CAPITOLUL I
BLESTEME CAUZATE DE DUHUL DE
IDOLATRIE
„Niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au amăgit
pe locuitorii din cetatea lor zicând: „Haidem și să
slujim altor dumnezei!” – dumnezei pe care tu nu-i
cunoști...” Deuteronom 13:13

A

cest verset reprezintă prima mențiune a lui Belial în Cuvântul lui
Dumnezeu. Domnul îi identifică pe oamenii care încearcă să-i
depărteze pe copiii Lui de El pentru a se închina altor dumnezei ca
fiind „copiii lui Belial”. Pasajul continuă cu descrierea acțiunilor lor:
Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetățile pe
care ți le-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău:
„Niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au amăgit
pe locuitorii din cetatea lor zicând: „Haidem și să slujim
altor dumnezei!” – dumnezei pe care tu nu-i cunoști –
să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu de-amănuntul.
Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă
urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, atunci
să treci prin ascuțișul sabiei pe locuitorii din cetatea
aceea, s-o nimicești cu desăvârșire împreună cu tot ce
va fi în ea și să-i treci chiar și vitele prin ascuțișul sabiei.
Să strângi toată prada în mijlocul pieței și să arzi de
tot cu foc cetatea și toată prada ei, înaintea Domnului
Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un
morman de dărâmături, și niciodată să nu fie zidită
din nou. Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit
cu desăvârșire, să nu se lipească de mâna ta, pentru
ca Domnul să Se întoarcă din iuțimea mâniei lui, să
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Se îndure de tine, să te ierte și să te înmulțească,
după cum a jurat lucrul acesta părinților tăi.
Deuteronom 13:12-17
„Copiii lui Belial” se referă la cei care erau sub controlul lui Belial.
Aceștia erau folosiți de Belial pentru a-i atrage pe oamenii lui Dumnezeu de
la El ca să se închine altor dumnezei. E interesant de specificat că idol este
cuvântul ebraic eliyl, care însemnă „bun de nimic, van sau vanitate, fără rost,
nulitate”. Toate acestea pot fi sumarizate în lipsit de valoare.
Belial, care înseamnă lipsă de valoare, încearcă să-i îndepărteze pe
oameni pentru a se închina la ceva lipsit de valoare. Idolii sunt lipsiți de
valoare; ei nu au niciun rost și nu pot aduce satisfacție. Există un principiu al
studierii Bibliei pe care îl numim legea primei referințe. Această lege a studierii
Bibliei spune că atunci când un subiect sau un cuvânt anume este menționat
pentru prima dată în Biblie, se vor găsi anumite principii importante cu privire
la acest subiect sau cuvânt.
Primul principiu pe care îl vedem cu privire la Belial este acela că el
încearcă să-i atragă pe oameni de la închinarea la unicul Dumnezeu adevărat.
Sub Belial sunt duhuri care-i vor amăgi pe oameni și îi vor îndepărta de la
Domnul. Ca rezultat, duhurile demonice care acționează sub conducerea
lui Belial pun asupra oamenilor care au fost îndepărtați de sub protecția lui
Dumnezeu legături și blesteme care deseori duc la distrugere.
Apostolul Pavel a profețit că „în vremurile din urmă, unii se vor lepăda
de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor”
(1 Timotei 4:1). A amăgi înseamnă „a îndepărta, a convinge la neascultare și
la necredință, a îndepărta prin persuasiune sau prin promisiuni false, a atrage,
a ademeni”. O altă traducere a Bibliei spune „Unii din biserică îi vor întoarce
spatele lui Hristos”. Acest lucru e cunoscut ca apostazie.
Dicționarul definește apostazia ca fiind „abandonarea unei loialități
anterioare, dezertare”. Cred că aceste este motivul pentru care atât de multe
biserici și confesiuni au abandonat credința. Unii au ajuns chiar să ordineze
homosexuali ca preoți. Ce urâciune! Fără urmă de îndoială, aceasta este
lucrarea lui Belial și a duhurilor de amăgire pentru a-i duce pe mulți spre
apostazie.
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CARACTERISTICI ALE DUHULUI LUI BELIAL
Tată, Cuvântul Tău spune că niște oameni răi au convins pe toată lumea
să se închine altor dumnezei, chiar dacă aceștia nu au făcut niciodată
nimic pentru ei. Tu mă instruiești „să cercetez cu atenție dacă zvonul
este adevărat” și să numesc o astfel de acțiune „un lucru dezgustător”
(Deuteronom 13:13-14). Fă-mă un străjer pe zid ca să fiu atent ca aceste
duhuri rele să nu-i ducă pe căi greșite pe aceia pe care-i iubesc.
Tată, duhul lui Belial îi face pe oameni „să fie atât de egoiști încât refuză
să-i ajute pe cei săraci” (Deuteronom 15:9), chiar dacă cei săraci sunt
rudele lor! Tu mă avertizezi să nu fiu așa și îmi spui că dacă persoana pe
care refuz să o ajut Îți spune de greșeala pe care am făcut-o, „Tu mă numești
vinovat”. Păzește-mă de duhul lui Belial, care îi face pe oameni egoiști.
Doamne, duhul lui Belial este atât de pervertit încât așteaptă ca oameni
străini să viziteze poporul Tău, iar apoi cere ca acești străini să fie dați
unor persoane perverse ca să-și satisfacă pofta homosexuală (Judecători
19:22). Fă-mă atent, Doamne, la aceia care ar putea fi furați de poftele
homosexuale ale lui Belial. Fă-mă un zid tare de protecție, iar casa mea
o fortăreață puternică împotriva acestui duh.
În Cuvântul Tău găsim povestea îngrozitoare a unui levit care călătorește
împreună cu soția sa și petrece noaptea în casa unui evreu care locuiește
într-un oraș în care oamenii nu-L mai slujesc pe Dumnezeu, ci sunt
plini de duhul lui Belial. Acești oameni au înconjurat casa evreului și
au cerut ca levitul să le fie dat lor pentru relații homosexuale. În loc să
o protejeze, acest levit și-a scos soția afară și ea a fost violată în mod
repetat de acești oameni răi și a murit. (Vezi Judecători 19). Doamne,
ajută-mă să iau seama la această poveste și să nu devin niciodată atât
de indiferent față de Tine încât să-mi dau de bună voie familia celor răi.
Păzește-mă în protecția voii Tale ca să nu mă depărtez niciodată de Tine
și să devin o astfel de victimă sau să permit ca familia mea să fie victime
ale duhului lui Belial.
Doamne, când Ana mijlocea în Templu pentru un fiu, s-a crezut despre
ea ca era o fiică a lui Belial, care era beată (1 Samuel 1:12-16). Ajutămă să recunosc când duhul lui Belial încearcă să mă lege cu vreo
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dependență care mă prinde în capcana păcatului. Ajută-mă să recunosc
aceste legături de dependență și să evit orice lucru care m-ar putea atrage
într-o astfel de legătură.
Tată, i-ai numit pe fiii lui Eli – preoți în templul Tău – fii ai lui Belial care
trăiau în păcat chiar în timp ce pretindeau a fi oameni ai lui Dumnezeu
(1 Samuel 2:12). Protejează-i pe bărbații și pe femeile care au acceptat
chemarea Ta la slujire și ferește-i de păcatele ascunse care i-ar depărta
de Tine. Rupe puterea păcatului din viața lor și ține-i păstori adevărați și
cinstiți, care-i conduc pe oameni la neprihănire.
Tată, asemenea fiilor lui Eli, mulți lideri și oameni ai lui Dumnezeu
din ziua de azi au căzut în capcana duhului lui Belial și au ajuns să fie
zdrobiți, legați de păcat și nevrednici să Îți slujească ca păstori. Ajută-mă
să mă rog și să mijlocesc pentru păstorii Tăi. Rupe puterea lui Belial care
îi îndepărtează pe slujitorii Tăi. Ține-i puri, sfinți și fără pată înaintea lui
Dumnezeu și înaintea oamenilor pe care-i conduc.
Tată, de îndată ce Samuel l-a uns pe Saul să fie rege, duhul lui Belial
l-a atacat aducând îndoială în inimile oamenilor cu privire la abilitatea
sa de a-i conduce și făcându-i pe oameni să refuze să-l mai onoreze
prin darurile lor (1 Samuel 10:27). Duhul lui Belial era deja la lucru,
aducând în inima lui Saul îndoială și nesiguranță cu privire la abilitățile
lui. Deși s-a ținut tare, acest duh și-a început atacul perfid împotriva lui,
făcându-l în cele din urmă să Te respingă și să eșueze mizerabil în slujba
la care l-ai chemat. Fă-mă puternic împotriva lui Belial când mă ispitește
să mă îndoiesc de lucrarea la care m-ai chemat sau mă ispitește să mă
simt incompetent sau inapt. Fă-mă puternic prin Duhul Tău și învinge
duhul lui Belial din viața mea.
Doamne, când regele David l-a rugat pe bogatul Nabal să-i dea ceva de
mâncare lui și oamenilor săi, în timp ce treceau prin apropiere, Nabal
a fost atât de plin de duhul lui Belial încât l-a refuzat pe David. Deși
David și oamenii lui s-au purtat mereu frumos și respectuos cu oamenii
lui Nabal, acesta i-a transmis un mesaj nepoliticos lui David, prin care
a spus: „Ce te face să crezi că voi lua din pâinea mea, din apa mea și din
carnea pe care am pregătit-o pentru slujitorii mei ca să-ți dau ție?” (1
Samuel 25:11). Doamne, ajută-mă să nu ajung niciodată ca Nabal! Dămi o inimă generoasă și un duh plin de mila și de compasiunea Ta. Rupe
puterea lui Belial care m-ar putea transforma în Nabal.
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Tată, până și soția lui Nabal, Abigail, a văzut cât era de legat acesta de
duhul lui Belial. Ea l-a hrănit cu generozitate pe David, și pe oamenii lui,
cerându-și chiar scuze pentru soțul ei rău, zicând: „Domnul meu, dă-mi
voie să-ți explic! Nu-i da atenție acelui netrebnic de Nabal. Numele lui
înseamnă ‚nebun’ și chiar i se potrivește!”(1 Samuel 25:24-25). Ajutămă să nu fiu identificat niciodată ca un nebun sau ca un fiu al lui Belial.
Păzește-mă de păcatul egoismului și al zgârceniei. Fă-mă să fiu ca Abigail,
nu ca Nabal, în felul în care îi tratez pe alții.
Doamne, Cuvântul Tău ne spune că duhul lui Belial se poate strecura
printre oamenii Tăi, legându-i cu păcate și dorințe rele. Chiar și câțiva
dintre oamenii lui David erau slujitori ai lui Belial, iar David a trebuit să-i
mustre pentru lăcomia lor și pentru că nu erau dispuși să împartă cu cei
mai nevoiași decât ei (1 Samuel 30:22). Descoperă orice urmă de lăcomie
sau de egoism din inima mea și rupe duhul lui Belial din viața mea.
Tată, învățăm din exemplul lui Șimei că duhul lui Belial ne va face să-i
acuzăm pe alții de păcatele pe care le avem în viața noastră. Șimei, una
dintre rudeniile lui David, l-a învinovățit pe David de moartea lui Saul și l-a
acuzat că a furat împărăția. Acest om era atât de posedat de duhul lui Belial
încât nu a putut vedea planul Tău și devotamentul lui David față de acest
plan (2 Samuel 16:7). Tată, păzește-mă să nu fiu orbit de duhul lui Belial.
Descoperă-mi păcatele și răutatea și ferește-mă de posibilitatea de a-i acuza
pe copiii Tăi de tendințele rele și păcătoase care lucrează în viața mea.
Tată, Cuvântul Tău ne învață să fim fermi și hotărâți cu un alt credincios
care permite duhului lui Belial să-l conducă într-o răscoală împotriva
slujitorilor Tăi. Când David și-a dat seama că un membru al seminției lui
Beniamin aprindea o răscoală împotriva lui, a acționat. El a știut că un
duh rău poate dărâma zidurile spirituale de protecție din jurul vieților
celorlalți credincioși și să-i facă să păcătuiască împreună cu Șeba. El și-a
adunat armata și l-a urmărit pe Șeba până când s-a asigurat că acesta
a fost înfrânt și omorât. (Vezi 2 Samuel 20). Dă-mi curajul să blestem
duhul lui Belial și să-l distrug din viața mea și a celorlalți credincioși
ca să nu poată dărâma zidurile spirituale protectoare din jurul inimilor
noastre și să ne ducă spre rău.
Tată, David și-a dat seama că răul care izvorăște din duhul lui Belial
ne poate înspăimânta și ne poate înghiți în șuvoaiele răutății (2 Samuel
22:5). Când mă tem și sunt în mijlocul „șuvoaielor nenorocirii”, ajută-
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mă să fiu ca David și să strig după ajutorul Tău. Păzește-mă de șuvoaiele
copleșitoare ale lui Belial.
Tată, ajută-mă să recunosc puterea lui Belial și să mă înarmez cu sabia
Duhului Tău pentru a lupta împotriva acestui duh rău. Nu poate fi
„smuls ca niște spini” și nu poate fi „luat cu mâna”. E nevoie de „mânerul
unui sulițe” pentru a-l distruge și trebuie „ars pe loc în foc” (2 Samuel
23:6-7). Ferește-mă de a încerca să mă lupt cu răul prin propria putere.
Înarmează-mă cu Duhul și cu tăria Ta, și arde răul din viața mea.
Duhul lui Belial este un duh mincinos care îi acuză pe copiii Tăi și
conspiră împotriva lor pentru a-i distruge și a fura tot ce le aparține.
Acest lucru este descoperit în conspirația lui Ahab și a Izabelei împotriva
lui Nabot (1 Împărați 21). Fă-mă un slujitor neînfricat și curajos ca Ilie,
căruia nu i-a fost frică să-i confrunte pe acești slujitori răi ai lui Belial și
să le prezică judecata lui Dumnezeu, care era o moarte groaznică.
Doamne, când răul Ieroboam și slugile lui au pornit să-i distrugă pe
oamenii neprihăniți ai lui Dumnezeu, Abia, împăratul lui Iuda, l-a
înfruntat și i-a zis: „Dumnezeu este de partea noastră... Ar fi bine să
renunți. Nu ai nicio șansă să-L înfrângi pe Domnul.” (2 Cronici 13:12).
Cu ajutorul lui Dumnezeu, Abia l-a învins pe Ieroboam și pe oamenii
lui Israel care se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu pentru a deveni
slujitori ai lui Belial. Când oamenii Tăi din ziua de azi se răzvrătesc
împotriva Ta și încep să-l slujească pe Belial, ridică tot mai mulți oameni ca
Abia care să lupte pentru neprihănire și sfințenie în mijlocul indiferenței
și a răutății. Fă-mă un Abia și înarmează-mă pentru neprihănire.
Doamne, în vreme de boală și probleme fizice, ține-mi privirea ațintită
asupra Ta și inima tare în credința mea ca să mă poți vindeca. Duhul lui
Belial va încerca să-mi spună: „Ai o boală fatală! Nu te vei însănătoși!”
(Psalmul 41:8). Ajută-mă să resping vocea lui Belial care îmi șoptește
înfrângere, distrugere și moarte în ureche. Ridică-mă la tărie și sănătate
fizică prin puterea Ta și împiedică batjocurile lui Belial din urechea mea.
Tată, „refuz să fiu corupt sau să iau parte la ceva îndoielnic”. Nu voi
permite duhului lui Belial să preia controlul asupra vieții mele și „nu voi
fi necinstit sau șarlatan” (Psalmul 101:3-4). Îmi voi trăi viața în curăție
și în cinste. Voi asculta doar de Duhul Tău și mă voi împotrivi intrării
duhului lui Belial în viața mea.
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Doamne, oameni nelegiuiți care au fost legați de Belial umblă cu
neadevărul în gură, înșelând pe alții (Proverbe 6:12). Eu nu voi fi unul
dintre acești mincinoși nelegiuiți. Voi rosti doar adevărul Tău și voi
vorbi doar pentru a-i călăuzi pe alții spre calea neprihănirii.
Doamne, duhul lui Belial distruge valoarea sfântă pe care Tu ne-ai dat-o
și ne face să ne simțim lipsiți de valoare. Cuvântul Tău spune: „Oamenii
fără valoare stârnesc necazuri. Chiar și cuvintele lor ard ca un foc.”
(Proverbe 16:27). Ajută-mă să nu ajung niciodată fără valoare înaintea
Ta, să nu mă joc niciodată cu focul lui Belial și să fiu ars de rău. Nu voi
permite duhului lui Belial să mă lase fără valoare înaintea Ta și a celorlalți.
Tată, Cuvântul Tău spune: „Martorii mincinoși își bat joc de sistemul
judiciar și infractorii cred că infracțiunile sunt foarte distractive”
(Proverbe 19:28). Ajută-mă să-i recunosc pe martorii mincinoși din
țara mea, pe cei care își bat joc de principiile sfinte și care încearcă să-i
convingă pe alții că lipsa de sfințenie e bună. Demască duhul lui Belial
din vocile celor care fac lobby pentru practici și reguli păcătoase, care
încearcă să elimine principiile sfinte ale acestei națiuni și să ne ducă spre
fapte și comportamente păcătoase. Îndreaptă erorile care s-au furișat în
sistemul nostru judiciar, în școlile și în guvernele noastre, și care încearcă
să ducă această națiune în practici păcătoase.
Doamne, Cuvântul Tău spune că planurile malefice pe care le face un
slujitor al lui Belial împotriva Ta sau a copiilor Tăi sunt blestemate,
indiferent cât de puternice sunt (Naum 1:11). Trebuie să-mi ațintesc
privirea asupra Ta și să nu mă tem de planurile rele ale lui Belial. Nu mă
voi teme de Belial – nici chiar când planurile lui par prea puternice pentru
a fi biruite. Voi înfrânge răul prin puterea Ta și prin tăria Duhului Tău.
Doamne, Cuvântul Tău spune clar că oamenii care nu Te urmează n-au
nimic în comun cu cei care Te urmează. Tu ne sfătuiești: „Ieșiți din
mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este
necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice,
zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:17-18). Mă predau Ție,
Doamne. Te primesc ca Tată. Nu mă voi atinge de răul necurat al lui
Belial. Voi trăi doar pentru Tine toate zilele mele.
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