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IDOLATRIE / OCULTISM
Capitolul I

Idolatrie / Ocul�sm

Unul dintre lucrurile care atrag blesteme divine ce vor fi întotdeauna 
generaționale este idolatria. Idolatria înseamnă pur și simplu a da locul lui 
Dumnezeu sau închinarea lui Dumnezeu altor lucruri. Înseamnă să 
părăseș� creatorul pentru a te închina la creat. Această închinare poate fi 
la Satana, la spirite, demoni, îngeri, oameni, animale etc. Sau către 
reprezentarea lor inanimată în roci, pietre, lemne, imagini, obiecte etc. 
Orice formă de deturnare a locului și a închinării lui Dumnezeu către orice 
ființă sau obiect creat este idolatrie.  

Singura închinare pe care Dumnezeu o acceptă este cea care vine la El prin 
unicul Său fiu născut, Isus Hristos. Orice altceva în afara acestui lucru va 
atrage cu siguranță pedeapsa (blestemele) lui Dumnezeu. Dumnezeu 
urăște cu pa�mă idolatria. Nu e de mirare că El a spus întotdeauna că este 
dezgustătoare și abominabilă pentru El. El o numește adulter spiritual, 
curvie spirituală și unire cu demonii.  Iar Biblia l-a iden�ficat întotdeauna 
pe Satana ca fiind Diavolul; care este capul întregii idolatrii și al 
ocul�smului. 

Așadar, de fiecare dată când omul intră în acest lucru, el pur și simplu Îl dă 
la o parte pe Dumnezeu pentru a se închina lui Satana (una dintre ființele 
create de Dumnezeu).     

Satana a fost una dintre ființele angelice din ceruri, dar a fost alungat din 
cauza neloialității (trădării). El s-a gândit să-l răstoarne pe Dumnezeu, 
Creatorul său. El a curtat tronul și închinarea lui Dumnezeu și, ca urmare, a 
fost alungat în condamnarea veșnică. Și până în ziua de azi, acea foame de 
a primi închinare nu l-a părăsit. Tocmai de aceea îl determină pe om să 
deturneze închinarea lui Dumnezeu către lucruri și obiecte; de care el este 
întotdeauna beneficiarul îndepărtat și final.  

Diavolul este înnebunit după închinare. Imaginați-vă că el îi sugerează lui
Iisus să i se închine, iar el i-ar da lui Iisus toate națiunile lumii și gloria lor.



Imaginați-vă asta! El este cu adevărat nebun după închinare. Dumnezeu nu
vrea să își împartă gloria cu nimic și a făcut acest lucru foarte clar în cele
Zece Porunci pe care le-a înmânat lui Moise pentru poporul Israel. Haideți
să ci�m Exodul 20:2-6,

"Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am izbăvit din sclavia din Egipt. Să
nu te închini la alți dumnezei în afară de Mine. Nu vă faceți idoli de niciun
fel, fie că au formă de păsări, fie de animale sau de peș�. Nu trebuie să vă
închinați și să nu vă închinați niciodată în fața lor, pentru că Eu, Domnul
Dumnezeul vostru, sunt un Dumnezeu gelos care nu voi împărți afecțiunea
voastră cu niciun alt dumnezeu! Eu nu las nepedepsite păcatele celor care
mă urăsc, ci pedepsesc copiii pentru păcatele părinților lor până la a treia și
a patra generație. Dar îmi revărs iubirea asupra celor care mă iubesc și
ascultă de poruncile mele, chiar și pentru o mie de generații."

Aici, Dumnezeu îi dădea lui Israel ceea ce urma să fie baza relației Sale cu ei 
și a considerat că cel mai important este să înceapă cu aver�smentul 
împotriva închinării la orice alt lucru. Acest lucru arată în mod clar locul 
închinării în inima și în programul lui Dumnezeu. El vrea ca ei să ș�e că nu 
există un alt Dumnezeu în afară de El. El vrea ca ei să ș�e că El este un 
Dumnezeu gelos. El vrea ca ei să nu-și facă niciun fel de idoli și să nu se 
închine (să se închine) la nimic sau la imagini de păsări, animale sau peș�. 
Acestea reprezintă pur și simplu toate creaturile (fizice și spirituale) din aer, 
de pe pământ și din Mare.   

Atunci când oamenii fac imagini ale acestor ființe naturale menționate în
versetul patru- păsări, animale sau peș�, este important să observăm că
închinarea lor depășește aceste reprezentări fizice și ajunge la
supranatural. Ei invocă și se raportează la diferitele spirite, demoni,
principate etc. pe care le reprezintă acele creaturi. De exemplu, atunci când
vorbim despre păsări, acestea reprezintă puteri ale întunericului, demoni,
îngeri căzuți etc., care acționează în și din aer. Biblia ne-a arătat clar că
există puteri în aer. Priviți Efeseni 2:2,

"Înainte trăiați la fel ca restul lumii, plini de păcat, ascultând de Satana,
puternicul prinț al puterii aerului..."

Vedeți și Ieremia 7:18, 44:16-17



"Nu e de mirare că sunt atât de supărat! Priviți cum copiii adună lemne și
cum tații fac focuri de sacrificiu. Priviți cum femeile frământă aluatul și fac
prăjituri pentru a le oferi reginei Cerului. Și dau ofrande de băutură
celorlalți zei idoli ai lor!"

"...Noi nu vom asculta mesajul tău de la Domnul! Vom face tot ce vrem noi. 
Vom arde tămâie reginei cerului și îi vom aduce jer�e cât de mult ne place - 
așa cum am făcut noi și strămoșii noștri înaintea noastră și cum au făcut 
întotdeauna regii și prinții în orașele lui Iuda și pe străzile Ierusalimului."     

Din scripturile de mai sus, putem vedea că există puteri demonice care
locuiesc în aer. În primul rând, Satana însuși a fost numit prințul puternic al
puterii aerului. Apoi am văzut și principatul demonic pe care Biblia l-a
numit regina cerului. Acesta este un spirit demonic teribil și foarte influent.
Ea este venerată ca Soare, Lună, Stele și Oș�ri ale Cerului. Iar uneori, este
numită și cu alte nume, de exemplu Ashtaroth. Este un spirit religios.

Acest spirit ține în prezent miliarde de oameni într-o închinare falsă, într-o 
închinare voalată la Satana în numele slujirii lui Dumnezeu. În unele cazuri, 
ar fi nevoie de discernământul spiritelor pentru a detecta când este la 
lucru. Apostolul Pavel a vorbit despre al treilea cer. Asta înseamnă că ar 
trebui să existe și un prim și un al doilea. Cine locuiește în aceste alte 
ceruri?  Cu siguranță spiritele! 

Apoi, există și en�tăți demonice în ape (mări, lacuri, oceane, râuri). Și
există mai multe puteri demonice în ape decât în orice alt loc. Am
descoperit, de asemenea, că majoritatea acestor puteri satanice își au
sursa și legătura cu apele. Haideți să ci�m Isaia 27:1,

"În ziua aceea, Domnul va lua sabia Sa cea cumplită și iute și va pedepsi pe
Leviatan, șarpele care se mișcă repede, șarpele care se încolăcește și se
răsucește, balaurul mării."

Sigur, Scriptura de mai sus nu vorbește doar despre o simplă creatură 
naturală care trăiește în apă, ci despre un principat demonic. Sau cum de 
aceleași cuvinte folosite pentru Satana au fost atribuite și acestei creaturi 
de aici: șarpe, balaur? Și ce treabă ar avea Dumnezeu să își ia �mp pentru a 
pedepsi această creatură marină, dacă nu este un adversar demonic? 



Această en�tate demonică este doar una dintre milioanele de demoni, 
spirite, principate, puteri și îngeri căzuți care locuiesc în ape.  

Acum, animalele reprezintă puterile de pe uscat. Nu este nevoie să vi se
spună că există puteri demonice care locuiesc în stânci, păduri, morminte,
munți, în animale și chiar în oameni.

Biblia a vorbit despre înălțimi, crânguri etc. Unele dintre aceste spirite se 
deplasează la nesfârșit înainte și înapoi pe fața pământului. Cu toate 
acestea, altele au fost aduse în casele oamenilor prin intermediul unor 
altare satanice, obiecte, etc.  
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