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Apocalypse Angel 1.0



Visul

Mă aflu în faţa templului lui Matrix. În faţa ochilor mei se înalţă o 
adevărată şi veritabilă catedrală. Un loc de cult a tuturor divinităţilor 
matrixiene. Intru şi văd multe ecrane de televizor care prezintă pe 
liderii politici, economici şi religioşi; conducătorii de vârf a unei noi 
ordini mondiale.

Mă uit împrejur… văd carcase de formă umană care merg fără un 
scop, care se grăbesc fără un „pentru că”, forme umane care depun 
eforturi în zadar, care vorbesc fără să zică nimic, care gândesc dar 
nu reflectă.... Larve, morţi vii, suflete fără suflet, fiinţe vii fără viaţă, 
entităţi spirituale fără speranţă. Agonia e pictată pe feţele lor. Teama 
le striveşte vocea, disperarea le strabate tot trupul. Ei atârnă şi depind 
în totalitate de mesajele radiate de către panourile televiziunii, un 
“Big Brother” matrixian.

O ciudată atmosferă hipnotică mă acoperă ... mi se pare că mă atinge, că 
mă palpează. Reuşesc chiar sa-i simt mirosul îngheţător al respiraţiei 
sale. Fiecare fiinţă din acest templu pare că trăieşte în ritmul său... 
inimile lor bat la unison.
Sângele din vene mi se opreşte. Cad într-o stare de transă ca un 
drogat, o letargie care mi se pare mortală. Imaginile de pe ecrane se 
imprimă în mintea mea conştientă şi inconştientă şi mă transformă 
după imaginea şi asemănarea lor. Devin una cu Matrix.

Urechile mele aud urarea comandantului şef al Matrixului,  
inaugurează el însuşi „Noua Eră”. Dar deodată o voce rupe această 
sărbătoare universală orgiastică şi rebelă. Cu puterea disperării 
mă răsucesc...ochii mei reuşesc cu greu să se concentreze asupra 
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unei nişe aflată în peretele din naosul central al catedralei. Văd un 
simplu tânar care vorbeşte. Hainele lui au culoarea albă şi faţa lui e 
luminoasă. Are un aer sigur şi zâmbitor, puternic şi umil, fără teamă 
şi iubitor. Braţele sale sunt deschise în semn de primire iar mesajul 
său e limpede şi simplu: „Ieşi din Matrix fiincă Isus vine ca să te 
ducă acasă!”.

Îmi adun ultimele puteri şi strig la Dumnezeu. Mă agăţ cu mare 
greu la acest ultim susur de libertate a sufletului meu. Duhul lui 
Isus îmi şopteşte la ureche că trăiesc ultimele zile, că mai e puţin 
până la glorioasa Sa revenire, zile în care cetăţenii Matrixului se 
îndepărtează de la credinţă dând dreptate spiritelor înşelătoare şi 
doctrinelor DEMONILOR. Înţeleg că Matrix nu e casa mea. Îmi dau 
seama că această catedrală, pe cât de impunătoare pe atât de falsă, 
nu este casa lui Dumnezeu. Înţeleg că doar afară din Matrix pot să-L 
întâlnesc pe Isus, cel care l-a învins pe Matrix şi care are un proiect 
veşnic cu mine.

Cu ochii închişi, cu braţele şi picioarele paralizate şi cu inima la gât 
strig: „Isus, eu sunt cu tine, eliberează-mă şi du-mă acasă!”. Sufletul 
meu respiră profund şi dintr-o dată renaşte, speranţa pătrunde în 
fiecare celulă a corpului meu, mintea mea îşi regăseşte luciditatea 
ei strălucitoare.

Morţii vii care umple catedrala mă asaltează, mă scuipă şi îşi bat joc 
de mine. Dosarele secrete ale autorităţii mă etichetează ca un fanatic 
al lui Isus. Dintr-o dată capii liderilor mă declară contra legii! Îmi vin 
luate drepturile de a cumpăra, de a vinde şi de a lucra....de a exista. 
Chiar şi mulţimile matrixiene mă declară inamicul public numarul 
unu iar vechii mei prieteni, cunoştinţe şi rude îmi declară război.

Mă regăsesc abandonat şi fără hrană. Doar hainele de pe mine 
parcă îmi aparţin. Nu mai am prospective, nici demnitate. Matrix 
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mă repudiază, mă şterge. Dar dintr-o dată un înger se apropie de 
mine, mă îmbrăţişează, îmi întăreşte sufletul cu zâmbetul şi căldura 
sa. Îmi spune că intenţionat a fost trimis de Isus la mine, că sunt sub 
protecţia sa şi îmi oferă hrană. Odată ce m-am întărit din punct de 
vedere fizic, emotiv şi spiritual, reiau lupta mea exortând pe morţii 
vii să-L accepte pe Isus, întrerupând aşadar opera DEMONILOR 
care îi ţine sclavi şi astfel îi eliberez de virusul matrixian pe cât de 
subtil şi fără miros pe atât de periculos şi ucigător.

Mulţi îmi râd în faţă, dar o persoană, cu lacrimi în ochi se aruncă 
în întuneric, agăţată de lumina speranţei aprinsă chiar de mine. O 
văd ieşind din templul matrixian, abandonând falsa catedrală. Asist 
impresionat la mutaţia sa genetică: zombul devine nouă creatură vie. 
Hainele sale devin prin minune albe, imaculate, faţa sa străluceşte. 
Aproape îl confund cu îngerii lui Isus care îi stau împrejur şi îL 
păzesc.

Dintr-o dată tot pământul se cutremură. Aud sunând o trâmbiţă, 
un sunet care sparge tăcerea conspirativă ce învăluia într-un mod 
misterios tot ceea ce mă înconjura. Văd dărâmandu-se tot imperiul 
lui Matrix, catedrala explodează ca şi zidurile din Ierihon. Zombii 
încearcă să-şi caute refugiu prin caverne şi peşteri. Regele Matrixului 
împreună cu primul comandant au feţele lor pictate de teroare. Sunt 
neîncrezători, neputincioşi, umiliţi... anulaţi.

Încep să privesc spre ceilalţi fani ai lui Isus, care au fost îmbracaţi în 
alb imaculat ca şi mine.  Privirea lor e indreptată fix la cer. Ma uit şi 
eu înspre cer şi observ că un nor mic se apropie devenind din ce în ce 
mai mare. Pe măsură ce minutele trec, ochii mei reuşesc sa distingă 
în nor trupe de îngeri care înconjoară pe cineva ce e şezut pe un tron. 
Lumina Sa e infinit mai puternică decât lumina soarelui dar, ciudat, 
ochii mei nu vin deranjaţi. Din contra, recunosc în El pe cel ce m-a 
creat, m-a iubit, m-a salvat şi care se întoarce ca să ma ia şi să mă 
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ducă acasă!

Toată fiinţa mea exultă: „Da, aşteptarea s-a terminat!!” Corpul 
meu începe să se ridice de pe pământ însoţit de ÎNGERUL 
meu care în sfârşit mi se prezintă ca îngerul meu păzitor, 
cel care m-a supravegheat în fiecare clipă a vieţii mele. 
Zbor către răscumpărătorul meu Isus, în timp ce planeta Pământ în 
spatele meu devine din ce în ce mai mică.

Iată-L pe Isus...da, e chiar El.... zâmbetul Său, modul Său de a 
îmbrăţişa, vocea Sa suavă. Mă cheamă pe nume, mă mângâie pe 
obraz şi-mi spune: „În sfârşit eşti acasă!”
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Genesis. La început...

Lucifer. Purtătorul de lumină

Dumnezeu îl crează pe Lucifer bun, foarte frumos şi cu un aspect 
nobil. El se aseamănă mult cu Dumnezeu. În afară de aceasta, îl 
înzestrează cu talente extraordinare. Îl aşează în poziţii de importanţă 
absolută între toţi ÎNGERII, fără să pretindă vreodată prea multe de 
la el. Lucifer este heruvimul cel mai important, creatura cea mai 
măreaţă dintre toate care sunt în cer. Se află mai aproape decat toţi de 
tronul lui Dumnezeu şi întreţine legătura cea mai strânsă cu El. Este 
acoperit cu gloria, mărirea şi puterea lui Dumnezeu.
Numele „Lucifer”, pe care Dumnezeu însuşi îl alege, înseamnă 
literalmente „Purtător de lumină”.
„Lucifer aplică sigiliul perfecţiunii, el e plin de înţelepciune şi de 
o frumuseţe perfectă; stă în Eden, grădina lui Dumnezeu. El este 
responsabilul muzicii în cer, timpanele şi flautele sunt în slujba sa, 
pregatite pentru el din ziua când a fost creat. Lucifer e un heruvim cu 
aripile întinse, un ocrotitor. El e fara prihană în căile sale din ziua în 
care a fost creat pâna când s-a găsit în el scânteia răului.”
(Ezechiel 28:12-15)

Big Bang. Scânteia răului

Deşi Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, foarte frumos şi chiar i-a dăruit 
mari onoruri printre ÎNGERI, nu îi exclude libertatea de a alege răul. 
El are capacitatea de a folosi aceste darurile dumnezeieşti in mod 
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negativ. El ar fi putut continua să trăiască spre slava lui Dumnezeu, 
iubit şi onorat de toţi ÎNGERII. Capacităţile sale ar fi putut să fie 
o binecuvântare continuă pentru celelalte creaturi şi o mare slavă 
pentru Dumnezeu. Cu toate acestea, el începe să dorească din ce în 
ce mai mult gloria personală şi să-şi valorifice puterea pentru a obţine 
admiraţie şi atenţie. Printre altele, permite ÎNGERILOR conduşi de el 
să-i slujească în loc să se supună voii lui Dumnezeu.
Pas cu pas apare în el dorinţa de slavă deşartă ...În ciuda faptului că 
strălucirea lui provine de la Dumnezeu, el crede că este un merit al său, 
personal. Începe să creadă că inteligenţa sa nu este de la Dumnezeu, 
ci de la el însuşi. Deci, se convinge de faptul că merită aceeaşi onoare 
şi aceeaşi putere cu Dumnezeu. Astfel, ia naştere împărăţia haosului, 
opusul armonioasei Împărăţii a lui Dumnezeu.
Lucifer este convins că este foarte iubit de către ÎNGERI. El deţine o 
funcţie înaltă printre ei; dar...în inima sa aspiră să fie ca Dumnezeu. 
Este mulţumit de sine însuşi şi de obiectivele sale ambiţioase. Ştie că 
se poate baza pe cea mai mare stimă în rândul ÎNGERILOR. Înaltele 
funcţii îi dau onoare. Lucifer a stat întotdeauna în faţa tronului lui 
Dumnezeu şi, prin urmare, o lumină strălucitoare îl înconjoară. Cu 
mare bucurie realizează faptul că ÎNGERII se supun ordinelor sale. 
Oare nu sunt hainele sale minunate şi pline de splendoare? De ce 
trebuie să fie Isus cel favorit?
ÎNGERII recunosc cu bucurie autoritatea lui Isus şi îL rasplătesc cu 
dragostea şi închinarea lor.
Lucifer se închină împreună cu toţi ceilalţi dar în inima lui era deja 
în acţiune un conflict ciudat şi teribil. Sinceritatea, dreptatea şi 
adevărul se luptă cu invidia şi gelozia ... mândria îl necăjeşte. Simte 
nevoia extremă de putere şi de dominare şi, prin urmare, invidia sa 
pe Isus pune stăpânire pe el.. Lucifer a început cariera sa ca “prinţ 
de Matrix”, dând viaţă Big Bang-ului răului, începând să oblojească 
revolta şi să însufleţească nesiguranţa printre ÎNGERII aflaţi sub 
comanda sa. Reuşeşte să înşele pe mulţi ÎNGERI înainte ca adevărate 
sale intenţii să iasă la lumină. El este prins de ambiţia de a ajunge la 
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aceeaşi onoare şi autoritate care au fost date de Dumnezeu Tatăl lui 
Dumnezeu Fiul, Isus. Marele heruvim devine gelos şi invidios pe Isus 
şi încearcă să-i convingă pe ÎNGERII supuşi maiestuoasei Autorităţi, 
de faptul că nu îi vin conferite onorurile pe care el le merită, deoarece 
deţine alte funcţii. Prin comentarii rele si ambigue, Lucifer seamănă 
îndoieli în inimile ÎNGERILOR cu privire la autoritatea lui Isus care, 
în opinia sa, el ar fi meritat să le primească.
Cu criticile sale împotriva lui Dumnezeu, Lucifer câştigă treptat 
favoarea unora dintre colegii săi. Semănând într-un mod subtil 
îndoială, reuşeşte să dea naştere la anumite nemulţumiri în inima 
multor ÎNGERI. El colectează aceste nemulţumiri şi se face purtător 
de cuvânt în poporul îngerilor. Prin urmare, cu abilitate, îi face pe toţi 
să creadă că nemulţumirea e generală.
Lucifer descoperă că în comparaţie cu Creatorul, are un mare avantaj 
şi anume acela de a convinge de ceva pe cineva. Dumnezeu nu 
poate minţi şi nu influenţează conştiinţa creaturilor Sale. Din contra, 
Lucifer poate minţi şi aprofită din plin de acest enorm avantaj. El 
este atât de iscusit în manevre sale, efectiv ascunde adevăratele sale 
intenţii. ÎNGERII care nu se alătură protestului său sunt acuzaţi de 
indiferenţă faţă de problemele colegilor lor. În acest mod, reuşeşte să 
arunce asupra lor vina sa. Metoda sa consistă în a confunda realitatea 
guvernului divin cu argumente răutăcioase şi ambigui. Ascunde cu 
măiestrie adevărul răsturnând realitatea planurilor divine. În plus, 
înalta sa funcţie care îi permite o anumită apropiere de scaunul 
de domnie al lui Dumnezeu, îi dă o mare credibilitate şi îi crează 
conjuncturi favorabile.
Încercarea lui Lucifer de a distruge legea şi imaginea lui Dumnezeu 
printre locuitorii din cer, are un oarecare succes la început. Mulţi 
ÎNGERI sunt seduşi de cuvintele sale. Cu toate acestea, aparenta 
sa victorie se încheie cu o înfrângere zdrobitoare, ceea ce duce la 
separarea de Dumnezeu şi expulzarea sa din cer.
Din păcate, locuitorii planetei Pământ îl acceptă binevoitori. Big 
Bang-ul răului raspândeşte valurile sale rebele pe planeta mea 
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şi Lucifer devine astfel prinţul nelegitim, determinuându-mă pe 
mine administratorul original să renunţ la dreptul meu. Scopul său 
final este de a ne face să renunţăm la Isus, în calitate de proprietar 
(Psalmul 24:1), şi la drepturile Sale pe această planetă creată de EL, 
recunoscând pe Lucifer ca noul şi definitivul proprietar.

Mihail. Arhanghelul

Isus cel ce e şi va rămâne mereu Dumnezeu şi Creator ca Tatăl, la 
crearea lumii îngereşti, coboară   de bunăvoie la nivelul ÎNGERILOR, 
devenind capul lor suprem... arhanghelul Mihail. Descopăr că 
Dumnezeu Fiul, venind pe pământ şi devenind om, coboară la un 
nivel inferior pentru a doua oară, tot în manieră umilă şi voluntară: 
din Dumnezeu Fiul în omul Isus...din Creator şi căpetenia oştirilor 
cereşti în Salvatorul rasei umane, a creaturilor Sale. 
Lucifer, dimpotrivă, doreşte să se înalţe din creatură la rangul de 
Creator. În inima lui se naşte invidia: “El vrea să fie cu orice preţ ca 
Cel Prea Înalt“ (cf. Isaia 14: 14). El vrea neapărat locul lui Isus, adică 
al lui Dumnezeu Fiul.
Câtă diferenţă între umilinţa lui Isus Creatorul şi mândria lui Lucifer 
creatura! 
Dumnezeu Tatăl încearcă să-l descurajeze pe Lucifer, dar fără succes. 
Acesta vine destituit dar îi vine lăsat liber accesul la scaunul de domnie 
al lui Dumnezeu până la moartea lui Isus pe cruce. După înviere, Isus se 
înalţă la Tatăl în cer ca victorios. De fapt, Isus cu sacrificiul Său învinge 
moartea şi forţele răului. Biblia (Apocalipsa 4) descrie întronizarea 
lui Isus, cum se aşează la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Dar mai înainte 
ca toate acestea să se întâmple, prinţul de Matrix cu toată oştirea sa de 
DEMONI vine expulzat definitiv din cer, din păcate cu forţa. Citez: 
„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu 
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balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,  dar n-au putut 
birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, 
şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga 
lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi 
îngerii lui.” (Apoc. 12: 7-9).
În ciuda faptului că ÎNGERII sunt mult mai numeroşi şi mai puternici 
decât DEMONII, intervenţia arhanghelului Mihail, capul oştirilor 
cereşti, a fost determinantă. Acum are loc pregătirea pentru marea 
luptă finală dinaintea glorioasei reveniri a lui Dumnezeu Fiul, 
arhanghelul Mihail pentru ÎNGERI, Isus Hristos pentru mine.
 În ultimul război cosmic dintre bine şi rău, prinţul minciunii, pentru 
a seduce fanii lui Isus, va folosi capacitatea sa de a face mari semne şi 
minuni (cf. Mt 24: 24, Apoc. 13: 13).
Dar Dumnezeu va interveni ca întotdeauna, în persoana liderului său 
ceresc Michael, şi va câştiga: „În vremea aceea se va scula marele 
voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; şi poporul tău va 
fi mântuit“ (Daniel 12: 1). Aşadar semnele şi minunile sunt cele mai 
puternice arme în mâinile prinţului minciunii, cel ce se dă dumnezeu, 
creatorul, aducătorul de lumină şi prietenul rasei umane.  Aceste 
semne şi minuni ascund un secret de importanţă vitală pentru mine. 
Ele camuflează şi păstrează minciuna originală, acea otravă mortală 
pentru sufletul meu. Toate acestea sunt cuprinse în următoarele X-file-
uri top secret pe care prinţul întunericului le tăinuieşte de milenii. Dar 
a ajuns momentul demascării îngerului rebel, descifrând X-file-urile 
sale. Isus mă va călăuzi în această bătălie spirituală prin intermediul 
INGERILOR Săi puternici.
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Ocultism. X-file-urile din lumea 
invizibilă

X-File I: Magia

Să merg dincolo de limitele vizibilului în oarecare mod mă face 
curios, mă stimulează…este excitant. Deja antenaţii mei, pentru 
a cunoaşte lumea care îi inconjura şi pentru a tenta să o domineze 
s-au adresat deseori magiei şi odată cu trecerea timpului vrăjitoriei, 
alchimiei, ocultismului, exoterismului… Un fenomen foarte 
întâlnit: nevoia de  magie. Odată trecut pragul invizibilului, risc să 
cad în capcana dependenţei chiar şi să fiu posedat de aceste pratici 
şi de entităţile care le controlează şi le esercită. Acesta este un joc 
foarte periculos, chiar dacă cele mai difuze X-file-uri ale sale pot 
părea inesperte, nevinovate şi inofensive, cum ar fi de exemplu:
• Superstiţia – Iraţionala credinţă şi respectul religios pentru 
lucrurile supranaturale.
• Amuletele sau Talismanele – Orice obiect care-l port  pe mine 
din superstiţie ca să mă apere de rău şi de pericole.
• Cartomanţia – Prezumţia de a ghici viitorului, cu ajutorul cărţilor 
de joc.
• Pendulul – Datorită oscilaţiilor sale se crede că prezice...
• Chiromanţia – Artă prin care, observând liniile din palmă se 
crede că se poate intui calităţile mele şi se pot face anumite preziceri 
pentru viaţa mea.
• Hipnoza – Somn provocat în mod artificial, permiţând accesul 
liber la mintea mea.
• Necromanţia – Divinaţie prin intermediul morţilor şi sufletelor 
lor.
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• Tiptologia – Interpretarea unor succesiuni de bătăi realizate în 
măsuţă la întâlniri cu spiritişti.
Dacă cred că magia este doar un sinonim de ignoranţă sau de 
superstiţie, e pentru că nu am aruncat o privire atentă la următoarele 
X-file-uri ale prinţului de Matrix. Dacă o voi face, voi descoperi 
că atracţia spre necunoscut şi invizibil mă împinge într-o capcană 
mortală pentru sufletul meu şi că nu este vorba doar un joc nevinovat 
şi inofensiv.

X-File II: Spiritism

Pentru spiritism, fenomenele paranormale au loc în mod sigur; dar 
nu datorită  pretinselor facultăţi psihice ale creierului niciodată 
descoperite sau dovedite ştiinţific …ci pentru plăcerile entităţilor 
invisibile.
Deseori in Spiritism şi în linguşirile sale, cred chiar cei care au 
reuşit să menţină aproape intacte sentimentele de dragoste, fraţie, 
solidarietate şi profondă religiozitate. Aşadar pot să fiu tentat să cred 
că Spiritismul reprezintă raspunsul corect la cele mai bune aspiraţii 
ale omului. Am nevoie să cred; să cred că viaţa nu e doar o iluzie; 
să cred mai ales ca să nu-mi fie teamă că mor. Aceasta este cauza 
principală care a dus către Spiritism milioane de persoane: speranţa 
că încă mai poţi vorbi cu o persoană foarte dragă ţie decedată. 
Tentaţia este irezistibilă: se dă crezare acestor entităţi deoarece 
acestea mărturisesc apropierea lor de Isus, şi demonstrează că 
principala misiune a apariţiilor lor reprezintă  consolarea rasei 
umane. O fi chiar aşa? Aceste entităţi sunt ÎNGERI sau este vorba 
despre colegii primului ÎNGER rebel, DEMONII?
Foarte des, aşa-numitelor „entităţi de lumină” le place să obţină 
credit făcând referiment la elemente şi doctrine ale credinţei în Isus. 
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Aud vorbindu-se despre entităţi care trăiesc în strânsă legătură chiar 
cu Isus; altele o fac pe mesagerul mamei lui Isus; în mare număr 
sunt duhurile care mă informează că au fost trimise să mă îndemne 
să citesc Biblia, şi aşa mai departe. Aşadar creştinismul nu este 
singurul subiect în saloane de spiritişti: ies la iveală adesea duhuri 
agnostice, şi de asemenea, ecumenice, hinduse, budiste şi chiar 
laice. Cum pot să nu rămân perplex în faţa unei astfel de balamuc, 
treacă meargă pe pământ, dar de la cer mă aşteptam la ceva mai 
mult. În schimb, observ că, chiar şi acolo există parohii, grupuri şi 
partide de apartenenţă: nu erau ei, aceşti aşa-numiţi ÎNGERI,  toţi 
în relaţie cu singurul Dumnezeu adevărat? Dacă Dumnezeu este 
adevărul absolut, atunci entităţile dau dovadă că nu-l cunosc deloc.

X-File III: Astrologia

Ajunge puţin pentru a face lumea să creadă, pentru că lumea vrea 
să creadă. Toţi oamenii au tendinţa să fie mai mult sau mai puţin 
creduli. „Păcălitorii de 1 aprilie” fac mereu multe victime. Există 
legiuni întregi de înşelători iar profitătorii beneficiază deseori de 
încrederea oarbă a lumii care se lasă înşelată. Această tendinţă de 
a fi creduli implică deseori o credinţă oarbă în “cine ştie”. Aici 
stă secretul succesului Astrologiei în general şi a Horoscopului în 
particular. Astrologia este arta care se oferă să prezică evenimentele 
viitoare prin observarea aştrilor, care pretinde că descoperă influxul 
stelelor asupra oamenilor şi a lucrurilor din lume. Nu pot să consider 
astrologia o ştiinţa, nici o filosofie serioasă şi nici un ajutor valabil 
pentru psihologie. Atunci ea este doar o diviziune a magiei. Ce rol 
are Dumnezeu în previziunile astrologice? Ce loc ocupă astrologia 
în categoria doctrinelor biblice? Există o posibilitate de întâlnire 
şi convergenţă a doctrinelor astrologice cu cele biblice? Încep să 
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examinez Vechiul Testament al Bibliei.

O primă mărturie despre întâlnirea poporului Israel cu practicile 
astrologice se găseşte în capitolul 32 din cartea Exod. Acolo se 
povesteşte experienţa poporului Israel condus de Moise prin pustie 
ca să scape de tirania egiptenilor, tabărăt  pe muntele Sinai aşteptând 
sa primească da la Dumnezeu cele zece porunci. Moise, urcat pe 
munte ca sa primească tablele Legii, întârzie să coboare. Poporul 
îşi pierde răbdarea şi îşi construieste un idol căruia să i se închine: 
un viţel de aur. Probabil ca israeliţii au văzut această figură doar 
in Egipt. De fapt, era copia perfectă a zeului astrologic egiptean 
“Taur”. Când Moise vede viţelul, se umple de mânie şi aruncă din 
mâinile sale tablele cu poruncile rupându-le de  poalele muntelui. 
Apoi ia viţelul făcut de popor, îl arde în foc transformându-l în praf,  
presoară acest praf în apă şi le dă să bea copiilor lui Israel.
O altă poveste din Biblie mă ajută să înţeleg că nu calculele 
astrologice, nici vreo practică divină îl ajută pe Daniele să descopere 
împăratului Nebucadneţar visul lui şi să-i dea o interpretare corectă. 
Ca profet al lui Dumnezeu, el recunoaşte: “Binecuvântat să fie 
numele lui Dumnezeu... Lui îi aparţin înţelepciunea şi puterea 
...El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor care au intelect 
...El descoperă ce este adânc şi ascuns; cunoaşte ceea ce este în 
întuneric, şi lumina locuieşte în el”. Şi aceluiaşi rege, profetul 
îi spune: “Secretul pe care împăratul îl cere, nici înţelepţii, nici 
cititorii în stele, nici magicienii, sau astrologii pot  să l descopere 
regelui, dar există un Dumnezeu în ceruri, care relevă secrete, şi el 
a făcut cunoscut împăratului ...ce se va întâmpla în ultimele zile“ 
(Daniel 2:20-22+27-29).
Descopăr aşadar foarte clar că astrologia şi Biblia nu se pun de 
acord. Într-adevăr, cele mai mari personaje biblice s-au opus vehe-
ment la infiltrarea astrologiei în mijlocul poporului lor. 

17



X-File IV: Reincarnare

Legea Karmei! Câtă mizerie a cauzat şi continuă să cauzeze 
această inteligenţă matrixiană. Ea ne învaţă că viaţa e doar 
suferinţă de îndurat şi suportat; împinge la fatalism şi resemnare; 
privează persoana de orice aspiraţie la fericire; frustrează orice 
încercare de a proiecta si planifica viitorul său, făcându-l lipsit de 
interese sociale, morale, intelectuale, distrugând fiecare boboc de 
altruism, curvând omul spre sine şi spre suferinţa sa, forţându-l 
să se concentreze neântrerupt să evite paşii greşiţi pentru a nu 
întrerupe ciclul renaşterilor.
Legea Karmei nu include opţiuni, cum ar fi “păcat” şi “judecată”. 
Neexistând un Dumnezeu personal care judecă, nu există nici 
judecată. Nu poate fi concepută iertarea păcatelor, nici milă şi 
înţelegere pentru cei care cad victime capcanelor răului, nici o 
răscumpărare: prin urmare, nici o mântuire.
În viziunea biblică categoriile “bine” şi “rău” sunt opuse şi distincte: 
cel care comite răul şi nu se îndepărtează de el este destinat a 
fi judecat. Karma, cu toate acestea, elimina ideea de Dumnezeu, 
lăsând omul cu iluzia fatală de a fi responsabil nu în faţă unui cod 
moral, ci numai în faţa sa însuşi. Doctrina reîncarnării conduce 
pe om să se simtă şi să facă un zeu din el însuşi. În toată doctrina 
reîncarnării, singurul absent este chiar Dumnezeu.
Stă scris: „oamenilor le este rînduit să moară o singură dată” 
(Evrei 9:27), după care fiecare om va avea bucuria imensă de a-L 
întâlni pe Dumnezeu, care „va şterge orice lacrimă şi va vindeca 
orice durere” (Apocalipsa 21:4). Deci, doctrina reîncarnării 
este, în toate privinţele, dezintegrarea Dumnezeului pe care eu 
l-am cunoscut în calitate de fan a lui Isus. Dacă mă aventurez pe 
pistele sale, în afara faptului ca nu-l voi întâlni pe Dumnezeul cel 
adevărat, de multe ori nu mă voi întâlni nici cu mine însumi.
Astăzi, în viaţa aceasta, singura ce-o am, mi-a fost dată posibilitatea 
de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Este uşor să alegi un idol ca tovarăş 
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de călătorie, când orizontul meu pământesc este ameninţat de nori, 
dezamăgire, amărăciune, înfrangeri, disperare; este uşor să priveşti 
în altă parte. E uşor să cazi în ghearele unui fals Dumnezeu atunci 
când, dezamăgit, descurajat, sau poate doar curios, te-ai lăsat orbit 
de strălucirea atractivelor sau falselor promisiuni. Secte, sfinţi, 
guru, clarvăzători din toate mediile sunt gata să îngroaşe escorta 
urmaşilor lor cu alte noi victime.

X-File V: O zeiţă „Made in Matrix”

Maria, mama pământeană a lui Isus, a fost o femeie minunată ... 
binecuvântată între femei.
Era o tânără femeie simplă, dar care ştia să citească şi să scrie. 
Ea, numită în Biblie „roaba Domnului”, era o femeie umilă si 
foarte săracă, dar cu adevărat pioasă şi devotată. Locuia în Galilea 
în satul Nazaret, un sătuc cu o proastă reputaţie şi era (încă 
fecioară) mireasa promisă a lui Iosif. Favorizată prin harul divin, 
vine aleasă ca mamă a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu încarnat. Ea, 
surprinsă s-a simţit flatată de minunatul mesaj al îngerului Gabriel 
dar rămâne nedumerită şi reacţionează cu jenă, înţelegând doar 
treptat misiunea fiului său Isus (Ev. Marcu 3:21).
Maria a fost dintotdeauna conştientă ca era o creatură a Creatorului 
său şi că avea nevoie de harul lui Dumnezeu. Ea s-a considerat o 
femeie binecuvântată şi fericită pentru faptul de a fi mîntuită prin 
har. Nu s-a pus niciodată pe acelaşi plan cu Isus şi nu s-a considerat 
niciodată un mediator între Dumnezeu şi oameni. În plus, ea nu 
a permis niciodată oamenilor să i se închine sau să-i adreseze 
rugăciuni, nici nu a pretins aceasta; în toate întâlnirile avute cu 
Isus doar El a fost întotdeauna adorat. Mă întreb atunci, cum de 
în zilele noastre în Matrix vin recitate două miliarde „Bucură-te 
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Maria” într-o zi? De ce în fiecare an, milioane de oameni din orice 
rasă, limbă şi religie vizitează Lourdes ca să bea din apele sale 
vindecatoare?
Cum de mai mult de 10 milioane de persoane merg la Guadalupe 
pentru a se ruga la mama pământeană a lui Isus? ...De ce apariţiile? 
Ce e cu Maria? Nu există îndoială că soliile sale şi apariţiile sale 
atrag masele. Unul dintre aspectele cele mai intrigante de la ultima 
apariţie a Mariei e chiar acesta: într-o lume tulbure, nevoia de ea 
este atât de irezistibilă, încât chiar şi oamenii care nu au o legătură 
clară cu ea vin atraşi. În plus, există un alt aspect ale apariţiilor 
sale, care atrage multe persoane: nu e de mirare că, în ultimele 
decenii, în permanentă căutare de supranatural, se simte atras de 
miraculos. Dar vreau să mă întreb: este vorba cu adevărat despre 
Maria sau există în circulaţie o copie falsă a mamei lui Isus?
Citind cu atenţie Evanghelia observ cât de aspru a fost Isus cu 
mama sa; reamintesc pasajul evanghelic în care vine narat episodul 
de la nunta din Cana. Isus şi mama Sa sunt invitaţi la nuntă de 
către miri. La un moment dat, la nuntă se termină vinul. Maria, 
dându-şi seama de acest fapt încearcă să ceară lui Isus să facă 
ceva. Răspunsul fiului pare într-adevăr nepoliticos: „Ce am a face 
eu cu tine femeie?” (Ev. Ioan 2:4).
Pare neprietenos dar nu este. Isus pur şi simplu punea la locul lui 
fiecare actor al minunatei povestiri numită Evanghelie. Isus este 
Mesia Mântuitorul, nu Maria. Isus are o misiune de îndeplinit cu 
privire la umanitate şi pentru aceasta a fost trimis de Tatăl; Maria 
a fost „vehiculul” uman ales de cel Preaînalt. Isus este Dumnezeu 
întrupat. Maria este şi va rămane mereu o creatură.
Şi totuşi teologii matrixiene au înalţat-o atât de mult încat au 
rămas în întuneric Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Tatăl. Cineva ar 
putea gandi că ar fi mai bine să asculte de „aşa zice poporul” decât 
de evanghelicul„ aşa zice Domnul!”.
Nu, Isus nu e neprietenos cu mama Sa: ca un adevarat profet a şi 
văzut în lungul timpului că mama Sa ar fi devenit o zeiţă. Isus o 
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iubeşte pe mama Sa dar este atent şi adaugă: „Oricine va face voia 
Tatălui meu este mama mea şi fratele meu” (Ev. Matei 12:50). Iar 
faptul că Isus o iubeşte pe mama Sa vine demonstrat la cruce; EL 
invită pe ucenicul Său Ioan, să-i rămână alături, ca fiu, pentru tot 
restul vieţii sale. Este adevărat, de puţine ori se vorbeşte depre 
Maria în Evanghelii şi cu siguranţă niciodată ca despre o zeiţă.
Figura Mariei este plină de semnificaţii emoţionale şi psihologice 
pentru marea masă a credincioşilor. Ea este mama lui cerească 
care protejează de un Dumnezeu aparent inaccesibil şi de multe 
ori prea furios.
E simbolul leagănului, a protecţiei si a mijlocirii. Dar deşi toate 
acestea răspund la câte o  logică de caracter emoţional, nu se 
întâlnesc şi în Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt Biblia zice: „În 
nimeni altul nu este mântuire: căci nu există sub cer nici un alt 
nume prin care noi am putea fi salvaţi” (Fapte 4:12). 
Nici un alt nume: nici măcar cel de Maria. Cum de în Matrix s-a 
ajuns la exagerarea maria-nă? Descopăr cu mare uimire din istorie, 
că practica matrixiană de adorare a unui zeu e comună în aproape 
fiecare trib, limbă, religie şi naţiune din lume. Nu există capăt la 
mulţimea documentelor despre importanţa zeităţii de sex feminin 
în religiile şi culturile matrixiene.
Astazi, sute de milioane de oameni din întreaga lume cred în 
cel puţin o zeiţă. În sistemul de credinţă a tuturor acestor religii, 
zeităţile de sex feminin ocupă un loc central şi în consecinţă se 
adoră zeiţele naturii şi a fertilităţii.
Dar faptul cel mai interesant este ca mulţi cred că ar fi vorba 
despre aceeaşi zeiţă, o zeiţă cu multe titluri, care a fost numită cu 
mai multe nume de-a lungul veacurilor. In realitate, această zeiţă a 
fost adorată timp de milenii în întreaga lume. Deşi s-a prezentat cu 
titluri diferite, mulţi cercetători cred că este vorba despre aceeaşi 
entitate. Nu există nici o îndoială, atracţia sa transcende barierele 
religioase sau culturale şi în conformitate cu propriile sale 
previziuni, punctul culminant al misiunii sale se apropie. Chiar 
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şi din Biblie înţeleg că poporul lui Dumnezeu a adorat în mod 
repetat o fantomă numită „Regina cerurilor” – cunoscută din vechi 
timpuri ca Astartea, Astoreth, Asherah, Ishtar, Venere sau Diana. 
După cum descopăr în următorul citat biblic, Dumnezeu a folosit 
cuvinte dure referindu-se la Regina Cerurilor şi la fanii săi. De 
fapt profetul Isaia mă anunţă cu privire la o femeie înşelătoare 
numită “fiica fecioară a lui Matrix” şi “împărăteasa împărăţiilor”, 
care ar fi fost descoperită şi pedepsită de Dumnezeu. Capitolul 47 
din Isaia descrie modul în care această regină va pierde scaunul 
de domnie şi va fi aruncată în întuneric. Fiica fecioară a lui Matrix 
proclamă că va fi pentru totdeauna împărăteasă, dar Dumnezeu 
îi spune că ea nu îşi va aminti sfârşitul evenimentelor, şi anume, 
că va fi distrusă complet. Profeţia lui Isaia mă asigură că acest 
lucru se va întâmpla într-o clipă. Care altă „împărăteasă” (Isaia 
47:5) ce încântă poporul lui Dumnezeu (Isaia 47:6-9), apare ca 
o împărăteasă pe scaunul de domnie (Isaia 47:1), se arată lumii 
plăcută şi frumoasă (Isaia 47:1), ascunde adevărata ei natură (Isaia 
47.2), vrea să fie aleasă “co-răscumpărător” (Isaia 47:3,4), se 
autointitulează “împărăteasa împărăţiilor” (Isaia 47:5), declară că 
este “mama omenirii” (Isaia 47:8) şi seduce poporul lui Dumnezeu 
cu vrăjile şi încântarile sale (Isaia 47:9)?
Acest “doamnă”, care pretinde a fi mama întregii rase umane, 
seduce pe mulţi fani ai lui Isus prin semnele şi minunile sale. 
Admiţând că încă nu s-a descoperit lumii în plinătatea slavei sale, 
prezice semne şi minuni cereşti, la care toată  lumea va asista 
curând.
Mesajele apariţiei acestei misterioase entităţi încurajează pe ai săi 
fani să creadă că există mai multe modalităţi de a ajunge la Cer. 
Această doctrină falsă este bine primită de majoritatea cetăţenilor 
din Matrix, dar contrazice învăţătura clară a Scripturii, potrivit 
căreia Isus este singura cale spre cer. Numai Isus este poarta spre 
cer: “Eu sunt uşa; Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit“ 
(Ioan 10:9). Tragic, Isus însuşi a prezis că mulţi vor încerca să intre 
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în cer, printr-o altă “uşă”, printr-o cale diferită. Deci, în spatele 
acestor apariţii, semne şi minuni nu se poate ascunde Maria, 
adevărata  mamă pământeană a lui Isus. Prin urmare, această 
entitate ambiguă şi de neînţeles nu are paşaportul pentru cer.

X-File VI: OZN

Citind miile de „comunicaţii” ozn-istice primite de la sute de 
contactanţi, singurul lucru care mi se poate întâmpla este să rămân 
perplex. Din comunicările spiritiste chiar şi din navele spaţiale 
ajung mesaje asortate pentru toate gusturile: cele ce onorează 
pe Dumnezeu, pe Hristosul cosmic, un concept de existenţă fără 
Dumnezeu, o nouă filozofie ezoterică, o afirmare a spiritului 
raţional-tehnologic, şi aşa mai departe.
Nimic nu contează pentru consumatorii galactici dacă aceste 
mesaje, toate proclamate de oameni înţelepţi, sunt de cele mai 
multe ori în conflict unul cu altul, de multe ori anulându-se 
reciproc. Mă uimeşte antagonismul dintre extratereştrii “creştini” 
şi „atei”, dar este de neimaginat că mulţi dintre ei sunt de asemenea, 
devotaţi cultului mamei lui Isus. Oare nu toţi provin de la acelaşi 
cer? Nu cunosc toţi pe acelaşi Dumnezeu, nu cunosc toţi acelaşi 
unic adevăr?
Evenimentele religioase au fost întotdeauna însoţite de 
fenomene OZN-istice (lumini care se rotesc în cer, etc.). Dar ce 
anume înseamnă această uniune OZN-religie? Şi în final, cine 
exploatează convingerile mele religioase cu apariţiile unei zeiţe? 
Şi mai presus de toate, cu ce scop? Apariţiile aşa-numitei mame 
a lui Isus, în ultimii ani, au devenit “epidemice”. O adevărată 
spălare a creierului. Totul are aspectul unui program global de 
“îndoctrinare” a maselor destinat să se intensifice cu timpul.
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Oricât aş rasuci-o, această chestie nu-mi este clară: am nevoie de o 
“stea polară” care să-mi arate cu siguranţă Polul binelui şi Polul 
răului. Doar datorită unui punct staţionar de referinţă absolut 
voi putea fi capabil să disting ÎNGERII de DEMONI. Vreau să 
descopăr dacă există această stea.
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Prophecy. Codul divin

North star. Biblia

Aproximativ patruzeci de persoane, diferite între ele cu privire la cultură, 
sensibilitate, provenienţa socială şi mijloacele expresive, au contribuit la 
redactarea cărţii sfinte. În ciuda acestei caracteristici, Biblia prezintă o 
armonie şi o unitate literară elevată.
La redactarea acesteia, durată şaisprezece secole, au colaborat 
împăraţi, preoţi, agricultori, păstori, medici, profesori, oameni 
ai legii, istorici, politicieni, etc. Această varietate nu dăunează 
nici nu  micşorează valoarea mesajului: aici este toată minunea. 
De unde ar fi putut proveni prin intermediul întregii Biblii, 
o astfel de unitate de viziune, de structură, de mesaj şi de 
doctrine, în ciuda secolelor şi a instrumentelor necesare pentru 
redactarea sa? Există un singur răspuns la această întrebare: 
de fapt, Scriptura are un singur Autor: Duhul Sfânt. Pentru EL revelaţia 
e una deoarece vorbeşte despre unicul şi adevăratul Dumnezeu.
Biblia, aşadar, ar putea cu adevărat să fie „steaua polară” pe care o 
caut, punctul solid de referinţă şi de necontestat pentru a examina 
fiecare prezumţie spiritică, demascând eventualii DEMONI care mi 
se prezintă îmbrăcaţi cu haine de îngeri.
Ceea ce vreau să descopăr nu e faptul că există sau nu există duhurile, 
ci originea lor...”polul” lor. Observ o contradicţie: duhurile mă invită 
să consult Biblia dar Biblia interzice consultarea duhurilor.
• Citesc în cartea Leviticul: „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile 
morţilor, nici la vrăjitori; să nu-i întrebaţi ca să nu vă spurcaţi cu ei. 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Leviticul 19:31).
• Şi continuă: „...dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi 
la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva 

25



omului aceluia...” (Leviticul 20:6),
• Chiar şi în cartea Deuteronom găsesc indicaţii în acest sens: „...
să nu te înveţi să faci după urâciunile acelor naţiuni. Să nu existe în 
mijlocul vostru nimeni  care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor 
în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, care să 
intrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care 
să întrebe pe morţi, pentru că aceştia vor fi o urâciune înaintea lui 
Dumnezeu”(Deuteronom 18:9-12).
Ciudat contrast între declaraţiile biblice şi cele spiritiste, din moment 
ce entităţile îşi asumă responsabilitatea de a dori să mă poarte la 
Dumnezeu, şi Dumnezeu din Biblie doreşte să mă ducă cât mai 
departe de prezenţa lor.

Messiah. Emanuel

O trăsătură distinctivă a Bibliei o reprezintă profeţiile. Multe dintre 
acestea se referă la persoana şi misiunea lui Isus; de la ele învăţ că Isus 
însuşi este Profet şi Mesia, Fiul lui Dumnezeu, şi Mântuitorul omenirii. 
Despre nici un profet nu s-a fost vreodată spus atât de mult. Nici un profet 
nu a fost anunţat “profetic” cum a fost cu Isus. Mai mult de trei sute 
de pasaje din Vechiul Testament anunţă pe Isus ca “eliberatorul celor 
asupriţi” şi “răscumpărătorul din păcat.”
Majoritatea profeţiilor cuprinse în Sfânta Scriptură s-au îndeplinit cu 
precizie impresionantă, dar există încă unele care trebuie să găsească 
împlinirea lor: de exemplu, cele referitoare la a doua venire a lui Isus pe 
pământ. Dar, în ansamblul lor, profeţiile indică şi confirmă întotdeauna 
o persoană: Isus Hristos, profetul profeţit, fiind EL de asemenea, un 
cunoscător şi promotor al profeţiilor. Ceea ce Biblia a spus despre EL s-a 
îndeplinit punctual şi Isus a explicat aceasta ucenicilor Săi, destul de clar: 
“Acestea sunt lucrurile pe care vi le-am spus atunci când eram încă cu 
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voi: că trebuiau să se împlinească toate lucrurile scrise despre mine în 
legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi“ (Luca 24:44).
Pentru nici un alt lider religios, pentru nici un profet – adevărat sau 
presupus cum ar fi – a fost profeţit cum şi cât a fost profeţit  pentru Isus. 
Nici un om înţelept, sau guru, sau profesor a spus vreodată, sau făcut, 
sau a profeţit cu măsura, amplitudinea şi precizia lui Isus. Deşi istoria 
mişcărilor religioase prezintă diferite figuri de bărbaţi şi femei demni de 
respect şi admiraţie, nici unul dintre ei poate invoca drepturile şi titlurile 
acordate lui Isus: Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.
Biblia îmi confirmă că El este Emanuel (care tradus înseamnă “Dumnezeu 
cu noi”), dar şi „Calea, Adevărul şi Viaţa”(Ev. Ioan 14:6).

Immortals. Promisiunea

După Biblie, steaua mea polară, prima minciună la care a fost 
expusă rasa umană este aceea pronunţată de şarpe Evei în 
grădina Edenului. „Hotărât că  tu nu vei muri” (Geneza 3:4). 
Şi ecoul acestei minciuni originale răsună încă în toate cele patru colţuri 
ale Matrixului.
Religia vechiului şarpe cu toată doctrina sa, se bazează pe ipoteza unei 
vieţi de apoi şi existenţa unui suflet nemuritor. Acest lucru permite 
fanilor săi să creadă că multe dintre entităţile  evocate în şedinţe de 
spiritism sunt sufletele celor dragi ai lor decedaţi. Acest lucru nu este 
absolut posibil. Steaua mea  polară, nu vorbeşte niciodată despre un 
suflet nemuritor.
Vreau să parcurg din nou cronologia minciunii originale. Prima carte a 
Bibliei, Geneza (sau Facerea) mă informează că omul, creat liber, a ales 
să trăiască independent de legile şi sfaturile lui Dumnezeu; nemurirea 
era condiţionată de această ascultare: „Domnul Dumnezeu a dat omului 
porunca aceasta: poţi să mănânci după plăcere fructul din orice pom 
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din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Geneza 2: 
16-17). Prin urmare părinţii mei mâncând din fruct au devenit deci 
independenţi de Dumnezeu, dorind ei însuşi să determine ce e bun şi ce 
e rău; operaţiunea nu a reuşit şi astfel lumea mea a cuonoscut răul, şi s-a 
îndepărtat de Izvorul vieţii. 
Astfel creatura a dorit şi apoi s-a despărţit de propriul Creator, singura 
sursă de viaţă. Omul a întâlnit inevitabila moarte, pierzând de fapt darul 
minunat al nemuririi. 
Această stare iniţială de nemurire nu va putea fi recâştigată prin teorii, 
tehnici sau liturghii; la ea nu mai pot avea acces decât cu anumite 
condiţii care le vom vedea ulterior. „Astfel Dumnezeu  izgoni  pe 
Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să 
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la 
pomul vieţii” (Geneza 3:24). Aşa îmi descrie Biblia în simplicitatea sa, 
cu o profunditate admirabilă, condiţia omului. Condiţie tragică dacă nu 
ar fi găsit Dumnezeu însuşi remediul: Mesia Mântuitorul, Isus.
În Sfânta Scriptură adjectivul “nemuritor” este menţionat doar o 
singură dată: „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului 
şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava” (1Timotei 1:17) cu 
referire clară la Creator. Substantivul “nemurire” vine în schimb 
menţionat de cinci ori, şi niciodată atribuit naturei prezente în om. 
În cele din urmă, singurul nemuritor este doar Dumnezeu: „singurul 
Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care 
are nemurirea” (1 Timotei 6:16).
“Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”, aminteşte profetul Ezechiele 
(18:20). Deci, după moarte sufletul nu mai are viaţă. Doctrina filozofică 
a sufletului nu se găseşte în Biblie în nici un loc. Biblia nu cunoaşte 
expresia “nemurirea sufletului” şi nu ştie nimic despre această dogmă 
matrixiană. Filozofia nemuririi şi indestructibilităţii sufletul uman este 
complet străină de viziunea biblică.
În schimb ceea ce Biblia dezvăluie clar, este că Isus cu Sacrificiul Său 
a redat creaturii posibilitatea de a trăi pentru veşnicie:
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• “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23).
• „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” (Ev. Ioan 3:16).
• „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 
Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are 
viaţa” (1 Ioan 5:11-12).
Prin foarte multe texte, steaua mea polară mă învaţă să caut nemurirea, 
în mod constant urmând exemplu şi caracterul lui Isus. 
Doctrina matrixiană a nemuririi sufletului reprezintă negarea pe toate 
liniile a principiilor de bază ale Bisericii lui Isus. Nu doar negarea celor 
cu privire la înviere ci mai ales a celor cu privire la creaţie, deoarece 
un suflet nemuritor nu este creat. Conform diferitelor doctrine a lui 
Platon aflate în conformitate cu alte mari mitologii matrixiene, sufletul 
nu a fost niciodată creat. El este o emanaţie a divinităţii, o particulă, o 
scânteie divină, căzută şi rămasă prizonieră într-un corp. Eliberată din 
acest corp la moarte, se întoarce pentru a fuziona în divinitate. Aşa că 
moartea nu este un blestem, nu este plata păcatului, dimpotrivă: este o 
eliberare.
Ideea nemuririi sufletului din  râul minciunilor matrixiene se fixează în 
interiorul poporului lui Dumnezeu. Motivată de concepţia platonică, 
doctrina nemuririi ajunge mai întâi în sânul iudaismului alexandrin şi 
ulterior, datorită lui Tertulian şi Origen, chiar şi în creştinism.
Dar atunci, omul după moarte unde merge? Biblia îmi răspunde 
afirmând că fiinţele umane coboară toate în „locul tăcerii”care se 
numeşte deasemeni „mormânt” sau Sheol-Hades. Acest loc nu are 
nimic de-a face cu”raiul” sau „iadul”. Este locul unde morţii buni sau 
răi împreună aşteaptă uitaţi ziua învierii. În acel loc, răposaţii mei cei 
dragi „dorm”, pentru a utiliza o
expresie biblică: „Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar 
cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi 
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pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au 
şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare... 
Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa 
morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici 
ştiinţă, nici înţelepciune!” (Ecleziastul 9:5-10).

Dacă morţii...

• Nu “trăiesc” ci, după cum afirmă Biblia, aşteaptă în mormânt 
judecata finală pentru a învia, atunci nu pot atribui lor producerea de 
fenomene paranormale.
• “Dorm”, deci nu pot atribui lor mutările măsuţelor sau sunetele 
înregistrate pe benzile magnetice.
• “Se odihnesc”, personajele care apar în timpul şedinţelor spiritiste 
sunt nişte falsificatori , nişte născocitori care nu au nici un respect 
pentru sentimentele care leagă pe cei vii de cei morţi. Ei exploatează 
memoria şi de multe ori aparenţele pentru scopuri josnice. Nici un 
mort nu va putea vreodată să apară la nimeni; a spus-o Domnul 
Dumnezeu. Şi dacă spiritismul îşi permite să afirme cu certitudine 
de mii de ani contrariul, deducem că spiritismul este antagonist cu 
Domnul universului.
Am ajuns la concluzia că doctrina nemuririi sufletului este 
înşelăciunea cea mai puternică pe care demonii o folosesc 
dintotdeauna împotriva rasei umane.
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Jesus. Antidotul

„Isus e Dumnezeu”. Cu toate că era „om printre oameni” Isus era 
asemenea lui Dumnezeu: „Căci în El locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Toată Biblia afirmă aceasta. 
Fără de El nici o răscumpărare nu e posibilă; nici un progres spiritual 
de atins. În afară de El nu există adevăr care salvează. Viaţa, 
cuvintele, sacrificiul lui Isus reprezintă antidotul împotriva morţii 
veşnice. Isus e mort pentru ca eu, omul, să pot trăi. Isus a umplut 
abisul care mă despărţea pe mine creatura de Creatorul meu: aceasta 
esta Evanghelia.
De dincolo însă ajung, în afară de promisiunile consolatoare a 
vieţii veşnice, ecourile unui război pentru supremaţie dintre fiinţele 
spirituale. Ca şi cum pe de o parte, entităţile Spiritismului, prefăcându-
se în “eliberatori” şi “călăuze” ale omenirii ar vrea într-un fel să 
denigreze şi să  înlocuiască  pe singurul şi adevăratul Mântuitor.
Aceasta este şcoala spiritelor. În aceste clase, numele lui Isus este 
cu greu tolerat; divinitatea Sa complet exclusă; mărturiile teologilor, 
a părinţilor bisericii, ale apostolilor, extrem de distorsionate şi fals 
reambalate pentru un scop care nu e nici măcar mai frumos colorat 
decât o farsă.
Mi-ar fi de ajuns să recitesc textele originale ca să evit umilinţa de a 
fi ţinta bătăii de joc a imitatorului de servici.
Astfel am înţeles de la „mesagerii de dincolo” despre un Isus fugit în 
India, niciodată mort pe cruce, casătorit cu Magdalena, conducătorul 
templierilor, un spiritist şi chiar extraterestru.
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Chronicles of Mystery.
În spatele scenei lui Matrix

Twilight. Zorile unei noi evanghelii

Evanghelia spiritelor este aceeaşi Evanghelie a lui Isus? Mulţi 
cetăţeni din Matrix cred cu adevărat aceasta, fără să-şi facă probleme 
şi să compare pe Isus din istorie cu nebuloasele imagini transmise 
de spirite. Nu e mai puţin frecvent cazul persoanelor care ignorând 
conţinutul Bibliei acceptă ca adevăr sfaturile şi ordinile unuia dintre 
cei mulţi “Isus” spiritişti. Aceste persoane acceptă tot ca fiind adevăr, 
fără să-şi dea seama că majoritatea “revelaţiilor” lui Isus spiritistul 
se află în contrast strident cu Revelaţia lui Isus din Biblie. Este 
vorba despre aceeaşi Biblie la care entităţile mă îndreaptă cu o grabă 
suspectă. Entităţile trec prea repede peste principiile de bază biblice: 
ca şi cum principalul mesaj pe care vor să mi-l consemneze este: 
“Te liniştim spunându-ţi că suntem din aceeaşi religie ca tine, dar tu 
nu te ocupa de ea; ocupă-te de ceea ce-ţi zicem noi”. De fapt pare că 
entităţile folosesc Biblia ca şperaclu cu scopul de a demola rezistenţa 
mea. După ce câştigă încrederea mea, mă inundă cu un potop de 
sfaturi, de fraze moralizatoare, de interdicţii şi de indicaţii cu privire 
la fiecare aspect al vieţii mele. Important e ca eu să rămân agăţat de 
firul invizibil al evenimentului spiritic, să nu mă lase ca să folosesc 
logica sau să caut altundeva.
Îmi rezultă clar că acolo unde în Biblie se pune accentul pe vitalul 
ajutor a lui Dumnezeu pentru a creşte spiritual, în ambientul spiritic 
se insistă asupra practicii unei exaltante autopurificări. În termeni 
mai clari înseamnă că Spiritismul renunţă complet la revelaţia 
biblică şi la lucrarea Domnului Isus; înseamnă că în Spiritism nu este 
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posibil să găsim nici un principiu al Evangheliei din Biblie. Ea este 
cu siguranţă o altă evanghelie… o nouă filozofie spirituală mistică 
bazată pe semne şi minuni! Cu toate acestea entităţile jură contrariul.
Când Prinţul de Matrix vrea să semine răul, începe spunând lucrurile 
bune şi acceptabile. “Vorbirea de bine” a spiritiştilor, deseori 
echivalează cu a spune lucrurile pe jumătate. Aşadar pentru cine se 
conformează Adevărului Absolut, a spune pe jumătate echivalează 
cu a minţi, chiar şi minciunile religioase tot minciună reprezintă. 
Şi totuşi mii de fani sinceri ai lui Isus, în afară de laici, agnostici şi 
atei sunt conduşi pe pistele  trasate de revelaţiile spiritelor, şi merg 
vioi, convinşi că pâna la urmă vor ajunge la “Casa Tatălui”. Aceste 
persoane, în timp ce se bucură per ceea ce ei consideră descoperiri 
sublime, nu-şi dau seama că vin târâţi de către minciuna originală. 
De aceea, Spiritismul, în ciuda susţinerii sale de a fi o aprofundare 
a credinţei în Isus, este doar o evidentă contradicţie.  Stă scris: “…
dar chiar dacă un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o 
Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să 
fie anatema!” (Galateni 1:8). Din moment ce entităţilor Spiritismului 
le place să se numească “ÎNGERI”, din moment ce “evanghelia” 
lor nu corespunde cu Evanghelia rezultă că ele sunt “anatema” deci 
“blestemate”. 
Deoarece Spiritismul şi Ocultismul sunt “ o altă evanghelie”, steaua 
mea polară spune clar că doctrinele lor sunt “doctrine de demoni”. 
Ea nu afirmă cu un limbaj politic corect că sunt doctrine de “iniţiaţi” 
sau de “parapsicologi” şi nici măcar nu spune că sunt “revelaţiile 
morţilor”.
Dar cum e posibil ca un fan a lui Isus care crede în învăţămintele 
biblice să poată accepta evanghelia după Matrix? În ziua de azi puţini 
aşa zişi fan citesc Cuvântul Învăţătorului lor. Prea de multe ori, eu 
însumi mă mulţumesc de ceea ce-mi vine prezentat ca fiind biblic. Nu 
sunt interesat întotdeauna să studiez personal Biblia. Iata cum doreşte 
Isus să mă echipeze ca să pot deosebi falsul de adevăr, DEMONII de 
ÎNGERI: “Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii 
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Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” (Ev. Ioan 
8: 31-32). Deci pentru a creşte în credinţă dezvoltând o mai mare 
perspicacitate e necesar să mă conformez cu fermitate la învăţăturile 
Cuvântului lui Dumnezeu. “A mă conforma” înseamnă a mă supune 
învăţăturilor lui Isus (să-L las să-mi guverneze viaţa minţii, viaţa 
fizică şi viaţa spirituală). Dacă voi face aşa, mă voi putea defini fanul 
Său adevărat. Prin urmare voi cunoaşte adevărul şi el mă va elibera.

Charmer. Spirite seducătoare

Vreau să fiu conştient de existenţa creaturilor spirituale distincte în 
bune şi rele. Fiecare om este, ca să spunem aşa, însoţit de aceste 
creaturi spirituale invizibile. ÎNGERII îl urmează pe Isus, fac voia lui 
Dumnezeu şi acţionează în favoarea omului; DEMONII îl urmează 
pe prinţul întunericului şi a minciunii, acţionând exact în opoziţie cu 
Dumnezeu intenţionând să ducă în rătăcire şi să distrugă creaturile 
cele ca şi mine. 
Aceşti DEMONI, ca nişte prefăcuţi vrăjitori ce sunt, ca să mă seducă 
folosesc o anumită tactică în trei etape care urmăreşte: 
1. să mă uimească, trezind în mine maximul de emoţii pentru a reduce 
la minim spiritul de critică;
2. să cucerească puţin câte puţin încrederea mea astfel încât să fiu 
dispus să accept învăţăturile pe care ei mi le împărtăşesc;
3. să mă facă să accept supus directivele lor. Aceasta este exact etapa 
contrafacerii în sine, când elevul este dispus şi deja matur pentru a 
face tot ceea ce maestrul invizibil va dori să-i sugereze.
Deci, ÎNGERII şi DEMONII sunt spectatori invizibili în desfăşurarea 
vieţii mele pământeşti. Aşadar ei sunt la curent cu toate acţiunile 
mele, cu căzutele şi cu victoriile mele, cu viciile şi virtuţile mele. 
Aceste entităţi nu au puterea să-mi citească gândurile, pot doar să le 
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inspire. În caz că sunt rele  pot manipula, chinui, constrânge, posedând 
în totalitate mintea mea.
Când un individ moare, parţile sale supranaturale îi supravieţuiesc, sau 
mai bine zis, continuă să trăiască; şi chiar după milenii ar fi în gradul 
să păstreze “memoria” vieţii unei persoane pe care au urmărit-o, în 
mod invizibil,  pe durata întregii sale vieţi. Dar mai e încă ceva. Aceste 
fiinţe sunt capabile să reprezinte trăsăturile de caracter, culturale, etice 
ale decedatului şi chiar să-i imite vocea cu tonul ei. Aceasta este ceea 
ce se întâmplă de fapt în fiecare şedinţă spiritistă.
În această perspectivă, este uşor să vezi cum chiar şi aşa-numitele 
“experienţe de memorie” a unui presupus reîncarnat, sunt doar trucuri 
ale spiritelor seducătoare.
DEMONII sunt invizibili, dar ştiu să se transforme în forme şi figuri 
variate. Tentaţia este simularea binelui; este înşelăciunea pentru care 
răul îşi pune masca binelui, este confuzia dintre bine şi rău.
Observ că există un “plan secret”, şi o “inteligenţă” misterioasă care 
are scopul de a distrage atenţia mea de la singura sursă a mântuirii.
Dar despre cine este vorba mai exact?

Playmaker. Omul din spatele jocului

E uimitor sa observi cum apariţiile OZNurilor şi cele ale “zeiţei 
mamă din Matrix,” nu coincid doar prin semnele care le însoţesc 
(fizice, atmosferice, lumini, etc), dar, şi ca perioadă de apariţie: aşa-
numitele “valuri”. Concomitent cu fenomenele pe care foarte mulţi 
le atribuiesc mamei lui Isus, în zonele apariţiilor vin reperate şi 
fotografiate OZN-uri.
Analizând statistic datele referitoare la valurile ufologiche de la 
‘47 până în ziua de azi, descopăr că, atât pentru rata maximă, căt şi 
pentru cea minimă, există o suprapunere şi o sincronie izbitoare cu 
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manifestările zeiţei Regina cerului. Din graficele complete rezultă că 
OZNurile şi “zeiţa” au apărut simultan în valurile din 1947, 1950, 1954, 
1958, 1968, până la zilele noastre. Prin urmare fenomenul există. Dar 
dacă există un fenomen, cine îl determină? Cine îi dă comandă? Este 
“zeiţa” cea care sponsorizează OZN-urile, sau sunt OZN-urile care 
fac propagandă “zeiţei”? Probabil cineva doreşte să mă îndoctrineze? 
Acest lucru nu poate fi un simplu caz sau o coincidenţă.
Omul din spatele jocului, unica inteligenţă ce stă în spatele tuturor 
fenomenelor şi filozofiilor examinate, a creat o mare confuzie 
spunând totul şi opusul totului, în scopul de a distruge ceea ce este 
adevărat.Acest playmaker enigmatic a demonstrat că doreşte să:
A. înlocuiască şi deseori să şteargă figura lui Isus Mântuitorul meu;
B. relativizeze importanţa stelei mele polare: Revelaţia biblică.
Pentru a-şi atinge scopul,  pionul principal al jocului a folosit în mod 
constant deghizarea şi minciuna. Fenomenul OZN- zeiţă este doar 
un exemplu. O acţiune ocultă a unei entităţi deghizate cu scopul de a 
induce in eroare pe cei sunt încă în viaţă.
Ar fi deci aceleaşi entităţi care, după ce s-au îmbrăcat cu hainele 
Reginei cerului pentru a-i convinge pe cei devotaţi mamei lui Isus, 
s-ar îmbrăca de marţiani pentru a-i convinge pe cei ce nu cred în zeiţă.
Nu este doar o coincidenţă faptul că în mai multe valuri pâna acum 
înregistrate, “zeiţa” a apărut doar în ţările catolice şi latine în timp ce 
OZN-urile apăreau contemporan în fosta Uniune Sovietică şi în ţările 
din Europa de Nord. Ca şi cum ar spune: “cui nu-i prieşte zeiţa, omul 
din spatele jocului poate întotdeauna să joace cartea extraterestrului”. 
Dar cine ar putea fi acest “pion ocult şi invizibil al planetei”?
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Decoded. X-file-uri descifrate

Cum deja am văzut, Biblia relevă clar că într-o zi îndepărtată, în Eden, 
Lucifer porni cu forţă să seducă primele creaturi; folosi chiar trucul 
cunoscut deja nouă, al imaginii “vorbitoare şi în mişcare”…şarpele. 
Secolele ce au urmat mi-au demonstrat nenumărate şi diferite imagini 
vorbitoare ale aceluiaşi om din spatele jocului.  În întuneric, acel 
pion, folosind un “ paravan  înşelător”, s-a mascat luând unul după 
altul aspectele unei persoane dragi care a decedat, ca să mă convingă 
de posibilitatea de a intra în contact cu duhurile şi astfel oferindu-se 
drept “ înlocuitor”; apoi s-a deghizat în ocultist pentru gusturile mai 
rafinate, încercând să ne gâdile marea dorinţă de cunoaştere inerentă 
naturii umane şi revelând cunoştinţe esoteriche goale, obscure, 
misterioase, gnostice , îmbuibând mintea cu false descoperiri despre 
numere, despre metale, pietre, flori, piramide, stele, apa: despre tot în 
afară de  Creatorul şi Dumnezeul viu şi adevărat. Mi-a distras atenţia 
de la EL, umplându-ma de ceaţă şi fum.
Pentru cei mai puţin exigenţi, prinţul din Matrix, inamicul lui 
Dumnezeu şi al oamenilor s-a deghizat în clarvăzător, în vrăjitor, 
în ghicitor în cărţi; s-a îmbrăcat cu hainele sfinţeniei nevrotice şi 
halucinante, cu cele ale unui făcător de minuni, înţelegând că minunile 
şi vindecările sunt mai convingătoare decât cuvintele simple. S-a 
travestit în “înger de lumină” pentru a distribui har şi minuni aşa cum 
o jetonieră distribuie jetoane;  doar ca să-i ia ochii omului atât fizic 
cât şi spiritual:  prin hipnoză, prin influenţă, magnetizându-l  pentru 
a-i îndrepta privirea în altă  parte, spre cer, în faţa unei peşteri sau 
sub un arbore încărcat, în întunericul  transei,  prin nori…încât  să 
priveşti întotdeauna în altă parte. În aşa fel încât omul să continue să 
meargă înainte dintr-un secol în altul pâna la sfârşitul lumii, nu spre 
un  obiectiv ci spre iluzie; nu în calitate de patron şi protagonist al 
vieţii sale, ci ca într-o transă, agăţat de firele păpuşarului invizibil.
Cu complicitatea întunericului, a invizibilităţii, prinţul din Matrix  
joacă bine apărând în hainele unui ÎNGER, binefăcătorul umanităţii, 

37



entitate de lumină, mare învăţat, lider suprem. În întuneric poate 
continua să-şi exercite vechea meserie, născocitorul, înşelatorul 
milioanelor de fiinţe umane. Acceptând cu sacrificiu situaţia, se 
preface în apostol, evanghelist, învăţător al bisericii, filosof; merge 
atât de departe încât să raporteze cuvintele şi învăţăturile care îl 
reprezintă pe Dumnezeu şi lucrurile spirituale, în general. În timp ce 
simte nevoia să blesteme pe Dumnezeu, îL predică, în speranţa de 
a distruge pe cei care îL caută: cel mai important lucru este să-L 
predice pe jumătate. Deşi răutatea lui îl obligă să-şi bată joc oameni, 
se abţine şi pare a fi călăuza lor „iubitoare”, atâta timp căt îi reuşeşte 
lovitura de a mă îndepărta de la adevărata cale. Alături de dorinţa sa 
arzătoare de a distruge rasa umană, este generos în sfaturi morale cu 
întenţia de a pune în umbră planul de mântuire pe care Dumnezeu 
l-a pregatit doar pentru a mă smulge din pericolul morţii veşnice ce 
provine de la muşcatura şarpelui cel vechi.
Adversarul, cel pe care Biblia îl numeşte „balaurul cel mare, şarpele 
cel vechi numit Diavolul şi prinţul întunericului, care înşeală întreaga 
lume!“ (Apocalipsa 12:9) a fost ales pentru o singură misiune: de a 
devia oameni din a crede şi a urma pe Isus, Cel care “... devine pentru 
toţi cei care-L ascultă, autorul mântuirii veşnice” (Ebrei 5: 9,10).
Nu contează  cât de religioşi devin oamenii, cât frecventează biserica 
sau alte culte creştine. Nu contează cât sunt de angajaţi în opere 
caritabile şi umanitare. Ceea ce contează pentru adversar, este ca 
omul să nu invoce numele lui Isus cerându-i iertarea şi mântuirea, 
“pentru că oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit” 
(Romani 10:13).
Poate să mi se pară ridicol, în al treilea mileniu, a vorbi despre puterile 
demonice care afectează oamenii. Dar stă scris: “Lupta noastră nu 
este împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6: 
11,12). Şi eu nu mai vreau să cred că este anacronic folosirea aceastui 
limbaj biblic.
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Timpul în care trăiesc manifestă într-un mod evident şi clar produsul 
a ceea ce “inamicul” a semănat. Mai degrabă mă întreb: inamicul a 
reuşit să semene şi în mine? Vreau să descopăr dacă aceşti DEMONI 
cameleoni, deghizaţi în îngeri, s-au strecurat chiar şi în mintea mea 
şi inima mea.

Possesion. Suflet vândut

Cu două mii de ani în urmă, Isus a întâlnit mulţi oameni posedaţi 
de DEMONI. Deseori acestor oameni le curgea saliva din gură, 
demonstrau clare semne de agresivitate şi îi speriau pe toţi cei ce le 
ieşeau în cale. Păreau adevăraţi monştri în forme umane. Astăzi, din 
contra, este foarte dificil să participi la evenimente atât de clare de 
“posedare demonică”. Dar este oare posibil ca, în al treilea mileniu, 
Prinţul de Matrix să fi devenit mai slab? Sau s-o fi obosit de-a ţine 
controlul şi posesia totală a fiinţelor umane şi a lumii întregi? Este 
într-adevăr posibil să nu mai existe persoane în Matrix care-şi vând 
sufletele prinţului în schimb de bani, putere, faimă şi sex? Sunt eu cu 
adevărat convins de aceasta?
DEMONII ultimei generaţii nu mi se prezintă cu coarne şi furcă. Nici 
măcar nu încearcă să mă convingă cu false argumente. De fapt, ei în 
aparenţă nici nu-mi vorbesc. Nu folosesc comunicarea şi persuasiunea. 
Nu! Nu mai există riscul ca creierul şi moralitatea mea să identifice 
aceste atacuri. Atacul este subliminale şi hipnotic ...aproape invizibil. 
Deabia îl pot percepi dacă am “ochii spirituali” bine instruiţi şi 
vigilenţi. Natura sa subliminală provine de la faptul că evită să 
vorbească creierului meu, bypassându-l cu tehnici de manipulare 
înşelătoare. În schimb, natura sa hipnotică provine de la omniprezenţa 
sa în societatea matrixiană. Matrix este invadat de publicitate care mă 
stimulează să fac sa pară excepţională imaginea mea. Publicitatea îmi 
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şopteşte că “totul se află în jurul MEU.” Matrix este plin de filme 
care mă incită să-mi dezlănţui cele mai josnice pasiuni. Matrix este 
supraîncărcat cu muzica care entuziasmează puternic spiritul meu 
rebel. Matrix este invadat de jocuri şi divertisment care stimulează 
agresivitatea mea distructivă ameţindu-mi conştiinţa.
Posedatul matrixian nu arată ca un nebun, şi nici nu prezintă semne 
exterioare de isterie sau de schizofrenie. Posedatul matrixian are 
deseori aspectul unui ÎNGER, un om obişnuit, care în cele din urmă 
pare să nu facă nici un rău, dar care în secret este supus DEMONULUI 
depravării, invidiei, lipsei de onestitate, mândriei, autoînălţării, 
răutăţii, falsităţii, infidelităţii si tuturor celorlalte probleme de caracter 
care poluează şi distorsionează imaginea sa de fan al lui Isus.
Fiecare zi, fiecare minut şi fiecare decizie din viaţa mea conduce în 
mod inevitabil la un război psihologic în conştiinţa mea interioară. Pe 
de o parte sunt ÎNGERII care îmi propun o alegere în conformitate cu 
principiile divine de iubire, dreptate şi adevăr. Pe de altă parte, există 
DEMONII, care, dealtfel, se fixează spre mândria mea înnăscută şi 
toate celelalte defecte de caracter care nu am reuşit încă să le elimin 
din inima mea. “Posedarea demonică” modernă nu iese în evidenţă 
ca altă dată cu forme exterioare nepoliticoase şi respingătoare. Ea 
se ascunde cu răutate şi trădare în spatele fiecaruia dintre defectele 
mele de caracter, fiecare greşeala a mea, fiecare înclinaţie de-a 
mea nesănătoasă împotriva căruia am încetat să mai lupt. Dacă 
DEMONUL mândriei, invidiei, corupţiei nu mai declanşează nici o 
luptă de opoziţie în conştiinţa mea, atunci înseamnă că m-am predat 
acestui DEMON.
Câţi DEMONI mai am încă de zdrobit în „dulapul” meu? Cât de 
întunecată e cămara mea interioară? Pentru cât timp voi proteja, 
diminua şi justifica prezenţa lor şi dominarea lor în viaţa mea?
Singura cale de ieşire pentru mine, posedatul de Matrix, este o mutaţie 
genetică din Matrixian Style în Christian Style ...în cele din urmă 
din DEMON în ÎNGER. Singurul în măsură să facă o schimbare atât 
de adâncă şi adevărată în mine este Isus. De fapt Cuvântul Său îmi 
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promite: „Îţi voi da un ADN nou şi voi pune înlăuntrul tău gene noi; voi 
lua din corpul tău ADN-ul matrixian şi îţi voi da ADN-ul meu divin.” 
(vezi Ezechiel 36:26). În mâinile cui îmi pun eu destinul? Cui 
încredinţez eu cămara interiorului meu? Isus, tot aşa cum a făcut cu 
două mii de ani în urmă, este capabil să alunge din viaţa mea aceşti 
DEMONI  transformându-mă într-un om liber din punct de vedere 
fizic, psihologic şi spiritual. Isus este singurul care poate goli cămara 
mea de DEMONII cei mai ascunşi şi subtili. Isus e singurul care mă 
poate elibera din  „posedarea demonică” care controlează în maniera 
mai mult sau mai puţin evidentă pe toţi fanii de Matrix.
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DNA

Sanctum. Codul genetic divin

Fiecare fiinţã vie are o moştenire genetică. Se numeşte patrimoniu 
genetic combinaţia genetică efectuată de către molecula de ADN. 
Deci, patrimoniul meu genetic, sau totalitatea mesajelor cuprinse în 
genele părinţilor mei care mi-au fost transmise, este scris în lanţul 
ADN-ului meu cu un cod numit genetic. 
Steaua mea polară e clară şi de necontestat: primul atribut al ADN-
ului lui Dumnezeu este sfinţenia. Observ aşadar cu mirare în Biblie 
cum cuvântul “sfinţenie” (sau sinonime) este găsit de mai multe ori 
asociat lui Dumnezeu decât cuvântul “dragoste” (sau sinonime), 
“dreptate” sau orice alte caracteristici divine. Dumnezeu este separat 
în totalitate de tot ceea ce a fost atins de Matrix. Aşadar, cu toate 
că “sfinţenie”  reprezintă caracteristica principală a lui Dumnezeu 
aceasta este sistematic ignorată sau interpretată greşit de către mulţi 
înţelepţi matrixieni. Profeţii falşi, “oamenii de ştiinţă ai spiritului”, 
fără scrupule pun  sfinţenia în contradicţie cu dragostea, o alta genă 
cheie a patrimoniului genetic divin. Sfinţenia pare să aibă un sens 
prea negativ şi sectar, în timp ce dragostea este un concept pozitiv, 
care pare să unească mai mult decăt să creeze diviziune. Cu toate 
acestea, mi se pare că combinaţia genelor lui Dumnezeu nu tolerează 
genele răului şi exprimă aceasta în mod clar. Dragostea lui Dumnezeu 
este în perfectă concordanţă cu sfinţenia Sa. 
Sfinţenia este prin urmare,  gena principală a ADN-ului lui Dumnezeu 
de la care provin toate celelalte “mesaje genetice”. Ca un fan al lui 
Isus, sunt invitat să urmez exemplul lui Dumnezeu (Efeseni 5: 1), 
reproducând în mine exact codul Său genetic. Nu am dreptul de a 
lua genele divine care mă interesează şi / sau să ignor genele datorită 
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cărora intru în criză. Concepţia despre Dumnezeu, care s-a răspândit 
în Matrix pune deoparte invitaţia pe care Dumnezeu însuşi a adresat-o 
fanilor săi: “Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt” (Leviticul 11: 44, 1 Petru 1: 
15, 16). Dacă eu iubesc pe Dumnezeu cu sinceritate, trebuie să protejez 
în primul rând sfinţenia codul genetic divin, reflectând în principal 
gena sfinţeniei Sale. În momentul în care eu, ca un fan al lui Isus, 
încep să fac compromise cu alte gene decât cele prezente în ADN-ul 
lui Dumnezeu, încetez să reflectez ADN-ului care mă caracterizează 
ca fiu al lui Dumnezeu (Isaia 57:15), scoţând în evidenţă urmele unei 
mutaţii genetice ... şi prin urmare a unui alt tată.

Diabolicum. Mutaţia genetică a răului

Este definită boală ereditară o boală care se dezvoltă într-o persoană 
prin acţiunea uneia sau mai multor gene mutante, care provin din 
patrimoniul genetic al unuia dintre părinţi. Mutanţii sunt creaturi care 
din cauza mutaţiilor propriului ADN, accidentale sau special create 
în laborator, iau caracteristici diferite de cele de creaturi normale 
sau fiinţe din aceeaşi specie, în general dându-le competenţe atipice 
pentru speciile la care aparţin.
În Matrix se respiră aerul de ADN spiritual care s-a schimbat 
dramatic. Simplul act de a respira oxigen în Matrix mă conduce să 
accept molecule invizibile, dar semnificative de rebeliune împotriva 
Tatălui /Creatorului meu şi codului Său genetic ce mi-a fost transmis 
în mod clar prin cele zece gene din ADN-ul lui Dumnezeu: cele zece 
porunci conţinute în Exodul 20.
1° genă: În Matrix muzica glorifică glasul meu, moda glorifică 
imaginea mea, dansul glorifică sexualitatea mea, filmul glorifică 
privirea mea, programele de televiziune glorifică talentul meu, 
revistele glorifică corpul meu, publicitatea glorifică dorinţele mele, 
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companiile glorifică cariera mea... În puţine cuvinte, Matrix s-a 
poziţionat în jurul valorii EGO-ul meu, îl stimulează, îl tachinează, 
îl droghează.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revolte deschise si neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva primei Sale gene: “Să nu ai alţi 
dumnezei în afară de mine” (Exodul 20:3). EGO-ul meu ce loc 
ocupă?
2 ° genă: In Matrix tradiţiile glorifică relicvele, religiile glorifică 
proprii sfinţi şi /sau profeţi, liderii spirituali glorifică superioritatea lor 
...Într-un cuvânt, Matrix s-a dezvoltat într-o societate în care creatura 
ia locul rezervat doar Creatorului.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revolte deschise si neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva genei a doua: „Nu te închina 
înaintea chipurilor cioplite sau înaintea vreunei înfăţişări de-ale 
lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai 
jos decât pământul” (Exodul 20:4-5). Genunchii mei în faţa cui se 
închină?
3 ° genă: În Matrix au loc războaie sângeroase în numele lui Dumnezeu, se 
persecută ereticii în numele lui Dumnezeu, se subjugă masele în numele 
lui Dumnezeu, au loc războaie politice în numele lui Dumnezeu, sunt 
create alianţe militare în numele lui Dumnezeu, se luptă cu cei diferiţi 
de tine în numele lui Dumnezeu, minorităţile vin supuse în numele 
lui Dumnezeu, vin declaraţi fundamentalişti prietenii lui Dumnezeu... 
Pe scurt, Matrix este guvernat de către o elită de hulitori.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva genei a treia: “Să nu pronunţi 
numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.” (Exodul 20:7). In ce 
fel acţiunile mele folosesc numele lui Dumnezeu? 
4° genă: În Matrix se observă doctrine fiice a unui cod genetic schimbat, 
prin crearea de sărbători religioase, impunerea zilelor de odihnă... 
Pe scurt, calendarul lui Matrix este complet inundat de creaturi 
deghizate în semizei.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
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împotriva Creatorului şi împotriva genei a patra: „Adu-ţi aminte de 
ziua a şaptea de odihnă ca să o sfinţeşti” (Exod 20:8). Adevărurile şi 
doctrinele mele, ale cui fiice sunt?
5 °genă: În Matrix sunt uitaţi părinţii la bătrâneţe, persoanele în 
vârstă sunt abandonate şi lăsate în voia lor, vin dispreţuiţi perii albi... 
Pe de altă parte, se dă onoare celui puternic, se  protejează bogatul, 
se dă glorie celui mândru. Pe scurt, se face uz de aroganţă cu cei mai 
slabi şi se comportă ca un preş în faţa celor puternici.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi şi împotriva genei a cincea: “Cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta” (vezi Exodul 20:12). Onoarea şi respectul 
meu, cui le ofer eu?
6° genă: În Matrix există mâini care se strâng între băncile bisericilor, 
mâini ipocrite, mâini care fac lucruri care nu vin povestite. Altfel 
celelalte mâini cine ştie ce vor crede, se vor scandaliza. Mâini care 
ucid pe cei săraci cu foamete, pe neputincioşi cu forţa, pe străini cu 
excluderea, pe minorităţi cu defăimarea, pe cei simpli cu indiferenţa, 
pe cei ignoranţi cu  bătaie de joc, pe cei smeriţi cu umilinţă, pe cei 
bolnavi cu marginalizare ...mâini care se ridica pe ascuns asupra 
fraţilor. Pe scurt, slăbiciunea multora în Matrix este folosită la maxim 
de către setea de putere a celor puţini.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva genei a şasea: “Să nu ucizi” (vezi 
Exodul 20:13). Eu de care parte sunt, de partea victimelor sau a 
criminalilor?
7° genă: În Matrix este la modă „totul şi dintr-o dată”, se evită 
sacrificiile, se opune renunţărilor, se iubeşte noul în defavoarea 
vechiului, se stimulează mentalitatea „de unică folosinţă”, se laudă 
libertatea sexuală in totalitate... Pe scurt, consumul extrem în Matrix 
este un virus care a otrăvit chiar şi cele mai intime si fragile relaţii 
umane.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva genei a şaptea: “Să nu comiţi 
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adulter” (cf. Exodul 20:14). Ce anume dezvăluie pasiunile mele cele 
mai secrete?
8° genă: În Matrix hoţii domnesc. E de ajuns doar să arunci o privire 
în afacerile şi în politica matrixiană pentru a percepe semnificative 
nedreptăţi sociale, la toate nivelurile. Cine are mai mult, cunoaşte căi 
de lux elegante pentru a se sustrage controlului public, păstrînd în 
buzunar bani care ar aparţine comunităţii, prin utilizarea principiilor 
de “fisc creativ”. Pe scurt: hoţul cu gulerul alb, sacou şi cravată este 
în Matrix de foarte multe ori o persoană importantă şi influentă. Din 
păcate, din ce în ce mai mult, micul afacerist şi cetăţeanul de rând se 
adaptează la acest mod de viaţă puţin transparent şi foarte scufundat 
în mlaştina neagră a escrocheriei.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi şi împotriva genei a opta: “Să nu furi” 
(Exodul 20:15). Posed eu cu adevărat doar ceea ce este al meu?
9° genă: În Matrix există minciuni albe. Falsul este din ce în ce 
mai scuzat ca o omisiune inofensivă pentru un scop bun. În Matrix 
cea mai mare minciună e “legea este egală pentru toţi.” Persoanele 
influente îşi pot permite experţi cinici care pătrund în adâncurile 
jurisprudenţei, deformând-o după plăcerea şi gustul propriu. Pe scurt, 
există mincinoşi care vin condamnaţi ca vinovaţi, şi mincinoşi care 
vin promovaţi.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi împotriva genei a noua: “Să nu mărturiseşti 
strâmb împotriva aproapelui tău” (Exodul 20:16). Buzele mele şi 
atitudinile mele atestă întotdeauna adevărul?
10° genă: În Matrix oamenii trăiesc cu frica că ar putea să pară săraci, 
mândrindu-se cu ceea ce au, iar restul îl invidiază la ceilalţi, apoi îl 
cumpără, trăiesc într-o neobosită escaladare cu ceilalţi. Ei fac ceea ce 
doresc să se ştie, cheltuiesc, risipesc şi sunt ceea ce au.
Inima Matrixului bate în ritmul unei revoltei deschise şi neruşinate 
împotriva Creatorului şi şi împotriva genei a zecea: “Să nu pofteşti 
casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici 
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robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt 
lucru care este al aproapelui tău“ (Exodul 20:17). Ce vis urmăresc 
aspiraţiile mele cele mai profunde?
Constat că rebeliunea contra sfintei şi neschimbatei legi a lui 
Dumnezeu, oglinda caracterului Său sfânt şi perfect, ignoră pe 
adevăratul HRISTOS şi deschide calea ANTICRISTULUI şi ADN-
ul lui său satanic.

Pater Noster. Testul de paternitate

Un test de paternitate este efectuat exact pentru a determina 
paternitatea, deci stabileşte dacă un bărbat este tatăl biologic al unui 
alt individ sau nu.  Acest test poate fi important, având în vedere 
drepturile şi îndatoririle de tată. Aceasta se realizează prin analiza 
ADN-ului. Reproducerea sexuată conduce ADN-ul ambilor părinţi să 
se unească la întâmplare pentru a crea o combinaţie unică de material 
genetic într-o celulă nouă. Rezultă că materialul genetic  al unui 
individ provine din materialul genetic al părinţilor săi. Comparând 
secvenţa ADN a unui individ cu cea de la o altă persoană, pot vedea 
dacă unul dintre ei provine din celălalt sau nu. Se observă secvenţele 
specifice pentru a vedea dacă au fost copiate exact din genomul 
unui individ la celălalt. Dacă este aşa, atunci acest fapt dovedeşte că 
materialul genetic al unui individ este derivat din cel al celuilalt.
Când Isus a fost atacat în deşert direct de către Prinţul de Matrix 
(comandantul şef al DEMONILOR), a subliniat într-o manieră limpede 
originea materialului Său genetic spiritual. La fiecare dintre cele trei 
ispite, nu a răspuns scoţând în evidenţă genele personale, ca de exemplu 
puterea şi inteligenţa Sa, ci a răspuns sec cu un simplu “stă scris”. 
Da, Biblia a fost chiar şi pentru Isus steaua polară pe tot parcursul 
vieţii Sale pământeşti.  Astfel a învins Isus,  rebeliunea prin ascultare 
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şi mândria prin smerenie. Isus a fost exemplul perfect al ADN-ului 
divin într-un om; a fi ca El, sau a fi Christian style, este în cele din 
urmă problema cea mai importantă a vieţii mele.
De la cine provine materialul meu genetic spiritual? Ce spune testul 
meu de paternitate spirituală, am ales sa fiu fiul cui? Am acceptat 
invitaţia lui Isus de a ieşi din Matrix, asimilând ADN-ul Său 
necontaminat sau m-am decis să fiu fiul unui alt tată, care mă va 
eticheta în perpetuu cu sigiliul răului?
Accept în totalitate şi în stare necontaminată, ADN-ul Dumnezeului 
Creator, care conţine informaţile genetice necesare şi moleculele 
esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă şi buna funcţionare a întregii 
Sale creaţii sau din contra, mă predau cu mâinile mele destinului 
ce aparţine răului şi actorilor săi, mari şi mici: moartea veşnică şi 
ireversibilă?
Chiar dacă am ajuns să descopăr însăşi esenţa răului ca o mutaţie 
genetică al ADN-ului divin, X files ale prinţului de Matrix încă nu 
sunt complet descifrate. Din contra,  îmi rămâne de decriptat exact X 
files care se referă la apropiatul şi iminentul viitor al planetei  Pământ. 
Dar datorită stelei mele polare pot şti ce mă aşteaptă în viitor.
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Apocalypse now

S-a descoperit că atunci când o persoană adoarme şi gândurile sale 
tind “să devieze”, undele cerebrale încep să încetinească. Undele 
cerebrale sunt reprezentate de graficele care arată activitatea electrică 
a creierului. În funcţie de frecvenţa undelor emise de creier se pot 
identifica următoarele cinci etape macroscopice:
• Undele Delta: sunt undele care caracterizează somnul meu 
profund;
• Undele Theta: sunt undele stării de somn în care visez;
• Undele Alfa: sunt undele tipice ale fazei “aproape treaz” şi ale 
momentelor ce preced adormirea mea;
•  Undele Beta: sunt undele pe care le emite creierul meu atunci când 
sunt conştient;
•  Undele Gamma: sunt undele pe care le înregistrez, în stadiile de 
particulare alertă şi tensiune.
Potrivit celebrei pilde a celor zece fecioare pe care Isus însuşi a 
povestit-o (Matei 25:1-13), Prinţul de Matrix a reuşit să adoarmă 
pe toate cele zece fecioare care sunt în aşteptarea mirelui, şi anume 
creştinii care-L aşteaptă pe Domnul şi Mântuitorul lor. Dar tot Isus, 
cu aceeaşi pildă, mă asigură că, la miezul nopţii, la scurt timp înainte 
de revenirea Sa, el va lansa un puternic strigăt de trezire.
Isus în persoană, prooroceşte o schimbare bruscă a tuturor fanilor Săi 
din stadiul de somn profund (unde Delta) în stadiul de veghe şi alertă 
(unde Gamma). Vreau să urmăresc cu atenţie decodarea principiului 
de frecvenţe ale undelor cerebrale aplicate “somnului meu spiritual”, 
ascultând şi asimilând acest puternic strigăt de trezire spirituală din 
hipnoza matrixiană.

49



Delta: Hipnoză de masă

În antichitate, expresia latină “Panem et Circenses” era folosită, în 
special cu rol critic pentru a defini acţiunea politică a indivizilor sau 
grupurilor de putere care vizau atragerea  şi păstrarea aprobării maselor 
populare prin organizarea de activităţi distractive colective, sau mai 
precis  distragerea atenţiei cetăţenilor de la viaţa politică, în scopul de 
a o lăsa doar elitei. Această expresie “Panem et Circenses” reprezenta 
un mecanism de putere cu mare influenţă asupra poporului roman, 
un adevărat instrument în mâna elitei pentru a opri nemulţumirea 
maselor.
Astăzi Prinţul de Matrix foloseşte aceeaşi strategie pentru a controla 
masele. El încarcerează întreaga umanitate într-o celulă invizibilă, 
tăcută, inodoră şi imaterială. Este vorba despre un adevărat război 
tăcut.
Creierul meu este supus atacurilor continue din afară, cunosc bine 
acest fapt. Ceea ce mă prinde cu garda jos, este în schimb descoperirea 
că am devenit obiectul unei autentice “hipnoze de  masă”, fără să-i fi 
simţit vreodată prezenţa.
Şi totuşi cuvinte, culori, sunete şi tehnologii, de care nu am fost 
vreodată conştient, sunt utilizate în mod continuu şi fără scrupule 
în Matrix, cu scopul de a hipnotiza. Acest bombardament constant 
şi invizibil influenţează puternic modul în care conştientul şi 
subconştient meu se văd pe ei înşişi şi lumea înconjurătoare.
Pe scurt: devin din ce în ce mai mult un spectator al lumii în loc de 
participant, fără sa-mi fi dat seama vreodată de acest fapt. Acest lucru 
se întâmplă pentru că “ spiritele hipnotizatoare “ decid soarta omenirii 
în timp ce eu stau în tribună să-i privesc cum îşi fac jocul.
Nici măcar nu a trebuit să mă întind pe o canapea ca să ascult cuvintele 
lor şoptite la ureche! Mi-e de ajuns să stau aşezat pe fotoliu ascultând 
ştirile, actorii, vocile din fundalul publicităţii şi diferiţii prezentatori; 
jocul e făcut. Mesajele se strecoară încet încet în mintea mea până 
acolo încât să mă facă să gândesc în modul în care şefii supremi ai 
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Matrixului doresc să mă facă să gândesc. Toate acestea pot părea 
o viziune prea apocaliptică a situaţiei, dar ea corespunde actualei 
realităţi matrixiene!
În lumina acestor fapte, aproape mi se pare că nu mai am nici o cale de 
scăpare, din moment ce sunt supus unui “război tăcut”, care împuşcă 
cu comunicaţii în loc de gloanţe. Comunicaţii acţionate de procesoare 
de date în loc de praf de puşcă, de la un calculator în loc de o armă... 
Din păcate, atunci când o armă secretă vine utilizată treptat, nu-mi 
dau seama niciodată de prezenţa ei, din contra, ma adaptez în a tolera 
invazia acesteia în viaţa mea. O armă care nu face nici un zgomot, 
nu provoacă nici o rană evidentă fizică sau mentală şi, evident, nu 
interferează cu viaţa mea socială sau cu  viaţa de zi cu zi. Un război 
subtil din moment ce nu sunt în măsură să recunosc arma care ma 
loveste  şi aşa ca sunt condus să cred că o astfel de armă nu există şi 
că, probabil, este rezultatul imaginaţiei bolnave a tuturor celor care 
sunt bucuroşi să vadă conspiraţii peste tot.
Isus a prezis că în ultimele zile, chiar cu puţin înainte de revenirea Sa, 
fanii Săi (numiţi fecioare) ar fi fost toţi adormiţi din punct de vedere 
spiritual (Matei 25:1-13). Chiar şi în acest caz, pare a fi o adevărată 
hipnoză în masă. Lideri religioşi, călăuze spirituale şi falşi fani ai lui 
Isus, orbi în faţa semnelor timpurilor profeţite în Biblie.
Dar eu? Preocupările mele principale sunt pâinea şi distracţia, cariera 
şi hobby-urile, rămânând de fapt de bună voie în închisoarea mea? 
Sau sunt ocupat cu voinţa mea de fier ca să ies din Matrix, reflectând 
caracterul lui Isus, adică ADN-ul lui Dumnezeu?

Theta: Un cancer spiritual

Se numeşte cancer o masă de ţesut care creşte în exces şi într-o manieră 
necoordonată în comparaţie cu ţesuturile normale, şi care persistă în 
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acest stat, după încetarea stimulilor care au condus procesul. Această 
creştere necontrolată şi necoordonată a unui grup de celule este 
determinata de o alterari ale propriului patrimoniu genetic.
În Matrix are loc o modificare genetică permanentă exact în domeniul 
spiritual. Conducătorii superiori din Matrix sunt, de fapt, ajunşi la 
concluzia că a lor “lume unică” va face progrese numai atunci când 
obstacolele religioase ale prezentului vor fi eliminate şi toată omenirea 
va ajunge la un cult religios unic, sau doar când originalul patrimoniu 
genetic spiritual dat mie de către Creatorul meu va fi înlocuit de o 
mutaţie genetică creată în laboratorul răului. Descopăr de fapt că este 
deja în vigoare o fuziune politico-religioasă universală. În faţa ochilor 
mei, hipnotizaţi spiritual de către pionul principal şi păpuşarul din 
Matrix, ia naştere o nouă filozofie spirituală mistică care se propune 
ca evoluţia credinţei în Isus. Prinţul de Matrix pregăteşte o  religie 
alternativă, la care întreaga populaţie a Pământului va trebui curând, 
foarte curând să se alinieze.
În Matrix în ziua de astăzi se află un număr infinit de predicatori 
si cărţi care pretind a hrăni înnăscuta mea foame mea spirituală, 
cu un rezumat de practici, credinţe, tradiţii şi ritualuri religioase 
provenite din cele mai diverse background matrixiene. Acest val 
spiritual apărut, nu propune o întoarcere la pura origine a unicului şi 
neschimbătorului ADN a lui Dumnezeu, ci din contra la un sincretism 
spiritual cu un vag aspect cristian. Şi această îmbinare forţată dintre 
cuvântul Creatorului şi minciunile creaturii rebele ne conduce la un 
sincretism creştin-matrixian, care dă naştere la un nou sistem religios, 
în care convieţuiesc credinţele şi practicile bazate atât pe învăţăturile 
lui Isus şi ale Bibliei, cât şi pe cele ale diferitelor religii şi doctrine ale 
DEMONILOR.
În zilele de astăzi, în Matrix se pune un mare accent (suspect din 
punct de vedere profetic) pe unificarea tuturor celor care se cred fan 
ai lui Isus din orice confesiune şi credinţă. Principiul este: „La urma 
urmei nu suntem atât de diferiţi... putem colabora cu siguranţă. Dacă 
punem deoparte diferenţele doctrinale putem găsi un punct de acord 
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cu privire la lucrurile pe care le avem in comun”. Mulţi lideri religioşi 
susţin până la capăt că trimiterea la adevărurile biblice (cum ar fi a 
patra poruncă referitoare la ziua de odihnă) nu face altceva decat să 
dividă şi prin urmare această trimitere sa fie evitată în numele iubirii şi 
al unităţii dintre fraţi. Făcând aşa, aceşti lideri ignorează Biblia, steaua 
mea polară care mă ajută să deosebesc pe ÎNGERI de DEMONI. 
Scripturile nu s-ar putea opune mai clar de atât la acest tip de mutaţie 
genetică spirituală: „Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura 
lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, 
are pe Tatăl şi pe Fiul” (2 Ioan 1:9). Şi, în afară că ignoră Biblia, 
acesti pseudo profeţi mută ADN-ul divin ignorând gena sa cea mai 
importantă: sfinţenia.
Acest sincretism creştin-matrixian conduce la o reducere a tuturor 
elementelor credinţei la cel mai mic numitor comun.
Vin ignorate unele părţi mai nepopulare sau mai incomode din 
Cuvântul lui Dumnezeu, experienţa devine mai importantă decât 
Adevărul, semnele şi minunile mai importante decât “stă scris.” 
Învăţătura sănătoasă a ÎNGERILOR şi corecţia divină sunt considerate 
a fi elemente care separă sau crează conflicte, fără iubire. Dar adevărul 
ofensează doar pe cei care nu doresc să-l audă.Ignorarea adevărului, 
înseamnă să-mi vând sufletul unui destin de veşnică distrugere.
Iată-mă ajuns la miezul problemei. Curând în Matrix fundamentalismul 
biblic va fi considerat drept un spirit sectar şi etichetat ca o ameninţare 
globală. Acest lucru înseamnă că cine crede in inspiraţia divină a 
Bibliei şi a valorilor sale absolute este un periculos extremist; prin 
urmare, este considerat un inamic public şi tratat ca atare!
Cine, din contra, se va supune pasiv corupţiei contaminării purităţii 
Cuvântului lui Dumnezeu acceptând ADN-ul lui Lucifer, va fi onorat 
şi respectat. Iar Apocalipsa (13: 3-4) nu lasă nici o îndoială despre 
faptul că întregul pământ va adora pe noul său dumnezeu, absorbind 
complet ADN-ul lui.
Dacă examinez cu atenţie această temă, fuziunea politic-religioasă 
matrixiană este prin urmare, o strălucitoare si scăpărătoare strategie 
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de comunicare, care nu-mi permite să găsesc puncte de referinţă 
clare. Asist neputincios la o considerare mai flexibilă a Evangheliei, 
la o redefinire a conceptului de a fi fan al lui Isus şi la o accentuare 
nervoasă şi disproporţionată ale unor aspecte cum ar fi toleranţa şi 
acceptarea. Pe de altă parte, proclamarea integrală a Cuvântului lui 
Dumnezeu
rezultă respintă cu grabă şi cu bucurie. Dar  mă întreb: care este 
“terenul comun “, ce uneşte credinţa cu necredinţa, Evanghelia lui Isus 
şi doctrinele DEMONILOR,  ADN-ul divin şi cel luciferic? Un fan al 
lui Isus nu poate ignora “diferenţele genetice”, care îl separă de fanii 
lui Matrix. Eu nu pot ignora condiţia fanului de Matrix, ascunzându-i 
marile adevărurile vitale ale Bibliei pe care el încă le ignoră. Din 
moment ce convingerile mele mă conduc spre marele mandat, trebuie 
neapărat să proclam Evanghelia originală a lui Isus  în Matrix... fără 
“reinterpretări demoniace.” Doar ADN-ul original şi necontaminat 
are puterea de a elibera pe fanii lui Matrix din poziţia de sclav. Iata de 
ce tiranul care înrobeşte aceasta lume este îngrozit şi luptă împotrivă 
ei prin orice mijloace. ADN-ul lui Dumnezeu reprezinta coşmarul 
DEMONILOR şi al comandantului şef al lor.
Chiar şi o analiză superficială a ceea ce se întâmplă în interiorul lumii 
religioase “made in Matrix”, nu-mi poate ascunde o puternică punere 
în discuţie a fundamentelor originale şi autentice ale credinţei în Isus. 
Este vorba despre un adevărat cancer spiritual. Biblia prezice că acest 
cancer se va extinde în intreaga lume. Dar chemarea lui Dumnezeu 
pentru fanii Săi este: “Ieşi din Matrix, ca să nu fii infectat de-al său 
cancer spiritual” (Vezi Apocalipsa 18:4). Dumnezeu însuşi va sta în 
mijlocul fanilor Săi. Numai ei sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu! 
Acesta va fi un popor care va reflecta necondiţionat imaginea, 
caracterul şi sfinţenia Creatorului.
Aceşti fani ai lui Isus sunt încă răspândiţi în toate cultele religioase, 
dar ei se vor uni sub presiunea noii conduceri politico-religioase 
universale, pentru a forma o unitate despre care Isus a profeţit ”Nu te 
teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” 
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(Luca 12:32). Şi această ultima turmă de fani a lui Isus nu aşteaptă o 
împărăţie pământească a păcii sub stăpânirea oamenilor, ci din contra, 
revenirea Domnului Isus Hristos în persoană. Această ultima biserică 
a rămăşiţei nu se va reuni în mari temple sau biserici ci ca-n vremea 
apostolilor în mici comunităţi, în case şi în locuri izolate. Va fi o 
biserică clandestină, ca pe timpul catacombelor. Dar cu cât mai mult 
va creşte presiunea externă din partea comunităţii creştine/matrixiană, 
cu atât mai mult va creşte încrederea micuţei turme în Isus.
Aşa va lua naştere o turmă sub un singur Păstor, aşa cum a prezis 
Isus.
O turmă imună la cancerul spiritual matrixian. O turmă 
invincibilă, întrucât e purtătoare a codul genetic al Creatorului 
Atotputernic.

Alfa: Un alt mesia

Astăzi, în Matrix există o mare şi bine organizată reţea formată din 
mii de grupuri, organizaţii, fundaţii, cluburi, grupuri religioase care 
au ca proiect şi scop pregătirea lumii pentru venirea unei noi ere, Era 
Vărsătorului (New Age). “Proiectul mamă” al acestei reţele este cel 
de a evidenţia şi de a aduce în prim plan pe singurul lider al lumii, 
un nou mesia numit Hristos sau Maitreya, care va veni să mă înveţe 
cum să trăiesc în pace cu ceilalţi. Obiectivul mişcării prin urmare este 
de a pregăti lumea să-l primească pe noul mesia şi să introducă Era 
Vărsătorului, astfel încât să stabilească o nouă împărăţie universală 
pe planeta Pământ.
În gândirea New Age ideea principală este “conştiinţa lui Hristos”. 
Cu alte cuvinte, Hristos este mai degrabă  o sarcină decât un individ. 
Această idee de “Constiinţa lui Hristos”, afirmă că Isus nu a fost unicul 
Hristos, ci că el s-a echipat pentru a primi “conştiinţa lui Hristos”, aşa 
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cum probabil a făcut Buddha, Krishna şi mulţi alţii. Fanii New Age 
cred că Isus a primit conştiinţa lui Hristos la botezul Său şi că această 
conştiinţă L-a părăsit, la momentul răstignirii Lui.
Cu toate că îmi este imposibil să elaborez un profil definitiv, 
principala convingere care uneşte pe aproape toţi fanii acestui nou 
mesia este faptul că planeta Pământ şi întreaga omenire se află pe 
pragul progresului spiritual care, în caz că se realizează, va permite 
accesul la o nouă conştiinţă: 2012 este data la care, mai mult sau mai 
puţin la unison, este recunoscută ca un indicativ al acestei tranziţii, ca 
momentul în care toate diviziunile atât interioare cât şi exterioare care 
asupresc omul contemporan, vor putea fi  învinse datorită practicării 
meditaţiei şi descoperirii armoniei cu universul; dată ce vine indicată 
ca o punte ce va conduce în sfârşit în era Vărsătorului, noua eră de 
lumină şi frăţie universală.
Această nouă spiritualitate declară o totală deschidere de idee către 
toate religiile, dar filozofia sa de bază reprezintă o atentă şi calculată 
tentativă de a înlocui pe Isus, singurul Fiul al lui Dumnezeu, cu un 
nou mesia care de-a lungul secolelor a acţionat din umbră.
• Cine ar putea să fie acest ”mesia umbră” numit în Biblie Anticrist, 
dacă nu Lucifer care chiar de la început a vrut să ia locul lui Isus?
• Cine ar putea fi iniţiatorul acestei noi ere de lumină şi frăţietate dacă 
nu Lucifer, vechiul înger aducator de lumină?
• Cine ar putea fi purtătorul unei noi legi de pace universală dacă 
nu Lucifer care încă de la Creaţiune a facut tot posibilul pentru a 
discredita legea şi armonia divină din univers?

Beta: Imperiul invizibil

Una dintre caracteristicile principale ale Matrixului este dizolvarea 
statelor/naţiunilor tradiţionale ce conduc la un unic guvern planetar, 

56



controlat de către o putere centrală. Liderii din Matrix sunt încântaţi de 
perspectiva păcii şi a noii ere prin instituirea unei autorităţi iluminate, 
universale. Iar populaţia lumii acceptă totul în mod paşnic crezând că 
noua autoritate va aduce pacea întregii umanităţi.
Steaua mea polară, în ultima sa carte la capitolul 17, îmi vorbeşte 
despre crearea unui „Nou Leadership Planetar” de către Anticrist, 
fostul heruvim Lucifer care vrea sa ia locul lui Isus chiar în aceste 
ultime zile. Desigur, acest impostor va trebui să aibă la dispoziţie o 
formă subtilă de guvern dictatorial pentru a controla cetăţenii fără 
interferenţa vreunei opoziţii. Pentru a salva fragila ordine socială, 
prinţul de Matrix va suprima curând orice formă de disidenţă, 
rezistenţă şi revoltă. De fapt, revelaţiile apocaliptice ale Bibliei mă 
avertizează răspicat că odată cu formarea unei religii şi a unei politici 
mondiale, în Matrix se va instaura o dictatură universală. Şi aceşti noi 
dictatori, agitând „sperietoarea de urgenţă” ca să limiteze libertăţile 
civile prin măsuri de urgenţă, intră deja în posesia democraţiei pe care 
o cunoaştem noi astăzi.
Istoria mă învaţă că toţi dictatorii matrixieni au urmat întotdeauna 
aceeaşi strategie. Toţi dictatorii adoptă mereu acelaşi model şi 
aceleaşi tactici pentru a limita societăţile libere şi pentru a elimina 
dezacordul. 
Este mult prea uşor pentru mine să observ lumea şi să cred că aceste 
avertismente biblice sunt exagerate sau distante în timp: la urma 
urmei, continui sa fac ceea ce am făcut mereu. Navighez prin lumea 
incitantă a internetului, schimb de la un canal de televiziune la altul, 
ma bucur de filmele de la Hollywood, citesc bestseller-uri şi ziare 
care îmi dau o perspectivă generală asupra cadrului de politică 
existent, instanţele judecă procesele, ziarele publică ştirile, marşurile 
de protest manifestează împotriva războiului, o campanie electorală 
este în curs de pregătire.
În imaginaţia colectivă, dictaturile au faţete foarte evidente cum 
ar fi scenele unui film: cizme care urcă pe scări, cineva care bate 
la uşă în miez de noapte,  trupe care defilează pe strade, bannere 
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gigante care ies în evidenţă pe clădiri. Scene de teroare cu orizontul 
acoperit de fumul care iese din crematoriu. Eu însumi sunt obişnuit 
să văd imagini senzaţionale despre societatea totalitară: gulaguri, 
lagăre de concentrare şi lagăre de exterminare. Chiar şi cei mai 
instruiţi cetăţeni din Matrix cred că dacă presa şi parlamentul 
legiferează, atunci totul merge bine. Cu toate acestea, de multe ori 
normalitatea anunţă începutul unei schimbări, punctul fără întoarcere 
într-o democraţie muribundă. Normalitatea continuă adesea să 
existe chiar şi atunci când a fost instituită o dictatură violentă. 
De fapt, istoria mă învaţă că instituirea unei dictaturi nu determină 
neapărat exterminarea în masă a persoanelor.
Istoric vorbind, dictatura are o aparenţă de normalitate. Iniţial este 
vorba despre arestări de persoane influente pentru “trădare”, sau 
de arestări sporadice pentru “spionaj”. Toate acestea se întâmplă în 
mod invizibil în timp ce mulţimi de turişti vizitează monumente iar 
celebrităţile fac paradă în cluburile oraşelor. Prin urmare, eu nu sunt 
foarte atent la procesul evolutiv care transformă o societate liberă 
într-un loc în care orice se poate întâmpla. Cu toate acestea, astăzi în 
Matrix dispar în linişte, concepte cum ar fi democraţia şi libertatea. 
Drepturile civile, politice, sociale şi etice care stau la baza democraţiei 
sunt din ce în ce mai ignorate şi călcată în picioare.
O corporaţie tehnocratică cu contururi tiranice, bazată pe 
supraveghere, monitorizare, îndoctrinarea mass-mediei, asuprirea 
militaristă şi separarea radicală a claselor sociale, îşi stabileşte 
puterile la toate nivelele. Camere de supraveghere, microcip, reţele 
network şi mijloace de comunicare ale maselor vin folosite din plin 
de către un cerc restrâns de guvernanţi pentru a manipula voinţa 
maselor, care trăiesc sub opresiunea constantă a sărăciei, a foamei şi 
a bolii. Un fel de coşmar orwellian  de tipul “Big Brother “, în care 
o fraternitate bogată şi fără ruşine, puternică şi coruptă trăieşte pe 
spatele unei popor  ţinut sub ignoranţă cu privire la starea ei  reală de 
sclavie materială şi spirituală. Şi astfel, prin legislaţia guvernelor şi 
datorită unei noi spiritualităţi în biserică, prinţul de Matrix, împreună 
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cu ajutorul DEMONILOR şi a persoanelor afiliate politic şi religios, 
injectează propriul ADN în fiecare suflet viu.
Da, în sfârşit acum văd clar! În termeni materiali Matrix este un stat 
poliţienesc tehnologic, guvernat de o elită puternică şi obscură ce face 
în mod constant eforturi pentru a menţine supuse masele. În termeni 
spirituali Matrix este o lume după chipul şi asemănarea lui Lucifer, 
marele adversar al lui Isus. Este vorba despre un cadru mai degrabă 
gri şi sumbru al lumii de mâine, atât din punct de vedere social, 
economic cât şi politic. Acum vreau să-mi amintesc două lucruri:
1. profetul Daniel a proorocit că la sfârşitul vremurilor ar fi existat 
o vreme de strâmtorare, cum  nu a fost niciodată în istoria omenirii. 
(Daniel 12:1);
2. îndemânarea principală a arhitectului de Matrix, demonstrată deja 
în cer cu ÎNGERII (Genesa), constă în capacitatea sa de a menţine 
invizibile până la capăt adevăratele sale intenţii şi proiecte. 
Imperiul Prinţului de Matrix va cauza cele mai mari dureri pe care 
omenirea le-a cunoscut vreodată, moştenind aceeaşi invizibilitate în 
faţa tuturor cetăţenilor săi, ţinte inconştiente  ale hipnozei în masă şi 
victime ale ADN-ului său mutant şi infecţios. Dar mă mai aşteaptă 
încă o ultimă armă letală în această strategie a înşelării rasei umane.

Gamma: Miracole înşelătoare

Curând mă voi afla în faţa unei impresionante cascade de fenomene 
paranormale atât de evidente, atât de uimitoare, încât se vor pune 
imediat de acord toate religiile lumii. O bine concepută secvenţă de 
evenimente supranaturale progresive atât de clară şi de necontestat 
încât să nu fie pusă in discuţie de nimeni.
Fenomene atât de clare şi incontestabile încât să înceteze imediat toate 
războaiele şi să impună o nouă şi puternică conştiinţă colectivă în 
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gradul de a uni imediat toţi oamenii, cum nu a fost niciodată înainte. 
Dar cine va apărea hipnotizând lumea cu semne şi minuni?
• Acele personaje istorice sau cei dragi ai mei de dincolo care au 
dorinţa să mă sfătuiască?
• Acei reîncarnaţi care sub hipnoză au marea dorinţă să-mi deschidă 
mintea?
• Acei marţiani care venind de foarte departe doresc să mă 
întâlnească?
• Acele spirite care mi se arată în fals chip de ÎNGER de lumină?
• Acea zeiţă care se aseamănă atât de mult cu anticele divinităţi 
feminine? (întorcându-ne în secolele trecute şi traversând 
continente);
• Acel Hristos care vrea să-şi stabilească împărăţia sa cea nu prea 
cerească ci foarte pământească?
Pratic, în opinia tuturor religiilor “made in Matrix”, fenomene 
supranaturale vor pune monopol pe atenţia lumii întregi la sfârşitul 
zilelor. Şi începând din anul 2012 aceste fenomene supranaturale vor 
creşte eliberând toată energia lor salvatoare si miraculoasă pentru a 
uni toate religiile sub aripile unui nou mesia. Acest moment coincide 
cu începutul unei noi ere de pace şi bunăstare. Este vorba despre 
adevăr sau contrafacere, de ÎNGERI sau DEMONI? Cum pot şti dacă 
simţurile mele mă înşeală? Steaua mea polară îmi oferă trei indicii:
1. Anticrist va face semne şi minuni înşelând dacă va fi posibil şi pe 
fanii lui Isus;
2. În ultimele zile nu va fi pace ci necaz;
3. Morţii nu pot apărea.
În plus Biblia mă avizează categoric în 1 Tesaloniceni 5:3 că atunci 
când aceste entităţi împreună cu toţi fanii lor vor spune: “Pace şi 
linişte”, va veni peste ei o prăpădenie neaşteptată, ca durerile naşterii 
peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. De fapt, această 
descriere se află în revelaţiile apocaliptice ale Bibliei la capitolul 18, 
unde găsesc indicaţii clare despre prăpădenia neaşteptată a lui Matrix 
şi despre sfârşitul fulminant al acestui invizibil imperiu dictatorial.  
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Citesc in Apocalipsa cap 18:

1. “Într-o clipă ţi-a venit judecata!” (versetul 10);
2. “Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!” (versetul 16);
3. “într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!... astfel Matrix... nu va 
mai fi găsit!” (versete 19-21).

Imaginea biblică nu descrie o paşnică continuitate spre viitor, ci o 
criză şi o discontinuitate radicală într-o scurtă perioadă de timp, care 
va da naştere în mod neaşteptat  bătăliei de la Armaghedon, crizei 
finale...ultimei bătălii dintre ÎNGERI şi DEMONI, epilogului marii 
bătălii dintre Isus Creatorul şi Lucifer creatura. Steaua mea polară 
îmi dezvăluie destinul lui Matrix: imperiul imperiilor va avea acelaşi 
sfârşit ca Sodoma şi Gomora. (Isaia 13:19).
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Independence day

Justice. Ultimele şapte plăgi

Cu cât se apropie mai mult revenirea lui Isus şi bătălia finală dintre 
bine şi rău, cu atât mai mult ÎNGERII intervin cu forţă şi determinare 
în viaţa fanilor lui Isus numiţi în Biblie „sfinţi” şi/sau „mântuiţi”. 
Cartea Apocalipsa e plină de intevenţii extraordinare din partea 
ÎNGERILOR în favoarea „sfinţilor”.
Sarcina principală a ÎNGERILOR este de a mă însoţi în parcursul meu 
de credinţă şi de a mă păzi de atacurile continui ale DEMONILOR. 
Dar nu pentru totdeauna ei vor ţine vânturile răului (Apocalipsa 7:1). 
Din acest motiv, la sfârşitul timpului de har, când fiecare fiinţă umană 
a făcut deja alegerea, ÎNGERII nu vor mai putea duce de grijă celor 
care au lepădat pentru totdeauna protecţia divină, acceptând semnul 
de apartenenţă al Matrixului. Şi astfel vânturile răului vor sufla libere 
pe pământ sub formă de plăgi, lovind de şapte ori pe cei ce au ales 
să stea departe de prezenţa vitală a Tatălui nostru ceresc (Apocalipsa 
16: 1-2)
Aceste vânturi vor fi violente, producând pagubele şocante dar 
cetăţenii din Matrix afectaţi de plăgi vor continua să hulească 
numele lui Dumnezeu (Apocalipsa 16: 11,21) în timp ce fanii lui Isus 
însemnaţi pe frunte cu sigiliul binelui vor fi încă o dată adunaţi , cum 
cloşca îşi adună puişorii, sub aripile ocrotitoare ale Dumnezeului lor 
atotputernic (Apocalipsa 7:2 şi Luca 13:34).
Cele ultime şapte plăgi vor fi evenimentele finale înainte de revenirea 
lui Isus. Matrix va cădea, răul se va sfârşi şi lumea va fi curăţată de tot 
ceea ce distruge şi cauzează durere. Dar în timpul tuturor acestor plăgi 
care vor lovi ca un blestem pe aliaţii şarpelui cel vechi, Creatorul, 
lumea angelică şi sfinţii salvaţi sunt cei care vor suferi cel mai mult. 
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The one. Revenirea lui Isus

Steaua mea polară îmi descoperă că Fiul lui Dumnezeu se va întoarce 
în curând pe pământ, pentru a conduce în sfârşit pe om la locul lui 
de origine. Va fi o zi de independenţă şi totală eliberare de virusul 
matrixian. Intreaga Biblie îmi îndreaptă privirea spre acest măreţ 
eveniment; a privi spre “altă parte” mă poate costa scump.
Isus mă va lua în sfârşit acasă unde nu se vor mai auzi plânsete, nici 
strigăte de război; unde nu se va mai vedea sânge care curge, nici nu 
se vor mai boci victimele crimei. Un loc unde mă pot bucura pe deplin 
de dragoste, pace, libertate, solidaritate, nu ca nişte vise dureroase şi 
trecătoare, ci ca momente eterne şi indestructibile.
Biblia îl imobilizează pe prinţul de Matrix, demascându-l împreună 
cu ale sale X-File-uri false. Iată pentru ce acest prinţ concepe mii şi 
mii de trucuri pentru a mă ţine la distanţă de informaţiile salvatoare pe 
care mi le oferă steaua mea polară. Se vorbeşte aşadar despre înger de 
lumină. Dar în prea multă lumină se poate ascunde iadul. Steaua mea 
polară imi aminteşte că prinţul de Matrix... „mi-a orbit mintea astfel 
încât să nu văd strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 
este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4). Lumina îngerului rebel 
orbeşte; cea a evangheliei lui Isus luminează. O lumină, cea a lui Isus 
, care nu are nevoie de scena de teatru pentru a străluci, spre deosebire 
de prinţul de Matrix care nu poate să se facă observat fară să realizeze 
ceva izbitor, fără semne şi minuni supranaturale.
Steaua mea călăuzitoare îl descrie pe Prinţul de Matrix ca un “leu care 
răcneşte”. El răcneşte pentru că ştie că mai are foarte puţin timp; ştie 
că revenirea lui Isus va pune capăt stăpânirii imperiului său invizibil, 
dictatorial, ucigaş şi crud. Ultima lovitură care îi mai rămâne este 
acea de a imita revenirea lui Isus Hristos. Isus a proorocit deja acest 
amănunt, iar ucenicilor care i-au cerut să le dezvăluie data revenirii 
Sale, el le-a spus: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă 
vor veni mulţi în numele Meu şi vor zice: Eu sunt Hristosul, şi vor 
înşela pe mulţi ...Apoi, dacă cineva va spune: Iată, Hristos este aici 
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sau acolo, să nu-l credeţi... pentru că aşa cum iese fulgerul de la 
răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului“ 
(Matei 24:27).
Biblia continuă cu viziunea despre revenirea lui Isus spunând: “Căci 
însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos: 
Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vor fi răpiţi toţi împreună cu ei, 
în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh... “ (1 Tesaloniceni 
4:16-17).
Pare doar un joc de cuvinte: „întâmpina pe Domnul în văzduh”; şi 
totuşi acestea sunt cuvintele unei profeţii şi în acelaşi timp o protecţie 
garantată. Mă vor salva de miile de mesia pretinşi care abuzează de 
timpul meu.
“Omul din spatele jocului” pregateşte conform profeţiilor biblice, 
datorită unei noi evanghelii, o nouă religie, o falsă revenire a lui 
Hristos şi o Nouă Eră falsă. Dar eu nu voi fi înşelat deoarece steaua 
mea polară îmi spune că adevăratul Hristos, Isus, Dumnezeu Fiul şi 
Arhanghelul Mihail nu va atinge cu picioarele pământul la revenirea 
Sa; nu va institui noi legi sau case de rugaciune; nu va apărea in 
vreun loc limitat în spaţiu de pe pământ, pentru că orice ochi Îl va 
vedea. Cu ce scop înscenarea unei false reveniri a lui Isus, dacă nu 
pentru a falsifica pe cea adevărată? Eliberarea speciei umane nu e o 
iluzie religioasă; probabil e mai aproape decât îmi pot eu imagina. 
Voi fi extrem de atent ca nimeni sa nu mă seducă... e in joc viaţa mea 
veşnică în cer cu Isus.
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Resurrection. Trezirea morţilor

Datorită existenţei zilei în care a înviat Isus cu două mii de ani în urmă, 
va putea exista o zi minunată pentru învierea fanilor Săi: “Drag  fan, 
nu vrem ca tu să fii în necunoştinţă cu privire la cei ce au adormit, ca 
nu cumva să devii trist ca fanii Matrixului care nu au nici o speranţă. 
Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat din nou, aşa va fi şi cu 
cei care au adormit în Hristos. Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, îi va 
conduce înapoi la El. Pentru că îţi spunem acestea prin Cuvântul 
Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea lui Isus nu 
vom lua-o înaintea celor adormiţi“ (1 Tesaloniceni 4:12-15).
Este uimitor! Dacă Isus s-ar întoarce astăzi, fanii Săi care sunt în viaţă 
L-ar vedea coborând din cer, şi între timp ar asista la învierea celorlalţi 
fani ai Săi care de-a lungul secolelor s-au coborât în morminte. Dacă 
Isus ar reveni acum, aş putea asista la învierea morţilor întrucât 
aceea ar fi „cea din urmă zi”, singura zi în care pot învia morţii. Iar 
dacă morţii vor învia doar în ultima zi, la sfârşitul lumii, înseamnă 
că în acest moment în cer nu este posibil să se afle sufletul vreunui 
decedat.
Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu al celor morţi. El vrea 
ca eu să trăiesc în veşnicie. Dacă Biblia îmi dă deoparte falsele şi 
neclarele consolări, îmi oferă în schimb o certitudine de neclintit: 
nu indestructibilitatea sufletului ci trezirea întregii fiinţe. Nu se 
mai rătăceşte aşadar în căutarea de răspunsuri de la spiritiştii de 
dincolo, ci se caută certitudinea de dincoace, într-o întâlnire plăcută 
şi încrezătoare cu Cuvântul lui Dumnezeu “...Dumnezeu... a pus în 
inima mea gândul veşniciei” (Eclesiastul 3:11); acest Cuvânt îmi 
spune că am fost creat pentru a trăi veşnic. În cele din urmă omul 
aspiră la nemurire, pentru că Dumnezeu a vrut ca el să rămână 
nemuritor: El l-a creat pentru această bucurie.
E adevărat, omul va continua să moară; dar un adevarat paradis mă 
aşteaptă: aceasta este speranţa căci Creatorul universului continuă să 
răsune din generaţie în generaţie, până în ultima zi. Învierea lui Isus 
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a rămas în istorie, învierea mea va rămâne în istorie. Aceasta este 
Evanghelia, Vestea Bună despre viaţa veşnică odată cu revenirea 
lui Isus.

Eternity. Un nou pământ

“Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou, nu ne vom mai aminti 
de Matrix, şi nimănui nu-i va mai veni în minte. Tu bucură-te, da, 
veseleşte-te pe vecie pentru cele ce voi crea: pentru că, iată, Eu creez 
o lume nouă pentru plăcerea şi bucuria ta. Eu însumi mă voi bucura 
pentru noul Pământ şi pentru fanii mei mă voi veseli; acolo nu se 
vor mai auzi nici glasul plânsetelor nici strigătele de anxietate; nu 
vor mai  fi pe el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi 
împlinească zilele.
Ei vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii  şi le vor mânca rodul. Nu 
vor zidi case ca alţii să locuiască în ele , nu vor sădi vii pentru ca altul 
să le mănânce deoarece zilele fanilor mei vor fi ca zilele copacilor; 
ei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba şi nu 
vor avea copii ca să-i vadă pierind căci ei vor alcătui o sămânţă 
binecuvântată de Domnul. Se va întâmpla că înainte să mă cheme eu 
le  voi răspunde, înainte ca să isprăvească vorba îi voi ascultă!
Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi 
şarpele se va hrăni cu  ţărână.
Nici un rău şi nici o vătămare nu se va face pe acest nou Pământ.”, 
spune Creatorul (vezi Isaia 65: 17-25).
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Destiny. În faţa răscrucii

După cum Matrix în toate formele sale aduce îmbătrânirea, urâţeşte 
şi-l slăbeşte pe om foarte devreme, acelaşi lucru se întâmplă în lumea 
spirituală invizibilă.
Matrix este un “virus degenerativ progresiv.” În ciuda zelului şi a 
diligenţei sale, prinţul de Matrix este o fiinţă obosită, urâtă şi profund 
dezamăgită de lucrarea sa. Răul l-a marcat pentru totdeauna. Totuşi 
acest lucru nu trebuie să mă determine să las garda jos, nu vreau să-l 
subestimez, deoarece pericolul este întotdeauna la pândă. Isus mă 
invită “să mă rog şi să veghez ca să nu cad în ispită“ (cf. Mt 26: 
41),”deoarece Prinţul de Matrix a coborât la mine, cu mânie mare, 
ştiind că îi mai rămâne puţin timp” (cf. Apoc. 12:12).
În ceea ce priveşte lupta care a avut loc în cer între ÎNGERII lui 
Dumnezeu şi DEMONII prinţului de Matrix este scris că prinţul 
şi DEMONII lui nu au învins. În luptele ulterioare de pe pământ 
ÎNGERII au reuşit mai bine, s-au dovedit pur şi simplu mai puternici. 
În aceste bătălii dintre bine şi rău sunt implicat şi eu ca om, zi după 
zi. Această superioritate a ÎNGERILOR, în viaţa mea, e totdeauna 
dovedită în măsura în care eu permit aceasta.
„Vreau să mă îmbrac cu toata armura lui Dumnezeu, ca să pot ţine piept 
împotriva uneltirilor prinţului de Matrix;  Căci eu nu lupt împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti pe care eu nu le pot vedea” 
(Efeseni 6: 11-12).
“Dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea”, spune răspicat Isus 
(Matei 12:30). Eu nu pot să nu aleg, sau să iau o decizie neutră ca şi 
cum această luptă dintre bine şi rău, dintre Isus şi prinţul de Matrix 
nu mă priveşte. Isus a murit pentru mine şi împreună cu ÎNGERII Săi 
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luptă pentru mine. Da, chiar pentru mine! Amânare această decizie 
înseamnă a lua o poziţie explicită împotriva lui Isus şi în favoarea 
rebelilor. Vreau să rămân conştient de acest adevăr pe care, Isus în 
persoană, vrea să mi-l transmită în acest moment. Mă aflu la răscrucea 
vieţii mele…

Exit strategy. A ieşi din Matrix

A ieşi din Matrix înseamnă să nu mai cred în toate „entităţile de 
lumină” care-mi vin propuse. 
A ieşi din Matrix înseamnă să nu mai cred în nemurirea sufletului 
meu ci să accept singurul antidot al morţii veşnice: Isus.
A ieşi din Matrix înseamnă să nu mai inventez  noi divinităţi cărora să 
le dau locul rezervat singurului şi adevăratului Dumnezeu. 
A ieşi din Matrix înseamnă a nu mai promova alterarea ADN-ului 
spiritual divin cu o fuziune creştino-matrixiană architectată de către 
creatură.
A ieşi din Matrix înseamnă să încetezi a pune în contradicţie genele 
ADN-ului divin a lui Dumnezeu, prin urmare şi sfinţenia Sa.
A ieşi din Matrix e un program de transformare a patrimoniului meu 
genetic, care se evidenţiază în caracterul meu şi în stilul meu de viaţă, 
din „diabolicum” în „sanctum”, din DEMON în ÎNGER.
A ieşi din Matrix înseamnă a avea curajul să dovedesc, la lumina 
stelei mele polare Biblia, originea semnelor şi minunilor care curând 
vor capta şi vor înceţoşa simţurile mele.
A ieşi din Matrix înseamnă a lupta, cu ajutorul lui Isus, împotriva 
tuturor defectelor de caracter, să nu capitulez niciodată în faţa 
tentativelor continuate ale demonilor de a intra în posesia sufletului 
meu. 
A ieşi din Matrix înseamnă a lua o decizie serioasă, clară şi conştientă 
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în favoarea lui Isus, şi să nu mai rămân într-o poziţie falsă, neutră sau 
căldicică.
A ieşi din Matrix înseamnă în definitiv a fi ca Isus, a fi christian 
sthyle!

Victory. În sfârşit liber

În lumea ocultă totul are un preţ. De fiecare dată când mă adresez 
ghicitorilor sau vrăjitorilor, sau deschid oricare alt X-file, sunt chemat 
să plătesc contul cu dobândă. Toţi cetăţenii din Matrix care direct sau 
indirect au fost implicaţi în practici oculte, sunt constrânşi să suporte 
unele consecinţe ca de exemplu: transformarea negativă a propriului 
caracter, boli psihologice, tulburări emoţionale şi daune afective, boli 
fizice, probleme spirituale, temeri interioare şi multe altele. Steaua 
mea polară, dintotdeauna mă avertizează: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi 
robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, 
fie ca este vorba de păcat, care duce la moarte, fie ca este vorba 
de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6: 16). Dar Isus 
mă asigură: „Dragul meu fan,în această bătălie nu tu vei lupta” (2 
Cronici 20: 15,17). 
Cu moartea pe cruce şi cu succesiva  înviere, Isus a demascat şi a 
triumfat asupra X-file-urilor ce aparţin răului. El, care a pus în 
genunchi DEMONII în timpul vieţii Sale pamânteşti, le-a anihilat 
puterea făcând posibilă distrugerea lor finală. Steaua mea polară îmi 
confirmă că „Isus Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca om pentru ca să 
distrugă lucrările prinţului de Matrix (1 Ioan 3: 8b). „A dezbrăcat 
domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după care 
a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15). Victoria lui 
Isus îmi dă victorie asupra forţelor întunecate ale DEMONILOR care 
încă mai încearcă să mă controleze în timp ce eu merg cu EL în pace, 
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bucurie şi certitudinea iubirii Sale. Eu nu mai trăiesc în întunericul 
spiritual al lui Matrix, şi nici cu frică de puterile rele ale întunericului, 
şi nici atât în ignoranţă sau fără un sens în viaţă. În această nouă 
libertate în Isus, sunt chemat să cresc în asemănarea caracterului 
Său, reflectând ADN-ul Său necontaminat, vorbind cu EL zilnic în 
rugăciune şi hrănindu-mă spiritual cu Cuvântul Său.

Bodyguard. Nu sunt de unul singur

Îngerii sunt alături de mine în fiecare zi ca să ma păzească de atacurile 
matrixiene. Nu sunt de unul singur în lupta împotriva răului! Dacă 
s-ar lua vălul care mă împiedică să văd invizibilul, aş vedea cum 
ÎNGERII, creaturi puternice, luptă împreună cu mine. Misiunea lor 
este să mă protejeze!
Mulţimi de ÎNGERI mă păzesc de rău şi îndepărtează forţele 
întunericului care vor să mă distrugă. ÎNGERII veghează asupra 
mea. Pe acest pământ se află o mulţime de mesageri divini, trimişi de 
Dumnezeu pentru a ţine la distanţă DEMONII de toţi cei care refuză 
să parcurgă căile lor şi pe care ei caută să îi domineze. Aceşti ÎNGERI 
protectori sunt în strânsă legatură cu Tatăl ceresc. 
În acelaşi fel în care o persoana vorbeşte cu un prieten, ÎNGERII 
dintotdeauna vorbesc cu oamenii ca să îi salveze. Deseori cuvintele 
de încurajare ale mesagerilor cereşti au întărit curajul tuturor fanilor 
lui Isus, înalţând gândurile lor pământeşti şi proiectându-le înspre 
paradisul promis, acolo unde cei mântuiţi se vor bucura îmbrăcând 
haine albe, purtând cununi strălucitoare şi aflându-se în prezenţa 
Creatorului universului pe marele şi albul Său tron.
Voi încerca să înţeleg mai bine slujirea ÎNGERILOR şi să ţin minte 
că fiecare sincer fan a lui Isus are garantată protecţia acestor fiinţe 
cereşti. Trupe de lumină şi putere însoţesc pe cei umili cu inima, care 
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cred în promisiunile biblice şi le fac să devina proprii. Eroi puternici, 
heruvimi şi serafimi aşezaţi la dreapta lui Dumnezeu, au datoria de a 
sluji fanilor lui Isus care au fot salvaţi. Dar şi ÎNGERII merită atenţia 
mea. Dumnezeu i-a creat ca binecuvântare pentru om şi ei mă asistă 
sugerându-mi gânduri bune şi păzindu-mă de tentaţiile prinţului 
de Matrix şi ai DEMONILOR săi. Dumnezeu se aşteaptă ca eu să 
abandonez confuzia şi falsitatea Matrixului pentru a mă bucura de 
creaţiune. Vreau să învăţ să mă încred în Dumnezeu!  Vreau să învăţ 
să mă adresez Lui,  pentru că El are puterea pentru a mă elibera! 
Vreau sa spun clar Tatălui ceresc ceea de ce am nevoie. Va şti să 
asculte rugăciunile mele şi să-mi trimită ÎNGERII Săi să mă protejeze 
şi să mă ajute să fac ce e drept.
Când Isus va reveni, după cum ne-a fost promis, “Dumnezeu va 
trimite pe ÎNGERII Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe 
aleşii Săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la 
cealaltă” (Ev. Matei 24:31). În acea zi, toţi ÎNGERII vor însoţi pe 
Isus ce revine pentru a salva pe toţi cei care au avut curajul să iasă 
din Matrix. În acea zi, în sfârşit, voi putea cunoaşte pe ÎNGERUL 
MEU PĂZITOR şi voi putea vedea tot ceea ce astăzi ochii mei nu 
pot vedea. Va fi minunat când Domnul şi Salvatorul meu, Isus, îmi 
va deschide ochii înspre lumea spirituală invizibilă. Ce minune vor 
vedea ochii mei!
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Postfaţă

O lume invizibilă pentru ochiul uman, în curând va ieşi la suprafaţă: 
puternice şi impunătoare creaturi, gardieni ai umanităţii şi mesageri 
ai lui Dumnezeu, sunt gata să se descopere manifestând gloria lui 
Dumnezeu. De partea cealaltă, oastea Răului e gata să acuze pe 
sincerii fani ai lui Isus dar oastea cerească cu mii şi zeci de mii de 
ÎNGERI, veghează astfel încât cei ce sunt tentaţi să fie păziţi şi 
întăriţi, revigoraţi. Ambele oştiri sunt gata să acţioneze, dar sunt eu 
cel care aleg împotriva cărei oştiri sa lupt, ce stea polară să urmez, la 
care Isus să privesc şi la care evanghelie să dau ascultare. Apoi, într-o 
zi foarte apropiată, mă voi afla în prezenţa lui Dumnezeu, cel care îmi 
va întinde destinul veşnic pe care eu însumi l-am ales.
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Apocalypse Angel 2.0



Viziunea

În ziua de astăzi, din ce în ce mai multe persoane se întreabă dacă şi 
când va veni sfârşitul lumii. Steaua polară a fiecărui fan al lui Isus 
nu oferă o dată precisă, din contra, ne invită să nu ne încredem în 
profeţiile care se focalizează pe o dată precisă. După cum Biblia 
scoate în evidenţă, cu puţin înaintea acestui eveniment (groaznic 
pentru fanii lui Matrix şi izbăvitor pentru fanii lui Isus), Dumnezeu 
va trimite un ultim mesaj.

Acest mesaj mă invită să posed stilul lui Hristos... un stil care ia 
naştere în interior prin transformarea caracterului meu, şi care se 
manifestă în exterior doar după aceea, prin stilul meu de viaţă... 
un mesaj ce transmite o viziune a asemănărilor morale cu propriul 
Creator... în definitiv este vorba despre un dureros îndemn de a fi 
asemănători lui Isus.

Acest mesaj nu cunoaşte bariere matrixiene reprezentate de clasificări 
omeneşti cum ar fi religii/naţiuni/rase/limbă sau sex. Printre altele, 
acest mesaj nu poate fi oprit, pentru că nu vorbeşte de la amvonul 
bisericilor, nici de la posturi de televiziune şi nici măcar de pe 
locurile special amenajate prin pieţe, locuri unde ai nevoie mereu să 
ceri autorizaţie de la clasa conducătoare. Nu, acest mesaj e de neoprit 
pentru că împrăştie ideea sa de la o inimă la alta, fără să fie supus 
vreunei cenzuri.

O idee poate fi oriunde şi în acelaşi timp nicăieri, se mută fără să se 
mişte, comunică fără să vorbească, există chiar nefiind formată din 
materie, nu cunoaşte bariere şi e nemuritoare.
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Da, cu puţin înainte de revenirea fiului Său Isus, Dumnezeu va 
ilumina tot pământul cu o idee, o viziune, o speranţă... în definitiv cu 
un mesaj: ieşi din răutatea Matrixului pentru a fi asemănător cu Isus 
(Apocalipsa 18: 1-8). Este vorba despre un mesaj de eliberare prin 
care Dumnezeu iluminează lumea întreagă, dezinfectând şi imunizând 
pe ai Săi fan de virusul matrixian. Această viziune, înrădăcinată în 
profundul conştiinţei omeneşti, va reprezenta o speranţă/siguranţă de 
eliberare din robia matrixiană. Doar această viziune va reuşi să mişte 
apele, să trezească fecioarele, să încălzească Laodiceea, să mobiliteze 
forţele, speranţa şi rezistenţa fanilor lui Isus.

A fi asemănători lui Isus e o viziune care va ilumina, pe căile 
întunecoase din Matrix, inima tuturor fanilor sinceri ai lui Isus, 
împrăştiindu-se în cele patru colţuri ale pământului într-o clipă, 
invitând pe aceşti fani să iasă din închisoarea mentală, materială şi 
spirituală reprezentată de Matrix.

Cu acest gând şoptit la urechea omului, Dumnezeu va împlini 
capodopera învingând pe Matrix într-o clipă cu puţine mijloace şi 
oameni (Apocalipsa 18:10+16+19). Iar Matrix va înnebuni pentru că, 
nedescoperind duşmanul, nu va reuşi să centreze nesuferitul inamic.

Matrix va fi învins de o viziune pe care Creatorul a pus-o în sufletul 
creaturii Sale: o viaţă veşnică într-o lume plină de dragoste şi dreptate! 
(Eclesiastul 3:11 şi Osea 2:19).

Isus se pregăteşte să revină.
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Master Of Puppets (Păpuşarul)

Păpuşarul este artistul care manipulează fantoşa, un fel de păpuşă 
specială care apare în scenă de la brâu în sus, vine mişcată din partea 
de jos de mâna păpuşarului ce o ţine pe mână ca pe o mănuşă. În 
acelaşi mod se întâmplă cu marioneta, tipul de păpuşă care apare în 
scenă, spre deosebire de fantoşă, cu tot corpul fiind mişcată de sus 
prin intermediul unor fire.
Păpuşarii, cunoscuţi din timpuri străvechi cu nume şi repertorii 
diferite, schimbă constant măşti şi poveşti, în timp ce spectacolul este 
în general reprezentat întotdeauna în interiorul unei căsuţe de lemn 
numită castel.
Matrix, castelul foarte real al acestui timp, este un teatru de păpuşi în 
aer liber, în care marele păpuşar încearcă în mod diavolesc să supună 
mintea fiecărui cetăţean, animându-l cu spiritul său pervers şi rebel. 
Şi viclenia lui, maturată de-a lungul miilor de ani de analiză a omului, 
îl împinge să folosească momeli diferite, în funcţie de caracterul meu, 
de background-ul meu... în cele din urmă, de slăbiciunile mele.
Dar în realitate, firele care permit marelui păpuşar din Matrix să 
mă mişte după placul său, sunt reprezentate de EGO-ul meu, care, 
stimulat din când în când cu momeala corectă, reacţionează în mod 
surprinzător, predictiv/controlabil.
Sunt cu adevărat sigur că eu nu aş putea fi un om fără voinţă care 
se lasă ghidat de diferite măşti (momeli) de marele păpuşar din 
Matrix, care are ca obiectiv unic acela de a mă determina să mă revolt 
împotriva voinţei iubitoare şi perfecte a Creatorului meu?
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Holocaustul Psihologic

Matrix: o dictatură care, contrar tuturor celorlalte din trecut, îşi 
construieşte puterea nu doar pe forţa armelor şi a violenţei fizice dar 
şi pe puterea comunicării şi a violenţei psihologice. Stăruindu-se, cu 
grabă şi cu tehnici violente de propagandă politico religioase puse 
la punct cu o precizie ştiinţifică, arhitectul său iluminat împreună cu 
demonii săi subjugă psihicul cetăţenilor din Matrix manipulându-le 
sentimentele şi chiar amintirile, în aşa fel încât să-i menţină constanţi 
într-o stare de supunere psihologică din care nu reuşesc să iasă.
Măreţul proiect al Prinţului de Matrix are ca scop realizarea unei stări de 
total control asupra persoanelor (numit în termeni spirituali „posesie”), 
obţinut nu prin reprimarea acţiunilor creştine EXTERIOARE ci 
printr-un mijloc INTERIOR de dezrădăcinare a imaginii morale a lui 
Dumnezeu Creatorul sculptată în inima şi în caracterele creaturilor 
fanilor Săi. Este vorba despre un adevărat holocaust psihologic. Cu 
alte cuvinte, cetăţenii din Matrix mai degrabă vor avea o inimă şi un 
caracter INTERIOR după imaginea şi asemănarea răului iar acţiunile 
lor EXTERIOARE vor da mărturie.
Steaua mea polară îmi spune fără echivoc:
„Cine este in INTERIOR ca prinţul de Matrix continue să practice în 
EXTERIOR nedreptatea; şi cine este in INTERIOR la fel ca Isus să 
continuie să practice în EXTERIOR dreptatea” (Apocalipsa 22:11).

Dominaţie absolută

Prinţul de Matrix nu este contrar religiei şi nici spiritualităţii, din 
contra, se hraneşte din ele. El ştie perfect că are foarte mare nevoie  de 
religie pentru a putea controla şi subjuga complet pe supuşii săi. Nu-i 
este de ajuns controlul politic şi nici sclavia economică. Nu! Pentru a 
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domni necontestat asupra mea, marele păpuşar are nevoie să supună 
şi conştiinţa mea. Doar în aces mod dominarea va fi absolută. Şi ca 
să facă acest lucru, prinţul de Matrix are nevoie de lideri religioşi 
şi profeţi falşi, care din dragoste pentru bani, putere şi sex, îşi vând 
sufletele. 
Va apărea Nobilimea Neagră, o castă de lideri al carui obiectiv este 
totala supunere a conştiinţei mele, transformându-mă într-o carcasă 
umană, un mort viu...un zombi.
Dominarea absolută a fost dintotdeauna visul prinţului de Matrix. Nu 
comva înlocuiesc eu libertatea mea de conştiinţă şi gândire cu o viaţă 
sufocată în plăceri virtuale şi efemere urmând orbeşte această castă 
de lideri?

iSlave

Trăim în epoca dispozitivelor iPhone, iPad, iPod. Suntem într-o epocă 
în care totul se stabileşte în jurul „I” meu (eu). Acesta este „adevărul 
aparent” pe care Matrix îl ofera simţurilor mele ca nutriment. Dar este 
cu adevărat aşa?
• Cândva omul îşi construia casa în câteva zile/săptămâni astăzi, 
pentru aceeaşi necesitate de bază, sunt rob al sistemului bancar pentru 
decenii.
• Cândva omul se bucura de toate roadele muncii sale astăzi cel puţin 
jumătate din roadele mele obţinute prin sacrificiu pun la ingrăşat fără 
ruşine pe administratorul public.
• Cândva omul vorbea direct cu Dumnezeu şi Îi oferea bucuros din 
roadele sale astăzi donaţiile mele nu întotdeauna au o destinaţie clară 
şi în conformitate cu voia lui Dumnezeu.
Dimineaţa mă trezesc crezând că sunt liber dar chiar ziua aceea 
vine dictată de o ordine de zi pe care nu am scris-o eu. „Adevărul 
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adevărat” (pare un joc de cuvinte dar nu e) este că trăiesc în epoca 
lui iSlave (eu sclav)! Matrix mă umileşte în fiecare domeniu al vieţii 
mele, de la economie la politică chiar şi religie, supunându-mă la o 
logică perversă şi drăcească de sclavie din punct de vedere material 
şi spiritual. El reprezintă un sistem parazitar în care toate instituţiile 
trăiesc sugându-mi seva.
De fapt, sânge din venele lui Matrix este reprezentat de sudoarea şi 
lacrimile mele.
Trezeşte-te, iSlave! Trezeşte-te, că Isus revine ca să rupă pentru 
totdeauna lanţurile tale!

Turnul de veghe

Steaua mea polară (Biblia) menționează de multe ori “ turnul de 
veghe”, unde ar trebui să stea la pândă treji și în alertă fanii lui 
Isus, așteptând să vadă un semn de-al celei de-a doua Sa veniri 
pe planeta Pământ, ca să restabilească Împărăția Sa de pace și 
de glorie. În special profetul Isaia ( vezi Isaia 21:8-10 ) prevede 
căderea Matrixului ce va fi anunțată printr-un mesager misterios 
care va avertiza pe străjerii credincioși și treji pe care îi va găsi la 
pândă în turnul de veghe.
Chiar și  Matrix și-a construit  “turnuri de veghe” motiv pentru 
care  este deosebit de mândru. Dar spre deosebire de turnul de 
veghe al fanilor lui Isus, turnurile lui Matrix au datoria de a proteja 
Status Quo-ul matrixian. Din înălțimile aceste ierarhii controlează 
și îndoctrinează maselor credicioșilor lor, sufocând noile idei/
gânduri/dorințe considerate în opoziție cu propria viziune. Da, 
aceste turnuri vin folosite exact pentru a menține liderii la un nivel 
de neatins pentru simplul cetățean/credincios. Și din această poziție 
privilegiată, și cu puterea pe care această “ înălțime “ le-o dă, luptă 
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împotriva mesajului lui Isus de a fi toți la același nivel. Mai degrabă 
“primii să fie ultimii”, spune Isus.
Adevărul trist este că în Matrix turnurile de veghe vin folosite 
pentru a subjuga oamenii, blocând orice inițiativă care apare din 
partea de jos. Dar aceste turnuri de veghe, deși puternice în ochii 
mei , nu vor putea face nimic împotriva ultimei revoluții anunțată de 
profețiile biblice. O revoluție liniștită și în același timp  de neînvins. 
O revoluție care va veni din partea de jos, măturând ca un tsunami 
toate turnurile mândre ale lui Matrix.
Nu întâmplător profetul Ioel anunță (vezi Ioel 2:28-32) că  în ultimele 
zile chiar înainte de revenirea lui Isus, Dumnezeu va vorbi prin 
slujitori, tineri și bătrâni... nemenționând liderii care stau mândri, 
îngâmfați  în uniforma lor plină de onoruri matrixiane, în turnurile 
lor de veghe cu pușca îndreptată spre proprii lor frați/surori.

Radio Londra

Radio Londra reprezenta totalitatea programelor radiofonice 
transmise de către postul de radio englez BBC şi  adresate populaţiilor 
europene ocupate de nazişti în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Redacţia Radioului Londra deveni faimoasă prin viteza sa 
de transmitere a informaţiilor în lume, care, datorită comentariilor 
sale echilibrate şi raţionale, foarte diferită de aroganta solemnitate 
nazifascistă, transmitea un sens de seninătate şi încredere în viitor. 
Printre altele, rolul pe care Radio Londra îl avea în război a devenit 
crucial prin expedierea mesajelor speciale, redactate de către înaltele 
autorităţi aleate şi destinate unităţilor rezistenţei locale.
Biblia profetizează că în ultimele zile, în timpul dictaturii feroce a lui 
Matrix, va exista un nou „Radio Londra” care va transmite adevărul, 
într-o lume acoperită de întuneric, cu toate ca are doar puţine şi 
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umile mijloace. Şi tot steaua polară a oricărui fan al lui Isus promite 
că falsa ţi puternica propagandă a lui Matrix, cu toate că posede 
mijloace puternice, nu va reuşi să acopere acest strigăt  care va rupe 
tăcerea complice ce înfăşoară totul şi pe toţi. Din contra, îmi vine 
confirmat că această voce va ilumina tot pământul cu splendoarea 
sa. (Apocalipsa 18:1). Această voce va demasca orice tentativă de 
propagandă matrixiană de răsucire a adevărului şi a gravităţii situaţiei. 
Această voce va transmite un puternic mesaj tuturor fanilor lui Isus: 
„Ieşi din Matrix!”.
Da, potrivit cu steaua polară a fiecarui fan al lui Isus, în curând va avea 
loc cel mai puternic cutremur spiritual întâlnit vreodată. După două 
mii de ani în care Dumnezeu a permis fanilor lui Matrix (numiţi 
de Isus neghină) să crească împreună şi alături de fanii lui Isus 
(numiţi grâul cel bun), soseşte timpul în care poporul lui Dumnezeu 
va fi scuturat de cel mai puternic cutremur spiritual întâlnit vreodată 
(numit seceriş) care va avea drept consecinţă benefică separarea 
acestor două clase de fani în mijlocul poporului lui Dumnezeu (Matei 
13:24-30). Dar cum de nu vorbesc despre aceasta diverşii lideri 
religioşi? Această informaţie vine tratată ca TOP Secret. Şi totuşi Isus 
în persoană vorbeşte deschis. Ce conţine atât de îngrijorător acest 
anunţat cutremur încât să reducă la tăcere „Părinţii duhovniceşti”, 
„învăţătorii Legii” şi „păstorii turmei”? Această profeţie e ţinută 
TOP SECRET de către liderii cultelor religioase pur şi simplu pentru 
că acest eveniment catastrofic în ochii fanilor lui Matrix va anula 
complet orgolioasele strategii omeneşti care au produs un număr 
infinit de biserici căldicele/oarbe/nude, facănd să apară două tabere. 
Nici o denominaţie religioasă existentă astăzi va fi scutită de această 
cernere, nici una!
Nici un membru al acestor biserici va putea să se prefacă ca nu s-a 
întâmplat nimic întorcându-se liniştit la propriul somn spiritual, 
nici unul! Ce va dezvălui acest cutremur TOP SECRET cu privire 
la adevărata mea apartenenţă spirituală? Voi sta eu de partea celor 
smeriţi şi cu inima curată, sau de partea celor aroganţi şi mândri? 
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Isus îmi spune: învaţă de la mine pentru că eu sunt blând şi smerit cu 
inima; şi tu vei găsi odihnă pentru sufletul tău (Matei 11: 29).

Opoziţie

Chiar şi atunci când gestiunea politică a afacerilor publice devine din 
ce în ce mai tristă şi mizerabilă, tu rezistă!
Chiar şi atunci când presiunea economică din viaţa mea devine din 
ce în ce mai strâmtă şi opresivă, tu rezistă! Chiar şi atunci când 
manipularea spirituală a conştiinţei mele devine din ce în ce mai 
meschină şi perversă, tu rezistă!
Când Matrix va avea posesia şi controlul deplin al acestei societăţi se 
va confrunta cu o opoziţie mică, necunoscută şi umilă dar în acelaşi 
timp invincibilă. Aceasta va fi o opoziţie NON VIOLENTĂ şi bine 
ancorată în adevăr. O opoziţie care-l va împiedica pe prinţul de Matrix 
să domnească nestingherit iluminând tot pământul cu ultimul mesaj 
al lui Isus: „Ieşi din Matrix!”.
Matrix doreşte ca eu sa fiu pasiv şi hipnotizat, îmbătându-ma cu 
divertismentele sale. Opoziţia mă vrea treaz şi activ, întărindu-mă cu 
rugăciune şi Cuvântul lui Dumnezeu. Matrix mă vrea sclav, opoziţia 
mă vrea liber.
Dunmezeu m-a creat ca să fiu liber. Trăiască libertatea! Laudă lui 
Dumnezeu, creatorul meu!
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Nobilimea neagră

Păcatul 

Generaţia Matrix de astăzi are ca semn de recunoaştere lipsa sensului 
PĂCATULUI şi inversarea valorilor. Adulteriul (porunca a 7-a) 
de exemplu a devenit o virtute; lipsa de onestitate (porunca 8-a) 
înseamnă abilitate în afaceri; minciuna (porunca a 9-a) e diplomaţie; 
a lăsa în mod conştient ca zeci de mii de persoane să moară de 
foame (porunca a 6-a) nu e considerată de nimeni o crimă de război 
pentru că nici un soldat matrixian nu apasă pe trăgaci. Construirea 
de arme mortale şi terifiante, nu vine astăzi considerată folositoare 
pentru dezvoltarea paşnică a lumii? Războiele, nu sunt definite astăzi 
purtătoare de libertate şi democraţie?
 Dar acest holocaust al iluminatei ere a Generaţiei Matrix este încă 
mai grav şi oribil decât cel efectuat de către generaţiile trecute 
deoarece ceea ce s-a facut ieri cel puţin a suscitat spaimă. Ceea ce 
are loc astăzi în schimb, lasă marea majoritate a oamenilor într-o 
indiferenţă totală. Cu toate acestea nu vine numit PĂCAT, ci vine 
definit în unele cazuri ca „luptă împotriva terorismului”.
Aceste „creaturi inferioare” vin cu aroganţă ajutate cu firimiturile 
„rasei superioare matrixiene”, obscura castă planetară luciferică, 
în tentativa de a păstra bune şi coordinate masele în aşa fel 
încât, rămânând în genunchi, să nu poată vedea masa plină 
şi bogată şi astfel să nu tragă jos faţa de masă lăsând această 
frăţietate ocultă lipsită de abundanţa sa de bani şi putere.. 
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Sete de putere 

Vârful piramidei ierarhice matrixiene se află categoric sub controlul 
unei caste.
Această castă este formată din persoane obscure care şi-au împărţit, 
într-o manieră invizibilă mie, puterea asupra fiecărui domeniu al vieţii 
mele, ale aspiraţiilor şi speranţelor mele.
• Casta matrixiană guvernează politica societăţii mele demontând din 
ce în ce mai mult statutul social al bunăstării care încă mai garanta 
un minim de demnitate furnizându-mi cel puţin serviciile esenţiale 
ca cetăţean;
• Casta matrixiană controlează economia prin finanţă drenând banul 
public şi în acelaşi timp uzurându-mă pe mine, clientul;
• Casta matrixiană conduce religia prin tradiţii/ritualuri/sacramente şi 
doctrine, înfometându-mă spiritual pe mine, membrul credincios.
Instituţiile matrixiene din fiecare domeniu (de la cel politic la cel 
religios), decât să fie în slujba comunităţii mai degrabă doresc să 
guverneze cetăţenii şi membrii acesteia. Acestă dorinţă de a guverna 
de multe ori conduce la atitudini de control şi stăpânire, uneori 
chiar şi la asuprire şi persecuţie. Prinţul de Matrix dintotdeauna îmi 
promite mie, omul, că-mi va satisface înnăscuta dorinţă de putere şi 
supremaţie. El infectează inima adepţilor săi cu un virus numit „sete 
de putere”! Prin evanghelia sa, injectează în rândul maselor un fel de 
megalomanie care mă stimulează să stăpânesc peste toţi şi peste tot. 
Dar trecutul său îmi descoperă că puterea (asemănarea cu Dumnezeu), 
care fu promisă părinţilor mei Adam şi Eva, s-a demonstrat a fi pentru 
el condamnarea la moarte.
Evanghelia lui Isus în schimb, spune că, cine vrea să fie pe primul 
loc, să ocupe de bunăvoie ultimul loc. Şi doar cine se smereşte va fi 
înălţat într-o bună zi!
Sunt eu posedat de setea de putere? Doresc eu să fiu mai presus decât 
aproapele meu?
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Casta invizibilă

Matrix se consolidează din ce în ce mai mult spre o societate în care o 
inteligenţă centrală gândeşte şi hotărăşte pentru toţi locuitorii săi. Ce 
să mănânce, ce să cumpere, pe cine să voteze şi în ce să creadă, este 
din ce în ce mai mult o chestiune de vizibilitate mass-media decât 
adevărate informaţii analizate, confruntate şi cântarite. Evanghelia 
după Matrix, păzită de o castă invizibilă şi răspândită prin internediul 
puterii sale asupra mass-mediei, este: ceea ce apare mai mult devine 
în mod automat ceea ce e corect să faci/crezi/votezi. 
• Până cand nu-MI voi deschide creierul nu pot să fac altceva decât să 
urmez orbeşte casta invizibilă;
• Până cand nu voi deschide BIBLIA nu pot să fac altceva decât să 
accept orbeşte adevărurile castei invizibile;
• Până când nu-l voi cunoaşte eu însumi pe ISUS nu pot face altceva 
decât să mă închin inconştient păpuşarului castei invizibile. 
Puterea lui Matrix se bazează pe abilitatea comunicativă şi 
convingătoare a braţului său mass-media, care reprezintă din ce în ce 
mai mult farul hipnotic al acestei caste invizibile. 
Marele păpuşar al Matrixului nu foloseşte impunerea sau forţarea ci 
o capacitate mult mai subtilă şi ascunsă cu care influenţează alegerile 
şi preferinţele maselor. Aproape că se poate vorbi despre o hipnoză 
colectivă exercitată de puterea mass-mediei din acestă obscură şi 
invizibilă castă căruia îi place sa se definească Nobilimea Neagră.
Inteligenţa centrală a Matrixului controlează de asemenea lumea 
matrixiană a spiritualităţii şi a religiei. Milioane de fani ai Matrixului 
nu îşi aleg ei înşişi viaţa lor spirituală ci trăiesc o nebuloasă 
spiritualitate colectivă care urmează pe marele şi liniştitorul şuvoi 
de tradiţii religioase şi îşi pune bazele pe standardizarea insuflată de 
farul hipnotic al castei invizibile. În Matrix, de fapt, nu există adevăr 
absolut ci multe adevăruri relative. În Matrix, cine crede în întregul 
adevăr biblic ca revelaţie a Creatorului, vine etichetat ca „extremist”. 
Adevărurile în Matrix, din când în când iau forma a ceea ce convine 
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castei invizibile, voia lui Dumnezeu este subordonată avantajelor 
materialiste ale momentului. Totul este sub ordinea de zi a prinţului 
Matrixului. 
Eu personal, studiez Biblia pentru a compara ceea ce spune liderul 
religios de la biserica mea cu ceea ce spune Dumnezeu? Mă rog lui 
Isus să valuteze mai bine alegerile pe care viaţa mi le prezintă? Sau 
urmez şuvoiul matrixian al majorităţii?
Desigur,  să urmezi mereu şi oricum majoranţa şi tradiţiile familiei 
mele şi ale societăţii face viaţa mai uşoară promiţând şi un mai mare 
succes. Dar sunt eu cu adevărat convins că adevărul stă de partea 
celor mulţi cu tradiţiile lor?
Un fan al lui Isus preferă adevărul în loc de majoranţă, dreptatea în 
loc de tradiţie, prietenia cu Isus în loc de apropierea de mulţime. Şi 
chiar Isus îmi spune azi cu insistenţă: „Ieşi din Matrix! Doar adevărul 
meu te va face liber, doar eu am cuvintele vieţii!”

Neconvenţional

Sistemul politic foloseşte cuvinte şi sloganuri convenţionale pentru a 
atrage acordul publicului.
Sistemul economic profită de situaţii convenzionale pentru a aduna 
bogăţii peste bogăţii.
Sistemul religios, prin argumentări convenţionale, îmblânzeşte 
conştiinţele propriilor credincioşi.
Dumnezeu, în aceste ultime zile, nu va folosi mijloace şi instrumente 
convenţionale umane batjocorind pe mentorii economiei matrixiene. 
Dumnezeu, în aceste ultime zile, nu va aştepta disponibilitatea 
convenţionalităţii umane, înfrângându-i pe liderii religiei matrixiene.
Dumnezeu, în aceste ultime zile, va fi un „Dumnezeu 
neconvenţional!”
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Sfârşitul castei

Isus anunţă sfârşitul castei matrixiene: 
Voi lideri politici/economici/ religioşi, ascultaţi-mă! Fanii mei au 
ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor matrixiene, pentru că voi 
liderii guvernaţi pentru interesele voastre personale şi nu în favoarea 
colectivităţii. Aşadar, ascultaţi-mă lideri ale naţiunilor/băncilor/
religiilor: iată-mă împotriva voastră liderilor; îmi voi lua oile înapoi 
din mâinile voastre; vă voi face să incetaţi să mai guvernaţi peste fanii 
mei; voi lideri matrixieni nu veţi mai guverna nici peste voi înşivă; 
eu îmi voi smulge fanii din gura voastră iar lacrimile şi sudoarea 
lor nu vor mai fi la dispoziţia lăcomiei voastre neruşinate (Ezechiel 
34:7-10).
Da, Isus îşi va smulge fanii din mâna liderilor matrixiani şi EL 
va fi unica lor calăuză. Pot să pun mâna în foc! A decretat aceasta 
Dumnezeu Creatorul, pentru a reduce mândria tuturor celor care se 
cred mari pe acest pământ (Isaia 23:9).
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Spiritual matrix

Război religios

Împărăţia pe care Isus a venit să o stabilească pe pământ în urmă cu două 
mii de ani, a fost exact opusul a ceea ce-şi doreau aşa-zişii Săi fani. Deşi 
era Prinţul Păcii, exemplul Său de viaţă plin de iubire pentru aproapele 
şi mesajul Său plin de speranţă au facut ca acei reci păzitori ai tradiţiei 
religiose să-şi piardă luciditatea. Chiar nesupunându-se adevărului, 
aceştia au facut să explodeze un „război religios”.
• Isus, care era fondatorul şi piatra de temelie a bisericii, a fost considerat 
duşmanul distrugător.
• Isus, care a dat poruncile pe Sinai prin Moise, a fost condamnat ca un 
călcător al poruncilor Sale.
• Isus, care a venit să zdrobească puterea prinţului de Matrix, a fost 
denunţat ca fiind demon şi diavol.
În timpul vieţii Sale, nici mama Sa, nici fraţii Săi au priceput obiectivele 
Sale. Nici măcar ucenicii săi L-au înţeles. Nimeni la timpul acela, 
a înţeles misiunea Sa, şi astfel în lucrare a mers de unul singur dar 
însoţit de omnipotentul Duh Sfânt , înfruntând cu adâncă tristeţe şi 
cu o determinare de fier „războiul religios” care a fost aruncat violent 
împotriva Sa.
Astăzi, după două mii de ani, îL las şi eu pe Isus singur sau mă aliniez 
cu supunere umilă exemplului Său moral pe care mi l-a lăsat ca 
moştenire?
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Cancer religios

Citind astazi Biblia şi Evangheliile care îmi vorbesc despre viaţa 
şi mesajul lui Isus, nu totdeauna reuşesc să înţeleg cât de profund 
revoluţionară şi reformatoare a fost întreaga Sa misiune. Astăzi mi 
se pare totul aşa de comun şi firesc exact pentru faptul că ADN-ul 
Său revoluţionar a fost atacat şi infectat de un cancer religios atât de 
subtil încât e invizibil chiar şi pentru ochii poporului lui Dumnezeu 
din acest timp.
1. Am fost învăţat că poporul lui Isus e compus din persoane care 
urmează anumite îndatoriri ecleziastice, rituri, tradiţii şi/sau puncte 
doctrinale. Isus îmi explică că poporul Său este acolo unde doi sau 
trei fani de-ai Săi se strâng laolaltă cu sinceritate în numele Său 
(Matei 18:20);
2. Mi s-a spus că templul lui Isus este practic locul unde se întâlnesc 
aşa-zişii Săi fani. Isus îmi spune că templul Său sunt eu în persoană! 
(1° Corinteni 3:16);
3. Am fost învăţat că preoţii lui Isus sunt cei ce parcurg o carieră 
profesională ecleziastică. Isus îmi descoperă că preoţii Săi sunt 
toţi fanii Săi care au ieşit din întunecimile Matrixului la lumina Sa 
minunată (1 Pietru 2:9).
Această schimbare de mentalitate, care mă vindecă de cancerul 
religios, va produce în curând un scurt circuit în rândul recilor 
păstrători al Status Quo-ului religios, făcând să alunece pământul sub 
picioarele lor.  Dar schimbarea reprezintă singura cale de scăpare de 
boala mortală a sufletului meu. M-am lăsat şi eu infectat de acest 
cancer religios smulgând creaturii îndemnul la preoţie adresat de 
Creatorul şi Salvatorul meu?
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Muşeţel spiritual

Fraza latină „Ecclesia semper reformanda est” se referă la 
convingerea că biserica trebuie să continue reexaminarea de sine, în 
scopul de a rămâne credincioasă mesajului Evangheliei, în acțiune şi 
doctrină. Iată ADN-ul revoluționar al lui Isus.
Matrix aduce în schimb cea mai liniştitoare şi mai puţin enervantă 
frază „Pace, pace, pace”. Iată trei „Pace” cuprinse în cancerul 
religios care a infectat Biserica în ultimul timp (numită Laodicea în 
Apocalipsa):
1. Pace ţie, care respecţi tradiția/doctrina adevărată... cu alte cuvinte, 
aduci SACRIFICIILE necesare!
2. Pace ţie care susţii biserica adevărată ...cu alte cuvinte, reconstruieşti 
TEMPLUL lui Dumnezeu!
3. Pace ţie ce mergi pe urma  urma liderilor adevăraţi... cu alte cuvinte, 
asculți de PREOȚII lui Dumnezeu!
Un adevărat „muşeţel spiritual” care vrea să-i păstreze hipnotizaţi  
pe fanii lui Isus (numiţi fecioare) cu un mesaj fals de siguranţă şi pace, 
într-o stare de transă şi apatie. Dar mesajul revoluţionar şi reformator 
al lui Isus va reapărea în ultimele zile, vindecând poporul Său (acele 
fecioare înţelepte) de cancerul religios matrixian. Limita de acces la 
funcţia preoţească impusă de creatură va fi în curând demolată de 
Creator! Isus m-a asigurat că tot ceea ce nu a fost iniţiat de către Tatăl 
Său (Dumnezeu Tatăl), va fi eliminat (Matei 15:13).

Arma letală

Care sunt armele cu care prinţul de Matrix atacă poporul lui 
Dumnezeu?
Aceste arme, potrivit cu steaua mea polară (Biblia), sunt:
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1. Autonomia, creştinii care se simt bogaţi spiritual;
2. Aroganţa, liderii religioşi care se prezintă ca reprezentanţi ai lui 
Dumnezeu;
3. Blasfemia, cultele religioase care se cred la uşa cerului.
Arma letală matrixiană este extrem de ucigătoare pentru fanii lui Isus 
deoarece se ascunde sub mantia înşelătoare a religiei şi a respectabilităţii. 
Atacul vine de unde mă aştept mai puţin. Cei mai apropiaţi colaboratori 
ai prinţului de Matrix sunt situaţi în interiorul lumii bisericeşti. Biblia 
îi numeşte „lupi în blană de oaie”. Ei se prezintă ca prieteni ai lui Isus, 
dar adevăratul lor lider (mi-l descoperă Biblia) e un leu care răcneşte şi 
încercă să-i devoreze pe toţi adevăraţii fani ai Binelui (1 Petru 5:8).
Arma letală a prinţului de Matrix a fost construită pentru a anestezia 
ochiul spiritual al fanilor lui Isus cu următoarea tactică: eu respect 
doctrina adevărată, fac parte din biserica adevărată şi-i urmez pe 
adevăraţii lideri. Deci, eu merit.  Şi ca să vezi, Isus îi defineşte pe creştinii 
ultimelor timpuri „fecioare adormite” pentru că sunt „anesteziate” de 
acest sentiment nejustificat de siguranţă, fructul autonomiei celor ce se 
simt din punct de vedere spiritual la locul potrivit.  Isus descrie această 
orbire spirituală ca fiind lămpile stinse ale celor ce se mişcă în Matrix. 
Puţini fani ai lui Isus îşi au lampa aprinsă ca să-şi dea seama că încă se 
află în Matrix, şi sunt trezi şi lucizi să admită că au nevoie de Isus. Eu 
unde cred că mă aflu? Simt lipsa cuiva?
Doar cine are o relaţie personală, de zi cu zi , sinceră, cu Isus va fi în 
gradul de a demasca aceste arme letale camuflate de bunele intenţii. 
Isus vrea sa-mi deschidă ochii spirituali ca să vad că sunt sărac, orb 
şi gol. Doar El este calea, adevărul şi viaţa. Doar cine îl are pe Isus va 
putea fi ferit de aceste arme letale.
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Orgoliu religios

Cu două mii de ani în urmă poporul lui Dumnezeu nu studia Sfânta 
Scriptură a Vechiului Testament cu dorinţa de a se alinia caracterului 
umil şi puternic al lui Dumnezeu, ci se oprea asupra acelor profeţii 
care, interpretate în felul lor, puteau înălţa orgoliul său naţional 
demonstrând cât de mult Dumnezeu îi dispreţuieşte pe toţi ceilalţi.
În acelaşi mod creştinii de astăzi, care pe dinafară par să fie puternici 
fani ai lui Isus dar pe dinăuntru (cultivând spiritul EU-lui) sunt nişte 
lupi răpitori, interpretează profeţiile stelei mele polare în aşa fel încât 
să exalte orgoliul lor religios şi denominaţional. Pretind că Mesia 
va veni ca Împărat, pentru a umili pe toţi cei care nu fac parte din 
gruparea lor religioasă.
Folosindu-se de aceste false interpretări biblice, prinţul de Matrix 
reuşeşte de fiecare dată să ascundă setea sa de putere şi cea a adepţilor 
săi. Dar unui adevărat fan al lui Isus nu-i scapă spiritul demonic al 
exaltării de sine, foarte diferit de cel ce e smerit şi blând: Isus.

Ostentaţie religioasă

Orgolioşii lupi spirituali matrixieni, cu un cinism puţin spus diabolic, 
se travestesc de bunăvoie în oi umile şi devotate, pentru ca în acest 
mod să faciliteze obţinerea hranei ce consistă în  oaia atât de flatată 
şi curtată. Astăzi în Matrix, comportamentulde oaie cel mai folosit e 
ostentaţia religioasă. De fapt, lupii matrixieni ostentează cu:
• tradiţia lor religioasă care se manifestă cu ritualuri şi forme 
exterioare cum ar fi îmbrăcămintea, alimentaţia şi limbajul, cu toate 
că Isus a demonstrat ca toate acestea nu reprezintă centrul adevăratei 
spiritualităţi:
• biserica lor (denominaţia religoasă), cu toate că Isus a transformat 

93



orice loc unde s-a oprit într-o „biserică”;
• cunoştinţele lor biblice şi „curriculum eclesiastic”, cu toate că Isus 
m-a învăţat să duc vestea cea bună într-o manieră umilă şi simplă.
Mai mult decât atât, ei se mândresc cu ofertele şi rugaciunile lor 
etalate în public, cu toate că Isus si-a fixat atenţia asupra calităţii şi 
sincerităţii acestor gesturi/comportamente.
Motivaţia care declanşează toate aceste atitudini nu este dragoste 
pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, ci dragoste disproporţionată 
pentru ei înşişi şi pentru propria imagine religioasă. Cu alte cuvinte, 
în Generation Matrix de astăzi, aşa-zişii fani ai lui Isus se mândresc 
cu mare convingere de imaginea lor religioasă căruia din păcate îi 
lipseşte complet caracterul lui Isus.  Ei suferă de o boală spirituală 
care se focalizează în manieră obsesionată pe aparenţa omului separat 
de Matrix, uitând că stilul creştin perfect naşte în primis în interior 
dintr-o inimă nouă, şi că doar ca o consecinţă se manifestă în exterior. 
Înfăşuraţi în acest fals şi mincinos duh de „puritate religioasă” pe 
care şi l-au inventat, lupii timpului meu sunt întotdeauna gata să arate 
cu degetul paiul din ochiul aproapelui, uitând complet de bârna din 
ochiul lor.

Exit-strategy

Isus însuşi îmi spune că singura strategie pentru a face să devină 
ineficiente armele mortale ale prinţului de Matrix este următoarea:
1. A avea umilinţa să admit că mă aflu încă în Matrix;
2. A demonstra propria sinceritate cerând ajutor lui Isus;
3. A accepta lucrările de restaurare a caracterului meu după chipul şi 
asemănarea lui Isus.
Aceşti trei simpli paşi reprezintă înfrângerea prinţului de Matrix şi în 
acelaşi timp reprezintă strategia mea pentru a ieşi din Matrix. Şi dacă 
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mă gândesc bine, viziunea dinaintea ochilor mei devine mai clară. 
Ce altceva putea fi antivirusul pentru orgoliu, aroganţă, autonomia 
şi exaltarea EU-lui dacă nu propria umilinţă? Iată trăsătura de 
caracter a lui Isus, cea mai nesuferită şi temută de prinţul  Matrixului: 
smerenia.
Nu întâmplător steaua polară a fanilor lui Isus îmi repetă neîntrerupt 
că Dumnezeu este aproape de cei ce au inima frântă şi-i mântuieşte pe 
cei cu duhul zdrobit. (Psalmul 34:18) Simt eu nevoia de ajutorul lui 
Isus sau mă simt autonom? În cazul în care răspunsul meu este NU, 
atunci arma letală matrixiană m-a lovit deja.
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Infection

Preot 1.0

La început creatura, lipsită de păcat, trăia faţă în faţă cu Creatorul 
său. Nimic îi oprea pe Adam şi Eva ca să aibă o intimă comuniune cu 
Dumnezeu. Apoi, dintr-o dată, acea relaţie a fost întreruptă. Adam şi 
Eva au păcătuit şi una dintre consecinţe a fost pierderea părtăşiei cu 
Dumnezeu Creatorul. Nu s-au mai putut bucura ca înainte de relaţia 
lor cu Dumnezeu, nici urmaşii lor nu au mai putut să se apropie direct 
de Dumnezeu. Ca alternativă a fost introdus un sistem de mediere. 
Cei aleşi mediau pentru popor deoarece nu mai exista posibilitatea 
de a sta de vorba cu Dumnezeu faţă în faţă. De fapt, fiecare cap de 
familie, oriunde planta cortul său construia un altar pentru el însuşi, 
pentru familia sa şi pentru toţi cei ce depindeau de el. Pe altar sacrifica 
un miel, care simboliza pe Isus, în jurul căruia se reunea dimineaţa şi 
seara familia sa şi toţi cei care faceau parte din clanul său (Gen. 8:20 
– Noe; Gen. 12:7,8; 13:4.18; 22:9 – Avram; Gen. 26:25 – Isac; Gen 
33:20 – Iacov; Exodul 17:15,20:24.25 – Moise). Şi acest serviciu 
sacrifical a durat pentru toată perioada patriarhală, până la alegerea 
preoţilor leviţi, după exodul din Egipt.
Ulterior, preoţii leviţi ai Vechiului Testament aveau de dus la 
îndeplinire două sarcini pe care poporul nu era în stare să le ducă la 
îndeplinire singur:
1. Acţionau în calitate de intermediar, încărcându-se cu păcatele 
poporului prin intermediul sângelui mielului pe care preotul îl ducea 
în Sanctuarul Domnului;
2. Desfăşurau un minister pastoral pentru popor, dat fiind faptul că 
persoanelor nu le era permis să intre în sanctuar. Aceste două funcţii 
erau rezervate unei caste formată din preoţi şi leviţi aleşi de Dumnezeu 
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însuşi. Şi totuşi, acesta nu era proiectul original al lui Dumnezeu! Era 
doar o soluţie temporară până când Isus ar fi venit să restaureze ceea 
ce Adam a desfigurat, adică sigiliul care i-a fost pus de Dumnezeu în 
momentul în care l-a creat. Acest sigiliu era fiinţa creată după chipul 
şi asemănarea morală  a Creatorului, şi acesta demonstra că omul era 
proprietatea lui Dumnezeu. Fiindcă omenirea a refuzat acest sigiliu 
de apartenenţă , strămoşii mei au ales pe prinţul de Matrix şi spiritul 
său rebel atât de plin de aroganţă şi mândrie. 
Prima venire a lui Isus pe pământ a pus capăt sistemului preoţesc 
temporar al Vechiului Testament, restaurând proiectul original al 
preoţiei universale (Apocalipsa 1: 5,6 şi 5: 9,10 şi 1 Petru 2: 5+9). 
Şi datorită lucrării lui Isus de răscumpărare, fiecare fan al Său are 
acces direct la Dumnezeu şi la toate drepturile şi îndatoririle de slujire 
preoţească. Misiunea lui Isus pe pământ, moartea şi învierea Sa, au 
decretat o dată pentru totdeauna sfârşitul castei preoţeşti, adică a 
preotului 1.0.

Originea castei religioase

Concepţia actuală că Matrix are „laicatul” a apărut în biserica creştină 
a Evului Mediu, neagă complet gândirea lui Isus, şi prin urmare 
şi steaua polară a fiecarui fan: Biblia. Şi totuşi aceleaşi manuale 
bisericeşti ale diferitelor religii existente astăzi contratează ministerul 
predicatorului, pastorului, preotului cu cel al laicului!
Din păcate, când biserica a pătruns în anii negri, corpul lui Hristos a 
fost divizat în clerici şi laici, unde clerul câştigă puţin câte puţin un 
prestigiu din ce în ce mai mare în gândirea comună, până când s-a 
dezvoltat din nou casta preoţească iar rolul celelaltei clase matrixiene 
a aşa-zişilor „laici” a fost restrâns la a aduce zeciuială/oferte şi a 
se supune clerului. Astfel, creştinismul medieval a ascuns complet 
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conceptul divin al preoţiei universale. Rezultatul a fost că aşa numiţii 
„laici” au fost manipulaţi şi exploataţi dar nu au reprezentat niciodată 
o parte importantă activă a bisericii. Şi această diferenţiere de statut 
a fost incredibil moştenită chiar şi de cultele religioase care au luat 
naştere în secolele următoare. 

Diviziunea

La început biserica primilor creştini era formată dintr-o singură 
clasă, preoţii, în care singura variabilă care se schimba la discreţia 
Duhului Sfânt, era darul dat fiecărui membru al corpului. Şi în funcţie 
de darul pe care un membru l-a primit de la Duhul lui Dumnezeu, 
lua naştere ministerul preoţesc al acelui fan al lui Isus (Efeseni 
4:11). Iar suma tuturor darurilor primite de către fanii lui Isus făcea 
ca biserica să fie completă şi în acelaş timp unită şi indivizibilă. 
Cu alte cuvinte, o biserică puternică în armonie cu planul original 
(teocraţia) al Creatorului.
Din păcate, un virus matrixian vine introdus lent în corpul lui Hristos 
divizându-l în două părţi. Cu alte cuvinte, preoţii care aveau un dar 
special printre diferitele lor daruri acordate de către Duhul Sfânt (darul 
de a păstori turma) au început să se separe de ceilalţi preoţi care aveau 
toate celelalte daruri.
Consecinţele nefaste ale acestei diviziuni spirituale sunt rezumate în 
două puncte:
a. Naşterea primei clase care a monopolizat din ce în ce mai mult 
mandatul preoţesc şi în consecinţă a dat naştere la logici de putere şi 
carieră;
b. Naşterea celei de-a doua clase mai pasivă, cu consecutiva dispariţie 
a tuturor celorlalte daruri. 
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Virusul lui Matrix

Preotul 2.0 este un slujitor al Domnului care a primit ca sarcină să 
aibă grijă de oile turmei Sale dar râmânând şi el tot o oaie, fără să se 
ridice deasupra fratelui său, ci smerindu-se în faţa lui pentru a-i sluji.
Acesta este mesajul revoluţionar al lui Isus care a înfuriat enorm 
de mult pe liderii religioşi ai acelor zile. Care alt concept a orbit de 
furie pe liderii religioşi în aşa fel încât să condamne la moarte un om 
nevinovat care predica evanghelia şi facea doar bine? Putea fi mesajul 
Său de iubire catalizatorul urii clasei conducătoare matrixiene infectată 
cu virusul exaltării de sine al Prinţului de Matrix ce zicea în inima sa 
„voi fi ca cel Preaînalt” (Isaia 14:14)?
 Sau era probabil mesajul Său revoluţionar ce nivela pe toţi fanii 
lui Isus la acelaşi rang eliminând de fapt puterea pe care liderii au 
acumulat-o şi au ros-o de-a lungul secolelor? În biserica lui Isus, 
oile care primesc posturi de mare raspundere trebuie să fie cei mai 
umili dintre toţi fanii lui Isus, cum a fost Moise. Virusul lui Matrix în 
manieră diametral opusă îmi repetă permanent că primii vor rămâne 
primii, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de ultimii. Iată cancerul 
religios creat în laboratorul răului!
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Teocraţie 1.0 

Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Israel, a traversat un 
moment istoric în care a fost luată o decizie ce a schimbat soarta 
poporului, pentru care chiar şi eu astăzi, după mii de ani, plătesc 
concecinţele. Şi această schimbare, complet dată uitării în Matrix, 
corespunde cu schimbarea regimului, de la teocratic la monarhic. 
Teocraţia este formată din doi termeni diferiţi: „Theo” care înseamnă 
„Dumnezeu” şi „craţia” adică „putere”, de unde teocraţia înseamnă 
literal „putere divină”. Spre deosebire de acest regim în care puterea 
este neclintită în mâinile Creatorului, Matrix a inventat regimul 
monarhiei în care funcţia de şef şi guvernator al statului este deţinută de 
o singură persoană mărginită, mortală deoarece este o creatură. Când 
Israel a insistat la profetul Samuel pentru alegerea regimului monarhic, 
profetul rămâne dezorientat, crezând ca a fost respins de către poporul 
său. Dar DUMNEZEU reacţionează rapid: „Atunci Domnul a zis lui 
Samuel «Ascultă glasul  poporului cu tot ce-ti va spune, căci nu pe tine 
te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei»” 
(1 Samuel 8:7). Şi poporul nu a durat mult şi a recunoscut: „Atunci 
tot poporul a zis lui Samuel: «roagă-te Domnului Dumnezeului tău 
pentru robii tăi ca să nu murim; căci la toate păcatele noastre am 
mai adăugat şi pe acela de a cere un împărat pentru noi»”(1 Samuel 
12:19). În acest mod proiectul iniţial/idealul lui Dumnezeu (teocraţia) 
vine sfărâmat de către om. Imediat Dumnezeu pune în aplicare al 
Său plan B. El acţionează pentru a recupera armonia dar fără să o 
impună cuiva. Continuă aşa de secole istoria mântuirii, în care voia 
lui Dumnezeu şi a omului sunt în mod constant în tensiune. Eu, ca om 
şi creatură, pot aşadar să-l împiedic pe Dumnezeu să împărăţească 
în mod eficient. Dumnezeu a sperat să-şi rezerve un popor liber, 
fară împărat, El fiindu-i unicul Domn. Dar când profetul Samuel a 
îmbătrânit, poporul Israel a dorit un împărat „cum au toate naţiunile 
matrixiene” (1 Samuel 8:5). În acest fel, împărăţia lui Dumnezeu 
(teocraţia) a făcut loc, în sânul poporului ales, formei actuale a 
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ierarhiei piramiadale matrixiene. Israel trebuia prin vocaţie să 
fie un popor format DOAR din preoţi, fiecare având funcţii diferite 
(Exodul 19:5,6). În urma liberei sale alegeri, a devenit o naţiune cu 
propriul „turn Babel” după chipul şi asemănarea lui Matrix. Chiar 
şi astăzi suportăm consecinţele. Decizia luată de către poporul ales 
de a-L reprezenta, a alterat de fapt căile istoriei. Eu omul, îl trag pe 
Creatorul meu în cercul matrixian. Dumnezeu a lăsat dintotdeauna 
ca fiecare om/creatură să-şi urmeze propria stradă (Fapte 14:16). 
O afirmaţie care implică consecinţe imense. Chiar dacă Dumnezeu 
finalizează istoria omenirii, El respectă libertatea persoanelor. Deci, 
când Dumnezeu îmi încredinţează o misiune conformă cu voia Sa 
ideală, eu omul pot să introduc în strategia mea, ceea ce Dumnezeu 
nu doreşte. El ar fi vrut să evite aceasta dar din respect pentru darul 
Său de libertate, îşi apleacă cu umilinţă omnipotenţa Sa.

Harta mentală divină

Atunci când aposolul Pavel a scris (cu siguranţă sub inspiraţia divină) 
că Dumnezeu în persoană alege pe unii ca apostoli, pe alţii ca prorooci, 
alţii ca evanghelişti, alţii ca pastori şi învăţători (Efeseni 4:11), ce voia 
să spună cu exactitate? Trebuie să citesc şi să interpretez acest verset 
în sens literal? Dacă e să fie înţeles în sens literal, atunci Dumnezeu 
oferă fanilor Săi titlurile onorifice bisericeşti ca un bancomat? Oare 
este acesta cu adevărat sensul profund al mesajului divin? Din ce 
spirit iau naştere de fapt tilurile onorifice in sfera religioasă?
Ca întotdeauna, Isus rămâne cheia pentru a înţelege Cuvântului lui 
Dumnezeu. Isus a denunţat ferm ambiţia mândrilor lideri (atât politici 
cât religioşi) în căutare de putere, titluri şi fotolii. De fapt, steaua mea 
polară îmi povesteşte: „Isus i-a chemat si le-a zis: «Ştiţi că domnitorii 
Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu 
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stăpânire.  Între voi sa nu fie aşa. Ci oricare va vrea sa fie mare între 
voi să fie slujitorul vostru;  şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi 
să vă fie rob.  Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, 
ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumparare pentru mulţi»” 
Matei (20: 25-28).
În lumina acestei „hărţi mentale divine”, nu mai am nici o îndoială 
că trebuie să interpretez anteriorul gând biblic din Efeseni 4:11 după 
cum urmează: „Ei bine, este chiar EL cel care a dat daruri diferite 
oamenilor, unii au primit capacitatea specială de a fi apostoli, alţii 
darul proorociei, alţii darul  de a conduce oamenii la Isus, ajutându-i 
să-L aibă pe EL ca Salvator personal; alţii în schimb au darul de a 
avea grijă de cei ce aparţin lui Dumnezeu, exact aşa cum face un 
păstor cu oile sale, călăuzindu-le şi învăţându-le căile Domnului”.
Am înţeles, cred, că Duhul Sfânt a inspirat apostolului Pavel un 
concept care are ca centru darul/sarcina/capacitatea, sau mai bine 
zis „ să aibă grijă de... cum un păstor are grijă de oi”, şi nu titlul de 
renume. Adevărat, conceptul de păstor e referit în Biblie atât la Isus 
cât şi la om. Dar numai atunci când se referă la Isus îşi asume un sens 
mai larg, atât ca dar cât şi ca titlu de renume, în timp ce atunci când 
se referă la creatură acesta vine limitat la dar/sarcină, evitând să fie 
utilizat ca titlu. În plus, este evident că toate darurile enumerate sunt 
„daruri pastorale/preoţeşti” adică de a conduce turma. Cum aş putea 
să nu definesc darul apostolic un „dar pastoral/preoţesc”, sau chiar 
darul profeţiei ca „dar pastoral/preoţesc”, sau darul evanghelizării şi/
sau de învăţătură. Pe scurt, toate darurile pe care Duhul lui Dumnezeu 
vrea să le dea TUTUROR fanilor sinceri ai lui Isus sunt „daruri 
pastorale”... cu alte cuvinte, daruri preoţeşti. Încă o dată, iese în 
evidenţă în mod clar voia lui Dumnezeu de a avea un popor format 
doar din preoţi, care să aibă grijă de aproapele său, urmând exemplul 
lui Isus în timp ce vor rămâne în continuare oi umile.
Există un verset în Biblie care mi se pare cu adevărat nespus de clar: 
„Să nu numeşti pe nimeni Tată pe pământ; pentru ca Unul singur 
este Tatăl tău: Acela care este in ceruri” (Matei 23:9). Aici Biblia 
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ne vorbeşte clar de un titlu, un apelativ. Aşadar cine îşi atribuie 
titlul de „părinte” spiritual este în mod clar împotriva cuvântului lui 
Dumnezeu. Până în acest moment e destul o citire literală pentru a 
înţelege acest concept. Dar chiar şi în acest caz, cum pot eu să mă 
limitez la sensul literal al acestui foarte important verset din Biblie? 
Cum de puţine persoane pătrund în adâncimea acestui verset biblic? 
Dumnezeu vorbeşte aici doar de cuvântul „TATĂ” sau anunţă un 
concept mult mai larg? Şi dacă anunţă un concept şi anume că fiecarui 
fan al Său îi este rezervat cel puţin un dar divin dar niciodata un titlu 
divin, acest verset nu se poate aplica de asemenea la toate celelalte 
titluri ale lui Dumnezeu? Chiar trebuie!
Isus, Dumnezeu şi Creator, nu doar s-a umilit coborând la nivelul 
meu prin întruparea Sa, ci în mod voluntar s-a facut servul meu, 
îngenunchindu-se la picioarele mele pentru a le spăla. Tot aşa cum 
măreţia Sa s-a manifestat în umilinţa Sa, în acelaşi mod, chiar şi 
importanţa servilor Domnului (începând cu mine) TREBUIE să se 
arate în blândeţea şi umilinţa lor. De asemenea, în marii oameni ai lui 
Dumnezeu întotdeauna iese la suprafaţă asemănarea lor cu Isus, în 
primul rând în umilinţă.
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Spiritul lui Antihrist

Aşa cum am văzut deja, teocraţie înseamnă literal „putere divină”. 
Teocraţia nu este o hierocraţie, adică guvernul preoţilor (de la hyeros, 
sacru), ci guvernul lui Dumnezeu însuşi.  Dintotdeauna proiectul 
luciferic, a intenţionat să mute guvernul din mâinile Creatorului în 
mâinile creaturii.
Principiile care diferenţiază  duhul lui Antihrist (numit fiara în 
Apocalipsa) de duhul lui Isus, adevăratul şi singurul Hristos sunt: 
1. odată cu creşterea responsabilităţilor creşte deasemenea orgoliul şi 
dorinţa de onoare, putere, faimă şi titluri de onoare în loc de umilinţă 
şi slujire -> o creştere în sus în loc de creştere în jos.
2. Clasa superioară e compusă tot de o castă de creaturi în loc de 
Creatorul însuşi.
Hierocraţia reprezintă turnul Babel luciferic într-o stare embrionară. 
Dar duhul EU-lui este deja evident! Cele mai importante responsabilităţi 
şi daruri nu au fost considerate atât de mult ca fiind mijloace pentru 
o slujire iubitoare şi umilă, ci mai degrabă ca un mijloc de a înalţa 
propriul EU. Pe de altă parte deci, în piramida ierarhică care merge 
în jos în loc de a merge în sus, descopăr teocraţia, care este şi va 
fi mereu, proiectul original şi ideal al Creatorului pentru guvernarea 
creaţiei. Teocraţia este inspirată şi construită de Duhul lui Dumnezeu, 
deci un duh de umilinţă, slujire şi înjosirea EU-lui.
Deci, oricine se desprinde de conceptul de „oaie” şi se pune mai 
presus, nu poate fi animat decât de duhul lui Antihrist, deoarece locul 
la care aspiră este cel al Salvatorului şi Mântuitorului său. 
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Turnul Babel

Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu plini de Duhul Sfânt, deşi 
posedau darul profeţiei, rar s-au autodefinit profeţi, preferând să-şi 
atribuie titlul de „slujitori ai Domnului”.Și Dumnezeu însuşi l-a 
numit pe Moise, „slujitorul Său” (Numeri 12:07). Iată o persoana care 
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a primit o sarcină de primul rând, care aşa cum a învățat de la Isus, 
ocupă în mod voluntar ultimul rând ... rândul servilor.
Isus nu m-a învățat că oricine vrea să fie primul, să fie supus ca ultimul? 
Dacă cei ce primesc cele mai multe responsabilităţi spirituale doresc 
şi primele locuri, de care duh este animat aşa-numitul popor al lui 
Dumnezeu? De Duhul lui Dumnezeu demonstrat de Isus în smerenia 
Lui infinită, sau de duhul lui Antihrist, cel care vrea să se ridice până 
la locul lui Isus? Vreau să-mi amintesc cu umilinţă că suntem cu toţii 
oi şi numai Isus este Păstorul cel bun. În acelaşi timp, nu trebuie să uit 
că, fiind cu toţii preoţi, am drepturi şi obligații foarte importante şi că 
laicii reprezintă o invenție a prinţului din Matrix.
Poporul lui Israel de astăzi, adică Biserica în sensul de trupul lui 
Hristos, continuă să urmeze acelaşi modus operandi matrixian. 
În ceea ce priveşte primul punct cu privire la invitaţia lui Isus de a 
deveni din ce în ce mai umili odată cu  creşterea responsabilităţilor 
spirituale, biserica de azi (Laodicea), din contra, a început să atribuie 
unei caste de oi titluri onorifice care aparţin numai lui Isus sau lui 
Dumnezeu Tatăl. În ceea ce priveşte al doilea punct cu privire la 
invitația lui Isus de a fi TOŢI un popor de preoți, biserica de astăzi 
(Laodicea), dimpotrivă, s-a împărțit în două categorii, clericii şi laicii, 
uitând drepturile / obligaţiile pe care fiecare fan le are individual faţă 
de Mântuitorul / Creatorul  şi faţă de aproapele său.
În acest fel, mulţi dintre cei care au auzit chemarea preoţească / 
pastorală de a îngriji turma, s-au abătut de la exemplul de smerenie 
demonstrat de Isus, marele Păstor (1 Petru 5:4), construind de-a 
lungul timpului o ierarhie piramidală matrixiană din ce în ce mai 
înaltă... un nou Turnul Babel în biserica ce doreşte să se ridice până 
la cer, înălţând pe liderii lor (creaturile) la nivelul Creatorului. Isus 
mă asigură că tot ceea ce nu a fost construit de Tatăl Său (Dumnezeu 
Tatăl), va fi distrus (cf. Matei 15:13).
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Imprinting. Mormântul bisericii 

Piramidele egiptene sunt structure arhitecturale de formă piramidală 
realizate de către civilizaţia egipteană. Ele reprezintă un complex 
funerar construit pentru înmormântarea defuncţilor regi egipteni.
Cum de Matrix, chiar şi astăzi este obsedat de organizarea piramidei 
ierarhice în care o mică castă de creiere iluminate şi înţelepte supun 
în mod ruşinos şi fără chiar un pic de modestie pe marea majoritate 
a cetăţenilor săi? Atât lumea politică cât şi cea economică sunt 
modelate după chipul şi asemănarea piramidelor egiptene. Din păcate 
nici lumea religioasă nu face excepţie de la această tristă realitate.
Aşa cum în timpurile egiptenilor piramidele serveau ca mormânt 
pentru casta conducătoare, tot la fel în timpurile mele matrixiene de 
astăzi organizaţia ierarhică de formă piramidală reprezintă moartea 
spirituală a poporului lui Dumnezeu (celebrul somn al celor zece 
fecioare). Atâta timp cât aşa numiţii „creştini” nu vor fi de comun 
acord, de o demnitate şi responsabilitate egală (fiecare după propriul 
sau dar), exact aşa cum au fost ucenicii lui Isus în camera de sus când 
au fost botezaţi cu Duhul Sfânt, coborârea puterii divine promise, 
numită Pentecoste, va rămâne un îndepărtat şi evaziv miraj.
E adevărat, Dumnezeu iubeşte ordinea şi buna organizare. În 
cer, armatele cereşti au o organizaţie… fiecare înger are rolul şi 
importanţa sa. Mai mult ca sigur că Dumnezeu nu e un fan al 
confuziei şi dezorganizării. Dimpotrivă, Matrix, care in Biblie vine 
numit Babilonia, este cunoscut ca fiind un simbol al confuziei. Dar 
aceasta nu înseamnă că Dumnezeu apreciază orice fel de organizaţie. 
Este tot la fel de adevărat că nu toţi avem aceleaşi daruri şi nici măcar 
acelaşi număr (vezi parabola talanţilor). Dar acest lucru nu înseamnă 
că fanii lui Isus care au mai multe daruri au dreptul să se simtă mai 
importanţi decât aproapele …mai presus decât fratele sau sora sa.
Ierarhia matrixiană în formă piramidală e purtătoare de un virus 
otrăvitor şi mortal pentru sufletul meu. Aceasta, de fapt, îi înalţă pe 
cei care au mai multe responsabilităţi, situându-i cu mândrie în vârful 
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piramidei. Dar toate acestea sunt în total contrast cu învăţătura lui 
Isus, cel care spunea că oricine doreşte să fie primul să fie ultimul 
şi slujitorul tuturor (Marcu 9:35). Isus avea în minte o anumită 
organizaţie când spuse aceste cuvinte. Dar această organizaţie este 
în absolut contrast cu piramida ierarhica matrixiană. Organizaţia 
lui Isus îi coboară pe cei cu mai multe responsabilităţi şi daruri, ca 
slujitori ai fraţilor lor. Din acest motiv biserica lui Isus ar trebui să 
aibă slujitori în loc de conducători şi/sau lideri! Chiar şi limbajul pe 
care-l folosesc îmi dezvăluie Spiritul care mă animează… e Spiritul 
rebel al faraonului sau e spiritul umil şi blând al lui Moise.
Organizaţia ierarhică piramidală se bazează pe dorinţa de înălţare 
de sine dintotdeauna preţuită de creatură, demonstrată mie in primis 
de către prinţul de Matrix (alias Lucifer). Şi această dorinţă poate 
conduce numai la razvrătire apertă împotriva Creatorului. La sfârşitul 
acestui dezastruos proces auto-distructiv, se află totdeauna un “faraon 
omenesc” care se considera “Dumnezeu coborât pe pământ”. Iată 
de ce organizaţia piramidală din sânul poporului lui Isus reprezintă 
mormântul bisericii lui Isus.
Umilinţa în locul înălţării de sine. Iată adevăratul spirit care distinge 
organizaţia divină de cea umană. O organizaţie fără caste, în care cel 
mai mare este cel mai mic. Acesta este stilul lui Isus!
Abia acum am înţeles sensul desenului de pe coperta volumelor 
“Ieşi din Matrix” de Christian Style. Cele douăsprezece cuburi albe 
reprezintă cele douăsprezece seminţii ale Israelului spiritual, poporul 
lui Dumnezeu din ultimele zile, cei o sută patruzeci şi patru de mii, 
care în loc să reflecte caracterul perfect şi umil, şi-au asumat mândra 
formă piramidală a Matrixului. Iată de ce Isus le trimite un ultim 
înger/mesager care cu autoritate iluminează tot pământul: “Ieşi din 
Matrix poporul meu!” (Apocalipsa 18: 1+4). El cheamă biserica Sa 
să abandoneze mândra ierarhie piramidală, copiată fără ruşine din 
Matrix unde cel mai orgolios vine înălţat spre nefericirea celor umili 
sau slabi, şi să revină la chipul şi asemănarea Sa morală.
Imprinting este un termen în limba engleză: un proces de întipărire, 
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imprimare, condiţionare, învăţare rapidă. În psihologie este forma 
învăţării de bază, ce are loc într-o perioadă a vieţii numită perioadă 
critică, când există această predispoziţie biologică pentru acel tip 
de învăţare. Concepţia corpului lui Hristos (biserica) cu ierarhie 
piramidală, este aşadar dorinţa de a vedea propriul ”eu” ajuns în 
vârful acestei piramide. Este imprinting-ul cu care Matrix modelează 
fiecare persoană, încă de la naştere, după chipul şi asemănarea sa. Din 
contra, dorinţa de a te umili pentru ca să slujeşti propriului Creator şi 
celorlalte creature reprezintă imprintig-ul lui Isus.

Înger sau demon, fan al lui Isus sau fan de Matrix…
este o chestie de imprinting.
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Immunity

Sola scriptura 

Poporului lui Dumnezeu îi place să se numească poporul  conform cu 
„Sola Scriptura”. Aceasta este o caracteristică incredibil de importantă, 
deoarece este una din cele două caracteristici care vor distinge adevăratul 
popor al lui Dumnezeu (numit „rămăşiţă” în Biblie), în ultimele zile 
(Apocalipsa 20:4). Această „Scriptura” ignoră complet conceptul de 
„laic”, ridicând fiecare fan sincer al lui Isus la rangul de preot. Dacă 
„scriptura” numeşte pe tot poporul lui Dumnezeu, „un neam ales” şi 
„preoţie împărătească” (1 Petru 2:9), ce drept am eu să împart acelaşi 
popor al lui Dumnezeu în „cler” şi „laici”? Cred eu cu adevărat şi profund 
în Biblie, steaua polară a fiecărui fan al lui Isus?  Este „conceptul de 
„sola scriptura” într-adevăr acceptat de mine, păstrat şi păzit?
Traficanţilor de ”muşeţel spiritual„ le place să agite cancerul 
matrixian care se află în AFARA cultului lor religios, dar uită de bună 
voie (sau omit cu bună ştiinţă) că în primul rând adevăraţii fani ai lui 
Isus, vor fi urâţi, chinuiţi şi persecutaţi de către fraţii lor care se află 
în INTERIORUL aceluiaşi cult.
Acesta este motivul pentru care se vorbeşte despre un cancer 
religios.
Da, este chiar aşa! Dacă voi decide să devin un mesager al lui Isus 
pentru „Sola Scriptura” şi un ambasador al ultimei sale revoluţii 
anunţată profetic, voi constata cu mare durere şi tristeţe că atacurile 
frontale cele mai nemiloase vor veni exact de la cel care, până ieri, 
s-a declarat prietenul şi fratele meu. Şi totuşi, este aproape momentul 
în care fanilor de Matrix le va cădea în ruină masca de ÎNGER. Acest 
lucru se va întâmpla când adevărații fani ai lui Isus vor reîncepe 
lucrarea pentru a finaliza revoluţia lui Isus, refuzând astfel muşeţelul 
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spiritual pregătit ad-hoc în laboratorul prinţului de Matrix.

Preot 2.0 

Noul Testament, chiar recunoscând funcții diferite în cadrul bisericii, 
nu descrie nici o diviziune în rândul membrilor. Singura deosebire 
este între fanii lui Isus și fanii Matrix.
Cu toate acestea, cu trecerea timpului, strămoşii bisericii au început 
să atribuie clerului calităţile sferei spirituale şi laicilor cele din sfera 
materială. Se spunea: „ clerul reprezintă pentru laici ceea ce reprezintă 
sufletul pentru trup.” Prin urmare, în conformitate cu acest punct 
de vedere matrixian, laicii aveau nevoie de cler pentru ca să obțină 
mântuirea. Dar nu a spus Isus în persoană că numai El este Calea, 
Adevărul și Viaţa şi că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El?
Implicarea fundamentală de a accepta mandatul preoțesc este de a 
înțelege că cele două sarcini, prevăzute de Dumnezeu doar temporar, 
au fost duse la îndeplinire de către casta preoțească iar acum vin 
desfăşurate:
1. prin mediere: fiecare credincios are acces direct la Tatăl prin Isus. 
Există un singur mijlocitor între Dumnezeu şi mine, Isus (1 Timotei 2:5). 
2. prin slujirea preoţească/pastorală: fiecare fan al lui Isus este 
cu adevărat un ministru de cult (preot) şi are deci un minister de 
desfăşurat, pe  picior de egalitate cu ceilalţi fraţi ai săi.
Preoții 2.0 sunt deci TOŢI fanii lui Isus care lucrează alături de 
învăţătorul şi păstorul lor. Și lucrarea lor nu are loc numai în biserici, 
ci mai ales în fabrici, birouri, în cartierul și familia lor. În mijlocul 
activităţilor normale ale vieţii de zi cu zi, ei mărturisesc despre Isus, 
demonstrează un caracter ca al Lui, adică  sigiliul respins de strămoşi 
cu miile de ani în urmă în grădina Edenului.
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Pastor 2.0 

Steaua polară a fiecarui fan al lui Isus dă titlul de „presbiter” liderilor 
bisericii (1 Petru 5:1-4). În acest fel nu formează din ei  o clasă 
separată ci şi ei sunt tot nişte oi, numai că au mai multă experienţă/
vechime pe calea credinţei şi o mai mare responsabilitate în turma 
din care fac parte.
Această mentalitate reaminteşte liderilor, adică oilor „mai vechi în 
credință”, să nu pască turma din interes pentru bani sau pentru  cariera 
sa profesională, sau chiar mai rău, de dragul puterii şi a onorurilor. În 
acest fel, celor cu funcții de răspundere mai mari în trupul lui Hristos 
nu le scapă niciodată conceptul fundamental că şi ei  sunt și vor 
rămâne mereu oi ca frații lor, și că datoria lor este în primul rând de a 
trăi o viață de oaie exemplară, pornind exact de la umilință.
În cele din urmă, steaua mea polară în același verset anunță venirea 
Mântuitorului meu, numindu-l Păstorul Suprem. Iată păstorul 2.0!
Iată adevăratul și unicul păstor. Noi toți suntem nişte oi.

Biserica 2.0 

La chiesa 2.0 non ha un ministero, bensì è un ministero. Pertanto, 
lBiserica nu are un minister, ci e un minister. Prin urmare, funcția 
principală a bisericii trebuie să fie aceea de a forma ministri de cult care 
îl vor înltâlni pe aproapele din Matrix pentru Isus și cu Isus.  Biserica 
nu trebuie să existe pentru  perpetuarea de sine, ci pentru a permite 
membrilor săi să desfășoare mai bine lucrarea lor. Deci, Biserica este 
universitatea lui Isus și membrii presbiteri sunt instructorii.
Singura modalitate de a scăpa de căldicelul laodicean este acela de 
a deveni toţi preoți; un popor în care misiunea preoțească/pastorală 
nu mai este rezervată unui număr limitat al unei caste, ci este 
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valabilă pentru toți membrii săi. Este timpul de a ieși din Matrix. 
Este timpul ca eu să iau în serios rolul de preot pe care Isus mi l-a 
încredințat personal. Este timpul ca preoția să fie extinsă de la o castă 
de absolvenți profesionali în teologie, la întregul corp al lui Hristos, 
Biserica. Casta nu are nici un un motiv să existe. Din contra, ea este 
nocivă şi dăunătoare.

Manipulator sau restaurator?

Potrivit lui Isus, cel care a instruit preoția universală, întregul popor 
al lui Dumnezeu este format din preoți. Deoarece preoția a fost 
extinsă la întregul popor al lui Dumnezeu, conform lui Isus nu mai 
este necesar să existe casta preoțească, adică clerul! Acest minister nu 
ar trebui să fie apanajul câtorva privilegiați pe care Matrix îi numeşte 
cler.
Conceptul divin al preoției universale elimină de la rădăcină 
distincțiile umane matrixiene care au apărut între laici și clerici. Din 
moment ce fiecare creștin sincer (fan al lui Isus) este un preot, nimeni 
nu are un rol superior în fața lui Dumnezeu... suntem toţi oi, și în 
același timp toţi preoţi... iată preoții 2.0. Nu există nici o diferență de 
statut între fanii lui Isus. Suntem toți la același nivel. Tuturor fanilor 
le-a fost dată o misiune de către Isus, și niciunul poate fi un substitut 
pentru altul.
În Împărăția lui Dumnezeu există doar o clasă de fani: preoții. 
Privilegiul de a trăi conform cu ministerul revoluționar și mântuitor 
al lui Isus este, că fiecare fan al lui Isus este un preot el însuși. Și cine 
va conduce cu curaj și umilință această lumină în întunericul dens al 
Matrixului va fi etichetat ca un manipulator al ordinii religioase și 
al fraternității universale matrixiene. Dar aceasta este trista viziune 
umană. Viziunea divină numeşte pe acești preoți „reformatori” de 
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adevăruri biblice și „restauratori” ai voinței Creatorului. Manipulatorul 
vrea cu orice preț noul în dezavantajul vechiului. Restauratorul în 
schimb, merge în direcția opusă, adică înapoi la rădăcinile cele vechi 
și nealterate. Există o mare diferență!
Cu alte cuvinte, preotul 2.0 nu este un concept nou și inovator și 
nici un un slogan publicitar, sau chiar mai rău, o strategie vicleană 
manipulativă de maketing comunicativ. Din contra, el este rezultatul a 
ceea ce Duhul lui Dumnezeu a restaurat în preotului 1.0. Exact pentru 
că preotul 1.0 este foarte convenabil atât pentru „laicatul chiulangiu” 
cât şi pentru „clerul orgolios”, această restaurare nu se va realiza 
confortabil. Va fi nevoie de un tsunami penticostal care, evitând 
moda manipulativă care face ravagii în Matrix, va conduce poporul 
lui Dumnezeu afară din Matrix şi din infiltraţiile sale viclene.

Sfârşitul Babelului

Steaua mea polară, Biblia, proorocește distrugerea ierarhiei piramidale 
matrixiene din mijlocul poporului lui Dumnezeu chiar în ultima 
vreme, foarte aproape de a doua venire al Marelui Păstor. De fapt, ea 
îmi scrie: „Dragul meu fan, du acest mesaj liderilor spirituali de azi: 
Vai vouă, cei care aţi avut grijă doar de interesele voastre personale. 
Nu trebuia să aveţi grijă de membrii comunității voastre? În schimb 
nu aţi întărit pe cei slabi ,nu aţi avut grijă de bolnavi şi  nu ați căutat 
pe cel care a fost pierdut. Voi în schimb, v-aţi exercitat puterea asupra 
lor, supunându-i pe nedrept.
Fanii mei, săracii, s-au pierdut pe străzile vieții și au devenit o pradă 
ușoară pentru falşii profeți și falsele evanghelii din aceste zile, și nu 
există nici un un lider care să-i călăuzească în conformitate cu voința 
mea” (cfr.Ezechiele 34).
Și care va fi noua organizaţie, proiectul ideal pe care Dumnezeu îl are 
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în minte, dacă nu adevărata şi originala teocraţie, în care numai Isus 
este capul şi toţi fanii Săi sunt oi şi preoţi în acelaşi timp? Tot steaua 
mea polară afirmă cu tărie: „De aceea, eu Domnul Dumnezeu voi cere 
tuturor liderilor spirituali roadele muncii lor, şi le voi lua dreptul de a 
conduce pe fanii mei. Da, eu voi smulge pe fanii mei de sub controlul 
lor pentru că eu însumi voi avea grijă de ei„ (vezi Ezechiel 34).

Teocraţie 2.0 

Dumnezeu a tolerat timp de secole faptul că poporul Său / Biserica 
se conformează după chipul şi asemănarea altor popoare / biserici 
matrixiene.
Dar în ultimul timp, va exista o nouă şi ultimă teocrație 2.0. Da, ai 
auzit bine, Isus în persoană va fi unicul păstor şi împărat al turmei 
Sale, numită dealtfel ”rămăşiţă”, conducând astfel poporul Său să 
reflecte imaginea de umilință demonstrată de El. Și astfel ierarhica 
piramidă matrixiană, respectiv turnul Babel 2.0, va fi distrusă la 
sol... şi nu va mai fi găsit-ă. Iar  poporul lui Dumnezeu va fi un popor 
numai din neprihăniți (Isaia 60:21).
Chiar şi celebra profeție a lui Ioel vorbește despre teocrația 2.0 a 
ultimelor zile: „După aceea, voi turna din Duhul Meu peste orice 
fan al meu (nu doar peste unii): fiii și fiicele voastre vor prooroci (dar 
al proorociei mai mult decât un titlu), bătrânii voştri vor visa vise 
(idem), şi tinerii voştri vor avea vedenii (idem)” (vezi Ioel 2:28).
Iată Isus, prin succesorul Său, Duhul Sfânt, care ia în mâna Sa frâiele 
din Biserica Sa. Iată ultima rămăşiţă! Acestă rămăşiţă va fi o biserică 
care nu mai are nici un un compromis cu modus operandi e vivendi a 
lui Matrix. Aceasta va reflecta pe deplin chipul lui Dumnezeu cum a 
învăţat de la  Isus. Va fi un popor care se va întoarce la voia originală şi 
pură a lui Dumnezeu, fără adaptări umane matrixiene. Turnul Babel, 
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care se ridică în mijlocul poporului lui Dumnezeu va fi abandonat și 
fiecare fan al lui Isus va fi în contact direct cu mărturia lui Isus, adică 
Duhul Sfânt. Fiecare fan al lui Isus va fi templul mărturiei lui Isus şi 
al Duhul Sfânt, nu doar respectând literalmente legea morală a lui 
Dumnezeu, ci luându-şi forma perfectă tridimensională în sensul cel 
mai curat și profund.
Ultima rămăşiţă va fi un popor de preoți unde cel mai mare va fi cel 
mai umil, primul va fi ultimul. Dar în adevăratul sens al cuvântului! 
Și numai această rămășiță va reuşi să ducă la îndeplinire  marea 
împuternicire a lui Hristos, ducând Evanghelia în tot Matrixul! Și 
numai atunci va veni sfârșitul pentru fanii din Matrix, și un nou 
început pentru fanii lui Isus.

Ultima împărăţie

Iată, un  împărat va împărăţi cu dreptate, şi voievozii vor cârmui 
cu nepărtinire. Acel om va fi ca un adăpost împotriva crizei, ca un 
loc de scăpare împotriva oricărei calamităţi, ca pâraiele de apă într-
un pământ uscat şi ca umbra unei stânci înalte într-un ţinut însetat. 
Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor 
lua aminte. Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege, şi limba 
gângavilor va vorbi iute si desluşit.  Nebunul nu se va mai numi ales 
la suflet, nici mişelul nu se va mai numi cu inima largă.
(ISAIA 32: 1-5)
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Strigătul

Prostituata

Conceptul de castă e diametral opus conceptului de egalitate. 
Conceptul de castă, iniţial se referă la societatea indiană, dar vine 
folosit prin extensie şi în alte contexte pentru a se referi la orice grup 
social închis, chiar şi în societăţi care nu sunt divize în caste.
Cuvântul „castă” mai recent a luat sensul de casta celor puternici, 
adică grupuri de persoane care se bucură de privilegii nejustificate 
apărându-le şi mărindu-le numărul fără ruşine. Aşa că astăzi, 
„castă” indică pe acei oameni care sunt în vârful piramidei ierarhiei 
matrixiene.
În partea de jos a piramidei ierarhiei matrixiene se află, dimpotrivă, 
multe clase de persoane chiar şi foarte diferite, pe care le uneşte 
dispreţul comun şi cea mai feroce marginalizare. Una dintre acestea 
este clasa prostituatelor. Cuvântul „prostituţie” vine de la un verb 
latin care indică situaţia unei persoane (de obicei sclavă) ce nu 
„se” prostituieşte, dar care vine pusă în vânzare ca o marfă în faţa 
magazinului patronului său. Această sursă istorică subliniază deci 
starea comună a prostituatei, care nu exercită independent profesia 
sa ci în oarecare mod vine indusă de alţii cărora le place să fie numiţi 
„protectori” dar care în realitate o supun umilinţei, conducând-o 
la un rang inferior, negându-i astfel drepturile fundamentale, 
înrobindu-i fără milă trupul şi sufletul. Şi cum în Matrix prostituţia 
vine menţionată ca cea mai veche profesie din istoria omenirii, tot aşa 
înrobirea şi subjugarea femeii de către om este abuzul cel mai repetat 
şi protejat din istoria omenirii de către o creatură pentru aproapele 
său . Într-un fel, prima casta matrixiană este constituită din sexul 
masculin, care dintotdeauna s-a considerat superior celuilalt sex. 
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Chiar şi astăzi , această inegalitate nu a dispărut.
La fel ca şi diferențierea dintre rase (un alt rău groaznic în ochii lui 
Dumnezeu) unde desigur, una reuşeşte mereu să-și câștige dominaţial 
asupra alteia, astfel clasificarea sex-istă a creat fiii lui Dumnezeu de 
prima clasă socială şi fiii lui Dumnezeu de ultima clasă. Iar această 
viziune a fost încorporată pe deplin chiar şi în sfera religioasă. Din 
contra , ambientul religios este astăzi unul dintre domeniile care 
rezistă cel mai mult la paritatea sexelor. Ce paradox : urmașii lui 
Isus, maestrul egalităţii și a iubirii necondiționate pentru aproapele, 
cel care a învățat că primii vor fi ultimii, se dovedesc a fi cei mai 
stăruitori întemeietori şi protectori ai castei. Încă răsună ca un ecou în 
urechile mele afirmaţia politică incorectă a lui Isus, care spune castei 
că va fi precedată în Împărăţia cerului chiar de mulţimea prostituatelor 
umilite ( Matei 21:31,32 ).
• Da, Isus este profetul egalității și cel mai mare protector al demnităţii 
fiecărei persoane , începând de la ultimii... cei care sunt uitaţi de 
societate pentru binele Matrixului;
• Da, Isus este cel care iubește de asemenea, prostituatele și toate 
persoanele marginalizate
din în partea de jos a piramidei ierarhice matrixiene;
• Da, Isus este în cele din urmă salvatorul celor umili și persecutați. 
Predica Sa cea mai faimoasă și mai importantă (Predica de pe munte, 
Matei 5 ne mărturisește aceasta).
Privind la exemplul lui Isus, și la compasiunea Sa pentru cei slabi 
și deposedați, este foarte dificil să ne imaginăm o diferențiere între 
bărbați și femei în trupul lui Hristos care este Biserica. Este într-
adevăr imposibil să cred că ”preoția universală„ nu este atât de 
universală încât să includă femeile. Acestora, conform Matrixului, li 
se cuvine mai mult profesia de prostituată protejată „cu iubire„ de 
supraveghetorul său aparţinător ai rasei superioare de sex masculin. 
Și atunci când, prin harul acordat de către casta bărbaților, femeile 
primesc o paritate aparentă, descopăr că totuși continuă să existe 
caste mai mici în aceeași castă.
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Cartea Genezei îmi spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul 
Său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu;  bărbat și femeie i-a creat... 
i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om”, în ziua în care au fost 
creaţi. (Geneza 1:27 și Geneza 5:2). Da, şi femeia a primit sigiliul 
lui Dumnezeu, adică similitudinea morală și caracterială în ceea ce 
privește Creatorul ei. La fel ca omul, nici mai mult nici mai puțin.
E adevărat, în Vechiul Testament, multe îndatoriri religioase au fost 
atribuite omului de sex masculin, dar, așa cum am aflat despre planul 
lui Dumnezeu cu privire la preoție, acesta nu a fost Planul ideal al lui 
Dumnezeu, ci doar o așteptare a Tatălui Meu ceresc pentru a conduce 
cu blândețe și determinare poporul Său să  facă voia Sa perfectă și 
originală. Iar perfecțiunea cuprinde egalitatea absolută dintre toate 
ființele umane, de orice rasă, țara, limba și sex. O paritate de o 
demnitate cu adevărat universală care descompune toate barierele 
create de om după chipul și asemănarea lui Matrix și a prințului său.
Adevărata prostituată este acel fiu al lui Dumnezeu, care permiţând 
prințului de Matrix să-l folosească ca tiran și asupritor împotriva 
aproapelui său, i se vinde. Sunt eu o prostituată? Mă vând şi eu uneori 
tiranului acestei lumi?

Fariseu 

Când Isus trăia pe acest pământ, folosea   fară îndoială cuvinte dure 
la adresa elitei religioase din vremea Lui, a fariseilor. Chiar i-a numit 
„pui de năpârci” şi „morminte văruite.” 
Dar cine sunt fariseii din timpul meu? Fac şi eu parte din această castă 
de aroganţi religioşi, care se cred mai buni decât alţii pentru faptul 
că posed multe cunoştinţe biblice şi pentru că respectă la perfecţie 
riturile şi îndatoririle bisericeşti?
Fariseii matrixiani nu sunt deloc uşor de demascat, dar Isus îmi indică 

119



majoritatea defectelor care-i caracterizează pe aceşti falşi bogaţi 
spirituali;
• Fariseii celui de-al treilea mileniu sunt oamenii şi femeile care 
idolatrizează respectarea propriilor ritualuri şi îndatoriri religioase, ca 
şi cum  ei ar reprezenta strada care duce la cer;
• Fariseii celui de-al treilea mileniu folosesc propriile forţe pentru a 
atinge standardele unui perfect „creştin matrixian;
• Fariseii celui de-al treilea mileniu nu cunosc Duhul lui Dumnezeu…
ei de fapt sunt pătrunşi de duhul propriului EU;
• Fariseii celui de-al treilea mileniu sunt vipere pentru că, văzuţi de 
aproape, se aseamănă mult cu vechiul şarpele care a hipnotizat pe 
antenaţii mei cu filosofia de exaltării de sine proclamată ca adevăr.
Isus, ca  profet ce era, a pregătit deja cu două mii de ani în urmă 
un mesaj de pocăinţă şi de trezire pentru fariseii celui de-al treilea 
mileniu. Îl pot găsi în Apocalipsa 3 în scrisoarea adresată bisericii din 
Laodicea, adică ultima biserică înainte de glorioasa Sa revenire. În 
această scrisoare El spune cu dragoste viperelor spirituale al timpului 
meu:
• Dă-ţi seama că tu eşti sărac şi orb din punct de vedere spiritual;
• Deschide-ţi ochii, ieşi din întunericul lui Matrix şi vino să mă 
cauţi; 
• Acceptă cu umilinţă reproşul meu şi schimbă-ţi viaţa.
Isus e la uşi! E timpul să mă trezesc, e timpul sa-mi schimb viaţa, e timpul 
sa fac reformă în caracterul meu revoluţionând astfel lumea întreagă… 
e timpul să ies din Matrix!
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Wittenberg 2.0 

1. Când „fariseii” mustrau pe cetățenii din Matrix, din cauza multelor 
lor cunoştinţe de doctrine, „prostituatele”, doreau să reflecte cea mai 
pură şi mai profundă imagine morală a Creatorul lor.
2. Când „fariseii” divulgau public faptele lor mincinoase, deoarece 
numai superficial aderau la poruncile cerului, „prostituatele”, se 
umileau în faţa Creatorului lor pentru a primi un transplant al inimii 
de piatră în carne.
3. Când „farisei” se mândreau cu al lor sigiliu doctrinal exterior de 
apartenență la poporul ales,  „prostituatele”  dădeau dovada sigilului 
lor caracterial interior aducând multe roade interioare  şi apoi 
exterioare.
4. Când „fariseii” pretind primele locuri şi cele mai mari onoruri 
omeneşti, „prostituatele” au grijă doar de slujirea şi responsabilitatea 
faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele fiind sigure de aprobarea lui 
Dumnezeu.
5. Când „fariseii” mor de invidie pentru binecuvântările divine 
revărsate peste „prostituate” și vameşi, „prostituatele” se lipsesc de 
tot ceea ce au, cu scopul de a-şi ajuta aproapele ce a ajuns în ghearele 
răului.
6. Când „farisei” se declară cu mândrie „rămăşiţa” lui Dumnezeu, 
„prostituatele” ascultă cu inimi recunoscătoare chemarea divină 
pentru a ieși din Matrix .
7. Când „fariseii„ se extenuează pentru a ține sub controlul lor lucrarea 
lui Dumnezeu, „prostituatele„ se supun călăuzirii Duhului Sfânt ce a 
găsit în ele templul Său.
8. Când „ fariseii „ caută cu obstinație Spiritul profeției doar în trecut, 
„prostituatele„ (afectate de profețiile biblice despre ultimele zile) 
deschid larg inimile eventualelor inspirații divine.
9. Când „farisei„ blochează voia lui Dumnezeu din teama de a-şi 
pierde puterea asupra conștiințelor altora, „prostituatele„ sunt atente 
la Duhului lui Dumnezeu cu bucurie în ascultare de voia Sa .
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10. Când „fariseii„ dorm liniştiţi în Matrix cu falsa certitudine 
că fi în curând vor trebui  să lanseze strigătul de la miezul nopții, 
„prostituatele,” cu durere imensă recunosc că nu sunt vrednice să 
dezlege încălţămintea Mântuitorul lor.
11. Când „fariseii„ se roagă pompos împreună cu preoţii lui Baal şi 
Astarte, „prostituatele„ execută cu blândeţe şi determinare mandatul 
lor incorect din punct de vedere politic.
12. Când „farisei„, în completa orbire  spirituală păcatuiesc de neiertat 
împotriva Duhului Sfânt, „prostituatele„ reaprind lampa lor cu ulei păstrat 
de mult timp deoparte, mergând astfel în cele din urmă în întâmpinarea 
mirelui.
Sunt eu un fariseu sau mă simt o „prostituată”, săracă, oarbă şi prost 
îmbrăcată?

Falşii profeţi

În timp ce Isus mă învață să fiu umil şi blând, proorocii mincinoşi mă 
învață cum să mă simt mai bine şi mai sfânt decât alţii.
În timp ce Isus îmi dezvăluie iubitor că sunt un păcătos, profeții 
falşi îmi arată că aparţin Bisericii adevărate şi că urmez adevăratele 
doctrine.
În timp ce Isus îmi arata cum se îngenunchează în faţa celui mai mic, 
falşii profeţi îmi arată cum să mă umilesc doar în faţa celui puternic.
În timp ce Isus înalţă copiii şi pe cei cu inima curată, proorocii 
mincinoşi înalţă pe lideri şi înțelepciunea umană.
Acei lideri religioşi care exprimă, spre deosebire de Isus, mesajul lor 
cu un sentiment de superioritate sectară, sunt profeți falşi, pentru că 
în împărăţia lui Isus nu vor ajunge primii ci ultimii.
Acei lideri religioşi care incită adepții lor să se simtă în Biserică 
adevărată, mergând în toată lumea să predice Evanghelia aceasta 
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luciferică a exaltării de sine, sunt falşii profeţi profund supuşi duhului 
lui antihrist.
Acei lideri religioși care-i încurajează pe fanii lui Isus, să caute 
superioritatea religioasă mai degrabă decât înjosirea voluntară de sine, 
sunt falşi profeţi ce aseamănă atât de mult cu ocultul lor inspirator, 
prinţul de Matrix, cel care visa egalitatea cu Dumnezeu. Falşii profeţi 
vor inunda lumea cu un arogant îndemn de a se alătura frăţiei lor, 
deoarece, datorită faptului că ei posedă o înţelegere superioară 
a Bibliei sunt şi cei mai buni creştini. Adevăraţii fani ai lui Isus, 
dimpotrivă, vor ilumina lumea cu caracterul lor atât de asemănător cu 
al lui Isus Hristos, aducând ca roadă a acestui ADN divin o viaţă plină 
de dragoste, forţă şi umilinţă.
Ferice de cei blânzi, de cei smeriţi cu inima, de cei marginalizaţi, de 
cei ce plâng, căci ei vor locui cu mine în paradis pentru totdeauna. 
Cuvântul lui Isus.

Cincizecimea 2.0 

Epoca iluminată a generației Matrix este epoca mândriei, a exaltării de 
sine şi a aroganței.Chiar şi aşa-numiţii fani ai lui Isus, mai nou, suferă 
de mania înălţării EGO-ului lor. De fapt, ei se cred fanii minunaţi ai 
lui Isus, dar Isus le reproşează cu iubire şi determinare, spunându-le 
că sunt săraci, orbi și goi. 
Dar aceşti pseudo - fani nu iau acest strigăt de alarmă prea în serios... 
De fapt, ei aşteaptă mândri să primească puterea şi autoritatea de 
sus... cu alte cuvinte, se pregătesc să primească a doua Cincizecime 
ca apoi să facă minuni spectaculoase în Matrix. Și strategia lor de a 
se pregăti pentru a primi această autoritate divină ( proorocită biblic 
tocmai pentru aceste timpuri în care trăiesc eu) se bazează pe munca, 
învățăturile şi rugăciunile lor.
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Se anunță rugăciune şi post mondial, dar nu se smereşte în fața 
Dumnezeului lor admiţând falimentul lor spiritual.
Problema poporului lui Dumnezeu, din această eră iluminată a 
generaţiei Matrix nu o reprezintă numărul rugăciunilor lor, ci  mândria 
lor spirituală! Nu -mi pot imagina cât de multe daune ar putea provoca 
un pseudo - fan al lui Isus primind a doua cincizecime deci autoritatea 
de a face minuni. EGO-ul său , deja umflat , s-ar ridica dincolo de 
orice limită poate chiar depăşind recordul prinţului Lucifer.
1. Când preoţii 1.0 se demoralizează obosiţi şi slăbiţi dând loc la 
îndoială şi neîncredere, preoţii 2.0 se avânta cu capacitatea lor de a 
crede în promisiunea imposibilă .
2. Când preoţii 1.0 descoperă deziluzionaţi propriile contradicţii şi 
inconsecvenţe, preoţii 2.0 acceptă cu umilinţă absurdul mandat divin 
de a fi sarea pământului şi lumina lumii.
3. Când preoţii 1.0 devin mai domoliţi, după o viaţă dedicată predicării 
de doctrine şi reguli, preoţii 2.0 ies la suprafaţă ca prieteni şi fani ai 
Celui care este calea, adevărul şi viaţa... speranţa omului.
4. Când preoţii 1.0 încep să demonstreze o vedere spirituală din 
ce în ce mai slabă, preoţii 2.0 văd, datorită luminei Cuvântului lui 
Dumnezeu, cristalizarea semnelor timpului într-o manieră tot mai 
clară.
5. Când preoţii 1.0 depărtează în timp profeţia biblică dând loc 
deziluziei şi melancoliei, preoţii 2.0 se agaţă cu o vigoare reînnoită la 
aceste promisiuni de iubire şi dreptate pentru ei astăzi.
6. Când preoţii 1.0  încep să se simtă jenaţi pentru moştenirea spirituală 
care au primit-o, preoţii 2.0 (vorbind ca nişte nebuni) se fac purtători 
de cuvânt din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru aproapele.
7. Când preoţii 1.0 trec de la sentimentul de superioritate trăit în 
trecutul lor la o aplatizare conformă cu standarde umane, preoţii 2.0 
ajung cu smerenie le cele mai înalte vârfuri ale sfinţeniei inalterabile 
a caracterului lui Dumnezeu.
8. Când preoţii 1.0 sunt interesaţi să-şi păstreze status quo-ul politic 
corect, preoţii 2.0 se ocupă mai înainte de toate de viziunea/, misiunea 
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divină imprimată în sufletele lor, şi doar după acea de toate celelalte.
9. Când preoţii 1.0 abandonează lupta pentru o mai puţin solicitantă şi 
obositoare fraternitate universală, preoţii 2.0 închid fără ezitare uşile 
la infiltrările şarpelui.
10. Când preoţii 1.0 se dovedesc vechi în ochii lui Dumnezeu, 
Dumnezeu, în înţelepciunea Sa infinită ridică preoţi 2.0 necunoscuţi, 
fără nici un ban, fără sens, uneori ridicoli, cu siguranţă lipsiţi de 
experienţă şi mai puţin educaţi.
11. Când pe preoţii consacraţi 1.0 îi fură somnul după decenii de 
evanghelizare în biserică, preoţii 2.0 redescoperă adevăratul centru al 
spiritualităţii lor şi mărturiei lor în Isus din Nazaret!
12. Când preoţii 1.0, înaintea tronului lui Dumnezeu, vor arăta mândri 
al lor curriculum vitae religios, preoţii 2.0 vor continua să ceară 
iertare, cu toate că au fost deja acoperiţi cu neprihănirea lui Hristos.
Cea de a doua Cincizecime este pe cale de a coborî, dar aceasta va 
umple doar pe cei care se simt „prostituate” şi „vameşi spirituali”, 
lăsând auto-proclamata rămăşiţă cu gura uscată. Cuvântul unuia care 
este blând şi smerit cu inima: Isus!

Indignare sfântă

Există situaţii în viaţă de nesuportat şi abuzuri care nu doar se pot, 
ci trebuiesc să fie declarate. Multe exemple din Biblie cu privire la 
oamenii care apelează la Dumnezeu pentru a strigă revolta şi furia lor 
în faţa nedreptăţii... şi Dumnezeu pare să aprecieze în mod clar acest 
tip de indignare.
În acelaşi timp, sunt perfect conştient că furia nemanifestată acţionează 
ca o otravă care îmi roade inima. Nişte „broaşte”, care îmi înghit şi îmi 
ruinează viaţa şi de foarte multe ori, chiar şi pe a aceluia care e aproape 
de mine. În plus, furia poate provoca de asemenea pierderea controlului 
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de sine în mod disproporţionat atunci când emoţiile ţin controlul 
într-o asemenea măsură încât să uiţi chiar şi cauza iniţială. De fapt, 
steaua mea polară îmi recomandă: „Enervează-te şi nu păcătui , să nu 
apună soarele peste mânia ta ca să nu faci loc prinţului de Matrix” 
(vezi Efeseni 4:26).
Tot steaua polară a fiecărui fan al lui Isus (Biblia) îmi prooroceşte 
un puternic tsunami spiritual în mijlocul poporului lui Dumnezeu, 
aproape de cea de-a doua venire a lui Isus. Este vorba despre tsunami-
ul cincizecimesc mult aşteptat de milenii de către fanii lui Isus 
profund indignaţi de „omniprezenţa” virusului matrixian reprezentat 
de orgoliul uman care, fără întrerupere în istoria omenirii, generează 
abuzuri de toate felurile, chiar şi în mijlocul poporului lui Dumnezeu. 
Acest tsunami nu va fi provocat de un „muşeţel spiritual„, ci va fi 
rodul umilinţei şi pocăinţei mele înaintea Tatălui meu ceresc. Da, 
biserica acestor ultime zile (Laodicea) are o nevoie enormă să se 
pocăiască de aroganţa ei religioasă, şi să revină la „sola scriptura”, 
adică la prima ei dragoste, la pura voinţă a lui Dumnezeu. Este 
timpul Generaţiei Omega, o generaţie Christian Style care reflectă 
carecterul lui Isus, şi care cu o sfântă indignare strigă cu autoritate 
şi cu voce puternică, iluminând Matrixul cu splendoarea revoluţiei 
Sale spirituale până la capătul pământului (Apocalipsa 18: 1-2). 
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Destul!

Destul cu supremaţia bărbaţilor asupra femeilor. Suntem toţi copiii 
legitimi ai lui Dumnezeu.
Destul cu despicarea poporului lui Dumnezeu în clerici şi mireni. 
Suntem toţi preoţi. Destul exploatării orgolioase de titluri divine. 
Suntem cu toţii oi. Destul mândriei religioase din cauza unei mai mari 
cunoştinţe sau responsabilităţi. Suntem toate fecioare adormite. Dar 
NU suntem toţi fani adevăraţi şi autentici ai lui Isus.  În curând va 
deveni evident cine este mândru şi cine smerit, cine este dominant 
arogant şi cine paşnic, cine este corupt şi fals şi cine are inima 
curată,cine e ca Matrix şi cine ca Isus. Şi Isus însuşi mă avertizează 
că nu vor fi puţine surprize.
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Iluminare

Jesus killer 

Cine l-a ucis pe Isus? În mod formal au fost romanii cei ce au 
bătut cuie în Isus pe cruce, omorând de fapt, pe singurul fiu al lui 
Dumnezeu. Isus a fost condamnat la moarte de către guvernatorul 
roman Pilat din Pont, care a ţinut să demonstreze spălându-şi mâinile 
în public, că această decizie nu i-a aparţinut.
El a fost cu siguranţă autorul, braţul, dar mintea şi inima care au 
gândit, dorit şi apoi a lucrat pentru această crimă trebuie să le caut 
în altă parte.
Instigatorul acestui deicid, mi se pare incredibil, îl găsesc în poporul 
lui Dumnezeu. Şi mai precis este vorba tocmai despre acei oameni 
din poporul lui Dumnezeu, care aveau cea mai mare responsabilitate 
spirituală... Aşa-numiţii reprezentanţi ai lui Dumnezeu au ucis pe 
Fiul lui Dumnezeu! Nu este de necrezut?
Cum de aceşti reprezentanţi ai lui Dumnezeu au devenit cei mai 
mari duşmani ai lui Dumnezeu? I-a deranjat binele pe care Isus l-a 
făcut? Pe ei nu îi deranja binele, minunile sau mesajele încurajatoare 
şi de speranţă pe care Isus le-a dat, ci puterea pe care aceste lucrări o 
dădeau mesajului lui Isus. În acest fel, pur şi simplu, atât autorităţile 
cât şi autoritatea se mutau de la reprezentanţii oficiali la o persoana 
de origine umilă. Dar picătura ce a umplut paharul a fost mesajul 
revoluţionar al lui Isus, care a anulat supremaţia acestor lideri în 
conştiinţa (şi nu numai) a persoanelor.
• Isus nu idolatriza ritualurile şi tradiţiile religioase, din contra, nu de 
puţine ori  le-a descoperit înaintea tuturor ochilor;
• Isus nu-i obliga pe oameni să meargă în templu pentru a-L găsi 
pe Dumnezeu, ci El mergea prin sate şi îL prezenta pe Tatăl Său 
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Ceresc:
• Isus nu incita persoanele să-L caute pe Dumnezeu prin intermediari 
umani ci îi invita să se adreseze direct cerului printr-o o relație strânsă, 
iubitoare şi directă cu Creatorul.
Cu alte cuvinte, Isus intenţiona să elimine piramida ierarhică 
matrixiană a puterii pe care reprezentanții religioşi au construit-o 
ingenios de-a lungul secolelor, făcând apel la liderii acestei piramide 
să se scalde în umilință ,sau să se despoaie de mândra putere cu 
care s-au acoperit pe nedrept. Dar a te umili în fața persoanelor 
simple, ignorante şi nesemnificative însemna prea mult pentru aceste 
personaje care se credeau atât de importante, de speciale şi sus puse. 
Înlocuirea „dominării”, cu „a servi” se îndreaptă direct împotriva 
ego-ului acestor lideri. Dar a se închina în faţa celor simpli pentru a 
le sluji cum a făcut Isus cu ucenicii Săi, era întradevăr inacceptabil şi 
de neconceput pentru cei care se simţeau mai aproape de Dumnezeu 
decât om.
Această mentalitate care înlocuieşte mândria umană cu smerenia 
divină este de nesuportat pentru cei care sunt animați de spiritul 
prințului de Matrix. O picătură mică, dar puternică, care a făcut 
să dea afară din vas ireversibil. Era mult mai acceptabil a nu ţine 
porunca „Să nu ucizi„, decât să accepte această propunere de reformă 
interioară propusă şi trăită personal de Isus. Şi astfel, liderii religioşi 
cu fundamentala contribuţie a liderilor politici , pentru care conceptul 
de castă le era confortabil, au ucis în manieră barbară şi fără ruşine pe 
nevinovatul Mântuitor al omenirii.
Da, EGO-ul uman a ucis pe singurul Fiu al lui Dumnezeu. Orgoliul a fost 
arma care a luat viaţa dătătorul de viață. Acum înțeleg cât de periculos 
este „eu-l” meu şi mă îngrijorează mult. Eu omul , dacă nu mă supun 
schimbării ADN-ul cum mi-a propus Isus, dezvălui foarte repede 
prezența virusului de Matrix în venele mele. Este un virus purtător de 
cancer religios pe care Isus vrea să-l vindece. De fapt, steaua polară a 
fiecărui fan al lui Isus mă asigură că Dumnezeu Fiul (Isus) a fost trimis 
pe acest pământ de către Dumnezeu Tatăl pentru a aduce o veste bună 
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celor umili, pentru a lega rănile fanilor Săi care au inima zdrobită, şi 
ca să proclame libertatea robilor şi izbăvirea prizonierilor din Matrix 
(cfr.Isaia 61:1).
De fiecare dată când păcătuiesc din mândrie, aroganţă şi exaltarea EU-
lui, suprim Duhul lui Dumnezeu care vrea să mă facă asemănător lui 
Isus, adică christian style. Iată pentru ce Isus a cerut continuu fanilor 
Săi să-l urmeze, în mod evident din punctul de vedere al moralităţii 
şi caracterului. Doar a fi ca Isus, permiţând să lucreze în mine spiritul 
Său,  voi învinge virisul matrixian, vindecându-mă de letalul cancer 
religios. Dumnezeul Creatorul, chiar fiind omnipotent, este umil. 
Eu creatura, chiar fiind muritor şi mărginit, sunt arogant şi orgolios. 
Acceptarea acestei dovezi, iniţierea restaurării divine în mine, este 
calea spre nemurire. Doar fiind ca Isus, pot sta aproape de Isus. Şi 
doar fiind aproape de Isus mă pot conecta la sursa nelimitată de viaţă. 
Îndepărtându-mă înseamnă să merg de bună voie în întâmpinarea 
morţii. Am înţeles în sfârşit de către cine și de ce a fost ucis Isus.
De câte ori l-am ucis pe Isus în viața mea? Vreau să continui să fac 
acest lucru?

EGO-land 

Eu omul ce trăiesc în Matrix am o mare problemă şi această problemă 
constă în virusul exaltării EGO-ului meu. De fapt creaturile omeneşti 
care populează Matrixul sunt de două tipuri:
A. Puternici, dar fiind conştienţi de faptul că sunt mai puternici decât 
aproapele, virusul EGO-ului îi face orgolioşi;
B. Umili, dar fiind conştienţi de a fi umili se simt inferiori în comparaţie 
cu aproapele, deci slabi şi îndoiţi de spate în faţa celor puternici.
Aceste două grupuri mi se par opuse, dar realitatea pe care steaua 
mea polară mi-o arată este alta. Ambele grupuri sunt cetăţeni ai EGO-
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land-ului! Primii pentru că s-au închinat  în faţa EGO-ului personal, 
devenind astfel robii lor înşişi şi a setei lor de putere şi dominare. Al 
doilea grup, la fel, s-a plecat înaintea EGO-ului propriu supunând la 
rândul lor pe alţi fraţi mai slabi şi umili. Victima devine astfel călău 
iar spirala devastantă a orgoliului uman şi a intimidării matrixiene 
contiuă să recolteze victime.
Pe scurt, este întotdeauna EU-l unei creaturi cel care vine exaltat, în 
mod evident în detrimentul altor creaturi care vin puternic înjosite. Şi 
această dinamică bine stabilită în EGO land face aceste două grupuri 
să fie complici. Eu însumi, nu mă aflu uneori în pielea victimei şi 
alteori în cea a călăului?
Pare că nu există scăpare din legea aceasta nescrisă a Matrixului. Ori 
devin puternic, ridicându-mi coatele şi făcându-mi loc cu orice preţ, 
demonstrând astfel ca sunt corupt de virusul EGO-ului, ori mă supun 
celui mai puternic lăsând să-mi fie extirpat sentimentul de neputinţă 
şi nimic. Nu este expresia latină „mors tua vita mea” (tradusă 
înseamnă moartea ta este viaţa mea) un moto transmis în Matrix de 
mii de ani? Oare aşa stau lucrurile cu adevărat? Nu există oare o a 
treia cale care ma scoate afară din EGO-ul land matrixian, o cale care 
nu vine făcută cunoscută în Matrix şi care chiar vine negată de către 
acei lideri religioşi şi politici foarte plini de propriul EGO? Isus este 
o altă cale...din contra, Isus este adevărata şi singura cale. El însuşi a 
afirmat categoric aceasta. Eu, ca fan al Său, reuşesc să cred?
Calea lui Isus a fost demonstrată şi parcursă de EL însuşi în toată 
viaţa Sa pe pământ.
Isus se afla în afara schemelor matrixiene nefiind un cetăţean al 
EGO-landului chiar dacă era foarte puternic! Cu alte simple cuvinte, 
Isus era puternic şi umil în acelaşi timp. Puternic pentru că cerea (şi 
primea) zilnic putere de la Dumnezeu Tatăl prin Duhul Său cel Sfânt. 
Umil pentru că nu se exalta pe sine însuşi pentru această putere ce 
îi permitea chiar să învieze morţii, ci glorifica public pe Tatăl Său 
din ceruri. Steaua polară a fiecărui fan de Isus îmi clarifică faptul că 
puterea este la fel de importantă cât umilinţa: 
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A. Dumnezeu mi-a dat de fapt un duh nu de frică/slăbiciune, ci de 
PUTERE, dragoste şi chibzuinţă (2 Timotei 1:7);
B. Înainde de pieire, inima omului se îngâmfă dar smerenia merge 
înaintea slavei (Proverbe 18: 12).
Ce privelişte! Da, să vezi în EGO-ul land o persoană atât de puternică 
şi totuşi atât de smerită, este cu adevărat un spectacol. Genele ADN-
ului divin nu duc lipsă nici de putere şi nici atât de smerenie. Iar eu 
pot, devenind asemenea lui Isus...adică christian style..să fiu o lumină 
în obscura exaltare de sine a Matrixului, arătând un caracter puternic 
şi smerit..în cele din urmă dovedind ca sunt un purtător al ADN-ului 
divin necorupt şi necoruptibil.
Această metamorfoză ce înjoseşte EGO-ul meu, exaltând puterea 
divină din mine, nu poate fi realizată de nici o creatură. Ea este roada 
ce doar Creatorul poate da propriei creaturi, cand aceasta I se predă 
în totalitate. 
Sunt eu încă în EGO land? Sunt cumva ocupat să construiesc în inima 
mea o piramidă (un nou turn Babel) cu scopul de a înălţa EU-l meu? 
Satisfacţiile mele, le obţin din slujirea umilă a aproapelui sau din 
mândra dominare asupra fratelui şi surorii mele?
Puterea fără smerenie este aroganţă. Smerenia fără putere este nimic.  
Ambele străzi mă conduc în celula nevăzută (dar reală) din Matrix, în 
braţele îngâmfatului şi trădătorului prinţ. Dar nu trebuie să-mi pierd 
minţile... încă pot schimba direcţia. Da, există o cale de ieşire a eu-
lui meu din EGO-land! Isus mi-a demonstrat aceasta, invitându-mă 
să urmez exemplul Său cu următoarele cuvinte: „învaţă de la mine, 
pentru că eu sunt blând şi smerit cu inima; şi vei găsi odihnă pentru 
sufletul tău” (Matei 11:29). Cu cine mă asemăn cel mai mult? Ce 
marcă/sigiliu port eu imprimată pe fruntea mea? Ce tip de sânge 
curge în venele mele? ADN-ul meu va demonstra al cui fiu sunt, 
al Creatorului puternic şi smerit sau al prinţului de Matrix slab şi 
orgolios?
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Nebunia lui Isus

Mândria creaturii care ajunge până la  deicid, este un mister în sine, 
o realitate care sfidează orice raţionament, orice logică şi, dacă aş 
putea-o explica, recunoscându-i raţiunea de a fi şi prin urmare, 
justificarea ei, ar înceta să mai fie un rău. Deşi steaua mea polară 
aprinde o lumină asupra originii răului, demonstrându-mi îngâmfarea  
îngerului Lucifer, ea îmi spune că este vorba despre un mister (1 
Tesaloniceni 2: 7). Dumnezeu nu prezintă nici o expresie verbală ca  
soluţie a tragediei care implică întreaga creaţie. Singur Său răspuns 
este: „Emanuel”, adică „Dumnezeu cu noi”, sau Isus numit Hristos. 
Dumnezeu nu ţine nici o conferință de presă din cer şi, mai mult 
decât a da explicaţii, se prezintă în prima persoană  pe acest pământ 
nu doar purtând hainele mele, ci facându-se carne din carnea mea 
(Evrei 2:14), limitat în timp şi spaţiu, pentru a suferi cu mine şi ca 
mine răutatea orgoliului uman, pentru a o învinge şi pentru a-mi oferi 
biruinţa Sa, astfel încât aceasta să devină mântuirea mea. Isus din 
Nazaret, Dumnezeu în carne şi oase, care coboară între creaturile Sale 
pentru a le oferi o metamorfoză a ADN-ului lor: acesta este răspunsul 
lui Dumnezeu la cele mai profunde şi mai ascunse defecte de caracter 
ale mele. El nu predă nici măcar o lecţie de la catedra din ceruri, nu 
îmi adresează nici un discurs intelectual, ci vine în mijlocul creaturilor 
abandonându-Se în mâinile lor. 
Dumnezeu răspunde dramei orgoliului uman  trăindu-şi viaţa prin 
caracterul Său perfect pe acest pământ. Isus, înaintea Matrixului, 
nu oferă explicații simple, ci face simţită prezența Sa, glasul Său 
și privirea Sa. El nu distruge în mod unilateral orgoliul uman, din 
contra, există, se supune nebuneşte ca un miel când este dus la tăiere 
(Ieremia 11:19). Și acest act este atât de departe 
de filozofia  vieţii care mă înconjoară de când m-am născut, că-mi 
vine greu să-l înțeleg ...chiar şi să mi-l imaginez îmi vine greu. 
Întruparea lui Isus şi viaţa pe acest pământ descoperă dragostea 
(umilă şi în acelaşi timp infinit de puternică) lui Dumnezeu, care 
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demonstrează că este atât de solidar cu omenirea încât nu se eschivează 
de la nimic din tot ceea ce puterea devastatoare a orgoliului provoacă 
în mine omul. 
Dumnezeu a venit printre oameni; aceasta înseamnă că EL a intrat în 
închisoarea Matrixului pe care omenirea şi-a construit-o pe acest bob 
al universului, şi a început să meargă prin pustia înfocată a acestei 
lumi ca să vină si să declare tuturor creaturilor universului: „Te 
iubesc cu o iubire veşnică” (Ieremia 31:3). Atotputernicul Dumnezeu 
suferă toate acestea pentru a învinge răul, mândria mea, nu cu puterea 
Lui nelimitată, ci cu slăbiciunea Sa arbitrară, prin umilinţa Sa. Este 
şocant! 
Momentul spălarii picioarelor este una dintre cele mai puternice 
manifestări care dă de înţeles omenirii ca este cu adevărat iubită de 
El, si că singura cale de ieşire este doar o schimbare a ADN-ului, de 
la slab şi mândru, la puternic şi umil. Dacă la spălarea picioarelor nu 
văd nimic, decat un nebun care a coborat în mod voluntar în Matrix 
pentru a fi un erou, şi nu o persoană a Dumnezeirii, care se smereşte 
în faţa ultimului dintre creaturile Sale, înseamnă că eu încă mai trăiesc 
în Matrix, aşa cum din păcate face majoritatea fanilor lui Isus . 
În Isus, Creatorul (Evrei 1:2, Coloseni 1:15-17, Ioan 1:1-3) a coborat 
printre creaturile Sale, în Isus a devenit accesibil omului şi vorbeşte cu 
el „faţă în faţă, ca un om care vorbeşte prietenul său” (Exodul 33:11). 
Ceea de ce am nevoie este Dumnezeul care vine din veşnicii, coboară 
pe pământul meu şi intră în timpul meu. În Isus eu îL întâlnesc 
tocmai pe acest Dumnezeu pe teritoriul istoriei mele atât de dificilă 
şi dureroasă. Iar în această venire a Sa printre noi oamenii, ca un 
semen de-al nostru pot descoperi aceeaşi dragoste a Tatălui Ceresc şi 
înţeleg că Dumnezeu vrea să-mi slujească cu umilinţă mie creaturii şi 
să nu îi slujesc eu (Matei 20:28). Domnul universului demonstrează 
acest lucru nu făcându-i pe oameni să  îngenunchează în faţa lui, ci 
îngenunchind EL în faţa lor să le spele şi să le şteargă picioarele după 
o zi de mers pe jos pe străzile murdare din Ierusalim (Ioan 13:5). Şi în 
camera de sus, unde ucenicii stau în jurul lui Isus, pot să abandonez 
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în sfârşit concepţia pe care mi-am făcut-o despre Dumnezeu şi să 
descopăr că Creatorul este Tatăl meu iubitor, puternic şi umil care în 
curând mă va duce acasă.
Da, spălarea picioarelor ne prezintă un Dumnezeu nebun de o 
dragoste inexplicabilă pentru familia umană; un Dumnezeu dispus să 
renunţe la măreţia Sa, la primatul de necontestat şi unic. Dar lucrul 
cel mai incredibil şi paradoxal este că smerenia lui Dumnezeu este 
adevărată Sa măreţie, mai mult decât omnipotenţa Sa, mai mult decât 
omniscienţa Sa şi chiar mai mult decât omniprezenţa Sa. Cel care 
guvernează universul se prezintă lumii precum Creatorul care se 
îngenunchează în faţa creaturii. Gena smereniei face astfel inextricabil 
parte din patrimoniul genetic al lui Dumnezeu.
Dar cel mai uimitor este faptul că din această poveste umilitoare, a 
spălării picioarelor ucenicilor de către Isus, vine pentru umanitate 
scânteia salvării de răul original al mândriei umane.
Isus, demonstrând umilinţa lui Dumnezeu ca gena ADN-ul său 
divin, provoacă dura reacţie a puternicilor şi aroganţilor cărturari şi a 
orgolioşilor lideri religioşi şi politici din timpul Său.
Devenind  „prietenul celor din urmă”, a devenit duşmanul „celor 
dintâi”. Revendicând un Dumnezeu care stă pe partea celor „săraci 
cu duhul” vine atrasă opoziţia sângeroasă a cameleonilor matrixieni, 
care în ciuda faptului că sunt demoni se deghizează drept îngeri în 
fiecare zi. Astfel, Isus suferă din cauza mesajului său de eliberare 
a celor săraci şi umili, mergând până la moarte din dragoste pentru 
sclavi.
Îmi este absolut clar acum că Isus nu mă ajută prin puterea omnipotenţei 
Sale ci  prin smerenia Sa! Doar Dumnezeul care se înjoseşte, primul 
care se pune de bunăvoie pe ultimul loc este capabil să ofere ajutor... 
Aceasta este inversarea  mentalităţii omului matrixian. Eu omul sunt 
chemat să mă alătur umilinţei lui Dumnezeu în faţa lui Matrix, un 
paradis pentru EU-l uman, o lume fără Dumnezeu.
Această frumoasă nebunie a lui Isus mă va scoate din Matrix, simt 
aceasta!
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Matrix în stare pură

Potrivit cu steaua polară a fiecărui fan al lui Isus, Armaghedon 
reprezintă ultimul război dintre Isus și Matrix. Dar acest război 
nu va vedea pe Isus opunându-se unui cult religios şi nici măcar 
unei națiuni. Acesta nu va vedea în prim-plan fiara care se 
ridică din mare și nici fiara care se ridică din pământ. Desigur, 
apocalipsa vorbeşte despre aceste fiare, care există într-adevăr 
(vezi Apocalipsa 13).
Dar cea mai periculoasă fiara cu care Isus se va confrunta în bătălia 
de la Armaghedon este cea care se ridică din inima fiecărei creaturi. 
Da, mândria mea va fi ultimul obstacol care-L va separa pe Isus de 
victoria Sa. Nu e o nebunie?
Toate organizațiile matrixiene care s-au abandonat în brațele prințul 
de Matrix nu sunt decât o consecință a orgoliului uman...  nu sunt 
decât roadele fiarei care se ridică din  EGO-ul, subsemnatului... 
nu sunt altceva decât fiicele creaturii care vrea să se pună în locul 
Creatorului Său. Iată Matrix în stare pură!
Cine vorbește împotriva Matrixului cu un sentiment de superioritate 
este deja victima involuntară a virusului matrixian al exaltării de 
sine, rodul aroganţei religioase a fariseică. Cine etichetează pe frații 
săi ca fan de Matrix considerându-se mai bun, nu-şi dă seama că el 
însuşi este a nu ştiu câta încarnare a Matrixului. A opune rezistenţă 
diferitelor materializări (fiare) ale Matrixului din lume nu are nici 
o importanţă dacă mi-am abandonat inima EGO-ului meu, pentru 
că Matrix este în mine şi cel mai apropiat şi încăpățânat Antihrist 
al meu poate fi reprezentat chiar de EGO-ul meu. Aşa cum Isus 
nu a luptat împotriva persoanelor ce se prestau ca instrumente ale 
răului, ci împotriva răului în sine, la fel un fan al lui Isus nu aleargă 
după vânt în diferitele manifestări ale răului, ci se ridică cu vigoare 
şi mândrie împotriva originii răului, mai ales atunci când o vede 
în el însuși. Câţi aşa-numiţi fan de Isus, chiar şi astăzi, văd fiare şi 
antihrişti la fiecare colţ, dar nu percep gena răului din ADN-ul lor? 
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Isus m-a învățat să elimin mai întâi bârna din ochiul meu, şi numai 
după aceea să-l ajut cu iubire pe aproapele meu şi să scot paiul din 
ochiul său.  Dar a urma pe Isus cu „stilul” Său este o chestiune de 
umilință la care „stilul Matrix”, pur şi simplu nu se poate îndoi. În 
fond, nu va fi foarte greu pentru Isus (El care reuşeşte să vadă în 
inima mea) să dividă creaturile umane (vii sau morţi) în fanii Săi şi 
fanii de Matrix.
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De la omidă la fluture

Prefață 

Principalele stadii ale vieţii unui fluture sunt patru: ou, omidă, pupă 
şi adult.

1. Ou: cu puţin înainte de momentul deschiderii oului pot vedea 
tânăra omidă mişcându-se în interiorul său.

2. Omidă: apoi decupează un fel de capac circular în carcasa rigidă 
a oului, împingându-şi corpul afară zvârcolindu-se.

3. Pupa: omida alege o ramură şi ţese o pernuţă de mătase la care 
îşi leagă coada. Fixându-şi o centură din acelaşi material în jurul 
corpului, rămâne unită  cu ramura. După un timp cuticula pupei se 
fisurează de-a lungul în partea din spate şi pupa începe să iasă. O 
serie de contorsiuni împinge cuticula omidei spre coadă. În acest 
moment pupa îşi asume forma sa definitivă.

4. Adult: învelişul pupei se fisurează şi fluturele începe să iasă cu 
greu. Astfel ia naştere fluturele, care complet dezvoltat, are un stil de 
viaţă complet diferit de cea a omidei. Moartea omidei eu o numesc 
fluture. Moartea EGO-ului meu, Isus o numeşte RENAŞTERE.
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Oul: închisoarea EGO-ului meu

În psihologie, termenul „narcisism” este folosit pentru a descrie 
atât iubirea normală de sine, cât şi egocentrismul nebun cauzat de 
o tulburare a sentimentului de sine. În schimb în limbajul de zi cu 
zi, fiind folosit ca un sinonim pentru egoism /vanitate/prezumție, 
termenul „narcisism”, identifică de obicei cazuri nesănătoase și 
dezechilibrate. Narcisismul (înțeles în sens nesănătos) limitează 
discernământul. De fapt orice narcisist consideră lucrurile sale ca 
fiind cele mai bune, cele mai frumoase. Deseori logica narcisistului 
atinge enorme disorsiuni, fiind plin de prejudicii contra a ceea ce nu 
este al său. Lumea din exterior e inferioară, periculoasă, imorală. El 
şi tot ce este al său vine supraestimat. De fapt, narcisistul  de multe 
ori transformă realitatea  în aşa fel încât să fie conformă cu imaginea 
sa narcisistă de sine. Cu cât mai mult este intens narcisismul, cu atât 
mai puțin persoana narcisistă acceptă propriul faliment, sau critici 
de la alții... chiar dacă critica vine făcută de Creatorul său într-o 
manieră constructivă și iubitoare.
Esenţa acestei supraestimări a propriei poziții şi ura pentru toţi cei 
care nu sunt de acord cu tine, înseamnă narcisism.
În sfera religioasă narcisistul se înjoseşte de multe ori pentru a deveni 
un obiect al admirației de sine. Narcisistul deci, poate lua poziţia 
unui sfânt, demonstrând o aparentă smerenie. Narcisismul aplicat 
unui grup social indică uneori elitismul sau indiferența pentru alţii. 
Supraviețuirea unui grup depinde de faptul că membrii săi să ia în 
considerare importanța sa la fel de mult sau mai mult decât propriile 
lor vieţi, şi să creadă în valabilitatea sau superioritatea grupului 
lor, în comparație cu altele. Fără o astfel de proiecţie narcisică a 
grupului, energia necesară pentru a-l sluji, sau chiar de a face mari 
sacrificii pentru el, este foarte mult diminuată. Iar pentru cine e sărac 
în toate sensurile, orgoliul narcisist de grup poate reprezenta singura 
sursă foarte eficientă de satisfacție. Narcisismul de grup are nevoie 
de satisfacţii. Superioritatea unui grup asupra altuia. În grupurile 
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religioase, această satisfacție este furnizată de ipoteza că grupul meu 
este singurul care are tot adevărul și, prin urmare, singurul ce duce 
mai departe voința superioară a adevăratului Dumnezeu. Mai mult 
sau mai puțin toate grupurile religioase prezintă semne evidente 
de narcisism. De fapt, fiecare denominaţiune religioasă e convisă 
că este singura adevărată (sau cel puțin cea mai bună) şi dorită de 
Dumnezeu. Aşadar religia dă naștere cu ușurință  manifestărilor 
narcisiste de grup. Isus îmi spune: „Să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți.” El adaugă: „Iubeşte-l pe duşmanul tău”. Lupta împotriva 
idolatriei este lupta împotriva narcisismului, pentru că dumnezeul 
cel mai utilizat în Matrix  este EU-l uman. Ideea lui Dumnezeu ar 
trebui să reprezinte negarea narcisismului, dar omul religios prea 
adesea s-a identificat cu Dumnezeu, într-un mod narcisist. Cu alte 
cuvinte, omul, prin cunoaștere, se simte un dumnezeu, iar prin 
apartenența la „grupul adevărat” se simte superior semenului sau 
aproapelui său.
Scopul fiecărui fan al lui Isus este de a depăşi propriul narcisism 
(individual/social/ religios), ieşind de fapt din închisoarea 
propriului EGO. Numai dacă reuşesc să lichidez iluziile ego-ul meu 
indestructibil din dorinţa mea, atunci pot să fiu deschis către lume 
şi în relaţie deplină cu ea. Trezirea pe deplin, înseamnă a înlocui 
narcisismul cu „ să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
Deplina maturitate spirituală o obţin prin eliberarea de narcisism... 
cu alte cuvinte eliberarea de înalţarea se sine al propriului „EU”.
Un adevărat fan al lui Isus iese din închisoarea propriului EGO.

Omida: My way (în felul meu)

Matrix mă îndoctrinează încă din copilarie să fiu eu însumi, trăindu-
mi viața în „felul meu”. Există mii de cântăreţi şi cântece care lauda 
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această „libertate” absolută de a fi. Dar există într-adevăr un „în 
felul meu”, care să fie neutru  în comparaţie cu felul lui Isus şi al lui 
Matrix... mai pe scurt, un fel cu adevărat doar al meu?
Un fan al lui Isus ascultă învăţăturile lui Isus, cel care îmi spune 
că cine nu este „în felul Său” este împotriva Sa, adică e ca Matrix. 
Potrivit lui Isus nu există alte modalităţi/stiluri.
„În felul meu” este de fapt o minciună ingenioasă a prinţului 
întunericului care în spatele acestei pseudo–libertăţi ascunde robia „în 
felul său”, adică stilul său rebel, care respinge cu mândrie iubitoarele 
şi înţeleptele sfaturi ale Creatorul său şi al meu.
Dumnezeu, care m-a creat, îmi oferă liber felul de a trăi în armonie cu 
întreaga creaţie. Depinde de mine dacă aleag acest fel, în conformitate 
cu voia Sa şi în favoarea binelui meu, sau mă revolt împotriva acestui 
fel de a trăi, devenind de fapt un duşman al Creatorului, creând 
dezechilibru în Univers.

Pupa: un adevărat om

Omul a fost făcut din pământ, în cazul că nu este umil ca pământul, 
atunci acesta nu este un om (proverb arab).
În mai multe rânduri, ucenicii lui Isus discută între ei pentru a vedea 
cine este cel mai potrivit să stea la dreapta Învăţătorului în Împărăţia 
Sa. Atunci Isus ia un copil, îl aşează în mijloc punându-l ca un ideal 
de atingere, spunând: „...Dacă nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu 
nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor...” (Matei 18:3).
Copilul este prototipul unei persoane în continuă dezvoltare, o viaţă 
care evoluează, nu blocată de timpul şi de obiceiurile matrixiene şi 
puţin afectată de virusul mândriei umane. Copilul este încă aproape 
de sursa vieţii, care este Isus. El este aproape de-al său „pământ”, 
de-al său „humus” ...Din această realitate (humus) derivă termenul 
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umilinţă.
A fi umil înseamnă, de fapt, să fii aproape de sol. Şi fiind aproape 
de sol înseamnă a conştientiza propriile rădăcini  şi dependenţa de 
propriul Creator.
Pentru societatea matrixiană, dimpotrivă, adevăratul om este viril, 
puternic ...cel care „nu trebuie să ceară vreodată.” Pentru Isus, 
în schimb, adevăratul om, adică omul christian style pe care EL îl 
recunoaşte făcându-l să intre în a Sa împărăţie cerească, este cel care, 
în smerenia se aseamănă cu un copil.
Spre care tipologie de om evoluez eu?

Fluture: Învaţă de la mine

Dumnezeu nu s-a manifestat în Isus în modul de a atrage atenţia. El 
nu a fost  îngrijorat să apară sub reflectoarele TV sau în vreun loc sau 
familie care i-ar fi asigurat vizibilitate, prestigiu şi faimă. S-a nascut 
într-o săracă familie şi într-o locuinţă modestă, aproape ca un refugiat 
într-o ţară străină. Aceasta e o lecție pentru mine cel ce mă numesc 
fanul Său, de multe ori în căutare de consimțământ, de aprobare, ca şi 
cum de aceasta ar depinde evaluarea lui Dumnezeu cu privire la mine. 
Dumnezeu nu mă evaluează potrivit cu aceasta.
El mă acceptă chiar şi în întunericul existenţei mele, în anonimatul 
acelui puţin bine pe care îl pot face în jurul meu.
Dumnezeu mă acceptă când reuşesc să fiu politicos, amabil, plin de 
compasiune, umil şi dispus să iert, disponibil pentru alţii, fiind fericit 
şi transparent în micile fapte de zi cu zi,  atunci când toţi ceilalţi nu 
mă apreciază pentru  faptul că nu pot face ceva senzaţional pentru 
a atrage atenţia. La acest capitol, mai am multe de învăţat de la 
Învăţătorul meu Isus. 
El spune, „... învaţă de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inima; şi vei găsi odihnă pentru sufletul tău...„. 
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Resurrection

Minority report 

Mintea  cetăţenilor Matrixului, chiar fiind vie şi viguroasă din punct 
de vedere biologic, în realitate a fost violată de prinţul de Matrix şi de 
al său corectat „Mainstream thinking” (Curent de gandire majoritar). 
Acum gandurile libere cu adevărat sunt pe cale de dispariţie, cedând 
locul celor mai simple ganduri preambalate de „Mainstream thinking”. 
Toate acesta se întâmplă într-un mod tăcut şi invizibil, exact pentru 
că este vorba nu despre o violenţă fizică ci psihologică şi spirituală. 
Devine din ce în ce mai incomod să ai o gândire diferită de preamărita 
majoranţă, şi puţinii „minority report” (minoritari) care circulă, vin 
criticaţi ca fiind surse de subversiune şi agresori ai păcii publice, 
suportând (în cel mai bun caz) apelativul de „gândire clandestină”, în 
timp ce în cele mai rele cazuri, ascunderea sub întuneric şi cenzura.
„Mainstream thinking”-ul religios de astăzi nu acceptă „minority 
report„-ul lui Isus care prin steaua Sa polară mă învaţă:
• egalizarea între sexe, conducând pe toţi copiii lui Dumnezeu la 
acelaşi nivel, la aceeaşi demnitate şi responsabilitate;
• eliminarea clasei laicilor ridicând pe orice fan al lui Isus spre al său 
PREOT;
• eliminarea orgolioasei piramide ierarhice din sânul poporului lui 
Dumnezeu, conducând pe toate creaturile la statutul de „oaie”.
În mintea mea există urme ale acestei violenţe tăcute şi invizibile? 
Sau zi după zi demonstrez ca am puterea morală de a mă ridica (în 
mod pacific dar determinat) împotriva prinţului violator şi adepţilor 
castei sale devenind astfel un promotor activ „minority report” al lui 
Isus?
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Deschideţi creierul

Dumnezeu l-a creat pe om liber din punct de vedere intelectual.
Creatura lui a fost concepută pentru a gândi liber şi pentru a lua 
propriile decizii pe cont propriu. Creierul meu este capabil să 
studieze, să analizeze şi să evalueze. Cu alte cuvinte, este inteligent. 
Wikipedia îmi spune că „inteligenţa, operaţională, este abilitatea de 
a rezolva probleme.” Nu a fost scopul Creatorului reducerea creierul 
meu la a îndeplini sarcinile unui hard disk care stochează informaţiile 
introduse din exterior.
• Care inteligenţă a hotărât ca eu să fiu creştin?
• Care inteligenţă a decis ca eu să aparţin  bisericii X?
• Care inteligenţă a decis  ceea ce să cred ca fiind corect şi / sau 
greşit?
Societatea matrixiană de astăzi încă din primii mei ani de viaţă mi-a 
întipărit în minte că în orice domeniu există creiere mai „iluminate” 
decât al meu. Dacă doresc să avansez în ştiinţă trebuie să absorb 
învăţăturile minţilor iluminate din acest domeniu, dacă doresc să 
aprofundez economia trebuie să mă adresez „guru-lui” acestei 
ramuri.
Aceeaşi mentalitate piramidală s-a infiltrat în spiritualitate. Astăzi, în 
Matrix, trebuiesc întrebaţi liderii religioşi ceea ce este bine şi ce este rău. 
Chiar şi în acest domeniu, creierul meu este în primul rând folosit 
pentru a absorbi şi stoca convingerile externe deja pre-ambalate.
Isus a trăit în afara mentalităţii piramidale matrixiene. Isus şi-a deschis 
creierul, şi-a deschis inima şi L-a căutat El personal pe Dumnezeu. 
Desigur, în acelsşi timp era Dumnezeu şi Mare Preot. Dar şi eu vin 
numit în Biblie „fiul lui Dumnezeu” şi „preot al Celui Prea Înalt”.  
Nici un lider religios omenesc trebuie să ia locul creierului meu. Nici 
o biserică trebuie să ia locul lui Isus! Un fan al lui Isus îşi deschide 
creierul şi foloseşte darul inteligenţei pe care Dumnezeu i l-a dat chiar 
şi în domeniul spiritual.
Doresc să-mi amintesc că Dumnezeu vrea să vorbească direct cu 
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mine, nu are nevoie de intermediari. Faptul că El a trimis pe singurul 
său fiu Isus pe acest pământ, demonstrează aceasta. Vreau să-mi 
deschid creierul şi inima adevărului care vine direct de la Creator.

O scrisoare pentru tine

Ultima scrisoare de la Isus pentru fanii Săi, despre care îmi vorbeşte 
steaua mea polară, o găsesc în Apocalipsa 3:15-22. Prin aceste câteva 
rânduri, astăzi Isus vrea să-mi spună că cunoaşte toate lucrările mele. 
Cu toate acestea, El mă vede ca fiind deficitar şi mă avizează că sunt în 
pericol de a pierde definitiv nemurirea pe care El a avut-o întotdeauna în 
minte pentru mine. Cu lacrimi în ochi El mă avizează că autonomia ce 
o demonstrez mă va conduce în curând la nefericire şi la autodistrugere, 
pentru că, în realitate, eu mă aflu în stare de faliment spiritual. În acelaşi 
timp îmi oferă singura soluţie posibilă la această problemă. Iar această 
soluţie, nu o găsesc în raţiunea umană ci într-o persoană în carne şi 
oase: Isus însuşi. Cu acest apel Isus bate frenetic la uşa inimii mele 
promiţându-mi o minunată viaţă veşnică împreună cu El în împărăţia 
Sa cerească.
Dacă acesta nu reprezintă un îndemn hotărât de a deveni umil şi iubitor 
înjosind EGO-ul meu, nu ştiu ce altceva ar putea fi. Exact cu invitaţia de 
a deveni umili încheie Isus cuvântul Său şi ultima Sa scrisoare adresată 
mie în calitate de creatura Sa iubită. Da, ultimul mesaj al lui Isus pentru 
mine şi pentru toată planeta Pământ este un dureros îndemn de a învăţa 
de la EL smerenia şi blândeţea.
Intenţionez eu să accept acest dulce îndemn sau prefer să mă bazez pe 
lucrările mele, pe tradiţii, doctrine, sacrificii..etc? Aceasta e o chestiune 
de viaţă sau de moarte şi niciunul va putea lua o decizie în locul meu. 
Nici unul!
Eu aleg dacă să urmez exemplul de umilinţă a lui Isus sau dacă continui 
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să înnot cu orgoliosul val matrixian al înălţării propriului EU.

Ai fost ales

Citind din Biblie Noul Testament descopăr că fanii lui Isus vin 
chemaţi ca să fie preoţi. Aceasta mă face să înţeleg că nu am nevoie 
de intermediari între mine şi Dumnezeu şi că singur am acces la 
conţinutul Bibliei şi la persoana lui Isus, fiind unicul preot al meu.
Fiecare fan al lui Isus este chemat să fie un preot în Matrix. Dar ce 
înseamnă acest lucru în practică? Ar trebui să-mi schimb slujba? Ar 
trebui să urmez o carieră în biserică ca un ministru de cult ca să fiu 
preotul care Dumnezeu vrea ca eu să fiu?
Acest „preoţie universală”, de asemenea, îmi spune că, NU 
CONTEAZĂ ce meserie am avut, doctor, inginer, preot, cioban, agent 
de vânzări, contabil, sau tâmplar cum a fost Isus. Ceea ce contează 
este că eu m-am angajat la CHEMAREA mea, aceea de a fi un preot 
în Matrix.
Stă scris:
1. predică: „Împărăţia cerurilor este aproape” (cf. Matei 10:7);
2. fă să devină fanii mei oameni  din toate neamurile, botezându-i în 
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh (cf. Matei 28:19);
3. învaţă-i să păzească toate câte ţi-am poruncit (cf. Matei 28:20).

Îl invit eu pe aproapele meu să iasă din întunericul Matrixului, 
sau poate eu dorm fascinat de plăcerile şi grijile care mi le oferă 
acelaşi Matrix? Îndeplinesc eu chemarea mea la preoţie predicând 
a doua venire a lui Isus, botezând pe fanii Săi şi învăţându-i voia lui 
Dumnezeu?
• Să fii un preot în Matrix înseamnă să opreşti transferarea mandatului 
dat de Isus în persoană fiecărui fan al Său, (prin urmare şi mie) către 
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un grup restrâns de experţi;
• Să fii un preot înseamnă să fi ieşit din Matrix, lucrând asiduu pentru 
eliberarea altora din această închisoare spirituală care nu se vede, nu 
se aude, este greu de identificat şi nu miroase;
• Să fii un preot în Matrix  înseamnă să trăieşti în Matrix din punct de 
vedere fizic, dar spiritual să nu faci parte din Matrix.
Stă scris tot în acea faimoasă, dar în acelaşi timp necunoscută carte 
numită Biblie: „o generaţie de preoţi împreună cu liderul lor, Isus va 
înfrânge pe Matrix” (cf. Apocalipsa 17:14).
Şi eu am fost numit preot de către Isus. Ce fac eu ca atare?

Deschiderea mormântului tău

Pentru Isus există o singură clasă de fani: preoţii! Concepţia matrixiană 
a unui popor al lui Dumnezeu împărţit în două clase a produs doar 
fecioare adormite şi o biserică călduţă. A sosit timpul de de a lua în 
cele din urmă în posesie, cu umilinţă, vocaţia preoţească pregătită 
mie la revărsarea Duhului Sfânt, la a doua şi ultima Cincizecime. Iar 
cei ce resping ultima reformă a poporului lui Dumnezeu, o reformă 
care necesită o adeziune totală la Scriptură şi o totală supunere faţă 
de Duhul Sfânt, continuând să se numească şi să se comporte ca 
laici sau ca „membri ai castei”, vor fi din păcate vomitaţi din gura 
Domnului meu (Apocalipsa 3:16). Dar aceasta nu este o ameninţare, 
ci un avertisment iubitor al Celui ce vrea să mă salveze dăruindu-mi 
veşnicia. „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc; fii 
plin de râvnă dar şi pocăieştete. Iată, Eu stau la uşa şi bat: dacă  
vreunul aude glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el 
şi el cu mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu mine pe scaunul 
meu de domnie, după cum şi eu am biruit şi am şezut cu Tatăl meu 
pe scaunul său de domnie. Cine are urechi să asculte ceea ce zice 
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bisericilor Duhul” (Apocalipsa 3:19-22).
Iar eu vreau să-mi deschid larg urechile ascultând ceea ce Spiritul 
Profetic, prin mesagerul Ioan, spune bisericii timpului meu. Acest 
Duh este simbolizat de uleiul care trebuie să intre în lampa mea. 
Iar acest ulei, reprezentat de Duhul Sfânt, care e şi Spiritul Profetic, 
împreună cu lampa, simbolul „sola scriptura” și de poruncile conținute 
în aceasta, vor ilumina faţa mea de preot al ultimelor zile, şi vocea 
mea nu va putea fi redusă la tăcere, sfărâmând tăcerea celor cinci 
fecioare nechibzuite. 
Este momentul ca bărbaţi şi femei, preoţi ai Celui Preaînalt, să-şi 
îndrepte forţat spatele, ridicându-se cu umilinţă la nivelul de preoţi şi 
ambasadori ai Dumnezeului Creator. Și scânteia acestei ultime mari 
şi glorioase reforme vrea să ţintească chiar în inima mea. Dacă vreau 
să aduc roadele Duhului, trebuie să ascult avertizarea aceluiaşi Duh 
comportându-mă ca un preot, altfel voi fi doar o grămadă de oase 
uscate. Dar Dumnezeu vrea ca Duhul Său să intre în oasele mele 
uscate, readucându-mă la viaţă. El va deschide mormântul meu şi mă 
va scoate afară din el (Ezechiel 37). 
Doar o biserică reformată alcătuită numai  din preoţi, turma tuturor oilor-
creatură  cu un singur păstor-Creator, popor de persoane puternice şi 
umile va finaliza lucrarea glorioasă a Domnului. Şi eu pot avea onoarea 
de a fi o parte activă în acest ultim tsunami spiritual, care va izbi în 
Matrix, iluminând  întregul pământ cu mare autoritate (Apocalipsa 18:1). 
A venit timpul pentru „preoţii christian style”, care într-adevăr ţin şi 
iubesc profund „Scriptura” şi care păstrează Spiritul profeției, ca să 
pună cu umilință la dispoziția Marelui Preot talentele şi darurile sale 
şi să investească timp şi bani ca niciodată.
„Numai aceşti preoţi ai ultimelor zile vor zidi iarăşi pe dărâmăturile 
de mai înainte; doar ei vor ridica din nou temeliile străbune şi vor 
fi numiţi dregători de spărturi, cei ce dreg drumurile şi fac ţara cu 
putinţă de locuit” (Isaia 58:12). Da, s-a împlinit timpul pentru a 
întoarce inima copiilor spre părinţii lor (Maleahi 4:6) şi pentru a aşeza 
din nou toate lucrurile! (Matei 17:11).
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Îndemnul lui Isus

Nu vreau să uit vreodată că Dumnezeu Fiul (Isus) a fost trimis pe acest 
pământ de către Dumnezeu Tatăl pentru a duce o veste bună celor 
umili, pentru a lega inima frântă a fanilor Săi, să proclame libertatea 
celor ce sunt robi şi să dea izbăvirea prizonierilor din Matrix (Isaia 
61:1).
Participând astfel, lucrând alături de Isus, la această mare şi nobilă 
misiune este cea mai mare onoare pe care o persoană o poate avea aici, 
pe acest pământ. Când îmi dau seama că nu am fost eu cel care a ales să 
lucrez pentru Dumnezeu, ci a fost Creatorul cel care m-a ales, onoarea 
şi bucuria devin incontrolabile. Dacă îmi dau seama că îndemnul nu 
este un oarecare îndemn ci un îndemn la slujire preoţească, atunci cu 
adevărat orice altă ocupaţie de pe faţa pământului pare să devină din 
ce în ce mai mică. Fanii lui Isus pot fi comparaţi cu nişte torţe care 
luminează calea ce iese din Matrix şi merge spre cer; ei reflectă în 
Matrix lumina care provine de la Isus, astfel încât cetăţenii acestei 
obscure lumi, văzând comportamentul şi caracterul lor, pot cunoaşte 
pe Isus prin aceşti reprezentanţi ai Săi în carne şi oase.
Răspunzând la îndemnul lui Isus acceptând să fii o lumină în Matrix, 
mergând şi făcând ucenici din toate neamurile, botezându-i (Matei 28:19), 
este lucrul care-l face cel mai fericit pe Tatăl ceresc. A vedea pe fiii 
Săi că doresc să fie templul Duhului Sfânt, să reflecte caracterul Său 
şi că au acceptat cu toată inima marele mandat, reprezintă în absolut, 
lucrul cel mai important pentru iubitul meu Creator.
Pe care parte ma dau eu, de partea dregătorilor de spărturi sau de 
partea conservatorilor Status Quo-ului matrixian? Nu mi-a mai rămas 
mult timp pentru a lua decizia: cancerul religios matrixian atacă 
organele mele spirituale vitale.
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Postfaţă 

Drag Isus,
sunt un fan de-al tău, dar nu sunt profund îndrăgostit de tine... sunt 
căldicel.
Când şi când merg la biserică, citesc Biblia şi îţi dau ofertele/zeciuiala 
mea, dar nu am o prietenie autentică cu tine...eu sunt prea ocupat cu 
afacerile, dorinţele şi proiectele mele. Fac uneori câte un lucru bun, 
dar e adevărat că acesta e doar un comportament întâmplător... nu 
posed caracterul Tău.
Da Isus, am nevoie să fiu salvat de mine însumi, de „eu”-l meu atât 
de greoi şi omniprezent. Un „eu„ capabil să murdărească chiar şi cele 
mai bune intenţii ale mele cu un fir de egoism şi oportunism.
Un „eu” care nu e în stare să-Ţi  lase primul loc în viaţa mea şi să se 
aşeze cu umilinţă pe locul doi la egalitate cu aproapele meu.

Isus, salvează-mă de mine însumi!
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Apocalypse Angel 3.0



Cât te iubesc

Fiul meu, când suferi, să știi că nu stau în cer ca să te judec ci sunt 
alături de tine și sufăr cu tine. Nu am trimis eu pe unicul meu fiu 
Isus pe pământ exact pentru a te reapropia de mine, chiar știind că 
urma să sufere ajungând  până la moartea umilitoare de pe cruce? Nu 
ți-a spus Isus cu ale Sale cuvinte: “Ferice de cei plâng căci ei vor fi 
consolați?”
Fiul meu, când celulele corpului tău pe care eu l-am proiectat sănătos 
și în plină armonie, încep să se comporte anormal provocând în tine 
ceea ce tu numești boală, eu sunt la marginea patului tău. Nu l-am 
trimis eu pe Isus să vindece pe toți cei care aveau un corp în afara 
echilibrului meu creativ pe care tu-l numești sănătate? Nu uita de 
aceste cuvinte “Ferice de cei milostivi căci ei vor avea parte de milă”, 
pentru că eu te voi salva și te voi restabili în corp, minte și duh.
Fiul meu, când te simți sărac, singur și abandonat, eu te strâng în 
brațe mai tare ca de obicei, vocea mea (chiar dacă nu reușești să o 
auzi în acele momente întunecate) îți șoptește la ureche cât te iubesc 
iar privirea mea nu se depărtează de la tine nici măcar o clipă. Nu ți-a 
spus Isus aceasta cu următarele cuvinte: “Ferice cei săraci în duh căci 
a lor este Împărăția cerurilor?”
Fiul meu, când ești persecutat pe nedrept, amintește-ți că de fapt 
pe mine mă urăște și mă persecută Matrix. Chiar și în fața mea își 
dezvăluie în mod clar micimea și falsitatea. Nu a fost persecutat și 
ucis fiul meu Isus din cauza binelui, a luminii și a speranței pe care o 
ducea altora? Nu ți-a explicat prin cuvintele: “Ferice de cei prigoniți 
din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice 
de tine, când te vor insulta și te vor persecuta și mințind vor spune 
împotriva ta orice fel de rele din cauza mea?”
Fiul meu, când ești încercat în adâncul sufletului tău de angoasă și 
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disperare, nu uita că și Isus a cunoscut aceeași angoasă când a murit 
pe cruce în favoarea ta. Nu te-a invățat EL cu multă dragoste “Ferice 
de cei blânzi pentru că ei vor moșteni pământul”? Iar dacă acesta este 
destinul pe care Creatorul și Tatăl îl are în minte pentru tine, unde 
este angoasa ta?
Fiul meu, când ai impresia că, în ciuda tuturor eforturilor tale, răul 
pare să domnească necontestat în tine, în familia ta și de asemenea 
în societatea în care trăiești, nu da prea multă atenție răului, nu lupta 
deoarece această luptă este a mea și eu lupt pentru tine. Într-adevăr, 
binecuvântați sunt cei flămînzi și însetați după neprihănire căci eu îi 
voi sătura. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fiii mei.
Fiul meu, când suflarea de viață abandonează o persoană dragă ție, 
schimbându-i ființa în țărână, eu sunt lângă inima ta și plâng cu tine si 
pentru tine. Și eu am pierdut o persoană dragă... de fapt eu o iubeam 
mai mult decât tine. Nu l-am trimis pe fiul meu Isus să învie morții ca 
Lazăr, și nu am înviat pe fiul meu în persoană? Amintește-ți să urmezi 
steaua polară ce ți-am pus-o înainte, atunci când îți spune, Ferice de 
cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Da, într-o zi 
(foarte curînd), mă vei vedea față în față.
Fiul meu, sări în sus de bucurie, pentru că răsplata ta e mare în cer.

Tatăl tău.

[Versiunea Christian Sthyle despre Fericirile lui Isus din Matei 5] 
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Debit din origini

Echilibru dezechilibrat 

În economie, egalitatea bilanțieră este condiția ca în cursul unui an 
într-o firmă  cheltuielile suportate să fie egale cu veniturile obținute, 
evitînd astfel pierderile și îndatorările.
Orice copil ce crește în Matrix, vine educat după acest model mental. 
Răul făcut vine cumva contrabalasat cu fapte bune. Continuă astfel 
din ce în ce mai mult să îngroașe genetica matrixiană a egalității 
bilanțiere. Matrix e de fapt lumea perfectului echilibru dintre bine și 
rău, dintre intrări și ieșiri, dintre fapte bune și păcate, dintre exterioare 
strălucitoare și interioare putrede.
Oare nu-mi explica steaua mea polară că echilibrul inițial din 
momentul creațiunii era prezența doar a binelui și totala absență a 
răului? Lumea perfectă creată de Creatorul Dumnezeu prezenta o 
egalitate de bilaț (echilibru) între părțile opuse, sau era locul unde un 
pol era din abundanță, adică cel al Binelui, a iubirii necondiționate 
și a nemuririi?

Îndatorat până la gât 

În ambientul contabilității de Stat, egalitatea bilanțieră înseamnă 
că suma cheltuielilor publice suportate de Stat și de celelalte 
entități publice este egală cu suma veniturilor: astfel Statul evită 
să se îndatoreze creând deficit bugetului statului. Valoarea totala a 
deficitului acumulat an după an duce la formarea DEBITULUI public. 
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Orice copil care se naște în Matrix, se naște deja în datorii... 
inexplicabil de îndatorat! Eu sărmana creatură, nici măcar nu am timp 
să iau prima gură de aer că am deja o datorie substanțială pe umerii 
mei fragili și nevinovați. Da, eu sunt dator până la gât, fără să fi facut 
eu însumi vreun DEBIT. Sunt dator și gata!
Aceasta este o poveste foarte tristă în afara faptului că este adevărată 
în totalitate. Chiar și în ambientul religios mă nasc deja debitor/
păcătos, prin intermediul unui DEBIT/fantomă spiritual încă de la 
origini, neidentificat, un “păcat original” nepus în practică de mine. 
Divinitatea pe care mi-o prezintă Matrix mă face să mă simt vinovat 
prin definiție, indiferent de orice. Continui să cresc cu o lungă lista 
de precepte/reguli/rituri/rugăciuni/porunci ce încontinuu îmi vin 
vânturate în fața ochilor cu unicul scop de a mă face să simt în 
permanență apăsarea DEBITULUI asupra conștiinței mele.
Orice aș face eu, sau nu aș face, sunt permanent în culpă. Sunt îndoit 
și de multe ori chiar rupt in inima mea de conceptul de DEBIT cu care 
va trebui să învăț cât mai curând să conviețuiesc și să supraviețuiesc. 
Iată mirosul urât al închisorii matrixiene pe cât de nevazută pe atât de 
feroce. Fiecare moleculă a Matrixului pare că-mi amintește fiecare 
moment al vieții mele, DEBITUL meu economic și spiritual. Potrivit 
arhitecților din Matrix eu sunt un cetățean care trebuie să-și plătească 
DEBITUL prin sclavie. Prin urmare, Matrix îmi vinde această sclavie 
ca obligatorie, esențială și chiar mântuitoare.
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Mormântul demnității mele 

DEBITUL gârbovește spatele persoanelor, iar o populație cocoșată 
și gheboșată nu are puterea să se revolte chiar și împotriva celor mai 
evidente abuzuri și nedreptăți strigătoare la cer. 
Iată, pentru a nu știu câta oară, duhoarea închisorii mentale matrixiene, 
o cușcă pentru sufletul meu și mormântul oricărei aspirații ale mele 
spre demnitate și libertate.
DEBITUL prin urmare, unit cu cererea continuă de bilanț echilibrat, 
urmărit printr-o politică de “austerity” (reducerea cheltuielilor sociale 
și în același timp creșterea presiunii fiscale), sunt instrumentele 
utilizate de către Prințul de Matrix pentru a mă face să devin un sclav 
inofensiv, pasiv, speriat la maxim și mort pe dinăuntru... un zombie. 
Perfecta victimă căruia să-i bea netulburat zi de zi sângele. Câtă 
ferocitate, nu-i așa?
Sensul DEBITULUI este atât de înrădăcinat în mine că am ajuns să 
numesc divinitatea răzbunătoare și punitivă “Păstorul cel bun”. Deja 
creierul meu este atât de umilit/violat încât poate liniștit să unească 
contrariile împreună într-o îmbrățișare absurdă, incestuoasă și 
mortală. O adevărată schizofrenie spirituală. Mă simt atât de îndatorat 
încât cred cu supunere în religia DEBITULUI, mă încred în egalitatea 
bilanțieră și îmi auto-impun un plan de austerity ce mă jupoaie de viu. 
Cu toate acestea în Isus găseau noua speranță și vitalitate persoanele 
cele mai marginalizate, blestemate și distruse de societatea de pe 
timpul Său... cu alte cuvinte persoanele cele mai îndatorate din punct 
de vedere material, fizic, psihologic și mai ales spiritual. Ce contrast! 
Isus care eliberează conștiința urmașilor Săi, iar urmașii Săi de astăzi 
fac să putrezească conștiința lor și pe cea ale urmașilor  lor, sub o 
greutate (materială, psihologică  și spirituală), atât de rușinoasă cât și 
greu de suportat.
Conceptul de a trebui  întotdeauna să egalizezi ceva este un virus  
mental care mă face invizibil, dar cu siguranță sclav!
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Alesul 

Arhitectii iluminați din Matrix, o lume în care domnește necontestat 
“echilibrul bilanțier”,  DEBITUL și austerity mă hipnotizează cu 
minciuna că merit doar să fiu un sclav.
Isus îmi spune: “Duhul lui DUMNEZEU Creatorul este peste mine 
pentru că EL m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți; m-a 
trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc slobozenia celor 
ce sunt sclavi în Matrix, și prinșilor de război izbăvirea, să mângâi pe 
toți cei întristați dându-le CREDIT în loc de DEBIT, iertare în loc de 
răzbunare, un duh puternic în loc de unul mâhnit, pentru a proclama 
Jubileul: anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:1-2 prima parte).
Oare se pregătește să revină Mesia, alesul, unsul, Hristosul așteptat 
de două milenii (și cu mult înainte) de către părinții și bunicii mei? Se 
apropie oare eliberarea mea din închisoare? A ajuns oare momentul 
remiterii totale și definitive a DEBITULUI meu material și spiritual?

Credit nelimitat 

Egalitatea bilanțieră nu mă convinge. Austeritatea mi se pare bătaie de 
joc pentru cât cunosc iar DEBITUL îmi miroase urât. Cu alte cuvinte, 
nu-mi iese la socoteală! Astăzi mai mult ca oricând, eu creatura am 
nevoie de jubileul divin și veșnic.
Jubileul ce-și ia numele de la cel evreiesc, este anul remisiei păcatelor 
și al împăcării cu Dumnezeul meu și cu aproapele meu. Jubileul, 
în general, se mai numește “Anul Sfânt” pentru că e destinat să 
promoveze “sfințenia vieții”, adică o viață asemănătoare cu cea a lui 
Isus... o viață christian style.
Anul jubileului e de fapt anul lui Isus. În Noul Testament al stelei 
mele polare Isus se prezintă ca cel care duce la îndeplinire Jubileul din 
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antichitate, fiind venit să “predice anul de îndurare al Domnului”.
Matrix este o lume care și-a pus bazele pe DEBIT. Împărăția lui 
Dumnezeu pe care mi-o va aduce Dumnezeu Fiul Isus, din contra, 
este construită pe un CREDIT nelimitat pe care Creatorul mi-l oferă 
mie in calitate de creatura Sa iubită. Nu este nemurirea însăși un 
CREDIT de neprețuit?

Puzzle-ul divin 

Se întamplă lucruri mari, atât pozitive cât și negative. Planeta Pământ 
se pregătește pentru ceva excepțional… ceva unic, mai mult decât 
rar. 
Sunt timpuri grele dar și memorabile… atmosfera devine din ce în ce 
mai emoționantă… e plină de așteptări și speranță cu toate că semnele 
timpului sunt negre ca smoala.
Cutremure peste cutremure… războaie și planuri de războaie... șomaj, 
foame și disperare... groaza pe fețele oamenilor se vede din ce în ce 
mai clar.
În același timp mulți fani sinceri ai lui Isus se trezesc…îl regăsesc 
pe iubitorul și puternicul lor tată ce le vorbește prin vise, viziuni, 
miracole și vindecări.
A sosit momentul… totul se ansamblează ca într-un mare puzzle... 
puzzle-ul divin!
Să fim uniți dragi fani ai lui Isus… să ne iubim unul pe altul și să ne 
ținem strâns de tatăl nostru care e în cer...pentru că prințul de Matrix 
va da în curând start ultimului asalt… și va fi o perioadă de groază 
cum nu a fost vreodată pe această planetă, dar Isus și toți fanii săi vor 
fi biruitori ( Daniel 12:1).
Puzzle-ul divin acum este clar și bine definit: Isus va reveni curând.
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Isus revine în curând

Exact ca în vremea primei veniri a lui Isus când doar o mână de 
oameni săraci și umili au fost receptivi din punct de vedere spiritual 
la mesajul transmis de către îngeri, tot așa și astăzi, în pragul celei 
de a doua și ultima Sa venire (de data aceasta în glorie și mărire), 
foarte puțini fani ai lui Isus își reaprind lămpile pentru a ieși înaintea 
mirelui Isus purtând lumina în densul întuneric spiritual și moral al 
lumii mele de astăzi.
– De ce nimeni nu vorbește despre aceasta?
– De ce telejurnalele nu fac nici cea mai mică mențiune?
– De ce în biserici nu se predică aceasta aproape niciodată?
– De ce caracterul meu reflectă mai mult stilul sclavului în loc de 
stilul Creatorului și Mântuitorului meu?
– De ce mă las condiționat mai mult de DEBITUL matrixian decât de 
CREDITUL divin?
Iată, Isus va veni foarte curând pe nori și orice ochi îL va vedea; îL 
vor vedea chiar și fanii de Matrix și toți zombii matrixieni ai planetei 
Pământ (acei morți care se cred vii, acei săraci care se cred bogați, 
acei adormiți care se cred treji) vor înjura pentru căderea Matrixului, 
lumea lor... o lume proiectată și construită după chipul și asemănarea 
fostului Lucifer (alias, prințul Matrixului). Da, exact așa se va 
întâmpla (Apocalipsa 1:7).
Isus va veni pe planeta Pământ în slava Sa cu toți îngerii și va lua 
loc pe scaunul de domnie al slavei Sale. Atunci toți vom fi adunați 
înaintea lui Isus și El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul 
oile de capre; va pune pe cei care-i seamănă la dreapta Sa și pe ceilalți 
la stânga Sa (Matei 25:31-33).

În care parte mă va pune pe mine? 
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Chipul lui Dumnezeu

Misterul

Este într-adevăr un mister pentru mine faptul că de la citirea 
Bibliei, steaua polară a tuturor fanilor lui Isus, așa numita “Veste 
Bună”,Cuvântul Dumnezeului iubirii, care este de asemenea, 
Dumnezeul vieții, au putut lua naștere de-a lungul secolelor 
nenumărate aberații, cum ar fi războaiele sfinte și violența, tortura, 
biciuirea, arsul pe rug, vânătoarea vrăjitoarelor, jafurile, violurile 
în masă, botezul impus popoarelor cu crucea de fier a sabiei și cu 
focul, exterminarea ereticilor și războaiele de religie, purgatoriul în 
care sufletele sunt chinuite, cruciadele și conquistatores, vânzarea de 
indulgențe, etc. În numele Dumnezeului acestei Biblii am asistat la 
totul și la opusul său. Asist astfel la triumful răului aupra binelui, al 
minciunii asupra adevărului, al idolatriei  asupra lui Dumnezeu, al 
violenței asupra respectului, al refuzului asupra acceptării, al cruzimii 
asupra milei, al ipocrizie asupra sincerității. Ce mister!
Cum este posibil ca aceeași Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, s-a lăsat 
interpretată într-un mod care să justifice și să dorească cele mai grave 
atrocități și cele mai abominabile crime împotriva omenirii? Nu este 
această omenire indicată de acestă carte sfântă ca poporul fiilor lui 
Dumnezeu?

Îndoieli existențiale

Dar cum e Creatorul meu cu adevărat? Cum pot eu să-L cunosc? 
Unde pot vedea chipul/caracterul Său adevărat și necontaminat? 
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Este un dumnezeu ce se lasă descoperit doar de orgolioșii “bogați 
spiritual” și  de puternicii practicanți ai religiei sau este EL cel ce 
încearcă cu dragoste să stabilească o relație de încredere cu toate 
creaturile Sale, lipsite (spiritual, economic și politic), în primul rând? 
Este un dumnezeu care manifestă dragoste pentru prieteni și violență 
răzbunătoare pentru dușmani, sau este complet străin de toate crimele 
comise în numele Său?
Aceste întrebări mi-au răsunat dintotdeauna în suflet și nu de puține ori 
când m-am scufundat în unele povestiri cu personaje biblice, acestea 
din urmă continuând să-mi amplieze anxietatea, îndepărtând și mai 
mult descoperirea ultimului sens al existenței mele. Cum îl pot uita 
pe marele prooroc Ilie, care după ce a făcut să coboare din cer focul 
divin,a condamnat la moarte 850 de creaturi ale lui Dumnezeu? Erau 
aceștia preoții unui fals dumnezeu? Și atunci? Nu-mi spune porunca 
a șasea (Vezi Exod 20:13), să nu ucid? Datorită cărei schizofrenii 
teologice reușesc să reconciliez pedeapsa cu moartea cu caracterul 
sfânt și perfect al Dumnezeului iubirii și a vieții? 
Cum de astăzi încă mai cred că tatăl meu care este în ceruri cere 
moarte și suferință, penitențe și auto-flagelări, donații și pelerinaje 
pentru a ispăși răul, când de fapt tatăl descris de Isus iartă gratis 
din iubire? Lucrarea milenară a prințului de Matrix, de a determina 
creatura să-L perceapă rău pe minunatul Tată ceresc, întâmplător este 
necunoscută chiar și pentru mine care mă numesc un fan al lui Isus?
În binecunoscuta pildă a fiului risipitor, fiul care a plecat de la tatăl 
său este bine primit înapoi după plata vreunui tribut? Tatăl l-a așteptat 
încruntat cu fața lui împietrită ca unul care nu poate ierta sau Isus mi-a 
spus o altă povestire? Și ce vrea Isus să înțeleg din pilda aceasta? Oare 
în această parabolă sta ascunsă cheia, pentru înțelegerea Cuvântului 
(Bibliei) acestui necunoscut Dumnezeu/Tată?
Dumnezeu care are nevoie de violență pentru a salva, este cu 
adevărat împlinirea Evangheliei, Vestea cea Bună pentru mine?
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O creatură fără creator 

Simt în adâncul inimii mele că am nevoie de un Tată; mă simt orfan 
și îl caut. Dar mi se pare că Dumnezeul creștin al Bibliei aproape că 
se ascunde de fiii Săi aparținătorii rasei umane, în spatele paginilor 
propriului său Cuvânt. Se ascunde cu adevărat sau este depărtarea mea 
de El care face aproape imposibil să-I zăresc fața în evenimentele din 
viața mea și a întregii omeniri? În Matrix, Dumnezeul Creator este 
adesea pictat ca o figură îndepărtată, maiestuoasă, rece și exigentă. 
Un tiran groaznic ce apasă cu greutatea DEBITULUI pe supușii săi 
pentru fiecare eroare, sau un dumnezeu îngrozitor și însetat de sânge 
ce trebuie să fie calmat, satisfăcut cu slujbe bisericești, donații și multe 
alte taxe religioase. Alteori acest Dumnezeu îmi vine prezentat ca un 
manipulator cinic, care își conduce creaturile Sale după predestinații 
în fața cărora eu creatura acționez ca o marionetă. În sfârșit, mă întreb 
dacă acest dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, există 
într-adevăr.Cât este de neclară imaginea lui Dumnezeu pe care o 
am eu? Cât de imperfect este chipul ce mi-l descrie chiar și marii 
profeți biblici ai lui Dumnezeu? Cât va mai trebui să mărturiesc cu 
amărăciune faptul că însăși biserica întemeiată de Dumnezeu Fiul 
(Isus) nu îl are destul de clar, cu toate că Maestrul și Pastorul l-a 
demonstrat clar prin viața sa pe pământ? Cât de mult și cât de des, 
imaginea Sa  a fost violată de așa zișii lideri/politicieni religioși care 
au confundat propriile lor aspirații matrixiene josnice și murdare cu 
voia divină? Cât de mult e desfigurată imaginea Creatorului ce zi 
de zi îmi vine injectată în Matrix, cel care îl descrie după chipul și 
asemănarea sa?
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Criptografia biblică

Criptografia (din combinarea a două cuvinte grecești “kryptos” care 
înseamnă “ascuns” și “graphia” care înseamnă “scriere”) este ramura 
criptologiei ce tratează “scripturi ascunse “, adică metoda care face un 
mesaj să devină “încețoșat” în așa fel încât să nu fie înțeles /inteligibil 
pentru persoanele care nu sunt autorizate să-l citească. Un astfel de 
mesaj este de obicei numit criptogramă, și tehnicile utilizate, tehnici 
de criptare.
Poate că această Biblie a fost criptată și prin urmare trebuie să fie 
decriptată pentru a fi înțeleasă și interpretată după voia originală a 
Autorului Său, Creatorul Dumnezeu, Cel care este iubire și viață. 
Poate că corectitudinea înțelegerii depinde de spiritul cu care citesc 
aceste pagini prețioase, spiritul rebel al creaturei sau Duhul iluminat 
și înțelept al lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost suficient doar o lectură 
literală a Cuvântului lui Dumnezeu, cu siguranță nu era nevoie de 
ajutorul Autorului Său, și nu ar mai fi fost atât de multe interpretări 
tangibile. Biblia a fost scrisă de oameni, inspirați desigur, dar totuși 
oameni limitați în înțelegere și exprimare. După cum prințul din 
Matrix încă de la  Adam și Eva a manipulat imaginea tatălui ceresc 
pe care eu creatura o am, fiecare inspirație primită și transmisă pe 
cale orală (și mai târziu în scris) a fost condiționată de această vi-
ziune deformată a lui Dumnezeu. Acest lucru a devenit evident mai 
ales atunci când Fiul lui Dumnezeu, Isus, a venit pe acest pământ și 
a găsit pe cei mai mari experți și cunoscători ai Bibliei (până atunci 
limitată doar la Vechiul Testament), ce credeau cu tărie că nenoroci-
rile și bolile au fost trimise chiar de tatăl ceresc ca pedeapsă pentru 
păcatele persoanei în cauză sau chiar a părinților și strămoșilor 
sărmanei victime. Dar Isus, care cunoștea perfect pe Tatăl și a venit 
pe acest pământ cu misiunea de a-mi arăta pe acest tată ceresc, a 
luptat cu fermitate contra aberantei denaturări a chipului Tatălui bun 
care este în ceruri.
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Rebeliune 

Aproximativ cu 4.000 de ani înainte de Hristos, neamul omenesc, 
fascinat de falsele și înșelătoarele promisiuni subtile de auto-mărire și 
iluminare ale șarpelui (alias prințul de Matrix), a decis să inverseze ruta 
îndepărtându-se de propriul Creator și de echilibrul creativ prestabilit. 
Întregul raport dintre Creator și creatură s-a schimbat instantaneu. 
Armonia și pacea Edenului, paradisul în care se aflau strămoșii mei 
Adam și Eva când au fost creați, s-a spulberat. În acel moment, istoria 
universului a suferit o schimbare radicală de paradigmă. Rebeliunea 
creaturei, până atunci limitată la ex-Lucifer cu colegii săi demoni, a 
câștigat acum un bastion în noua lume... planeta mea numită Pământ. 
Miza era foarte importantă.
Adam și Eva și-au dat seama de greșeala lor fatală. Un fior înghețat 
i-a săgetat când și-au dat seama că a murit ceva vital. Frumoasele lor 
haine de lumină și slavă, care reflectau armonia naturală și apropierea 
lor de iubitul Creator, au dispărut (vezi Genesa 3:7). Bucuria obișnuită 
a întâlnirii zilnice cu al lor (și al meu) tată din ceruri i-a abandonat 
rămânând astfel rușinați si goi.
Dar rătăcirea creaturii nu L-a surprins pe Creatorul omniscient. Deci 
Dumnezeu îl cheamă pe om și îi spune: “Unde ești?” (vezi Geneza 3: 
9). Nu este ciudat că primul lucru pe care Dumnezeu îl comunică “fii 
Săi risipitori” este sentimentul lipsei de iubire? El nu este interesat 
nicidecât să facă să cadă păcatul pe Adam și Eva. Nu, nu-i sufocă cu 
sensul DEBITULUI cum ar fi putut și cum aș fi făcut eu, probabil, 
în locul Său. Mai degrabă, se pune imediat în căutarea iubitelor 
Sale “oi” pierdute, o căutare care într-un anumit sens continuă de 
mai multe milenii, cu fiecare om creat de El. Da, prima întrebare a 
Creatorului meu nu este un reproș pentru o acțiune greșită (încălcarea 
unei porunci), ci mai degrabă o întrebare iubitoare a unui tată care 
și-a pierdut din vedere proprii fii, care până atunci au fost întotdeauna 
foarte aproape de El, deci la vedere. Nu pare că-mi transmite cu 
dragoste conceptul de “păcat” pentru îndepărtarea de propriul tată, 
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decât un concept de “păcat”, ca o simplă acțiune greșită? Iar dacă 
celebrul “păcat” este pur și simplu “separarea de Dumnezeu”, apoi 
“mântuirea” trebuie să fie mereu doar o “reapropiere de Dumnezeu”, 
sursa tuturor formelor de viață. De fapt, doar unit la sursa de viață îmi 
pot imagina nemurirea.
Omul debitor/păcătos experientează în primul rând un Dumnezeu 
care pornește iubitor spre copiii săi și îi caută. Deja aici, cu această 
simplă descoperire, zăresc un început care se va încheia doar la 
sfârșitul istoriei planetei Pământ: Dumnezeu Tatăl, care-i caută pe 
copiii Săi, mai bine zis pe oamenii pierduți, luând EL însuși inițiativa 
de a mă salva.

Dumnezeu în 3D 

Holograma reprezintă o imagine tridimensională a unui obiect. 
Aceasta este adesea folosită (de exemplu la pașapoarte) ca sistem 
anti-contrafacere. 
Isus este singurul care într-adevăr L-a văzut pe Tatăl, și este prin 
urmare singura sursă complet sigură! 
A-L cunoaște pe Isus ca întruparea lui Dumnezeu, corespunde deci 
la a cunoaște pe Tatăl. El este descrierea cea mai precisă și exactă, 
holograma tri-dimensională anti-contrafacere a persoanei divine a 
Tatălui. Cu acest nou portret, Dumnezeu Tatăl vrea să transforme/
corecteze chipul Său din mintea mea, alungând pentru totdeauna 
speculațiile ce pentru mii de ani mi-au întunecat cunoașterea. Odată 
cu venirea lui Isus, pentru prima dată de la creațiune, omul L-a putut 
cunoaște pe Dumnezeu în trei dimensiuni așa cum este de fapt, 
descoperind falsificările și contrafacerile existente dintotdeauna în 
Matrix. Dumnezeu s-a arătat tridimensional în Fiul Său Isus, adăugând 
așadar o a treia dimensiune (adâncimea) la cele două dimensiuni care 
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L-au descris/fotografiat în Vechiul Testament. In acest fel s-a arătat 
în manieră completă, de nefalsificat și cu un aspect ușor de înțeles 
pentru toți. Dumnezeu a venit în carne și oase, locuind pentru un timp 
printre noi (vezi Ioan 1:14).
Orice idee pe care o am despre Dumnezeu Tatăl trebuie să fie 
suprapusă lui Isus. Dacă cifrele/caracterele crează divergențe, atunci 
am dovezi concludente că imaginea Dumnezeului Creator pe care o 
am este o imagine contrafăcută.
Isus vrea să-mi elimine frica de Dumnezeu (vezi 1 Ioan 4:18), 
deschizând în fața mea un nou drum de viață (vezi Evrei 10: 19-22) 
pentru a avea acces la tatăl meu care dintotdeauna mă așteaptă și mă 
caută, îmi iese în întâmpinare și mă iubește pentru ceea ce sunt și 
nu pentru ceea ce voi fi. Și în conformitate cu Isus, a-L cunoaște pe 
Dumnezeu înseamnă a avea nemurirea (vezi Ioan 17:3).
Acum înțeleg de ce prințul din Matrix are întotdeauna ca obiectiv 
principal să învăluiască în fața ochilor meu chipul Tatăl Meu din 
ceruri. Aceasta este o chestiune de viață (veșnică) sau de moarte 
(veșnică)!

Judecata universală  

Cuvântul “judecată” înseamnă sentință sau decizie. Această hotărâre/
sentință, după logica judecătorului ce aplică legea la faptul constatat 
de el, poate fi de achitare sau de condamnare. În special, atunci când 
vorbim despre “judecata universală” se înțelege sentința finală a 
Creatorului Dumnezeu pentru toate creaturile Sale.
Care sunt regulile divine la care “judecătorul ceresc” se va conforma 
în ziua fatidică a judecății? Este vorba despre a cântări pe o balanță 
DEBITELE și CREDITELE adunate de creatură pe tot parcursul 
vieții sale, observând prin urmare de care parte e mai greu talerul 
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balanței? Nu este chiar și judecata omenească deseori simbolizată de 
o balanță? Nu este aceasta mentalitatea omenească, adică harta mea 
mentală?
Dacă păcatul nu reprezintă acțiunea greșită în sine pe care pot s-o pun 
pe talerul DEBITULUI, ci mai degrabă departarea mea de tatăl ce s-a 
ivește în inima mea acolo unde încep să doresc (și apoi merg până 
la capăt) un echilibru diferit de cel propus de Creatorul meu, atunci 
simpla regulă divină la care se va conforma “judecătorul divin” nu 
e alta decât constatatrea Sa logică în care parte se află inima mea. 
(vezi 1 Împarați 8:39, Psalmul 81:12, Ieremia 3:17, Ezechiel 20:16). 
Cele mai lăuntrice dorințe ale mele sunt în armonie sau în conflict cu 
Creatorul și cu echilibrul Său?
Cu alte cuvinte, judecata divină universală pictată de către imaginația 
umană  deseori prin culori dureroase și sumbre, nu e  altceva decât 
o luare de poziție a Creatorului Dumnezeu cu privire la dorința mea 
de a trăi aproape de EL și de planul Său armonios și nu departe/
independent de EL. Iar această luare de poziție/decizie/sentință va 
produce drept consecință nemurirea prin apropierea pentru totdeauna 
de sursa vieții, sau moartea ca deznodământ inevitabil al despărțirii 
definitive de unica sursă a vieții.
Prin urmare, nu este  vorba despre o pedeapsă divină. Nu! Tatăl meu, 
cu  mare bucurie în cazul în care va vedea că inima mea ÎL dorește sau 
cu o tristețe profundă dacă inima mea ar demonstra că are un proiect 
diferit și independent/departe de EL, va lua decizia de a mă preda 
sorții pe care eu însumi mi-am ales-o. Un destin de viață veșnică cu 
EL și alături de El sau auto-distrugerea căruia îi ies în întâmpinare cei 
ce se despart de bunăvoie de sursa vieții.
Da, chiar și în momentul “judecății universale” va fi palpabilă imensa 
dragoste a Creatorului pentru creatura Sa, demonstrată de marea Sa 
bucurie pentru ai Săi fii risipitori ce vor decide să se întoarcă acasă. 
În același timp va lăsa să se vadă durerea Sa profundă ce Îi va brăzda 
fața pentru “oaia pierdută” pe care a căutat-o, iubit-o și așteptat-o 
pentru întreaga sa viață.

168



Acum înțeleg că doar dorința mea de a fi independent de Tatăl meu 
ceresc mă va putea face să pierd nemurirea pentru care Creatorul meu 
m-a conceput și creat. Planul Său este viață… viață nelimitată pentru 
toate creaturile Sale iubite. Moartea este o alegere auto-distructivă 
a creaturii și nu a Creatorului, autorul și garantul puterii de decizie 
necondiționate.

Salvați de la auto-distrugerene 

Groaza, sângele și lacrimile însoțesc zi de zi călătoria mea în Matrix, 
o lume care se aseamănă din ce în ce mai mult cu chipul trădătorului 
prinț. Dar nimeni nu suferă mai mult decât Dumnezeul Creator, 
pentru că este “Dumnezeu este iubire” și nu are două fețe (a se 
vedea Iacov 1:17). Vreau să ies din Matrix descoperind pe singurul 
și adevăratul chip/caracter al tatălui lui Isus Hristos, adevăratul 
Dumnezeu, demontând dumnezeul fals pe care de-a lungul anilor mi 
l-am format în minte cu imaginația mea și cu ajutorul “filozofiilor 
matrixiene iluminate”.
A fi christian style înseamnă a fi asemenea lui Isus. A fi ca Isus înseamnă 
a fi după chipul și asemănarea Tatălui. Dacă am o imagine distorsionată 
a lui Dumnezeu Tatăl totul se dărâmă iar spiritualitatea mea interioară 
devine victima și sclava religiei opresive a DEBITULUI, o religie a 
șantajului și a răscumpărării, a pedepsei și a răzbunării.
Dumnezeu Tatăl a avut nevoie de timp pentru a demonstra în fiul Său 
Isus, bunătatea Sa. Acum are nevoie de fanii Săi pentru a demonstra 
universului întreg cum, prin harul Său, mireasa Sa Biserica poate 
reflecta din nou imaginea tridimensională/originală a Creatorului și 
Mântuitorului său, apărând în fața Sa, glorioasă fără DEBIT, sfântă și 
fără prihană (vezi Efeseni 5:27). Simt puternic nevoia de a-L vedea 
și atinge pe adevăratul Dumnezeu care prin fiul Său Isus a arătat 

169



caracterul său minunat și dragostea Sa infinită pentru toate creaturile 
Sale, bune și rele, și care a demonstrat o dorință nebună de a mă salva 
de la auto-distrugere pe mine și pe toți cetățenii din Matrix.
Da, simt nevoia de a-mi regăsi casa unde tatăl meu mă așteaptă cu 
brațele deschise, cu zâmbetul de pe fața lui și cu lacrima bucuriei 
ce-i alunecă pe obraz... acea casă unde lupul va locui cu mielul și 
leopardul se va culca împreună cu iedul (vezi Isaia 11: 6-9).
Tată, eu vin și sper să iau cu mine mulți frați/surori care până în 
prezent au ales sinuciderea spirituală și moartea veșnică, adică 
îndepărtarea de tine, unica și inepuizabila sursă de viață!
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Genetica matrixiană

Yin și Yang  

Conceptul de Yin și Yang, o versiune mult mai veche a “bugetului 
echilibrat” de astăzi dintre bine /rău sau CREDIT/DEBIT, își 
are originile într-o antică filozofie chineză, ce-a luat naștere prin 
observarea zilei ce se transformă în noapte și a nopții ce se transformă 
în zi. 
În conformitate cu această filozofie matrixiană toată lumea se bazează 
pe două principii yin și yang;
1. Yin și yang sunt forțe opuse: oricare dintre componente are un opus 
al său, nu este absolută, ci în termeni comparativi. Niciuna nu poate fi 
complet yin sau complet yang; ea conține și sămânța pentru propriul 
opus.
2. Yin si Yang își au rădacinile una în alta: ele sunt interdependente, 
au origine reciprocă, una nu poate exista fără celălaltă.
3. Yin și Yang cresc și se micșorează: ele sunt complementare, se 
consuma și se sprijină reciproc, se mențin constant în echilibru.
4. Yin și Yang se transforma una în alta: la un moment dat, yin se 
poate transforma în yang și vice-versa.
Această contrapoziție precum Dumnezeului vieții și a CREDITULUI 
(yin) în anumite momente este și Dumnezeul morții și al DEBITULUI 
(yang) în mine nu poate genera altceva decât nesiguranță, teamă și 
comportament ambiguu/schizofrenic. 
Dumnezeul autentic tridimensional pe care mi l-a demonstrat Isus, 
nu este dumnezeul cu două fețe: al păcii și al războiului sau al 
milei pentru unii iar pentru alții al furiei, ce trimite fulgere, săgeți și 
blesteme. Desigur, uneori se pare că și steaua mea polară folosește 
acest limbaj pentru că, din păcate, este cel ce a fost întotdeauna clar 
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pentru schemele mentale ale omului. 
Din ziua în care eu omul mi-am dorit să fiu dumnezeul meu însumi 
respingîndu-l pe Creatorul meu, a început să-mi fie teamă de Tatăl 
meu Ceresc. La fel cu Adam ce s-a ascuns pentru a nu-I auzi glasul 
(vezi Geneza 3: 9) pentru că îi era frică. Teama (că Dumnezeu a fost 
ofensat și trebuie să pedepsească) împreună cu DEBITUL, au devenit 
elemente Yang fondate de figura divină paternă a omului matrixian, 
puse în mod pașnic alături de elementele pozitive Yin ale vieții și al 
CREDITULUI. Acesta este motivul pentru care Isus a venit să-mi 
arate pe Tatăl, să mă facă să înțeleg, să văd și să aud... în cele din urmă 
să iubesc. Da, pentru că de îndată ce voi înțelege cum este Dumnezeu 
mă voi îndrăgosti nebunește de El.

Un dumnezeu umanizat

Steaua mea călăuzitoare mi-a subliniat de mai multe ori ca eu, 
creatura, am fost creată după chipul și asemănarea Creatorului. Este 
trist să vedem cum noi, oamenii, am decis să-L recompensăm pe 
Dumnezeu cu aceeași monedă: modelăm imaginea pe care o avem 
despre El după chipul și asemănarea noastră care sunt imperfecte.
Antropomorfismul este atribuirea însușirilor și calităților omenești 
ființelor însuflețite/neînsuflețite sau fenomenelor naturale sau 
supranaturale, în special divinităților. În religie și mitologie, 
antropomorfismul semnifică faptul că vin atribuite ființelor divine 
însușiri și/sau particularități ce țin de sfera sentimentelor omenești.
Chiar și Dumnezeul Bibliei devine astfel un dumnezeu care este 
“gelos” care “regretă” care se “răzbună” care “urăște” și își manifestă 
“mânia” etc. Aceste stari ale omului din realitatea mea umană cu 
dezordinea ei matrixiană, în boala mea cauzată de Virusul 666, vin 
atribuite lui Dumnezeu ca să mi-L facă accesibil, ușor de înțeles, 
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apropiat. Este clar că nici una dintre aceste cuvinte nu reflectă exact 
natura lui Dumnezeu, ci doar ideea pe care omul ales de Dumnezeu 
a vrut să o prezinte atunci. Acestea sunt caracteristici umane care 
au similitudini cu perfecțiunile infinite ale lui Dumnezeu și-L fac să 
devină viu, accesibil și primitor.
Chiar dacă steaua mea polară folosește acest limbaj, asimilând 
comportamentul lui Dumnezeu la cel al oamenilor și omologând 
logica umană pentru un scop bun, vreau să recunosc că activitatea 
perfectă și fără sfârșit a lui Dumnezeu nu se află în logica finită și 
imperfectă a omului. Dumnezeu poate accepta să fie încadrat în 
logica umană, dar ADN-ul Său este cu totul altceva.
Astfel ia naștere un dumnezeu antropomorf, adică umanizat, cu 
consecința inevitabilă a degeneramentului perfecțiunii și sfințeniei 
Sale. Omenirea pierde astfel cheia pentru înțelegerea corectă a 
Cuvântului lui Dumnezeu, numit Biblia. Fiecare eveniment vine citit 
prin lentila un dumnezeu care seamănă cu mine în calități și defecte. 
Capătă astfel viață dumnezeul care se supără, care își pierde răbdarea, 
care trimite foc și flăcări, ca mai apoi să se căiască de propriile sale 
acțiuni.
Dar ce dumnezeu e acesta? Un dumnezeu omnipotent poate să-și 
piardă răbdarea? Un dumnezeu atotștiutor se poate căi de acțiunile 
sale? Un dumnezeu al dragostei se poate enerva?
Matrix constituie toată religia sa pe antropomorfism. Creatorul 
Dumnezeu care are nevoie de o mamă, care iubește pe cine-l urmează 
și urăște pe toți ceilalți, care încearcă uneori cu binele alteori cu răul 
să prevaleze voia sa... În sfârșit un dumnezeu foarte umanizat cu 
contrazicerile sale, viciile și virtuțile sale.
Dacă răul este separarea de Dumnezeu, cu o astfel de concepție 
despre Dumnezeu nu este deloc de mirare dorința creaturii de a sta 
departe. Cine are nevoie de un dumnezeu ca mine sau chiar și mai 
rău decât mine?
În lumina acestor observații, este surprinzător că ateismul și-a găsit 
întotdeauna cuibul în țările așa-numite creștine? Afirmația “oamenii 
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devin atei atunci când descoperă că ei sunt mai buni decât Dumnezeul 
lor”, este teribilă pentru un adevărat fan al lui Isus. Trebuie totuși 
să găsesc curajul de a o asculta: ea mă invită la o auto-examinare 
sănătoasă a conștiinței. Din moment ce ateismul în formele sale 
structurate și prelucrate s-a dezvoltat în casa așa zișilor fani ai lui Isus, 
trebuie să-mi pun următoarea întrebare: “Ce chip al lui Dumnezeu 
descopăr eu lumii, din moment ce oamenii descoperă că ei sunt mai 
buni decât acest Dumnezeu și îl reneagă?”

Nelimitatul în limitat 

O lectură a Bibliei “bidimensională” (sau în 2D), în care lipsește a treia 
dimensiune a profunzimii (arătată mie de Dumnezeu Fiul cu mesajul 
Său vorbit și mai ales trăit) îmi spune că atunci când Dumnezeu a 
intrat în timpul oamenilor s-a comportat exact ca ei, murdărindu-și 
mâinile de sânge pentru violențele comise împotriva lor și murdărind 
pe cele ale patriarhilor, proorocilor, regilor și fanilor Săi. Imaginea 
tridimensională a lui Isus (3 D) ne învață așadar că mâinile Tatălui 
sunt, da, murdare de sânge dar acel sânge e al Său și al oamenilor pe 
care El i-a salvat, îngrijit și vindecat.
Cum se face că nu mi-a venit nici o îndoială că este chiar omul, din 
cauza dorinței sale de independență de Dumnezeu (ce e o devastatoare 
boală) cel ce interpretează greșit adevărul despre Dumnezeu pe care 
mi l-a arătat Isus?
În ce anume Dumnezeu este diferit de omul matrixian dacă la fel ca 
el “se supără, protestează, imploră, judecă, pedepsește, rănește, ucide, 
îngrijește, iubește, salvează”? Cum poate Dumnezeu, izvorul vieții, 
să producă  moartea  care reprezintă manifestarea absenței Sale?
Istoria pe care steaua mea polară mi-o prezintă nu este istoria pe care 
Dumnezeu ar fi vrut-o, nu este idealul divin. Biblia prezintă istoria 
omului  influențată puternic de către liderii politici și religioși  ai 
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acelor  timpuri, în care Dumnezeu a intrat cu al Său Cuvânt scris 
(Biblia) și întrupat (Isus).
Revelația lui Dumnezeu a fost dată creaturilor  supuse greșelilor care 
își trăiau din plin timpul, ca niște copii al acelui secol. Adevărurile 
despre adevărata și autentică natură a ADN-ului caracterului lui 
Dumnezeu au fost astfel transmise cu mijloace limitate (omul și 
limbajul său). Cuvântul lui Dumnezeu a fost astfel revelat prin 
micimea omului.
Nu vreau să uit că intruziunea “Dumnezeului Infinit/Nelimitat” în 
istorie, nu este deloc ușor de înțeles pentru mine ființă “limitată”. 
Astfel, incursiunea lui Dumnezeu în istorie este lentă și treptată 
din cauza îndepărtării mele de El, așadar de limbajul Său și de 
backgroundul Său. Dumnezeu vorbește cu mine “bîlbîindu-se” 
pentru a se conforma micimii mele așa cum face un părinte cu copilul 
ce deabia învață să vorbească.
Poate infinitul să fie în totalitate cuprins/înțeles de către finitul/limitat? 
Bineînțeles că nu! De fapt, steaua mea polară Biblia, prin intermediul 
Evangheliilor, nu-mi oferă doar unul ci mai multe răspunsuri, 
demonstrând că nu este vorba despre o dogma “căzută din cer”, ci 
mai degrabă de încercările umane de a  înțelege și povesti ceea ce a 
făcut Dumnezeu în viața și învățăturile lui Isus pentru omenire.
Încercări, nu definiții perfecte ale voinței și mesajului divin. Cu un 
limbaj omenesc/limitat/supus greșelii, cu idei și comparații omenești/
limitate/failibile, încerc să înțeleg ceea ce a făcut Creatorul Dumnezeu  
pentru mine, dar pe deplin conștient de faptul că nu voi cunoaște 
niciodată chipul și caracterul Său în totalitate.

Creatorul creatură

Limbajul meu, cu toate cuvintele și cu toți termenii săi, aparține unei 
lumi limitate și imperfecte. Dar trebuie să vorbesc despre Dumnezeu, 
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atotputernicul și infinitul Creator, Cel care nu este o parte a acestei 
lumi. Dacă încerc să vorbesc de Dumnezeu, cuvintele mele nu pot 
niciodată să corespundă sută la sută cu realitatea înțeleasă, nu vor 
putea niciodată să o reprezinte în mod perfect. Numai dacă Dumnezeu 
ar fi o parte din această lume ar fi fost diferit. Dar Dumnezeul Bibliei 
nu este o parte de această lume. Așadar, atunci când vorbesc de El, 
cuvintele mele pot avea doar o valoare de abordare, de analogie, de 
simboluri si de metafore. Nu pot niciodată să cuprindă infinitul și 
desăvârșirea în plinătatea ei.
La un moment dat din istoria omenirii Dumnezeu decide să 
vorbească cât mai clar posibil creaturii Sale venind pe pământ ca 
om,confruntîndu-se cu creatura Sa de la egal la egal... ca o creatură. 
Ajunge deci momentul crucial, când Creatorul devine creatură.
În fața fenomenului Isus nu pot să rămân neutru, atât de puternică 
este forța pe care o emană figura Sa. Pot să-L resping, dar  nu pot 
rămâne indiferent. Care minte umană ar fi putut genera ideea nebună 
că Atotputernicul devine  neputernic în mod voluntar, îngenunchind 
chiar în fața oamenilor pentru a-i servi? Ce imaginație înfocată ar fi 
putut să-și imagineze un Creator care permite să fie umilit și în cele 
din urmă ucis de proprii Sale creature? Care minte iluminată ar fi 
putut mai dinainte dezvalui zeci de situații foarte specifice ca cele 
proorocite cu multe secole înainte de steaua mea polară despre Isus? 
Toată înțelepciunea omenească nu ar fi fost în stare să inventeze 
o poveste ca aceea a lui Isus; nebunia lui Dumnezeu, tatăl meu 
ceresc, a fost în stare să accepte indiferența, batjocura, defăimarea, 
înjosirea, crucea și moartea, doar ca să-mi redea viața, în ciuda 
îndepărtarii mele voite de El, sursa tuturor formelor de viață.
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Omnipotența pe jumătate 

“Ex nihilo nihil fit” este o expresie latină a filosofului Lucrețiu, ce 
înseamnă literalmente “nimic vine din nimic”. Această afirmație poate 
fi văzută atât din punct de vedere fizic, cît și din punct de vedere uman. 
In primul caz este o exemplificare a legii de conservare a energiei, care 
prevede că valoarea totală de energie din cadrul unui sistem fizic izolat 
este o constantă. În al doilea caz, expresia poate fi  interpretată ca: 
“Niciodată nu vei primi nimic de la viață dacă nu dai ceva în schimb.” 
Despre conceptul de creatio ex nihilo (creație din nimic) a început 
să se vorbească doar în doctrina religioasă a evreilor, în contrast cu 
doctrinele matrixiene din acele timpuri.
În creștinism se confirmă doctrina conținută în Geneza adică 
crearea din nimic. Ulterior, și în contrast total, ia naștere conceptul 
evoluționismului care în mod surprinzător reușește să se infiltreze 
chiar și în crezul multor fani ai lui Isus. Se distinge conceptul unei 
creațiuni imediate ce consideră lumea ca un rezultat direct (creație 
din nimic) a lui Dumnezeu, iar conceptul de generație progresivă, 
care admite cauze mediate create mai înainte și care produc ființe ale 
naturii printr-un parcurs de evoluție lent.
Această concepție a unui dumnezeu “atotputernic pe jumătate” este 
un cancer spiritual, ce comportă alte metastaze. Într-adevăr concepția 
unui Dumnezeu care nu este capabil de a crea lumea din nimic aduce 
cu sine o consecință foarte evidentă: la fel ca și incapacitatea lui 
Dumnezeu  de a crea iertarea din nimic (ex nihilo), având dimpotrivă 
din pacate nevoie de o contribuție/răscumpărare pentru a ierta. Iar 
metastaza cea mai evidentă și îngrijorătoare este consecința naturală 
(altă metastază a aceluiași cancer spiritual matrixian) de a nu reuși să 
înțelegi, nici atât să accepți mântuirea prin har... o mântuire gratuită, 
pe care nu trebuie să mi-o câștig cu lucrarea/sacrificiul meu. Aceste 
metastaze, chiar dacă nu vreau să recunosc, sunt absolut inevitabile. 
Căci dacă nu reușesc să-mi imaginez pe dumnezeul perfect capabil să 
ierte gratis fără să aibă ceva în schimb, ci doar datorită sacrificiului 
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unei vieți (Isus), atunci mântuirea mea nu este sută la sută prin harul 
acordat de Dumnezeu Tatăl, ci a fost plătită/răscumpărată. Adevărata 
mântuire prin har oferă o mântuire creată  din nimic (ex nihilo), un 
cadou gratuit în totalitate, care nu prevede nici o recompensă nici de 
la mine nici de la vreun alt mijlocitor.
Dumnezeu Tatăl, cel ce este mulțumit pentru că dreptatea Sa a fost 
asigurată prin suferința Dumnezeului Fiu, îl privează pe Tatăl meu 
Ceresc de harul Său, pentru că atunci când închidem contul între 
DEBIT și CREDIT, între păcat și pedeapsă, între răul făcut de 
omenire și pedeapsa suferită de Isus, se anulează mila și iertarea lui 
Dumnezeu Tatăl.
Această concepție a iertării condiționate de plata unei răscumpărări, 
prin urmare nu gratuită sau prin harul absolut, în cele din urmă 
duce la metastaze cancerigene prin excelență: îndoiala cu privire la 
atotputernicia Dumnezeului Creator. Exact același cancer care stă la 
baza evoluționismului, adică un dumnezeu incapabil să creeze din 
nimic, care trebuie să facă uz de contribuția propriei sale creații. Dacă 
cel ce mi se prezintă ca fiind creatorul cerului și al pământului nu poate 
genera iertarea în sine din nimic, atunci am mai mult decât o ușoară 
îndoială cu privire la atotputernicia sa, am o adevărată certitudine că 
este limitat. Chiar mai limitat decât un părinte imperfect care în ciuda 
tuturor greșelilor și a micimii sale, reușește să-l ierte pe propriul fiu, 
chiar fără ca acesta să merite. Iar atunci când omul se simte mai bun 
decât Dumnezeul lui ia naștere ateismul, cealaltă metastază a aceluiași 
cancer spiritual matrixian. Cum să dăm vina pe ateii care refuză sa 
accepte un dumnezeu mai rău decât propria sa creatură?
Indiferența, ura și egoismul se păstrează pentru ele. Numai dragostea 
dă, se dă pe sine, dă fără a primi nimic în schimb, dă chiar și cunoscând 
costul acelui dar... Acest  fel de iertare este revelat în întreaga Biblie, 
steaua mea polară cea mai de preț. Dar ideea matrixiană despre iertare 
este exact opusul. Ea are de a face cu o divinitate încruntată, în mod 
constant jignită, mereu supărată, a cărui mânie trebuie să fie în vreun 
fel favorizată, îndulcită și calmată.
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Do ut des

Nu spune Isus că trebuie să fiu perfect ca Tatăl din cer? (vezi Matei 
05:48) Nu mai spune și faptul că trebuie să iert de șaptezeci de ori 
câte șapte (vezi Matei 18:22)? Nu adaugă întotdeauna singurul Fiu al 
lui Dumnezeu că trebuie să-i iubesc chiar și pe dușmanii mei, adică 
pe cei care nu- mi oferă nimic bun și care de fapt îmi fac doar rău? 
Dar dacă eu trebuie să fiu perfect ca și Dumnezeu, iubind chiar și pe 
acele persoane care nu-mi oferă nimic bun în schimb și chiar iertând  
pe cei care continuă să-mi facă nedreptate (dușmani), atunci  este 
Dumnezeu Tatăl cel pe care trebuie să-l imit cum spune Isus. El este 
primul care iubește (așadar și iartă) fără a aștepta nimic în schimb. 
Nu-i poți învăța pe alții iertarea necondiționată  fără a demonstra 
iertarea necondiționată. În caz contrar, Dumnezeu Tatăl îmi cere să 
fiu mai bun decât el.
Dar eu ființa umană sunt prea condiționat de religia DEBITULUI și 
de teologia “egalității bilanțiere”, o societate egocentrică si egoistă  
în care domnește mentalitatea “do ut des”-ului. Do ut des e o frază 
latină cu semnificația literală “eu dau ca tu să dai.” Fraza aceasta este 
folosită chiar și astăzi în discursuri comune, de obicei pentru a indica 
propria dorință de a face ceva numai din interes.
Este posibil că sunt atât de infiltrat în Matrix încât  nu-mi pot imagina 
pe cineva, nici măcar pe Creatorul meu Dumnezeu, care să fie complet 
străin și indiferent  față de continua căutare a propriului câștig egoist? 
Steaua mea polară nu numai îmi confirmă că este posibil, ci mai mult, 
în cartea Apocalipsa la capitolul 18 mă asigură că cetățenia mea e în 
Matrix.
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Amnistia definitivă

Amnistia, în drept, este o măsură luată de guvern, prin care 
cetățenii care îndeplinesc anumite condiții pot obține anularea unei 
sancțiuni sau a unei pedepse, cu alte cuvinte a unui DEBIT către 
Stat. Și când amnistia este totală și definitivă, poziția cetățeanului 
ia numele de “amnistiat definitiv”.
Duritatea poate înduri, răsplătirea răului cu rău nu poate altceva 
decât să educe la rău. Răul pentru a se schimba are nevoie de 
atenție, de acțiuni de recuperare, reconciliere, de acceptare... în 
cele din urmă de o iertare adevărată și necondiționată. Pot utiliza 
un alt cuvânt, o iertare complet gratuită, care nu cere nimic în 
schimb... o iertare prin har. Orice altceva este doar Matrix deghizat 
și ascuns sub o mantie a unei justiții de suprafață. Nu spune 
întotdeauna steaua mea polară că  trebuie să înving răul prin bine? 
(vezi Romani 12:21).Deci, cum pot eu de la distanță să-mi mângâi 
mintea cu convingerea  că moartea a fost învinsă cu moartea iar 
răul cu sacrificiul unei vieți?
Dar Dumnezeu este sfânt, adică pe deplin separat de Matrix și de 
mentalitatea sa individualistă, cinică  și oportunistă. Dumnezeu nu 
este nici mângâiat de Matrix pentru că Matrix înseamnă separarea 
de Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu poate fi departe de el însuși. 
Prin urmare, trebuie să conclud că Dumnezeu, Atotputernicul 
care mântuiește iertând, o face din nimic (ex nihilo) și definitiv, 
fără  să ceară sacrificii de la mine, de la vreun  înlocuitor sau țap 
ispășitor.
Potrivit cu steaua mea polară (vezi 2 Timotei 1:9-10) de fapt, 
amnistia mi-a fost dată prin Isus veacuri în urmă, deci înainte ca el 
să moară pe cruce. De asemenea, îmi mai spune că Isus a distrus 
moartea făcând să strălucească viața și nemurirea prin viața și 
învierea Sa. Dumnezeu este Dumnezeu!
Profetul Maleahi scrie că Dumnezeu așteaptă ca biserica Sa, 
poporul fanilor lui Isus să ducă la împlinire adevărata și măreața 
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reformă, să elimine chipul urât și fals pe care l-a pictat prințul 
răului din Matrix de mii de ani și să restabilească  adevăratul chip 
al Tatăl meu ceresc revelat mie de către Isus din Nazaret, Hristosul, 
Mesia, Salvatorul lumii. Poate că acum este timpul în care profeția 
lui Maleahi se realizează.
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Mediul diabolic

Dumnezeul Atotputernic pe jumătate.
Creațiune divină indirectă prin intermediul unui parcurs 
evolutionistic în loc de rezultat al intervenției divine directe 
“din nimic”.

Dumnezeul iubirii pe jumătate.
Mântuirea/iertarea răscumpărată printr-un sacrifi ciu
și nu ca dar prin har (din nimic).

Dumnezeul vieții pe jumătate.
Victoria asupra morții prin intermediul absenței lui
Dumnezeu (moarte) și nu prin prezența Sa (viață).
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O bombă atomică spirituală

Prin termenul apostazie (în greacă “departe de”) se definește 
abandonarea formală și voluntară a propriei religii, și, prin urmare a 
propriului dumnezeu.
În Matrix marea majoritate a cetățenilor nici măcar în vis nu ar vrea 
să fie numiți “apostați”. Din contra, mulți se auto-numesc adevărați și 
sinceri creștini sau urmași ai lui Isus Hristos. Dar acești așa ziși fani 
ai lui Isus, din care poate fac parte și eu, sunt într-adevăr devotați și se 
închină lui Dumnezeu Fiul Isus și Tatăl Ceresc al Bibliei, care a creat 
cerurile și pământul?
În lumea spectacolului se utilizează  foarte frecvent pseudonime. 
Un pseudonim este un nume fictiv diferit de cel original, folosit 
de scriitori, cântăreți, artiști, sportivi, politicieni sau orice altă 
persoană. Semnificație similară au expresiile “alias” sau “nickname” 
(“poreclă”sau “supranume”).
Sunt absolut sigur, fără posibilitate de contradicție, că dumnezeul 
meu căruia mă închin este ceea ce cred și nu este o altă entitate care 
în mod deliberat a uzurpat numele Creatorului Dumnezeu folosindu-l 
ca pseudonim al său?
Pentru a găsi un răspuns sigur și clar la această întrebare arzătoare, 
trebuie să fac o comparație atentă între entitatea la care mă refer, 
analizând minuțios ADN/caracterul său, și Dumnezeul  propus și 
descris de steaua mea polară. Dacă entitatea aparent divină căruia 
mă adresez în rugăciune are un caracter asemănător cu Dumnezeul 
dragostei ce mi-a fost descris tridimensional de către singurul Său Fiu 
Isus, atunci mă pot relaxa și calma. Dacă cumva caracterul său este 
mult mai asemănător cu descrierea  inamicului sufletelor din Biblie, 
adică cu Satan diavolul (sau șarpele cel vechi), înseamnă că navighez 
pe ape învolburate. Probabil, în ciuda convingerii mele că mereu 
m-am adresat bunului Dumnezeu, descopăr astăzi că în conformitate 
cu parametrii Păstorului și Mântuitorului meu Isus, sunt un “apostat” 
adică adorator al unui dumnezeu fals... un alt dumnezeu, nu Creatorul 
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cerului și al pământului. Un dumnezeu după chipul și asemănarea 
creaturii.
În cazul în care acest lucru ar fi adevărat ar fi jenant pentru mine fan 
convins al lui Isus.
Dar poate fi posibilă o descoperire atât de șocantă?
Ar fi într-adevăr o bombă atomică spirituală pentru un mare număr de 
auto-proclamați fani ai lui Isus.
Confruntându-mă cu steaua mea polară iubită, Biblia, mi se confirmă 
faptul că deja în trecut, pe vremurile Vechiului Testament, poporul lui 
Dumnezeu s-a îndepărtat deseori de Dumnezeul său. Și de cele mai 
multe ori a devenit un adorator al altor divinități într-un mod cu totul 
inconștient. Aceste “apostazii” (îndepărtări de Dumnezeu) au fost 
principalele motivele pentru care Dumnezeu a ales și a trimis profeții  
în istoria umanității. Iar acești mesageri au declarat întotdeauna tare și 
clar o schimbare și anume revenirea singurului Dumnezeu adevărat. 
Probabil Ilie a fost cel mai faimos profet care a invitat poporul lui 
Dumnezeu să stea în mod clar de partea Creatorului, deci împotriva 
falsului dumnezeu care la acea vreme se numea Baal. Ca să vezi cum 
Vechiul Testament se încheie, prin cartea Maleahi, cu promisiunea 
unui ultim profet, chiar înainte de a doua venire a lui Mesia Isus, 
exact cu Duhul și puterea lui Ilie.
Nu este uimitor? Dumnezeul omniscient, care cunoaște viitorul 
deci timpurile matrixiene de astăzi prevede pentru aceste timpuri un 
prooroc ca Ilie, deci un mesager cu același mesaj de a schimba direcția, 
pentru a ne împăca cu singurul Dumnezeu adevărat. Și dacă aceasta 
este strategia Creatorului omniscient, atunci înseamnă că poporul lui 
Dumnezeu din ultima vreme se închină din nou lui Baal sau unui 
alt dumnezeu fals. Și ca să vezi, Baal din vremea lui Ilie are multe 
caracteristici în comun cu “dumnezeul creștin” de astăzi... începand 
chiar de la sacrificiile umane pentru a potoli mânia lui Dumnezeu.
Baal era personificarea puterii distructive a soarelui și a vântului 
în deșert. Baal a devenit Zeus la greci, Jupiter la romani și Thor la 
popoarele germanice și nordice.
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Cultul său s-a adaptat la diferite culturi, schimbându-i numele (!!!), 
încorporându-se atât de eficient și într-o manieră surprinzător de 
invizibilă, în cele mai diferite medii religioase și culturale. O entitate 
care se infiltrează intenționat  prin înșelăciune în religiile pe care le 
întâlnește în timp și spațiu. Iată  pseudo - cameleonul dumnezeu care 
își schimbă numele/alias/pseudonimul, în funcție de uzanța acelor 
timpuri, pentru a uzurpa tronul singurului Dumnezeu adevărat (vezi 
1 Timotei 1:17). Un așa zis dumnezeu cu un frumos nume, dar cu un 
caracter foarte urât: capricios, iritabil, morocănos, răzbunător și rece.
Dacă adevăratul Dumnezeu, omniscient, omniprezent și omnipotent, 
consideră necesar să trimită un mesager de-al Său cu Duhul lui Ilie, 
atunci înseamnă că poporul Său din aceste timpuri are o concepție 
despre Dumnezeu  asemănătoare cu cea a lui Baal în loc de concepția 
pe care ne-a transmis-o Fiul Său Isus, singurul care L-a văzut față în 
față. De aceea, cartea Apocalipsa capitolul 18, afirmă categoric că 
poporul lui Dumnezeu din ultimele zile se va afla în Matrix și îl invită 
să-și schimbe direcția ca să iasă din această confuzie spirituală.
Cu siguranță că aceasta reprezintă o “bombă atomică spirituală”: eu 
ca un adorator inconștient al unui dumnezeu fals... un dumnezeu cu 
un “nume real”, dar cu un “caracter fals”. Și dacă acest dumnezeu 
al meu este o copie falsă, atunci se poate vorbi doar despre vechiul 
heruvim Lucifer care a vrut (și încă mai vrea,astăzi mai mult decât 
oricând) să ia locul Creatorului universului.
Nu contează dacă Dumnezeul meu personal poartă numele corect. 
Ceea ce contează este dacă are caracter drept, sfânt și perfect alături de 
ADN-ul iubirii și al vieții pe care mi l-a subliniat Isus în numeroasele 
Sale pilde. Dacă testarea ADN-ului îmi scoate în evidență alterări 
caracteriale substanțiale în ciuda similitudinii numelui, atunci 
conceptul meu personal despre “dumnezeu” a fost infiltrat de către 
doctrinele demonilor ce poartă semnătura fostului Lucifer, cunoscut 
acum ca Satan, alias Prințul de Matrix.
Cu adevărat am rămas fără cuvinte!
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Eu fiul risipitor

Răutatea, suferința, tortura, anihilarea celuilalt, sunt toate forme de 
dezechilibru ce ne duc departe de Creator și de armonia Sa perfectă 
și nu pot fi generatoare de viață. Ele neagă fericirile cu care Isus își 
începe învățătura Sa publică. Neagă creația, neagă faptul că omul 
este creatură după chipul lui Dumnezeu și mai presus de toate neagă 
parabola fiului risipitor pe care chiar Isus mi-a povestit-o ca în ciuda 
mizeriei mele să-l înțeleg totuși pe tatăl meu ceresc iubitor și bine 
dispus. Nu este acest lucru ceea ce a experimentat  fiul risipitor când 
s-a întors la tatăl său?
Nu-mi povestește Isus cu precizie de chirurg, cum chiar eu (simbolul 
fiului rămas acasă cu tatăl) nu înțeleg și nu accept iertarea gratuită a 
iubirii infinite a tatălui, preferând răzbunarea sau
cel puțin impunerea unui preț de răscumpărare? Nu ar fi vrut chiar și 
celălalt fiu al lui Dumnezeu Tatăl ca fratele său să-și plătească cu preț  
scump, într-un fel de purgatoriu, nelegiuirile?
Dar tatălui nu-i pasă de banii risipiți, nu îl interesează nedreptatea 
suferită și nici chiar suferința prin care a trecut. Nu! Tatăl este doar 
fericit... fericit și atât!

O șină moartă

Întotdeauna m-am întrebat cum pot obține mântuirea și nemurirea. În 
general, la această întrebare se răspunde că după ce l-ai acceptat pe 
Isus este important să fii o persoană bună și să faci fapte bune, chiar 
dacă nu ești întotdeauna atât de “bun” cum vrei să pari.
Așadar, cel mai important lucru este să nu furi, să nu ucizi etc... cu 
alte cuvinte să fii un bun cetățean. Pe de-o parte accept CREDITUL 
“divin” gratuit pe care mi-l dă Isus ca Mântuitor al meu, în timp ce 
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pe de altă parte, prin lucrările mele subliniez CREDITELE “umane” 
pe care mi le-am câștigat eu însumi; făcând astfel demonstrez cum 
CREDITUL (sau în termeni teologici harul) lui Dumnezeu Tatăl 
nu este suficient pentru mântuirea/nemurirea mea. Deci Dumnezeu 
Tatăl este atotputernic pe jumătate. Dar toate acestea se află în clară 
contradicție cu steaua mea polară.
Mântuirea nu este alcătuită cântărind pe balanța justiției umane faptele 
bune (CREDITELE) în opoziție cu păcatele (DEBITELE), deoarece 
oricum ar fi tot aș pierde pentru că stă scris că nimeni nu-i neprihănit, 
nici măcar unul... toți am fost corupți de Matrix (vezi Romani 3:10-12). 
Îmi dau seama că dreptatea mea este ca o haină murdară (vezi Isaia 
64,6) și că mă aflu pe o șină moartă?
Sunt eu profund conștient de faptul că sunt mântuit prin har, adică 
doar prin credință în CREDITUL divin? Iar aceasta nu vine de la 
mine, ci este darul lui Dumnezeu Tatăl. (vezi Efeseni 2: 8) Prin har și 
nu prin faptele mele sau ale altcuiva în locul meu, în caz contrar harul 
nu ar mai fi har (vezi Romani 11:6) iar darul ar deveni o achiziție. 
Înțeleg eu că tatăl meu din cer mă salvează nu prin faptele neprihănirii 
mele (CREDITELE)  care egalizează cu păcatele mele (DEBITELE), 
ci pentru marea Sa iubire, un CREDIT divin într-adevăr nelimitat 
capabil să acopere chiar și păcatele cele mari?
(a se vedea Tit 3:5).
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă nemurirea 
(vezi Ioan 3:16). În cele din urmă mi-am dat seama că sunt salvat nu 
pentru ceea ce fac, ce am eu sau ce sunt eu, ci pentru ceea ce a făcut 
tatăl meu pentru mine.
Da, egalitatea bilanțieră dintre CREDITE șe DEBITE este cu 
siguranță o șină moartă!
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U Turn [schimbare de direcție]

Dialogul dintre surzi

Când un copil crește învățând o limbă, orice concept va fi exprimat 
de el numai în această limbă. Alte limbi nu-i aparțin și nu pot fi 
instrumente folosite de el. Copilul se limitează la utilizarea singurei 
limbi pe care o cunoaște.
Creatorul Dumnezeu, datorită naturii Sale și a caracterului Său, stie 
doar o singură limbă: limba iubirii și a vieții ... în cele din urmă a 
CREDITULUI și a binelui. De fapt, steaua mea polară continuă 
neîncetat să-mi sublinieze că Dumnezeu este iubire și viață.
În schimb eu, omul, de când am decis să mă îndepărtez de Creatorul 
meu și de limba Sa de iubire și viață, mi-am creat o nouă limbă 
conformă cu noul meu caracter: limba urii și a morții... în cele din 
urmă a DEBITULUI și a răului.
Dialogul acesta dintre Creator și creatura Sa, din momentul îndepărtării 
a devenit un dialog între surzi. Exact cum s-a întâmplat în faimoasa 
povestire a turnului Babel când persoanele care se înțeleseseră perfect 
datorită faptului că vorbeau o singura limbă, dintr-o dată nu s-au mai 
înțeles.
Cum aș putea să spun că Dumnezeu Cel Atotputernic este surd? Cine 
este Atotputernic nu poate totul? Dumnezeu cu siguranță poate totul 
cu o singură excepție: să meargă împotriva propriei Sale naturi. Deci 
Dumnezeu, chiar înțelegând (dar nefiind de acord) cu noua mea limbă 
al DEBITULUI și a morții, nu o poate folosi, pentru că nu îi aparține. 
A o folosi înseamnă schimbare, pierderea sfințeniei și a perfecțiunii 
Sale. Eu știu sigur că Dumnezeu nu se schimbă, este sfânt și perfect 
la infinit.
Prin urmare, scopul lui Dumnezeu este să mă întorc la limba divină din 
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vechime experimentată de om în Eden. El a condus această strategie 
a Sa, trimițând pe singurul Lui Fiu Isus în lumea mea vorbindu-mi o 
limbă complet diferită de ceea ce sunt eu obișnuit să folosesc. “Iubește-i 
pe dușmanii tăi” ...și multe alte afirmații ale lui Isus răsună în urechile 
fanilor Săi, punându-i chiar și astăzi în încurcătură. Da, pentru că ele 
sunt expresii dintr-o altă limbă, o altă hartă mentală, un alt caracter. 
Isus s-a supus limbajului meu venind pe acest pământ, nu s-a sustras 
nici măcar o secundă de la consecințele fatale ale acestui limbaj al 
urii/DEBITULUI/răzbunării, ci a rămas complet străin. El a continuat 
neînfricat să comunice prin cereasca limbă a Sa și a Tatălui Său. 
El nu a murdarit niciodată limba divină, sau să amestece două limbi... 
nu a făcut niciodată compromisuri.
Tot ceea ce El a făcut era în conformitate cu voința Tatălui, cu caracterul 
Său și cu limbajul ceresc al iubirii și a vieții. Fiecare element negativ 
pe care Isus l-a trăit pe pământul meu, inclusiv moartea pe cruce, 
au fost consecințele limbajului mea uman pe care El le-a suportat 
din dragoste pentru mine, dar nu au fost niciodată elemente dorite 
cau cerute de El. Isus ar fi dorit să finalizeze misiunea pe care Tatăl 
i-a dat-o fără nici cea mai mică aluzie la limbajul uman al morții și 
răzbunării. El a venit să aducă CREDIT și CREDIT numai, și nu 
pentru a-mi reaminti DEBITUL meu. El a învins răul prin bine, nu 
în sensul că a compensat răul cu o porțiune proporționată de bine, ci 
în sensul că a comunicat NUMAI bine, arătând că răul nu ar trebui 
să existe. Moartea nu trebuie să existe neapărat,chiar dacă am comis 
greșeala să mă îndepărtez de Tatăl meu ceresc. Dumnezeu și Fiul 
Său Isus au răspuns la limbajul meu al răului doar cu binele pur și 
perfect.
Răul suferit de Isus (chiar și moartea în sine), nu era necesar în planul 
de mântuire al lui Dumnezeu ...nu avea nici cea mai mică parte. 
Limba lui Dumnezeu nu cunoaște cuvântul “moarte” și prin urmare 
nu îl poate folosi. Moartea am introdus-o eu ,creatura rebelă, cu noul 
meu limbaj și caracter.
Viața lui Isus pe acest pământ a fost prin urmare modelată atât de 
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strategia divină concepută pentru mântuirea mea cât și de voința 
umană, care (în voința sa liberă) a impus Creatorului căi imperfecte, 
triste și îmbibate cu elemente cum ar fi moartea, răzbunarea și ura. 
Dar aceste elemente suferite de Isus, nu au fost niciodată dorite sau 
considerate necesare. Dumnezeu ar fi dorit ca acestea să nu existe, dar 
voința mea liberă a limitat pe Cel Atotputernic, modificând căile Lui. 
Nu a fost planul lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel să-i scoată 
din Egipt și să-i conducă direct în minunata țară promisă? Și nu a fost 
tocmai creatura “tare la cerbice” a-L obliga pe Creator să facă un alt 
parcurs prin deșert, mai lung, mai anevoios și plin de experiențe triste 
de rebeliune?
Când voi permite Duhului lui Dumnezeu să mă învețe limba tatălui 
meu, abia atunci se va termina acest blestemat “dialog dintre surzi”.

De multe ori condamnat la moarte

Stele mea polară îmi spune categoric că “plata păcatului este moartea” 
(a se vedea Romani 6:23). Dar ce înseamnă acest lucru? Despre care 
“plată” vorbim?
Fanii DEBITULUI și acei guru ai echilibrului bilanțier au infectat 
mintea cetățenilor din Matrix cu un virus diabolic legat tocmai de 
înțelegerea acest verset biblic foarte important și foarte adevărat. 
Ei mi-au insuflat că imediat ce păcătuiesc pentru prima oară sunt 
destinat “plății cu moartea”. Deci condamnări la moarte fără sfârșit, 
ca și nenumăratele erorile comise în timpul vieții mele, cad asupra 
capului meu.
Practic, fiecare păcat comis de oricare ființă umană creează automat 
moarte. Cu alte cuvinte, fiecare
comportament de-al meu are consecințe pe care nici chiar Creatorul 
Atotputernic Dumnezeu nu le poate opri sau anula. Așadar 
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comportamentul dezechilibrat (păcatul) al creaturii este mai puternic 
decât Creatorul, generând consecințe negative de neschimbat.
Singura soluție pentru “creatorul puțin atotputernic”este acea de a 
face pe cineva să moară în locul meu, doar pentru a  îndeplini această 
obscură “plată a păcatului.”
Fanii CREDITULUI, dimpotrivă, au clar în minte că așa-numitul 
“păcat” este de fapt o îndepărtare de Dumnezeu, și prin urmare de 
sursa vieții.
Prin urmare, comportamentul meu din afara echilibrului divin mă 
îndepartează de viață apropiindu-mă de singurul epilog posibil: 
moartea. Dar a te apropia de moarte nu înseamnă că ai ajuns la 
moarte. Este vorba despre un parcurs PROGRESIV, și nu de un act 
în absolut.
Și dacă este un parcurs progresiv, atunci eu pot inversa direcția 
(cu ajutorul Creatorului și Mântuitorului meu), continuând de fapt 
parcursul meu spre izvorul vieții. Se depărtează astfel din nou “plata 
păcatului”, adică moartea, care ar fi fost inevitabila concluzie a 
călătoriei mele departe de viață. Moartea rămâne astfel o EVITABILĂ 
plată atâta timp cât desprinderea mea de echilibrul ceresc vital nu este 
definitivă și ireversibilă. Iată de ce planul de mântuire conceput de 
tatăl meu nu are nevoie de moartea mea sau de a unui înlocuitor! 
Această moarte de care m-am apropiat poate încă fi evitată printr-o 
schimbare de direcție!
Toată viața mea, a fraților și surorilor mele se desfășoară între polul 
binelui, sursa tuturor formelor de viață, și depărtarea de acest pol. 
“Plata” este consecința FINALĂ a întregului meu parcurs de viață 
...cu alte cuvinte reprezintă așa-numită judecată universală. Iată de ce 
moartea nici măcar nu poate să pretindă un tribut sau o răscumpărare 
pentru fiecare acțiune de-a mea greșită.
În cele din urmă, păcatul nu este o singură acțiune greșită, ci o alegere 
de a trăi departe de propriul Creator. Iată de ce acest faimos verset din 
Biblie se încheie așa: “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este nemurirea în Isus Hristos, Domnul 
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nostru” (a se vedea Romani 6:23). Iată viziunea divină a “plății”: ori 
moartea departe de Dumnezeu, ori viața cu Dumnezeu... ori moartea 
ori viața. Moartea nu poate coexista cu viața!
Plata păcatului, adică moartea mea (sau cea a unui substitut ipotetic), 
nu poate coexista cu darul lui Dumnezeu, care este viața infinită. Dacă 
plata mea la sfârșitul timpului va fi nemurirea, atunci înseamnă că am 
făcut inversiune de direcție lăsând moartea complet cu gura căscată.
Fondat pe steaua mea polară Biblia, am încredere în tatăl meu care 
este în ceruri că îmi oferă harul Său ca unei creaturi iubite, prin 
singurul Său Fiu Isus. Slavă lui Dumnezeu, tatăl meu minunat.

Adevăruri de nemărturisit

Matrix este împărăția întunericului și opacității. În Matrix se face 
lumină doar unde convine. Restul este acoperit cu o pătură întunecată 
de înțelegere tacită. Chiar și Biblia vine întunecată acolo unde conține 
fapte de nemărturisit, pentru că sunt purtătoare de adevăr ce pot 
dărâma reaua împărăție a DEBITULUI material și spiritual. Iar cine 
îndrăznește să ridice această mincinoasă manta este acuzat ca fiind 
defăimător al doctrinei creștine.
Steaua mea polară, în Vechiul Testament, îmi vorbește despre un 
personaj foarte misterios: Enoh. Capitolul al cincilea (versetele 18-
24) din prima carte a Bibliei îmi povestește că Enoh, după ce a trăit pe 
planeta Pământ 365 ani în armonie cu Dumnezeu, a dispărut pentru 
că însuși Creatorul l-a luat cu El, dăruindu-i nemurirea oferită tuturor 
creaturilor rasei umane. Chiar și Noul Testament al stelei mele polare 
îmi amintește acest fapt atât de pregnant și elocvent.
În termeni fără echivoc îmi explică faptul că Enoh a primit nemurirea 
pentru credința sa în Creator, fiindu-i plăcut lui Dumnezeu (vezi 
Evrei 11:5).
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Adevărul de nemărturisit este faptul că toate acestea s-au întâmplat cu 
multe secole înainte de venirea lui Isus pe pământul meu, deci înainte 
de moartea și învierea Sa. Dumnezeu Tatăl a iertat așadar păcatele lui 
Enoh, oferindu-i nemurirea (în termeni teologici mântuirea sau viața 
veșnică), fără ca cineva să fi plătit pentru aceste păcate... le-a uitat 
și gata, ca unui fiu păcătos dar iubit și acceptat! Descopăr așadar o 
povestire, așa cum există și altele în Vechiul Testament (cele despre 
Moise sau Ilie), care îmi demonstrează un tată ceresc ce iartă gratis 
creaturile Sale.
Descopăr astfel un tată atotputernic, care nu se supune prezenței și 
colaborării opusului Său (moartea) pentru a ierta. Un tată Creator 
care nu este sclavul logicii perverse a justiției umane care se bazează 
pe răzbunare sau în cele mai bune cazuri pe răscumpărare. Un tată 
ce donează iubire și viață nelimitată oricărei dintre creaturile Sale ce 
decide, ca Enoh, să meargă alături și aproape de El.
În dreptul penal prin “grațiere” se înțelege o măsură individuală de 
clemență, de care beneficiază
doar un anumit prizonier sau condamnat, amnistiandu-l cu sau fără 
condiții, de pedeapsa principală
în totalitate sau în parte ori înlocuindu-o cu alta mai puțin gravă.
Nu este prevăzută chiar și în Matrix posibilitatea “grazia ad personam” 
chiar și fără condiții? Și dacă creatura este în măsură să ofere o 
amnistie pentru “inamic”, cu cât mai mult ar trebui să poată  face 
aceasta Creatorul Dumnezeu ce mi se prezintă ca fiind Dumnezeul 
iubirii și a vieții? Da, Creatorul meu are atât capacitatea căt și dorința 
de a anula/amnistia DEBITUL meu fără a cere ajutorul morții pentru 
a echilibra falsul bilanț dintre bine și rău.
Tată, cum de mulți fani ai singurului tău fiu Isus preferă să te considere 
un judecător rece și impasibil care-mi cere răscumpărare pentru 
daunele cauzate? Tu ești un tată iubitor care așteaptă nerăbdător să-
mi schimb direcția si să mă întorc acasă. Cum e posibil că mizerabila 
mea grațiere umană reușește uneori să existe cu adevărat gratis și fără 
condiții, în timp ce grațierea Ta divină trebuie să fie răscumpărată și 
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plătită mereu? Cum se face că noi, oamenii, considerăm ca fiind o 
defavoare faptul că Tu tată ești bun și iertător? (vezi Matei 20:15)

Resurrection 

Învierea lui Isus a fost evenimentul cel mai captivant care a schimbat 
viața apostolilor. Învierea lui Isus a fost atât de emoționantă și așa 
de esențială încât toți patru scriitori au condus-o fiecare in propria 
evanghelie.
Deși Isus a anticipat ucenicilor Săi că el va muri dar în a treia zi 
Tatăl Său l-ar fi înviat din morți, în acea duminică dimineață nimeni 
nu credea în învierea Sa. După moartea pe cruce, “spectacolul” s-a 
sfârșit, toți s-au întors acasă, toată lumea se duce la culcare, viața 
rămâne o rutină care continuă în fiecare zi. Totuși cineva nu poate 
dormi și împins de curiozitate se ridică și se duce la mormântul lui 
Isus pentru a vedea ce se mai poate întâmpla. La mormântul lui Isus 
totul este liniștit, tăcerea profundă a nopții este palpabilă. Soldații 
care păzesc mormântul lui Isus și toți cei prezenți veniți din toată 
lumea, se așteaptă să se întâmple ceva.
Isus zace în mormântul Său așteptând ca Dumnezeu Tatăl să-l învieze. 
Dintr-o data, duminică dimineața, înainte de zorii zilei, vocea Sa 
răsună în mormântul lui Isus, intră în urechile Lui și Îi trezește corpul 
rece la o viață nouă. Soldații văd o lumină strălucitoare care-i orbește 
și aud glasul îngerului ce-L cheamă pe Isus să se trezească din somnul 
Său cel de moarte. Soldații se tem și fug împotriva tuturor regulilor, 
călcându-și datoria de a supraveghea. Pentru profanarea unui mormânt 
exista pedeapsa capitală. Deci toți soldații și-au riscat viață fugind. 
Dar unde se duc? Se duc la cel care ar putea să-i protejeze, la marele 
preot, care încă poseda o influență puternică asupra Guvernatorul 
roman, în ciuda ocupației militare de către romani. Marele preot, 
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după ce le dă asigurarea că nu li se va întâmpla absolut nimic, le cere 
să divulge minciuna că Isus nu ar fi înviat, ci ucenicii Săi i-au furat 
trupul în timp ce ei dormeau. În schimb, fiecare soldat primește mită/
bani (cfr. Mt 28:13).
Sute, poate mii de persoane în acea noapte nu au mers la culcare ci 
au așteptat cu emoție și suspans ce s-ar fi putut întâmpla. Femeile, 
împinse de curajul lor, au fost primele care au mers la mormânt.
După ele, unii dintre apostoli încurajați de povestirile femeilor s-au 
umplut de curaj și s-au dus și ei și l-au găsit gol, precum femeile 
povestiseră. Toți oamenii ce au intervenit în acea noapte sunt martori 
oculari ai învierii lui Isus.
La învierea lui Isus, îngerii care în timpul agoniei de pe cruce nu 
au putut interveni pentru a-i reda încrederea Maestrului lor, au intrat 
acum în acțiune. În sfârșit își pot dezlănțui energiile pentru a glorifica 
pe Fiul lui Dumnezeu care a învins moartea. Un înger puternic a fost 
trimis de Dumnezeu Tatăl pentru a deschide mormântul lui Isus.
Doi îngeri îmbrăcați în alb rămân în mormântul gol al lui Isus pentru 
a povesti minunea Învierii Lui. Când oamenii tac, îngerii vorbesc. 
Femeilor ajunse la mormânt înainte de zori, îngerii le transmit mesajul 
lui Mesia cel înviat:
“Nu vă temeți. Voi îl căutați pe Isus din Nazaret, cel ce a fost răstignit. 
A înviat, nu este aici” (cf. Matei 28:5-6). “Pentru ce căutați între cei 
morți pe cel ce este viu? El nu este aici ci a inviat!” Dat fiind faptul 
că femeile încă nu pot să creadă, un înger le invită: “Veniți de vedeți 
locul unde zăcea” (Matei 28: 6).
Un mesaj extraordinar! Tot cerul sărbătorește învierea lui Isus; îngerii 
sărbătoresc.
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Moartea e moartă 

Învierea lui Isus este importantă din mai multe motive. Ea mărturisește 
imensa putere a lui Dumnezeu. Crezând în înviere crezi în Dumnezeul 
Atotputernic, dătătorul oricărei vieți. Dacă Dumnezeu există și a creat 
universul și are putere peste el, are, de asemenea, puterea de a învia 
un mort. Dacă nu are această putere, el nu este un Dumnezeu vrednic 
de credința și de adorația mea. Doar cine a creat viața o poate învia 
după moarte, numai El poate  răsturna non-viata, care este moartea în 
sine și numai El poate elimina boldul morții și victoria de la mormânt 
(vezi 1 Corinteni 15: 54-55). Prin invierea lui Isus din mormânt, 
Dumnezeu Tatăl îmi aduce aminte de suveranitatea Sa absolută.
Învierea lui Isus este o mărturie a învierii ființelor omenești fiind 
speranța mea și a tuturor fanilor lui Isus. Spre deosebire de alte religii, 
creștinismul are un fondator care transcende moartea și care promite 
adepților săi că același lucru se va întâmpla cu ei. Toate celelalte religii 
au fost fondate de oameni și profeți al căror sfârșit a fost mormântul. 
Ca un fan al lui Isus, mă încurajez prin faptul că Dumnezeul meu a 
devenit om, a murit și a înviat. Mormântul nu-l putea ține. El trăiește 
și acum stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl în ceruri.
Isus Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi, în conformitate 
cu prețioasa mea stea polară. Tot la fel învierea reprezintă victoria 
triumfătoare și glorioasă pentru orice fan al lui Isus. El se va întoarce! 
Fanii Săi morți vor învia, în timp ce fanii Săi care vor fi în viață la 
revenirea Sa vor fi schimbați și vor primi noi trupuri glorificate. (vezi 
1 Tesaloniceni 4:13-18).
Totul este fondat pe învierea lui Isus. Isus a înviat și el este mântuitorul. 
Învierea lui Isus îmi dă puterea ca să sper nemurirea. Este  dovada că 
Dumnezeul Creator are puterea (și voința) de a mă învia din moarte. 
Ne asigură că cei care cred în Isus nu vor rămâne morți, ci vor fi 
înviați la viața veșnică. Nemurirea este speranța mea glorioasă! În 
timp ce moartea este moartă!
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Metabolismul spiritual

Eu nu sunt omniscient, trăiesc în timp și spațiu ce limitează existența 
mea, definesc ființa mea creatură și prin urmare, pot doar intui misterul 
nașterii lui Matrix. Știu doar că îndepărtarea creaturii de Creatorul 
său a schimbat ADN-ul meu și a tuturor creaturilor, iar în această 
tragedie într-un fel a fost implicat de asemenea universul. Dar mai 
știu de asemenea de la steaua mea polară (vezi Apocalipsa 21:1-8), că 
datorită iubirii Creatorului pentru creaturile Sale, Matrix se va sfârși.
În fața tatălui meu ceresc, eu sunt ca un copil aflat în imposibilitatea 
de a înțelege gândul și fapta tatălui, dar simt în adâncul inimii mele că 
El mă iubește și că promisiunile Sale liniștitoare se vor realiza.
Steaua mea polară pe care acum o văd cam obscur doar în două 
dimensiuni (2D),îmi explică în mod clar că voi vedea și mai profund 
(3D); acum cunosc în parte, dar atunci voi înțelege pe deplin (vezi 1 
Corinteni 13:12).
Ceea ce-mi lipsește astăzi este chiar sensul de încredere totală în tatăl 
meu, care este nimeni altul decât Creatorul întregului univers. Nu am 
metabolizat încă cu umilință faptul că înțelegerea mea are limitele 
sale și că ar trebui să se concludă cu o acțiune din partea mea, acea de 
abandonare și de încredere completă.
A pretinde să înțelegi acțiunile lui Dumnezeu Creatorul infinit și 
Atotputernic, felul în care mă iubește, este o reală prezumție... o 
încercare mizerabilă  de a-L judeca pe Dumnezeu, uitând că în această 
vale de lacrimi mă regăsesc doar din cauza îndepărtării  mele de El 
(vezi Isaia 59:1-4). Cu siguranță nu sunt mai bun decât Adam, decât 
cei care m-au precedat sau decât cel care este lângă mine astăzi.
Nu voi uita niciodată căci “prin har sunt mântuit” (vezi Efeseni 2: 
8), o grațiere din nimic complet gratuită, regăsind antica nemurire ce 
mi-a fost promisă de către Cel ce mă iubește cel mai mult. Steaua mea 
polară iubită, Biblia, mi-a spus că  până și îngerii caută să înțeleagă 
această iubire minunată a lui Dumnezeu exprimată în Cuvântul Său 
(vezi 1 Petru 1:12).
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Umilința și sentimentul de încredere este ceea ce tatăl meu îmi cere.
Îmi cere oare prea mult?

Întregirea cu infinitul

O stea polară este o stea vizibilă cu ochiul liber ce se află aproximativ 
aliniată cu axa de rotație a unei planete, indicând unul dintre polii 
cerești. Steaua polară prin antonomazie este acea care în epoca actuală 
indică  polul nord a Pământului. În navigarea astronomică, locația sa 
este un indicator infailibil al direcției unui pol geografic iar înălțimea 
ei unghiulară permite determinarea latitudinii.
Biblia este steaua polară a fanilor lui Isus... nu este Dumnezeu.
Ea vrea să fie lumina care îmi arată o direcție/cale spre o țintă. Nu-mi 
spune unul dintre autorii Bibliei că este o candelă pentru picioarele 
mele și o lumină pe calea mea? (vezi Psalmul 119:105). Biblia nu este 
nici măcar calea... calea este Isus (vezi Ioan 14:6). Și ea nu este nici 
adevărul absolut... chiar și acesta este doar Isus.
Biblia nu are nici sens, nici adevăr fără Isus. Existența lui Isus din 
Nazaret, viața Sa, moartea Sa, învierea Sa, sunt sensul fiecărei 
propoziții din Biblie, sunt adevărul
a tot ceea ce Biblia mă anunță.
Steaua mea polară nu există pentru ea însăși... fără de EL ea este 
goală, complet goală. Fără de El este falsă. Ea există doar pentru că 
este îndeplinită de El, primindu-și sensul și adevărul de la EL... Biblia 
fără Isus nu ar fi decât un limbaj potrivit pentru persoane religioase.
Isus nu este ținta, chiar dacă această afirmație mă poate tulbura... ținta 
mea trebuie să fie Dumnezeu Tatăl! Iar cât de important e pentru mine 
faptul că voi regăsi figura tatălui meu în ceruri subliniază Isus însuși: 
“Eu sunt calea, adevărul și viața; Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine!” (Vezi Ioan 14:6). Isus însuși mi-o spune.
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El a venit pentru a-mi arăta pe Tatăl și ca să mă conducă la El.
Vederea mea spirituală devine din ce în ce mai clară, deși genunchii 
mei încep să tremure odată cu trecerea timpului. Biblia este steaua 
polară  care arată calea, adică pe Isus.
De fapt, este chiar Biblia cea care-mi vorbește despre Isus și mă ajută 
să-L cunosc. Isus, la rândul său este calea, deoarece El este adevărul 
și prin urmare singurul  mesager al adevărului absolut ce vrea să mă 
conducă la țintă. Și singura țintă reală pentru o creatură este aceea de 
a reveni în brațele Creatorului său. 
Biblia îmi spune că Isus mă conduce la Tatăl. Am o nevoie teribilă 
să mă împac cu Tatăl meu, Creatorul meu și sursa tuturor formelor 
de viață. Pentru aceasta a venit Dumnezeu Fiul Isus pe pământ în 
carne și oase. Eu trebuie să accept această reconciliere propusă 
de Isus care mi-a adus o scrisoare de dragoste din cer. Trebuie să 
îmbrățișez în cele din urmă (și din nou) pe tatăl meu iubitor, Cel care 
cunoaște chiar fiecare fir de păr din capul meu și care mă iubește cu 
o dragoste desăvârșită și nemuritoare. 
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Față în față cu Dumnezeu

Atotputernici

Isus făcea minuni în fiecare zi: vindeca leproși, redădea vederea 
orbilor, ierta pe prostituate și pe vameși ștergându-le DEBITUL, 
elibera persoane posedate de demoni, învia morții și dădea viață 
și speranță chiar și în locurile cele mai întunecate și murdare. Ce 
priveliște ar fi trebuit să fie pentru fanii lui să meargă pe jos cu el 
pe străzile din Galileea, admirand lucrarea Sa măreață de mântuire 
și ascultând mesajul Său care întorcea la viață chiar și sufletele 
îmbălsămate. În sfârșit, părea cu adevărat atotputernic. De fapt El 
spunea că ceea ce făcea venea de la Tatăl Cel atotputernic.
Dar lucrul cel mai uimitor în toate acestea era că, privindu-și fanii drept 
în ochi, le spunea că și ei vor face minuni ca ale Sale... dimpotrivă, 
mai puternice! Da, vreau să citesc exact cuvintele lui Isus raportate 
de steaua mea polară, “Adevărat, adevărat, vă spun ca cine crede în 
Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă, va face altele și 
mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl“ (Ioan 14:12). O 
nebunie! Într-adevăr de necrezut. Cu toate acestea, apostolii Săi l-au 
luat în serios și au început să zboare în înălțimi la fel ca și Maestrul 
lor. Ce vremuri glorioase trebuie să fi fost cele ale primilor creștini, 
când în fiecare zi li se adăugau/botezau mii de suflete sincere. Parcă 
n-ar fi existat prințul din Matrix cu toți demonii săi. Cu toate acestea, 
istoria mă învață că aceste vremuri glorioase nu au durat mult.
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Gemenul matrixian

Această tristă realitate persistă și astăzi, în vremurile spirituale cele 
mai întunecate dintotdeauna. Fanii lui Isus, așa-numiții creștini, 
nu mai cunosc puterea nelimitată pe care au experimentat-o primii 
creștini. Astăzi eu fanul lui Isus sunt o persoană normală. Păcat că 
normalitatea este dictată de standardele Matrixului. Obosesc ușor, 
mă enervez de multe ori, pierd speranța la fel de repede ... În sfârșit, 
parcă aș fi geamăn cu omul matrixian. Așa și este.Isus îmi spune  
astăzi: “...dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice 
muntelui acesta, mută-te de aici colo și s-ar muta; și nimic nu v-ar fi 
cu neputință” (cf. Matei 17:20).
Unde este puterea nelimitată a lui Isus care ar trebui să mă facă să mut 
și munții? Unde este învierea morților? Eu fanul lui Isus din timpurile 
matrixiene demonstrez  semne evidente ale violenței suportate ce-mi 
împiedică zborul, atât psihologic, emotiv cât și spiritual. Sunt atât 
de învins psihologic de către DEBIT și suferință, încât am ales ca 
simbol al meu unealta martiriului care L-a masacrat pe iubitul meu 
Mântuitor până la moarte: crucea. Dar cum de am decis să pun în 
fața ochilor mei pentru toată viața un simbol atât de înspăimântător 
și umilitor? Poate acest simbol să dezlănțuie în mine forțe pozitive 
pline de bucurie? Și dacă Isus ar fi fost ucis pe un scaun electric, 
simbolul meu astăzi ar fi acel scaun? Imediat după moartea infamă și 
chinuitoare a lui Isus pe cruce, în ce stare erau fanii Săi?
Mutau munții sau se ascundeau sub pat ca niște copiii care tocmai au 
visat un monstru groaznic?
În prima perioadă a creștinismului – judecând după studiul 
catacombelor – simbolul crucii, zgâriat în piatră sau desenat în culoare, 
se întâlnește destul de rar; el este cu siguranță mai puțin frecvent 
decât celelalte simboluri ale creștinismului (cum ar fi peștele, pâinile 
și ancora). Doar după decretul lui Constantin răspândirea simbolului 
crucii se extinde. Oare nu este Constantin acel împărat matrixian care 
a schimbat ziua de odihnă din ziua a șaptea a săptămânii în prima? 
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Această perioadă profund întunecoasă din punct de vedere spiritual, 
nu este foarte departe de puternicii creștini de la prima oră? Cine a 
luptat timp de patru secole ca acest simbol străvechi, până în acel 
moment matrixian, să fie acceptat de către fanii lui Isus? Cu adevărat 
Creatorul Dumnezeu are nevoie să copieze simbolurile matrixiene sau 
El inventează/creează din nimic lucruri/simboluri care nu au nimic 
în comun cu Matrix? Nu a fost întotdeauna prerogativa inamicului 
să fure, apoi să infiltreze cu virusul propriu și să revândă această 
contrafacere drept original?
Nu învierea lui Isus a fost cauza declanșatoare a puterii fanilor lui 
Isus? Despre ce vorbeau continuu acești puternici și influenți fani ai lui 
Isus pe străzile Ierusalimului (înainte) și pe întregul pământ (după)? 
Despre moartea rușinoasă a lui Isus, pe care o văzuseră toți, sau 
despre învierea Lui incredibilă, maiestuoasă și supranaturală? Unde 
anume își aveau fixată privirea și discursurile lor, la viața nelimitată 
sau la moartea dureroasă de pe cruce? Dacă această moarte crudă a 
fost o evidentă consecință a răutății umane (prin urmare și a mea) și 
a distanței de propriul Creator, a-mi pune permanent această cruce 
dinainte nu cumva ascunde dorința cuiva de a-mi aminti perpetuu 
DEBITUL meu, îngropându-mi complet ambițioasele așteptări de a 
reflecta puternica lumină a lui Isus în Matrix?
Este o pură coincidență faptul că steaua mea polară presimte că fanii 
lui Isus din ultimele zile vor avea un nume nou (vezi Isaia 62: 2) și 
vor fi adunați cu un nou simbol/steag (vezi Isaia 11:12)? Este vorba 
despre steagul/simbol al vieții, deci despre CREDITUL nelimitat 
primit de la tatăl meu sau despre DEBITUL și vina mea? Profetul 
lui Dumnezeu, Isaia, spune de asemenea, că prinții matrixieni vor 
fi îngroziți literalmente dinaintea aceastui steag (vezi Isaia 31:9). 
Steagul meu actual îl înspăimântă pe Matrix sau a fost asimilat și 
digerat așa de bună voie încât să devină un simbol la nivel global 
acceptat de societatea mea de astăzi, o societate chiar mai întunecată 
decât Sodoma și Gomora? Poate simbolul omnipotenței vitale a lui 
Dumnezeu să fie atât de simpatic pentru forțele răului? Nu ar trebui 
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mai degrabă să-i “îngrozească” pe profeții DEBITULUI, ai morții 
și a rebeliunii? Nu-mi spune tot steaua mea polară că trebuie să 
biruiesc răul prin bine? (vezi Romani 12:21). Atunci cum pot doar de 
la distanță să ating mintea mea cu credința că moartea a fost înfrântă 
cu moartea, răul cu sacrificiul unei vieți, asumând unealta morții ca 
simbol al vieții? Dumnezeu într-adevăr a învins răul cu rău?

O minte împărțită

Schizofrenia este o boala psihică ce se caracterizează, în conformitate 
cu convențiile științifice, prin persistența simptomelor de alterare a 
gândirii, a comportamentului și a afectivității. Termenul provine 
din limba greacă “schizo” (împărțit) și “phren” (creier) “minte 
împărțită”. Este o disociere de gândire în care există o pierdere de 
legături asociative frecvent întalnite printre idei. Gândirea devine 
fragmentată, bizară, neconcludentă.
Iată unele disocieri de gândire pe care Matrix mi le-a injectat în vene 
încă din prima mea zi de viață:
– Dumnezeul iubirii este de asemenea dumnezeul răfuielilor și 
a răzbunării. Poate iubirea perfectă să fie răzbunătoare? Nu spune 
steaua mea polară că iubirea acoperă păcatul (vezi Proverbe 10:12)?
– Dumnezeul care nu are viața (în acest caz ar putea avea moartea) dar 
care este viață, uneori trimite de asemenea moartea. Poate o vopsea 
portocalie să mă vopsească în orice altă culoare?
– Crucea, ca mijloc drăcesc inventat pentru a îndepărta cu o cruzime 
nemiloasă viața creaturei,
devine ca prin magie un simbol al victoriei asupra morții.
Isus a învins moartea în momentul morții sale sau la învierea Sa? 
În ce moment i-a smuls morții puterea? Fără învierea Sa ar fi fost 
amintit astăzi ca purtătorul victorios al mântuirii/nemuririi? Sunt într-
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adevăr afectat de simptomele unei minți schizofrenice divizate, care 
din păcate m-a făcut să pierd conexiunea logică, asociativă și de bun 
simț dintre lucruri, unind în liniște și fără nici o nedumerire concepte 
opuse între ele. Exact ca și filozofia matrixiană Yin și Yang, sau la fel 
cu aclamatul echilibru bilanțier unde DEBITUL și CREDITUL sunt 
într-un echilibru matrixian minunat.

Eu masochist

Masochismul este dorința de a fi supus cuiva care poate face ce vrea 
cu mine.
Așadar prin masochism se înțelege acea caracteristică “perversiune” 
constând în faptul că individul este obsedat de ideea de a fi supus în 
mod absolut și necondiționat unei  persoane, de- a fi tratat de aceasta 
într-un mod arogant, până acolo încât să suporte chiar umilință și 
tortură.
Oare am devenit un masochist spiritual adică un fan al lui Isus care 
permite teologiei DEBITULUI să mă sclavizeze, să mă înjosească 
și apoi să mă supună definitiv? Un masochist care vrea să aibă 
permanent  în minte momentul maxim al suferinței Mântuitorul meu, 
care vrea să simtă greutatea DEBITULUI pe propria conștiință și 
care crede într-un echilibru diabolic dintre bine și rău? Nu cumva 
concepția mea despre caracterul lui Dumnezeu,  despre poruncile 
Sale, despre voia Sa devine un mijloc care să mă țină subjugat, supus 
și prin urmare neputiincios  pentru a mă naște din nou la o nouă viață, 
o viață puternică scufundată în smerenia divină deoarece e agățată de 
firul CREDITULUI pe care mi l-a oferit Mântuitorul lumii?
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Depresie spirituală 

Vreau să-mi adresez o a doua întrebare pentru a încerca să înțeleg 
cum de fanii lui Isus de astăzi par a fi doar fotocopii decolorate a 
fanilor de acum două mii de ani...cu adevărat niște deprimați spiritual. 
Vreau să văd cum îmi descrie steaua mea polară comunicarea 
spirituală (numită rugăciune) a fanilor lui Isus cu Dumnezeu, atât din 
Vechiul Testament cât și din Noul. A vorbi despre cele trei niveluri de 
comunicare (verbală, paraverbală și nonverbală) este în ziua de azi o 
sarcină banală.
1. Încep cu primul dintre cele trei niveluri, unul care descrie 
componenta verbală de comunicare. Aceasta indică ceea ce se spune: 
alegerea cuvintelor, construcția logică a frazelor și utilizarea anumitor 
termeni, mai degrabă decât a altora.
2. Al doilea aspect este cel paraverbal, deci modul în care ceva vine 
spus. Ne referim la tonul, la viteza, la timbrul și la volumul vocii.
3. Al treilea aspect se referă la nonverbal: tot ceea ce se transmite prin 
propria poziție a corpului, prin propriile mișcări, dar și prin poziția 
ocupată în spațiu (care zonă vine ocupată într-un ambient, ce distanță 
avem de interlocutor, etc.) și aspectele estetice (felul îmbracămintei etc). 

În steaua mea polară, Biblia, copiii lui Dumnezeu utilizau diferite 
forme de rugăciune. Când ei se rugau foloseau cuvintele (comunicare 
verbală), uneori chiar și muzica (paraverbală) alteori chiar și dansul 
(nonverbal). Este cunoscut faptul că organismul de asemenea este 
implicat în comunicarea cu Dumnezeu, pentru că ființa umană se 
exprimă chiar și cu ajutorul corpului (comunicare nonverbală).
Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la mine în scris, exaltând prin urmare 
în mod automat aspectul verbal în detrimentul altora două aspecte 
la fel de fundamentale. Concentrându-mă mai ales la aspectele 
subevaluate (paraverbale și nonverbale), observ că se obișnuia să se 
roage în picioare cu privirile și mâinile extinse în sus, cum obișnuiau 
peregrinii când urcau toți împreună la Ierusalim pentru sărbătorile 
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anului dedicat Tatălui ceresc. Când un iudeu se ruga uitându-se spre 
cer sau spre Tatăl, întotdeauna se ridica în picioare pentru a avea 
senzația ca se află mai aproape de cer, mai aproape de Dumnezeu. 
Isus de exemplu, când dorea  să se roage, urca de multe ori pe munte, 
atât pentru a trăi pacea liniștii, cât și pentru a sta “mai aproape” de 
Tatăl său care locuiește în cer. Isus și Pavel s-au rugat de multe ori în 
picioare, cu mâinile întinse în sus (vezi Luca 9: 16; Ioan 11:41; 17:1; 
Marcu 6:41).

Luând în considerare depresia spirituală în care trăiesc eu ca fan al lui 
Isus în ultimul timp, vreau să văd cum steaua mea polară îmi descrie 
rugăciunile singurului și adevăratului exemplu: Isus Hristos.
Toți ceilalți patriarhi și profeți, preoți și împărați nu-mi pot garanta o 
înțelegere perfectă a modului de comunicare cu Dumnezeu Tatăl, mai 
ales în vremuri de criză când e necesar să se “mute munții” ...Da, vreau 
să arunc o privire la cele mai puternice rugăciuni ale Dumnezeului 
Fiu care au schimbat cursul istoriei poporului lui Dumnezeu și a 
întregii umanități.

Cazuri de rugăciuni în picioare cu privirea spre înălțimi
– Înmulțirea pâinilor și a peștilor: “Atunci Isus a luat cinci pâini și 
doi pești, și-a ridicat ochii cer și le-a binecuvântat, le- a frânt și le-a 
dat ucenicilor să le împartă norodului. Toți au mâncat pe săturate și 
au ridicat  douăsprezece coșuri pline cu fărâmiturile rămase“ (Luca 
9: 16-17).
– Învierea lui Lazăr: “Au luat piatra. Isus a ridicat ochii spre cer și a 
zis: «Tată, îți mulțumesc pentru că m-ai ascultat». După ce a zis aceste 
vorbe, a strigat cu glas tare: «Lazăr, vino afară!» Și mortul a ieșit, cu 
picioarele și mâinile legate cu fâșii de pânză, și cu fața înfășurată cu 
un ștergar. Isus le-a zis: «Dezlegați-l și lăsați-l să meargă»” (Ioan 11: 
41-44).
– Potolirea furtunii: “El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: «Taci, 
fără gură!» Vântul a încetat, și s-a făcut  o liniște mare. Apoi  le-a zis: 

207



«Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință?»” I-a apucat 
o mare frică și ziceau unii către alții: «Cine este acesta de-l ascultă 
chiar și vântul și marea?» (Marcu 4:39-41). Isus în această minune, 
ca și în multe altele (de exemplu,vindecarea leprosului din Luca 5:13 
și eliberarea posedatului din Luca 8:26-38) la fel de puternice, nu 
se roagă, dar conștient de faptul că Tatăl era cu El vorbește deschis 
furtunei furioase. Nu îngenunchează, nu pleacă capul și nu închide 
ochii. Vorbește deschis cu tatăl și tot la fel înfruntă răul.

Caz de rugăciune în genunchi
– Agonia din Ghetsimani cu puțin timp înainte de răstignirea Sa: 
“Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat, 
și s-a rugat: “Tată, dacă vrei, depărtează paharul acesta de la mine! 
Totuși, facă-se nu voia mea, ci a Ta“ (Luca 22:41-42 și Matei 26: 39). 
Am înțeles că Isus știa mereu cum să se roage. El dădea importanța 
cuvenită posturei (aspectul non-verbal), care exprima (tridimensional) 
întotdeauna sentimentele Sale interioare. În caz de tristețe extremă 
și suferință se punea pe genunchi. Descopăr cu multă  ușurință că, 
în momentele în care decidea să “mute munții” nu avea niciodată o 
stare de spirit și o postură corporală  pasivă ca  cei care sunt supuși 
DEBITELOR sau durerii, ci chiar opusul. Dumnezeul Fiu Isus își 
înălța fața spre cer în căutarea privirei  binevoitoare a Tatăl Său care e 
în cer,  își deschidea  brațele ca un semn de încredere în răspunsurile 
la rugaciunile sale ca și cum le îmbrățișa deja (vezi în special cazul 
lui Lazăr) rămânând în picioare, cu spatele drept ca un mândru fiu de 
împărat.
Aceasta era harta mentală de rugăciune și credință a celui mai 
mare “personaj biblic” din toate timpurile. Aceasta este ceea ce 
îmi demonstrează singurul care L-a văzut de fapt pe Creatorul 
Dumnezeu, și care ni L-a arătat cu fidelitate nouă oamenilor. Pe toți 
ceilalți patriarhi și profeți nu pot să-i consider exemple infailibile. Nu, 
doar Isus este calea pe care vreau să o urmez, pentru că numai El este 
calea, adevărul și viața.
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Cu fața descoperită

Rugăciunea care “mută munții” a devenit aproape necunoscută, în 
timp ce rugăciunea de durere și suferință a devenit aproape singura 
alternativă.
Unde sunt puterea, tăria și bucuria când vorbesc cu tatăl meu iubitor și 
atotputernic? Ce s-a întâmplat în memoria mea cu exemplele lui Isus 
când făcea minuni, umbla pe apă, scotea demonii, și muta munții? 
Sunt încă surprins de diferența jenantă dintre primii fani ai lui Isus și 
cei din timpurile matrixiene de azi? Cum îmi pot imagina că privind 
în jos spre pământ și nu în înălțimi spre Dumnezeu eu pot deveni ca 
Isus deci ca Tatăl? Nu îmi spune steaua mea polară că mă transform 
după chipul Mântuitorului meu privindu-L deschis în față (a se vedea 
2 Corinteni 3:18)? Acționez ca un sclav umilit în fire și în duh care nu 
poate nici măcar să-și privească drept în ochi tatăl când îi vorbește, 
sau mă comport ca un fiu umil dar demn al Împăratului Universului 
căruia i-a fost încredințată administrarea planetei Pământ?
Este timpul să arunc de pe mine hainele urât mirositoare și murdare 
care vor să-mi amintească și să mă înșele că sunt prizonier din cauza 
DEBITELOR mele. Vreau să mă spele Isus și să îmbrac minunatele 
haine pe care El le-a pregătit pentru mine, un simbol al CREDITULUI 
nelimitat ce-mi va dărui nemurirea. Simt că tatăl meu vrea să-I vorbesc 
cu fața descoperită... ce bucurie copleșitoare!
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Un navigator satelitar divin

Un dumnezeu mut? 

Isus, în cel mai faimos discurs al Său (predica de pe munte), respinge 
interpretarea tradiției religioase din acea vreme ce reducea sensul 
Legii lui Dumnezeu la faptele exterioare ale comportamentului, 
depășind astfel justiția umană a liderilor religioși ai acelor zile.
Celebrele sale antiteze, ați auzit spunându-se... dar eu vă spun, sunt 
întradevăr semnificative. Acestea dovedesc că Isus examinează totul 
în profunzime, în căutarea semnificației depline a voii lui Dumnezeu. 
El nu trece niciodată prin legea lui Dumnezeu eliminând-o, ci indicând 
reala sa împlinire și implicațiile sale cele mai profunde. Scopul lui Isus 
este de a împlini legea. De fapt, cuvintele Sale “ați auzit spunându-
se... dar eu vă spun” nu anulează legea, ci o îmbogățesc. Isus nu 
se opune învățăturilor lui Dumnezeu contemplative din Vechiul 
Testament, ci modului în care acestea au fost înțelese. Guvernatorii 
conștiințelor oamenilor din vremea lui Isus au înnăbușit Legea lui 
Dumnezeu, adaptând-o în conformitate cu natura lor matrixiană. Dar 
leadership-ul religios nu este o divinitate autorizată să ceară o supunere 
necondiționată și servilă. De fapt, Dumnezeu Fiul merge dincolo de 
porunca așa înțeleasă (2D), dezvăluind adevăratele principii ale vieții 
care fac obiectul poruncii scrise (3D). În acest fel demonstrează că 
înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu nu este imutabilă și statică, ci 
se dobândește progresiv.
Cunoștința fanilor lui Isus va continua să crească până la întoarcerea 
lui Isus însuși, spune steaua mea polară. Au fost așadar profețite 
propriu pentru aceste ultime vremuri în  Matrix alte fraze “ați auzit 
că s-a spus... dar eu vă spun!” Desigur, acest adevăr este greu de 
înghițit de către cei care se simt bogați spiritual, și prin urmare nu 
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au nevoie de Duhul lui Dumnezeu, care încă astăzi nu a încetat să 
vorbească inspirând oamenii aleși direct de la El. Din păcate, chiar 
și astăzi tradiția matrixiană religioasă trădează de multe ori revelația 
dinamică a lui Dumnezeu, preferând o revelație divină statică ce 
poate fi controlată și sufocată de creatură.
Creatorul Dumnezeu este suveran! Cine sunt eu să spun că Dumnezeul 
Atotputernic nu mai are nici un motiv să vorbească și că profeții din 
trecut au revelat deja toate adevărurile necesare pentru a putea ieși 
din Matrix? Cum îmi pot imagina că Matrix nu continuă să evolueze 
cameleonic, inventând zi de zi noi tentacule nemaivăzute înainte, 
devenind o capcană mortală din ce în ce mai subtilă și invizibilă 
pentru sufletul meu? Nu mi-a prezis Isus însuși că virusul răului ar 
fi anesteziat pe toți fanii lui Isus din ultimele zile? (a se vedea Matei 
25:1-13). Nu a promis tot Isus că din acest motiv, cunoașterea ar fi 
crescut în special în aceste ultime zile de întuneric/somn spiritual 
(vezi Daniel 12:4), oferind fanilor Săi un “navigator satelitar divin” 
care a fost actualizat cu harta stradală cea mai nouă a Matrixului, un 
oraș fantomă cu “străduțe si alei” interminabile care nu au alt obiectiv 
decât să-mi conducă sufletul spre o separare definitivă de Creatorul și 
dătătorul vieții, deci spre moartea sigură și veșnică? Nu-mi spune Isus 
astăzi că atunci când mă voi duce la dreapta sau la stânga, urechile 
mele vor auzi din spate vocea navigatorului meu satelitar care-mi va 
spune: “Aceasta este calea de ieșire din Matrix; continuă să mergi pe 
ea!” (cf. Isaia 30:21)?

Cifrul divin

În criptografie, un cifru este un algoritm folosit pentru a efectua 
operațiuni de criptare și decriptare. În criptografia clasică codurile 
funcționează pentru înlocuirea termenilor utilizând o mare carte/
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cod, o listă de înlocuitori pentru a substitui cuvinte și fraze. Când 
se folosește un cifru, informația originală este cunoscută ca text 
clar în timp ce cea criptată ca text cifrat. Textul criptat conține toate 
informațiile textului original dar exprimate într-un format imposibil 
de citit de către oameni sau de calculatoare fără un mecanism specific 
pentru a-l descifra: celor care nu sunt capabili să-l citească, ar trebui 
să le apară ca o secvență de caractere fără sens.
Operațiunea efectuată de un cifru depinde în mod normal de o 
informație auxiliară numită cheie. Cheia influențează procesul de 
criptare: chei diferite produc versiuni diferite ale aceluiași text. Cheia 
trebuie să fie selectată înainte de a cripta mesajul și fără cunoașterea 
ei, ar fi dificil dacă nu imposibil să decriptezi textul cifrat.
Profeții lui Dumnezeu în trecut au avut deseori premoniții sau puteri 
supranaturale care le-a permis să vadă viitorul sau ceea ce se va 
întâmpla în alte locuri, sub formă de vise și/sau viziuni. Premoniția 
în termeni generali indică o “senzație/comunicare”, în care individul 
pare că percepe informații cu privire la evenimentele viitoare înainte 
de a se întâmpla.
Steaua mea polară conține aceste premoniții divine în formă criptată, 
dintre care doar una este cheia corectă: Duhul lui Dumnezeu ( adică 
Spiritul Profetic),

Premoniție 1.0

Steaua mea polară în Vechiul Testament face o premoniție importantă 
nedescifrată încă sută la sută. Noul Testament îmi spune că prima parte 
a fost îndeplinită în Isus atât de mult încât Isus însuși s-a proclamat ca 
cel ales, care, un pic mai târziu, ar fi realizat această premoniție (vezi 
Luca 4:16-21). Dar, ciudat lucru, Dumnezeu Fiul Isus nu și-a atribuit 
toată premoniția, ci numai prima parte.
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Iată partea premoniției ce găsește împlinirea acum două mii de ani 
în Isus: “Duhul Dumnezeului Creator este peste mine, pentru că El 
m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți; m-a trimis să vindec pe 
cei cu inima zdrobită, să vestesc libertatea robilor care sunt sclavi în 
Matrix și prinșilor de război izbăvirea, să mângâi pe toți cei întristați 
dându-le CREDIT în loc de DEBIT, iertare în loc de răzbunare, un 
duh puternic în locul unui duh mâhnit, pentru a vesti jubileul: anul de 
îndurare al Domnului“ (vezi Isaia 61:1-2 prima parte). Ajuns la acest 
punct cu lectura, Isus închide cartea spunând, “Astăzi, s-a îndeplinit 
această premoniție” (cf. Luca 4:21).
În schimb, râmâne neîmplinită (și ostentativ criptată) a doua parte a 
acestei premoniții. Nu întâmplător aceasta vorbește despre “o zi de 
răzbunare a Dumnezeului nostru” referindu-se clar la a doua venire 
a Fiului lui Dumnezeu. Iată ce spune profetul lui Dumnezeu, Isaia, 
cu privire la acest ultim ales dinaintea revenirii Mântuitorului/Mesia/
Isus: “să mângâi pe toți întristații; să dau celor întristați din Sion o 
cunună împărătească în loc de lanțuri, bucuria unui CREDIT nelimitat 
în loc de durere pentru un DEBIT de nestins, aripi ca să zboare în loc 
de depresie spirituală și materială, ca să fie numiți neprihăniți și sfinți, 
ca să se arate gloria Creatorului în Matrix” (Isaia 61: 2, 2° parte și 
versetul 3).
Dacă a existat  un predestinat (Isus) ales de către Dumnezeu Tatăl 
ca să proclame anul de grație (jubileu) al Domnului, cifrul divin nu 
mă lasă să mă îndoiesc că va exista din nou un predestinat ales tot de 
Dumnezeu Creatorul care va finaliza și cea de-a doua parte a acestei 
premoniții divine milenare.

Premoniție 2.0

Premoniția, numită în Biblie profeție, ultimului profet al lui Dumnezeu 
din Vechiul Testament Maleahi, spune că va veni poștașul Ilie care va 
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întoarce (Vezi Maleahi 4: 5-6):

A) inimile părinților spre copii;
B) inimile copiilor spre părinții lor.

Dar această premoniție s-a îndeplinit până acum doar parțial în 
Ioan Botezătorul. De fapt, steaua mea polară îmi spune că un înger 
a făcut următoarele premoniții lui Zaharia despre fiul său Ioan (zis 
Botezătorul): “va merge înaintea lui Mesia Isus în duhul și puterea lui 
Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii...” (Luca 1:17). Deci, 
Ilie care ar fi întors inimile părinților spre copii a venit deja în urmă cu 
două mii de ani, cu puțin înainte de prima venire a Mântuitorul meu. 
De fapt, Ioan a întors inima părinților spirituali (evreii) spre Fiul lui 
Dumnezeu, care urma să apară în mijlocul lor.
Din partea B a premoniției lui Maleahi care nu s-a împlinit încă înțeleg 
misiunea ultimului poștaș al lui Dumnezeu: să întoarcă inimile fiilor 
spirituali (creștinii), înspre Dumnezeu Tatăl. Da, pentru că poporul lui 
Dumnezeu din ultimele zile s-ar închina unui dumnezeu cu numele 
Tatălui lui Isus, dar cu un chip și un caracter foarte diferit de cel pe 
care mi l-a arătat tridimensional Fiul Unul născut.
În Matrix astăzi circulă o copie falsă a lui Dumnezeu Tatăl. Iată 
pentru ce chiar poporul lui Dumnezeu se află încă în Matrix și 
Creatorul omniscient a pregătit cu două mii de ani înainte o scrisoare 
cu invitația de a ieși afară din el (a se vedea Apocalipsa 18). Această 
scrisoare cerească va fi atribuită ultimului poștaș cu Duhul lui Ilie, cu 
puțin înainte de a doua venire a Mântuitorului.
Dar dacă Dumnezeul omniscient a prevăzut reconcilierea copiilor Săi 
risipitori din timpurile mele chiar cu El însuși, Tatăl Ceresc, atunci 
înseamnă că în prezent mă aflu foarte departe de Creatorul meu, sursa 
vieții, și singurul dătător al nemuririi.
Situația pentru mine, cetățean din Matrix, este extrem de serioasă! Simt 
o nevoie profundă de a-l regăsi pe Tatăl meu din ceruri care m-a creat și 
mă iubește numindu-mă fiul Său. Simt nevoia să mă întorc acasă la mine. 
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Premoniție 3.0

Apocalipsa biblică îmi transmite o premoniție criptată, rămasă 
neînțeleasă până astăzi. Ea se află în capitolul 11 din ultima carte 
a stelei mele polare. Această premoniție, sigilată până la sfârșitul 
timpului, mă informează cu două milenii mai înainte că Dumnezeul 
Creator va da celor doi poștași ai Săi să ducă scrisori/mesaje cetățenilor 
din Matrix pentru o mie două sute șaizeci de zile.
Aceste poștași vor fi îmbrăcați în saci, în semn că scrisorile lor vor 
conține o mustrare severă și dură pentru destinatarii care se cred in 
mod eronat cei mai mari fani ai lui Isus (vezi Apocalipsa 3:14-22).
Amintindu-mi de altă premoniție pentru aceste din urmă zile 
matrixiene cuprinse în ultima carte, și ultimul capitol al Vechiului 
Testament (Maleahi 4), este imediat evident că, chiar și în această 
premoniție este vorba despre doi poștași ai lui Dumnezeu.
Dar lucrul special este că, dacă pentru al doilea poștaș, numit Ilie, 
se spune că va fi trimis de Dumnezeu înainte de a doua venire a lui 
Dumnezeu Fiul Isus (vezi Maleahi 4:5), despre primul poștaș, numit 
Moise, găsesc scris că trebuie să mi-l reamintesc, prin scrierile și 
prin legile sale (a se vedea Maleahi 4:4). Deci, doar un poștaș va 
veni în carne și oase, iar celălalt mă va ajunge indirect prin scrierile 
sale, este vorba de Moise, autorul Pentateucului și purtătorul celor 
Zece Porunci, se poate găsi cu ușurință în întreaga Biblie, Cuvântul 
și Legea lui Dumnezeu.
Prin urmare, Dumnezeu Tatăl va trimite un poștaș
de-al Său cu duhul și puterea lui Ilie, care va fi însoțit și susținut de 
Cuvântul lui Dumnezeu (de celălalt poștaș), steaua polară a fiecărui 
fan al lui Isus, și în special a premonițiilor conținute cu privire la 
ultimele zile.
Numai datorită apariției acestui poștaș, echipat cu Duhul lui Ilie, 
consolidat și confirmat prin Cuvântul lui Dumnezeu, fanii lui Isus ce 
până la acel moment erau necunoscători în Matrix vor ieși afară din 
această cetate rebelă și tiranică. Toate acestea de fapt, se potrivesc 
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perfect cu ultima scrisoare care potrivit Apocalipsei este trimisă 
planetei Pământ (a se vedea capitolul 18), scrisoare ce conține invitația 
iubitoare dar în același timp insistentă de a ieși din Matrix.
Este oare posibil ca eu să mă aflu încă în Matrix? Numai fanii umili 
ai lui Isus vor fi în măsură să accepte acest ultim poștaș care aduce 
ultima scrisoare de la Creatorul Dumnezeu. Iată-i pe cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu (poștașul pe nume Moise, care mi-a scris 
legea) și care țin mărturia lui Isus care este Duhul profeției (poștașul 
în carne și oase numit Ilie). Iată rămășița, cei o sută patruzeci și patru 
de mii... generația omega (a se vedea Apocalipsa 12:17 și 19:10). Ei 
vor fi câștigătorii, mă asigură categoric steaua mea polară, ce vor 
primi ca premiu nemurirea.

Duhul lui Ilie 

Ilie a fost unul dintre cei mai faimoși și influenți profeți ai lui 
Dumnezeu. Profetul lui Dumnezeu este un mesager divin, ales și 
pregătit în mod direct de către Cel Prea Înalt. Profetul lui Dumnezeu 
reprezintă pentru om vocea lui Dumnezeu deoarece DUMNEZEU 
nu face nimic fără a dezvălui taina Sa slujitorilor Săi, profeții (vezi 
Amos 3:7).
Ioan Botezătorul, vărul lui Isus ce a început prima sa misiune cu puțin 
înainte de Mesia pregătindu-i strada, a fost un profet al lui Dumnezeu. 
Dar dupa spune steaua mea polară nu a fost doar un poștaș ci a fost 
inspirat și echipat cu “duhul și puterea lui Ilie” (vezi Luca 1:17).
În ultimele zile, înainte de revenirea lui Isus, dupa spusele unui alt 
profet al lui Dumnezeu (vezi Maleahi 4:5-6), se va întoarce din nou 
“Duhul lui Ilie”. Acest Duh nu va fi un duh blând, corect din punct de 
vedere politic sau liniștitor. Categoric nu! Din contra, pentru a treia 
oară în istoria omenirii se va vorbi despre un Duh de putere, curaj și 
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claritate extremă. O voce bocănitoare și enervantă pentru toți cei care 
vor fi adaptați la musețelul matrixian spiritual supunându-se de fapt, 
Duhului rebel al prințului său.
O voce antipatică, de necontrolat și de neatins. Nimeni (nici măcar 
gloanțele matrixiene cele mai otrăvitoare și mortale) nu va putea 
împiedica misiunea divină încredințată aceastei voci care vine din 
nimic, a unuia ce strigă în pustia spirituală reprezentată de Matrix, 
Babilonul postmodern al timpul meu.
Isus îmi spune: “Iată, Eu stau la ușa inimii tale și bat: dacă auzi glasul 
meu și deschizi ușa, voi intra la tine să stau la masă cu tine și tu 
cu mine” (vezi Apocalipsa 3:20). Este aceeași voce a lui Isus, care 
renaște printr-un poștaș echipat cu același Duh al lui Ilie și al lui Ioan 
Botezătorul. Este alegerea mea să accept o astfel de voce divină ca 
salvatoare, sau sa o etichetez ca fiind grea, neplăcuta și dureroasă. 
Dar trebuie să-mi amintesc că miza e foarte mare: este vorba despre 
nemurirea mea ce mi-a fost promisă de către Creatorul meu în urmă cu 
mulți ani. Acesta este motivul pentru care bătaile lui Isus la ușa inimii 
mele și iubirea Sa perfectă pentru mine, nu sunt deloc liniștitoare, ci 
frenetice și obositoare.
Iar a nu asculta vocea lui Dumnezeu și a ultimului Său poștaș 
înseamnă a se opune propriului Creator care este de fapt singura 
sursă de viață. Steaua mea polară imi confirmă: “Crezi in Dumnezeu 
Creatorul și vei fi in siguranță; crezi in profeții Săi și vei triumfa!” (II 
Cronici 20:20b).

Trezirea oricărei conștiințe

Toți cetățenii din Matrix au fost îndoctrinați și îmbrobodiți cu falsa 
convingere că sunt niște pui care trebuie să rămână în interiorul 
țarcului proiectat de către marii pricepuți ai fermei. Matrix e o fermă 
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umană virtuală în care vin ținute și ancorate cu fermitate, cu binele și 
răul, mintea și aspirațiile mele.
Steaua polară a fanilor lui Isus îmi descoperă în ultimele 
versete profetice ale Vechiului Testament (vezi Malahia 4) 
că va apărea, exact ca la prima venire a lui Isus pe pământ, un 
mesager al Său cu duhul și puterea lui Ilie. Acest poștaș misterios al 
lui Dumnezeu va aduce cu el o scrisoare din partea Creatorului pentru 
toți cetățenii Matrixului, ce conține invitația de a părăsi această lume 
pe cât de falsă și mincinoasă, pe atât de  nedreaptă și asupritoare (vezi 
Apocalipsa 18).
Misiunea acestui misterios “al treilea Ilie” va fi aceea de a-și lua 
zborul demonstrând prin fapte că eu nu sunt un pui ci un vultur 
regal creat de Dumnezeu pentru a zbura sus… foarte sus! Și zborul 
acestui puternic și în același timp umil poștaș va reprezenta căderea 
Babiloniei apocaliptice anunțată de către steaua mea polară, adică 
sfârșitul lui Matrix.
Când fanii lui Isus, deci cetățenii din Matrix, vor vedea pe această 
ființă asemănătoare lor luându-și zborul, vor înțelege că nu sunt pui 
ci vulturi regali. Acesta va fi momentul trezirii fiecărei conștiințe. 
Eliberarea mea (sclavul) corespunde cu sfârșitul fermei Matrix.
Curând acest mesaj de eliberare și mântuire va ilumina tot pământul 
cu slava lui Dumnezeu, Tatăl meu iubitor și Atotputernic.

O lume lichidă

Matrix, lumea în care eu trăiesc azi, este foarte instabilă... o lume 
lichidă. Fiecare moleculă în Matrix se poate mișca/muta/schimba 
în orice moment. Chiar moleculele care pâna ieri erau considerate 
neschimbătoare, literalmente sculptate în marmură, de exemplu 
institutii/convingeri rămase fixe timp de secole sau chiar milenii, 
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astăzi își pot schimba forma (chiar pot înceta să mai existe) fără cel 
mai mic avertisment.
– În Matrix un singur whistleblower (informator ce descoperă 
secretele rușinoase) poate pune în încurcatură chiar națiunea (inclusiv 
întregul său aparat diplomatic) cea mai puternică din lume.
– În Matrix un singur terorist poate umple de teamă întreaga populație 
a globului, schimbând brusc obiceiurile și viziunile lumii.
– In Matrix, un singur cracker (infractor informatic) poate să 
determine căderea unei corporații miliardare cu secole istorice de 
succes pe umeri, trimițând acasă zeci de mii de muncitori.
– In Matrix, un singur hacker (pirat informatic) poate străpunge 
sistemul de securitate cel mai sofisticat din lume, umilind în fața 
întregului glob pe cel care pâna vine considerat de neatins și inatacabil. 
Matrix este o lume atât de interconectată, lichidă și instabilă, încât un 
singur om dacă a fost ales și pregatit direct de catre Dumnezeu, ar 
putea deveni:
– informatorul perfidelor secrete ale prințului da Matrix,
– “teroristul” (numit de falsa propagandă matrixiană) ce sperie 
întreaga oștire a demonilor/comandanților ascunși ai Matrixului;
– “crackerul” mașinii răului ce dorește să stăpânească întregul pământ 
cu cruzime;
– hackerul care descompune dezastruos zidurile de protecție ale 
îngâmfatului și mândrului Matrix.
Da, dacă Dumnezeu dorește, chiar și un singur poștaș poate ilumina 
cele patru colțuri ale acestei lumi lichide, ducând ultima scrisoare 
a Creatorului catre creatura Sa, avertizând-o din timp de căderea 
Matrixului pentru a o pune în siguranță.
Este într-adevar o lume lichidă în care foarte curând va ajunge ultimul 
val ce va schimba totul.
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Reanimare

Gata cu lanțurile mentale

Fiul meu, ieși din Matrix abandonând ideea că eu aș fi rece, cinic, 
furios și răzbunător; eu tatăl ceresc care consideră dreptatea nu prin 
HAR (dar ex nihilo), ci ca pe ceva care vine plătit cu FAPTELE (dar 
fals do ut des) cuiva.
Fiul meu, ieși din Matrix și nu mai asculta vocile convingătoare care 
de mii de ani s-au infiltrat în mintea voastră a creaturilor aducând 
îndoială cu privire la natura mea, Eu care sunt viață și iubire.
Fiul meu, ieși din Matrix încetând să mai crezi că în timp ce natura 
mea este DOAR viață, eu deasemeni pot să vreau/cer moartea, 
și că în ciuda faptului că eu sunt DOAR iubire, pot să vreau/cer o 
contrapartidă în schimbul iertării mele.
Fiul meu, ieși din Matrix refuzând lanțurile mentale reprezentate de 
frica unui imaginar “dumnezeu al răului”cu care mă lupt de mii de 
ani, o ființă aproape atotputernică ce dintotdeauna a luat ca ostatic rasa 
umană, cerându-mi, ca unui tată legitim, o răscumpărare, altfel...
Fiul meu, ieși din Matrix eliberând imaginea din mintea ta în care eu 
Tatăl divin înainte să te îmbrațișez îți cer să-mi demonstrezi meritele 
tale (sau cele ale unui substitut). Încetează fiul meu drag.
Fiul meu, ieși din Matrix eliberându-te din această închisoare mentală 
numită Matrix unde răul domină binele, în care imposibilul promis 
de mine în Cuvântul meu (steaua ta polară) rămâne imposibil, unde 
viața, donată de mine, este (și va rămâne) sufocată de umbra morții, 
unde iubirea pe care o ofer caută totdeauna propriul avantaj, unde în 
cele din urmă domnește DEBITUL.
Fiul meu, ieși din Matrix făcând o resetare generală a hărții tale 
mentale care cu mult timp înainte de nașterea ta a fost deja inculcată 
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în minților părinților și strămoșilor tăi cu trista minciună de a fi 
singuri, orfani și abandonați... lăsați la voia întâmplării, sau, în cel 
mai bun caz în voia sorții. Fiul meu, întoarce-te acasă, crezi în Mine 
Dumnezeul Atotputernic care am creat cerurile și pământul din nimic, 
la fel cum fac și cu iertarea, acel CREDIT care nu trebuie meritat sau 
plătit/ispășit.
Fiul meu, întoarce-te acasă redescoperind sensul existenței tale în 
reunificarea foarte curând cu mine, tatăl tău ceresc, care ți-am dat 
suflare de viață iubindu-te înainte ca tu să fi văzut lumina lumii.
Fiul meu, întoarce-te acasă permițând conștiinței tale să renască în 
libertatea mea, corpului tău să recupereze armonia și perfecțiunea 
creată de mine, și sufletului tău să respire suflarea mea de viață... 
pentru totdeauna.
Fiul meu, întoarce-te acasă, ia-ți zborul, lasă temerile și incertitudinile 
pe care fiecare creatură care se crede orfană în mod inevitabil le 
depune în suflet, acceptă cu inima și cu mintea că ești fiul Împăratului 
împăraților, al Domnului domnilor, al guvernatorului întregului 
univers, al singurului cu adevărat nemuritor și omnipotent. Începe să 
zbori fiul meu!
Fiul meu, “Ieși din Matrix” este strigătul de iubire pe care Eu Creatorul 
ți-l lansez ție creatură iubită, ce în grădina Eden (naiv ca o oaie) te-ai 
pierdut îndepărtându-te de Tatăl tău ceresc, pentru a te aventura pe căi 
care păreau interesante și, mai presus de toate promiteau o evoluție și 
o iluminație falsă a speciei umane, dar demonstrându-se în cele din 
urmă doar o linie ferată moartă.
Întoarce-te fiul meu. Abandonează-l pe falsul Matrix și întoarce-te în 
brațele mele. Nu contează ce ai făcut în viața ta, dacă ai risipit fiecare 
dar pe care ti le-am dăruit la naștere. Nu mă interesează trecutul tău. 
Da, eu îl șterg construindu-ți astfel un viitor diferit, din nou toți reuniți 
în casa mea cerească unde dintotdeauna ți-am păstrat locul liber. Și 
va fi ca și cum nu ai plecat niciodată, ca și cum nu m-ai abandonat 
vreodată, ca și cum nu ai fi experimentat niciodată răceala disperată 
a depărtării dintre noi.

221



Da, schimbă-ți direcția și întoarce-te înapoi la mine fiul meu.
Numai casa mea e casa ta adevărată.
Al tău Tată.

P.S. Să nu-ți faci griji dacă fratele/sora ta este invidios pentru acest 
dar pe care eu ți-l fac, crezând că are mai mult drept decât tine. Chiar 
el/ea nu a meritat absolut nimic. Sper că își va da seama în curând 
acceptând la rândul său acest dar al meu, complet gratuit, pregătit de 
asemenea pentru el/ea..

Propagandă hipnotică

Sunt într-un fel de transă... un hipnotizat inconștient care înghite încă 
de la naștere paradigme preambalate de alții. Acest lucru se întâmplă 
în fiecare domeniu, inclusiv în cel spiritual... din contra, mai ales în 
cel spiritual. Nu m-am supus dintotdeauna fără prea multe întrebări 
următoarelor  paradigmele false și batjocoritoare?
1. Ceea ce contează este să fii pe dinafară religios, să faci ce-i corect 
și să respecți ritualurile și/sau poruncile... cu alte cuvinte să pari un 
ÎNGER. Nu contează dacă în interior sunt un DEMON, cu un caracter 
asemănător cu Matrix și nu cu propriul Creator (a se vedea IEȘI DIN 
MATRIX Vol I);
2. Eu sunt un suflet nemuritor, indiferent de apropierea de Creatorul 
meu, deci consider necesar (dacă nu esențial) să intru  în contact cu 
toate sufletele decedate în corp, dar vii în spirit (A se vedea IEȘI DIN 
MATRIX Vol II);
3. Temelia existenței mele este căutarea propriei exaltări, numită 
diplomatic “Succes social” sau “evoluție/iluminare”, deși acest lucru 
va duce la supremația mea asupra aproapelui. Pe scurt, adevăratul 
paradis este cel în care primii rămân primii. Prin urmare sunt dispus 
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să fac orice pentru a ridica EGO-ul meu mai sus decât al doilea, al 
treia, etc... doar pentru a ajunge în vârful piramidei sociale (a se vedea 
IEȘI DIN  MATRIX vol. III);
4. Cheia mântuirii și poarta de acces la nemurire este reprezentată 
matematic (și inatacabil din punct de vedere omenesc) de un echilibru 
bilanțier, unde mă aventurez în cadrul unei tranzacții de tip do-ut-des 
cu divinitatea care guvernează această lume și întregul univers. Eu 
îi aduc ritualuri, fapte și  sacrificii. Ca urmare ea își schimbă sensul 
de răzbunare acoperit cu o mantie de pseudo-justiție în bunăvoință, 
acceptând în Clubul celor dintâi, pe cei mai slugarnici, pe cei mai 
standardizați, pe cei “mai” și “mai”.
Este vorba despre o propagandă atât de subtilă și vicleană încât este 
nevoie de conotații hipnotice. O adevărată îndoctrinare inconștientă 
care ocolește complet rațiunea mea și simțul meu critic... în cele din 
urmă, inteligența ce mi-a fost dată de tatăl meu ceresc. O adevărată 
propagandă hipnotică care mă bombardează din prima mea zi de viață 
prin gardienii închisorii pe care-i voi întâlni în viața mea în Matrix.
Descoper cu mare tristețe că majoritatea cetățenilor din Matrix nu 
este încă gata pentru a fi deconectată de la acest bancomat de false 
certitudini și asigurări preambalate. Mulți dintre ei sunt atât de 
dependenți și disperați de Matrix și de spiritul său rebel încât vor 
lupta să-l apere.
Sunt eu gata să-mi schimb direcția, făcând ceea ce pentru simțurile 
mele pare un salt în întuneric? Dar credința nu este aceasta, un salt 
în întuneric... cu alte cuvinte nebunie (a se vedea 1 Corinteni 2:14), 
cum ar fi mersul lui Petru pe apă cu Isus? Da, sunt eu gata să merg 
pe apă?
Trăiesc într-o închisoare fără gratii căruia în cele din urmă am ajuns 
să-i cunosc, cel puțin cu mintea, calea de ieșire. Dar să te apuci să 
mergi prin ea cu fața descoperită e cu totul altceva!
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Nebunie curată 

O mare închisoare matrixiană în care trăiesc o reprezintă teama de 
ceea ce gândesc ceilalţi. Pentru a trăi în pace mă simt din ce mai 
constrâns, de către o putere nevăzută şi neidentificată, să trăiesc în 
interiorul unei îngrădituri mintale, lucru ce societatea mea numeşte 
“normalitate”. Dacă gândesc ca toţi ceilalţi, lumea mă lasă în pace 
pentru că sunt normal. Însă dacă ies în afara îngrăditurii şi încep să-mi 
exprim propria inspiraţie, atunci am probleme. Ca şi cum ar exista un 
fel de gravitaţie care mă atrage spre nucleul Matrixului reprezentat de 
idolatrizatul său “standard”.
Pentru a completa această închisoare de nivel mondial, arhitecţii 
Matrixului au creat o populaţie umană plină de gardieni gata să 
atace pe cei ce se desprind de această normă/standard. Aceasta se 
întâmplă la nivel politic, economic şi religios. Da, chiar şi instituţiile 
ecleziastice au gardienii lor teminceri (lupi) deghizaţi în deținători 
ai adevărului (oi). Există acum o armată de gardieni care îşi impune 
reciproc standardul matrixian. Într-un cuvânt, prinţul de Matrix mă 
modelează pe mine omul după un standard preambalat în aşa fel încât 
să mă domineze şi să mă gestioneze mai uşor. Acestea sunt bazele unei 
tiranii mondiale, o închisoare în aer liber unde eu (în necunoştinţă) 
sunt prizonier şi gardian în acelaşi timp.
Când Isus a venit acum două mii de ani, a ieşit în afara normalităţii 
matrixiene acelor timpuri şi a fost puternic atacat din acestă cauză, a 
fost chiar eliminat.
Ce mă face să cred că astăzi lucrurile stau diferit? Cine doreşte să mă 
convingă că gardianii închisorii de astăzi stau de partea lui Isus?
Trebuie să privesc realitatea faţă în faţă, admiţând că şi astăzi Isus 
ar fi etichetat, discriminat şi în fine persecutat ca fiind un periculos 
subversiv al normalităţii matrixiene.
Matrix îmi oferă standardul său, şi anume larga stradă a normalităţii. 
O stradă care coboară, bine asfaltată cu consensul celor mulţi şi al 
celor puternici. Isus, dimpotrivă,  îmi sugerează o cale care nu este 

224



cunoscută de omul ce se încrede mereu în alţi oameni şi în instituţiile 
lor. O cărare strâmtă, pietroasă şi chiar invizibilă ochiului omenesc, 
pentru că nu este vorba despre o stradă, ci o cărare fără asfalt și care 
urcă din cauza abandonării propriului EU.
Depinde de mine dacă decid să rămân în această închisoare sau să calc 
pe urmele libertăţii şi mântuirii lui Isus, urme ce nu merg pe străzile 
construite de om, ci se aventurează pe o cărare ce pentru standardul 
matrixian reprezintă nebunie curată.

Teroare 

Cum de premonițiile stelei mele polare (vezi Apocalipsa 7:3/9:4 și 
13:16/14:9) subliniază faptul că semnul lui Dumnezeu va fi pus doar 
pe fruntea fanilor Săi, în timp ce, în opoziție cu acest grup, fanii de 
Matrix vor primi semnul atât pe frunte  cât și pe mâna dreaptă? Care 
este diferența dintre a primi un semn pe frunte și a-l primi pe mână? 
Fruntea găzduiește creierul, deci logica și voința umană. A primi 
semnul lui Dumnezeu sau semnul lui Matrix pe frunte înseamnă că 
eu accept de bunăvoie să aparțin acestui grup. Descopăr astfel că 
apartenența la Isus poate fi doar voluntară...Isus nu obligă pe nimeni 
să stea de partea Lui. Iată de ce semnul Său va fi aplicat doar pe 
frunte. 
Din contra, semnul lui Matrix vine acceptat atât în mod voluntar de 
către cei ce l-au primit pe frunte, dar și cu forța prin constrângerea 
tuturor celorlalți ce-l vor purta pe mâna dreaptă. Acest lucru înseamnă 
că la sfârșit mulți cetățeni din Matrix nu vor primi semnul lui 
Dumnezeu, nu atât pentru alegerea personală însoțită de convingerea 
că teoriile prințului de Matrix sunt adevărate, ci mai degrabă pentru 
că lor le va fi frică să se opună sistemului care în acele timpuri va 
părea că deține controlul asupra lumii întregi.
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Da, teroarea este și a fost dintotdeauna prima armă folosită de catre un 
despot/tiran pentru a-și asigura ascultarea supușilor săi. Doar puțini îl 
urmează din dragoste și convingere, si el știe acest lucru. Prin urmare 
numai controlul și dominarea îi poate garanta supunerea majoranței 
care nu-l iubește ci care se teme de el.
Fanii lui Isus sunt doar voluntari. Nu pot deveni fan al lui Isus nici prin 
moștenire nici pentru că așa îmi convine...să nu mai vorbim de frică 
(de DATORIE și de consecințele judecății). Această alegere poate 
fi dictată doar din iubire pentru propriul meu Creator și Mântuitor. 
Iată de ce ultimii fani ai lui Isus, generația Omega, vor fi un grup de 
persoane curajoase și încrezătoare în protecția divină, sfidând cu viața 
lor însăși omnipotența (doar de suprafață) a prințului de Matrix.
Prințul de Matrix folosește arma fricii și a terorii cu toți cei care nu 
cred în minciunile sale și care se simt atrași de lumina vitală a iubirii 
lui Dumnezeu. Cred eu orbește în protecția divină sau mă las cu 
ușurință dus în robia mentală a terorii?

226



Salt de paradigmă 

Sunt obișnuit să văd lucrurile așa cum sunt, să fiu perfect obiectiv. În 
schimb adevărul este altul: eu văd lumea nu așa cum este în realitate, 
ci în conformitate cu viziunea mea subiectivă ... în conformitate cu 
“ochelarii” mei, cu rezultatul educației primite și tot backgroundul 
meu. Când povestesc ceea ce văd cu “ochelarii” mei, eu nu fac altceva 
decât să mă descriu pe mine însumi, percepțiile mele, paradigmele 
mele, harta mea mentală. Dacă ceilalți nu sunt de acord cu mine,
imediat cred că în ei există ceva ce nu merge bine. Persoane absolut 
sincere și analitice văd aceleași lucruri în moduri diferite, fiecare 
privind prin ochelarii propriei experiențe.
Paradigma, prin urmare, indică un model, o teorie, un mod de a 
percepe, un sistem de referință, o hartă mentală, în acest caz foarte 
personală. Reprezintă așadar felul meu de a “vedea” lumea, nu numai 
în termeni de  percepția senzorială, ci mai ales în termeni de concepție, 
înțelegere și interpretare a acesteia. Văd realitatea care mă înconjoară 
cu ochii mei și ideile mele, iar cu trecerea timpului mă obișnuiesc să 
accept că această realitate este neschimbătoare, cristalizată.
Exact același lucru se întâmplă cu mine în sfera spirituală.Citesc 
Cuvântul lui Dumnezeu, și cred că interpretez la perfecție voința și 
chipul lui Dumnezeu. Sunt convins că viziunea mea despre lucrurile 
spirituale corespunde exact cu adevărul absolut.
Apoi are loc un eveniment, ceva din afară care mă face să-mi 
schimb ideea despre acea “viziune” și realitatea pe care mai înainte 
o percepeam cu convingere într-un anumit mod, acum mi se arată 
diferit: este saltul de paradigmă. Văd realitatea cu alți ochi și realitatea 
mi se pare nouă.
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Piratul sufletelor 

Mă catapultez pentru ultima dată înapoi în timp la zilele creațiunii din 
Grădina Edenului și la Adam și Eva. Cum încearcă șarpele cel vechi, 
alias Prințul de Matrix, să-mi manipuleze mintea imediat după creare 
speciei mele? Oferindu-mi o “pastilă” (o paradigmă/schemă mentală), 
care creează în mine chipul unui dumnezeu rău care-mi vrea răul doar 
pentru a se menține cu un nivel mai sus decât mine. “Șarpele a zis 
femeii: «Hotărât că nu veți muri; dar Dumnezeu știe că, în ziua când 
veți mânca din el ochii vi se vor deschide și veți fi ca Dumnezeu...»” 
(vezi Genesa 3: 4). Aceasta este o paradigmă absolut falsă și 
mincinoasă ce mi-a fost inculcată în minte, manipulând astfel relația 
mea strânsă și intimă pe care am avut până în acel moment cu tatăl 
meu ceresc, alias Creatorul Dumnezeu. Iată momentul când mintea 
mea a fost violată și deschisă de piratul sufletelor printr-o “pastilă” 
...o paradigmă falsă ...o închisoare mentală unică și adevărată.
În schimb, care este primul lucru pe care Dumnezeu îl spune după 
ce Adam și Eva au abandonat paradigma iubitului lor Creator pentru 
a urma nebunește paradigma creaturei dușman? El întreabă: “unde 
sunteți?” Da, lucrul care îl interesează cel mai mult pe tatăl meu din 
cer este ca eu să rămân aproape de El. Acest lucru nu se întâmplă 
atunci când iubești pe cineva? Să dorești apropierea de cel drag, în 
loc să-i evidențiezi defectele și deficiențele... Dragostea acoperă 
o mulțime de păcate spune steaua mea polară (vezi 1 Petru 4:8). 
Aceasta face dragostea adevărată. Nu un calcul matematic pentru 
a răsplăti/răscumpăra o greșeală suportată, ci suferința celui care 
iubește și se simte abandonat și trădat. Voi înțelege cine (și cum) este 
Dumnezeu într-adevăr, când ochii și inima mea vor reuși să-L vadă 
acționând asupra mea din iubire pentru Numele Său și nu în funcție 
de caracterul meu matrixian, nici în conformitate cu acțiunile mele 
rebele (a se vedea Ezechiel 20:44).
E nevoie de un salt de paradigmă în relația mea cu Creatorul meu. Să 
nu-l mai văd ca pe un Dumnezeu indiferent, distant și inabordabil, 
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ci ca pe un tată ceresc. Nu mă învață în rugăciunea “Tatăl nostru” 
singurul Lui Fiu Isus să-L numesc tată? Deci, nu-i un Dumnezeu 
căruia nu i se poate pronunța numele ca cel al evreilor din Vechiul 
Testament, ci un Dumnezeu apropiat ce se coboară până la nivelul 
meu pentru a-mi demonstra într-un mod ușor de înțeles, dragostea 
Sa. Eu Îl pot striga când vreau, Îl pot interoga când vreau, pot discuta 
cu El când vreau ... ei bine, ca pe un normal tată pământesc. Acesta 
este tatăl ceresc pe care Isus a venit să mi-L arate. Acesta este saltul 
de paradigmă pe care trebuie să-l fac... de fapt, pe care vreau să-l fac. 
Dar toate acestea reprezintă nebunie curată pentru Matrix.

Pilula roșie sau pilula portocalie

Ființa umană are o teamă nebună de schimbare, nu vrea niciodată să 
riște prea mult ca să schimbe situația de “apatie/somn” de frica de 
a nu fi capabil să-și recupereze liniștea odată “schimbat sau trezit”. 
Așadar găsindu-mă în fața unei alegeri de acest gen... ce să fac?
PILULA ROȘIE: Cred în paradigma dumnezeului drept, gurul 
echilibrului bilanțier,
purtătorul austerității și profetul DEBITULUI, care dorește, sau chiar 
are nevoie, ca eu (sau altcineva în locul meu) să plătească daunele 
mele cu roșul sângelui... viața mea rămâne liniștită și Matrix îmi 
asigură protecția lui și imunitatea totală la orice fel de îngrijorare.
PILULA PORTOCALIE: începe să mă încred în CREDITUL 
necondiționat și gratuit al lui Dumnezeu/Tatăl care mă iubește 
la nebunie. Cu portocaliul încrederii si al optimismului mă pun în 
joc participând la această revoluție pașnică... viața mea acum se 
schimbă...
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Revolution n° 4 

Mă simt un număr nesemnificativ în această lume? Foarte curând va 
începe o lume nouă...
Sunt obosit și nemulțumit de violența de orice fel? Curând lupul și 
mielul vor paște împreună...
Am impresia că sunt tachinat și exploatat de catre conducători? Foarte 
curând va reveni teocrația...
Mă simt stors ca o lămâie? E pe moarte conceptul de debit, atât 
material cât și spiritual.
Simt nevoia de o renaștere interioară și spirituală? Foarte curând va 
răsuna purul și simplul mesaj al lui Isus.
Mi-e dor de-ai mei dragi care sunt decedați? În curând va avea loc 
învierea morților.
În Matrix e deja miezul nopții și Isus va reveni curând.
Revolution N° 4: nimic nu va mai fi ca înainte. Totul va reveni așa 
cum a fost la origine, când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, și 
mai ales pe mine omul după chipul și asemănarea Sa morală. O lume 
în care există un singur pol... cel al binelui și al CREDITULUI.

Opoziție non-violentă 

Matrix are nevoie de mine. Fără sufletul meu, energia mea, munca 
mea și supunerea mea oarbă, el încetează să mai existe ca și cum nu ar 
mai respira. Tentaculele sale infame mă înconjoară sugându-mi seva 
vitală zi de zi. Ele mă zdrobesc, ținându-mă pe viață într-o stare de 
comă care nu-mi permite să-mi folosesc rațiunea și să gândesc.
Când ajung să vreau să folosesc violența, atunci fac jocul Matrixului 
și a vicleanului său conducator. Instituțiile matrixiene mă enervează, 
mă trag de păr, îmi golesc buzunarele, mă insultă și mă batjocoresc, 

230



mă înjosesc furându-mi demnitatea și libertatea. Ele fac toate acestea 
pentru a mă determina să lupt. Pentru că odată ce m-au determinat 
să devin violent știu cum să mă gestioneze deoarece sunt unul de-ai 
lor... De fapt, îl am pe Matrix înlăuntrul meu deci sunt în totalitate 
controlat și prins în capcană. Reacționând prin violență devin parte 
integrantă din Matrix! Singurul lucru de care arhitecții Matrixului 
nu știu să se ocupe este non-violența. Da, un caracter christian style 
este cea mai bună strategie pentru a ieși din Matrix. Iar abandonarea 
Matrixului reprezintă sfârșitul Matrixului. Tot așa cum o închisoare 
fără prizonieri nu are sens. De fapt Matrix nu își asigură singur 
existența. El are nevoie de sânge proaspăt vital pe care-l ia de la mine, 
donatorul deseori inconștient și naiv. Un Matrix gol fără suflete de 
chinuit e un Matrix mort.
Acum ia naștere o opoziție hotărâtă, puternică și non violentă. 
O opoziție ce nu este coruptă de virusul Matrixului. O opoziție 
sănătoasă, liberă și îndrăzneață. Acești fani ai lui Isus nu se vor lăsa 
cumpărați și nici vânduți. Ei vor batjocori Matrixul, printr-o acțiune 
non-violentă descoperind astfel totala sa dependență de colaborarea 
oarbă a prizonierilor săi.
Adevărul, care este literalmente inversată față de realitatea pe care mi-o 
demonstrează Matrix, este că prizonierii sunt de fapt fiii împăratului, 
al celui preaînalt iar închisoarea este un ridicol castel de nisip. 
E timpul să primesc coroana regală pe care tatăl meu mi-a pregătit-o 
iar lanțurile de carton pe care Matrix dorește să le consider ca fiind de 
oțel îmi vor fi îndepărtate.

Ridică-ți glasul 

Cu toate că societatea în care trăiesc îmi spune că sunt doar un număr, 
eu vreau să ZBOR SUS DE TOT!
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Chiar dacă “liderii” mă văd doar ca un “follower” de îndoctrinat, eu 
vreau SĂ-MI RIDIC VOCEA!
Deși dragii mei prieteni/rude îmi scot în evidență doar riscurile la care 
sunt supus, vreau să PROFIT DE OCAZIE fără teamă!
Chiar dacă prințul de Matrix îmi șoptește că sunt doar un falit, vreau 
să devin un ambasador al CREDITULUI nelimitat și gratuit adus mie 
de Isus din partea Tatălui!
Deși eu însumi nu mă plac când mă uit în oglindă, vreau să-i cer 
Creatorului meu să scoată la suprafață ADN-ul Său minunat pe care 
l-a pus în mine când m-a creat!
Eu sunt un vultur regal, fiul Dumnezeului Creator. Am fost conceput 
pentru A ZBURA SUS DE TOT în mijlocul întregii creații. Trebuie 
să mă opresc din a mă târî pe strada fricii și a anxietăților ce mi-au 
fost transmise de către societate/lideri/prieteni/rude...și uneori chiar 
și de mine însumi.
Isus a venit pe acest pământ și A ZBURAT SUS DE TOT. Apoi m-a 
privit drept în ochi și mi-a zis: “Urmează-mă!”. Ce mă reține să-mi 
pornesc zborul cu Isus și pentru Isus?

Încoronarea mea

Există o altă premoniție foarte interesantă pe care mi-o aduce steaua 
mea polară, exact cu privire la mine. Da, vorbește chiar despre mine 
și despre toți fanii lui Isus ai timpurilor de astăzi/matrixiene. Această 
premoniție este a profetului lui Dumnezeu, Zaharia, (vezi Zaharia 3) 
una dintre ultimele cărți ale Vechiului Testament. Această premoniție 
îmi arată exact scena în care eu sclavul Matrixului îmbrăcat cu haine 
rupte, murdare și urât mirositoare, vin curățat, spălat si schimbat de 
către Creatorul Dumnezeu. Iată premoniția divină care-mi promite că 
voi fi încoronat ca fiu al Împăratului. În ciuda celor ce nu mă iubesc 
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și a prințului de Matrix care dintotdeauna îmi amintește cât sunt de 
urât și de rău, și că merit, pentru DEBITUL meu “nelimitat”, doar o 
sclavie nelimitată într-un loc imaginar numit iad. Da, pentru că acest 
loc nu există. Coșmarul despre dumnezeul care trimite pe fiii săi 
într-un loc unde vor fi torturați la infinit este o falsitate a dușmanului 
sufletelor. 
Adevărul este altul: sunt un fiu al lui Dumnezeu, ce în curând voi 
fi luat și dus acasă unde mă asteaptă încoronarea, împreună cu toți 
ceilalți frați și surori ale mele care au hotărât să-și schimbe direcția, 
de la DEBIT spre CREDIT, reapropiindu-se de izvorul oricărei vieți.
Ce viitor glorios mă așteaptă!

O putere nelimitată

Ideea reglării conturilor și a DEBITULUI aparține creaturei și este 
complet străină de concepția pe care Tatăl lui Isus demonstrează că o 
are. Ea este o concepție falsă ce a luat naștere în depărtarea întunecată 
de Dumnezeu, în mintea rece a creaturei fără Dumnezeu. O pedeapsă 
impusă ne învață să ascultăm dar nu e în masură să ne convingă. 
Cuvântul adevăratului Dumnezeu, din contra, învață întotdeauna cum 
Dumnezeu m-a acceptat pe mine, creatura. Împărăția lui Dumnezeu 
este patria libertății. Matrix este capitala tiraniei și a dictaturii, a 
răzbunării și a morții în care toți subordinații se supun pasivi teologiei 
DEBITULUI. 
Iar dacă în Matrix e în vigoare nemilosul echilibru bilanțier, în cer 
abundă CREDITUL. În primul regat birocrații cărunți dau sentințe, 
în al doilea regat împărățește un har mai strălucitor decât soarele... 
atât de strălucitor încât evaporă păcatele mele roșii ca purpura (vezi 
Isaia 1:18).
Citirea Bibliei în lumina chipului și caracterului adevărat al lui 
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Dumnezeu Tatăl reprezintă cheia care eliberează din aceste pagine 
puterea divină pe care o conțin. De milenii această putere a rămas 
blocată, victima minții mele închisă într-o falsă concepție despre 
Dumnezeu Creator. 
E timpul să ies din această închisoare a unui dumnezeu ce mă vrea ca 
sclav și să-mi iau zborul ca păsările zburătoare create de Dumnezeu. 
Da, eu sunt un vultur regal ce zboară în înălțimi pentru că am 
abandonat greutatea falsei justiții umane. Eu zbor sus de tot pentru 
că dragostea și CREDITUL lui Dumnezeu mă împing dincolo de 
limitele pe care omenește vorbind le credeam inviolabile. Eu zbor 
mai sus decât cerurile, îL întîlnesc pe Creatorul și Eliberatorul meu. 
Nimic nu va împiedica întoarcerea mea acasă și nici un DEBIT nu va 
putea să-mi fure îmbrățișarea tatălui meu. Da, simt deja pașii Săi cum 
îmi ies înainte, aud vocea Sa cum mă cheamă, brațele Sale puternice 
și iubitoare ce mă strâng. Văd fața și surâsul Său minunat. Ochii Săi 
împroașcă bucurie, o bucurie imensă, contagioasă. Întreaga Sa ființă 
radiază o pace și o liniște profundă. Acesta este tatăl meu... un tată 
nebun după mine. 

În sfîrșit acasă... 

Coloana sonoră a ultimei generații a fanilor lui Isus 
Tatăl meu ceresc este lumina și mântuirea mea; de cine să mă tem? 
Atotputernicul este scutul vieții mele; de cine să-mi fie frică? Când 
zombii matrixieni ce mă urăsc orbește înaintează împotriva mea ca 
să-mi mănânce carnea, tocmai ei se vor clătina și vor cădea.
Când întreaga oștire a Matrixului va tăbărî împotriva mea, inima mea 
tot nu se va teme; când se va ridica împotriva mea cu defăimare și 
persecuție, chiar și atunci voi fi plin de încredere.
Un lucru am cerut de la Dumnezeul meu Creator și-l doresc fierbinte: 
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să locuiesc în casa tatălui meu pe veșnicie, ca să admir frumusețea 
caracterului Său și perfecțiunea dragostei Sale și să mă minunez în 
casa Sa. 
Căci El mă va ocroti în palma mâinii Sale în ziua necazului, mă va 
ascunde în cel mai secret loc pe care Matrix nu îl cunoaște, ca apoi să 
zbor ca un vultur regal

(versiune Christian Style a psalmului 27:1-5).
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The end

Drag Lucifer, 

da, te numesc “drag” deoarece chiar și astăzi, în ciuda răului pe care 
l-ai comis, Creatorul tău (și al meu) încă te iubește. Nu spune steaua 
polară, Biblia, că Dumnezeu îi iubește pe păcătoși dar urăște păcatul? 
Tu ești un păcătos, probabil cel mai mare dintre toate creaturile. Dar 
cu toate acestea, Dumnezeul tău (și al meu) te iubește încă cu o iubire 
perfectă.
Mulți cred că tu ești dumnezeul răului. Aceasta nu este adevărat. Tu 
ești doar o creatură, exact ca mine, care foarte simplu a dorit să se 
ridice mai sus decât Creatorul (vezi Isaia 14: 13-14).
Dumnezeul răului nu există, e doar o invenție de-a ta cu scopul de a 
deveni (chiar dacă în negativ) un dumnezeu, un potențial înlocuitor/
succesor al Creatorului. De fapt există doar un Dumnezeu, nemuritor, 
omnipotent, omniscient, și omniprezent care este Creatorul Dumnezeu. 
El e Dumnezeul binelui și doar al binelui, pentru că despre El steaua 
mea polară spune că este viață și iubire.
Astăzi nu-ți mai aparține numele Lucifer, care înseamnă “purtător de 
lumină”, pe care ți l-a dat Creatorul tău când te-a creat. Chiar dacă vei 
continua să semnezi cu acest nume, acesta ți-a fost luat. Astăzi tu ești 
din păcate singur Satana, dușmanul Creatorului și a creaturilor (și al 
tău însuți)... un tiran terminat (vezi Isaia 14:4).
Chiar dacă vei continua să ascunzi aceasta omenirii negând chiar și 
colegilor tăi demonii și incredibil chiar și ție însuți, tu îmbătrânești iar 
forțele tale vitale te abandonează. De când te-ai separat de creatorul 
tău, izvorul oricărei vieți, suflarea ta vitală se stinge încet încet 
(vezi Isaia 14:10). Și totuși continui să ai sentimente de orgolioasă 
supremație, blestemând fără vreun sens de vină zi și noapte. Tu ai 
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ajuns sclav până în măduva oaselor spiritului tău rebel, un spirit care 
te conduce la autodistrugere. Degeaba continui să-ți ascunzi ridurile 
care devin din ce în ce mai adânci și ireversibile. Sfârșitul tău deja e 
hotărât... Ți se citește pe frunte.
În ciuda a ceea ce se spune, nu va fi tatăl tău ceresc (ce continuă 
inexplicabil să te iubească) cel care te va distruge. Acest tată al 
nostru este viață. Moartea nu îi aparține. Distrugerea ta este doar cea 
mai clară consecință a îndepărtării tale voite de El, dătătorul vieții. 
Departe de Dumnezeu se moare, în timp ce aproape de El se renaște. 
Iar horărârea ta deja ireversibilă îți va da în scurt timp lovitura de 
grație (vezi Isaia 14:9). Și totuși știu deja că al tău (și al meu) Tată 
ceresc, cum mi l-a descris Isus prin pilda fiului risipitor, va asista cu 
durere profundă la auto-distrugerea ta. Ce supărare, anticul heruvim 
aducător de lumină divină ce se zvârcolește și se dizolvă  departe de 
aceeași lumină ce radiază armonie și viață întreagii creații!
Tu ai fost creat în mod perfect... erai foarte frumos. Privindu-te acum 
rămân fără suflare remarcând cât de mult s-a urâțit chipul tău cândva 
strălucitor pentru că era creat după chipul și asemănarea Creatorului 
tău. Tu însuți, ce ai chipul lui Dumnezeu scolpit în memoria ta, eviți 
să te privești ca nu cumva să te sinucizi în acel moment (vezi Isaia 
14:16).
Planul tău, cu adevărat diavolesc și perfect în aparență, va fi îngropat 
împreună cu tine. Da, obiectivul tău de a denatura minunatul și 
perfectul chip al lui Dumnezeu Tatăl a falimentat. Ai încercat cu 
discretă reușită, si trebuie să admit, să infiltrezi în mintea fraților și 
surorilor tale imaginea unui tată ceresc nervos, rece, îndepărtat și ostil. 
Ai descris pentru milenii cu tactici false, un Creator cu un caracter 
irascibil, nemilos și războinic. Dar această tentativă a ta a falimentat! 
Chipul și caracterul lui Dumnezeu a reînceput să strălucească prin 
frumusețea lor în cele patru unghiuri ale Pământului, descoperind 
astfel tentativa ta de lovitură de stat împotriva Împăratului împăraților, 
Domnul domnilor. Universul întreg îi aparține Lui, și în curând orice 
creatură va adora de bunăvoie și cu bucurie doar pe El.
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Unica ta speranță în fața nelimitatei puteri atrăgătoare a dragostei 
Creatorului pentru creaturile sale, era cea de a acoperi această 
dragoste atât de puternică cu o teorie josnică a dreptății umane, potrivit 
căreia eliberarea rasei umane de la moarte (datorită îndepărtării de 
Dumnezeu) putea să aibă loc doar prin aceeași moarte...moartea unui 
substitut (printre altele nevinovat), și nu printr-o apropiere de izvorul 
vieții unde moartea nu poate rezista nici măcar o clipă. Dumnezeu 
Fiul Isus a venit cu adevărat pentru a stinge ura tatălui Său cu plata 
unui tribut (adică viața Sa), sau a venit ca să reapropie specia umană 
de tatăl ceresc ce încă ne așteaptă cu brațele deschise, cu lacrimi ce-I 
brăzdează fața de mulți ani? Dumnezeu (Tatăl) ce-l ucide pe Dumnezeu 
(Fiul), folosind creatura Sa ca pe un călău pentru a stingere ura sa e 
într-adevăr aberant ...un adevărat sacrificiu uman, demn doar de cel 
mai josnic demon adică de tine Satana. Mintea ta a atins nivele teribile. 
Dar adevărații nebuni am fost noi oamenii crezând că Dumnezeul 
vieții și al dragostei, Dumnezeul omnipotent al Bibliei, nu ar avea 
puterea sau dorința de a dărui nemurirea creaturei Sale (deci iertarea) 
fără să ceara ceva în schimb. Nu este capabil nici măcar un tată/mamă 
uman/ă să dăruiască unui fiu ceea ce-i mai bun fără să ceară nimic în 
schimb? E posibil că noi oamenii, deja foarte departe de izvorul vieții 
și de dragostea perfectă, suntem capabili să fim părinți mai buni decât 
Dumnezeul dragostei ce ne-a donat suflarea de viață?
Izvorul vieții nu putea cere în schimb ceea ce se află cel mai departe 
de El: moartea. Nu este mântuirea prin har firul roșu a tuturor cărților 
ce alcătuiesc canonul biblic? Dacă acest har a fost cumpărat cu 
sângele unui nevinovat, ce har mai e? Ar fi acesta un dumnezeu cu 
adevărat mai bun decât mine? Cand propriul dumnezeu nu e mai bun 
decât mine, atunci e de prisos... sau probabil nu mai are utilitate. Nu 
este acesta obiectivul tău ex Lucifere, tu ce iubești deja depărtarea de 
Dumnezeu, tu ce dorești răul și te hrănești cu suferința altuia? (vezi 
Isaia 14:6).
Dușmanule Satan, ai reușit să creezi în capul nostru al oamenilor 
un dumnezeu al răului mult mai puternic decât ceea ce în realitate 
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ești: o simplă creatură pe moarte (vezi Isaia 14:11). Cum am putut 
să credem că Creatorul era obligat de tine să plătească un preț pentru 
răscumpărarea noastră? Răscumpărare, dar care răscumpărare? Tu nu 
mă ții ca prizonier pe mine păcătosul doar pentru că tu însuți ești 
în aceeași închisoare, și această închisoare se numește: depărtare 
de Dumnezeu. Tu ești un bolnav terminal și te afli în aceeași barcă/
închisoare fără vreo posibilitate de răscumpărare. Creatorul desigur 
nu va face vreun pact cu tine...nu are nevoie și oricum aceasta ar fi 
împotriva caracterului Său, a naturei Sale, a ADN-ului Său. Gata cu 
exaltarea aceasta a posibilităților tale, chiar și dacă e negativă. Tu te 
afli pe patul de moarte. 
Doar faptul că dătătorul vieții încă nu te-a îndepărtat complet de el 
te menține încă în viață. Dar separarea completă, de tine dorită de 
milenii, a ajuns. Destinul tău negru te înghite (vezi Isaia 14:15).
Tu Satana, ce te simți prințul lumii acesteia, o lume departe de 
Dumnezeu, tu care l-ai creat pe Matrix, un imperiu după chipul și 
asemănarea ta, ești doar praf în comparație cu Dumnezeul Creator. 
Chiar și Matrix, o lume cu o religie fondată pe DEBIT ce se roagă 
dumnezeul său aducând sacrificii și rugăciuni de orice tip în speranța 
că ura sa se va calma, este o împărăție din nisip ce se dizolvă la prima 
adiere de vânt. În sfârșit, dumnezeul ce vine adorat în Matrix este un 
dumnezeu de nisip. Acest presupus dumnezeu ești tu Satana (vezi Isaia 
14:3). Aproape îți realizasei visul de a fi încoronat drept dumnezeu. 
Ai luat locul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, asemănările lui 
Dumnezeu, dar nu ai caracterul Său. Ești și vei rămâne până îți vei da 
suflarea, doar un suflet rebel destinat să distrugi orice formă de viață 
cu care vii în contact, chiar și pe tine însuți.
Să știi că vechea ta strategie, începută deja în grădina Edenului cu 
Eva, când ai tentat (cu succes) să deformezi imaginea Creatorului 
în creatură semănând îndoială despre adevăratul său scop, a fost 
descoperită în împărăția ta numită Matrix. De la primul tău cuvânt 
în Eden la ultimul tău cuvânt azi în Matrix nu a fost altceva decât 
tentativa de a-L face să apară urât pe Creatorul cerului și al pământului, 
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inversând al său CREDIT în DEBIT. O minciună ce va fi blestemată 
în veșnicii!
Da, ex-Lucifere, Matrix a căzut exact în momentul în care cetățenii 
săi au înțeles care este adevăratul chip al tatălui lor ceresc. Chiar 
dacă împreună cu adepții tăi nu vrei să recunoști, Matrix s-a prăbușit 
și nu va mai exista niciodată (vezi Isaia 14:5). Iar toți cetățenii săi 
orgolioși vor rămâne cu un pumn de nisip în mână. Cât de mare va fi 
descurajarea lor!
Noi fanii lui Isus nu suntem fericiți pentru modul în care se va sfârși 
cu tine și cu toți urmașii tăi, dar sărim în sus de bucurie pentru sfârșitul 
răului, cel care s-a arătat a fi un cancer letal ce determină celulele 
create perfecte de către Creatorul Dumnezeu să înnebunească (vezi 
Isaia 14:7). Cum a fost posibil ca în interiorul creațiunii perfecte 
a lui Dumnezeu să ia naștere răul? Nu părea, după teoria ta falsă, 
Dumnezeu însuși un complice la nașterea răului? Dacă Dumnezeu 
este unicul Creator, cine dacă nu El putea să fie autorul morții 
împreună cu orice formă a răului? Și totuși, astăzi mi-e clar că toate 
moleculele ce compun întregul univers ar fi rămas bune, sănătoase 
atâta timp cât ar fi rămas în interiorul planului divin, adică aproape 
de Dumnezeu. Dar în tine a luat naștere scânteia răului din momentul 
în care ai alterat această armonie pre constituită, înălțându-ți EU-l 
deasupra Dumnezeului tău. Blestemat momentul în care ai alterat 
armonia din tine, dând viață spiritului rebel ce a infectat de-a lungul 
mileniilor întreg pământul, alterare ce dă naștere la orice formă de 
rău ce s-a manifestat (și continuă să se manifeste) în viața oricărui om 
de pe această planetă a mea numită Pământ. Doar acum mi-e clar că 
răul nu vine creat. Fiindcă răul reprezintă îndepărtarea de Dumnezeu, 
e destul să te depărtezi de Dumnezeu pentru a experimenta nașterea 
răului.
Creatorul Dumnezeu ar fi putut elimina prin forță răul chiar de când 
a luat naștere. Dar acest dezechilibru nu s-ar fi lăsat desființat ci zi de 
zi ar fi făcut să apară alte metastaze în mijlocul creației. Duritatea nu 
poate aduce altceva decât împietrire, plata răului cu rău nu face altceva 
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decât să educe înspre rău. Aceste noi metastaze ar fi reprezentat cea 
mai clară consecință a deciziilor unui Dumnezeu ce se definește 
“viață” și care în schimb elimină creatura la primul dezacord.
Poate viața să dea opusul ei însăși, adică moartea? Nu, Dumnezeul 
dragostei nu avea altă alegere decât să continue să fie El însuși, viață 
și dragoste, căutând o soluție sigură și definitivă pe termen lung. Doar 
contrapoziția clară dintre înființarea împărăției Creatorului bazată 
pe CREDIT dragoste și viață, și înființarea împărăției matrixiene 
rebele a creaturii bazată pe DEBIT egoism și moarte, putea pune 
sfârșit acestei istorii triste. Nu-mi confirmă steaua mea polară că 
răul se poate învinge doar prin bine? Nu moartea, nici distrugerea 
sau răzbunarea, ci doar o dragoste răbdătoare și puternică reprezintă 
antidotul virusului răului.
Satana, tu încă vorbești, acționezi încă, complotezi în întuneric încă, 
dar ești deja mort. Inima ta a început să nu mai bată și peste câteva 
momente și creierul tău se va stinge pe veșnicie (vezi Isaia 14:19).
Trebuie să fiu sincer... ce noroc că a venit Dumnezeu fiul (Isus) 
pe Pământ ca să-mi descopere tridimensional chipul și caracterul 
minunat de dragoste al Tatălui, altfel planul tău ar fi reușit la maxim. 
Doar văzându-L bătut în cuie pe cruce din cauza răutății tale Satana, 
și a mea din păcate fiindu-ți complice, a făcut să ia naștere scânteia 
pocăinței în mine și în toată rasa umană. În același timp învierea mi-a 
redat puterea, bucuria și speranța nelimitată.
E timpul să-L îmbrățișez pe Tatăl meu ceresc ce mă așteaptă încă de 
când m-am născut cu brațele deschise cu toate că eu nu merit absolut 
nimic. Dar tatăl meu e  nebun de dragoste pentru mine și pentru 
oricare dintre fiii Săi risipitori. Iar unde se află acest tată nebun de 
iubire, este viață... pentru totdeauna!

Un fan al lui Isus care a hotărât să zboare.
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Strângeți-vă cu toții și ascultați-mă!
Cine dintre ei a vestit aceste lucruri?

Acela pe care eu îl iubesc va împlini voia mea cu privire la Matrix
și cu brațul său, asupra arhitecților acestei împărății.

Eu, eu am vorbit, și eu l-am și chemat,
eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti.

Ieșiți din Matrix, fugiți dintre arhitecții săi iluminați;
vestiți cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți:

“Domnul a răscumpărat pe robul său Iacov”

(Isaia 48: 14-15+20)
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Apocalypse Angel 4.0



Piramida

Arhitecţi “cu mintea luminată”

Ce este Matrix şi cum funcţionează? Lumea nu e şi nu funcţionează 
cum o vezi. Lumea aceasta este un sistem artificial creat de arhitecţii 
săi “cu mintea luminată”. Aceştia au creat un sistem global in formă 
de piramidă, al cărui varf sunt ei şi tot ei decid regulile. Toate 
sectoarele în care lucrăm sau trăim sunt influenţate de managerii 
unui întunecat guvern mondial. Economia, finanţa, sistemul sanitar, 
sistemul comunicaţiilor, politica, religia sunt create şi manipulate de 
persoane şi entităţi ce acţionează în secret. Ei crează reguli înrobitoare 
cu care asupresc, hărţuiesc, înfricoşează şi demoralizează populaţia. 
Ei înşişi, evident, se află dincolo de regulile arbitrare pe care le 
creează. Toate temerile mele, anxietatea, toate crizele psihologice / 
fizice / condiţiile economice şi politice sunt cauzate de o comunicare 
şi o manipulare înşelatoare, sub pragul conştiinţei. Tot ceea ce îmi 
vine demonstrat nu este real.
Isus a acţionat şi a trăit mereu în afara acestui sistem şi pentru 
aceasta, a fost întotdeauna contrastat. El se ducea la oameni si îi 
vindeca de bolile fizice, psicologice, spirituale şi emotive. Isus a 
oferit întotdeauna un mijloc pentru a ieşi din lumea virtuală a lui 
Matrix şi mi-l oferă astăzi şi mie.
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Prinţul Matrixului

Înşelăciunea
Politica planetară în Matrix vine hotărâtă de grupuri de oameni oculţi 
care s-au autodesemnat. Finanţa idem. Fără să mai vorbim despre 
sistemul sanitar şi destre campaniile sale impotriva pandemiilor 
globale inesistente.
Şi în toate acestea mass media îndoctrinează populaţia cu evanghelia 
după Matrix. M-am intrebat vreodată cine este dominatorul lui 
Matrix? Cine guvernează aceasta lume de haos şi confuzie?
Biblia îmi zice clar că Matrix e condusă de strategia ocultă a unei fiinţe 
care era candva primul ÎNGER, care tot primul s-a ribelat împotriva 
Creatorului său, devenind astfel primul DEMON. El se autonumeşte 
prinţul de Matrix, dar aspiraţiile sale sunt mai ambiţioase…acest 
“prinţ” vrea să ia locul regelui universului. Dar cum? Şi ce am eu 
de-o face cu lupta asta dintre Isus şi prinţul de Matrix?
Vreau să descopăr cum acest înşelator prinţ sfidează Creatorul, 
înşelând celelalte creaturi, şi pe mine deci.

Ca Dumnezeu?
Prinţul Matrixului vrea să fie la fel cu Creatorul său, luând locul 
lui Isus. Dar pentru a învinge trebuie să atragă de partea sa toate 
celelalte creature.
Creând această alianţă de rebeli, el vrea să devină pentru totdeauna 
regele necontestat al acestei planete.
Dar pentru a mă împinge pe mine, creatura, să mă opun şi să mă ridic 
împotriva Tatălui şi Creatorului meu, el îmi promite că voi putea 
deveni ca Dumnezeu. Exact cum cu mult timp in urmă a promis 
strămoşilor mei că dacă s-ar fi opus în a face voia lui Dumnezeu 
(mâncand fructul interzis) ochii lor s-ar fi deschis şi ar fi devenit ca 
Dumnezeu, deci nemuritori. Tot la fel şi astăzi continuă, folosind 
aceeaşi strategie.
Câţi fan a lui Isus cred chiar şi astăzi despre creatura umană că ar fi 
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nemuritoare? Cum de aceasta minciună reuşeşte încă astazi să înşele 
creaturile lui Dumnezeu făcându-le să se creadă la fel cu Creatorul 
lor, deci nemuritori? Pot întradevar să trăiesc pentru totdeauna fără 
Dumnezeu?
Cuvântul lui Dumnezeu îmi zice că “…Dumnezeu care dă viaţă 
tuturor lucrurilor…este singurul care are nemurirea…” ( 1Timotei 
6: 13+16).

Îngeri sau demoni?

Capitolele cele mai întunecate ale istoriei matrixiane sunt pline de 
amintiri de crime comise de catre bigoţii religioşi.
Aveau aparenţă de ÎNGERI, oameni sfinţi, dar in realitate erau 
DEMONI, religioşi doar cu numele. În timpul lui Isus fariseii 
pretindeau că sunt fii a lui Avram şi se lăudau că posedau legea lui 
Dumnezeu; şi totuşi aceste avantaje nu i-a apărat de egoism, de 
răutate, de iubirea pentru ban şi de falsitate. Ei se credeau cei mai 
mari religioşi din lume, dar aşa zis-a lor “sfinţenie” i-a împins să 
răstignească pe Isus, al lor şi al meu Mântuitor. Aveau înfăţişarea de 
ÎNGERI, oameni sfinţi, dar în realitate erau DEMONI, religioşi doar 
cu numele. Acelaşi pericol există şi pentru mine azi. Uneori mă cred 
un ÎNGER doar pentru că accept teologia creştinismului, dar nu pun 
în practică adevărurile. Pot să profesez credinţa în adevăr, dar dacă nu 
devin sincer, binevoitor, calm, tolerant, mă transform într-un blestem 
pentru mine şi pentru lume…în puţine cuvinte în un DEMONE.
DEMONII pot să aiba nume “creştin”, dar nu pot demonstra un 
caracter asemănator a lui Isus. Marile nevoi, formele exterioare şi 
ceremoniile, deşi impresionante, non pot să mă facă sa devin christian 
style, ca şi Isus, nici nu pot să purifice caracterul meu.
Fară prezenţa lui Isus în inima mea, religia e doar o formă moartă şi rece. 
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Evanghelia demonilor
Evanghelia DEMONILOR este evanghelia de exterior. Ea poate 
lua forma culturii şi a moralităţii; sau a riturilor şi sacramentelor, a 
ordinelor autorităţilor eclesiastice; sau a filantropiei si a ortodoxiei. 
Astfel de lucruri pot să devină idolii mei; încrederea în ele poate 
înlocui credinţa mea în Isus.
În aşa zisă lume „creştină” de-al treilea mileniu este mult formalism, 
multă tradiţie, multă religie orala. In schimb, în viaţa mea spirituală, 
trebuie să existe ceva mult mai profund şi mult mai solid. Ceea ce 
am nevoie e să cunosc pe Isus şi puterea dragostei Sale, revelată pe 
cruce, dar aceasta cunoştinţă trebuie să se bazeze pe o experienţă a 
mea personală!
Semnând, cu numele meu, la crezul unei biserici nu are nici o 
importanţă, dacă inima mea nu este schimbată cu adevarat...dacă nu 
am devenit christian style, ca Isus. Oamenii pot să fie membri botezaţi 
ai bisericii şi in aparenţă să lucreze cu entuziasm, îndeplinindu- 
şi atribuţiile an după an dând impresia că sunt ÎNGERI în ochii 
oamenilor, şi totuşi fiind DEMONI în faţa lui Dumnezeu.
Nu se vorbeşte despre a aparţine bisericii, nici de adezione intelectuală 
la o teorie sau la o dogmă.
Nici un om poate deveni ÎNGER fără Isus. Acesta este adevărul,
nu ceremoniile, nici formalităţile.

Cameleonii matrixiani
DEMONII celui de-al treilea mileniu sunt întradevar greu de 
demascat. Ei, chiar neavând substanţa de ÎNGER, vor lua forma lor 
completă.
Sunt nişte cameleoni matrixiani care reuşesc să reflecte aspectul de 
om sfânt, pios şi devotat.
Dar Isus mi-a revelat cum să vad dincolo de faţada construită şi falsă a 
lui Matrix, explicând fanilor săi: „Îi veti recunoaşte dupa roadele lor” 
(Matei 7:16). Deci, se vede dupa roadele mele dacă sunt un ÎNGER 
sau un DEMON.
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DEMONII caută să se dea drept ÎNGERI, îmbrăcându-se de religiosi, 
predicând în public şi prezentandu-se ca nişte aducători de pace, dar 
în realitate Isus nu îi cunoaşte pentru că roadele lor sunt aroganţa, 
destrăbălarea, înălţarea de sine şi autonomia. Nu este nici urmă de 
umilinţa învaţată de la Isus, nici de toate celelalte roade christian style 
în DEMONI.
Isus spune: „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să 
dau fiecaruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:12).
ÎNGERILOR le va da viaţa veşnică, în timp ce DEMONII vor fi 
distruşi pentru totdeauna.
Un fan al lui Isus iese din Matrix şi se dă de partea ÎNGERILOR, 
aducând roade christian style.
ÎNGER sau DEMON? Alegerea o fac eu...

Anticristul

Rebeliunea care guvernează Matrix nu cunoaşte limite... prinţul său în locul 
lui Dumnezeu şi alte creaturi omeneşti în locul lui Isus. Aşa cum prinţul lui 
Matrix vrea să ia locul Creatorului său şi al meu, tot astfel şi locul lui Isus 
ca singurul mijlocitor şi mântuitor vine ocupat de alte creature.
De multe ori am auzit vorbindu-se despre Anticrist. Cuvantul „anti” nu 
înseamna neaparat „împotriva”, ci poate avea şi semnificatul „în loc de”. 
Deci Anticristul poate fi orişicare fiinţă/persoană care se pune în locul lui 
Isus, adică se prezintă ca un mediator al meu adeseori chiar ca mântuitorul 
meu.
Isus îmi spune: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin mine” (Ioan 14:6). Prinţul lui Matrix în schimb îmi propune 
diverşi mântuitori omeneşti in locul lui Isus sau lângă Isus.
Cui voi încredinţa destinul meu, prinţului minciunilor sau Regelui regilor, 
Domnul domnilor?
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Imperiul soarelui

Panteonul

Washington – Paris – Roma: un templu dedicat tuturor zeilor, tuturor 
divinităţilor... soarelui, stelelor. Relativismul... conceptul modern al 
anticului păgânism.
Popoare, naţiuni, triburi de credinţe, convingeri si religii diferite care 
se întâlnesc într-un templu comun, Panteonul. Toate sub îndrumarea 
unei înţelepte divinităţi pământene. Un stat global faraonic în chipul şi 
asemănarea anticului Egipt. Toate triburile de pe pământ care trăiesc 
sub stăpânirea propriilor divinităţi, călăuzite de o divinitate supremă. 
Toţi adunaţi în Panteon să se închine în ziua lui....”Sol Invictus” 
divinităţile păgâne de referiment.
Toţi sub un nou ordin mondial care asigura o prefacută pace şi 
prosperitate.
Este acesta viitorul meu?
Isus mi-a promis altceva: El mă iubeşte şi se va întorce să mă ia 
acasă. Nu am mai multi taţi, ci unul singur. Multi impostori încearcă 
să mă smulgă din braţele Sale, dar nu vor reuşi. Cum deosebeşti pe 
adevaratul Hristos de cei falşi? Isus vorbeşte inimii mele, ceilalţi 
doar minţii mele, o manipulează. Închid ochii, mă rog cu sinceritate 
şi primesc dragostea autentică a lui Isus. Găsesc pe Dumnezeu în 
simplitate. Îl las să mă conducă în fiecare moment din viaţa mea. Isus 
mă iubeşte şi vrea să mă ocrotească de ai săi falşi imitatori. Îl accept, 
astăzi şi acum!
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Zeul soare

Ca şi civilizaţiile antice din Egipt, Mexic, Peru, Mesopotamia, şi 
Maya avea cultul soarelui.
Soarele este sursă de viaţă şi fără el nimic pe pământ ar putea exista; 
dar pentru Maya soarele reprezintă ceva mai mult, pentru ei este 
încarnarea unei înţelepciuni superioare, a unei inteligenţe enorme, 
mijlocitorul informaţiei care spre el si prin el e radiata in univers.
Biblia ne spune o poveste foarte diferită despre zeul soare. Anticul 
Testament este plin de referinţe la cultul zeului soare.
„Împăratul Israelului izgoni preoţii idolatri...care ardeau tămâie lui 
Baal, SOARELUI, lunei, zodiilor şi întregii oştiri a cerurilor”
(2 Împarati 23: 5).
„Să nu-şi mai aducă jertfe la DEMONII cu care curvesc. Aceasta va fi 
o lege vecinică pentru ei şi pentru urmaşii lor” (Leviticul 17:7).
Prinţul Matrixului, înşelatorul zeu şarpe, a inventat un fals sistem 
religios bazat pe cultul zeului soare. Biblia numeşte cultul zeului 
soare, cultul DEMONILOR.
Un fan al lui Isus adora Creatorul (Dumnezeu) şi nu creatura (soare, 
stele, şarpe etc.)!

Sol invictus 

Una dintre principalele zeităţi în Matrix a fost dintotdeauna zeul soare 
(Sol invictus), un cult care are originile in orient.
Chiar şi imperatorul Constantin a fost un iubitor al zeului soare, în 
calitate di Pontefex Maximus a romanilor. Chiar Constantin a stabilit 
cu un decret din 7 martie 321 că prima zi a saptămânii (ziua soarelui, 
Dies Solis) trebuia să fie dedicată odihnei. Religia zeului soare 
rămase în vogă pâna la celebrul edict al lui Teodosio I la Tesalonic din 
27 februarie 380, în care imperatorul stabilea că unica religie de stat 
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era Creştinismul, interzicând practic orice altă religie. De fapt doar 
dupa 3 ani ziua odihnei, Dies Solis, vine renominată Dies Dominicus, 
devenind în realitate ziua de odihnă oficială a creştinismului.
In Biblie adorarea soarelui, a lunei, zodiilor şi a întregii oştiri a 
cerurilor vine definită adorarea DEMONILOR.
Biblia şi cele zece porunci originale (care se găsesc în a doua carte din 
Biblie la capitolul 20) îmi vorbesc despre o alta zi de odihnă. Aceasta 
ultima zi a fost instituită de către Creatorul cerurilor şi al pământului 
la sfârşitul creaţiei.
Aşadar după Biblie aceasta zi de odihnă este a şaptea zi a săptămânii 
şi tot după Biblie, această zi va fi un semn a fanilor lui Isus pentru 
totdeauna (vezi Exodul 31: 12/17 si Ezechiel 20: 20).

Business- ul spiritual

Un mixt între sacru şi profan
Azi in Matrix mentalitatea afacerilor a atacat fiecare aspect din viaţa 
cetăţenilor săi. Acum nici măcar spiritualitatea şi credinţa scapă de 
acest, greu şi în acelaşi timp camuflat, atac.
Deja acum două mii de ani Cuvântul lui Dumnezeu arăta cu degetul 
împotriva celor care considerau credinţa ca un izvor de câştig. De 
fapt mulţi fani a lui Isus s-au ratăcit de la exemplul său de umilinţă 
simplicitate şi generozitate, şi şi-au procurat multe dureri din cauza 
iubirii banului, dându-se de partea DEMONILOR, menţinând în 
acelaşi timp aparenţa de INGERI.
Oameni şi femei care se mândresc cu aspectul lor angelic, propunandu-
se ca lideri spirituali ale maselor, care se roagă în transmisiile directe 
în TV dar care în realitate sunt principalii actori ai „business-ului 
spiritual”analizat din timp de către prinţul Matrix.
Dar businessul, în ce priveşte credinţa şi spiritualitatea, se limitează 
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la aceste forme mai degrabă evidente, superficiale si grosolane 
interconectate între sacru şi profan, sau adevarata înşelatorie a lui 
Matrix e chiar mai subtilă încât să înşele, daca ar fi posibil, chiar şi 
pe fanii lui Isus?
Mai jos Christian Style va releva o strategie a „bussines-ului spiritual”, 
mult mai profundă şi periculoasă decât speculaţiile economice sau 
decât scopurile de profit, în mediul eclesiastic.

Castrarea adevărului
Prinţul Matrixului dă viaţa la o mişcare religioasă, al cărui obiectiv 
este de a reuni toate religiile sub un singur cap... al său desigur.
El, în afară de „prinţ” se defineşte „aducătorul luminii şi a 
cunoştinţei”.
Unde se află periculoasa înşelatorie pentru fanii lui Isus care fac parte 
din diverse religii?
Aceasta mişcare, exact ca şi cel ce a creat-o, ascunde adevarata sa 
faţă de DEMONE sub o mască de ÎNGER. In numele păcii, unităţii şi 
frăţiei întregii omeniri, el ne invită să renunţăm la bunurile spirituale 
deci la adevărurile biblice cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, 
îmbrăţişând o singură credinţă şi un singur crez ce nu-i altceva decât 
castrarea adevărului.
Cui acceptă acest mesaj „spiritual”, care nu-i alteva decat un gol 
spiritual, i se promite o nouă eră de pace şi o mai bună cunoaştere şi 
spiritualitate pe acest pământ.
Deja cu mulţi ani în urmă profeţii lui Dumnezeu au revelat strategiile 
acestor falşi profeţi, spunând despre ei „ei leagă în chip usuratic 
rana fiicei poporului meu, zicând: pace! pace! Şi totuşi nu este 
pace!”(Ieremia 6: 14) şi încă „DEMONII nu au pace, zice Dumnezeu” 
(Isaia 57: 21).
Ce e mai important pentru mine, să doresc unitatea cu Matrix sau să 
fiu credincios lui Isus?
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Apocalipsa

Virus 666 

Confuzie, dezorientare, incertitudine, teamă, nesiguranţă, boli, 
depresie nervoasa... este întuneric în lumea aceasta.
În fiecare dimineaţă mă trezesc apăsat de întrebari existenţiale 
comune şi globale: cine sunt eu? De unde vin? Încotro ma indrept? 
Care e sensul vieţii mele? Fiii lumii acesteia sunt confuzi – din punct 
de vedere moral, spiritual şi mental.
Fiii acestei lumi sunt manipulaţi şi înrobiti în corp, minte şi spirit de 
către marii păpuşari a lui Matrix – tiranii lumii.
Există un virus care a lovit întreaga omenire: distanţa de Dumnezeu. 
Acest virus produce teamă, neîncredere, nesiguranţă, resentimente, 
ură, invidie, gelozie şi lăcomie. Aceste condiţii spirituale stau la 
baza îmbolnăvirilor, depresiei nervoase, razboaielor, conflictelor, 
răutaţilor, inegalităţii, foametei si morţii. Când răsfoiesc un ziar, 
mă uit la telejurnal, privesc in faţă persoane, ies pe străzi noaptea, 
îmi dau seama cât de periculos a devenit acest tip de virus. Lumea a 
depăşit toate limitele de nesuportat. Sunt obosit să mai vad imagini 
sângeroase, răutate, copii exploataţi, femei violate, lume ce moare de 
foame, persoane ce înghesuiesc farmaciile şi spitalele, tineri victime al 
alcoolului şi a drogurilor, nedreptate continuă şi inegalitate socială.
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Avatar

Religia avatar-urilor
În religia induistă, un AVATAR reprezintă reîncarnarea unei zeităţi. 
Acest cuvânt înseamnă “coborât”şi in diverse tradiţii religioase 
consistă în reîncarnarea deliberată a Domnului însuşi, intr-un corp 
fizic cu scopul de a îndeplini anumite sarcini.
În Matrix se formează din ce în ce mai multe mişcări spirituale şi 
mistice în care toate religiile şi toţi Hristoşii au ceva in comun. Printre 
convingerile matrixiane e şi aceea in baza căreia chiar şi Isus ar fi 
unul dintre mulţimea AVATARILOR coborâţi pe pământ.
Isus este descris ca unicul fiu al lui Dumnezeu de multe ori in Biblie. 
Prinţul Matrixului, din contra, vrea să mă facă să cred că Isus este 
unul din cei mulţi AVATAR, una dintre cele multe reîncarnări fizice a 
lui Dumnezeu pe pământ ca Buddha, Krishna şi mulţi alţii.
De ce din ce în ce mai multe religii/filozofii/filme/cărţi se aliniază 
evangheliei după Matrix şi nu a celei după Isus (Biblia)?
Un fan al lui Isus trebuie să fie capabil să meargă împotriva curenţilor 
când majoritatea urmează râul matrixian al minciunii.

Second life 
Moda „religiei AVATARILOR” ia forme intr-adevăr nebune, invitând 
cetaţenii lui Matrix prin jocuri aparent inofensive, să se reîncarneze 
într-o personalitate imaginară, construind de fapt propriul AVATAR.
Dezvoltarea enormă a tehnologiei a făcut posibilă crearea lumii 
tridimensionale în prezent locuite de către AVATARII milioanelor de 
jucători. Lucrul care atrage multi cetăţeni matrixieni e posibilitatea de 
a trăi o a doua viaţă în funcţie de propriile lor gusturi şi pasiuni ascunse 
şi secrete, într-o lume falsă şi fără reguli morale. Iată o posibilitate de 
a scoate în evidenţă adevăratul caracter distrugător şi desfrânat fără să 
plătească consecinţele sociale, ca o căsătorie nereuşită sau un cazier 
judiciar pătat. „ Dă frâu liber înclinaţiilor tale matrixiane reprimate” 
pare să fie sloganul cel mai popular în aceste comunităţi virtuale. Un 
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mesaj in completă opoziţie cu mesajul Christian style de reformă al 
propriului caracter urmând modelul unicului si adevăratului Hristos: 
Isus...Unicul autentic fiu al lui Dumnezeu!

Amorţirea conştiinţei
Cifra de afaceri a industriei globale a videojocurilor anul trecut a 
depăşit 50 miliarde de dolari, o cifră care bate în mod clar veniturile 
industriei muzicale mondiale şi a Hollyood-ului, până ceva timp în 
urmă in fruntea pieţei pentru divertisment.
De câţiva ani, videojocurile ne urmează chiar şi în buzunar, întâi jocul 
electronic, acum pe telefonul mobil. E afacerea viitorului.
Cu toate acestea, fenomenul de jocuri video e doar o parte a 
irezistibilului urcuş spre succes al jocului şi al divertismentului.
Pe viitor, datorită acestor jocuri şi filme create scrupulos ca să 
răspândească evanghelia după Matrix, serios şi jucăuş, adevărat şi fals, 
real şi virtual, autentic şi contrafăcut, sacru şi profan se vor diferenţia 
din ce în ce mai puţin, o confuzie reală a simţurilor... o amorţire a 
conştiinţei mele... o beţie a maselor planificată la masa rotundă. Deja 
cu mulţi ani în urmă Biblia mă aviza: “Poporul acesta este un popor 
răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea 
Domnului, care zic văzătorilor: “să nu vedeţi!” şi proorocilor: “să nu 
prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne 
lucruri închipuite!”

Divertisment matrixian
De ce prinţul lui Matrix depune eforturi să mă distreze şi să-mi 
arate „lucruri imaginare”?
Vrea probabil să-mi distragă atenţia de la ceva important se va 
întâmpla în curând?
Cu două mii de ani in urmă Isus insuşi a lansat un avertisment pentru 
timpurile de azi, spunând că la fel ca în zilele dinainte de potop când se 
distrau, îşi petreceau timpul desfăşurând propriile afaceri de profesie 
pau personale, până in ziua în care Noe intră in corabie, aşa va fi la 
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revenirea Sa. Oamenii nu au observat nimic, pâna veni potopul care a 
luat totul şi toţi. Acelaşi lucru se va întâmpla la apropiata Sa revenire. 
Atunci doi vor fi la muncă; unul va fi luat şi altul lăsat; două femei vor 
pregati mâncarea; una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată. Vreau să fiu 
gata, pentru că nu ştiu în care zi Isus va veni (Matei 24: 37-42).

2012

Revenirea lui Mesia
Cel despre revenirea unui mesia este un subiect care implică întreaga 
lume şi în ultimii ani răspândirea lui este în creştere la nivel mondial; 
probabil pentru că timpurile sunt grele, probabil pentru ca este intr- 
adevăr aproape epoca marelui eveniment:
– Maya aşteaptă revenirea lui Kukulkan
– Indu aşteaptă revenirea lui Krishna
– Indianii Hopi din Arizona aşteaptă apariţia lui Blue
Star Kachina
– Şamanii din Peru in ultimii ani coboară din Anzi ca să anunţe
lumea că e aproape Pacha Cuti
– New Age susţine că esista o Federaţie Galactică (oamenii stelelor)
ce e gata să revină pe planeta nostră ca să ne arate calea.
Evreii încă aşteaptă astăzi sosirea lui mesia cel vestit in Anticul 
Testament. Chiar şi in crezul creştin mesia (Isus) va trebui să revină 
la sfârşitul zilelor. Dar sunt sigur că este vorba mereu destre acelaşi 
mesia? Isus spuse: “Băgaţi de seamă să nu va înşele cineva fiindcă 
vor veni multi in numele meu, si vor zice “eu sunt Hristosul” şi vor 
înşela pe mulţi” (Matei 24: 4-5).
Doresc să aflu dacă mesia din Biblie (Isus) corespunde cu mesia 
celorlalte religii, sau dacă pot identifica unii “hristoşi mincinoşi” de 
care Isus mă punea in gardă acum două mii de ani.
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Data 
O dată ca multe altele ce au fost în trecut, dar cu o caracteristică 
fundamentală care o face unică. Multe legende, previziuni şi profeţii 
din multe părţi ale lumii şi din multe culturi diferite par să aibă puncte 
comune si spre 2012 par să se îndrepte spre acelaşi punct comun. 
Antica civilizaţie din Egipt, edificiile şantierului arheologic din 
Angkor, spiritualitatea indiană, Legendele Hopi şi a altor populaţii 
americane, I-Ching chineze şi curentul de gândire New Age, culturi 
care nu s-au întâlnit vreodată, surprinzător ajunse la o concluzie care 
se suprapune şi asemănator unei ştafete mondiale mă conduce spre 
aceeaşi obiectiv.
Cum de civilizaţii şi religii îndepărtate în timp şi spaţiu se îndreptă 
spre aceeaşi dată? Isus Hristos se va întoarce într-adevăr, pe 21 
decembrie 2012?
Isus ne aminteşte: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu stie 
nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl...Vegheaţi dar 
pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru” (Matei 24:36+42).
Fanii lui Isus nu se încred in profeţiile în contrast cu Biblia.

Şarpele
Pentru Maia, Kukulkan este numele zeului şarpe. Mitologia povesteşte 
că prin spiritul acestui zeu strămoşii au primit cunostinţa; povesteşte 
că intr-o zi , in 999 dupa Hristos, Kukulkan a abandonat oamenii 
săi ca să întreprindă o călătorie înspre locul de unde provenea. 
Înainte să plece, a promis că se va intoarce. Aşadar Maya aşteaptă 
revenirea sa. Pe 21 decembrie 2012 va fi ziua în care Kukulkan, zeul 
şarpe, se va întoarce pentru a lansa o nouă eră, pentru a reda omului 
acea inteligenţă care i-a fost dată in antichitate. Biblia ne spune o 
poveste foarte diferită depre înşelătorul zeu şarpe. De fapt, ea descrie 
şarpele ca un impostor. Stă scris: „ Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit Diavolul si Satana, acela care înşeală întreaga lume...” 
(Apocalipsa 12: 9).
În ce cred eu, în noua eră a cunoştinţei promisă de seducătorul şarpe 
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incă din timpurile lui Adam şi Eva, sau în viaţa veşnică in paradisul 
promis de Isus?

2012 o nouă eră? 
Revenirea unui mesia pe 21 decembrie 2012 pare să fie sponsorizat 
de aproapte toate religiile si filozofiile. Dar ce se ascunde in spate 
la această dată? Este vorba despre o profeţie biblică, sau despre o 
precisă falsificare a revenirii lui Isus? Un cristhian style are ideiile 
clare in ce priveşte profeţiile răspândite de către un zeu şarpe şi/sau 
de către un zeu soare!
Un fan al lui Isus nu se încrede în profeţiile care pretind să cunoască 
data revenirii lui Isus şi care promit să redea omului vechea 
inteligenţă!
Biblia îmi spune: „şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe 
care le făcuse DOMNUL DUMNEZEU. El a zis femeii:<< Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat: să nu mâncaţi din toţi pomii din grădina?>> 
Femeia a răspuns şarpelui: <<putem să mâncăm din rodul tuturor 
pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, 
Dumnezeu a zis: să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, 
ca să nu muriţi.>> Atunci şarpele a zis femeii:<< hotărât, că nu veţi 
muri; dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor 
deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul>> “
(Geneza 3: 1-5).
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Strigătul

Trei mesaje pentru Matrix

Isus doreşte să-i vadă uniţi pe toţi fanii Săi, aflaţi astăzi în multe 
diferite religii, într-o mişcare spirituală exact opusă a celei din 
Matrix. Mişcarea Sa este o mişcare ce pune pe primul loc legământul 
cu Creatorul. Statutul acestei mişcări, în practică, este conţinut în 
cele trei mesaje pe care Isus le-a rezervat cetăţenilor din Matrix în 
Apocalipsa:
1° mesaj: Aşteaptă revenirea mea!
2° mesaj: Ieşi din Matrix, şi oglindeşte imaginea mea!
3° mesaj: Iubeşte şi păzeşte poruncile originale ale Creatorului!
Prinţul Matrixului se va înfuria pe această mişcare a ÎNGERILOR, 
declarând război celor care fac parte din ea, adică celor “care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mântuirea lui Isus Hristos” (Apocalipsa 
12:17), creând o mişcare de confuzie spirituală care va căuta să 
denatureze şi să altereze acest strigăt clar ce Isus va emite cu puţin 
înainte de a reveni pe acest pământ.
Sunt eu gata să mă unesc “business-ului spiritual”global, schimbând 
“proprietatea mea spirituală” cu amiciţia şi frăţia Matrix-ului? Dacă 
răspunsul meu e “ NU”, atunci Christian Style e de mine.

Cel dintâi: Alfa şi Omega

După părerea multor religii/filosofii (New Age e Maya în primul 
rând) timpul e ciclic, fară un început sau sfârşit. Prin urmare, lumea 
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se învârte inevitabil ca o spirală. Acest mod de a înţelegere timpul 
ca un ciclu infinit oferă cosmosului posibilitatea să progreseze şi să 
evolueze constant spre infinit... NIRVANA. În schimb, din punctul 
de vedere al creştinismului, istoria lumii se desfăşoară într-un arc de 
timp stabilit de Dumnezeu. La inceputul acestui arc de timp găsesc 
pe Dumnezeu, care în omnipotenţa Sa crează timpul şi spaţiul. La 
sfârşitul timpului gasesc tot pe Dumnezeu, care încheie istoria lumii 
acesteia prin revenirea lui Isus.
Chiar Isus îmi spune: „Iată, eu vin curând şi răsplata mea este cu mine, 
ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi 
şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul. Afară vrăjitorii... şi oricine 
iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună” (Apocalipsa 22: 12-15). 
De partea cui mă aflu eu, de partea fanilor lui Isus sau de partea 
vrăjitorilor? Dacă sunt de partea lui Isus, atunci aştept revenirea Sa.

Al doilea: ca Isus

Isus ne spune că împăraţia Sa nu e din lumea aceasta. Cum de multe 
biserici se consideră cea a lui Isus dar nu vor să abandoneze împărăţia 
lumii acesteia? Isus spune că ultimii vor fi primii. Cum de mulţi lideri 
spirituali doresc să aibă autoritatea lui Isus, dar nu vor smerenia Sa?
Biblia spune că trebuie să devenim imitatori a lui Isus. Cum de multe 
persoane vor numele lui Isus (creştini), dar nu vor caracterul Său? A 
fi ca Isus, este unicul lucru care contează pentru Isus.
Dumnezeu a creat pe Adam şi Eva după „imaginea şi asemănarea” 
Sa. Fiul (Isus) a venit pe pământ ca să ne descopere din nou imaginea 
şi caracterul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt acţionează încă astăzi ca să 
transforme pe fanii lui Isus în imagine a lui Dumnezeu .
Eu ce imagine oglindesc, ce tip de caracter am eu?
Isus îmi spune astăzi: „Urmează-mă”.
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Dar unde trebuie să urmez pe Isus? Ce pot să fac ca să fiu un fan al 
Său? Trebuie să urmez exemplul Său de viaţă. Deci „Urmează-mă” 
înseamnă „fii cu mine”...fii christian style.

Al treilea: cele zece porunci

Este o mare diferenţă între a păzi şi a iubi poruncile lui Dumnezeu. 
Fanii lui Matrix pot să păzească poruncile aşa cum sunt, continuând 
liniştiţi să fie cetăţeni din Matrix. Dar adevărul este că se pot iubi cele 
zece porunci doar având pe Isus în inimă.
Problema trece dincolo de o simplă păzire a adevăratelor porunci. 
Trebuie să descopăr dacă am stabilit o relaţie de prietenie cu Isus. 
Ceea de ce am nevoie e să instaurez o relaţie zilnică cu El care să 
transforme caracterul meu. Nu ajunge doar să crezi in cele zece 
porunci originale, autentice şi să trăieşti o viaţă după principii 
sănătoase. Isus doreşte să aibă fani care îL iubesc şi îL urmează din 
adâncul inimii lor.
Eu păzesc cu acevărat cele zece porunci doar când acţiunile mele 
exterioare izbucnesc dintr-o inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu 
şi pentru aproapele meu. Fără această dragoste doar mă prefac că 
păzesc poruncile, pentru că faptul că le păzesc nu e o consecinţă a 
caracterului transformat după imaginea şi caracterul lui Isus, ci mai 
degrabă rezultatul unor calcule matrixiane oportuniste şi egoiste. 
Lipsa acestei puternice schimbări interioare, poate face ca, chiar 
şi demonii să îndeplinească adevăratele porunci şi să se hrănească 
cu alimentele sănatoase, dar in realitate nu sunt alceva decât fani 
inconştienţi al prinţului din Matrix.
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Revoluţia
Incorect politic 

Isus susţinea cu îndrăzneală şi fără incertitudini poziţiile Sale. El nu 
s-ar fi introdus bine în cultura matrixiana al secolulului XXI.
A defini alte persoane, în special liberi religioşi şi intelectuali 
respectabili pentru ochii societăţii noastre, ipocriţi şi mormintele 
văruite, plini de oase ale morţilor, nu este sigur corect din punct de 
vedere politic.
Cu toate acestea, a face afirmaţii puţin diplomatice nu a fost singurul 
tabu înfrânt de către Isus. El a mai şi pus în evidenză o convingere 
de fier în el însuşi şi în misiunea Sa de a apărea în faţa fraţilor săi un 
arogant şi chiar un „blasfemiator”. Atât de mult credea il el însuşi şi în 
mesajul Său incorect din punct de vedere politic, că a comandat celor 
doisprezece oameni ignoranţi şi umili, să răspândească Evanghelia Sa 
pe întreg pământul.
Cine se credea El ca era? Si cine credeau cei doisprezece ca ar fi? 
Şi totuşi, nici cele mai sângeroase persecuţii petrecute de-a lungul 
secolelor împotriva creştinilor şi creştinismului nu au reuşit să-i 
oprească! În acelaşi fel, dacă astazi transmit adevăratul mesaj al 
lui Isus, punând in evidenţă compromisurile şi nedreptatea bisericii 
Matrix, fără să fac atenţie la curriculum vitae matrixian al religiei 
ce am în faţă, nu voi fi în măsură să duc mai departe alianţele care 
probabil le-am construit cu fanii lui Matrix. In loc să ţes raporturi 
diplomatice cu diferitele instituţii religioase şi politice, nu e mai 
important să faci cunoscută diferenţa dintre Bine şi Rău, dintre adevăr 
şi minciună, dintre o spiritualitate cristhian style şi una matrixiană?
Indulgenţa pentru falsele legi spirituale inventate de către prinţul 
Matrixului, preţuirea prieteniei celor puternici, stimularea colaborării 
şi unităţii cu instituţiile religioase care s-au plecat la logica business-
ului spiritual, încurajează fanii lui Matrix, deschid strada stratagemelor 
DEMONILOR şi sponsorizează campania electorală al prinţului din 
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Matrix.
În cele din urmă, diplomaţia sofisticata care prevalează în Matrix nu 
e de acord cu strigătul de alarmă pe care Isus vrea să-l trimită planetei 
pământ cu puţin înainte de revenirea Sa. Acest strigăt reprezintă 
o hotărâre judecătorească dură şi definitivă asupra mentalităţii 
matrixiane care evită sa dea siguranţă despre adevărul religios ci 
merge în căutarea unei spiritualităţi nebuloase şi mistice.

Ultima cetate 

În Biblie, Matrix este permanent plasat în opoziţie cu o cetate...
cetatea lui Isus. De fapt Matrix este simbolizat in cartea apocalipsei 
ca o prostituată, în timp ce cetatea lui Isus ca o fecioară (mireasă 
împodobită pentru soţul ei).
Matrix, dupa Biblie, reprezintă gloria şi orgoliul uman, venerarea eu-
lui, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În Matrix domneşte confuzia 
spirituală. Dimpotrivă, cetatea lui Isus, tot dupa Biblie, reprezintă 
onoarea şi gloria lui Dumnezeu, venerarea Creatorului, singurul 
Dumnezeu. În această cetate domneşte pacea, loialitatea şi unitatea 
tuturor cetăţenilor. Dacă în cetatea lui Isus se aplică legea adevărului 
şi a dreptăţii, in Matrix domneşte confuzia. Această confuzie nu e doar 
doctrinală, sau legi umane care iau locul celor divine, ci şi de natură 
spirituală. Aceeaşi confuzie spirituală se manifestă în caracterul aşa-
zişilor cetăţeni din cetatea lui Isus. Ei se cred efectiv Îngeri pentru 
că respectă şi pazesc toată Legea lui Dumnezeu, dar se află încă în 
Matrix din cauza caracterului lor care nu ţine mărturia lui Isus.
De fapt cuvântul lui Dumnezeu subliniază două condiţii pe care 
trebuie să le îndeplinească adevăraţii cetăţeni ai cetăţii lui Isus: „ei 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus” (Apocalipsa 
12:17).
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În definitiv Matrix reprezintă toţi creştinii care sunt necredincioşi 
mirelui lor (Hristos), în timp ce cetatea lui Isus reprezintă toţi fanii 
lui Isus care aşteaptă cu credinţa mirele promis. Şi acest mire va 
reveni curând...de fapt Isus îmi spune: „Da, vin curând” (Apocalipsa 
22:20).
Sunt eu un cetăţean din cetatea lui Isus? Înainte de a răspunde la 
această intrebare, nu trebuie să analizez doar stilul meu de viaţă ci 
trebuie să examinez şi caracterul meu!
Vreau eu să cer cetăţenia pentru cetatea lui Isus?
În această cetate nu pot să intre DEMONII, nu vor intra niciodată falşii 
creştini care nu păzesc voia lui Dumnezeu, şi nu vor intra niciodată 
fanii falşi a lui Isus care nu se asemănă cu El, care nu mărturisesc cu 
caracterul lor şi cu stilul lor de viaţă că Isus trăieşte în ei.
Trebuie să ştiu că nu există permise de şedere temporare pentru această 
cetate, nu există recomandări şi nu există nici extracomunitari. Sunt 
un cetăţean din toate punctele de vedere, sau nu sunt... sunt de partea 
lui Isus sau nu sunt. Ori rămân în Matrix ori ies. Nu există a treia 
cetate. Pentru Isus nu contează dacă sunt alb sau negru, bărbat sau o 
femeie, sărac sau bogat, sănătos sau bolnav, înalt sau mic de statură…
nu sunt de folos nici cuvintele de recomandare pentru că cetatea sa 
nu are locurile limitate. Pentru Isus contează doar să fiu asemenea 
Lui. Dosarul pentru cetăţenia mea a fost deja aprobat… sunt eu cel ce 
trebuie să-l validez cu un stil de viaţă şi un caracter christian style.
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Ultima biserică

Introducere
Creştinii de astăzi se numesc urmaşi ai lui Isus Hristos. Isus, 
liderul lor, m-a învăţat să iubesc aproapele ca pe mine.
Dar ciudat, creştinismul s-a impărţit intr-o mulţime de biserici şi 
religii. Există concurenţă, invidie, gelozie şi uneori ură intre aceste 
biserici care deseori „adevărata şi singura biserică a lui Isus”.
Multe persoane trăiesc o criză şi caută biserica lui Isus dar nu ştiu 
nici cum nici unde ar putea să o gasească. Ei se intreabă: unde 
trebuie să merg ca să mă rog?
În loc să prezinţi acestor persoane numele unei biserici, nu e mai 
important să le prezinţi pe cel care a salvat intreaga omenire? 
Răspunsul Mântuitorului meu Isus e clar! Fiind Duh, Dumnezeu se 
poate adora oriunde. Pot sa mă rog şi să ador pe Isus oriunde mă 
aflu, in pat dacă sunt bolnav, în maşină dacă conduc, la servici pot să 
deschid inima mea lui Isus. Dumnezeu e Duh, e omniprezent, se află 
oriunde şi pot să-L invoc în fiecare moment. Vreau să descopăr care 
este Biserica lui Isus după Biblie.

Jesus vs Matrix 
Contrastul existent între biserica după Matrix şi biserica după Isus 
se observă mai ales după caracter şi după atitudine. Fanii lui Matrix 
se comportă ca independent, fără suflet. Ciudat, nici măcar nu-i 
auzim vorbind. Matrix vorbeşte pentru ei. Hotărârile lor vin luate in 
mod mecanic după cum le convine în acel moment, urmâd aşadar 
mulţimea. Îngrijorările lor sunt în esenţă materialiste şi supuse legilor 
pieţei afacerilor. Singurul lor scop este de a câştiga aici pe pământ.
Fanii lui Isus ne prezintă cu totul o altă imagine. Ei urmează in 
mod spontan liderul lor. Creativitatea acestor artişti chritian style se 
opune calculelor obtuze a comercianţilor care repetă cu toţii aceeaşi 
muzică matrixiană. Viaţa lor spirituală nu mai e limitată în câteva ore 
săptămânale. Fiecare pas, fiecare decizie, fiecare fapt, fiecare gând 
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naşte din imitarea exemplului lor: Isus.
Fanii lui Isus reprezintă incubul birocraţilor. Ei agită şi perturbă 
ordinea stabilită. Ei merg impotriva curenţilor. Aceste personaje 
christian style au o personalitate independentă şi revoluţionară. Ei simt 
că întoarcerea liderului lor este aproape. În contrast cu majoranţa ce 
urmează etica matrixiană, fanii lui Isus sunt o minoranţă care trăieşte 
rămânând credincioasă vechilor porunci a Dumnezeului lui Isus.
În contrast cu majoranţa, care nu crede în altceva decât în ceea ce vede 
şi se încrede în lucrările lor, aceşti eroi christian style au redobândit 
imaginea lui Isus.

Strategia matrixiană
Imaginea ce ne învaţă Biblia este clară: creştinismul ia naştere dintr-o 
relaţie personală de fiecare zi cu Isus Hristos. E foarte uşor să te 
numeşti „creştin”, cu alte cuvinte să aparţii uneia din multele religii 
creştine urmând toate punctele doctrinale, fără să fii un adevărat şi 
autentic fan a lui Isus. Creştinismul oricărei religii e fără semnificat 
dacă nu are un stil de viaţă şi un caracter care modelează in imaginea 
şi asemănarea lui Isus, singur meu Salvator!
Iată de ce strategia matrixiană e aceea de a linişti creştinii în interiorul 
zidurilor „templelor create de om”. Astfel de instituţii religioase, 
prezentându-se des ca „adevărata şi unica biserică”, dau un fals 
sentiment de siguranţă şi mântuire. O scurtătură, în comparaţie cu 
severa cerinţă de reformă a stilului de viaţă şi a caracterului lansate 
de către toţi profeţii Bibliei şi de Isus însuşi.
În fiecare religie există INGERI şi DEMONI: nu a existat niciodată 
o instituţie religioasă în care toţi membrii să fie INGERI... persoane 
sfinte, nici nu va exista vreodată. Ideea că o biserică poate să descopere 
mântuirea prin faptul că este definită denominaţie religioasă nu este 
altceva decât o dorinţă imposibil de îndeplinit.
Am ieşit eu din Matrix ca să intru in cetatea lui Isus?
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Biserica după Matrix
Biserica dupa Matrix e mândră şi mulţumită de ea însăşi. Bogăţia 
materială şi succesul lucrărilor misionare, economice şi ecleziastice 
au făcut ca această biserică să devină oarbă spiritual. Ea nu mai e în 
gradul să recunoască propria sărăcie. Biserica dupa Matrix nu mai 
crede in miracole din ceruri. Împărăţia lui Dumnezeu o construieşte 
aici jos pe pământ. Biserica după Matrix ia locul bisericii după Isus. 
Politica înlocuieşte religia şi gândirea umană pe cea divină. Mai pe 
scurt, omul ia locul lui Dumnezeu.
Virusul matrixian se recunoaşte: instituţionalismul, politica marilor 
numere de credincioşi fără conversii autentice, fiecare biserică pentru 
ea insăşi, construcţiile ca atare. Ataşamentul de a cuceri un succes 
imediat, care nu mai priveşte la împăraţia lui Dumnezeu din viitor ci 
la o împărăţie omenească şi pământească.
Biserica după Matrix este de ajuns pentru ea insăşi şi crede că nu are 
nevoie de ajutor. Dar bogăţiile sale sunt inconsistente şi false, pentru 
ca ele nu provin de la Dumnezeu… ele reprezintă cauza sarăciei 
sale.
Aceşti falşi bogaţi au nevoie de acel fals cerşetor Isus care bate la uşă 
implorând să i se deschidă. Batăile nu sunt delicate şi liniştite. Sunt ca 
o ciocăneala frenetică. Această vehemenţă a lui Isus demonstrează cât 
de serioasă e această problemă. Deschiderea acestei uşi depinde doar 
de mine… în definitiv, este vorba de uşa inimii mele. Sunt alegerile 
şi luptele mele. Este răspunsul meu la apelul lui Isus care doreşte să 
intre în viaţa mea.

Avertismentuldivin
Biblia ne spune:
Nu-ţi pune încrederea în cuvinte false, zicând: “Aceasta este biserica 
lui Isus, biserica lui Isus, biserica lui Isus!”.
Căci numai dacă vei schimba cu adevărat caracterul tău şi modul 
tău de a trăi, dacă vei înfăptui dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu 
vei asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu vei vărsa sânge 
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nevinovat în locul acesta, şi dacă nu vei merge după alţi dumnezei, 
spre nenorocirea ta, numai aşa te voi lăsa să locuieşti în locul acesta, 
în ţara pe care am dat-o părinţilor tăi, din vecinicie în vecinicie.
Dar iată că tu îţi pui încrederea în cuvinte false, care nu slujesc la 
nimic. Cum? Furi, ucizi, preacurveşti, juri strâmb, aduci tămâie 
prinţului Matrix, mergi dupa alţi dumnezei pe care nu-i cunoşteai!
Şi apoi vii să te înfăţişezi înaintea Mea, în biserica aceasta peste care 
este chemat Numele Meu şi zici: “sunt izbăvit!”…ca iarăşi să faci 
toate aceste urîciuni!
Ci iată porunca pe care ţi-am dat-o: “Ascultă glasul meu, şi eu voi fi 
Dumnezeul tău, iar tu vei fi poporul Meu; umblă pe toate căile pe care 
ţi le-am poruncit, ca să fii fericit” (Ieremia 7-10+23).

Biserica lui Isus
Biserica lui Isus nu e locul în care creştinii se adună să se închine 
lui Dumnezeu, nu e nici numele grupului de persoane, ci e însuşi 
întâlnirea fanilor Săi. Biserica lui Isus nu e costruită cu pietriş, fier, 
ciment, var sau cu alt material ci este o instituţie spirituală formată 
din suflete. Biserica lui Isus e un edificiu în care cărămizile sunt fanii 
Săi (1 Petru 2,5). Acest „edificiu” nu trebuie deci să fie luat în sens 
material ci in sens spiritual. Eu pot să fac parte din oricare instituţie 
pământeană în diverse moduri; dar membru al bisericii lui Isus voi fi 
doar dacă devin din nou după chipul şi asemănarea Sa.
Iata că apare un adevăr: nici o religie va fi salvată ca atare. Faptul de 
a aparţine unui grup de oameni şi femei, care au o bogată identitate 
istorică şi/sau religioasă, nu are nici o importanţă. Eu trebuie să iubesc 
poruncile Sale reflectând caracterul lui Isus...să fiu christian style.
Ma aflu încă în această confuzie spirituală?
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Sigiliul lui Isus
Mulţi religioşi, oameni care se numesc mesagerii lui Dumnezeu, mă 
invită să-mi schimb numele: în loc de creştin al bisericii X, creştin 
al bisericii Y. Din păcate descopăr că adevăratul sens al vieţii nu stă 
intr-un nume sau intr-o biserică. Adevăratul sens al vieţii se află intr-o 
persoană: Isus. Si este chiar El cel care mă invită să fac o schimbare...
da, dar este vorba despre o schimbare radicală, adică o schimbare a 
vieţii!
Mesajul de dragoste şi salvare a lui Isus vrea să reunească pe toţi 
fanii Săi (nu contează unde se află şi ce nume au), pregătindu-i pentru 
revenirea Sa. Numele bisericii la care aparţin nu este decisiv pentru că 
nu este biserica cea care mă poate salva. Şi dacă nici o biserică nu mă 
conduce spre mântuire, atunci nici numele său nu mă mântuieşte.
După Christian Style este mult mai important să înţelegi dacă 
biserica la care aparţin acceptă şi urmează mesajul şi exemplul lui 
Isus. Exemplul lui Isus mă invită să reflectez imaginea Sa, în timp ce 
mesajul Său ma stimulează să fac toata voia lui Dumnezeu.
Adevăratul sigiliu al lui Isus nu e numele unei biserici, ci acceptarea 
acestui mesaj.
Biserica mea păzeşte toate poruncile originale prezentate in Biblie? 
Membrii bisericii mele reflectează cu adevărat imaginea lui Isus?
Dacă sunt fan al lui Isus, trăiesc ca Isus. Dacă trăiesc ca Isus, atunci 
am inceput o viaţă christian style. Dacă trăiesc o viaţă christian style, 
sensul vieţii mele nu se epuizează cu moartea.
Doar purtătorii sigilului autentic al lui Isus vor eredita nemurirea!
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Ultima reformă

Ultima generaţie a adevăraţilor creştini, are în primul rând o relaţie 
individuală cu o persoană: Isus Hristos. Iată de ce ei sunt fani ai lui 
Isus... şi iată de ce ei poartă numele unei persoane mai degrabă decât 
cel al unei biserici! Prea des eu, creştin, am crezut şi am avut încredere 
într-un mesaj şi într-o biserică mai mult decăt într-o persoană. Am 
răspândit mesajul şi doctrina în loc să proclamez adevarata Evanghelie 
a lui Isus.
Biblia îmi prooroceşte că Isus va zdruncina toate bisericile până 
când va separa ÎNGERII , fanii Săi, de DEMONI, fanii lui Matrix. 
„şi va veni timpul când Isus va aduna toţi fanii Săi din toate ţările şi 
bisericile, în urma promisiunii Sale de a-i readuce în sânul bisericii 
SALE” (Ieremia 23:3).
Sunt eu gata pentru ultima reformă anunţată de profeţiile biblice? 
Această reformă nu e o reformă exterioară, a unei denumiri 
religioase, ci o reformă interioară al propriului caracter şi a stilului de 
viaţă. Această reformă nu-ţi cere să schimbi biserica, ci să-ţi schimbi 
caracterul şi să te întorci la adevaratele porunci ale lui Dumnezeu 
prezentate in Biblie. Doar aceasta va demonstra că respect cu toată 
mintea mea legea divină şi că aştept cu toată inima a doua venire a 
lui Isus Hristos.
Doar cine va accepta această ultimă reformă, va primi cetăţenia lui 
Isus!
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Victoria

Sfârşitul Matrixului

Cuvântul lui Dumnezeu prooroceşte sfârşitul prinţului din Matrix în 
aceşti termeni:
„Cum! S-a sfârşit cu tiranul? S-a sfârşit chinul?Isus a dezintegrat 
imperiul Matrixian, sceptrul prinţului şi liderului său, cel ce sclaviza 
furios popoarele fără armistiţiu, cel ce domina cu furie şi fără milă 
asupra naţiunilor.”
Toţi iau cuvântul şi îţi spun: „Şi tu deci ai devenit slab ca noi făpturile 
lui Dumnezeu? Şi tu ai devenit aşadar la fel ca noi făpturile? Cum de 
ai căzut din cer luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât 
la pământ, tu, biruitorul neamurilor?” Tu ziceai în inima ta: „mă voi 
sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui 
Dumnezeu; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca şi Creatorul”. În 
schimb Isus te-a coborât în locuinţa morţilor!
„Eu mă voi ridica impotriva DEMONILOR şi fanilor lui Matrix”zice 
Domnul oştirilor: „voi extermina numele, urmaşii, rasa şi descendenţa 
Matrixului”, zice Isus.
„Voi face din el un culcuş de arici şi o mlaştină, şi-l voi mătura cu 
mătura nimicirii, zice Domnul oştirilor” (Isaia 14: 4-7, 10, 12-15, 22-
23).

Vestea bună

Sfida dintre Isus şi prinţul Matrix e deschisă. Dar ce am eu de-a face 
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cu aceasta?
Eu, ca şi creatură a lui Dumnezeu, am de-a face cu acest război 
spiritual pentru că eu, ca fiinţă umană am încetat să mai reflect 
imaginea Mantuitorului meu. Am încetat să mai fac voia Creatorului 
meu, refuzând în acest mod să fiu sigilat ca o proprietate a Sa.
Acesta este un bun motiv pentru prinţul din Matrix ca să mă reclame 
ca un supus al său şi să ceară moartea mea veşnică.
Trebuie aşadar să mă consider pierdut ? Dumnezeu, care e un 
dumnezeu al dragostei, a dat pe singurul său fiu Isus, astfel încât dacă 
eu cred in El “să nu mor pentru veşnicie, ci primesc nemurirea” (Ioan 
3:16).
Vestea bună este aceasta: Isus se va întoarce şi va dărui viaţa veşnică 
fanilor Săi, care vor deveni ca ÎNGERII, în timp ce prinţul din Matrix, 
împreună cu toţi DEMONII şi ai săi fani nu vor mai exista. Prinţul din 
Matrix şi toţi DEMONII au zilele numărate!
Cuvântul lui Isus.

Jesus Superstar 

Dragul meu fan,
vine ziua când superstarul de necontestat al planetei pământ voi 
fi Eu. În acea zi va fi un mare doliu în Matrix, care va fi ameţit de 
sângele fanilor lui Isus. DEMONII vor lupta împotriva mea dar 
eu îi voi învinge, pentru că eu sunt Domnul domnilor şi Regele 
regilor; şi cei care sunt cu mine, vor învinge... fanii ca tine, 
creştinii christian style.
Acum vine mântuirea şi puterea, împărăţia lui Dumnezeu şi 
puterea mea, pentru că a fost aruncat jos prinţul Matrixului, cel ce 
zi şi noapte acuza fanii mei înaintea lui Dumnezeu. Mă veţi vedea 
mai întâi aşezat la dreapta lui Dumnezeu, şi apoi venind pe norii 
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cerului cu mare putere şi glorie!
Apoi tu, dragul meu fan, care vei fi rămas credincios Legii Mele 
şi care ai ţinut mărturia Mea printr-o viaţă şi un caracter christian 
style, vei fi răpit de ÎNGERI împreună cu ceilalţi fani ai mei pe 
nori, pentru a mă întâlni în văzduh; şi aşa vei fi cu mine pentru 
totdeauna.
Aceasta va fi ziua ultimului superstar al planetei pământ, unicul şi 
adevăratul superstar, unicul şi adevaratul VIP.

Isus
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Ultimul conflict

Un război mondial

Matrix este mai înfloritor ca oricând. Instituţia religioasă omenească 
se impune atenţiei tuturor. Dumnezeul cerurilor, din contra rămâne 
invizibil în aparenţă. Aceasta pare să confirme succesul prinţului din
Matrix şi fanii lui Isus par destinaţi înfrângerii.
Dintotdeauna ambiţia care obsedează fanii lui Matrix, e de a se uni 
pentru a deveni ca Dumnezeu... Divinităţi nemuritoare. Instituţia 
religioasă matrixiană vrea să ia locul lui Dumnezeu, rămânând însă 
bine ancorată la guvernul sistemelor omeneşti şi pământeşti.
Acesta este un adevărat război mondial de caracter spiritual, şi de 
această dată nu se văd oamenii luptând intre ei, ci din contra reuneşte 
toţi fanii lui Matrix în aceeaşi luptă universală împotriva fanilor
lui Isus.
Riscul, care mă paşte şi pe mine astăzi, este orgolioasa iluzie că nu am 
nevoie de nimic. Nu există condiţie mai rea decât cel ce adoră prinţul 
din Matrix, chiar aflându-se în rândurile fanilor lui Isus venerând de 
fapt ori o denominaţie religioasă ori propriile fapte. A fi DEMONI 
se bazează aici, pe sentimentul propriei neprihăniri şi pe dulcea 
convingere de oţel de a fi ÎNGERI.
Am pus încrederea mea într-o religie creştină sau in faptele mele bune 
mai degrabă decât în Isus?
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Armaghedon

Conştiinţa omenească reprezintă ultimul câmp de bătaie între ÎNGERI 
şi DEMONI, între Isus şi prinţul din Matrix.
Ultima criză a rasei umane pe planeta Pământ se va sfârşi cu o 
dramă morală şi religioasă, care va cuprinde pe toţi. Acest război 
mondial spiritual dintre cetatea lui Isus şi Matrix vine numit în Biblie 
„Armaghedon”.
Armaghedon e rezultatul depărtării de Dumnezeu şi de Isus.
Tot pământul se va uni printr-o alianţă politico-religioasă într-o 
răscoală împotriva lui Isus şi a fanilor Săi. Armaghedon indică o criză 
in ultimele zile înainte de revenirea lui Isus – o criză care pregăteşte 
această revenire a lui Isus.
Armaghedon reprezintă pentru fanii lui Isus ceea ce pentru Isus Hristos 
a reprezentat răstignirea pe Golgota: ultimul conflict, in timpul căreia 
Dumnezeu pare să-şi ascundă faţa şi care pare să ducă la o distrugere 
totală. Cu toate acestea, la sfâşit, rezultatul va fi o eliberare veşnică.
Armaghedon este în cele din urmă eliminarea lui Matrix. Prin urmare, 
Armaghedon înseamnă „căderea lui Matrix”. Sfârşitul său va veni 
într-o clipă, ne asigură Biblia!
Isus, în cartea Apocalipsei, mă invită să mă înveselesc pentru 
distrugerea Matrixului pentru că Dumnezeu, judecând-o, a făcut 
dreptate tuturor fanilor Săi (Apocalipsa 18:20).

Semnul lui Matrix

Cu creşterea furiei prinţului din Matrix, vor fi impuse legi naţionale 
religioase prezise de către profeţia biblică şi în contrast direct cu 
Biblia însăşi.
Aceste legi iau aspectul de ceva care merge dincolo de simplele legi 
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cu privire la o poruncă a lui Dumnezeu. Ele devin simbolul bisericilor 
dupa Matrix şi a DEMONILOR care au lepădat autoritatea divină şi 
care se încred în propriile fapte.
Aceste legi reprezintă strategia pentru o supunere universală la 
principiul lui Matrix, adică de a mă mântui pe mine însumi în loc să 
accept mântuirea oferită mie gratis prin harul lui Isus.
Când fanii din Matrix recunosc că nu sunt capabili să păzească legea 
divină, atunci încep să elaboreze reguli şi regulamente omeneşti 
pentru a forţa pe ei înşişi la ascultare.
Toate acestea nu fac altceva dacât să mute atenţia lor de la unicul 
mântuitor Isus.
S-ar putea ca impunând din punct de vedere politic reguli, ceremonii 
şi sărbători religioase comunitatea mondială va da de comun acord 
puterea sa şi autoritatea sa prinţului din Matrix?
S-ar putea ca prin anularea libertăţii religioase de către personalităţile 
politice şi ecleziastice Matrixiane universale, lumea va lupta de 
fapt împotriva lui Isus şi a Evangheliei Sale de libertate, adevăr şi 
mântuire?

Secretul

Principiul lui Matrix 
Creştinii matrixiani cred că “a trăi o viaţă creştină” înseamnă a lupta 
ca să faci binele chiar şi împotriva propriei voinţe şi, odată ce am 
făcut tot ce îmi stătea în putinţă, Isus va veni în ajutorul meu ca să 
completeze totul. Această confuză idee a ascultării este baza vieţii 
religiose a mulţilor fani a lui Matrix.
Din păcate sunt încă mulţi fani a lui Isus care se încred în Dumnezeu 
doar în parte, şi în parte în ei înşişi. În timp ce cred că închină lui 
Dumnezeu, de fapt se bazează pe propriile puteri. În loc să privească 
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la Isus ca să fie schimbaţi de către El după imaginea Sa, ei luptă ca să 
reziste tentaţiilor, şi încearcă să se supună unor sarcini, ceremonii şi 
tradiţii religiose pentru a fi acceptaţi de EL.
Fiecare efort făcut pentru a-mi salva viaţa va falimenta, pentru că 
interferează cu lucrarea de răscumpărare a lui Isus! Când fanii lui 
Matrix recunosc că nu sunt în gradul de a deveni ÎNGERI, atunci 
încep să elaboreze reguli şi regulamente omeneşti pentru a forţa pe ei 
înşişi la ascultare. Toate acestea nu fac altceva dacât să mute atenţia 
lor de la unicul mântuitor Isus şi de la sacrificiul Său de la cruce.
Eu în cine mă încred?

Secretul Lui Matrix
Matrix nu e ceva nereligios, din contra.
El reprezintă ceva profund religios! Matrix reprezintă un sistem 
religios deviat. Cu toate acestea are o problemă. Problema sistemului 
religios matrixian poate fi definit “curvie”. Curvie in Biblie indică un 
raport intim între persoane necăsătorite. Pentru că in Biblie, relaţia lui 
Dumnezeu cu poporul Său este comparată cu o relaţie de căsătorie, 
toate formele de abandon a lui Dumnezeu şi a legii Sale sunt definite 
ca “precurvie”, iar îmbrăţişarea de obiceiuri, sarbători sau convingeri 
ale culturilor păgâne se denumeşte “curvie”.
În interiorul sistemului religios a lui Matrix, cele două convingeri care 
se fuzionează în mod ilegal, sunt reprezentate de conceptul “mântuire 
prin har” şi del de “mântuire prin fapte”.
Chiar predicând împotriva curviei doctrinale (uniune sau substituire 
dintre legile divine şi cele omeneşti), aceşti fani persistă în a susţine 
principiul lui Matrix, bazându-se pe propriile ceremonii, tradiţii şi 
doctrine...cu alte cuvinte, în propria „sfinţenie” obţinută cu propriile fapte. 
Pot să vorbesc despre prinţul de Matrix, de pantheonul său, despre 
virusul 666 şi despre evanghelia sa. Cu toate acestea, toate acestea au 
o semnificaţie mult mai profundă.
S-ar putea ca bazându-ma pe „faptele bune” ale mele, mă aliez cu 
Matrix?
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Secretul lui Isus
Pentru un fan a lui Isus, doar liderul său e Cel ce realizează neprihănirea 
şi mântuirea! Eu nu sunt capabil să realizez aceasta! Aşadar, doar Isus 
e Cel căruia îi aparţine meritul 100%.
Pot să cuceresc principiul Matrixului (acela de a ajunge în cer 
consolidându-mi regulile religioase prin constrângere) mergând 
înspre Isus şi acceptând harul Său gratuit zi după zi. E tot ce pot face 
ca sa fiu mântuit. Pur şi simplu trebuie sa merg la El şi sa perseverez 
in aceasta.
Moartea lui Isus pe cruce în locul meu este absolut suficientă ca să mă 
salveze… Nu sunt necesare faptele mele! Iată secretul lui Isus.
Pot merge în fiecare săptămână in biserica, în ziua Domnului, căzând 
în capcana matrixiană de a vrea să folosesc puterile mele pentru a 
mă apropia de paradis. Prin urmare, refuz darul lui Isus, alegând 
principiul lui Matrix acela de a trebui să contribui la mantuirea mea 
personală. Dacă rezist tentaţiei de a mă forţa pe mine însumi să păzesc 
legea divină pentru a-mi câştigă un loc în paradis, nu fac alceva decât 
să accept neprihănirea lui Isus. Această neprihănire se va manifesta zi 
după zi în viaţa mea, prin puterea lui Isus care va produce în mine o 
metamofoză, din DEMON voi deveni ÎNGER.

Ultimatum

În timpul războiului de la Armaghedon, graniţa dintre fanii lui Isus şi 
fanii Matrix, va deveni din ce în ce mai clară.
Fanii lui Isus „urmează pe Isus, oriunde ar merge” (Apocalipsa 14:4), 
deci merg zi după zi pe urmele lăsate de liderul lor.
La acea oră de decizie finală va fi dezvăluit adevăratul caracter şi 
spirit a tuturor oamenilor... deci chiar şi advăratul meu spirit. Pot 
să fiu sigur că Dumnezeu nu mă va lăsa în ignoranţă cu privire la 
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acest război spiritual mondial al sfârşitului. Toţi oamenii vor avea 
ideile clare, pe baza cărora vor lua o decizie conştiincioasă. Isus îmi 
adresează un ultimatum: „ieşi dinMatrix fan al meu, astfel încât să nu 
fii un complice a păcatelor sale şi să nu fii implicat în pedepsele sale; 
pentru că păcatele sale au ajuns până la cer, şi Dumnezeu şi-a amintit 
de nelegiuirile sale” (Apocalipsa 18: 4-5).
Şi încă: ”oricine rămâne în Matrix, şi acceptă semnul său, va fi 
pedepsit în faţa INGERILOR şi a lui Isus” ( Apocalipsa 14: 9-10). 
Pentru Isus sau pentru prinţul din Matrix? – iată intrebarea decisivă! 
„aici este răbdarea fanilor lui Isus, care iubesc şi păzesc poruncile 
lui Dumnezeu şi oglindesc caracterul lui Isus” (Apocalipsa 14:12). 
Ultimatumul va dezvălui adevărata mea cetăţenie.
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Redeşteptarea mea

Cheia de la celula mea

Matrix: o închisoare. Apuc de gratii... le trag puternic, nu reuşesc să le 
îndoi... le împing, le scutur puternic: nimic. Nu reuşesc să ies. Plâng, 
urlu, sunt disperat. Cer ajutor dar nimeni mă poate ajuta, pentru că şi 
ceilalţi sunt întemniţaţi.
Managerul închisorii, Răul, împreună cu fidelii săi, patronii acestei 
lumi, nu au şi nici nu vor avea milă de mine, din contra. Eu sunt 
un sclav, un număr, o piesă de manevrat şi manipulat. Disperare, 
singuratate, sărăcie, foame, durere, furie, deziluzie, dezamăgire, 
boală şi moarte.
O lumină penetrează în celula mea, încep să disting mai bine gratiile, le 
recunosc una câte una: sensul de culpă, resentimente, frică, complexe, 
superstiţia, prejudicii, nesiguranţă, neîncredere – iată inchisoarea mea. 
Strig... urlu la Dumnezeu în durerea mea. Apare o lumină. Mulţumită 
luminii văd o cheie – cheia de la celula mea: Isus! O simplă cheie, 
mică, aparent nesemnificativă, dar, foarte puternică. O putere dulce şi 
delicată. Merg înspre lumină, mă las să fiu luminat de către lumină. 
Încep să mă transform... caracterul meu se schimbă, temerile mele 
dispar, resentimentele mele la fel. Dispar prejudiciile, neîncrederea şi 
singurătatea. Încep să semăn cu Isus. Continui să greşesc, dar am o 
inima curată. Conştiinţa mea se trezeşte, inima mea se deschide. Mă 
privesc în oglindă: licăreşte chipul lui Isus pe faţa mea şi în ochii mei. 
Inima mea se încăzeşte, încrederea mă pătrunde. Dintr-o dată îmi dau 
seama: trebuie să iau cheia! Iau cheia, o introduc în uşa: se deschide 
uşa! Celula nu mă mai înspăimăntă şi nici închisoarea. Colegii mei 
de celulă mă insultă, râd de mine, mă jignesc. „eşti un nebun! Tu ieşi 
dintr-o lume în care toţi trăiesc şi pe care toţi o cunosc.”
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Tocmai abandonez prefacuta siguranţă a matrixului. Mă răsucesc şi îi 
privesc cu milă. Încă nu au înţeles nimic!
Sosesc gărzile armate, soldaţii, militarii. Nu am nici o cale de scăpare! 
Armele sunt îndreptate spre mine... merg înainte, mă împuşcă. 
Gloanţele nu mă nimeresc. Am un scut facut din credinţă, neprihănire 
şi dragoste. Merg înainte... sosesc patronii lumii, nişte monştri giganţi. 
Dintr-o dată se retrag... le e teamă, au văzut pe Isus lângă mine.
Soseşte Răul, un dragon infricoşător...nu mă opresc, dar îI las lui 
Isus sarcina să-l distrugă în câteva momente. Mă aflu pe un nou 
pământ: societatea Christian Style, unde împărăţesc pacea, loialitatea, 
dragostea, dreptatea, credinţă, încrederea şi bunătatea. Nu mai am nici 
o teamă... am abandonat închisoarea uriaşă iar umbra de protecţie a 
lui Isus este deasupra mea.

Mayday 

Cuvântul „mayday” este semnalul interna-ţional care indică o 
imediată nevoie de ajutor din partea unei nave sau a unui avion.
Reuşesc să admit că încă mă aflu în furtuna spirituală a lui Matrix, sau 
continui să mă simt sfânt, bogat şi auto-suficient? Isus îmi lansează 
un ultimatum puternic, sever, aproape sfâşietor, ca în cazul în care 
propriul fiu se află într-un iminente pericol al vieţii:
„Eu te conosc: tu nu eşti nici DEMON nici ÎNGER. O, măcar dacă ai fi 
DEMON sau ÎNGER! Dar, fiindcă eşti jumătate DEMON şi jumătate 
ÎNGER, te voi evacua din cetatea mea” (Apocalipsa 3:15-16). Urgenţa 
este mai apăsătoare decât ceea ce pot doar să- mi imaginez pentru că 
riscul este de a muri cu o moarte definitivă şi ireversibilă.
Mă aflu eu pe singura imbarcaţie specializată în prim ajutor? Această 
mică navă reprezintă cetatea lui Isus. Comandantul este Isus în 
persoană, pasagerii sunt fanii Săi iar biletul reprezintă sigiliul Său 
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pe care El însuşi l-a pus pe fruntea celor care oglindesc chipul său şi 
iubesc legea Sa.
Aceasta este întradevăr o chestie de viaţă sau de moarte! Nu mai vreau 
să aştept, nu mai vreau să risc, lansez strigatul meu personal de ajutor: 
„MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY aici îmbarcaţie christian style. 
Cer prim ajutor pentru că mă atacă DEMONII. Poziţia mea: cetatea 
lui Matrix pe planeta pământ. Isus, ajută- mă să ies din Matrix.”

Vaccinul

Isus, prin exemplu Său de viaţă şi prin sacrificiul său de iubire, mi-a 
donat vaccinul pentru a învinge virusul 666:
o relaţie de dragoste adevarată şi constantă cu Dumnezeu.
Vreu să traiesc cum a trăit Isus. Vreau să mă rog cu sinceritate, cu 
autenticitate. Doresc să-mi deschid în orice moment inima Tatălui 
meu ceresc. Lui îi cer să-mi transforme caracterul după chipul şi 
asemănarea lui Isus. Îl invit pe Isus să preia comanda vieţii mele. 
Îmi va da o inimă curată, valori sănătoase, o viaţă protejată de rău. 
Făcând aşa constant şi perseverent voi învinge virusul 666. Voi 
obţine: încredere, speranţă, iubire, iertare, generozitate, ospitalitate, 
răbdare, bunătate şi dreptate. Depresia mea se va sfârşi, necazurile 
mele vor fi mai puţine şi viaţă mea va avea un sens.
Isus îmi spune astăzi: „Ieşi din Matrix, înfrânge virusul care ţine 
prizonieră lumea întreagă şi sufletul tău – urmează exemplul meu; 
lasă–mă să-ţi transform stilul de viaţă şi caracterul - Eu te iubesc!“
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Metamorfoza mea

X-Factor 

Merg pe stradă… mă simt frustrat, trist, nesemnificativ. Nu înţeleg 
rolul meu în această societate, în această lume. Nu sunt un VIP, un 
personaj de la televiziune... am o viaţă simplă, umilă, normală. Sunt 
un oarecare, târât de către o mulţime uniformizată şi standardizată.
Uneori gândesc că lumea ar putea merge liniştita înainte fără de mine. 
Sunt un număr, unul oarecare, un cetaţean de gestionat şi manevrat 
de către un sistem opresiv şi represiv. Există o opresiune aproape 
imperceptabilă, la nivel spiritual, emoţional şi mental.
Sunt ţinut sub control de către miile de temeri care îmi vin servite fară 
ca eu să-mi dau seama.
Teamă de viitor, de boală, de Dumnezeu, de moarte, de judecată 
pământească şi de cea divină. Teama mă împiedică să fiu eu însumi şi 
să eliberez x-factor-ul meu, potenţialul meu minunat. Isus îmi spune 
astazi că sunt special: un erou!
Îi încredinţez Lui toate temerile mele şi experimentez o metamorfoză. 
Caracterul meu va fi sculptat după chipul şi asemănărea lui Isus. 
Experimentez o eliberare spirituală, emoţională şi mentală. Văd 
capacităţile şi emoţile mele manifestându-se într-un mod extraordinar. 
Nimic şi nimeni nu poate să-mi spună cine sunt, manevrând gândurile 
mele şi viaţa mea. Isus conduce cu blândeţă viaţa mea manifestând 
puterea mea, unicitatea mea, darurile şi talentele mele minunate. 
Realizez lucruri mari împreuna cu Isus... devin un erou, un erou 
christian style!
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Provocarea finală

Omul a fost creat după chipul şi asemănărea lui Dumnezeu. Iniţial, 
omul avea sigiliul original a lui Dumnezeu.
După cum îmi povesteşte Biblia, după ce a fost creat, omul s-a 
îndepartat de Creator şi a început să oglindească chipul duşmanului 
lui Dumnezeu.
Isus este chipul curat al lui Dumnezeu Tatăl!
Este adevărat, Isus a murit pentru mine... El deja a plătit pentru 
greşelile mele. În acelaşi timp nu pot să uit a două parte a provocării 
lui Dumnezeu, aceea de a restabili în creatura Sa chipul şi asemănărea 
Sa. Acest proces (care în termeni teologici se numeşte „ sfinţire”) 
schimbă viaţa mea, dorinţele mele, chiar şi pasiunile mele cele mai 
profunde.
A dori o religie convenabilă, care nu cere nici lupte nici renunţări la 
nebuniile lui Matrix, intră în contrast cu ultima provocare a lui Isus, 
care doreşte să mă modeleze după chipul şi asemănărea Sa. Vreau 
să câştige Isus această provocare? Dacă da trebuie să fiu ca Isus... 
trebuie să fiu christian style!

Mutaţie genetică

Isus vrea să facă parte din fiecare aspect al vieţii mele cotidiane. Isus vrea 
să mă transforme din interior ca apoi să fie revelat în viaţa mea exterioară. 
Isus vrea să schimbe DNA – ul meu.
Comportamentul meu exterior şi stilul meu de viaţă izvorăsc din 
motivaţiile interioare. Şi mutaţia interioară ce mi-a propus Isus aduce 
consecinţe în relaţile mele familiare, la scoală, la servici, şi chiar în 
folosirea timpului meu liber.
Cum iubirea este caracteristica principală a lui Dumnezeu şi punctul 
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central al conflictului dintre Isus şi Matrix, tot aşa se află în centrul a ceea 
ce înseamnă a dezvolta un caracter ca cel al lui Isus, un caracter christian 
style, care se exprimă în toate afacerile concrete ale vieţii mele. Această 
mutaţie genetică are loc acolo unde există uniune cu Isus, acolo unde 
este iubire. Iubirea pentru Dumnezeu şi pentru vecinii mei este adevărata 
esenţă în a fi christian style. Nu pot să iubesc pe Dumnezeu şi să nu 
iubesc pe fiii săi.
Care e DNA-ul meu astăzi?

Ieşirea din Matrix

A ieşi din Matrix înseamnă a înceta să respecţi legile omeneşti în 
locul celor divine.
A ieşi din Matrix înseamnă a înceta să faci din biserică uşa lui 
Dumnezeu.
A ieşi din Matrix înseamnă a înceta să înlocuieşti credinţa cu negocieri 
politice.
A ieşi din Matrix înseamnă a înceta să cucereşti paradisul cu propriile 
fapte.
A ieşi din Matrix înseamnă să ai curajul să dezbaţi propriile idei şi 
tradiţii. Însemnă deasemeni să rişti ca să ajungi să crezi în lucruri 
diferite de cele ce ai moştenit de când te-ai născut. Să te deschizi, 
să primeşti adevărul care vine din înalţimi, chiar dacă el izbeşte 
împotriva lucrurilor în general ale oamenilor de jos. A ieşi din Matrix 
e un program de convertire din DEMON în ÎNGER.
A ieşi din Matrix înseamnă să te focalizezi pe propriul caracter, mai 
mult decât pe propriul nume.
A ieşi din Matrix înseamnă a abandona propriul „eu” ca să devii din 
ce în ce mai asemănător cu Isus. A ieşi din Matrix înseamnă să fii ca 
Isus, să fii christian style!
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Renasterea mea

Samurai Christian Style 

Samurai christian style înseamnă a sluji. Samuraiul trăieşte în natură, 
iubeşte natura, o respectă. El are un cod de onoare şi îl respectă, fară 
compromisuri.
Samuraiul nu negociază propriile valori, nu cedează şantajului, nu 
răspunde la jigniri. Respect, onoare şi demnitate sunt pâinea sa de 
zi cu zi. El trăieşte cu minimul necesar, nu doreşte nimic de prisos. 
Samuraiul luptă pentru ceea ce iubeşte, nu cunoaşte mirosul banilor, 
înşelăciunea viciilor, sclavia invidiei şi a răutăţii.
El trăieşte împărţind cu alţii, fară calcule, fară profit. Ceea ce mănâncă 
el, mănâncă ceilalţi, fară privilegii sau favoritisme. Samuraiul se roagă, 
meditează şi traieşte în armonie spirituală. Nimic îl îndoaie, nimic îl 
distruge. El ştie cine e, de unde vine şi încotro merge. Samuraiul nu 
cunoaşte jignirea – el trăieşte în plin respect pentru aproapele său şi 
pentru planeta pământ. Samuraiul suferă, dar nu cedează, cade dar se 
ridică – mereu. El nu se dă învins niciodată. Samuraiul nu înţelege 
Matrix: numerele, maşinăriile, virtualitatea, calculul. Prin urmare, se 
simte contrastatat.
El face ceea ce simte, ceea ce experimentează. Ceea ce vine inspirat, 
ceea ce spiritul său şi inima sa îi comandă. Samuraiul e umil, dar 
are o privire mândră, inflexibilă. Matrix îl îndoaie, dar nu–l învinge, 
niciodată.
Isus mă cheamă să trăiesc ca un samurai christian style. Un războinic 
paşnic, care luptă cu armele credinţei, ale dreptăţii şi ale iubirii. Un 
războinic al păcii a cărui spadă este rugăciunea, a cărui armătura sunt 
valorile, a cărui putere este credinţa. Vreau să iubesc şi să trăiesc după 
dre
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Tsunami spiritual 

Un tsunami e o serie de unde care deseori iau origine de la un cutremur 
submarin. Biblia a prevăzut un tsunami spiritual cu puţin înainte de 
revenirea lui Isus. „După aceea, voi turna Duhul meu peste orice fan 
al meu: mulţi vor prooroci, alţii vor visa şi vor vedea vedenii... Voi 
face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ; sânge, foc şi stîlpi de 
fum. Soarele se va preface în întunerec, şi luna în sânge, înainte de 
a veni ziua aceea mare de triumf pentru ÎNGERI şi sfarşitul pentru 
DEMONI” ( Ioel 2: 28-31).
Chiar şi originea acestui tsunami spiritual va fi un „cutremur 
submarin”, sau un anume şoc puternic interior, invizibil ochiului 
matrixian materialist, care îmi va da peste cap sufletul meu, conştinţa 
mea.
Efectul acestui tsunami nu va fi distructiv, din contra, Cuvântul lui 
Dumnezeu mă previne: „Dacă vei deschide uşa inimii tale acestui 
tsunami spiritual vei fi salvat” ( Ioel 2 :32).
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Sigiliul 

În timpul lui Isus, abandonarea certitudinilor religioase privind 
apartenenţa la „poporului ales” era o sfidă dureroasă pentru 
evrei. Tot aşa şi pentru mine astazi, a ieşi din optica de aparţinere 
„adevăratei biserici”, dorind în schimb caracterul şi poruncile 
coerente cu exemplul lui Isus, este o metamorfoză radicală, 
într-adevăr greu de asimilat. Doar această schimbare interioară 
profundă îmi permite să trăiesc adevăratul creştinism. Este vorba 
exact despre inversul procesului pus în pratică de prinţul de Matrix 
în momentul răsculării împotriva Creatorului. El avea chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, dar le-a lepădat. În schimb, eu m-am 
născut în Matrix cu un chip desfigurat şi trebuie să oglindesc din 
nou (ca şi creatură care iubeşte propriul Creator) chipul original 
care-l posedau strămoşii mei în gradina Edenului din paradis. 
Este timpul să mă pregătesc. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus 
niciodată pe fruntea unei femei sau a unui om care nu sunt christian 
style. Nu va fi pus niciodată pe fruntea persoanelor care iubesc pe 
Matrix. Nu va fi niciodată pus persoanelor care mint sau înşeală. 
Caracterul celor care primesc sigiliul viului Dumnezeu trebuie să 
fie asemănător cu cel a lui Isus.

Generaţia Omega

Vreau să-mi amintesc mereu că fanii lui Isus reprezintă o generaţie 
adevărată, reală, având caracteristici precise şi o misiune unică, 
specială – şi eu pot să fac parte din ea!
Dacă am ieşit din Matrix, iubind cu adevărat pe Isus şi urmându-L 
ca exemplu, atunci mă aflu în cetatea lui Isus. Cea mai importantă 
întrebare ce-mi pot pune astazi este: „care este ADN-ul meu? 
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Oglindesc eu într-adevăr iubirea necondiţionată a lui Isus? Este 
aceasta prioritatea mea maximă de zi cu zi? Sau mă aflu doar în 
căutarea nemuririi şi a paradisului ce ne-au fost promise de Sfânta 
Scriptură?”
Dacă sunt un fan autentic şi sincer al lui Isus, înseamnă că fac parte 
din ultima generaţie christian style – generaţia Omega – o generaţie 
din care ar fi vrut să facă parte apostolii şi profeţii din Biblie. Voi 
avea ocazia sa vad lucruri ce nimeni altul nu a văzut vreodata, luând 
parte cu Isus la ultimele evenimente ale istoriei care sunt pe cale sa 
se desfăşoare.

Ce generaţie extraordinară!
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În scrierea acestei carţii am gasit inspiraţie din alte surse, în primul 
rând, evident, în Sfânta Biblie. Celelalte scrieri folosite, ale unor 
autori recenţi, (pe care vă sfătuim să le citiţi în întregime) nu au fost 
folosite orbeşte. Din contra, am folosit scrierile altora cu bună ştiinţă 
şi intenţie. Vom încerca să evidenţiem prin urmare scrierile folosite.

The last trolley out de Morris Venden
Alla ricerca di un’identità de George R. Knight
The apocalyptic vision and the neuternig of adventism de George R. 
Knight
Il Cristo dell’apocalisse de Jean Zurcher
Gods solution to man’s dilemma de Herbeert Kiesler
Harmagedon de Hans k. LaRondelle
Il grido del cielo de Jacques Doukhan
L’eredità di un profeta de Rolando Rizzo
Wer wird die Welt beherrschen de Pierre Lanarés
Daniel and the Revelation de Uriah Smith
Cristo nostra giustizia de Arthur G. Daniells
Rivoluzione in Vaticano de Martin Kobialka
Omega, la chiesa di Dio sull’orlo del baratro de Lewis R. Walton
Viaggio nel sopranaturale de Roger Morneau
Unity of the churches, an actual possibility de Karl Rahner
The end of America de Naomi Wolf
Regina di tutti de Tetlow, Oakland si Myers
Engel de Ellen G. White
Chipul lui Dumnezeu, Nebunia lui Dumnezeu și Recitirea Vechiului 
Testament sub lumina lui Isus numit Hristos de Adelio Pellegrini
Alba nuova de Thierry Lenoir
2012 sfârşitul lumii? de Roberto Giacobbo
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In particolare mi è stato utile il libro Messaggi dall’aldilà di Luigi 
Caratelli che ringrazio in maniera particolare per avermi permesso 
di utilizzare il frutto delle sue ricerche pluriennali sui fenomeni 
paranormali contenuti nel suo libro in questa nostra opera.

Ne-am folosit mai ales de cartea „Mesaje de dincolo” scrisă de Luigi 
Caratelli căruia îi mulţumim pentru că ne-a permis să utilizăm fructul 
cercetărilor sale de ani de zile asupra fenomenelor paranormale 
cuprinse în cartea sa pentru această operă a noastră.
Cu toate acestea, cărticica are originalitatea sa şi nu depinde sub 
nici o formă de izvoarele sale de inspiraţie. Independenţa sa trebuie 
găsită în selectivitatea sa. Sursele de inspiraţie ne-au fost de folos, 
dar nu ne-au condiţionat niciodată cu adevărat. De fapt am căutat 
să dăm o formă reflecţiilor individuale aşa fel încât să fie folositoare 
mesajului pe care dorim să-l trasmitem ţie şi tuturor celor ce-l vor 
citi. Obiectivul final al acestei carţi este avertizarea lumii despre 
iminenta întoarcere a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Ea este mult 
mai aproape decât îşi pot imagina şi credere cei mai optimişti şi 
sinceri căutători ai adevărului. Şi profeţiile conţinute în Cuvântul lui 
Dumnezeu ne avertizează despre iminentul sfârşit al istoriei acestei 
planete. Isus este gata să se întoarcă şi Biblia o spune clar...strigă din 
cele patru margini ale pământului. „Iată vin curând; şi răsplăta Mea 
este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:12). 
Aproximativ cu două mii de ani în urmă primii creştini, crezând că 
a două venire a lui Hristos ar fi fost iminentă, se salutau cu salutul „ 
Maranatha”, care înseamnă „vino, o Doamne”. Maranatha drag fan 
a lui Isus!
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