
A Înșelăciuni inspirate de demoni: 

❖ “Ce crezi tu, e adevărul tău”. 

— O persoană poate profeți, alunga demoni sau poate face minuni și totuși poate fi respinsă de 

Dumnezeu pentru că nu I-a împlinit voia (Matei 7:21-23). De aici importanța de a determina 

care este voia lui Dumnezeu. 

— În societatea noastră actuală, în care adevărul este considerat relativ, criteriul pentru a 

determina voia lui Dumnezeu este gândirea noastră, gustul nostru sau sentimentele noastre. În 

acest fel, doctrina clară predată de Biblie este respinsă. 

— Pentru a evita căderea în această eroare, Isus ne cere să construim pe stâncă (Mt. 7:24-25). 

Aceasta înseamnă să acționezi după cuvintele sale (care sunt consemnate în Biblie). 

❖ Viața după moarte. 

— Unii încearcă să demonstreze științific existența vieții după moarte. Fundamentul principal se 

bazează pe „experiențe aproape de moarte”, în care oamenii decedați clinic au văzut o lumină 

(Dumnezeu?), și chiar rude sau prieteni decedați. Cu toate acestea, au revenit la viață (adică nu 

au murit de fapt). 

— Rețineți că nu au murit. Experiența ei a fost o parte senzorială a procesului de moarte și nu o 

experiență după moarte. 

— Biblia ne învață clar că, împreună cu David, vom vedea fața lui Dumnezeu numai atunci când El 

ne va trezi din morți, la înviere (Ps. 17:15). 

❖ Reîncarnarea. 

— Biblia ne învață clar că trăim o singură dată. Cu toate acestea, multe culte păgâne (și unele 

creștine) învață reîncarnarea. 

— Aceasta presupune că persoana are vieți multiple pentru a se îmbunătăți, până la atingerea unei 

stări în care să poată intra în „paradis”. Această doctrină: 

(1) Anulează doctrina învierii și a victoriei asupra morții (1 Corinteni 15:52-55) 

(2) Neagă mântuirea prin har, înlocuind mântuirea cu fapte (Efeseni 2:8) 

(3) Face ca a doua venire să fie inutilă (2 Tim. 4:8) 

(4) Implică faptul că deciziile pot fi luate după moarte, contrazicând învățătura biblică (Evrei 

9:27). 

B Activitatea demonică: 

❖ Consultarea morților. 

— Biblia afirmă clar că presupusa relație cu morții prin mediumi sau ghicitori este o păcăleală și 

interzice orice astfel de practică (Deut. 18:9-14; Lev. 19:31; Lev. 20:6, 27; Isa. 8). :19-20). 

— Respectând aceste precepte, Saul a îndepărtat din Israel „pe cei ce cheamă duhurile și pe 

ghicitori” (1S. 28:9). Cu toate acestea, când nu a primit niciun răspuns de la Dumnezeu, le-a 

căutat sfatul, chiar știind că era lucrarea diavolului (1S. 28:5-7). Și pe diavolul l-a găsit. 

— Rețineți că Saul nu l-a văzut niciodată pe presupusul Samuel, doar mediumul a fost cel care l-a 

văzut și i-a transmis mesajul. Desigur, Satana știa perfect că Dumnezeu l-a abandonat pe rege și 

consecințele pe care le avea să le aducă. Saul a crezut înșelăciunea (1S. 28:11-20). 

❖ Vederea celor care au murit. 

— Una este ca un medium să spună că vede și vorbește cu spiritul unei persoane moarte, iar cu 

totul alta este să vezi și să auzi acel mort cu ochii tăi. 

— Amintiți-vă că demonii au capacitatea de a lua forma unor oameni morți și de a-i imita (2 

Corinteni 11:14-15). 

  



C Cum să ne apărăm de înșelăciuni. 

❖ În Efeseni 6:14-18, Pavel ne spune cum să ne protejăm împotriva îngerilor căzuți: 

— Brâul adevărului (v. 14a): Trebuie să ne ținem de adevăr și să renunțăm la ceea ce îl contrazice 

— Pieptarul dreptăţii (v. 14b): Trebuie să ne acoperim cu neprihănirea lui Hristos și nu cu a 

noastră 

— Pantofii Evangheliei (v. 15): Trebuie să trăim și să împărtășim Evanghelia păcii 

— Scutul credinței (v. 16): Trebuie să ne folosim credința pentru a îndepărta viclenia înșelătoare a 

vrăjmașului 

— Coiful mântuirii (v. 17a): Trebuie să avem mereu în vedere mântuirea pe care ne-a dat-o Isus 

— Sabia Duhului (v. 17b): Trebuie să cercetăm Biblia și să ne lăsăm călăuziți de ea 

— Rugăciunea (v. 18): Esențială pentru a ne menține agățați de sursa puterii și pentru a obține 

victoria. 

 

 


