru asta…” N-am să 
insist asupra acestei afirmații pentru că o cunoașteți destul de bine. Însă, al treilea 
mesaj e unul din abordările cele mai viclene ale diavolului, și anume: binele este 
inamicul etern al lui „cel mai bine.”

Dacă regina cerului reușește să ne determine să ne focalizăm asupra ceea ce este 
bun, drept și adevărat, ne poate ține departe de a urmări ce este cel mai bine. 
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De exemplu Israelul în vremea Domnului Isus – era legea mozaică dreaptă? 
Absolut! A ieșit din gura lui Dumnezeu pentru poporul Său de legământ. Dar 
obsesia lor pentru ceea ce era bun și drept i-a blocat să-L recunoască pe Mesia. 

Așa că am o propunere îndrăzneață pentru germanii prezenți la seminar, care de 
această dată au depășit recordul prezenței și ne bucurăm. Aș vrea să vă sugerez o 
idee la care să cugetați în legătură cu rămășițele moștenirii lăsată de Hitler. Nicio 
națiune din lume n-a depus atât de mult efort pentru a îndrepta o anumită greșeală. 
Ați scris un capitol nobil în istoria omenirii, însă ascultându-i pe creștinii din țara 
voastră, mă intrigă un anumit lucru în mod special: folosirea frecventă a termenul 
„națiunea-părinte”, care face referire la designul lui Dumnezeu pentru Germania, 
scopul și chemarea Lui pentru țara voastră. Intriga mea este: n-am văzut Germania 
ca o națiune care acționează ca un părinte, nici înainte de Hitler, nici în timpul 
lui, nici după el. Consider că acest termen reflectă în mod evident încercarea de 
justificare a invaziei nemților în alte națiuni vorbitoare de limbă germană. 

Mă întreb de ce este atât de dominantă această idee ca fiind chemarea Germaniei 
astăzi. E greșit să fii o națiune-părinte? Sigur că nu. Dacă a fost dată de Dumnezeu, 
atunci e o parte frumoasă a esenței voastre, de care trebuie să ne bucurăm, dar 
dacă acesta este „binele” care blochează biserica să vadă ce este „cel mai bine” 
atunci probabil regina cerului se joacă cu perspectiva voastră. Nu sunt nici german 
nici istoric german, ci vreau doar să propun celor care sunt interesați să-și pună 
întrebarea – dacă acesta este designul vostru central, atunci urmați-l, dar dacă 
acesta este un lucru bun folosit să ascundă adevărata comoară pe care Domnul a 
pus-o în voi, atunci trebuie să renunțați la el și să căutați comoara.

2.2. Tsedaqah
În acest context aș vrea să vă prezint termenul ebraic „tsedaqah” tradus în Noul 
Testament în principal prin neprihănire, dreptate, uneori chiar și ca adevăr. 
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Am să-l extind puțin prin a-l traduce printr-un termen mai puțin teologic, și anume 
„realitate.” De exemplu de multe ori presa prezintă adevărul, dar distorsionează 
realitatea. Anul trecut a apărut o știre în presă care a produs multă tulburare 
și anume cazul în care în Statele Unite poliția a împușcat o femeie care era 
transsexuală. Era adevărat c-a fost transsexuală, c-au împușcat-o și-a murit, dar 

ceea ce presa ne-a informat doar în 
ultimul paragraf a fost că ea era înarmată 
cu un cuțit, se îndrepta spre un polițist 
și a fost somată de 5 ori să se oprească 
și să pună arma jos și nu s-a oprit. Deci 
diferența dintre adevăr și realitate în acea 
întâmplare era foarte mare.

O ală variație a înțelesului lui „tsedaqah” 
este „întregire”. Am crescut într-o familie 
cu 6 copii în care eram toți excepționali 
în a ne pârî unul pe altul. Iar ca să ne iasă 
bine pâra, trebuia să agravăm mai mult o 
parte a poveștii decât alta. Acesta e opusul 
lui tsedaqah.

Un alt înțeles este „congruența”. 

Am ajunge la o înțelegere profundă, transformatoare a lui dacă ne-am lua timp să 
studiem acest cuvânt în Scripturi, în concordanțe (concordanța Strong cu referința 
666) și să vedem sutele de utilizări ale lui, deoarece congruența este opusul a tot ce 
întreprinde regina cerului.

Regina cerului e specializată pe a distorsiona, corupe, manipula, denatura adevărul 
în vreun fel sau altul. 

Felul în care Dumnezeu abordează adevărul și dreptatea e perfect, iar domeniile din 
viețile noastre în care acest cuvânt „tsedaqah” este bine înrădăcinat, sunt domeniile 
în care regina cerului nu mai are acces. 

Felul în care Dumnezeu 
abordează adevărul și 
dreptatea e perfect, iar 
domeniile din viețile noastre în 
care acest cuvânt „tsedaqah” 
este bine înrădăcinat, sunt 
domeniile în care regina 
cerului nu mai are acces. 
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În ultimele luni, pregătind materialul pentru acest seminar, Dumnezeu m-a dus 
într-o „călătorie” interesantă în ce privește înțelegerea modului de operare al 
reginei cerului. A folosit o persoană anume, cu probleme grave de abandon. 
Aproape toți cei care au trecut prin experiențe extrem de zdrobitoare au probleme 
cu abandonul. Nimic nou până aici. Facem eliberare, vindecare interioară, îi 
aducem într-un loc sigur pentru o vreme, iar după un timp rănile se vindecă, dacă 
există consecvență. Dar nu și în cazul persoanei de care vă spuneam.

Această persoană era în consiliere deja de ani de zile cu diferiți consilieri, a fost 
eliberată de mulți demoni, inclusiv de unii pe care nu-i avea…, Îl cunoștea pe 
Dumnezeu, cunoștea Cuvântul Lui, primise cuvinte profetice peste viața ei etc., 
dar în ce privește sentimentele de abandonare era schimbătoare. Dacă-mi scria un 
e-mail la ora 9 dimineața și eu nu-i răspundeam până la prânz, era devastată. Era 
greu pentru ea, dar mă înnebunea și pe mine. Așa că m-am oprit și-am zis: ”hai să 
vedem ce ne lipsește” și-am început să le luăm pe rând: traume legate de timp, de 
un anumit loc, răni din partea liderilor spirituali, a familiei, duhuri străine, inclusiv 
legături din spitalul în care s-a 
născut – însă nicio schimbare. 

Într-o zi, în disperare, am întrebat 
duhul acestei persoane dacă e vreo 
problemă în creierul ei și am primit 
un răspuns destul de vag despre 
cum că ar fi ceva într-o porțiune 
a creierului ei, dar din moment ce 
făcusem atâta eliberare de abandon 
și de regina cerului, nu mai aveam nicio motivație s-o iau iar de la capăt. 

Persoana, însă, era din nou la telefon, iar eu trebuia să fac ceva... Așa că, cu foarte 
puțin entuziasm, am început din nou o rugăciune de eliberare de demonii din acea 
parte a creierului. Atunci Duhul Sfânt a intervenit și-a spus: „trebuie să înlocuiești 
țesutul”. Să înlocuiesc țesutul!?!? Nu folosisem niciodată acest instrument de 
eliberare, dar nu e greu să repet ce-a spus Duhul Sfânt, așa că l-am rugat pe 

În prima săptămână problemele 
ei de abandon au fost reduse cu 

aproximativ 90%, după 10 ani de 
rugăciuni pe această temă.
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Domnul să îndepărteze toate țesuturile care au fost contaminate de regina cerului și 
să le înlocuiască cu țesuturi sănătoase. 

Imediat după rugăciune mi-a spus că simte că i se întâmplă ceva în creier, dar mă 
gândeam că e doar  puterea de autosugestie, nu ceva real. Mai târziu mi-a povestit 
că după rugăciune a simțit nevoia să doarmă o oră sau două, în mijlocul zilei, iar 
în următoarele 2-3 zile simțea în continuare că ceva se întâmpla în creierul ei. 
Pentru că sunt foarte exigent în ce privește schimbările măsurabile, verificabile și 
susținute, nu am ținut seama de ce-mi spunea că simte în creier în acele prime zile.

Voiam doar să nu mai îmi trimită atâtea e-mailuri… 

În prima săptămână problemele ei de abandon au fost reduse cu aproximativ 90%, 
după 10 ani de rugăciuni pe această temă. Am fost șocat și sceptic. Însă acesta era 
un caz singular. E nevoie ce cel puțin 2 cazuri pentru a avea un tipar. 

Dar, Dumnezeu mă chema într-o altă țară aparent pentru un exercițiu inutil, după 
cum credeam la început, și cum cineva tot îmi cumpărase biletul la clasa întâi am 
hotărât să merg și apoi să-mi vizitez și un prieten. 

În discuția de a doua zi, subiectul care apare din nou este abandonarea. Atunci 
am hotărât să folosesc noul meu instrument. Nu știam că abandonarea era o 
problemă mare acolo, pentru că o ascunsese destul de bine, dar era. Încercase multe 
„leacuri”, ascultase toate învățăturile mele, dar nimic nu ajutase. Am intervenit 
cu rugăciunea împotriva reginei cerului și pentru înlocuirea țesutului din creier și, 
pentru o vreme, a simțit că ceva i se întâmpla în creier. După o săptămână avea 
95% din probleme rezolvate.

Nu am încă niciun fel de teologie despre cum pot demonii să contamineze așa mult 
creierul încât Dumnezeu să trebuiască să înlocuiască țesutul. Pot doar să spun că 
avem un model. A funcționat remarcabil la un anumit număr de oameni atunci când 
ne-am rugat pentru înlocuirea țesutului creierului.

Capitolul 2
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2.3. Rugăciune de eliberare
Am să fac o rugăciune de eliberare în grup și aveți libertatea să alegeți dacă vreți 
să vă implicați sau nu. Puteți să citiți acum și să vă implicați volitiv mai târziu sau 
puteți să vă implicați imediat, doar spuneți-I Duhului Sfânt care e alegerea voastră. 
Am fost prezent la rugăciuni de eliberare în grup, care erau obligatorii și nu mi-a 
plăcut asta, așa că n-am să fac la fel altora.

„Tată Ceresc, este plăcerea mea să intru în slujba de preot și să aduc acești oameni 
în fața tronului Tău de judecată și te rog să deschizi cărțile în dreptul vieții fiecăruia 
și să identifici acele locuri unde operează regina cerului.

Lui Petru I-ai spus în Cezareea din Filipi: „Înapoia mea, satano!” Satan a invadat 
mintea lui Petru și-a pus gânduri în ea. El a crezut că erau gândurile lui, dar nu 
erau. 

Deci, Tată, noi nu putem recunoaște în ce aspecte am fost violați de regina cerului, 
pentru că unele din infiltrările ei au fost atât de subtile și de viclene, încât nu putem 
ști. Te rog să deschizi cărțile de la momentul concepției noastre până în prezent și 
să identifici fiecare loc în care dușmanul Tău vechi a violat mințile noastre. Adu 
toate acele acțiuni ilegale ale lui în fața tronului Tău. 

Aduc argumentul că lucrarea reginei cerului e o insultă la adresa esenței Tale. Tu 
ești un Dumnezeu credincios, iar esența Ta este opusul minciunii abandonării. 
Iar regina cerului a insultat esența credincioșiei Tale. Te rog să distrugi puterea 
fiecărui gând pe care l-a pus în mințile noastre, pe care ea l-a creat și nu era al 
nostru. De asemenea, te rog să identifici fiecare loc în care noi am căzut de acord 
cu minciunile ei. Recunoaștem c-am fost de acord cu minciuna și-am acționat 
conform acuzațiilor ei și, făcând asta, noi am insultat esența Ta de Dumnezeu 
credincios. Te rugăm să ne ierți această greșeală!

Tată, de-a lungul timpului, regina cerului și-a folosit agenții umani pentru a-și 
transmite minciunile – alegem să iertăm fiecare om care ne-a mințit în parteneriat 
cu regina cerului și te rog să distrugi puterea acordului nostru cu ei cu privire la 

Capitolul 2
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acele neadevăruri. Există anumite grupuri de oameni care au căzut de acord cu 
regina cerului împotriva noastră, chiar și atunci când noi n-am fost de acord cu ea 
și te rog să distrugi puterea acordului lor cu regina cerului împotriva noastră. Atât 
părinții, cât și liderii spirituali și profesorii/învățătorii au rostit cuvinte inspirate de 
regina cerului împotriva noastră, iar cuvintele rostite de pe o poziție de autoritate 
au putere mai mare. Însă autoritatea Ta este deasupra oricărei autorități și de pe 
poziția Ta de autoritate supremă Te rog să distrugi cuvintele rostite din alte poziții 

de autoritate.

Tată, noi nu suntem primii care am căzut 
pradă reginei cerului. Toți antecesorii 
noștri au fost influențați de ea cel puțin 
moderat, iar unii extrem de mult. De aceea 
te rugăm să deschizi cărțile generațiilor 
noastre: mai întâi liniile genealogice 
de sânge, apoi liniile provenite prin 
legământul, căsătoriei, liniile genealogice 
din adopție și orice altă linie provenită din 
legăminte civile sau religioase și în fiecare 
loc în care regina cerului a intervenit 

în liniile noastre genealogice, te rugăm să aplici sângele Domnului nostru Isus 
Cristos. 

Declarăm dreptatea Ta absolută, Doamne Isuse! Prin viața Ta și prin neprihănirea 
Ta, tu ai câștigat autoritatea asupra ei. Acțiunile Tale au fost întotdeauna complet 
drepte, adevărate și corecte. Așa că din perfecțiunea esenței Tale și ale acțiunilor 
Tale te rugăm să cureți aceste nelegiuiri și să transmiți mai departe curățarea, 
generație după generație până în prezent și s-o extinzi până la 1000 de generații 
după noi. Te rugăm să ne cureți duhul, sufletul și trupul, chemările și slujbele 
noastre; deconectează-ne de pământul în care am fost contaminați de ea, în special 
de pământul în care a fost adorată și i s-a adus închinare.
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Tu ne-ai creat să fim templu 
doar pentru Duhul Tău cel 
Sfânt și Adevărat. Nimeni n-a 
fost creat s-o găzduiască pe 
regina cerului în vreo formă 
sau alta.
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Vorbesc acum direct acestui duh pe care-l numim regina cerului și tuturor supușilor 
săi și vă poruncesc să plecați! Dumnezeu m-a ridicat în această vreme și m-a 
chemat să-I eliberez poporul. Eliberezi complet fiecare individ - creierul, duhul și 
sufletul lor, îți îndepărtezi structurile din oricare parte a corpului lor și nu te mai 
întorci! 

Dumnezeule Preaînalt, aud în sală diferite duhuri care spun că am lăsat ceva pe din 
afară. Isus Cristos este avocatul nostru suprem și-L rog pe El să termine să pledeze 
în cazul nostru, să închidă lacunele și te rog să trimiți îngerii Tăi sfinți să țină piept 
oricărui duh recalcitrant care nu vrea să plece. Tu ne-ai creat să fim templu doar 
pentru Duhul Tău cel Sfânt și Adevărat. Nimeni n-a fost creat s-o găzduiască pe 
regina cerului în vreo formă sau alta.

Doamne Isuse, Tu ești medicul Cel mare: Te rog să treci pe la fiecare creier și 
să începi înlocuirea țesutului neuronal. Tu ai vindecat leproșii printr-un schimb 
de țesut. În câteva secunde ai îndepărtat tot țesutul contaminat ireversibil și l-ai 
înlocuit cu țesut complet nou, care n-a mai fost vreodată afectat de lepră. Te rog 
să faci același lucru și în cazul „leprei” reginei cerului. Treci prin creierele noastre 
neuron după neuron, în fiecare loc. Identifică țesutul contaminat involuntar de 
trecerea reginei cerului pe acolo și găsește acele structuri mentale care au fost 
formate în urma acordului nostru repetat cu ea. Îndepărtează atât structurile 
anatomice, cât și țesutul viu care au folosit reginei cerului.

Tată, fiecare loc din creierul nostru pe care cel rău l-a folosit ca altar pentru regina 
cerului, te rog să-l identifici și să demolezi acel altar, scoțându-l din rădăcini. Fie ca 
țesutul creierului să fie reînnoit. 

Tată, fiecare din noi facem parte din diferite organizații, facem parte din diferite 
națiuni, orașe, din biserici, afaceri, familii și multe din ele au fost cooptate de 
regina cerului. Ea a inoculat o minciună care apoi a fost instituționalizată și toți cei 
care sunt parte din acea națiune sau organizație trebuie să accepte acea minciună. 
Declarăm că legământul nostru cu Isus Cristos  este deasupra oricărui legământ 
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Capitolul 2

și orice alt legământ în care am intrat voluntar sau involuntar este subordonat 
legământului cu EL. 

Respingem orice aspect în care am intrat în acord cu regina cerului, fie conștient 
sau inconștient și te rugăm, Doamne, să modifici Tu relațiile noastre cu acele 
organizații. Isus Cristos a spus că noi suntem în lume, dar nu din lume. Fiecare 
aparținem unei națiuni sau, unii, mai multora și te rugăm ca Tu să cureți și să 
prelucrezi relațiile noastre corporative cu aceste națiuni. Refuzăm să ne supunem 
reginei cerului și s-o onorăm în vreun fel și te rugăm să închizi calea ei de acces 
dinspre aceste organizații spre noi. În Scriptură Tu ai spus de multe ori că Tu ești 
Dumnezeul răzbunării și că Tu Te răzbuni.

 Te invităm, Tată, ca să formezi în creierele noastre structuri care n-au fost 
niciodată acolo. Te invităm nu doar să restaurezi țesutul la modelul lui original, ci 
și să zidești mult peste ceea ce am avut vreodată. 

Acum te rog să faci o răzbunare foarte specifică: te rog să identifici de câte ori 
mintea noastră a fost violată de regina cerului. În legea lui Moise existau un număr 
exact de restituire a unui lucru folosit ilegal. Tu știi ce este drept în această situație 
și-l rugăm pe Duhul Sfânt să ne invadeze mințile, nu doar general, ci precis, 
matematic. Așa cum un miel furat trebuia înlocuit cu alți 4, te rugăm ca Duhul 
Sfânt să invadeze de exact atâtea ori. 

Lui Petru Domnul Isus i-a spus că nu carnea și sângele i-au descoperit acele 
lucruri, ci Tatăl din ceruri. Te rog ca Duhul Sfânt să ne dea gânduri pe care noi 
de la noi înșine nu le-am fi avut niciodată, lucruri pe care noi nici nu știm să ni le 
dorim, iar Tu le dorești pentru noi. Fă-ne dreptate împotriva dușmanului Tău vechi 
și fă ca Duhul Sfânt să ne redefinească modul de gândire în săptămânile care vin.

Venim la Tine ca popor al Tău și suntem de acord să cerem aceste lucruri în 
Numele Domnului Isus Cristos.

Amin!”



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com  Pagina 24

Capitolul 3
Duhul anticristic

3.1 Mișpat
Duhul anticristic se bucură de cea mai multă atenție și, din păcate, încă n-am 
descoperit care este exact caracteristica din natura lui Dumnezeu care se opune lui. 
Cu siguranță Cristos este opusul acestui spirit, dar acest răspuns simplu nu e de 
mare ajutor în chestiuni specifice.

Cuvântul evreiesc cel mai potrivit pe care l-am găsit ca fiind o antiteză a acestui 
duh antictristic este ”mișpat”. În limba engleză acest cuvânt are o traducere foarte 
vastă, fiind tradus prin alte 13 cuvinte. O interpretare mai puțin pretențioasă, 
dar precisă ar fi „a-ți îndeplini 
sarcinile”. Practic, termenul este 
folosit  în contextul guvernamental 
al administrației, de exemplu: 
parlamentul adoptă o nouă lege iar 
branșele executorii trebuie să ducă 
sarcina la îndeplinire, s-o execute. În 
multitudinea de sensuri ale acestui 
cuvânt ebraic există diferite aspecte 
de a duce o sarcină la îndeplinire. 
Frumusețea lui constă în faptul că 
Dumnezeu întotdeauna își duce 
sarcinile la îndeplinire indiferent de 
împrejurări. 

Am să vă prezint două situații dificile în care Isus și-a dus la capăt misiunea. 

Aceasta este „mișpat”, a duce 
misiunea la capăt, a merge mai 
departe în ciuda durerii, a face 

tot ce poți și știi pentru a executa 
lucrarea. 
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Prima situație este din viața lui Isus, pe când era în Capernaum și lucrase atât de 
mult învățând, vindecând și eliberând atâția oameni într-o singură zi, că nu avuse 
deloc timp să se odihnească. A urcat în seara aceea într-o barcă cu ucenicii ca să 
treacă lacul Galileei și a adormit în timpul furtunii. Dacă n-ați fost niciodată cu o 
ambarcațiune de mici dimensiuni într-o furtună, e mai greu să înțelegeți. Pentru 
mine înseamnă solicitare extremă, iar Isus, un bărbat la o vârstă tânără, era atât 
de epuizat încât dormea în timpul furtunii. În cele din urmă apostolii îl trezesc și, 
din acea stare de oboseală, liniștește furtuna. Să presupunem că după aceea s-a 

culcat la loc până ce ucenicii au reușit să 
traverseze lacul, iar când ajung, înainte să 
reușească să-și „reîncarce bateriile”, dau 
nas în nas cu bărbatul din Gadara posedat 
de demoni. Tot din starea aceea de lipsă 
de odihnă îl eliberează pe demonizat de 
legiunea de demoni și mai are câteva 
minute la dispoziție să-și mentoreze noul 
urmaș. Locuitorii din Gadara îi alungă, iar 
ei se întorc la Capernaum, tot fără a avea 
timp să se odihnească. 

Ajunși înapoi, Iair, conducătorul sinagogii 
- dușmanul Lui numărul 1 din oraș - îl 
întâmpină disperat pentru că fiica lui era 

grav bolnavă. În fața mulțimii adunate, lăsându-și deoparte prestigiul și neglijând 
frumoasa robă în care îmbrăcat, se aruncă la pământ în fața lui Isus implorându-L 
să meargă să-i vindece fiica. Isus era epuizat, dar merge. Pe drum, cu rezervorul de 
energie aproape gol, femeia cu scurgere de sânge se atinge de El și-i ia jumătate din 
energia care-o mai avea. Nu-i de mirare c-a zis că o putere a ieșit din El, pentru că 
nu-i mai rămăsese multă. Și din acea stare de epuizare profundă o învie pe fiica lui 
Iair. Aceasta este „mișpat”, a duce misiunea la capăt, a merge mai departe în ciuda 
durerii, a face tot ce poți și știi pentru a executa lucrarea. 
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Măsura în care știm să găsim 
motive pentru care nu este 
acesta momentul potrivit să 
ne îndeplinim sarcinile este 
îngrozitoare. Parțial are de-a 
face cu lipsa de învățătură, 
parțial este duhul anticristic.
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A doua situație e din grădina Ghetsimani, unde toți cei 12 apostoli au fost total 
inutili, iar Isus a trebuit să treacă singur prin cel mai cumplit moment din istoria 
omenirii. Nu mai era timp de încă o învățătură despre Mesia, cum că urma să fie 
răstignit, așa că a trecut prin acel moment singur! Fără a se scuza, fără a da vina pe 
alții, ci îndeplinindu-și misiunea! Mai târziu a revenit după ce și-a sfârșit lucrarea 
și i-a adus pe apostoli din nou pe „calea dreaptă”.

Primesc multe informații din toata lumea despre mersul lucrurilor în trupul lui 
Cristos și măsura în care știm să găsim motive pentru care nu este acesta momentul 
potrivit să ne îndeplinim sarcinile este îngrozitoare. Parțial are de-a face cu lipsa de 
învățătură, parțial este duhul anticristic.

3.2 Patru tipuri de distrugere
Am să mă refer în continuare la cele 4 tipuri de distrugeri pe care duhul anticristic 
le aduce.

Prima categorie este distrugerea fizică, moartea. 

Am să mă refer la două versete prezentate în Apocalipsa: în capitolul 5 de la 
versetul 11 „M-am uitat și-am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul 
tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era zece mii de ori zece mii 
și de o mie de ori o mie.” Dacă calculăm numărul lor ajungem la 100 000 000 de 
îngeri.

Apoi în Apoc. 7:9 (BVA) „Apoi am văzut o mare mulțime de oameni pe care 
nu o putea număra nimeni. Acei oameni proveneau din toate națiunile, din toate 
clanurile, din toate popoarele și din toate limbile. Stăteau în fața tronului și înaintea 
Mielului. Erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini.” Aceștia 
erau martirii necazului cel mare. 

Vreau doar să subliniez faptul că martirii aceștia sunt mult mai mulți decât 100 
de milioane. Se spune că Hitler a omorât 6 000 000 de evrei, Stalin a ucis 30 000 
000 din poporul său, dar când Anticristul va prelua puterea, va ucide mult mai 
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mult decât o sută de milioane de credincioși. Moartea fizică e prima lui acțiune 
definitorie. În prezent încearcă să aducă moarte prin accidente, boli sau alte feluri.

Un al doilea tip de distrugere e cea economică: există multe dezastre în agricultură 
provocate de vremea rea, absurditățile taxelor și impozitelor impuse de stat – anul 
trecut 26 de mega corporații din Statele Unite n-au plătit impozite; Amazon a avut 
un venit de 233 mld. de dolari și n-au plătit nici 1 cent impozit, dar veniturile din 
impozite la bugetul de stat au fost mai mari ca niciodată, deci altcineva a plătit cu 
vârf și îndesat… - mă refer la o astfel de distrugere economică evidentă. 

Există un altfel de distrugere economică și mai mare care e invizibilitatea. 
Urmăresc acest aspect zilnic în compania noastră. Avem reprezentanțe în 
aproximativ 100 de țări, ceea ce presupune multă muncă sub diverse aspecte, multă 
activitate pe pagina web, pe Facebook, scrisori de informare, e-mailuri. Avem o 
anumită cifră medie de interacțiuni prin aceste mijloace media cu care suntem 

obișnuiți, dar în anumite condiții, cum 
ar fi slujirea în alte locuri de pe glob, 
pot să văd cum aceste interacțiuni 
scad cu 85% într-o singură zi datorită 
atacului duhului anticristic. Dintr-o 
dată devenim invizibili în întreaga 
lume pentru cei care ne cunosc atât 
de bine, într-o singură zi pe toate 
platformele media. Dacă acasă primesc 
în medie între 150 și 200 de e-mailuri 
pe zi, de două săptămâni de când mă 
aflu în acest oraș cunoscut ca cimitirul 

misionarilor, media e-mailurilor este de 15 pe zi. Cu alte cuvinte duhul acesta 
reușește să taie legăturile dintre oameni, să ne deconecteze de restul lumii. 

Un alt exemplu e cel din viața Serinei, care s-a întâlnit întâmplător zilele trecute 
cu cineva pe care cunoscuse cu câțiva ani în urmă și care s-a bucurat mult s-o 
vadă pentru că încercase de multe ori să ia legătura cu ea și invers, dar niciuna 
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Sunt mulți oameni care simt 
puterea lui Dumnezeu curgând 
prin ei spre alții, dar nu și spre 
ei înșiși, lipsindu-le conexiunea 
intimă cu El. 
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nu primise mesajele de la cealaltă și fiecare se gândea că cealaltă nu a vrut să țină 
legătura, așa că n-au mai putut avea o relație. 

În realitate ambele doreau legătura, dar duhul anticristic a făcut să pară că lucrurile 
stau chiar invers. O strategie foarte simplă, dar dacă o înmulțim cu atâtea relații 
rupte, e mult. Deci când cineva vine în acest oraș cu o viziune, strategia duhul 
anticristic este de a-l izola, de-ai tăia legăturile atât cu cei din oraș, cât și cu cei din 
afară.

Indirect  vedem această izolare și economic – vânzările variază în funcție de 
produsele care le promovăm, dar de regulă avem un venit mediu anual cu care 
suntem obișnuiți. Însă, în fiecare an când vin în acest oraș, indiferent de perioada 
anului, vânzările scad semnificativ, iar costurile cresc enorm.

Lăsând de-o parte exemplul acesta legat de un anume loc, în anii care vor veni vom 
vedea acest tip de distrugere tot mai mult peste tot în lume. Nu putem publica mult 
din învățăturile noastre pe iTunes pentru că sunt subiecte religioase și nu ne dau 
voie. 

În ultimul an am fost refuzați de trei bănci care n-au vrut să ne administreze banii 
pentru că suntem „religioși”. Acesta e duhul anticristic care nu-și va reduce puterea 
în lume în viitor, ci dimpotrivă, va provoca strangulare economică.

Domeniul în care e cel mai vizibil e cel social, în special Tweeter, care în America 
e un instrument foarte puternic în mâinile spiritului anticristic. Dacă cineva zice 
sau face ceva, în timp de două ore va primi o avalanșă de critici pe Tweeter care 
îl denigrează total. De obicei avalanșa se declanșează asupra celor considerați 
conservatori sau religioși. 

Tot mai mulți oameni sunt concediați de la locurile de muncă pentru că cineva a 
găsit un comentariu pe Tweeter, de acum 15 ani, cu care firma pentru care lucrează 
nu e de acord. Tragedia e că lumea a învățat asta de la biserică. Am crescut în anii 
’50 – ’60 când treaba bisericii era să-i acuze pe oameni. Dacă în concediu mergeai 
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la o altă biserică, în alt oraș și luai cina într-o biserică unde nu erai membru și se 
afla în biserica ta, era o catastrofă.

A patra categorie de distrugere provocată de duhul anticristic este, desigur, 
distrugerea și moartea spirituală – adică atunci când suntem deconectați de 
Dumnezeu sau ne simțim deconectați de Dumnezeu. În ultimii 10 ani vedem că se 
întâmplă asta tot mai mult, în special că sunt mulți oameni care simt puterea lui 
Dumnezeu curgând prin ei spre alții, dar nu și spre ei înșiși, lipsindu-le conexiunea 
intimă cu El. 

Acesta e modul de acțiune al duhului anticristic, 
aducând patru tipuri de distrugere.

3.3 Strategia de contraatac
Încercând să găsesc metoda de luptă împotriva 
acestui duh anticristic am fost surprins să 
întâlnesc semnul pe frunte în mai multe locuri 
din Biblie. Știm cu toții că Anticristul își va pune 
semnul pe mâna sau pe fruntea oamenilor care-l 
acceptă, dar în Apocalipsa 14 cei 144 000 aveau pe frunte semnul lui Dumnezeu - 
Numele Mielului și al Tatălui. 

În Ezechiel 9:4-6, când gloria lui Dumnezeu părăsește templul din Ierusalim apare 
din nou – un înger trecea și punea un semn pe fruntea tuturor oamenilor drepți din 
țară, înainte să înceapă judecata și implicit distrugerea celor neascultători.

Ceea ce găsesc cu totul fascinant este porunca din Exodul 13, unde după toate 
instrucțiunile cu privire la modul în care trebuiau să sărbătorească Paștele, în 
versetul 9 și 16 spune: „Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere 
aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura 
ta…” Nu era un semn vizibil ca în celelalte cazuri, ci un semn spiritual care era 
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important pentru Dumnezeu. Iar de-a lungul cărților lui Moise întâlnim porunca 
de-a avea un semn pe mână sau pe frunte. Unii din evreii ultraortodocși ortodocși 
au luat-o literalmente lipindu-și porțiuni din lege pe frunte, însă e vorba de o 
chestiune mult mai profundă, simbolică.

Apocalipsa 22:4 spune „Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor.” 
Dumnezeu pune în mod repetat accent pe simbolul de pe fruntea sau mâna noastră.

Rezultatele studiilor efectuate pe creierele persoanelor cu probleme psihice sunt 
destul de interesante. Ele arată că 1% din americani suferă de o boală psihică, iar 
20% din populația masculină din închisori face parte din această categorie. S-a 
recurs astfel la efectuarea de teste pe creier la deținuți pentru a avea o vedere de 
ansamblu asupra aspectului creierului la psihopați. Diverse echipe medicale cu 
tehnologii diferite au scanat creierul acestora și toți au ajuns la aceeași concluzie: la 
persoanele încadrate d.p.d.v. biologic în categoria psihopaților nu există activitate 
cerebrală în lobul frontal, în zona de deasupra nasului, aproximativ între ochi…

Exact în acel loc, unde Isus vrea să pună Numele Lui și al Tatălui, creierul acelor 
peroane nu are activitate. Vestea proastă e că în America 4% din CEO sunt 
psihopați. Cu siguranță aceste procente au repercusiuni și asupra culturii, iar 
pentru că acum 100 de ani nu exista tehnologia pentru a face scannere la creier, nu 
avem termen de comparație în timp. Dar indiferent dacă ne uităm la modificările 
anatomice din creier sau la activitatea creierului, putem observa că distrugerea 
provocată de duhul anticristic a crescut în ultimii 20 de ani.

Nu suntem, însă, chemați să folosim acest duh ca scuză, ci suntem chemați să 
aducem progres.

Am făcut și noi un experiment în care Serina ne-a servit drept cobai, pentru că ceea 
ce ni se părea suspect în cazul ei era lipsa de conexiuni sociale. Locuiește aici de 3 
ani și e o persoană care socializează ușor, dar nu reușea să-și facă relații cu oamenii 
din oraș. Așa că am făcut o rugăciune lungă, care a epuizat-o și a trebuit imediat 
să doarmă pentru un timp destul de lung, dar după 2 săptămâni au început să apară 
conexiunile cu alți oameni: într-un caz unii, de care n-a mai auzit de ani de zile, 
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brusc au sunat-o; în alt caz făcându-și cumpărăturile de la același magazin ca în 
ultimii 3 ani a întâlnit acum cunoscuți care s-au bucurat s-o vadă; apoi, mergând 
într-un loc unde nu obișnuiește să meargă, s-a întâlnit din nou cu oameni care 
voiau să păstreze legătura cu ea, iar toate aceste conexiuni erau legate de momente 
supranaturale – Dumnezeu folosea „mișpat” ca s-o împingă înspre aceste legături 
pe care nu putea să și le facă până atunci cu oamenii din orașul în care locuiește. 

În viața ei moartea fizică n-a fost o amenințare și nici deconectarea față de 
Dumnezeu n-a fost un atac din partea duhului anticristic, iar economic reușește să 
se întrețină în fiecare lună, însă sub aspectul construirii relațiilor în acea localitate 
nouă, poarta fusese închisă timp de 3 ani.

Fiecare din voi este atacat cu distrugere într-un anumit domeniu și vă îndemn să 
priviți la viața voastră să vedeți dacă e vreo problemă.

3.4 Explicații
Urmează să fac o rugăciune de 
eliberare, dar înainte de asta trebuie 
să dau niște explicații cu privire la 3 
idei mai complexe.

Să ne întoarcem la cartea Apocalipsei 
și să încercăm să actualizăm 
puțin limbajul ei la cel al zilelor 
noastre. Duhul anticristic și profetul 
mincinos creează o imagine/statuie a 
Anticristului, iar apoi o aduc la viață. 
Haideți să jonglăm puțin înlocuind 
două cuvinte: în loc de imagine/

statuie să punem robot, iar în loc de „a aduce la viață” să folosim „inteligență 
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artificială”. Cu alte cuvinte Anticristul își va crea propriul robot cu inteligență 
artificială pentru a-i îndeplini planurile. 

Extrapolând această paradigmă la corpul uman putem observa ceva similar deja 
activ în acesta, și anume structuri vii care parțial îți aparțin, parțial nu. Îl numim 
cancer – e format din țesuturile propriului corp, dar are în plus niște structuri 
pe care Dumnezeu nu le-a pus acolo. E viu, se înmulțește, se răspândește și are 
scopul de a te ucide. Nu am pretenția că-i înțeleg mecanismul de acțiune, dar 
studiind acest duh anticristic, Dumnezeu mi-a arătat și acest aspect. Acest duh 
are capacitatea de a prelua controlul asupra anumitor părți din corpul uman și 
să producă/să denatureze structuri vii care apoi circulă prin corp transportându-i 
„mizeria”. Ne vom ruga ca Dumnezeu să distrugă acele structuri și să ne restaureze 
corpurile la modelul original.

O altă explicație pe care vreau s-o dau este a expresiei „legăminte în contracte” 
deși știu că mulți din voi o cunoașteți. Să vă dau un exemplu simplu: să 
presupunem că ești mecanic și ai un service auto, dar nu câștigi cât ai dori așa că 
faci un pact cu diavolul. El îți va aduce mai mulți clienți și, deci, mai mult profit, 
dar în schimb îți va cere ceva – și oricine știe că, în cele din urmă, nu ai de câștigat 
într-un pact cu diavolul. Pactul este ca toți clienții care diavolul ți aduce să intre 
sub un anumit control demonic, dar evident că oamenii nevinovați nu știu despre 
acest pact. Așa că ei vin în service să-și repare mașina și pleacă cu niște „taxe” care 
le au de plătit diavolului, fără să aibă vreo idee. Vom aborda și acest aspect.

A treia expresie la care vreau să mă refer este „legături sufletești cu alte persoane”. 
Există persoane care au fost victime abuzului prin ritualuri satanice și au legături 
spirituale cu alte persoane, iar pactul ocult este ca, atât timp cât abuzatorul trăiește 
și este sub posesia demonilor, victima să îi plătească taxe. Observăm existența 
acestui pact în serviciile de eliberări de demoni, când același demon trebuie scos 
afară în mod repetat. Persoana care trebuie eliberată n-a păcătuit astfel încât 
demonul să aibă acces să intre, însă sunt legați de cealaltă persoană care are 
demonii. În sesiunea de eliberare demonul pleacă pentru că este atacat, dar când 
persoana eliberată ajunge acasă, demonul se întoarce pentru că are acces.
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3.5 Rugăciune de eliberare
Această rugăciune este considerabil mai lungă decât prima.

„Tată ceresc, am din nou privilegiul să slujesc poporului Tău și mai întâi vreau ca 
de la început să celebrez victoria finală. Sfârșitul erei Bisericii va corespunde cu 
înfrângerea Anticristului și este extrem de fascinant să vedem în Cuvântul Tău că 
Anticristul și Profetul mincinos vor fi primii „oaspeți” în iazul de foc – cu 1000 de 
ani chiar și înaintea diavolului.

Așa că vin să proclam victoria Ta absolută asupra duhului anticristic, parțial pentru 
poporului Tău care suferă, dar în special pentru Împărăția Ta.

Pentru fiecare persoană dornică să participe la eliberare Te rog să mergi înapoi 
în timp și să examinezi fiecare ramură a arborelui genealogic al fiecăruia și să 
identifici porțile de intrarea ale duhului anticristic: alegerile care au fost făcute. În  
principal, oamenii Tăi au hotărât în mod repetat să acorde credit răului: am creat 
o teologie a înfrângerii și-am numit-o „sfințenie”, am creat o cultură a exploatării 
și-am numit-o „supunere față de autorități”, am creat o teologie a pasivității și-am 
numit-o „închinare” și mii de alte minciuni care au apărut de-a lungul secolelor 
istoriei creștinismului.

Din acest moment al prezentului Te rugăm să privești în urmă și să cureți fiecare 
acord de acest fel, în care antecesorii noștri au intrat, și extinde curățarea aceasta 
de-a lungul generațiilor până la noi și la sămânța noastră fizică și spirituală. Te 
rugăm să ne ierți pe noi pentru fiecare scuză pe care am adus-o de a nu umbla în 
„mișpat”. 

Te rog să privești la cuvintele care au fost rostite despre noi de la concepție până 
în prezent și să anulezi efectul fiecărui cuvânt cu referire la faptul că nu vom putea 
și că nu trebuie să facem voia Ta. Trimite la crucea Domnului Isus fiecare blestem 
rostit asupra chemării noastre și asupra moștenirii noastre și Te rugăm să distrugi 
acordurile altora care ne-au blocat progresul în viață.
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Te rog în mod special să ne cureți dreptul din naștere (chemarea cf. designului) și 
slujbele. Antecesorii noștri au păcătuit împotriva Ta și le-au profanat/contaminat 
ambele, dar chiar mai mult decât atât, strămoșii noștri nu s-au deranjat să le pese 
de dreptul la naștere dat de Tine și nici de slujbele primite de la Tine. Te rog să ierți 
și să îndepărtezi atât păcatele de comitere cât și cele de omitere din arborele nostru 
genealogic.

Acum mă adresez duhului anticristic și fiecărui duh prezent, de orice fel ar fi, în 
parteneriat cu duhul anticristic, vă ordon să ascultați Cuvântul Domnului! Există 
niște fapte pe care nu le puteți anula: nu puteți anula faptul că Isus Cristos v-a 
învins la cruce și prin învierea Sa. Nimic din ceea cea faceți nu-L poate pune pe 
Cristos înapoi în mormânt sau să diminueze puterea învierii Lui în vreun fel. În 
Ioan 17 Isus a cerut să-I fie redată înapoi gloria pe care o avea înainte de a veni pe 
Pământ, iar voi nu puteți schimba faptul că Dumnezeu Tatăl i-a ascultat rugăciunea 
aceea. Mii L-au văzut pe Isus în cer cu gloria și puterea restaurate. 

Voi nu puteți anula mântuirea noastră! Isus spune în Evanghelia după Ioan că 
nimeni nu vine la Tatăl dacă nu îl atrage Tatăl, iar voi nu puteți anula faptul că Tatăl 
ne-a căutat pe fiecare individual și ne-a atras la Isus, iar când L-am căutat pe Isus 
El ne-a primit pe fiecare. Voi nu puteți schimba planurile Lui Dumnezeu pentru 
viețile noastre. Efeseni 3:19 spune „…ca să fiți plini de plinătatea lui Dumnezeu”. 
Dumnezeu n-a creat pe nimeni fără intenția de a-l umple complet cu tot ce este El, 
iar voi nu puteți schimba nici planurile lui Isus pentru noi. Ioan 10 spune că hoțul 
vine să fure, să înjunghie și să distrugă, dar El a venit ca oile să aibă viață și s-o 
aibă din belșug. 

În toate aceste versete ne este prezentată inima și planurile lui Dumnezeu pentru 
noi și toate acestea sunt stabilite pentru totdeauna. Nimic din ce faceți sau veți 
face nu le poate diminua în vreun fel! De aceea, vă poruncesc să eliberați fiecare 
persoană prezentă, să le eliberați duhul, sufletul și trupul, chemarea și slujbele; 
le eliberați mâna dreaptă și vă luați semnul de pe ea, fruntea și semnul care l-ați 
pus pe ea, și le eliberați creierul împreună cu toată distrugerea care ați provocat-o 
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acolo. Isus a spus limpede că El își zidește biserica, iar noi cerem ca voia Lui să 
devină reală în creierele noastre.

Duhule Sfânt, te rog să distrugi orice structuri din urechile oamenilor, care 
produc sunete care nu sunt de la Domnul și să cureți nervii auditivi care au fost 
contaminați de acel sunet rău în timpul nopții. De asemenea, te rog să cureți nervii 
optici care au fost profanați prin faptul că au fost folosiți de duhul anticristic de 
atâtea ori când a privit prin ochii noștri, îndepărtându-i pe oameni de noi. Dă la o 
parte, te rog, fiecare urmă a distrugerii din privirea noastră.

Te rog să identifici și să distrugi orice structură vie din corpurile noastre care a 
fost formată și folosită de duhul anticristic. Biblia ne spun clar că Ție nu-Ți place 
să amestecăm ce e curat cu ce e necurat. Am fost botezați în moartea, îngroparea 
și învierea lui Isus, iar ieșirea noastră din apa botezului simbolizează venirea la o 
viață nouă, fiind o creație nouă, de aceea te rog să distrugi orice „creație” din noi 
care face parteneriat cu duhul anticristic pentru a ne distruge. 

Există anumite structuri pe care unii oameni le au și care atrag moartea, de aceea 
Te rog să-Ți trimiți îngerii să le demonteze pe fiecare din acestea. Există alte 
structuri menite să respingă relațiile dătătoare de viață, create să identifice și să 
distrugă formarea potențialelor relații, înainte ca ele să se fi înfiripat. Te rog să 
distrugi toate acele structuri! 

Iar pentru persoanele care au vreo legătură umană cu alte persoane și demonii 
lor, Te rugăm să rupi acele legături. Cei care au intrat involuntar în legământ cu 
alți oameni și demonii lor, Te rog să intri la judecată împotriva acelor legăminte. 
Anulează-le conform Isaia 28! Iar cei care fac parte din familii extrem de 
dominante, cu un spirit puternic de control, Te rog să judeci acel control.

Acolo unde există așteptarea ca generația următoare să plătească pentru vina 
generației anterioare, Te rog să distrugi acea așteptare. În relațiile de codependență, 
în care o persoană a fost de acord să poarte dependența altei persoane, te rog să 
distrugi acel acord. 
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În relația de căsătorie există un legământ care permite trecerea liberă a duhurilor 
de la un soț la altul, de aceea Te rog să pui jertfa Domnului Isus în mijlocul acelui 
legământ de căsătorie, pentru ca viața din abundență să curgă în ambele direcții, iar 
distrugerea să nu găsească nici un loc de trecere.

Tată ceresc, aduc acum în fața Ta apartenența noastră la o anumită națiune. În cele 
mai multe națiuni există persoane la cel mai înalt nivel în stat, care sunt implicate 
în ocultism și care au făcut legăminte în numele nostru, fără cunoștința și voia 
noastră. Știm că Tu prețuiești națiunile și că Tu ne-ai pus în diferite națiuni, însă 
respingem orice legământ de la nivel guvernamental/național care ne leagă de 
duhul anticristic! 

În mod specific numim religia seculară umanistă o religie anticristică, iar în țările 
unde există o biserică de stat, refuzăm să intrăm în legământ cu biserica de stat. 
Noi suntem în lume, dar nu din lume; Îl slujim pe Regele regilor și pe Domnul 
domnilor și instaurăm domnia Lui între noi și națiunile din care facem parte!

Fiecare din noi avem relații cu sistemul bancar. Știm că unele bănci sunt cunoscute 
pentru activități oculte, despre altele nu știm, dar știm că în întregul sistem bancar 
există diferite nivele de corupție. Cu timpul Anticristul îi va obliga pe toți să-i 
accepte semnul, însă pentru această vreme în care trăim acum, respingem orice 
acces al spiritului anticristic spre noi, care vine prin intermediul sistemului bancar. 
Acest sistem economic îl subordonăm, de asemenea, Regelui nostru Isus și nu 
acceptăm nici un legământ secret care permite „taxarea spirituală” a finanțelor 
noastre.

Fiecare din noi are sau a avut legături cu diferite biserici, iar unele din ele au 
fost într-un fel sau altul denaturate. Ne supunem lui Isus Cristos, Capul trupului 
lui Cristos și nu acceptăm supunerea față de oameni care operează din spiritul 
anticristic al exploatării!

Aduc acum în fața Ta, Tată, problematica leprei din Levitic 13 și 14 – din punct de 
vedere uman lepra însemna condamnarea finală, însă de la început Tu ai dat legi 
referitoare la cazurile în care a avut loc vindecarea de lepră. De aceea Te rog, ca 
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din întreg corpul nostru, să îndepărtezi țesuturile care au „lepra” duhului anticristic 
în ele. Dă la o parte semnele spirituale de pe mâinile și de pe frunțile noastre, 
îndepărtează țesutul contaminat din creier și înlocuiește-l cu țesut nou, curat. 

Pentru mulți sediul domniei spiritului uman de la nivelul creierului este un loc 
inactiv, iar pe măsură ce ne reînnoiești țesutul cerebral, Te rog să integrezi și sediul 
domniei pentru ca să devină o parte activă a creierului nostru. Fă ca ecosistemul 
nostru fizic și spiritual să fie întrețesute permanent.

În Israel, marele preot purta o placă de aur pe frunte, pe care scria ”sfințenie 
Domnului” sau „sfânt pentru Domnul”. Noi nu purtăm o astfel de placă metalică, 
însă Te rog ca să ne protejezi creierele reînnoite la fel cum acea placă simboliza 
punerea de-o parte pentru Tine, iar țesutul neuronal din lobul frontal să fie păstrat 
sfânt, pus de-o parte pentru Tine!

Vă rog acum să vă puneți mâna dreaptă pe vârful capului – Tată, acest loc pe care 
duhul anticristic l-a folosit ca poartă de acces spre creier nu a fost creat pentru el 
și Te rugăm să-i închizi accesul. Pune-l de-o parte pentru Tine și pentru Împărăția 
Ta și reformează-l după modelul original cu care ne-ai creat. Declarăm că Isus este 
coiful mântuirii noastre, ca să ne sigileze și să ne protejeze creierul de intruziunea 
din partea acestui duh rău.

Îți mulțumim că Tu dorești să ne izbăvești de cel rău și așteptăm să vedem roadele 
acestei curățiri în viețile noastre și în afara noastră. Declarăm că Isus Cristos este 
singurul nostru Rege! 

Amin!”
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Partea A II-A
Dobândirea propriei
autorități spirituale
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Capitolul 4
Dobândirea autorității spirituale 

asupra reginei cerului

După ce am să prezint învățătura vom intra într-o rugăciune de închinare la adresa 
Domnului combinată cu luptă spirituală care include împărtășirea cu trupul și 
sângele Domnului. În final voi frânge pâinea și voi turna vinul pe un document 
care reprezintă o copie a actului nostru de identitate ca organizație. Folosind acest 
simbol, extindem această luptă spirituală asupra tuturor celor ce aparțin comunității 
noastre. Așa că indiferent de lucrarea spirituală în care ești implicat, îți sugerez 

să-ți creezi un simbol, fie doar și 
să scrii numele unui proiect pe o 
hârtie, pe care s-o folosești când 
luăm cina la sfârșit.

A trecut mult timp de când n-am 
mai fost implicat emoțional atât 
de intens într-o învățătură ca și 
acum.

Povestea din spatele acestei 
învățături este următoarea: am un 
prieten care este implicat într-
un proiect guvernamental ca și 
consilier extern. Se bate adesea 
de oameni cu putere și de oameni 
care n-au motivații tocmai curate: 

ei urmăresc bani, putere, au relații mai mult sau mai puțin oneste; se minte mult, se 
înșală, se fac manipulări – un proiect guvernamental obișnuit în care sunt implicați 
mulți bani, multă putere și mulți oameni. În mod firesc e un teren minat, pe care el 
merge fără să știe cine spune adevărul și cine nu și unde sunt ambuscadele. 

Dorința Lui e ca fiecare din noi să 
crească în autoritatea spirituală pe 
care El vrea s-o avem astfel încât 
să umblăm în propria noastră 
autoritate, să ne proiectăm propria 
viață spirituală asupra mediilor în 
care suntem, făcând întunericul 
spiritual să bată în retragere.
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După ce am lansat prima parte a învățăturii despre regina cerului și duhul 
anticristic, el a luat înregistrarea celor 2 rugăciuni de luptă spirituală împotriva 
celor 2 duhuri și de fiecare dată când mergea la o întâlnire cu vreunul din cei din 
conducere, le reda de pe telefonul din buzunar foarte încet, astfel încât să nu se 
audă, știind că lumea spirituală le aude foarte bine. 

E obișnuit să aibă de-a face cu treburi guvernamentale, dar în ciuda experienței lui, 
există multe jocuri extrem de viclene pe care oamenii le joacă. Cu toate acestea, 
de când a început să poarte în buzunar telefonul cu rugăciunile rulând în fundal 
în timpul întâlnirilor, s-au schimbat multe lucruri: minciunile sunt descoperite, 
înțelegerile ascunse dintre indivizi sunt expuse, iar proiectul înaintează mai 
viguros, mai precis și mai limpede ca niciodată. 

Ca strategie, nu e rea. Puteți să-i urmați exemplul, însă dezavantajul este că atât 
el cât și voi, dacă faceți asta, depindeți de ungerea mea. Nu e un lucru rău dar nu 
e ideal din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că dorința Lui e ca fiecare din noi să 
crească în autoritatea spirituală pe care El vrea s-o avem astfel încât să umblăm în 
propria noastră autoritate, să ne proiectăm propria viață spirituală asupra mediilor 
în care suntem, făcând întunericul spiritual să bată în retragere.

Unul din exemplele remarcabile din viața Domnului Isus în care autoritatea 
prezenței Sale risipește întunericul reginei cerului este întâmplarea cu Zacheu. 
Zacheu suferea de sindromul „omului mic”, fiind repudiat de comunitate din cauză 
că era vameș – un vameș evreu, colectând taxe de la evrei pentru romani. Era mai 
degrabă considerat un trădător.

Isus se întâlnește cu Zacheu și nu-i ține nici o predică, din câte ne relatează 
Scriptura, stă la masă în casa acestuia, în casa lui „contaminată” probabil, și doar 
prezența Lui acolo în autoritatea lui supremă asupra reginei cerului aduce claritate 
minții lui Zacheu, pe care o exprimă prin regretul față de ce-a făcut, decizia de a se 
schimba și de-a restitui tuturor celor pe care i-a păgubit. Ce imagine frumoasă!

Așa că indiferent unde folosești telefonul din buzunar, consider-l o cârjă temporară 
până îți dobândești propria autoritate spirituală.
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Învățătura din partea I a acestei cărți are ca scop principal eliberarea de sub 
influența reginei cerului care produce tulburare și confuzie mentală și a duhului 
anticristic care produce blocaje mentale. Am împărțit întreaga lume spirituală a 
celui rău în două strategii pe care el le folosește: înșelătoria și distrugerea, respectiv 
regina cerului și duhul anticristic. Vă recomand să participați la acele rugăciuni de 
eliberare, să le folosiți pentru voi pentru că acesta a fost scopul lor.

Regina cerului apare în Ieremia 44, singurul loc din Scriptură în care e menționată, 
unde e descrisă situația în care, după ce o bună parte din popor pleacă în robia 
babiloniană, rămășița din țară se hotărăște 
să plece în Egipt. Ieremia le pune să nu 
meargă pentru că Domnul nu va fi cu 
ei dacă pleacă, însă ei nu numai că nu 
ascultă, dar îl duc forțat și pe Ieremia 
cu ei. Ajunși în Egipt, Ieremia le spune 
că motivul pentru care li s-au întâmplat 
toate acele rele era pentru că i-au adus 
jertfe reginei (împărătesei) cerului. Ei nu 
acceptă ce le spune Ieremia, ci spun exact 
opusul, că tocmai că din cauză că n-au 
mai oferit jertfe reginei cerului a venit 
distrugerea peste ei. 

Acesta e felul în care acționează regina cerului: sucește, distorsionează  mintea și 
produce confuzie astfel încât judecățile logice simple sunt greu de accesat. Deși 
Ieremia și ceilalți profeți au avertizat în nenumărate rânduri că din cauza păcatelor 
lor vor fi cuceriți de babilonieni și deși aveau un munte de informații care spuneau 
ca invazia lui Iuda și distrugerea Ierusalimului erau iminente, pentru ei toate acele 
avertizări erau egale cu zero. Asta se întâmplă când regina cerului preia controlul 
minții.

Această distorsionare a minții se poate face în mii de feluri care intră toate sub 
marca reginei cerului. Sunt convins că are câteva milioane de supuși cu diferite 
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specializări în a ne suci mintea, dar acum încercăm să facem o prezentare generală 
a acestui spirit demonic de confuzie mentală.

 În comunitatea creștină am observat-o acționând sub trei aspecte: 

•	 prin mesajul „nu ești destul de bun”- imediat ce te-ai hotărât să faci ceva pentru 
Împărăția lui Dumnezeu, începi să fii bombardat cu mesaje de genul: nu poți, 
n-ar trebui, ai avut probleme la capitolul acesta sau la celălalt etc. Nu-i nevoie 
să vi le repet, v-ați confruntat cu ele, îi cunoașteți acuzațiile.

•	 al doilea mesaj e: „Dumnezeu te va abandona” sau deja te-a părăsit, sau că 
situația asta din viața ta arată că Dumnezeu nu e mulțumit de tine, nu va fi 
alături de tine. Le știți și pe astea.

•	 iar al treilea e că oamenii te vor părăsi: dacă te implici în acțiunea asta sau 
cealaltă, dacă intri în grupul 
acela, mai devreme sau mai 
târziu se vor ridica împotriva ta, 
te vor anihila, te vor respinge, vor 
descoperi ce ratat ești etc. 

Aceste minciuni le-am auzit și 
eu în mintea mea și le-am auzit 
de la alți mii de oameni, având 
ca scop să ne oprească să fim 
eficienți în lucrarea Domnului și 
să avem pace. Mulți au încercat 
să lupte împotriva lor proclamând 
adevărul, răstignind firea, și dacă 
luptau într-o zi, a doua zi veneau 
din nou. Și din nou  
luptau și din nou veneau. Iar 
această luptă necontenită îi 
consuma. Problema  
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Mesajele diferă de la o populație la 
alta, dar ideea e că regina cerului e 
o forță invazivă care poate trece ușor 
prin zidurile noastre de protecție, 
ne poate injecta gânduri toxice ca 
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însă nu era nici în creierul lor, nici în suflet, ci problema e invazia reginei cerului 
cu asalturile ei.

În ce-i privește pe necredincioși mesajele reginei cerului sunt exact opusul celor 
pentru credincioși: „demonstrează că poți, asumă-ți riscul acesta, urmează-ți 
obiectivul, fii mare și tare, fii îndrăzneț să dovedești că ești cineva”. Alt tip de 
mesaje ar fi: „fă-o pentru că oricum nu riști nimic, nu sunt consecințe negative”. 
Apoi: ”fă-o pentru că trebuie să obții lucrul respectiv, chiar dacă nu e prea moral.”

Mesajele diferă de la o populație la alta, dar ideea e că regina cerului e o forță 
invazivă care poate trece ușor prin zidurile noastre de protecție, ne poate injecta 
gânduri toxice ca să ne îndepărteze de Dumnezeu, indiferent că ești credincios sau 
nu. Obiectivul ei e să te facă să accepți o mentalitate care se va concretiza într-un 
comportament, ce se opune maturizării tale în Cristos.

Cu siguranță există o combinație între duhurile rele și oameni, mulți din aceștia din 
urmă vorbindu-ne prin duhul reginei cerului, folosindu-i mesajele, după caz.

În urma lansării primei părți, care abordează lupta ta personală cu regina cerului, 
am avut o bucurie exuberantă să primesc mesaje cu atâtea mărturii ale oamenilor 
care zeci de ani s-au luptat cu sentimente de abandonare – din partea lui Dumnezeu 
sau a altor oameni – iar când se întâmpla că alții nu vorbeau cu ei, acesta era 
deja un semn de respingere și, după rugăciunea de eliberare, imediat s-a limpezit 
totul. Mărturisirea, renunțarea și lupta incluse în acea rugăciune au făcut o treabă 
extraordinară de eliberare a credincioșilor.

Capitolul 4



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com  Pagina 44

Capitolul 5
Strategia umblării în
autoritatea prezenței

În acest capitol nu vom discut eliberarea ta, ci despre cum să devii tu un eliberator 
al lumii din jurul tău. Pe măsură ce înaintezi în chemarea ta cerească, vei întâlni tot 
felul de oameni cu probleme din zona reginei cerului, iar dacă ai umblat destul de 
mult cu Domnul, îți vei da seama că arma 
ta cea mai slabă împotriva ei este logica. 
La fel cum pe evreii din Egipt – cărora 
li s-au adus atâtea dovezi că invazia 
babilonienilor se datora faptului că 
jertfeau reginei cerului – nu i-a influențat 
deloc pentru că regina cerului le învăluise 
mintea, îi legase cu fanteziile ei.

Sigur că dacă vrei s-aduci o schimbare în 
societate trebuie să ai logică, să prezinți 
adevărul, să cunoști Cuvântul Domnului, 
toate acestea au mare valoare, dar doar 
faptul că ai dreptate nu-ți garantează că 
vei fi eficient. Noi nu suntem chemați să 
mergem în lume, să prezentăm adevărul 
cu sinceritate și să bifăm că ne-am făcut 
datoria. Suntem chemați să aducem 
transformare!

Dacă nu avem abilitățile necesare de a 
pătrunde prin zidul de protecție al „reginei cerului”, să-i atacăm și să-i demontăm 
întăriturile din mințile oamenilor, nu vom fi eficienți. Putem fi sinceri, putem avea 
dreptate, pasiune, putem să sacrificăm mult, dar nici unul din acestea nu sunt 

Putem fi sinceri, putem avea 
dreptate, pasiune, putem să 

sacrificăm mult, dar nici unul 
din acestea nu sunt monede 

principale de schimb în 
Împărăția Cerurilor. Dumnezeu 

vrea să aducem transformare, 
să fim eficienți, să avem roade 

măsurabile, verificabile, 
susținute în avansarea 

Împărăției Cerurilor!
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monede principale de schimb în Împărăția Cerurilor. Dumnezeu vrea să aducem 
transformare, să fim eficienți, să avem roade măsurabile, verificabile, susținute în 
avansarea Împărăției Cerurilor!

Să privim lucrurile în termeni concreți: stai de vorbă cu cineva care e pe cale să 
ia o decizie rea și îi aduci diferite argumente încercând să ajuți acea persoană, dar 
ea nu pare să te audă și va pleca sfidând tot ce-ai încercat să-i spui, convinsă să-și 
urmeze decizia inițială. După o săptămână discută cu altcineva care-i aduce exact 
aceleași argumente pe care i le-ai adus și tu și dintr-o dată i se deschid ochii, își dă 
seama că voia să facă o prostie și își schimbă total hotărârile. Se întoarce la tine 
și-ți prezintă toate motivele pentru care și-a schimbat hotărârea, iar tu te gândești 
nedumerit: „ce s-a întâmplat cu discuția noastră de săptămâna trecută?” Doar 
și eu i-am spus aceleași lucruri, dar n-a „auzit”!...” Asta pentru că, deși ai avut 
dreptate, n-ai avut autoritate împotriva reginei cerului care se „juca” cu mintea ei, 
iar celălalt consilier care a folosit aceeași logică avea un nivel mult mai înalt de 
autoritate și a pătruns prin zidul construit de regina cerului în jurul minții persoanei 
respective. Astfel că adevărul rostit de tine, dar care n-a reușit să pătrundă, a 
pătruns prin celălalt consilier. Aceasta este diferența dintre a dispune de adevăr, 

logică, compasiune, dar a nu avea 
autoritatea, și a avea autoritate mare 
asupra reginei cerului.

Obiectivul nostru e să umblăm 
în autoritatea prezenței, să putem 
dărâma acele ziduri (întărituri) pe 
care regina cerului le-a ridicat într-o 
comunitate sau într-o persoană, astfel 
încât adevărul să-i pătrundă. Cum 
ajungem acolo? 

Am studiat această problemă făcând o incursiune prin Evanghelia lui Matei. Îi 
îndemn pe cei care sunt serioși în această privință să treacă prin toate evangheliile, 
pentru că eu voi împărtăși doar câteva situații din Matei, și să-și pună o singură 
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întrebare: „în ce situații Îl auzeau oamenii pe Dumnezeu, în ce situații nu-L auzeau 
și care e diferența?” Veți descoperi, astfel, numeroase indicii despre felul în care 
puteți dobândi autoritate împotriva reginei cerului.

5.1 Maria. Iosif
Să începem cu îngerul Gabriel în vizită la Maria: în primul rând ea se sperie, 
îngerul o liniștește, iar apoi îi propune să accepte să rămână însărcinată de la 
Duhul Sfânt, iar ea, fiind virgină, are o reacție logică de neacceptare din cauza unei 
probleme de logistică. Nu văd nici un fel de influență a reginei cerului aici. Îngerul 
o asigură că logistica este acoperită, iar ea, atunci, îi acceptă propunerea. Maria 
dispune de o capacitate extraordinară de a accepta un adevăr greu de înțeles. 

Nu avem evidențe din istoria poporului evreu că, în acea perioadă tinerele din Iuda 
și Israel se rugau și sperau să conceapă virgine fiind, împlinind ceea ce Domnul a 
spus în Isaia. Era un cuvânt profetic cunoscut, dar nu avem evidențe că aceasta era 
o pasiune adâncă a Mariei când Gabriel i-a făcut propunerea. Cred, mai degrabă, 
că această propunere revoltătoare a venit fără să existe vreo astfel de dorință, iar 
Maria a spus pur și simplu: „da”. Nicio evidență a prezenței reginei cerului în 
raționamentul ei.

Să-l luăm pe Iosif: logodnica lui se întoarce după o ieșire în afara orașului și e 
însărcinată. Reacția lui e una normală, ca a oricărui tânăr într-o astfel de situației: 
se hotărăște să rupă relația. Ceva logic, nu văd nici o urmă de regina cerului aici. 
Îngerul îi apare și lui Iosif și-i spune, parafrazând: „uite, știu că ești rănit, știu că 
locuiești într-un sătuc unde toată lumea te cunoaște, știu că ai o reputație foarte 
bună, Dumnezeu Însuși spune despre tine că ești un om neprihănit, dar, dacă nu 
te superi, Dumnezeu ar vrea să-ți distrugă puțin reputația asta…Ce zici să te muți 
împreună cu Maria?” Așa că nimeni din sătuc nu se îndoia că Iosif se culca cu ea și 
o lăsase însărcinată.

Capitolul 5



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 47

Iosif a trebuit să moară față de lucrul cel mai drag lui până atunci: imaginea lui de 
om integru, om neprihănit în comunitate. Acum e doar… ca ceilalți. A acceptat fără 
să clipească. Nici urmă de regina cerului.

Mai târziu vine din nou îngerul și-i spune: „vreau să mergi în Egipt, cam… în 
clipa asta…” Adică, din nou să-i strice 
reputația? Locuiau de vreo doi ani 
la Betleem, într-o comunitate nouă, 
unde avea o slujbă bună, un nume bun 
și dintr-o dată să plece noaptea, fără 
să spună nimănui, fără să-și termine 
lucrările începute…Cu siguranță au 
fost voci care l-au bârfit după plecare, 
nemulțumiți că i-a lăsat baltă. Însă 
Iosif ascultă și din nou îi dă voie lui 
Dumnezeu să-i distrugă reputația. 

Probabil că după ce au ajuns în Egipt a aflat de masacrul din Betleem și s-a 
îngrozit de cât de aproape au fost. Când Dumnezeu îi spune să se întoarcă și află 
că Arhelau domnea în locul tatălui său trebuie să se mute din nou, și anume la 
Nazaret, nu tocmai locul lor preferat. În toate aceste cerințe extreme ei dovedesc 
ascultate extremă, fără urmă de opoziție. Singura opoziție de la începutul istorisirii 
evangheliilor o găsim la Zaharia. O cunoașteți. 

Apare apoi primul incident.

5.2. Ioan Botezătorul
Ioan Botezătorul a venit predicând pocăința și ne-am aștepta ca regina cerului să fie 
prezentă îndepărtând oamenii, dar n-a fost așa. 

Ioan Botezătorul era destul de dur, nu folosea prea multe amabilități, nu făcea 
minuni, n-avea o atitudine prea călduroasă, dar cu toate acestea oamenii veneau 
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la el pentru că îi înțelegeau mesajul și-l acceptau. Cei din Sanhedrin au venit și 
ei și de frica păcatului omisiunii au zis: „vrem și noi să fim botezați”, dar Ioan îi 
refuză pe motiv că n-au demonstrat pocăință sinceră. Și ei acceptă această palmă 
dureroasă peste obraz.

Apoi, vine Isus la Ioan și-i cere să-L boteze, iar Ioan refuză spunând că el trebuie 
să fie botezat de Isus. Aici avem prima apariție a reginei cerului pe care am găsit-o. 
Cum spuneam, regina cerului distorsionează adevărul. Nu întregul adevăr, pentru 
că în mare parte Ioan avea dreptate: Isus era mai neprihănit ca el, mai minunat, cu 
mai multă autoritate decât el, Isus era Alesul și era mai potrivit ca Ioan, un muritor 
de rând, să fie botezat de Fiul lui Dumnezeu. Gândul acesta care regina cerului l-a 
pus în mintea lui Ioan a fost foarte corect, dar era incomplet. Isus nu venea să fie 
botezat pentru păcatele Lui, asta a înțeles Ioan, ci Isus venea să se identifice cu 
păcatele omenirii, să realizeze un act profetic, care-L va lega de oamenii căruia 
urma să-i slujească și de aceea trebuia să fie botezat de Ioan, care era cel trimis de 
Dumnezeu să pregătească calea pentru Isus.

Vedeți, din această primă întâlnire cu distorsionarea atât de subtilă și sofisticată a 
minții produsă de regina cerului, putem învăța lecții profunde: în primul rând, prea 
adesea, cei care par să fie cel mai aproape de Dumnezeu sunt cei mai susceptibili 
de a fi infectați de regina cerului. Știu că sună urât, dar am să detaliez și am să 
revin la sfârșitul vieții lui Ioan și-am să vă arăt de ce era el atât de susceptibil atât 
la începutul cât și la sfârșitul vieții lui. Deocamdată mă limitez la afirmația că prea 
adesea urmărirea cu acuratețe a sfințeniei va deschide ușa pentru ca regina cerului 
să ne sucească gândirea. E extrem de paradoxal și extrem de neașteptat ca cei ca 
Ioan Botezătorul, care sunt cei mai obsedați de sfințenie, să ajungă să fie pradă 
sigură a reginei cerului. Am să revin la acest concept pe măsură ce parcurgem 
Evanghelia lui Matei.

În al doilea rând, o altă lecție din acest incident este că atunci când ne identificăm 
cu cei pe care-i consiliem, aceasta ne va conecta cu demonii lor. Spre exemplu: e 
o diferență uriașă între a sta la biroul tău cu o ungere divină foarte puternică și să 
scrii pe blog despre traficul de persoane, și a invita pe cineva care a fost victima 
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traficului să locuiască la tine în casă, în timp ce tu încerci să-o restaurezi. E foarte 
ușor să stai retras într-un spațiu în prezența Domului și să cugeți despre ce se 
întâmplă afară. Nu te „murdărești”. Dar când te apropii de păcătos și-l aduci la 
tine acasă și te confrunți cu rănile lui, cu lipsa lui de încredere, cu instinctele lui de 
supraviețuire etc., vei fi afectat.

Isus Cristos știa asta. Știa că regina cerului era piesa centrală a întăriturii de peste 
Israel din acea vreme. Ioan 1: „a venit la ai Săi și ai Săi nu l-au primit”. Știa că 
deși El era la înălțime în ceea ce privește adevărul, nu ajungea să-l rostească dintr-
un loc de siguranță din templu, ci că trebuia să se identifice prin botez cu păcatul, 
nedreptatea, zdrobirea națiunii sale, incluzând în mod specific regina cerului. Din 
acel moment s-a declanșat crunta bătălie.

5.3 Ispitirea lui Isus
A ieșit din apă și, să fim atenți la ce spune Scriptura, Duhul Sfânt L-a dus în pustie. 
Duhul Sfânt e opusul reginei cerului – amândoi încearcă să-ți influențeze mintea, 
amândoi au capacitatea extraordinară de a trece prin zidurile pe care tu, cultura, 
religia le-au ridicat în viața ta, iar Duhul Sfânt știa că Isus nu era încă pregătit să 
facă lucrarea lui Dumnezeu, până ce nu câștiga această bătălie strategică împotriva 
reginei cerului înainte de a-și începe lucrarea.

Duhul Sfânt, deci, l-a dus într-un loc al crizei, unde să fie asaltat de diavol la 
nivelul minții cu manipulare, ca armă finală de atac a reginei cerului. Prea adesea 
punem pe seama diavolului ceea ce face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt cunoaște puterea 
exercițiului. Nu poți avansa într-un domeniu doar acumulând informație, trebuie să 
„mergi la sală” să exersezi. Trebuie! Nu este altă cale.

Duhul Sfânt îl duce în pustie și-l expune intenționat la o manipulare extremă 
din partea reginei cerului. Un alt detaliu la care trebuie să ne oprim e afirmația 
științifică, medicală care spune că după ce a postit 40 de zile a flămânzit. Să facem 
diferența între poftă și foame: dacă ați ținut un post lung, pofta te chinuie în prima 
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săptămână – pofta are de-a face cu obișnuința care spune „hrănește-mă!” Dar, dacă 
postești corect, cam după o săptămână  nu mai simți dorința aceea intensă după 
mâncare, corpul tău trece prin niște schimbări în care folosește resursele pe care le 
are. Între ziua 30 și 50, în funcție de constituția fizică, reapare senzația de foame, 
ca indicator al faptului că rezervele s-au terminat, nu mai postești ci ai ajuns la 
înfometare. Corpul a început să consume organe vitale pentru supraviețuire, cum 
ar fi ficatul. E un stadiu foarte grav. Atunci trebuie să oprești imediat postul și să 
începi să mănânci pentru a nu ajunge în pericol. Acesta e motivul pentru care în 
multe din campusurile de refugiați unde este înfometare, deși li se aduce mâncare, 

continuă să moară pentru că au produs 
daune organelor lor vitale.

Isus era, prin urmare, într-o criză legitimă 
– nu era o problemă de autocontrol – îi 
era foame pentru că ajunsese la faza de 
înfometare în care urmau să-și producă 
daune ireversibile în corp. Și în această 
situație critică, în care Duhul Sfânt l-a 
adus, când era extrem de vulnerabil, vine 
diavolul. De ce a făcut Duhul Sfânt așa 
ceva? Pentru că scopul ispitirii a fost 

dobândirea autorității, iar dintr-un loc „călduț” nu dobândești prea multă autoritate. 
Să vă dau un exemplu banal: dacă am 5 milioane de dolari și Dumnezeu îmi spune 
să dau 5 dolari unui cerșetor, câștig ceva autoritate? Nu! O cifră cu multe zerouri 
îmi va aduce autoritate, dar dacă am doar 5 dolari și îi dau cerșetorului, îmi va 
aduce asta mai multă autoritate? Absolut! Isus ne-a arătat acest principiu în pilda 
văduvei sărace. Situația aceea dificilă, de sacrificiu, în care Duhul Sfânt ne duce 
intenționat, cu toată împotrivirea noastră, e locul în care creștem în autoritate. 
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5.3.1 Ispita I
Duhul Sfânt știa că Isus avea doar 3 ani ca să-și facă lucrarea, de acea trebuia să se 
antreneze din greu. În înfometarea lui, diavolul vine cu manipulare sub trei aspecte. 
Primul: ți-e foame deci transformă pietrele în pâini și mănâncă. Puterea manipulării 
stă în adevărul din această afirmație. Care era adevărul? Nevoia lui de a mânca 
era perfect legitimă – nu vorbim de a i se satisface un moft, era un om înfometat 
care avea nevoie de hrană, făcea voia 
lui Dumnezeu, era în suferință. Apoi, 
Isus avea puterea să transforme pietrele 
în pâini. Iar faptul că nu există nici o 
interdicție în Biblie de a transforma 
pietrele în pâini, e din nou adevărat. 
Nu era un păcat clar. N-ar fi făcut rău 
nimănui, nici creației, nici lui însuși, 
nici Împărăției sau reputației lui 
Dumnezeu. Deci propunerea diavolului 
pe care regina cerului încearcă să i-o 
inoculeze e îmbrăcată în toate aceste adevăruri.

Totuși există un adevăr mai mare! Isus îi răspunde: „omul nu trăiește numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Să parafrazăm puțin. 
Ceea ce Isus spune de fapt, este că urmărirea resurselor spirituale e mult mai 
importantă pentru El decât resursele fizice. Prioritatea Lui dimineața, la amiază 
și seara era de a identifica și a îmbrățișa resursele spirituale pentru a deveni un 
gigant spiritual! Isus n-a dezbătut adevărurile care i le-a prezentat diavolul, ci 
a argumentat cu un adevăr mai mare spunând că avea ca obiectiv prioritățile 
spirituale. Știa că e la antrenament, că e testat, că trebuia să învingă acest duh care 
încerca să-l manipuleze în acea situație și a ales să asculte de Dumnezeu în loc să 
se îngrijească de propriile nevoi fizice.

Acesta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem pentru a dobândi autoritate 
asupra manipulării.
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Mă uit la viața mea și îmi dau seama că am acest stil de viață de mult timp, 
în special în ce privește banii. Am căutat mai întâi autoritatea spirituală prin 
generozitate cu toate variațiile ei, în detrimentul profitului personal. Ca afacere, 
avem aproximativ 1000 de produse disponibile pe pagina web, din care mai puțin 
de 100 sunt de vânzare. Deci, cam 90% din ce-am primit de la Dumnezeu dăm 
înapoi, cu permisiunea să fie copiate, transmise mai departe, folosite în predici fără 
a mă cita. Am considerat că e mult mai important să aduc schimbare, să transmit 
mesajele primite de la Domnul, decât să fac un profit. N-a fost totdeauna ușor, am 
avut perioade lungi de greutăți, dar în toate acestea am avut sute de ocazii de a 

pune banii înaintea lucrurilor spirituale și în 
cele mai multe din cazuri am văzut capcana, 
si-am decis să alerg cursa lungă de urmărire 
a autorității spirituale, de a semăna din 
belșug, lăsând secerișul la vremea hotărâtă de 
Dumnezeu. Acesta e doar un aspect în care 
am văzut roadele acestui principiu în viața 
mea.

În concluzie, primul domeniu în care trebuie 
să fim conștienți că trebuie să ne opunem 

reginei cerului este acela de a nu ceda seducției ei de a ne împlini propriile nevoi 
materiale în detrimentul nevoilor spirituale, iar zi de zi căutarea Lui Dumnezeu 
pentru noi e primordială, presupune sacrificiu, stă deasupra confortului și 
avantajelor personale. 

5.3.2 Ispita a II-a
Al doilea domeniu e mai spectaculos: aruncă-te jos și ai încredere că Dumnezeu te 
va proteja. Matei 4: 5-7. Care sunt adevărurile? 1. Dumnezeu cu siguranță a promis 
protecție. Diavolul a citat cu acuratețe versetul, era din Cuvântul lui Dumnezeu 
și se aplica și lui Isus. Asta era „vrăjeala”.      2. Mai mult decât atât, Dumnezeu 
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I-a dat lui Isus puterea de-ași salva viața și a folosit-o de mai multe ori când, de 
exemplu, mulțimea a încercat să-l arunce în prăpastie, iar el a dispărut din mijlocul 
lor, sau când n-a permis să fie înecat în Marea Galileei. 3. Dumnezeu Îi garantase 
că nu va muri înainte de vremea hotărâtă. Trei adevăruri care erau îmbibate în 
oferta reginei cerului.

Isus i-a răspuns: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!” Iată interpretarea 
mea: să nu ne concentrăm pe loialitatea Lui Dumnezeu față de noi, ci pe loialitatea 
noastră față de El! 

În momentul în care credem că l-am 
înțeles pe Dumnezeu, că cunoaștem 
principiile Lui și credem că putem 
argumenta logic că Dumnezeu ne 
datorează una sau alta, avem probleme 
grave. Tocmai aceasta era problematica 
lui Iov – el era absolut convins că 
Îl înțelegea pe Dumnezeu, absolut 
convins că Dumnezeu i-a încălcat 
drepturile, și-a făcut un apel nevrotic 
la adresa lui Dumnezeu să trăiască în 
integritate și să respecte înțelegerea 
propusă de Iov, însă s-a înșelat 
amarnic.

Trebuie să ne oprim din a pune la îndoială integritatea lui Dumnezeu, din a încerca 
să explicăm care sunt principiile corecte și să pretindem că Dumnezeu ne datorează 
ceva. E-adevărat că sunt multe promisiuni în Scriptură și pasaje care îi onorează pe 
cei care își revendică acele promisiuni, dar, în general, poziția noastră de siguranță 
trebuie fie aceea în care ne concentra pe credincioșia noastră față de Dumnezeu! 
Dumnezeu e enigmatic, departe de a putea fi înțeles de mintea umană, căile Lui 
sunt superioare căilor noastre și gândurile Lui sunt superioare gândurilor noastre 
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după cum spune Isaia 55:8,9. El are întotdeauna dreptate, acționează totdeauna 
corect, întotdeauna e bun și în cea mai mare parte e de neînțeles.

Să vă dau din nou un exemplu din viața mea: m-am mutat în California pentru că 
acolo locuiau bunicii mei, acolo a crescuse tatăl meu și am fost trimis să am grijă 
de bunica pe când bunicul era pe moarte. Am rămas să locuiesc acolo deși nu mi-a 
plăcut și voiam să plec, dar Dumnezeu mi-a subliniat clar că trebuie să stau, nu 
doar undeva în California, ci în sudul Californiei, care îmi displăcea și mai mult. 
Dumnezeu m-a ținut mulți ani acolo fără să-mi spună de ce, care era obiectivul 
din moment ce nu aveam acolo nici o lucrare de slujire, indiferent câte am încercat 
n-am fost suficient de atrăgător pentru cei de acolo, cu toate că, în atâtea alte 
locuri din lume unde zburam, oamenii erau interesați. Nu înțelegeam, Îi ceream 
lui Dumnezeu explicații, dar nici un răspuns. Am făcut tot felul de rugăciuni 
de pocăință, de renunțare, de curățare... nimic n-a adus nici măcar un dram de 
schimbare. 

În cele din urmă, din senin, Dumnezeu îmi spune că mi-am îndeplinit misiunea 
acolo, deși până acum tot nu mi-a spus care era, și că puteam să plec. N-am 
primit nici o explicație, dar dacă privesc înapoi am satisfacția că am luptat bine 
lupta, că am rămas, am lucrat ce am putut și ce-am știut, deși nu părea s-aducă 
roadă, iar Dumnezeu a bifat misiunea îndeplinită și mi-a dat drumul să plec cu 
remarca lucrului bine făcut. În felul acesta trebuie să trăim: concentrați asupra 
responsabilității noastre, asupra credincioșiei noastre față de Domnul în loc să 
facem liste cu ceea ce El ne datorează.

Isus avea și El de trecut acest test înainte de a-și lua în primire misiunea și l-a 
trecut cu brio! 

5.3.3 Ispita a III-a
A treia ispită e mama tuturor ispitelor de la specialistul nr. 1 în manipulare – 
diavolul I-a zis lui Isus: „închină-Te mie și-ți voi da toate împărățiile lumii”. Care 
e adevărul aici? Nu știu și nici nu mă interesează. Nu știu dacă putea să-I dea 
toate împărățiile pământului și nici nu mă interesează în acest moment pentru că 
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Isus a venit imediat cu un adevăr mult mai mare spunând că Se va închina doar 
Dumnezeului Lui. 

Privind la cele două oferte observ că diavolul promite să ne dea ceea ce Dumnezeu 
vrea să ne dea, dar în alt fel. Diavolul i-ar fi dat regatele lumii, presupunând, dar 
fără cruce. Dumnezeu voia să-I dea Numele care-i mai presus de orice Nume, 
să-L facă Domnul domnilor și Regele regilor, dar trecând pe la cruce. Dac-ar 
fi acceptat oferta diavolului în locul suferințelor crucii câteva ore într-o zi, ar fi 
ajuns sluga diavolului, ar fi devenit posesiunea lui, mai degrabă decât să posede 
El împărățiile lumii. E același joc vechi, aceeași abordare ca în grădina Eden – 

Dumnezeu intenționa ca Adam și Eva să 
devină extrem de înțelepți, competenți 
și pricepuți, iar diavolul le propune o 
scurtătură: „vă dau eu darurile astea care 
credeți că vi le va da Dumnezeu, dar mai 
bine, mai repede și mai ușor.” Bineînțeles 
că propunerea a venit cu o doză de 
otravă…

Avem un contraexemplu minunat în cazul 
lui Avram. Avram împreună cu oamenii săi 
au pornit în urmărirea lui Chedorlaomer și 
a celorlalți împărați care erau cu el, care 
prădaseră Sodoma și Gomora și care-l 

capturaseră și pe Lot cu soțiile și averile lui și-i învinge, restituind împăraților 
Sodomeni și Gomorei toate bogățiile care le fuseseră furate. Aceștia din urmă, fiind 
foarte recunoscători, îi propun lui Avram să păstreze el bogățiile și să le înapoieze 
doar oamenii. Si-acum fiți atenți! „Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic 
mâna spre Domnul, Dumnezeul Cel prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului, 
și jur că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o 
curea de încălțăminte, ca să nu zici: „Am îmbogățit pe Avram.” Nimic pentru mine, 
afară de ce au mâncat flăcăii, și partea oamenilor care erau cu mine, Aner Eșcol și 
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Mamre: ei pot să-și ia partea lor!”(Gen. 14:22-24 VDC) Cu alte cuvinte: „voi primi 
doar de la Domnul”. Avea o ocazie grozavă să ia multe bunuri de la Sodoma și 
Gomora și le refuză pe toate pentru că voia să-și primească averile numai și numai 
din mâna Domnului! Ce exemplu extraordinar! Imediat în versetul următor: „După 
toate acestea, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avram într-o viziune, zicând: 
„Avram, nu te teme! Eu sunt scutul Tău și răsplata ta cea foarte mare.”(Gen. 15:1 
NTR) Cu alte cuvinte: „Avrame, sunt mândru de tine, ai făcut alegerea corectă!”

Cine e Dumnezeul tău? E Dumnezeul a tot creator, sau e cultura?

A apărut recent un tip de creștinism umanist, dacă putem asocia acești doi termeni, 
care se bazează pe studiile lor, pe CV-ul lor, pe conturile de pe rețelele sociale 
pentru a obține ceea ce doresc și foarte puțini sunt gata să-și asume riscul de a 
depinde de Dumnezeu și nu de cultură pentru a avea un venit. Dacă ești în această 
categorie, ai căzut în a treia capcană a celui rău.

Să facem un rezumat: ca să poți supraviețui în prezența reginei cerului, ca să ai 
autoritate asupra ei și să poți umbla în binecuvântarea/autoritatea prezenței pe 
care a demonstrat-o Isus în cazul lui Zacheu, va trebui să ai victorie în aceste trei 
domenii de ispitire, va trebui să mergi la antrenamentele la care Duhul Sfânt te 
duce și să ai un stil de viață în care urmărirea comorilor spirituale prevalează! 

Fiecare din noi care chemăm Numele Domnului trebuie să ne disciplinăm mult mai 
mult decât la a pune doar câte o zi sau o săptămână de o parte și să găsim tot felul 
de scuze pentru a dobândi autoritatea spirituală. E un test, iar dacă-l treci și reușești 
să refuzi distragerile, să refuzi niște lucruri foarte legitime pentru a face lucrurile 
mai bune, va aduce schimbarea în ce privește autoritatea ta asupra reginei cerului 
din afara ta.

Apoi, avem nevoie de un stil de viață de loialitate față de Dumnezeu, în loc să 
ținem scorul la cât a făcut El pentru noi sau să dăm vina pe El când ni se pare că 
nu-și respectă prevederile contractuale.
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Iar apoi, un stil de viață care presupune a aștepta atât cât trebuie pentru a primi cele 
mai bune daruri din mâna Domnului.

Privind la Ismael prin filtrul influenței reginei cerului – a fost un dezastru. Și a 
rămas un dezastru până când Dumnezeu a spus: „m-a săturat de toate prostiile 
lui, scăpați de el și de mama lui pentru că un astfel de sclav nu va concura cu 
fiul.”  Ismael ar fi trebuit să aștepte să primească darul din mâna Domnului fără să 
provoace atâtea scandaluri.

Aș putea să dau exemple de cel puțin 5 evenimente-cheie din viața mea în care 
am ratat și regina cerului m-a prins, gândirea mi-a a fost distorsionată și-am luat 
decizii greșite. Iar în fiecare din aceste cazuri pot să identific care a fost gândul 
acela greșit.

Am un prieten care a ilustrat maiestuos obiectivele lui Dumnezeu și felul în care 
El l-a pus la antrenament. E un om de afaceri și trecea printr-o perioadă dificilă, 
neștiind că partenerul lui de afaceri trăia în păcat și astfel deschidea ușa pentru ca 
tot felul de „mizerii” să intre în firmă. Prietenul meu făcea tot ce putea să rezolve 
situația – urmărea principiile lui Dumnezeu, ne consultam, dar indiferent ce făceam 
ușile erau închise, blocajele nu dispăreau iar afacerea se apropia de faliment. Se 
ruga mult, petrecând nopți în rugăciuni fervente în fața Domnului rugându-L să-i 
salveze afacerea. Pe măsură ce criza creștea se ruga mai mult și mai cu foc și într-o 
anumită măsură Îl lua pe Dumnezeu la rost spunând: „am făcut tot ce-ai spus, 
unde-i promisiunea?” Dar într-o noapte Îl aude pe Dumnezeu Tatăl spunându-i lui 
Isus: „l-ai văzut pe fiul meu Fred, cu câtă ardoare mă caută? Așa-i că-i un lucru 
frumos?”… Dumnezeu îl duse la antrenament ca să-și schimbe prioritățile în viață, 
iar într-un moment de criză când era gata să-și piardă toată investiția, în cel mai 
greu moment al vieții lui e impresionant cât timp a găsit să petreacă în prezența 
Domnului, iar Domnul îi spune: „se pare c-a funcționat antrenamentul tău”. În cele 
din urmă Dumnezeu a schimbat împrejurările, a deschis niște uși iar astăzi afacerea 
lui prosperă, dar a trebuit să-și câștige autoritatea asupra reginei cerului prin a 
pune căutarea lui Dumnezeu deasupra eforturilor de a-și salva afacerea și deasupra 
acuzațiilor că Dumnezeu nu-și ține promisiunile.
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Încă o dată: adevărurile de bază pe care trebuie să le implementăm practic, în stilul 
nostru de viață, nu doar în cunoaștere, sunt: 

•	a pune căutarea comorilor spirituale 
pe primul loc;

•	a fi loiali față de Dumnezeu, nu a 
ține evidența lui Dumnezeu față de 
promisiunile Lui;

•	voința de a aștepta până la capăt să 
primim darurile cele mai bune din 
mâna Domnului în loc de a alege 
scurtătura propusă de cel rău.

Ieri am avut un timp de rugăciune 
extraordinar cu o persoană pe care o 

respect profund. E într-o situație în viață în care e complet blocată și nimic din 
ce le-am sugerat n-a funcționat. Ieri m-a îndemnat Domnul să-i vorbesc despre 
Sem, Ham și Iafet și faptul că, cel mai probabil, dacă ne uităm atent în Scriptură, 
Sem era cel de-al doilea născut, Iafet era primul și despre implicațiile acestui fapt 
în istoria biblică. Adevărul desprins de aici n-a fost pe atât de mare pe cât erau 
altele pe care i le prezentasem înainte, dar în acea rugăciune despre Sem, Iafet 
și viața ei ca a doua născută, a atins-o și-a schimbat-o profund. Mă uit cu uimire 
la perseverența cu care a rămas luni de zile în luptă, când orice îi oferisem nu 
funcționa ci, dimpotrivă, situația se înrăutățea, iar cel rău o momea încontinuu, 
dar spre beneficiul ei veșnic, n-a cedat să primească de la cel rău ceea ce a crezut 
că Domnul îi va da în cele din urmă și i-a dat. A câștigat autoritate enormă din 
antrenamentul la care o dusese Dumnezeu. Nu înțelegeam de ce lucrurile nu 
funcționau, tot ce-i mai puteam spune era să aibă încredere în Domnul că El avea 
un scop cu situația aceea iar într-o zi durerea urma să fie corectă. Acum înțeleg: 
provenea dintr-un mediu manipulativ, iar Domnul a vrut s-o treacă prin foc pentru 
a dobândi o autoritate uimitoare împotriva duhului de manipulare pentru că a fost 
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gata să aștepte să primească din mâna Domnului și nu a diavolului.

La sfârșitul ispitirii din Matei 4:11 avem o imagine splendidă. În sfârșit Isus putea 
să-și tragă sufletul, ispitirile se terminaseră pentru o vreme, nu că diavolul ar fi 
încheiat de tot cu Isus, dar acum se putea odihni puțin iar îngerii vin să-i slujească. 
Dumnezeu îi dă ceea ce El a refuzat să ia la prima ispită. 

Isus a trecut testul în care diavolul și-a folosit cele mai bune tehnici de manipulare 
dobândite de-a lungul secolelor, și era acum gata să intre în lucrarea Sa.

5.4. Intensificarea autorității
Lupta nu se terminase. De-a lungul lucrării vedem cum autoritatea Lui creștea 
treptat, fără ezitări în care într-o zi s-o aibă, iar în alta nu. De fiecare dată când se 
ridica împotriva reginei cerului și câștiga încă o bătălie, era încă un exercițiu de 
antrenare, care îi întărea autoritatea.

Primul lucru pe care-l face după ispitire a fost să părăsească Nazaretul și să meargă 
să locuiască în Capernaum. De ce în Capernaum? Ca să împlinească Scriptura, iar 
Scriptura ne spune clar în Isaia și preluat în evanghelii că acest oraș, Capernaum, 
era sediul central al duhului umbrei morții, care se interpune între om și Dumnezeu 
și produce sentimentul de abandon, care e o minciună. Și Isus alege intenționat acel 
loc, ca să se opună minciunii și manipulării reginei cerului care se manifesta prin 
duhul umbrei morții. Rezultatul a fost o autoritate extraordinară.

Gândiți-vă la acea fază de început din Capernaum în care își cheamă primii patru 
ucenici într-un mod revoltător: fără interviu, fără prezentarea „politicii firmei”- 
doar un simplu „veniți după mine”. Și ei au mers. Regina cerului nu se mai putea 
juca cu mințile lor pentru că Isus trecuse testul cu brio, iar după ispitire o provoacă  
cu o lovitură frontală – o atacă exact în sediul central de la Capernaum ca să-i 
distrugă întăritura.

Capitolul 5



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 60

După aceea Isus își începe lucrarea de vindecare, iar vestea despre vindecările lui 
se răspândește nu doar în Galileea, ci s-a dus dincolo de teritoriul israelian până 
în Siria, dincolo de Înălțimile Golan, după cum le cunoaștem azi, iar neamurile 
veneau din Siria pentru că auzeau că Isus putea să-i ajute, iar regina cerului nu avea 
putere să-i descurajeze.

Urmează apoi pasajul minunat al 
predicii de pe munte din Matei 5, 6 
si 7 unde Isus învăța. Isus a contestat 
fiecare normă religioasă și culturală 
din acea vreme, intenționat. Aceasta 
era teza lui de doctorat în fața reginei 
cerului. A sfidat-o, n-a vrut să umble 
pe vârful degetelor ca să n-o deranjeze, 
sau să-și îmbrace mesajele cu acte 
frumoase de vindecări miraculoase, ci 
a declarat adevărul cu fermitate. Trei 
capitole solide de asalturi masive la 
tiparul predominant de gândire. Iar după aceste capitole autoritatea Lui era atât de 
mare încât oamenii rămâneau uimiți Matei 7:28,29. 

Termenul „uimiți” e foarte puternic aici, având mai degrabă semnificația de 
„înmărmuriți”, oamenilor li se tăia respirația, erau loviți atât de puternic de adevăr 
încât lumea lor se zdruncina, mesajul era atât de copleșitor. Aceasta era „exousia” 
adică puterea, autoritatea cu care-i învăța Isus. De ce? Pentru că luptase împotriva 
reginei cerului suficient de mult ca să-și câștige această autoritate, demolând 
întăriturile ei din mințile oamenilor, câștigând tot mai mult teritoriu. „Exousia” 
este cea care o învinge pe regina cerului, nu logica. Isus n-a petrecut ore în șir 
ca să demonstreze ce spunea, ci pur și simplu a transmis mesajul care era atât de 
viu și de real. Această „exousia” pe care o avea, autoritatea, nu puterea de a face 
minunile pe care le făcuse în Capernaum, a dobândit-o urmărind cu intensitate 
comorile spirituale. N-a fost ușor, dar tot își găsea timp să petreacă cu Domnul, 
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chiar dacă ucenicii nu-l ajutau prea mult. S-a concentrat asupra loialității lui fată 
de Dumnezeu, fără să țină evidența a ce Îi datora Dumnezeu și a fost dispus să 

aștepte până după răstignire ca să primească 
comorile pe care le dorea cu ardoare și le-a 
cerul în rugăciunea din Ioan 17, dar voia să 
le capete din mâna lui Dumnezeu. 

Rezultatul acestei atitudini a fost creșterea 
în autoritate. După capitolele 5 la 7 ajungem 
la 8 unde, priviți succesiunea evenimentelor 
– un punct forte al cărții lui Matei, mai întâi 
leprosul vine și-i spune „dacă vrei, poți să 

mă cureți”. Aceasta era una din primele extensii ale înțelegerii lui Isus: o persoană 
care are o anumită revelație despre Isus și face un pas mai departe în cunoașterea 
Lui. Însă extensia aceasta în cunoașterea/înțelegerea lui Isus este dusă și mai 
departe de centurionul roman care spune: „Am priceput! Nu-i nevoie să vii până la 
mine acasă să-mi atingi sluga. Doar spune un cuvânt acolo unde ești.” Iar reacția 
lui Isus este: „Wow! Zidurile regine cerului cad până și la neamuri! Grozav!”

În capitolul 8:23 avem două situații în care percepția oamenilor despre Isus este 
umbrită. Prima a fost potolirea furtunii: treceau lacul Galileei din Capernaum spre 
un teritoriu în afara Israelului, s-a iscat o furtună, iar ucenicii n-au reușit să-și 
depășească necredința, crezând că Cel care a făcut atâtea minuni nu se va îneca, ci 
va liniști furtuna, și-au intrat în panică. Ce era diferit? Nu mai erau în Capernaum, 
unde câștigase atât de mult teritoriu spiritual în fața împărăției întunericului. Se 
apropiau de teritoriul care era sub influența demonilor care-i stăpâneau pe cei 
doi gadareni ce locuiau în morminte. Isus dărâmă fără probleme întăriturile lor 
demonice, eliberându-i pe cei doi, pentru că avea autoritatea pe care o câștigase 
prin atâtea victorii anterioare asupra celui rău. Însă, a doua situație de „orbire” - 
locuitorii din zonă Îl declară „persona non grata” și-L dau afară în ciuda cadoului 
enorm care li-l făcuse. 
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Acesta e un indiciu pentru noi al eficienței pe care o avem împotriva regine cerului 
în diferite teritorii. Autoritatea noastră spirituală poate varia de la un loc la altul: la 
muncă, acasă, la clubul de golf, la biserică etc. În care loc oamenii vor accepta să 
le vorbești adevărul și în care loc vorbele tale sunt distorsionate, se lovesc de zidul 
reginei cerului și nu-și ating ținta? Are de-a face cu atmosfera spirituală din acel 
loc.

5.5. Acuratețea teologică
În capitolul 9 bătălia se intensifică puternic. Isus se întoarce din Gadara la 
Capernaum unde-i aduc un paralizat, iar Isus îi spune: „îți iert păcatele”. Aceasta 
era o afirmație în autoritate, în „exousia”. Învățătorii legii s-au supărat tare și-i 
spun: „n-ai dreptul să faci asta”. El le răspunde: „vă demonstrez că am” și folosește 
puterea ca să-i sprijine autoritatea și-l vindecă pe bolnav. Acesta a fost începutul 
conflictului care l-a dus la cruce.

Vedem din nou că regina cerului e adânc înrădăcinată în domeniul religios în 
cei care sunt cel mai pasionați de corectitudinea teologică. Aceasta e ironia 
secolelor că urmărirea corectitudinii teologice, a acurateței absolute în înțelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu deschide ușa larg pentru înșelătorie (regina cerului). 
Iar antiteza acestui fapt este că urmărirea adevărurilor care zidesc Împărăția lui 
Dumnezeu o îndepărtează pe regina cerului.

Îl vedem pe Isus folosind această tactică în mod repetat: mergea la Ierusalim și 
vindeca în ziua de sabat, iar liderii religioși reacționau pentru că nu era corect 
d.p.d.v. teologic, dar el continua să-și îndeplinească lucrarea. Iar de fiecare dată 
când veneau la El cu acuratețe teologică, El le prezenta adevărul care-i eliberează 
pe oameni, iar adevărul lui triumfa și-i înfuria, însă n-a pătruns prin întăriturile din 
mințile lor, continuând să-l atace repetat.

Trebuie să înțelegem că acuratețea teologică prea adesea produce sclavie spirituală!
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De fiecare dată când cineva încearcă să creeze o anumită teologie, structură, un 
mod corect de-al înțelege pe Dumnezeu și încearcă s-o impună celor de sub el, va 
crea o grupare care nu are voie să gândească pentru sine - primul semn al sclaviei. 
El e cel care a gândit sistemul, el e cel înțelept care a studiat ebraică și greacă și 
le-a deslușit pentru ceilalți. Sub stindardul acurateței spirituale și al sfințeniei a 
creat o comunitate de sclavi, care poartă zgarda teologului din vârf.

Când lăsăm pe altcineva să hotărască 
în locul nostru ce e bine și ce-i 
rău, L-am îndepărtat pe Duhul 
Sfânt din viața noastră, am respins 
lucrarea Lui în noi și-am respins 
responsabilitatea personală pe care 
o avem de a decide ce-i bine și ce 
nu. La judecata finală, când vei 
sta în fața tronului de domnie a lui 
Dumnezeu n-o să dea bine să spui: 
„am făcut ce mi-a zis pastorul”. N-o 
să meargă așa. Dumnezeu ți-a dat ție 
Duhul Sfânt și responsabilitatea de 
a decide între bine și rău, iar când 
ai delegat pe altcineva pentru a te 

simții nevinovat, sfânt, te va costa.

Aceasta e capcana în care a căzut și Ioan Botezătorul. El era pasionat pentru 
sfințenie, extrem de pasionat și e un lucru bun. A greșit puțin la început, însă la 
sfârșit a ratat-o rău. Pe când era încă în închisoare, își trimite ucenicii la Isus să-L 
întrebe dacă El era Cel așteptat, sau să aștepte pe altul. Regina cerului îi învăluia, 
iar el nu mai știa ce să creadă despre Isus, așa că hotărăște să verifice din nou. Și, 
observați, Isus nu i-a dat nici un cuvânt profetic, n-a făcut referire la profețiile 
vechiului Testament, nu a apărat deloc faptul că e Mesia. Nici măcar un strop. 
El n-a răspuns direct întrebării lui Ioan, ci a zis „duceți-vă și spuneți-i lui Ioan 

Capitolul 5

Liderii religioși nu aveau nici un 
interes de a ajuta  oamenii în 
suferință, ci ținând la căile vechi, 
s-au concentrat pe a ataca teologia 
lui Isus. Vedem clar cum această 
atitudine își pune amprenta 
asupra acelui teritoriu.



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 64

ce vedeți și auziți: orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, 
surzii aud, morții învie și săracilor li se vestește Evanghelia. Ferice de cel ce nu 
se poticnește în mine.” Cu alte cuvinte – Eu vin cu un pachet care aduce viață, nu 
intrăm în detalii de acuratețe teologică. Nu ni se spune despre Ioan ca ar fi făcut 
vreo minune vreodată. Era pasionat 
pentru sfințenie, dar nu vedem la el 
prea multă compasiune pentru cei în 
durere. Răspunsul lui Isus e cam în 
felul acesta: „Eu sunt un „constructor”. 
Dă-ți seama singur!”

Acesta este ritmul prin întreaga 
Evanghelie. Liderii religioși nu aveau 
nici un interes de a ajuta  oamenii în 
suferință, ci ținând la căile vechi, s-au 
concentrat pe a ataca teologia lui Isus. 
Vedem clar cum această atitudine își 
pune amprenta asupra acelui teritoriu. 

Din acest motiv în Ierihon, care era un oraș laic, comercial, fără a avea o elită 
religioasă dominantă, autoritatea care o avea Isus l-a transformat pe Zacheu prin 
simplul gest de a lua masa împreună. Dar în Ierusalim, unde regina cerului era atât 
de puternică datorită preocupării lor de a fi corecți teologic, i s-a redus numărul de 
urmași. 

Liderii religioși nu vedeau adevărul, dar nici ucenicii nu-l vedeau. Isus le spusese 
luni la rând că avea să fie răstignit. În Matei 17:23 le-a spus că va fi omorât, dar a 
treia zi va învia. Ei, însă nu l-au înțeles, iar răspunsul lor a fost o tristețe profundă. 
Băieți, Isus a spus că va învia, nu aveți motiv să sărbătoriți? Nu puteau, pentru că 
regina cerului la Ierusalim nu permitea adevărului să treacă. Era un perete prea 
dens, prea puternic pentru că etosul religios era urmărirea corectitudinii, fără milă 
pentru cei răniți. În Matei 26:1, 2 le-a spus că în timpul sărbătorii va fi răstignit, 
adică după două zile, dar ei n-au putut accepta. În versetul 31 din același capitol: 
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” în noaptea asta se va întâmpla!” La care Petru din nou se împotrivește, însă la 
sfârșitul capitolului se leapădă de Isus. În Luca 24 femeile le spun că Isus a înviat, 
iar bărbații în drum spre Emaus consideră zvonurile niște aberații… 

Matei 11:25 rezumă foarte bine această realitate: „…ai ascuns aceste lucruri de cei 
înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.” Tocmai în acest context continuă 
Isus în versetul 28 spunând: „Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă 
voi da odihnă.”

Regina cerului îi leagă pe cei care caută acuratețea teologică, nu-i eliberează.

Matei 23: 4 și13 „Ei leagă poveri grele și dificil de purtat și le așază pe umerii 
oamenilor…” „Nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!”

Dacă ești un căutător fervent al purității teologice, riști să întinzi covorul roșu 
pentru regina cerului ca ea să-ți distorsioneze perspectiva, să te lege până într-acolo 
încât nu mai poți găsi adevărul pe care-l cauți.

Dacă ești parte dintr-o comunitate devotată acurateței teologice, este, probabil, și 
foarte puțină compasiune pentru cei în suferință și foarte mică putere de vindecare 
și restaurare.

Am căutat pe internet orașele din Statele Unite cu cel mai mare număr de instituții 
religioase pe cap de locuitor. Pe locul 2 e Seattle – sunt 481 de locuitori la fiecare 
instituție religioasă, pe locul 4 Washington DC 738 de locuitori/instituție religioasă, 
locul 5 Memphis, locul 7 Dallas, pe locul 8 Charlotte, Carolina de Nord, pe 11 
Chicago, 14 New York, 15 San Francisco. Observați tiparul care se repetă? Aceste 
orașe au norme morale denaturate, se confruntă cu multă zdrobire, au probleme 
serioase sub multe aspecte. Aici religiozitatea abundă, iar religiozitatea produce 
dezbinare pentru că ea caută adevărul, lipsindu-i mila și capacitatea de a transforma 
oamenii. 

Când scopul nostru e ca viața lui Dumnezeu să curgă prin noi spre ceilalți, acesta 
reprezintă protecția noastră în fața reginei cerului și autoritatea noastră asupra ei. 
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Isus a avut acest scop până la capăt. La cina cea de taină, când spăla picioarele 
ucenicilor, îi învăța prin exemplu această schimbare de la o extremă la alta a felului 
de abordare a oamenilor. În drum spre Golgota făcea pauze scurte, în care, în ciuda 
durerii, și-a făcut timp pentru femeile care-l plângeau. Pe cruce, s-a rugat pentru 
soldați, s-a ocupat de mama sa, de fapt, de întreaga omenire… Nicio clipă nu a 
scăpat din priviri acest scop, de a aduce viață, de a ridica, de a zidi. Niciodată nu a 
fost învins de regina cerului. Din acest motiv a avut o autoritate extraordinară; din 
acest motiv ne întoarcem la elementele cinei cea de taină, pentru că noi nu suntem 
la fel de buni. În nici unul din cele trei tipuri de ispitire n-am fost învingători în 
măsura în care El a fost și nu am dobândit autoritatea pe care a dobândit-o El. Așa 
că ne vom însușii autoritatea pe care Isus a câștigat-o prin umblarea Lui pe pământ 
și ne-a pus-o la dispoziție pentru că am fost răstigniți împreună cu EL.

5.6 Rugăciune
„Tată, aducă în fața Ta pâinea aceasta, care semnifică trupul frânt al Domnului 
Isus - o aduc atât pentru mine și cei din echipa cu care lucrez, cât și pentru întreaga 
congregație – și ne mărturisim păcatul prin care de zeci de mii de ori am pus 
confortul personal înaintea căutării disciplinelor spirituale, de la simplul fapt de-a 
ne mai răsuci în pat încă o jumătate de oră în loc să petrecem timp în Cuvânt până 
la mii de alte lucruri mult mai complexe ca acesta. 

Mărturisim că în gândurile noastre și prin vorbele noastre Ți-am pus la îndoială 
loialitatea – ne-am temut că nu ne vei ajuta pentru că Ți-am încălcat un principiu 
sau altul. N-am declarat acest fapt public, dar recunoaștem că în inimile noastre 
ne-am făcut griji că noi vom fi excepția și că principiile Tale nu vor fi valabile și 
pentru noi. Mărturisim că această îndoială și teamă este păcat, este nelegiuire și te 
rugăm să ne ierți.

Recunoaștem că, în multe cazuri, cel puțin ne-am dorit scurtătura oferită de Satan, 
în loc să așteptăm să primim de la Tine, la momentul stabilit de Tine, ce ai pentru 
noi. De aceea te rog să ne cureți de orice formă a acestei nedreptăți, să deschizi 
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cărțile și să aduci cel mai rău caz în fața tronului Tău, și sfințește-ne pe noi și 
pe soții/soțiile noastre, pe fiecare persoană din congregație care nu aude această 
rugăciune, extindem această curățare și asupra lor ca un act care aduce viață. 

Te rugăm să ne cureți de păcatul care a intrat prin liniile genealogice, liniile 
maritale, adoptive și prin orice legământ social, civil și religios care a dat drept 
legal reginei cerului să ne distorsioneze gândirea. Te rugăm să examinezi în 

mod special fiecare tip de orientare 
religioasă din care am făcut parte și 
fiecare legământ de stat din care facem 
parte involuntar. Te rugăm să ne ierți 
pentru că am acceptat și-am onorat 
persoane cu o teologie impresionantă, 
dar fără compasiune, viziune și putere 
de la Tine! Iartă-ne c-am alergat după 
ultimele noutăți teologice sclipitoare, 
atât de atrăgătoare, și-am deschis ușa 
reginei cerului în mințile noastre. Iartă-
ne c-am vânat, am urât și-am rănit pe 
cei cu alte orientări ale credinței, în 
special pe cei care ne vorbeau de rău. 
Iartă-ne că în felul acesta am dat și mai 
multă putere reginei cerului când ne-a 

atacat.

Mai presus de orice, te rugăm să ne ierți pe noi c-am judecat pe cei care cu milă 
zideau Împărăția Ta, dar a căror metodologie era diferită de a noastră. Am greșit 
atât de mult c-am fost noi judecătorii lor, în loc să te lăsăm pe Tine să-i judeci. 
Te rugăm să ne cureți pe noi și familiile noastre, congregația, de judecățile emise 
împotriva noastră de ținătorii căilor vechi. Curăță-ne pe noi și urmașii noștri până 
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la o mie de generații pentru fiecare încălcare ce a deschis ușa reginei cerului, pentru 
fiecare dată când am fost de acord cu ea și-am ratat să primim de la Tine lucrul cel 
mai bun.

Această pâine e simbolul trupului lui Cristos, luați toți și mâncați din el, 
frângându-l, oriunde ați fi în lume, luând parte la moartea lui Cristos, care ne curăță 
de păcate.

Frângerea pâinii reprezintă absolvirea vinei noastre, eliberarea de sub condamnare 
pentru fiecare ratare a noastră, însă cupa legământului celui nou este imensitatea 
autorității care Dumnezeu a vrut-o de la început pentru noi. Am pierdut-o în 
Eden și-am tânjit după ea de atunci, dar de la cruce ne-a fost redată. Dovadă e 
schimbarea din viața ucenicilor după victoria lui Isus în Ierusalim. După ce-a 
murit, Nicodim și Iosif din Arimateea s-au trezit din aberațiile lor, din atitudinea de 
auto-conservare și-au sfidat teologia și Sanhedrinul, au cerut guvernatorului roman 
trupul lui Isus și folosindu-și posesiunile și propriile mâini au spălat și-au îngropat 
trupul lui Isus. Au fost primele roade ale maiestuoasei autorități, pe care Isus a 
eliberat-o în lume prin înfrângerea reginei cerului la cruce.

Apoi pe drumul spre Emaus când le prezenta celor doi ucenici profețiile despre 
Mesia care trebuia să sufere, inimile lor ardeau pentru că regina cerului nu le mai 
putea bloca mințile ca să nu înțeleagă.

În Ioan 21, la marea Galileei, lui Petru îi spune Isus: „am să-ți restructurez întreaga 
viață – hai să vorbim despre oi.” În 1 și 2 Petru nu găsim nici o referire la pești, 
bărci, lacuri sau furtuni. Dumnezeu i-a schimbat complet viața. Primul exemplu 
care-l găsim în 2 Petru e legat de oi și de păstor, deși din câte știm, n-a avut 
niciodată oi și n-a lucrat ca păstor, pentru că adevărul îl pătrunsese, deoarece regina 
cerului își pierduse puterea datorită moții, îngropării și învierii Domnului Isus 
Cristos.

În ziua Cincizecimii Petru, fricosul care îl trădase pe Isus, s-a ridicat fără vreo 
pregătire prealabilă a predicii și-a acuzat Sanhedrinul de crimă, în public. Ce 
dovadă de curaj ca urmare a faptului că regina cerului nu se mai juca cu mintea lui! 
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Prezenta în fața mulțimii dovezi din Vechiul Testament despre Isus, fără să fi avut 
timp să le caute. Era umplut de Duhul Sfânt, iar regina cerului nu mai avea nici un 
loc. Cei 3000 erau pelerini, nu erau din Ierusalim, probabil de aceea au putut auzi 
– nu fuseseră îmbibați în duhul de înșelătorie, și au fost mântuiți. Au putut accepta 
mesajul lui Petru pentru că regina cerului fusese învinsă de moartea, îngroparea și 
învierea lui Isus.

Cu doar câteva zile înainte, în duminica Floriilor oamenii strigau „Osana!”, iar apoi 
„Răstignește-L!” pentru că regina cerului se mișca în voie în Ierusalim datorită 
căutării acurateței teologice de către liderii religioși ai vremii. Dar acum a fost 
zdrobită! Iar cei doisprezece puteau sta în fața lor după ce au fost bătuți și să le 
spună: „Înțelegem ce spuneți, dar considerăm că e mai important să-L ascultăm 
pe Dumnezeu decât pe voi.” De unde le-a venit curajul? De la înfrângerea reginei 
cerului. A venit prin sângele vărsat al Noului Legământ în care am intrat prin 
învierea Domnului Isus.

Cu toate că apostolii au dus în locuri diferite Evanghelia, au trăit și-au murit pentru 
Cristos, fiecare având viziunea transformării, deși aveau păreri teologice diferite, 
slujeau cu compasiune Împărăției lui Dumnezeu.

Astfel ridicăm cupa Noului Legământ, intru în slujba de preot și te rog, Doamne, să 
deschizi din nou cărțile și să privești la fiecare acțiune a noastră în cele trei aspecte: 
de fiecare dată când Te-am căutat pe Tine și nu confortul nostru personal, când 
ne-am concentrat pe fidelitatea noastră față de Tine și n-am pretins ca Tu să ne fii 
loial, deși întotdeauna ești, de fiecare dată când au fost dispuși să așteptăm, atunci 
când cei din jur nu așteptau, să primească din mâna Ta și nu a celui rău – Tată noi 
nu suntem perfecți, am avut nevoie de curățarea prin frângerea pâinii – dar acum 
declar că nu suntem lipsiți de autoritate. Apostolii nu și-au câștigat autoritatea 
în ziua când a murit Isus. Moartea și învierea lui Isus le-a activat autoritatea. 
Petru a făcut și lucruri rele și lucruri bune. A pus confortul deasupra căutării Tale 
– a dormit în grădina Ghetsimani, dar a fost și un om puternic, cu inițiativă, iar 
Dumnezeu i-a activat acest depozit valoros. De aceea te rugăm, Tată, ca începând 

Capitolul 5



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 70

de la Adam, să treci prin liniile noastre genealogice și să identifici fiecare individ 
care a făcut voia Ta în cele trei aspecte ale autorității asupra reginei cerului, și să 
aduni acele binecuvântări, să le faci să curgă spre noi, spre soțul/soția noastră, 
spre copiii noștri pentru  o mie de generații, spre copiii noștri spirituali, pentru toți 
din congregație. Te rog să înmulțești rodul eforturilor noastre cu ungerea Duhului 
Sfânt, să ne dai neprihănirea lui Cristos, ca să putem umbla în autoritatea prezenței, 
atât individual, în familie, în biserică, la muncă pentru ca Duhul Sfânt să învăluie 
duhul nostru și să pătrundem prin zidurile pe care regina cerului le-a ridicat în 
mințile celor ce-l slujesc pe cel rău.

Ridicăm acest pahar al Noului Legământ, puterea învierii și înfrângerea reginei 
cerului și vă invit să beți din acest pahar cu credință, cu bucurie, primind activarea 
comorilor care deja le aveți în voi, pe măsură ce ne dedicăm să dublăm acțiunile 
corecte pe care le-am subliniat de a urmări autoritatea în dificultățile vieții. Acesta 
este paharul noului legământ în sângele lui Isus. Beți toți din el!”

Vă binecuvântez cu mult har în această tranziție, văzând lumea prin alți ochi, 
de speranță știind că nebunia cu care eram obișnuiți în lumea din jur e doar o… 
obișnuință, nu ceea ce trebuie să fie!

Aștept să văd transformarea voastră, crescând în autoritate asupra reginei cerului, 
pe măsură ce Domnul vă duce la antrenamentele vieții.

Capitolul 5
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Capitolul 6
Dobândirea autorității

asupra duhului anticristic
6.1 Două situații
Vom aborda în acest capitol duhul anticristic din perspectiva acțiunilor pe care le 
putem întreprinde noi, ca și credincioși, pentru a ne întări autoritatea împotriva 
acestui spirit cu scopul de a-i diminua manifestările în comunitatea în care trăim.

După cum am mai spus, duhul acesta anticristic lucrează cot la cot cu o altă 
categorie de duhuri rele pe care le-am cuprins sub denumirea „regina cerului”. 
Regina cerului are ca obiectiv să producă înșelătorie, întunecime, sucirea minții de 
la vederea adevărului și a realității, fapt care pregătește terenul pentru acțiunile de 
distrugere ale spiritului anticristic. Împreună încearcă astfel să împiedice lucrarea 
lui Dumnezeu dintr-un anumit loc.

Aș vrea să încep cu două știri recente apărute în mijloacele de informare pentru ca 
să vă gândiți la răspunsul pe care voi l-ați da sau la ce a-ți face voi în aceste situații.

Să începem cu știrea despre Gillette – o companie americană care de peste 100 
de ani fabrică aparate de ras pentru bărbați și accesoriile acestora. Anul trecut au 
hotărât să modifice mesajul din reclamele lor publicitare și să-l îndrepte spre zona 
valorilor acceptate de societate, având drept țintă mișcarea ”Mee, too” constituită 
împotriva hărțuirii sexuale, însă și pe cea a transsexualilor, exprimându-și prin 
aceste reclame vederile lor ideologice. Eșecul lor a fost de proporții mari - au 
distrus semnificativ cotele de piață ale companiei, provocând daune de 8 mld. de 
dolari într-un singur an. Întrebarea care a fost pusă directorului executiv a fost dacă 
ar repeta aceste acțiuni publicitare cunoscând consecințele care le au, iar răspunsul 
lui a fost: „Categoric, da!” 
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Având în vedere că Procter&Gamble care deține Gillette nu l-a concediat pe 
directorul executiv după această afirmație, presupune că nu-i deranjează prea mult 
o asemenea pierdere.

Întrebarea pentru voi este următoarea: Dacă ați fi fost directorul executiv al 
Gillette, ați fi făcut la fel? Dacă ați fi avut un asemenea eșec, ați fi dispuși să 
repetați acțiunile care l-au provocat? Care e filtrul care-l folosiți pentru a decide 
dacă, în calitate de director executiv, veți recurge la mesaje legate de valorile 
promovate în societate?

A doua știre recentă a fost legată de disputa apărută în comitetul pentru campania 
Congresului Democraților – acest 
termen sofisticat fiind atribuit branșei 
din Partidul Democrat activă în Camera 
Reprezentanților în SUA. Președinta 
acestuia, Cheri Bustos din Illinois 
este nouă în funcție, și după cum se 
obișnuiește atunci când se schimbă 
președintele, acesta face modificări de 
personal. Nici ea nu s-a abătut de la 
această regulă. După cum ni se prezintă 
în presă, 13 din cei 27 de angajați ai 
săi erau de culoare. Acum o săptămână 
a concediat 6 peroane albe pentru a 
deschide ușa diversității în comitetul condus de ea. 

Întrebare: Dacă ați fie editorul de știri al unui canal media, cum ați prezenta aceste 
modificări pe care președinta de congres le face – pledând în favoarea lor și dând 
Partidul Democrat ca exemplu pozitiv în promovarea diversității, sau veți fi total 
împotriva lor, numindu-le acțiuni de discriminare rasială inversă, îndreptate 
împotriva albilor? A doua decizie pe care trebuie s-o luați ca editori este dacă vei 
posta mesajul pe prima pagină, sau îl vei îngropa sub alte articole, mai la urmă.
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Cugetați la cele două situații prezentate, încercând să hotărâți ce ați face și vom 
reveni mai târziu să le dezbatem prin filtrul Noului Testament.

6.2 De ce vorbim despre Anticrist?
Trecând la dezbaterea subiectului despre duhul anticristic ne punem întrebarea: de 
ce investim atâta timp și efort pentru a discuta despre o persoană care nu există? 
La momentul de față nu există nici un om într-o poziție de control absolut asupra 
lumii care să-l întruchipeze pe Anticrist. Indiferent care este opinia ta referitoarea 
la escatologie, această figură nu există realmente la momentul actual. Atunci de ce 
vorbim despre el?

Răspunsul e foarte simplu: Biblia spune că duhul anticristic este deja activ în lume.

În modelele escatologice actuale există patru poziții generale cu privire la Anticrist, 
necazul cel mare, cei 1000 de ani și cum se vor petrece toate aceste lucruri. Cel mai 
uzual model printre creștinii de azi este… ignorarea totală și speranța că va trece…  

Modelul mai vechi și mai consacrat este cel al celor 7 ani de necaz, în care 
Anticristul își încalcă promisiunile la jumătatea perioadei, iar în final Isus Cristos îi 
învinge forțele armate în război, după care El își instaurează domnia de 1000 de ani 
în care lucrurile merg bine.

Un model escatologic mai recent, care a câștigat multă popularitate este acela 
că Apocalipsa este o carte pur simbolică, a cărei profeții s-au împlinit mai mult 
sau mai puțin, iar noi trăim deja mileniul care aduce Împărăția lui Dumnezeu pe 
Pământ.

Pe lângă aceste 3 modele, mai există încă un model care nu prea seamănă cu nici 
unul din cele trei anterioare și anume modelul meu personal. Acest model susține 
că indiferent dacă va fi un necaz mare ad litteram sau nu, subiectul acesta are 
aplicații astăzi datorită prezenței și acțiunii duhului antictristic în lume la momentul 
actual.
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2 Tesaloniceni 2:7 (NTR) spune „Căci taina fărădelegii lucrează deja.” Cele 
mai multe discuții despre Anticrist sunt legate de timpul sfârșitului, cum ar fi 
discuții despre semnul fiarei care va controla vânzarea și cumpărarea, martirajul 
credincioșilor și altele, însă nu acesta este obiectivul nostru astăzi. Încă n-am ajuns 
concret în acea situație, dar suntem în situația în care infrastructura pentru acele 
vremuri se construiește astăzi în lume la scară mare, fără încetare și ne afectează. 
Putem s-o ignorăm, concentrându-ne pe „jocul” final, fără să ne punem întrebarea: 
ce putem face pentru a împiedica ce încearcă cel rău să facă. E o disciplină zilnică 

pe care trebuie s-o practicăm pentru că 
duhul anticristic ne supune în continuu 
presiunilor. E  nevoie să urmăm tactica 
pașilor mărunți pentru că „jocul” e 
nuanțat – spiritul anticristic e atent să nu 
devină prea bătător la ochi – iar cei mai 
mulți dintre noi suntem răpuși din cauza 
a mii de lovituri mici, decât dintr-una 
majoră. 

Datorită faptului că suntem asaltați 
în mod regulat și experimentăm în 
mod activ opoziția subtilă a duhului 

anticristic, blocându-ne în îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu la care suntem 
chemați, suntem datori să-i înțelegem ”jocul” și să cunoaștem strategia pe care Isus 
ne-a lăsat-o ca exemplu pentru a ne ajuta să fim eficienți împotriva acestui spirit 
rău.

6.3 Trăsături specifice duhului anticristic
Ce este acest duh anticristic, ce ne învață Biblia despre structura lui și cum se 
manifestă în cultura lumii în care trăim?
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Să mergem la o afirmație interesantă, enigmatică din cartea Daniel 7:5 (VDC) unde 
spune că Anticristul „se va încumeta (se va gândi - NTR) să schimbe vremurile și 
legea”. Ce fel de vremuri și care legi? Nu contează atât de mult. Ceea ce extrag din 
această afirmație este următorul lucru: Anticristul vrea să devină legiuitorul. Scopul 
lui este de a ajunge atât de sus în poziția de autoritate a dinamicilor spirituale încât 
el să fie cel care stabilește ce e drept cu privire la legi, timpuri etc. și ce nu. El va 
încerca să schimbe vremurile stabilite și legile. Nu va fi atât de eficient pe cât ar 
dori, dar după tiparul lui de gândire ar trebui să poate face această schimbare, ar 
trebui sa poată face ce vrea, când vrea și cum vrea pentru că, la urma urmei, el e 
legiuitorul tuturor lucrurilor.

Prin urmare acesta este primul semn 
de identificare a duhului anticristic, 
pe care vă recomand să-l căutați la 
persoanele sau instituțiile care se 
consideră, mai mult sau mai puțin, 
deasupra legii, deasupra opiniei 
publice, deasupra Bibliei și deasupra 
lui Dumnezeu, în cele din urmă, și care 
sunt în poziția de a decide ce este drept, 
legitim pentru o anumită cultură sau un 
anume context.

Să privim apoi la versetul din 
Apocalipsa 13:16 (BVA) „A determinat pe toți oamenii, indiferent că erau mici sau 
mari, bogați sau săraci, liberi sau sclavi, să (accepte să) fie marcați pe mâna dreaptă 
și pe frunte.” V.17 (NTR) „și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are 
semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea! Cel ce 
are pricepere, să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul uni om. Numărul 
său este șase sute șaizeci și șase.”
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Lăsând de o parte aspectul economic al acestui verset, aș parafraza astfel: al doilea 
semn al duhului anticristic este cel al unei persoane sau instituții care încearcă să te 
oblige să te sincronizezi cu ei, să le accepți modul de acțiune și structurile. 

Deci, prima marcă a spiritului anticristic este legitimizarea, iar a doua 
sincronizarea.

A treia marcă este cea desprinsă din Daniel 7:25 (BVA) „Va pronunța cuvinte 
ofensatoare împotriva Celui Prea Înalt; și îi va exploata pe sfinți.” Aceasta este 
caracteristica unui individ sau a unei instituții care, fără menajamente, încearcă să 
supună umanitatea valorilor sale.

Din zilele Americii coloniale se considera că libertatea gândirii este cea mai mare 
valoare dintre toate – libertatea de a alege ceea ce credem – însă spiritul anticristic 
acționează neobosit pentru a ne priva de această libertate.

În concluzie, ADN-ul duhului anticristic cuprinde legitimizarea, sincronizarea și 
subordonarea. Aceste trei cuvinte reflectă esența acestui spirit rău.

Cum arată ele în realitatea vieții pe care o trăim?

Am să vă dau un exemplu din viața lui Bethany. Ea are doi șefi: managementul 
intermediar la care ea raportează direct și directorul executiv. Ambii sunt exigenți, 
dar există o diferență de la cer la pământ între ei. Directorul executiv e îngrijorat de 
profitul mic al companiei și corporația care deține compania face presiuni asupra 
lui astfel încât el trebuie să producă mai mult și mai repede, să încheie mai multe 
contracte cu clienții pentru a crește profitul. El se gândește că e în pericolul de 
a-și pierde slujba și din acest motiv face la rândul său presiuni asupra angajaților 
de a muncii mai mult, mai bine și mai repede. Probabil că e puțin exploatator 
și dur și probabil criticat de angajați ca având un management deficitar, dar 
comportamentului lui e unul normal în situația dată.

Cu managerul intermediar e cu totul altă poveste. El e preocupat să devină 
legiuitorul în companie și, deși Bethany folosește un manual de proceduri pentru 
muncă, lui îi place să intervină să modifice procedurile pentru că el știe mai bine 
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decât oricine și Bethany trebuie să se conformeze oricând spune el că trebuie 
să facă modificările, chiar dacă ideea lui nu e bună. Urmărește cu patos să fie el 
legiuitorul. De asemenea face ședințe în care le vorbește câte o oră despre cât de 
grozav este, cât de inteligente sunt strategiile lui și că toți trebuie să se conformeze 
planului lui de acțiune. Devine tot mai fanatic în a-i face să se sincronizeze cu el și, 
deși compania avea o politică normală a concediilor și plății orelor suplimentare, 
el le reduce rapid pentru a-i forța să se sincronizeze cu mofturile lui. Așa că atunci 
când are chef să stea mai mult în pauza de prânz, o folosește pe Bethany sau un 
alt coleg să-i termine treaba, ca să nu rămână el în urmă. De asemenea e foarte 
sever în ce privește subordonarea angajaților – toți trebuie să știe că el e șeful și le 
amintește asta periodic.

Diferența dintre cei doi e imensă – unul e mânat de o nevoie economică pentru 
a nu-și pierde slujba, celălalt acționează din spiritul anticristic, urmărind să fie 
legiuitorul, să-i facă pe oameni să se sincronizeze cu el și stările lui și căutând să 
controleze totul și pe toți atâta vreme cât el e șeful.

Dacă ne gândim la relația părinte-copil, părinții încep ca și Anticristul – ei sunt 
legiuitorii – le spun copiilor ce trebuie să facă, ce-i bine și ce-i rău. Perioada în care 
copilul te trezește în toiul nopții pentru a-l hrăni se termină destul de repede și nu te 
mai sincronizezi tu cu el, ci el cu tine. Apoi, tu ești șeful, pentru că tu ești părintele. 
Acesta e un mod normal în care trebuie să stea lucrurile pentru o perioadă de timp. 
Dar dacă ai 25 de ani, sau 35, sau 45 și părinții încă sunt legiuitorii, iar tu n-ai 
dreptul să-ți alegi valorile în viață și se așteaptă să te sincronizezi cu ei tot timpul, 
să fii prezent când au ei nevoie și când n-au, pentru că așa vor ei, și când încearcă 
să controleze ce faci, acesta e duhul anticristului. Tratamentul acesta e potrivit 
pentru un copil de 2 ani, nu de 52 de ani.

Ce spuneți despre prietenii? Foarte mulți oameni au  relații de tip anticristic: 
prietenul acela care totdeauna trebuie să aibă ultimul cuvânt – vrei să-ți cumperi o 
cămașă, îți place cămașa, tu ești cel care o vei purta, dar ei trebuie să aibă ultimul 
cuvânt referitor la faptul că-ți vine bine, să-ți dea aprobarea înainte s-o cumperi. 
Apoi așteaptă să te sincronizezi cu el/ea mai ales atunci când e vorba ca tu să 
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inițiezi o acțiune – de exemplu trebuie să știi când au nevoie să-i suni, fără ca 
ei să-ți spună, iar ei sunt aceia care controlează cât timp stați la povești. Poate fi 
prietenul tău, dar e o relație nesănătoasă și nu așa a intenționat Dumnezeu să fie 
prieteniile.

Munca în echipă – fie că e vorba de o echipă de sport, fie ca sunt colegii de muncă, 
relațiile trebuie să fie de colaborare. Echipa poate avea un lider care precizează 
ferm direcția de mers sau poate avea un lider care trebuie să fie el legiuitorul, să 
aibă el ultimul cuvânt, numai el știe cum e bine ș.a.m.d.

Din această perspectivă, privind la cultura CP (corectitudinii politice), care în 
America reprezintă întruchiparea 
duhului anticristic, susținătorii ei sunt 
cei care vor declara drept bun, legitim 
sau nu orice consideră ei de drept, iar 
când se întâmplă ceva, toți începând 
de la personalitățile de la Hollywood, 
din sport, canalele de știri etc. vor 
declara sus și tare că așa este corect, 
așa trebuie să se procedeze, fără să aibă 
cunoștință reală asupra situației. E doar 
cultura CP care își asumă dreptul de a 
declara legitim sau nu ceea ce vor, când 
vor și cum vor. Sincronizarea e la fel 
de pronunțată în cazul lor – această cultură „trează” așteaptă să te sincronizezi la 
valorile lor, să te îmbraci cum spun ei, să vorbești ca ei sau să adopți stilul de viață 
impus de ei. În ce privește subordonarea, atât de mulți oameni mărturisesc că și-
au pierdut locurile de muncă sau că fiind studenți sau profesori au fost excluși din 
școli doar datorită părerilor lor personale și nu a acțiunilor lor. Acesta este spiritul 
anticristic – motorul care propulsează cultura CP.

Din păcate nici biserica n-a fost scutită de astfel de comportamente. Există pastori 
care sunt cu adevărat păstori, care-și păstoresc „turma”, dar există și pastori care, 
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datorită rănilor din viața lor și a nesiguranței personale, folosesc amvonul pentru 
a fi ei legiuitorii, iar de aici urmează cerința de sincronizare și subordonare care 
merge de la o biserică la alta. Mă gândesc la ordinea exactă a programelor de 
duminica dimineața din majoritatea bisericilor americane și o compar cu profilul 
Nou Testamental al bisericii, care nu avea o formă anume de desfășurare. Era 
mai degrabă o întâlnire în care diferiți credincioși prezentau ce îi îndemna Duhul 
Sfânt, iar apoi trăgeau concluziile, decât să fie un program atent organizat care se 
sincronizează cu ce se întâmplă pe scenă.

Locul în care, însă, îl văd cel mai 
des și mă întristează profund este în 
echipele de slujire pentru vindecare 
interioară și eliberare. Mult prea 
adesea au un lider care trebuie să fie 
legiuitorul - să se pronunțe asupra 
faptelor pentru a fi acceptate sau 
nu. Așa că, deși unul are o vedenie, 
altul primește un mesaj sau altul un 
verset nu sunt luate în considerare 
până ce liderul nu își dă acordul că 
sunt de la Domnul… Iar acest tip de 
lider va încerca să determine ca totul 
(demonii, rănile, părțile implicate, 
cei prezenți etc.) să se sincronizeze 
cu așteptările și obiectivele lui și cu 
părerea lui despre cum ar trebui să se 

desfășoare lucrarea respectivă de eliberare. Aceasta sigur că duce la subordonare 
crudă. E tragic când o echipă de slujire încearcă să facă eliberare sub influența 
duhului anticristic – rezultatul e dezastruos și mulți oameni sunt răniți.

Haideți să ne gândim la medici din această perspectivă a legiuitorului. Dacă mergi 
la medic cu o pagină de informații care le-ai găsit pe internet referitor la o anumită 
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boală, nici măcar n-o să vrea să se uite la ea pentru că vrea ca să mergi la el cu 
profundă încredere ca el să poată fi legiuitorul care se pronunță asupra a ceea ce 
dorește. Nici gând ca el să se sincronizeze cu tine, ci mai degrabă invers. 

Ceea ce vreau să subliniez este că în aproape fiecare domeniu al vieții această 
trilogie a spiritului anticristic este deja foarte activă astăzi: acasă, la locul 
de muncă, în relațiile de prietenie, în biserici, în orice aspect al vieții - se 
poate observa acest duh ridicând o structură de control asupra oamenilor, 
subordonându-i, ducându-i în sclavie și distrugând orice aparține spiritului de 
inițiativă, specific unui Fiu, nu al unui sclav.

Care e soluția? Cum ne împotrivim acestui sistem aberant atât de răspândit? 
Răspunsul e simplu: ne uităm la Isus Cristos. El s-a confruntat cu exact aceleași 
lucruri cu cei din Sanhedrin, extrem de râvnitori în a fi legiuitorii. În cadrul 
Sanhedrinului erau multe denominații, care activa fiecare ca legiuitor într-un 
domeniu specific, dar per ansamblu ei dețineau controlul asupra legilor religioase 
– când ei spuneau că e legal, era, când ei stabileau o nouă regulă, așa trebuia să fie 
– se considerau cam pe picior de egalitate cu Dumnezeu în ce privea interpretarea 
legii mozaice și adăugarea de reguli și regulamente noi.

În ce privește sincronizarea cu ei, oamenilor li se pretindea să țină cont de părerea 
liderilor religioși, să-și ajusteze viețile după agenda lor. Categoric e prezentă și 
subordonarea – exploatarea, în special cea financiară a poporului.

Isus se opunea extrem de viguros acestui spirit anticristic îmbibat în sistemul 
religios al națiunii Lui, și, studiind viața Lui în detaliu, putem găsii multe soluții de 
luptă împotriva lui.

Aceia dintre voi care sunteți victimele unei situații controlate de spiritul anticristic 
vă îndemn să investiți un an de zile în Evanghelii, aplecându-vă asupra fiecăreia 
câte 3 luni. Începeți cu una din Evanghelii și studiați-o mai întâi prin prisma 
legitimizării – identificați situațiile în care oamenii încercau să fie legiuitorii; apoi 
treceți prin ea a doua oară căutând aspectele în care liderii religioși impuneau 
oamenilor sincronizarea cu ei, iar a treia oară citiți-o din perspectiva subordonării 
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pe care o căutau fariseii și cărturarii în încercarea de a-l acuza pe Isus. Apoi treceți 
a patra oară prin ea privind la răspunsurile și acțiunile lui Isus, despre care voi 
vorbi în continuare, pentru a învinge duhul anticristic.

Chiar dacă ați fi de acord cu învățătura pe care v-o prezint aici, vă asigur 
că presiunea imensă pe care spiritul anticristic o exercită asupra voastră din 
momentul conceperii, prin intermediul culturii în care trăiți, nu va fi îndepărtată. 
Va reprezenta, probabil, un moment de revelație, în care vă dați seama cum 
stau lucrurile, dar dacă vă veți imersa timp de un an în Evanghelii căutând să 
descoperiți cum a procedat Isus pentru a învinge în mod repetat duhul anticristic 
din cultura religioasă a vremii, o transformare profundă, de neclintit va avea loc în 
voi, schimbându-vă influența pentru totdeauna!

 

6.3 Strategia lui Isus
Să privim la ce a făcut Isus.

Am descoperit 3 lucruri pe care Isus le-a făcut pentru a combate spiritul anticristic:

1.	 A administrat corect conflictele;

2.	 A atacat teologia greșită cu puterea minunilor, nu cu adevărul;

3.	 A avut ca obiectiv realizările în lumea spirituală, nu în cea fizică.

Să dezvoltăm puțin aceste concepte.

6.3.1 Administrarea conflictelor
În primul rând a administrat iscarea conflictelor prin evitarea acestora. 

De foarte multe ori a „fugit” din fața conflictelor, fără să le lase să escaladeze. În 
Ioan capitolele 1 și 2 ni se spune că-și începe lucrarea în Iudeea și cu mult timp 

Capitolul 6



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 82

înainte ca relațiile cu liderii religioși să se agraveze, a plecat pur și simplu din 
Iudeea, îndepărtându-se de Sanhedrin, a plecat în Galileea și și-a continuat lucrarea 
acolo.

În Nazaret - a predicat, i-a lezat pe unii cu afirmațiile lui și ei au încercat să-l 
omoare aruncându-l într-o prăpastie, dar Isus, cu alte cuvinte, a zis „nici o 
problemă, am plecat de aici” și-a plecat în alte orașe.

În Gadara le-a făcut o favoare extraordinară eliberând demonizatul care trăia în 
cimitire, (conform altor Evanghelii, 
erau doi demonizați) însă localnicii 
L-au alungat, iar El n-a protestat, 
ci le-a respectat dorința pentru că 
nu era nevoie să se angajeze într-un 
conflict acolo. Nu și-a folosit energia 
emoțională pentru a intra în lupte 
stupide, inutile.

Scriptura nu ne spune multe despre 
ultimele trei luni din viața lui pe 
Pământ, dar acel timp Isus l-a 

petrecut în Pereea, Iordania de azi, în afara teritoriului Israelului, pentru că nu 
voia să-și risipească energia în conflicte inutile în acele ultime 90 de zile. Și-a 
controlat cu atenție programul, alimentându-și spiritul și sufletul cu comorile din 
acel teritoriu cu darul slujirii, pentru că darul slujirii are cea mai mare autoritate 
împotriva morții premature de orice tip. A avut o strategie înțeleaptă de a ieși din 
Israel și a evita conflictele înainte de producerea marelui eveniment.

De multe ori a evitat să abordeze multe subiecte de actualitate de la acea vreme. 
A evitat să facă politică, să discute chestiunile legate de rasele neevreiești, a făcut 
unul sau două comentarii asupra căsătoriei, nici o remarcă asupra sclaviei, practic, 
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nimic despre creșterea copiilor, subiecte foarte importante, care la acea dată erau 
mult denaturate. Le-a evitat intenționat pentru că nu erau centrale pentru misiunea 
Sa.

Alteori a acceptat să se supună cerințelor, deși, ca principiu, nu era de acord cu 
cerința impusă. E cazul în care Petru a luat un pește și i-a scos din gură banul 
pentru a plăti taxele pentru templu. Liderii evrei veniseră la el și îi ziseră: „aveți 
o problemă – nu plătiți taxe la templu.” Petru a venit la Isus, iar El i-a explicat că 
taxa la templu nu e pentru ei, dar pentru că nu avea nevoie de un conflict din cauza 
asta, i-a spus să prindă un pește, să ia banul din gura lui și să plătească taxa. 

În exterior s-a conformat, dar în interior 
știa că este nu e potrivit.

O situație similară este în Marcu 1 
când s-a atins de lepros să-l vindece. 
De cele mai multe ori vorbea leproșilor 
pentru a fi vindecați, dar de data 
aceasta l-a atins, iar drept urmare, nu 
mai avea voie să intre în oraș timp de 
7 zile, pentru că, după legea mozaică, 
era considerat necurat. Numai că nu era. El știa foarte bine că Dumnezeu nu se 
contaminează cu lepră, ci era tocmai invers – leprosul a preluat curățenia Lui. Dar 
n-a vrut să deschidă ușa pentru alte acuzații și așa că a evitat acest conflict, s-a 
conformat la ceea ce nu credea, și-a dormit afară timp de o săptămână.

De multe ori le spunea oamenilor să nu dea de știre despre vindecarea de care 
avuseseră parte, pentru că nu avea nevoie de publicitate.

La procesele prin care a trecut, de cele mai multe ori i-a ignorat pe judecători prin 
faptul că nu le răspundea la întrebări și, cu siguranță nu căuta să se apere, ci a lăsat 
toate acele vorbe să treacă pe lângă El.
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Un caz care mă intrigă cel mai mult, din punctul de vedere al naturii noastre 
umane, este că, după înviere Isus nu s-a deranjat deloc să se arate nici conducerii 
romane, nici liderilor religioși, ceea ce pentru noi ar fi fost atât de plăcut - să facem 
o paradă a victoriei prin fața lor, să le spunem „Vă mai amintiți de mine? M-am 
întors!” El n-a făcut-o. El nu și-a pierdut timpul cu nici una din aceste două organe 
de autoritate, pentru că El avea o misiune de îndeplinit. A evitat deliberat, strategic 
un număr imens de conflicte pentru că nu avea nici timp de pierdut, nici energie 
emoțională, în conflicte neproductive.

Spunând toate acestea, putem privi pe 
de altă parte, la faptul că a provocat 
în mod intenționat un număr enorm 
de conflicte strategice. Matei 10:34 
(NTR) „Să nu credeți c-am venit 
să aduc pace pe pământ; n-am 
venit să aduc pace, ci sabie.” Isus a 
spus foarte clar că a venit să aducă 
necazuri, și urma să devină cel mai 
mare „producător de probleme” care 
a existat vreodată, care va distruge 
„status quo” și toate modelele 

cunoscute până atunci, să-și facă mai mulți dușmani decât avea oricine la acel 
moment.

A mers la Nazaret, unde a fost văzut ca un tip foarte obișnuit, fratele mai mare 
al conlocuitorilor lor, și tocmai acolo anunță că El este Mesia. Afirmația i-a 
înfuriat atât de mult încât s-au strâns cu toții să-L omoare. N-a fost o situație prea 
pașnică… A inițiat deliberat acel conflict, întorcându-le apoi spatele după ce au 
avut ocazia să-L cunoască

Tot în mod intenționat vindeca în Ierusalim în ziua de Sabat în repetate rânduri, 
pentru a sublinia liderilor religioși că El era Stăpânul Sabatului. Și-a ales cu 
îndemânare și „premeditare” fiecare luptă pentru că voia să-i înfurie pe farisei și 
cărturari.
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Pe Lazăr l-a lăsat intenționat să moară pentru ca apoi să-l poată învia din morți, 
pentru a-i înfuria suficient de mult pe liderii religioși, încât aceștia să dorească să-L 
omoare. Aveau ei intenția, dar nu erau suficient de rapizi în acțiune pentru a o duce 
la îndeplinire la momentul potrivit. Și pentru că trebuia să fie răstignit la timpul 
stabilit, a agitat apele. S-a folosit de o persoană foarte cunoscută în Ierusalim, care 
locuia foarte aproape de Ierusalim, lăsându-l să stea 4 zile în mormânt, înviindu-l 
din morți într-un mod spectaculos în fața unui public larg, astfel încât să grăbească 
răstignirea să aibă loc după planul stabilit.

Concluzia mea e următoarea: Isus 
a manipulat în mod repetat cultura 
respectivă după cum a dorit, pentru ca 
lucrurile să se întâmple la momentul 
stabilit de El, cu abordările impuse de 
El. La aceasta se reduce explicația mea 
referitoare la administrarea conflictelor. 
El nu s-a implicat în fiecare dezbatere 
de atunci, nu încerca să corecteze tot 
ce era greșit, ci și-a menținut focusul 
asupra mesajului Său central, s-a 
concentrat asupra misiunii Lui pentru 
că avea un obiectiv de îndeplinit fiind 
pe urmele duhului anticristic.

Există atât de multe conflicte inutile în Trupul Lui Cristos astăzi! Arunc câte o 
privire la revistele creștine, la blog-uri, pod-cast-uri ș.a. și sunt consternat de cât 
de multă energie emoțională se irosește, câtă calomnie, porecle și altele ca acestea 
există, lucruri care nu ajută la înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. E doar un 
„zgomot” produs de oameni care n-ar trebui să vorbească despre lucruri asupra 
cărora nu au autoritatea morală să vorbească.

Isus a venit cu scopul de a muri, de a întoarce ultima carte, de a-și face cât mai 
mulți dușmani, de a fi atât de deranjant încât ei să dorească să-L omoare. Acesta 
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a fost planul Lui din start. El a fost strategic, nu aleatoriu în administrarea 
conflictelor; a fost temperat, nu reactiv când se implica în conflicte – a administrat 
conflictele ca o strategie de luptă împotriva spiritului anticristic.

6.3.2  Contracararea teologiei greșite cu puterea minunilor
Această strategie de contracarare a erorilor teologice cu puterea minunilor Sale 

e destul de ciudată pentru că Isus era net 
superior liderilor religioși în ce privește 
dezbaterile teologice. A demonstrat-o de la 
vârsta de 12 ani și de fiecare dată când ei Îl 
obligau să intre în dezbaterile teologice, El 
câștiga. Era un teolog desăvârșit, un meșter al 
cuvintelor, avea o prezentare logică, fiind un 
avocat mai bun ca oricare din ei și ar fi putut 
câștiga cu ușurință orice dispută cu oamenii 

folosind argumente teologice. Dar Isus nu vâna oamenii și nici nu-I prea păsa de 
cei care Îl hărțuiau cu dispute teologice. El urmărea să răpună spiritul anticristic, 
motiv pentru care a folosit puterea.

Trebuie să ținem cont de faptul că El a crescut în putere.

Când avea doi ani, înainte de fuga în Egipt, era la fel de mult Fiul lui Dumnezeu pe 
cât era în orice alt moment al vieții Lui. Însă la vârsta de doi ani nu era în stare nici 
măcar să-și salveze propria viață. Nu avea această putere. Depindea de intervenția 
lui Dumnezeu în viața lui Iosif pentru a-L scoate din țară, pentru a-I salva viața. S-a 
născut neputincios, la fel ca mine și ca tine.

Nu cunoaștem detalii despre tranziția Lui de la neputință, ca nou-născut, la foarte 
puternic în domeniul semnelor și minunilor, dar, personal, consider c-a fost o 
creștere impetuos intenționată.
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La  12 ani îl vedem ca fiind tobă de carte în teologie. Nu avea putere la acea vârstă, 
dar cunoștea Cuvântul și știa cum să poarte o dezbatere. Însă la 30 de ani Îl vedem 
manifestându-și puterea. Și deși era expert în dezbateri teologice, nu aceasta era 
arma pe care o folosea, pentru că nu se lupta să convingă oamenii, ci se lupta 
împotriva spiritului anticristic.

Deci, să urmărim firul logic al lucrurilor: avea o misiune, iar instrumentele folosite 
trebuiau să se potrivească cu aceasta. Misiunea lui Isus era să învingă lipsa de 
putere prezentă în lume și să pregătească terenul pentru a aduce toate lucrurile 
la pace cu Tatăl. Iar instrumentele 
Lui erau, în primul rând lucrarea de 
vindecare și eliberare, care era atât de 
puternică încât și sirienii veneau la El 
în gloate, peste înălțimile Golan, pe 
când era încă în Capernaum. Nu le păsa 
că era un Mesia evreu – El avea ce 
aveau ei nevoie, așa că veneau. 

Orbii din Ierusalim, unde a făcut puține 
minuni, au aflat că El vindecă, așa că 
au strigat după El și El i-a vindecat. 
Leproșii nu erau prezenți, de regulă, 
printre ceilalți oameni prin oraș, dar au 
aflat despre El și Isus i-a vindecat de boala incurabilă a vremii respective. Această 
lucrare de vindecare și eliberare era canalul prin care curgea puterea Lui, dar și 
învățând lucruri noi cu autoritate. Nu aducea argumente împotriva învățăturilor 
Sanhedrinului, ci îi învăța lucruri cu totul noi, cu profundă autoritate. Viața curgea 
din El într-un mod țintit, necontestabil. 

A învins spiritul anticristic pentru că aducea viață în problemele oamenilor, fără a-i 
subordona!
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Iată dovada victoriei: în primul rând Iair, conducătorul sinagogii, ideologic fiind 
exact opusul lui Isus. Deși Isus învăța și în sinagoga din Capernaum, toată lumea 
știa că, ideologic, erau diametral opuși. Fiica lui Iair se îmbolnăvește de o boală 
mortală, iar Iair vine și se aruncă la picioarele lui Isus, în public, sub ochii tuturor, 
pentru că puterea lui Isus i-a dărâmat teologia! Nu avea să-și lase teologia să stea 
în calea vindecării fiicei sale. Aceasta e victoria asupra duhului anticristic și n-a 
venit în urma contraargumentelor teologice cu Iair, ci prin puterea demonstrată de 
Isus.

Al doilea care-mi place e centurionul roman prezent la răstignire. Înainte de 
moartea Sa, primul lucru pe care Isus l-a spus pe cruce a fost cu referire la cei 
patru romani care Îl răstigneau: „Tată, iartă-i căci nu știu ce fac.” Pregătea astfel 
calea pentru ceea ce urma puțin mai târziu – după cele 3 ore de întuneric după 
moartea Domnului Isus centurionul roman a spus: „Wow, Acesta n-a fost doar un 
alt criminal, ci chiar era Fiul lui Dumnezeu! Ce-am făcut?!...” Centurionul n-a fost 
câștigat cu argumente teologice – Isus n-a încercat să-l convingă că zeii romani 
la care se închina erau doar statui de piatră neputincioase, ci și-a arătat puterea în 
timp ce atârna pe cruce, iar astfel centurionul a devenit un credincios, care-și va 
petrece veșnicia împreună cu noi. Acesta este jocul puterii folosit de Isus împotriva 
spiritului anticristic.

Deci, în primul rând Isus a administrat conflictele, apoi a confruntat teologia falsă 
cu putere, nu cu logică, iar în al treilea rând, și cel pe care-l apreciez foarte mult, 
este faptul că a țintit să câștige victorii în lumea spirituală, nu în cea fizică.

6.3.3 Lovirea țintelor în lumea spirituală
 Să ne întoarcem la Capernaum. Isus a mers acolo intențional pentru că acest oraș 
era sediul central al umbrei morții, după cum a profețit Isaia (vezi Isaia 9:1,2), 
reluat în Matei 4:13-17. Aici a făcut un număr enorm de minuni, cele mai multe 
minuni, mai multe decât în tot restul Israelului la un loc, din câte putem observa 
în Evanghelii. Rezultatul care l-a avut asupra oamenilor a fost, totuși, neglijabil în 
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ce privește pocăința și acceptarea de către ei a mesajului Împărăției lui Dumnezeu. 
Oamenii erau doar consumatori cu permisiune, nu erau dedicați lui Isus. 

Aceasta L-a jignit profund pe Isus, deoarece atunci când a plecat de acolo a 
blestemat Capernaum-ul împreună cu celelalte două orașe din apropiere cu un 
blestem destul de sever. 

Locuitorii lor erau responsabili de alegerile personale, dar Isus știa că nu era vorba 
doar de oameni. El nu a mers acolo doar ca să aibă succes în fața oamenilor, ci 
a înțeles că motivul pentru care înfrunta umbra morții în Capernaum era pentru 
viitor, știind că va urma să atârne 3 ore pe cruce, având spiritul acesta al umbrei 
morții interpus între El și Tatăl. Datorită acestui fapt Isus a strigat pe cruce: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?” Și n-ar fi rezistat să 
îndure cele trei ore pe cruce dacă n-ar fi luptat din greu, în fiecare zi în Capernaum, 
împotriva umbrei morții, care îi împiedică pe oameni să vadă prezența și dragostea 
Tatălui, chiar când acestea erau desfășurate sub ochii lor în orice fel posibil. I-a 
blestemat, însă nu era caracteristic pentru El și nu i-a zdrobit speranța, atitudinea 
lor nu L-a descurajat, ci a mers mai departe.

De ce i-a hrănit pe cei 5000? Pentru că le era foame? Nu, ci pentru că exact înainte 
de acest eveniment, Ioan Botezătorul fusese decapitat, iar apostolii și poporul 
erau demoralizați, îngroziți de puterea romanilor. În acea situație în care cel rău îi 
bombarda cu minciuni, și-i deprima cu gânduri de neputință față de romani, prin 
faptul că o femeie ușuratică a bulversat istoria omenirii decapitându-l pe Ioan, Isus 
le arată puterea lui Dumnezeu de a hrănii fără greutate peste 5000 de oameni. Era 
o chestiune strategică. Nu era vorba atât de mult de nevoia oamenilor. Dac-ar fi 
fost preocupat de stomacurile lor, le-ar fi dat și prânzul înainte de cină, însă le-a dat 
predică în loc de prânz. Isus investea în domeniul spiritual de la acel moment.

Dar cum stau lucrurile cu pildele? De ce Isus îi învăța în pilde, iar poporul nu 
înțelegea? Vă spun de ce: pentru că demonii înțelegeau! Isus nu predica oamenilor 
– ei formau doar cadrul, erau spectatorii – Isus predica lumii spirituale. 
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Din Evanghelia după Matei de la capitolul 13 istoria omenirii se schimbă. Înainte 
de capitolul 13 n-a rostit nici o parabolă, însă după dezbaterea crucială de dinainte 
cu fariseii și cărturarii, a decis că e momentul pentru a schimba tactica de joc. 
A început atunci să le descrie Împărăția lui Dumnezeu afirmând că Împărăția 
lui Dumnezeu este lumină, un termen nou, pe care nu-L mai folosise înainte. 
Se concentra astfel pe lumea spirituală, pentru a-și atinge acolo țintele, având 
în vedere faptul că demonii auzeau și înțelegeau ce spunea, deși oamenii nu 
pricepeau.

Să ne oprim puțin asupra Cinei cea de 
Taină – le spusese de atâtea ori înainte 
despre ceea ce avea să i se întâmple, dar 
ei tot nu puteau accepta. Nu înțelegeau; 
nici măcar în acel moment al ultimei cine. 
Însă acum nu mai conta. Isus înțelegea că 
seara aceea a ultimei cine era puntea între 
cele două momente esențiale ale istoriei 
omenirii. A fost probabil unicul eveniment 
cu adevărat important de la creație până 
la răstignire. Iar El l-a trecut luptând cu 
neînțelegerea, împotrivirile și lipsa de 
interes ale apostolilor pentru că Isus era 
cu totul fixat pe îndeplinirea semnificației 
eterne a ultimei cine, decât era preocupat 

de absurditățile ucenicilor.

În Ioan 16 Isus le-a spus ucenicilor că urma să plece și că nu mai avea mult timp 
să îi consoleze, pentru că știa că ceea ce urma să se întâmple era necesar, afectând 
secolele de istorie umană care urmau să vină. I-a liniștit spunându-le că Duhul 
Sfânt va veni și-i va duce la un alt nivel.

Răstignirea – cu un an înainte de aceasta le spusese ucenicilor că urma să moară 
și că e un lucru bun. Ei n-au acceptat. Cu trei zile înainte le-a spus din nou că va 
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muri, dar ei din nou s-au împotrivit. Cu două zile înainte le-a spus același lucru 
cu același răspuns al ucenicilor. Nici măcar în ultima zi înainte de răstignire n-au 
vrut să accepte. Niciunul n-a înțeles că răstignirea Lui era benefică, iar Isus nu 
s-a străduit prea mult să-i convingă pentru că scopul Lui era să lovească țintele 
în lumea spirituală. El știa fără umbră de îndoială că răstignirea era un lucru bun. 
Știa că întreaga istorie a umanității atârna de acest act unic al Mielului înjunghiat 
înainte de întemeierea lumii. El lovea țintele spirituale în ciuda opoziției din lumea 
fizică, umană.

În grădina Ghetsimani cei trei apostoli nici măcar n-au reușit să stea treji, darmite 
să-L mai salveze de răstignire. Însă nu L-a deranjat prea mult. Toți cei 12 s-au 
risipit după prinderea Lui, dar Isus a mers singur mai departe pentru că dobora 
țintele în lumea cerească, nu în cea pământească.

Acestea sunt doar câteva exemple, dar dacă vă veți imersa în Evanghelii privindu-
le prin cele trei prisme: al administrării conflictelor, al folosirii puterii împotriva 
teologilor eronate și al lovirii țintelor spirituale, nu naturale, vă va transforma viața 
și felul în care priviți la lumea din jur. Petreceți un an în Evanghelii pentru că de 
aceea există patru versiuni, pentru a putea pătrunde cât mai adânc învățătura ei.

6.4 Aplicațiile la secolul 21
Cum punem în practică aceste trei tipuri de abordare folosite de Isus împotriva 
spiritului anticristic în umblarea/călătoria noastră personală?

Să începem cu primul aspect al administrării înțelepte a conflictelor. Primul pas în 
administrarea înțeleaptă a conflictelor este să-i identificăm pe cei din jurul nostru 
care acționează din spiritul anticristic. Trebuie să știi împotriva cui lupți.

Există foarte mulți oameni răniți, pe care îi tratăm cu gingășie încercând să-i 
vindecăm, însă există o diferență uriașă între o persoană rănită și una care are 
duhul anticristic. Nu putem trata gentil pe toată lumea, când unii au scopuri cu 
totul nelegiuite. Există grade diferite de infestare, nu putem scăpa complet de 
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spiritul acesta și fiecare om influențat de el are propriile probleme, dar cel puțin 
trebuie să ne punem întrebarea: Am de-a face cu o persoană rațională, sau rănită, 
sau am de-a face cu o persoană care reprezintă doar interfața spiritului anticristic 
care acționează prin ea? În acest context trebuie să punem pe locul doi ofensele 
noastre sufletești. Foarte adesea sunt jignit de oameni răniți – de cele mai multe 
ori nici nu se pune problema să nu fiu, dar mă îngrijorează mult impactul spiritual 
pe care îl are spiritul antictristic. El are scopul de a-mi afecta umblarea creștină, 
prin a mă încetini, a mă bloca de la a deveni ceea ce Dumnezeu a vrut să devin. 
În comparație cu acum 5 ani probabil că am progresat, dar nu la nivelul la care 
a intenționat Dumnezeu pentru că 
n-am recunoscut prezența spiritului 
anticristic. 

Atunci, ce-am să caut? Haideți să 
începem cu Facebook. În comentariile 
care le primesc la un subiect anume 
apar mereu cei care caută să fie ei 
legiuitorii. Dacă cineva vorbește 
foarte entuziasmat despre felul în 
care Dumnezeu a lucrat în viața lui, 
legiuitorul va veni și va spune: „așa e, 
e un lucru bun; știu pentru că Domnul 
mi-a spus.” Cu alte cuvinte legiuitorii 
aceștia nu pot să te lase să te bucuri de experiența ta cu Domnul și de victoria care 
ai avut-o până nu vin ei să-și pună ștampila de aprobare, cum că ce-ai descris e 
într-adevăr bun, să valideze sau să-și spună propria experiență care e mai minunată 
ca a ta.

Privește la relațiile care le ai – există persoane care te sâcâie ca să te sincronizezi 
cu ele, cu programul lor? De atâtea ori primesc e-mailuri de la persoane care-mi 
spun că urmează să plece într-o călătorie astăzi la ora cutare și mă roagă să le 
trimit anumite informații speciale despre locurile în care urmează să călătorească, 
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până la ora respectivă. Le răspund simplu că nu pot. Știau deja de câteva luni că 
urmează să meargă în această călătorie și îmi cer ca în timp de 2 ore să fac cercetări 
specifice pentru ei. Nu prea cred! N-am să mă sincronizez cu iresponsabilitatea lor 
și s-o validez. Nu-mi petrec timpul cu așa ceva!

Cea mai obișnuită așteptare de sincronizare, după cea temporală, este cea de tip 
emoțional. Persoanele care folosesc tehnici pasiv-agresive pentru a te determina 
să-i compătimești, să-i consolezi, să te adaptezi nevoilor lor, după caz, sunt 
influențate de spiritul anticristic. Ei încearcă să te facă să te sincronizezi cu 

imaturitatea lor, cu comportamentul 
lor firii lor pământești, cu zdrobirea 
lor, sau oricum vreți să-i spuneți.

Un alt aspect al sincronizării, care 
e folosit foarte des ca tehnică de 
manipulare, este informația. Cine este 
persoana din viața ta care așteaptă 
să fie prima informată despre ce se 
întâmplă cu tine și nu este neapărat 
îndreptățită? Dacă acea persoană 
te manipulează astfel încât să te 
sincronizezi întotdeauna cu ea 
ținând-o mereu la curent cu informații 

despre tine, e o problemă.

Subordonarea față de alții ne lovește cel mai tare. Iată cum: în lumea comercială 
suntem obligați să ne subordonăm companiilor mari în multe feluri – de exemplu: 
nu pot cumpăra nimic on-line fără să le dau adresa mea de e-mail și numărul de 
telefon. Mai știți că exista cândva o listă de numere de telefon nepublicată și puteai 
să refuzi oricând să-ți dai cuiva numărul de telefon dacă nu voiai? Astăzi trebuie să 
te supui regulilor lor dacă vrei să faci vreo afacere. Același lucru se întâmplă și la 
doctor și la bibliotecă, la service-ul auto, iar de foarte curând nici la bazinul de înot 
nu mai poți intra fără să-ți ceară cartea de identitate… Într-un fel ne-am obișnuit și 
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am devenit indiferenți, considerând că e costul normal pentru a obține ce dorești, 
dar când suntem constant bombardați cu mesajul acesta de forțare în a juca după 
regulile lor, e un indiciu al spiritului anticristic care vrea să ne controleze.

E ușor să alunecăm în acest fel de subordonare în relații și să dăm peste indivizi 
care știrbesc puterea pe care o avem, încercând să dețină ei controlul. Așa că bateți 
pasul în retragere!

Cine se potrivește acestui profil: șeful pe care-l ai, părinții, pastorul,  vecinul, 
colegul, prietenul? Când observi aceste trei indicii ale spiritului antictristic: 
legitimizarea, sincronizarea și subordonarea, trage semnalul de alarmă: pericol! 
Pentru că altfel, dacă tolerezi acea persoană și, implicit, acel demon în viața ta, 
îți va controla, mutila și limita chemarea, împiedicându-te să ajungi acolo unde 
Dumnezeu a intenționat să ajungi.

Am să fiu deschis cu voi – mulți dintre voi trebuie să puneți capăt unor relații, sau 
să renunțați la anumite slujbe, să puneți niște bariere pentru a diminua impactul 
indivizilor care au duhul anticristic și vă controlează, chiar dacă asta înseamnă că 
bunica n-o să-și vadă nepoții atât de des cât i-ar plăcea. Unele astfel de decizii vor 
fi extrem de dificile, dar dacă ai de-a face cu această entitate demonică, găzduită 
de vreun prieten, rudă, ori lider religios din viața ta, e tot o entitate demonică, 
indiferent de cine o găzduiește. Și, dacă nu vreți să vă fie viitorul limitat, dacă nu 
vreți să deveniți infirmi spiritual, va trebui să anulați „contractul” spiritual pe care 
persoana cu duhul anticristic l-a încheiat cu voi și să suportați consecințele care 
derivă de aici.

Am să revin din nou la  punctul doi, pentru că aici e puțin mai multă ambiguitate. 
Împotriva structurilor umane și demonice folosim puterea lui Dumnezeu, însă nici 
unul din noi nu este Isus în privința ușurinței cu care făcea minuni și nu asta vă cer.

Îmi dau seama acum de ce mesajul pe care mi l-a descoperit Dumnezeu la 
începutul lucrării mele de slujire a fost legat de design-ul personal și de ce am 
insistat atât demult pe cunoașterea acestui design cu care Domnul ne-a creat pe 
fiecare în parte, fără să-mi dau seama atunci că se încadra în lupta împotriva acestui 

Capitolul 6



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 95

spirit anticristic. Ideea este următoarea: fiecare din noi are o contribuție unică, o 
aromă specială a felului în care dirijează curgerea vieții divine prin noi spre alții, 
iar datoria noastră este s-o descoperim și s-o folosim.

Ioan 7:38 spune „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum 
zice Scriptura”. Vor curge râuri diferite prin oameni diferiți, după nevoile care 
există și după autoritatea și darurile primite. Eu am chemare și autoritate peste 
duhul de sinucidere și peste problema femeilor abuzive. Am câștigat autoritatea 
în aceste domenii pentru că m-am confruntat cu acele probleme și le-am învins. 
În aceste două aspecte râuri de apă vie 
curg din mine - arome diferite ale vieții 
din Dumnezeu. Pe de altă parte m-am 
întrebat ani în șir de ce nu am primit nici 
o revelație de la Domnul despre cum să 
rezolv problemele de dependențe sau 
de sclavie sexuală, de exemplu. Nu am 
primit soluții pentru toate problemele, dar 
acelea prin care Dumnezeu m-a trecut, 
sunt responsabil să le descopăr și să le 
dezvolt. 

Nu demult am vorbit cu o doamnă 
care găsește lucruri – dacă cineva și-a 
pierdut cheile sau alte obiecte, ea pur și simplu știe unde să le găsească. Eu nu 
pot face asta. Probabil că nici voi. Acesta este darul pe care l-a primit ea de la 
Domnul, viața din El care curge prin ea în acest fel, iar ea trebuie să-și asume darul 
și să recunoască că este unealta de la Dumnezeu împotriva spiritului anticristic. 
Avem multe moașe pricepute în comunitatea noastră, care știu cum să influențeze 
favorabil procesul nașterii prin darul primit de la Dumnezeu. Cunosc fotografi care 
au capacitatea de a surprinde imagini vii, dinamice, sau fermieri care știu cum să 
dea viață pământului prin darul natural pe care l-au primit, sau părinți care sunt 
remarcabili în descoperirea și dezvoltarea darurilor din copiii lor. O altă doamnă 
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care e parte din conducerea unui spital de boli psihice, e chemată frecvent de 
manager pentru a rezolva probleme pe care le-au creat ei în alte părți. Eu nu pot 
face așa ceva. Acesta e râul de viață care curge prin ea. Colega mea de misiune s-a 
mutat într-o casă bântuită, fără ca Dumnezeu s-o avertizeze, pentru că are un dar 
special de la Dumnezeu de a elibera locurile de spirite nedorite, pe care Dumnezeu 
a lăsat-o să și-l folosească.

Fiecare din noi avem un anumit domeniu în care suntem proiectați ca să excelăm, o 
mireasmă a harului felurit a lui Dumnezeu pe care a pus-o în noi și pe care trebuie 
s-o acceptăm ca fiind darul nostru, fără să ne uităm la celelalte daruri pe care nu le 
avem. Trebuie să depunem toate eforturile ca să recunoaștem și să stăpânim acel 
domeniu, pentru că acesta reprezintă instrumentul pe care Domnul Îl va folosi 
pentru a te duce strategic pe câmpul de bătălie împotriva spiritului anticristic.

Să ne întoarcem la cele două știri pe care le-am prezentat la începutul capitolului 
și întrebarea mea despre CEO-ul de la Gillette. Ar fi trebuit să folosească acele 
reclame? Categoric nu! Firma Gillette produce aparate de ras de o sută de ani, 
iar pe piață nu au niciun fel de autoritate asupra chestiunilor morale. Nu pot veni 
acum, după o sută de ani în care au promovat cu totul altceva și să se pronunțe 
asupra chestiunilor de ordin moral. E evident faptul că directorul acesta a fost 
profund implicat personal în cele două chestiuni morale, dar firma nu era pe 
poziția de pe care putea să le susțină. Pe de altă parte, vreau să spun că pentru 
mulți creștini ar fi mai bine dacă doar și-ar ținea gura. Sunt atâția care vorbesc cu 
pasiune despre anumite lucruri, dar nu au autoritatea morală să vorbească despre 
ele aducând o schimbare în bine, ci mai degrabă doar „scot fum” și rănesc.

Răspunzând la a doua întrebare legată de editorul de știri – sigur că acesta trebuie 
să ia o decizie de a prezenta știrea într-o manieră corectă, că doar asta e treaba 
unui editor, dar contează, sigur, ceea ce consideră el și șeful lui că e corect. Ce 
vreau să spun, însă, este că poți să ai perfectă dreptate și totuși să nu produci 
transformare în jurul tău. Pentru a fi eficient împotriva spiritului anticristic trebuie 
să lupți folosindu-ți darul pe care Domnul ți l-a dat ca viața Lui să curgă prin tine. 
Ce aspect al vieții îl domini? Care este designul tău dat de Creator? Lumea e plină 
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de creștini care luptă împotriva spiritul anticristic cu adevărul. Nu funcționează! 
Împotriva spiritului anticristic se luptă cu puterea lui Dumnezeu, altfel îți pierzi 
timpul, te alegi cu răni și faci creștinismul să pară o marfă ieftină.

Înțelegând aceste lucruri, trecem mai departe la felul în care putem lovi țintele 
spirituale în secolul XXI. 

Una din povestirile mele preferate din Biblie este cea despre orbul din naștere pe 
care Isus l-a vindecat. Acesta e chemat în fața Sanhedrinului, învăluiți în duhul 
anticristic, iar în cursul discuțiilor fostul orb le spune că vede, iar ei răspund că e 

un lucru rău pentru că a fost vindecat 
în ziua de Sabat și e un păcat. Orbul 
le spune din nou: „Mă scuzați, cred 
că n-am fost bine înțeles. Pot să văd! 
Niciun om care s-a născut orb nu și-a 
recăpătat vreodată vederea doar așa. 
E o minune pe care numai Dumnezeu 
o poate face.” Au încheiat prin a-l 
excomunica pentru că fostul orb a 
încercat să folosească adevărul pentru 
a le corecta greșeala, iar adevărul e 

neputincios în lupta împotriva duhului anticristic. După excomunicare încă tot mai 
vedea. Nu și-a pierdut nici un pic din văz pentru că a fost excomunicat. Ceea ce era 
important în acea situație este că puterea lui Dumnezeu a dovedit miilor de oameni 
prezenți că acest Isus putea face ceea ce Sanhedrinul niciodată n-a putut face.

Lucrarea mea de slujire este să ajut oamenii să treacă de la maniera de a acționa 
din spiritul de sclavie, în aceea de a acționa dintr-un spirit de înfiere (de fiu). Mulți 
se bucură de această schimbare, unii îmi sunt recunoscători, însă nu asta contează. 
Ce contează cu adevărat este că de fiecare dată când cineva trece de la sclavie la 
filiație, duhul anticristic primește o nouă lovitură. Asta înseamnă lovirea țintelor 
spirituale.
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Soția mea îi învăța să citească pe copiii de grădiniță crescuți în ghetourile din Los 
Angeles și era foarte talentată la asta. Iar faptul că știau să citească le garanta mai 
mult sau mai puțin succesul la școală în speranța că-i va ține departe de gașcă 
și de a face închisoare. E un lucru bun că a obținut aceste rezultate cu unii, însă 
punctul central este lovitura care a dat-o duhului anticristic prin faptul că găștile 
sunt conduse de un tip care e legiuitorul absolut, cu care toți din gașcă trebuie să 
se sincronizeze și căruia toți trebuie să i se supună total. Găștile din ghetourile 
americane sunt mici unități mobile care întrupează spiritul anticristic într-un mod 
foarte urât.

Să facem un sumar: 

•	 Trebuie să reducem cât mai mult 
conflictele inutile – uitați-vă numai 
la Facebook câtă zarvă fără sens se 
creează pe această platformă – primul 
instrument al Domnului Isus a fost 
evitarea, iar al doilea abordarea pasiv-
agresivă.

•	 Dezvoltă-ți puterea spirituală pe baza 
designului dat de Dumnezeu – a 
felului în care te-a creat El să fii, cu 
abilitățile și talentele tale speciale. Ce dar trebuie să dezvolți? Ce faci pentru 
a-ți „ascuți” acel dar? Zilele trecute m-a sunat cineva și mi-a spus că are o 
anumită problemă spirituală în biserică. I-am spus: „Nu sunt eu specialistul în 
acest aspect. Am să-ți fac legătura cu altcineva.” Persoana respectivă și-a dat 
seama imediat că acesta era un exercițiu de care avea nevoie pentru a cizela și-a 
dezvolta darul pe care-l are, pentru că pentru aceste lucruri nu există alt profesor 
decât Duhul Sfânt și învățarea din practică. 

•	 Trebuie să rămânem fermi și să ne implicăm doar în conflicte strategice 
indiferent ce ni se întâmplă. Umaniștii încearcă să-i lovească pe creștini 
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ținându-le gura închisă, dacă nu-i pot supune forțat. Există mulți oameni care 
s-au retras din spațiul public și nu mai vorbesc pentru a nu-și crea probleme, 
doar pretinzând că așteaptă răpirea, cerul într-o formă sau alta. Dar nu la asta 
am fost chemați! Am fost chemați să reprezentăm un pericol pentru împărăția 
întunericului, nu să ne ascundem într-un loc confortabil, în siguranță. Cred că 
trebuie să ajungem până acolo încât să privim moartea ca ceva normal. Mă 
gândeam să pregătesc o învățătură pe tema martirajului și a pregătirii pentru 
martiraj. Pentru că dacă vom avea literalmente un necaz mare, pe baza cifrelor 
relatate în Apocalipsa, sute de milioane de oameni vor fi martirizați de Anticrist 

și e drept. 

Îl întrebam pe Dumnezeu care sunt 
valorile centrale de care am nevoie în 
această perioadă nouă. Iar răspunsul 
care l-am primit a fost: curaj și răbdare. 
Treaba mea e să caut oamenii curajoși, 
care au înfruntat enorm de multă durere, 
dar au curajul să meargă mai departe 
și intenționat îi pun să aștepte pe cei 
care n-au răbdare, n-au arătat curaj, și 
investesc în oameni pe care poate i-am 
trecut cu vederea cu câțiva ani în urmă. 

Dar acum înțeleg că aceste două resurse: răbdarea și curajul vor fi necesare pentru 
a ridica o armată de oameni care să țină piept duhului anticristului.

Apocalipsa 21 pune fricoșii (lașii) în capul listei celor care vor merge în iazul de 
foc și observ cum această problemă a lașității crește în comunitatea noastră. Cele 
mai frecvente întrebări care mi se pun nu sunt despre cum să devin mai periculos 
pentru cel rău, ci cum să sufăr mai puțin, cum să fiu mai confortabil și mai ferit de 
probleme. Nici una din acestea nu sunt bunuri oferite nici de Domnul Isus și nici de 
comunitatea noastră. Nu avem astfel de produse pe raft. Întrebări despre costurile 
în ce privește relațiile, sănătatea, programul personal, cariera mi se pun extrem de 

Capitolul 6

Ca rezultat al curajului și 
ascultării mele de a expune 
un mesaj atât de controversat, 
Dumnezeu a început să 
accelereze fluxul de revelații în 
alte domenii.



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 100

frecvent. A venit timpul ca să fim curajoși, răbdători, să privim moartea în față și 
să-i spunem că suntem gata chiar să murim atâta timp cât asta înseamnă lovituri 
puternice pentru spiritul anticristic.

Observ, în umblarea mea cu Domnul, o corelație directă între decizia de a vorbi cu 
curaj despre subiecte neobișnuite și disponibilitatea lui Dumnezeu de a-mi da mai 
multă revelație.

Dacă mă uit înapoi la traiectoria revelațiilor de la Domnul de-a lungul timpului pot 
să văd un tipar: în 2000 am lansat învățătura despre darurile de răscumpărare, care 
n-a implicat niciun fel de curaj. A fost un mesaj foarte bun de care s-au bucurat 
foarte mulți oameni. A doua zi după ce l-am publicat pe internet a ajuns la un 
milion de vizualizări, pentru că trupul lui Cristos l-a transmis de la unul la altul, iar 
majoritatea celor care astăzi au auzit despre darurile de răscumpărare nici măcar nu 
le mai asociază cu numele meu. E un lucru minunat! 

În 2006 am înregistrat un nou album cu învățătura despre hrănirea duhului. Un 
subiect puțin mai neobișnuit, dar un mesaj foarte bun pentru vindecare interioară, 
acceptat pe scară largă, cu un număr modest de contestări. 

A venit apoi anul 2012 - 2013, când am început să dezbat problematica duhurilor 
umane atașate. Aici am ajuns în zona de risc. Am meditat la acest subiect, am slujit 
oamenilor folosindu-l, l-am studiat, și-n cele din urmă am lansat primul album 
pe tema duhurilor umane atașate. Am avut nevoie de mult curaj să-l fac public, 
cu toată publicitatea albumelor anterioare. M-a costat mult pentru că subiectul 
a ridicat multă controversă, am pierdut mulți prieteni, mi-au fost anulate multe 
invitații planificate la diferite biserici datorită „ereziei” mele, iar de atunci încoace 
am pierdut anual la încasări. Pe de altă parte sunteți voi, cei pe care nimeni nu 
vă putea convinge că sunt erezii pentru că viața voastră a fost transformat radical 
de ele. Iar ca rezultat al curajului și ascultării mele de a expune un mesaj atât de 
controversat, Dumnezeu a început să accelereze fluxul de revelații în alte domenii.

În 2018 am lansat albumul de învățături „Vindecarea feminității” urmate de 
„Binecuvântarea feminității 1 & 2”, unde am făcut niște afirmații foarte grele, 
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dar n-am primit niciun feedback negativ. Sunt sigur că s-au făcut comentarii pe 
marginea lor, dar nu m-a costat atât de mult pentru că am acționat cu curaj, și pe 
măsură ce am continuat cu curaj să eliberezi captivii, Dumnezeu îmi revela mai 
mult și mai mult adevăr.

Acum ne ocupăm de albumele „Binecuvântarea creierului” care au presupus 
ceva mai mult curaj, ca să slujim 
unui grup de oameni cu eliberare la 
nivelul creierului pe niște teme din nou 
neobișnuite. Dar Dumnezeu le-a onorat. 
Și pentru că mi-am asumat riscul, am 
primit mai multă revelație. Aceasta este 
chemarea noastră.

Dacă priviți la cei doi martori din timpul 
necazului cel mare, aceștia erau destul 
de limitați în a-și exercita puterea: 
puteau să mistuie cu foc pe oricine li se 
împotrivea și puteau crea distrugeri în jurul lor, după dorință – prin foc, secetă sau 
altele asemănătoare. Nu ni se spune că ar avea puterea de a face alte minuni cum 
ar fi vindecări, învieri din morți, dar în acel spectru îngust de puteri supranaturale 
pe care le dețineau, erau fenomenali și datorită acestui fapt Anticristul, Fiara și 
Imaginea ei nu aveau putere asupra lor, până nu le-a venit vremea să moară. Atunci 
au fost învinși de Anticrist, pentru trei zile, până au înviat din morți. Aceasta e 
bătălia pe care trebuie s-o ducem.

Putem să fim josnici alegând confortul și siguranța, însă acestea nu sunt parte din 
Noul Legământul pentru care Isus a murit ca să-l încheie cu noi. Sau ne putem 
implica într-o luptă care deja se duce, fiind țintiți de spiritul anticristic, înconjurați 
de indivizi care vor să ne fie legiuitorii, vor să ne sincronizăm cu agenda lor, cu 
visele și speranțele lor și vor să ne subordoneze lor. Cel rău ne atacă în orice mod 
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posibil, uneori subtil, alteori pe față, dar noi trebuie să alegem unde ne situăm: jos, 
în confort și siguranță sau sus luptând cu curaj și răbdare până la capăt, chiar și cu 
prețul vieții.

6.5 Rugăciune cu frângerea pâinii
„Tată ceresc, luăm această pâine care simbolizează trupul frânt al Domnului Isus și 
recunoaștem că lașitatea este îmbibată în rasa umană. Recunoaștem că atât noi cât 
și părinții noștri am căutat confortul personal de nenumărate ori. Recunoaștem că, 
în repetate rânduri, am calculat costurile, ne-am retras cuvintele și ne-am schimbat 
părerile în fața presiunilor și agresiunilor celor contaminați de duhul anticristic. Te 
rugăm să treci prin „dosarul” vieților noastre și ale înaintașilor noștri și să ștergi, 
prin sângele Domnului Isus și cuvântul mărturiei noastre, judecățile formulate 
împotriva noastră pentru lașitatea de care am dat dovadă. 

Tată, există oameni care au judecata Ta specifică rostită peste ei datorită lașității 
și te rog să trimiți acea condamnare la crucea lui Cristos pentru ca să nu-i mai 
afecteze! Tată, recunosc că atât eu cât și majoritatea celor din comunitatea noastră 
ne-am implicat în conflicte inutile, producând răni inutile în aceste bătălii care n-au 
adus nici un beneficiu Împărăției Tale. De aceea, iartă-ne lipsa de autocontrol, de 
înțelepciune și de discernere între lupta dreaptă, necesară și cea menită doar să ne 
consume timpul și resursele.

În cele din urmă recunoaștem că nici unul din noi n-am dezvoltat darul/puterea pe 
care ne-ai dat-o în măsura în care ar fi trebuit și am fi putut. Ne-ai dat nenumărate 
ocazii de a merge la antrenament, dar noi ne-am scuzat foarte frumos explicându-
Ți că la antrenament transpirăm, iar exercițiile sunt grele. Ca să compensăm 
refuzul acesta l-am înlocuit cu un pic de închinare.

Te rugăm să deschizi cărțile din viețile noastre și ale părinților noștri și să identifici 
locurile în care Te-am dat la o parte conștient sau inconștient și ne-am eschivat de 

Capitolul 6



Copyright by Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com Pagina 103

ocaziile pe care ni le-ai dat ca să creștem în autoritatea necesară pentru a combate 
erezia „corectitudinii politice”. 

Te rugăm să ne cureți pe noi și toate lucrările și proiectele Împărăției Tale în care 
suntem implicați, fie că e vorba de familie, biserică, afaceri te rugăm să le cureți pe 
toate de lașitate, implicare în lupte nepotrivite și de eșecul de-a ne dezvolta puterea 
pe care Duhul Sfânt ne-a pus-o la dispoziție.

Luați pâinea aceasta care reprezintă trupul Domnului Isus zdrobit pentru noi ca să 
ne curețe de păcat, rebeliune și nelegiuire. Acesta e trupul Lui zdrobit pentru noi. 
Mâncați toți! 

Tată ceresc, acesta este paharul legământului în sângele Domnul Isus Cristos, care 
eliberează puterea învierii Lui în noi și prin noi în lume pentru a înfrânge vechiul 
Tău dușman, duhul anticristic. Vin la Tine ca martor al luptelor poporului Tău și 
în care am văzut că poporul Tău a dat dovadă de mult curaj, chiar dacă n–am făcut 
cât ar fi trebuit, dar sunt atâția care au luat decizii foarte grele, dar decizii bune și 
Te rog să treci prin cărțile vieților noastre și ale înaintașilor noștri și să aduni toate 
actele noastre de curaj. 

Fineas a dat dovadă de curaj extrem în fața unui popor paralizat și Tu l-ai 
binecuvântat cu o binecuvântare generațională pentru toți urmașii lui până la 
sfârșitul istoriei umanității. În același fel Te rog să treci prin cărțile vieților 
înaintașilor noștri și să identifici fiecare act de curaj de a lupta împotriva spiritului 
anticristic, făcând alegerea corectă, și să transferi asupra noastră binecuvântarea 
acelor fapte de curaj ale lor. Iar duhul și sufletul nostru să fie îmbogățite cu 
comorile binecuvântărilor generaționale, dar și ale resurselor proprii – alegerile 
bune care le-am făcut, curajul de care am dat dovadă, dar care au fost împiedicate 
să se manifeste datorită păcatului, care acum a fost curățat. Eliberează, Te rog, 
aceste bunuri în viețile noastre pentru a produce schimbare în noi!

Te rugăm acum, pe baza acestui pahar al legământului cel nou, ca să ne reînnoiești 
revelația, să ne vedem cum nu ne-am mai văzut niciodată, să vedem exact care 
este acel râu de viață care curge din noi. Chiar și celor care am lucrat din greu să 
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dezvoltăm darurile care știam că le avem, revelează-ne mai mult; du-ne în acele 
situații care ne vor forța să vedem frumusețea, splendoarea, importanța comorilor 
care le-ai pus în noi și ocaziile pe care ni le dai ca să dezvoltăm aceste daruri.

Ghidează-ne pe calea care ne va aduce creștere, conflicte și poate chiar moarte, 
dacă trebuie să suferim de moarte nobilă, pentru a obține victoria împotriva 
dușmanului Tău vechi, spiritul antictristic. Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, chiar 
dacă ar trebui să murim în procesul acesta!

Deasupra acestor lucruri pe care pot eu să le cer pentru mine personal și pentru 
cei din comunitatea noastră în fiecare din lucrările Împărăției Tale pe care ni le-
ai încredințat, Te rog să ne dai nespus mai mult decât putem noi să gândim și 
să rostim, lucrurile pe care Tu le dorești pentru noi, puterea pe care Tu o dorești 
pentru noi, alergarea care este mai presus de imaginația noastră. Îți cerem prin 
credință ca acest pahar al legământului cel nou, puterea învierii care a fost eliberată 
atunci când Isus a ieșit din mormânt să fie eliberată fiecăruia din comunitatea 
noastră. Să fie o revărsare masivă a harului Tău, iar comunitatea noastră să fie 
remarcată în analele istoriei umanității din ceruri, ca oameni a curajului care cu 
îndemânare l-au înfruntat pe dușmanul Tău, pentru Numele Tău, pentru cinstea și 
gloria Ta, indiferent cât ne-ar costa! 

Te rugăm acestea pentru ca gloria, onoarea și maiestatea Ta să fie extinse!

Acesta e sângele lui Cristos care sigilează legământul pe care cel rău nu-l poate 
anula. Beți toți din el!”

Acum, mai mult ca niciodată, binecuvântările ni se aplică tuturor în marea 
diversitate de chemări pe care le avem, în oricare stadiu al călătoriei am fi. 

Mergeți și fiți periculoși pentru Regele nostru, indiferent de cost!
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