
  Eşti cu noi sau împotriva noastră? Betel, 28 Feb.2016 

 

Isus le cunoştea gândurile, dar Satan nu ne poate citi gândurile, însă el ne plantează 

gânduri. 

De ce nutreau astfel de gânduri? 

Pentru că nu voiau cu nici un chip să-L accepte pe Isus ca Domn.  

 

Cine este Isus? Cine este cel tare? Cine-l poate lega pe cel tare? Isus Hristos!  

Luca 11:21-22. Luca 8:31 ‘’Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să 

se ducă în Adânc.’’Luca 8:35-39. 

 

Una e să fii eliberat de Isus, Cel mai Puternic, şi alta e ca duhul rău să plece şi să te 

lase pentru o vreme, şi să pară că eşti bine, pentru că mai târziu el să se reîntoarcă 

şi când vine, nu vine singur. Face party! 

De aceea dacă un om prinde ’’valul’’, să-L primească repede pe Isus în inima lui,şi 

să zică:’’Doamne Isuse nu mai vreau să ieşi din inima mea niciodată’’. 

 

Cine scoate demonii spre binele omului şi cum vor ieşi ei? Isus. Când El intră în 

casă dă afară tot ce e rău, curăţă cu sângele Lui şi sigilează omul cu Duhul Său! 

 

Fariseii sunt exponenţii acestei aşa zise eliberări, dar şi ai păcatului numit ’’Hula 

împotriva Duhului Sfânt.’’La ei se referă mai întâi. 

Ieşirea provizorie  a duhului rău din om este un exemplu că Satan ‚’’scoate’’ 

demonii cu ajutorul lui însuşi, pentru a induce în eroare. Trebuie să le dea ceva 

oamenilor, să-i amăgească cu ceva cât de cât credibil, nu?! Se întâmplă aşa ceva 

astăzi? 

 

Matei 7:22,23. La ce vreme se referă? La cine se referă? Când are loc acest dialog, 

pentru că este o profeţie, nu? 

La proorocii mincinoşi şi Fariseii prezenţi în context.v.15. Chiar vor fi făcând ei 

minuni, sau mint? Pentru că dacă au făcut minuni, nu le-au făcut prin Duhul Sfânt. 

Sau au făcut? 

Priviţi timpurile verbelor, pt. sunt interesante: 

-atunci le voi spune curat’’ – t.viitor! 

-niciodată nu v-am cunoscut – timpul viitor anterior! 

-depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii – t.prezent 

 

Fa.19:14, cei fără Duhul nu pot scoate demonii! Nu există decât cu Domnul sau 

împotriva Lui, deci 2 clase. Cei 7 din ce categorie făceau parte? 

2 Cor.11:13-15, apostolii mininoşi! 



Apoc.19:20;13.13; Matei 24:24 

Este posibil ca această înşelătorie să fie făcută mai ales în vremurile din urmă şi în 

timpul Necazului cel Mare! 

W.Mac Donald’’nu toate miracolele sunt de origine divină, şi nu toţi cei ce fac 
minuni le fac prin Duhul Sfânt. Există şi o putere satanică. Satan dă putere 
agenţilor săi de a scoate demoni cu permisiunea lui, pentru a crea confuzie în 
rândul oamenilor. În urma acestei confuzii oamenii nu mai deosebesc lucrarea lui 
Dumnezeu de cea a demonilor.’’ 2 Tes.2:9-12 

Ce confuzie mai mare decât cea în care oamenii nu ştiu care e Dumnezeu şi care e 

duhul rău? 

Magia albă şi neagră??? Care e bună dintre ele? Nici una! Magia albă :’’satan 

permite scoaterea unor duhuri rele pentru a-i înşela pe oameni’’! 

Magia neagră:’’cel rău face rău oamenilor,îi posedează pe faţă, fără să se 

ascundă’’! 

Matei 12:24-30 Fariseii erau vinovaţi de lucrurile de care-L învinuiau pe Domnul. 

Eliberarea făcută de Domnul Isus era autentică. El este cel mai puternic.  

Ioan 8:36’’dacă Fiul vă va face liberi, veţi fi cu adevărat liberi’’. 

 

Satan către copilul lui:’’cine ţi-a spus că eşti liber, pt.că eşti al meu..?!’’ Isus mi-a 

spus! 

                             Vorbă vs.Inima ! 

                       Nu, gura nu vorbeşte fără ea, adică fără inimă. 

Ori bun ,ori rău? Exista un amestec în viaţa Fariseilor! Nu te strădui să vorbeşti 

frumos :’’Doamne, Doamne..’’, ci schimbă-ţi stăpânul inimii. 

 

      Respingerea sistematică precum şi amânarea duc la împietrirea inimii! 

                      Ioan 16:7-11 Duhul Sfânt lucrează, nu-L repinge. 


