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INTRODUCERE
În umblarea Lui pe pământ, Domnul Isus a predicat dar a şi demonstrat evanghelia
Împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este instaurarea legilor şi a domniei Sale în
fiecare aspect al vieții. Împărăția lui Dumnezeu aduce libertate, ordine, pace şi dragoste pentru
omenirea pierdută. Noi credem că Domnul Isus a venit ca să‐i elibereze pe captivi, conform
textului din Luca 4: 18,19, şi aceeaşi lucrare este valabilă şi astăzi pentru noi prin Duhul Sfânt.
Luca 4: 17 ne spune că Domnul Isus a intrat în sinagogă şi a citit următoarele cuvinte din
profeția lui Isaia:
“Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M‐a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M‐a
trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia şi
orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați şi să vestesc anul de îndurare al
Domnului.” Luca 4: 18,19
Apoi El a continuat spunând celor care ascultau:
“… Astăzi s‐au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le‐azi auzit.” Luca 4:21
Credem că textul din Luca 4: 18, 19, descrie lucrarea Domnului Isus. Celelalte versete din
Luca 4 şi cele ce urmează indică faptul că apoi Domnul Isus a plecat predicând evanghelia
Împărăției şi demonstrând‐o prin eliberarea oamenilor de demoni şi vindecarea bolnavilor.
Dacă Isus Cristos este acelaşi ieri, astăzi şi în veci (Evrei 13:8), noi credem că El încă face
lucrările din Luca 4:1 8,19, prin puterea Duhului Sfânt. Pentru noi, ucenicii Lui, aceasta este şi
lucrarea noastră.
Acest manual are menirea de a te ajuta să descoperi şi să înțelegi libertatea pentru care
Domnul Isus a plătit la cruce, pentru ca tu să poți experimenta eliberarea Lui şi să poți fi un
ucenic care îi ajută şi pe altăă să o experimenteze. Informațiile din paginile următoare au fost
testate şi incercate. Aceste adevăruri te vor elibera dacă eşti gata să le primeşti şi să iei decizia
de a umbla în ele. Din momentul în care ai fost eliberat, poți să slujeşti aceeaşi vindecare şi
eliberare celor din jurul tău.
Noi vrem să‐i eliberăm pe cei captivi, şi pentru a face aceasta este nevoie să înțelegem cum
au fist robiți oamenii, cu anumite legături, şi cum îi putem ajuta în mod eficient să găsească
eliberarea şi vindecarea.
Oamenii care sunt legați, sunt oameni care suferă, iar durerea indică faptul că ceva nu este
în regulă. Dumnezeu doreşte să fim liberi, iar Domnul Isus a plătit pentru libertatea noastră la
cruce. Dar scopul Său nu este doar acela de a ne elibera de durere; ci scopul Lui este să ne
transforme în chipul Său (vezi Romani 8: 29). De aceea, vrem să căutăm care sunt rădăcinile
(evenimentele care cu adevărat au cauzat durerea); şi să nu ne uităm doar la roade (gândurile
şi comportamentuş greşit care este rezultatul durerii).
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Domnul Isus ne‐a promis libertatea în Ioan 8: 31, 32.
Adevărul nu este un set de reguli sau principia; este Isus, Cuvântul viu. Pe măsură ce Îl
cunoaştem pe El, cunoaştem Cuvântul Său, alegem să ne încredem în El şi să acceptăm pe
deplin lucrarea Duhului Sfânt care ne conduce în adevăr, astfel vom fi eliberați.

PENTRU A FI SLUJIȚI

1. Primeşte acceptarea şi dragostea deplină a Tatălui şi descoperă noua ta identitate de fiu sau
fiică a lui Dumnezeu.
2. Primeşte şi accept pe deplin lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne conduce în
adevăr şi ne vindecă rănile şi durerile prin care am trecut. El, Duhul Sfânt face adevărul real în
viețile noastre (vezi Ioan 16: 13).
3. Predă‐I lui Dumnezeu inima ta întreagă şi asumă‐ți responsabilitatea pentru faptele tale.
4. Pentru a umbla în aceste adevăruri, trebuie să te ocupi de situațiile în care ai reacționat
greşit şi trebuie să închizi uşile care sunt deschise pentru diavolul, ca să fii liber şi să umbli în
această libertate. (Pentru mai multe informații despre uşile deschise, vezi capitolul 11).
5. Apoi, trebuie să socoteşti omul tău vechi mort față de păcat şi viu pentru Dumnezeu (vezi
Romani 6: 11). Dacă Îi aparții lui Cristos, atunci eşti botezat în moartea Lui. Şi pentru că El a
înviat din morți, şi tu ai înviat pentru a umbla în viața nouă în Cristos (vezi Romani 6:4).
6. În ultimul rând, trebuie să dărâmi întăriturile din mintea ta (vezi 2 Corinteni 10:4).
Un mod de gândire greşit te va ține legat, dar adevărul te va elibera. ( Ioan 8: 32).

Ne rugăm ca fiecare persoană care citeşte acest manual să descopere
“Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh… “
2 Corinteni 13 : 14
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DRAGOSTE, IDENTITATE ŞI SCOP
GENESA 1: 26 – 28
Noi credem că Genesa 1: 26 – 28 vorbeşte despre trei lucruri care sunt extreme de
importante: dragoste, identitate şi scop. Genesa 1: 26 arată foarte clar că am fost creați după
chipul Lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează dragostea Lui pentru noi. De asemenea, spune că
am fost creşți în asemănarea lui Dumnezeu, ceea ce ne arată ncare este identitatea noastră.
Mai credem că Genesa 1: 28 defineşte scopul nostrum, care este avansarea Împărăției lui
Dumnezeu pe pământ.
Noi nu credem că Dumnezeu s‐a schimbat de‐a lungul timpului. Deşi am pierdut poziția pe
care o aveam, prin căderea din grădină (vezi Genesa 3), Cristos a făcut o cale prin cruce, prin
care putem fi restaurați, putem cunoațte dragostea Lui, putem descoperi identitatea noastră
de fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi putem împălini scopul pentru care am fost creați, avansarea
Împărăției lui Dumnezeu.

DRAGOSTEA TATĂLUI
Noi credem că dragostea Tatălui este primul domeniu al vieților noastre pe care diavolul îl
atacă cu minciuni şi înşelăciune. Diavolul vrea ca noi să credem că Dumnezeu este supărat pe
noi, când de fapt, El ne iubeşte aşa de mult, încât L‐a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru
noi (vezi Ioan 3: 16). Următoarele versete vorbesc despre acest adevăr, că Dumnezeu ne
iubeşte. ‐ Ioan 3: 16; Romani 5: 8 – 11 –
Cea mai mare schimbare în viața cuiva se produce atunci când acea persoană primeşte
dragostea Tatălui. Dragostea Lui este o temelie pentru viețile noastre pe care nici diavolul, nici
oamenii nu pot să o zguduie. Dragostea lui Dumnezeu nu este doar o informație important, ci
o realitate pe care Duhul Sfânt o transmite în inimile noastre. Dacă cerem, El ne va descoperi
dragostea Lui. – 1 Ioan 4: 9, 10; Romani 8: 32 –
Dragostea Tatălui ne aduce acceptare deplină şi iertarea păcatelor. Ne permite să intrăm în
prezența Lui ță să experimentăm prezența Lui dincolo de tot ceea ce am trăit până în acel
moment.

IDENTITATEA
După ce am descoperit dragostea măreață a lui Dumnezeu, trebuie să realizăm că nu doar
am fost iubiți şi iertați, ci “acceptați în Preaiubitul Său” ca şi fii şi fiice ale lui Dumnezeu (vezi
Efeseni 1: 6). Intrăm de fapt într‐o poziție a favorii lui Dumnezeu, suntem prieteni ai lui
Dumnezeu (vezi Ioan 15: 12 – 15). Adevărata moastră identitate este “în El” şi El este “în noi”
(vezi Coloseni 1: 27) şi suntem o creație nouă (2 Corinteni 5: 17). Anexa C explică mai pe larg
cine suntem noi în Cristos, dar versetele următoare sunt de asemenea relevante:
Coloseni 1: 27
2 Corinteni 5: 17
Efeseni 1: 3 – 6
Galateni 3: 26 – 29; Galateni 4: 4 – 7
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SCOPUL
Pe lângă descoperirea iubirii Tatălui şi a identității noastre “în El”, este nevoie să
descoperim scopul şi destinul lui Dumnezeu pentru viețile noastre, acela de a fi moşteniroti
împreună cu Cristos (vezi Romani 8: 16, 17), de a avansa Împărăția Lui şi de a ne alătura lui
Cristosîn lucrarea Sa de eliberare a celor captive. Genesa 1: 28 descrie lucrarea de avnsare a
Împărăției lui Dumnezeu: “Creşte‐ți, înmulțiți‐vă, umpleți pământul şi supuneți‐l; şi stăpâniți
peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice viețuitoare care se mişcă pe pământ.”
Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare, dar versetul de mai jos ne dă o înțelegere
asupra scopului pe care îl avem ca şi copii ai lui Dumnezeu. – Romani 8: 15 – 17
Dumnezeu ne‐a dăruit “duhul înfierii” care ne aduce într‐o relație intimă cu El şi ne
descoperă dragostea Lui pentru noi. El doreşte ca noi să cunoaştem şi să experimentăm
dragostea Lui.
Duhul Sfânt de asemenea ne descoperă că suntem copiii lui Dumnezeu. Aceasta este
adevărata noastră identitate, de aceea putem spune cu toată încrederea: “Eu sunt acceptat în
familia lui Dumnezeu, sunt copilul lui iubit.” În plus față de aceasta, noi suntem moştenitori
împreună cu Cristos, chemați să facem aceeaşi lucrare pe care El a făcut‐o pe pământ. Pentru
ca aceste lucruri să devină reale în viețile noastre, avem nevoie să primim şi să acceptăm pe
deplin Duhul Sfânt. Aş vrea să ne rugăm ca această revelație să devină reală pentru fiecare
dintre noi.

RUGĂCIUNE
“Tată, vin în Numele lui Isus şi Te rog să‐mi dai Duhul înfierii, ca să pot cunoaşte dragostea Ta.
De asemenea Te rog să‐mi descoperi poziția pe care o am de copil al lui Dumnezeu şi
moştenitor împreună cu Cristos. Ajută‐mă să experimentez pe deplin dragostea şi acceptarea
Ta. Doamne îți mulțumesc pentru mântuirea Ta măreață pentru care ai plătit la cruce. Ajută‐
mă să umblu în tot ceea ce ai plătit pentru mine. Dă‐mi putere să lucrez împreună cu Tine la
eliberarea captivilor, la avansarea Împărăției Tale pe pământ aşa cum este în ceruri.
În Numele lui Isus, Amin.
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ACCEPTAREA ŞI EXPERIMENTAREA PREZENȚEI DUHULUI SFÂNT
Domnul Isus le‐a promis ucenicilor înainte de a fi răstignit, că Duhul Sfânt, care este ca şi El,
va veni la ei. Duhul Sfânt a venit în ziua Cincizecimii, şi este şi astăzi ajutorul nostru,
mângâietorul, sfătuitorul, Cel ce ne dă tărie şi sprijin. Pentru a creşte în Dumnezeu, trebuie să
înțelegem cine este Duhul Sfânt şi care este lucrarea Lui în viețile noastre. Dacă nu dezvoltăm o
relație personal apropiată cu Duhul Sfânt – în care Îi permitem să ni‐l descopere pe Domnul
Isus Cristos, şi ascultăm de vocea Lui – nu vom putea să avem o relație adevărată cu Domnul;
vom avea doar o religie.
Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt şi de manifestarea prezenței Sale, dacă vrem să fim
armata lui Dumnezeu şi ucenici care slujim Luca 4: 18, 19. Dumnezeu operează prin Duhul Său
pe pământ astăzi, de aceea trebuie să îmbrățişăm total persoana Duhului Sfânt, dacă vrem să
fim ucenici care să schimbăm împrejurările pentru Împărăția lui Dumnezeu.

CINE ESTE DUHUL SFÂNT ?
Duhul Sfânt este Dumnezeu. Pentru a primi eliberarea şi vindecarea care este pregătită
pentru noi de Domnul, trebuie să punem deoparte toate rezervele față de persoana Duhului
Sfânt şi să‐L acceptăm pe deplin.
1. El este Duhul lui Dumnezeu; de aceea El este Dumnezeu. El este de la Dumnezeu şi Îl
slăveşte pe deplin.
2. El este ajutorul nostru.
3. El este învățătorul nostru.
4. El este Duhul adevărului.
5. El este Duhul înfierii.

1. El este Dumnezeu
‐ Ioan 4: 24 ; 2 Corinteni 3:17; Ioan 15: 26; Fapte 1: 4

2. El este ajutorul nostru
‐ Ioan 14: 16, 17

3. El este învățătorul nostru.
‐ Ioan 14: 26; 1 Corinteni 2: 12 – 14
Duhul Sfânt este Cel care ne descoperă lucrurile pe care Domnul Isus nu le‐a dăruit fără
plată. El ne descoperă aceste lucruri prin adevărul Cuvântului Său. El ia Cuvântul, care este
adevărul şi îl face real pentru noi.
‐ 1Ioan 2: 27
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4. El este Duhul adevărului
‐ Ioan 16: 8 – 15
El este Duhul adevărului şi El ne conduce în adevăr. El ne descoperă adevărul care ne
eliberează. El ne va vorbi şi ne va descoperi lucrurile viitoare şi Îl va slăvi pe Cristos, prin faptul
că va lua ceea ce este al Lui şi ne va da nouă.
‐ 1 Corinteni 2: 9 – 12

5. El este Duhul înfierii
‐ Romani 8: 15
Duhul Sfânt este Duhul înfierii prin care strigăm ”Ava , Tată”. Aceasta ne permite să
experimentăm unul dintre cele mai extraordinareaspecte ale vieții creştine – primirea iubirii
Tatălui într‐un mod real, profund, personal.

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT
Lucrarea Duhului Sfânt implică următoarele experiențe pe care tu le poți avea:
‐ Vei fi umplut cu putere de sus.
‐ Vei primi putere pentru a fi martor.
‐ Vei primi putere să biruieşti.
‐ Vei primi duhul înfierii.
‐ Vei primi mângâiere, ajutor şi tărie.
‐ El te va conduce în adevăr.
‐ El îți va vorbi.
Ce lucruri minunate va face Duhul Sfânt! Pentru a devein ucenici care schimbă lucurile,
trebuie să renunțăm la orice rezervă față de persoana Duhului Sfânt şi manifestările Sale şi să‐L
acceptăm pe deplin în viețile noastre.

CUM POȚI PRIMI DUHUL SFÂNT
Înainte de a fi răstignit Domnul Isus le‐a spus ucenicilor că era spre binele lor ca El să plece
(vezi Ioan 16: 17). Numai după aceea putea să vină Duhul Sfânt. Ce afirmație puternică. Mai
târziu le‐a spus ucenicilor să nu plece din Ierusalim (pentru a face ucenici din toate neamurile),
înainte de a fi umpluți cu puterea Duhului Sfânt (vezi Luca 24: 29).
Şi noi avem nevoie să primim Duhul Sfânt şi puterea Sa, pentru a fi eficienti în avansarea
Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Noi credem că acceptarea Duhului Sfânt este singura cale
prin care vom avea o relație profundă şi apropiată cu Domnul şi vom putea auzi clar vocea Lui.
Aceasta stă la baza unei vieți care va influența lumea din jur descoperind căile lui Dumnezeu.
Este nevoie să acceptăm Duhul Sfânt şi manifestările Sale pe deplin, fără nici o rezervă. Cum
facem acest lucru ?
1. Trebuie să fim născuți de sus prin Duhul lui Dumnezeu.
2. Trebuie să fim botezați cu, sau în Duhul Sfânt.
3. Trebuie să deyvoltăm relația noastră personal cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Trebuie să‐L
acceptăm pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, Duhul adevărului.
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Ioan Botezătorul ne‐a spus: “El (Isus) că va noteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Matei 3: 11).
Deşi nu toți vor fi de accord cu această părere, este clar că Domnul Isus a ştiut că era necesar
ca ucenicii Luis ă fie umpluți cu puterea Duhului Sfânt înainte de a intra într‐o nouă etapă a
lucrării (vezi Fapte 1: 4 – 8). De fapt, Domnul Isus însuşi nu a început lucrarea Sa înainte de a
primi Duhul Sfânt într‐un mod care a fost vizibil pentru cei din jur (vezi Luca 3: 22; Luca 4: 19).
Însuşi Domnul Isus a primit Duhul Sfânt, a fost uns cu Duhul Sfânt şi a slujit prin puterea
Duhului Sfânt, după cum vedem în versetele: Luca 3: 22; Luca 4: 18; Fapte 10: 38.
Domnul Isus a promis că Dumnezeu na va da Duhul Sfânt dacă cerem. Rugăciunea la finalul
acestui capitol te va ajuta să ceri Duhul Sfânt în toată plinătatea Lui şi de asemenea te va ajuta
să‐I ceri ca El să elibereze darurile Lui în tine, ca să poți fi astfel echipat pentru lucrarea de
eliberare a captivilor.

BOTEZUL DUHULUI SFÂNT
Încă de la începutul bisericii, dealungul istoriei, botezul Duhului Sfânt a fost un aspect
esențial în viața poporului lui Dumnezeu. Botezul a fost experimentat de milioane de oameni
din toată lumea timp de sute de ani şi el este valabil pentru noi astăzi. Noi credem că botezul
cu Duhul Sfânt este deosebit de important pentru extinderea prin noi a Împărăției lui
Dumnezeu pe pământ.
Să ne uităm acum la ceea ce Scriptura are de spus despre botezul cu Duhul Sfânt.

Fapte 1: 3 – 8
Este adevărat că de obicei sunt unel manifestări exterioare la primirea Duhului Sfânt, una
dintre ele fiind vorbirea în alte limbi. Experiența vorbirii în alte limbi era o experiență obişnuită
în creştinismul primului secol. Dar limbile nu sunt idea centralăî. Ideea central este primirea
puterii atunci când Duhul Sfânt vine peste tine (vezi Fapte 1: 8). Vorbirea în limbi este un
beneficiu credincios, dar primirea Lui este cea mai importantă.
Diavolul se luptă ca noi să nu primim Duhul Sfânt cu tot ceea ce El are. El nu vrea ca creştinii
să fie umpluți cu putere. De aceea el încearcă să conducă atenția noastră spre vorbirea în limbi
sau spre alte manifestări, ca noi să pierdem realitatea întâlnirii cu el.
Alte versete ajutătoare:
‐ Fapte 2: 1 – 21
‐ Fapte 8: 5 – 25
‐ Fapte 10: 44 – 48
‐ Fapte 19: 1 – 8
‐ 1 Corintebi 2: 1 – 16
‐ 1 Corinteni 14: 2 – 5; 10: 19; 26 – 28; 39 , 40
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AI PRIMIT TU DUHUL SFÂNT ?
Ai primit Duhul Sfânt? Trebuie să‐L primim şi să‐I permitem să ne împuternicească pentru a
face lucrarea la care El ne‐a chemat. Pentru a‐I conduce pe alții în realitatea libertății lui
Dumnezeu, trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt (numit uneori “botez în Duhul Sfânt”).
O persoană care este botezată cu Duhul Sfânt este literalmente “scufundată” în Duhul Sfânt.
Meditează la următoarele versete despre botez:
‐ Luca 3: 16
‐ Luca 24: 49
‐ Fapte 1: 8
‐ Fapte 2: 1 – 4
‐ Fapte 19: 1 – 6
‐ Luca 11: 9 – 13
După cum apostolul Pavel i‐a întrebat pe ucenici în Fapte 19: 2, “Ați primit voi Duhul Sfânt
când ați crezut?”, acum este timpul de a accept ape deplin Duhul Sfânt şi de a fi botezat,
pentru a primi toate beneficiile pe care le are pentru tine.

RUGĂCIUNE PENTRU PRIMIREA DUHULUI SFÂNT
Doamne iartă‐mă că nu te‐am acceptat ca şi Duh Sfânt.
Botează‐mă acum cu Duhul Sfânt şi cu foc, pentru ca puterea Ta supranaturală să curgă prin
mine.
Îți predau Ție viața mea, Te rog să‐mi dai putere să Te mărturisesc.
Accept Duhul Tău cel Sfânt şi toate manifestările Lui.
În Numele lui Isus, Amin.

REZUMAT
Duhul Sfânt este Dumnezeu. El este ajutorul nostru şi prietenul nostru. El este Duhul
adevărului şi este singurul care ne descoperă Cuvântul şi ne conduce în tot adevărul. El este
Duhul înfierii şi ne descoperă dragostea Tatălui. El ne spune ce aude de la Dumnezeu şi ne
descoperă lucrurile care ne‐au fost dăruite fără plată. Trebuie să acceptăm pe deplin Duhul
Sfânt, pentru că El este cheia unei relații cu Dumnezeu apropiate, vii şi care ne împlineşte.

3
ATITUDINILE INIMII
Iată în continuare câteva atitudini ale inimii care sunt importante în pregătirea noastră
pentru a primi slujire.

1. CAUTĂ‐L PE DUMNEZEU, NU LUCRURILE DE LA DUMNEZEU.
Este atât de important. Dumnezeu ne iubeşte şi este pentru noi. El nu a oprit nici o
binefacere de la noi. Dar El doreşte ca noi să‐L iubim cu adevărat şi să‐L căutăm pentru ceea ce
este El, nu pentru ceea ce poate să facă pentru noi. DDumnezeu şi‐a descoperit inima Sa prin
Domnul Isus, care umbla din loc în loc făcând bine, vindecând bolnavii şi aducând eliberare. De
aceea, noi trebuie să ştim că Dumnezeu este bun şi are pregătite pentru noi lucruri bune.
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În Vechiul Testament copiii lui Israel spuneau: “Lăudați pe Domnul, căci este bun! Căci în
veac ține îndurarea Lui!” (Psalmul 106: 1). În Exod 34: 5, 6 şi în continuare, Dumnezeu
descoperă adevărata Sa natură.
Noi trebuie să‐L căutăm pe El, nu doar mâna Lui (lucrurile pe care nu le dă). El este un
Dumnezeu gelos şi El doreşte toată dragostea şi toată atenția noastră. A face din cineva sau
ceva un obiectiv mai important decât Dumnezeu, este idolatrie. Când poporul Israel şi‐a întors
inima de la Dumnezeu, această idolatrie a condus la căderea lor. Dumnezeu nu s‐a schimbat. El
doreşte şi astăzi inima noastră întreagă. Domnul Isus a spus că cea mai mare poruncă a lui
Dumnezeu este să‐L iubim pe El “cu toată inima” (vezi Matei 22: 37). El vrea să‐L iubim cu toată
inima, nu doar să‐L căutăm pentru a primi eliberare la nevoile noastre. Dacă Îl vom căuta cu
toată inima, Îl vom găsi (vezi Ieremia 29: 13); şi când Îl găsim pe El, găsim tot ce avem nevoie.
‐ Matei 7: 7 – 11
‐ Amos 5: 4
‐ Matei 6: 33
‐ Psalm 27: 8
SMEREŞTE‐TE SUB MÂNA PUTERNICĂ A LUI DUMNEZEU
Când ne smerim pe noi înşine, recunoaştem că avem nevoie de Domnul nu doar pentru a ne
ajuta, ci pentru a trăi. Dacă ne smerim, Dumnezeu poate să elibereze harul Său în viețile
noastre. Lipsa smereniei este unul dintre cele mai mari obstacole care ne împiedică să primim
de la El. Dacă nu ne smerim, harul lui Dumnezeu nu poate fi eliberat. Smerenia nu înseamnă
doar să acționezi într‐un anumit fel, ci este o atitudine a inimii de a recunoaşte dependența
totală de Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu, de favoarea Sa nemeritată în viețile
noastre. Pentru aceasta trebuie să ne smerim înaintea Lui.
‐ Iacov 4: 6b
‐ Iacov 4: 10
‐ 1 Petru 5: 5,6
Ieremia 17: 5 – 8

RUGĂCIUNE
Tată Te rog să mă ierți că am căutat mâna Ta şu fața Ta. Iartă‐mă pentru idolatrie, pentru că
nu te‐am iubit cu toată inima. Mă pocăiesc de toată mândria şi mă smeresc sub mâna Ta
puternică. Te rog să reverşi harul Tău în viața mea şi să mă transformi în chipul Tău.
În Numele lui Isus, Amin.

2. ACCEPTĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ACȚIUNILE ŞI RĂSPUNSURILE TALE
Trebuie să spunem păcatului pe nume şi să ne pocăim. Problemele noastre nu apar pentru
ceea ce alții ne‐au făcut nouă, ci datorită răspunsului nostru față de acele lucruri. La căderea
omului în păcat în grădina Edenului, atât Adam cât şi Eva au dat vina pe altcineva pentru
faptele lor. (vezi Genesa 3: 11 – 13). Adeseori aceasta e şi atitudinea noastră. Îi învinovățim pe
alții şi nu ne asumăm responsabilitatea pentru gândurile şi faptele noastre; dar trebuie să fim
responsabili pentru atitudinile şi acțiunile noastre.
Aminteşte‐ți că “plata păcatului este moartea”, separarea de Dumnezeu (Romani 6: 23).
Domnul Isus a venit să ierte păcatele noastre, prin puterea crucii – puterea morții şi a învierii
Lui. La cruce, El a rupt puterea păcatului în viețile noastre. Nu mai suntem robiți de păcat, ci
trebuie să să ne întoarcem de la păcat (ne pocăim) şi să recunoaştem că păcatul este atât de
urât, încât l‐a costat pe Domnul Isus viața Lui.
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Vezi tu păcatul din faptele, gândurile şi atitudinile tale şi recunoşti că a fost nevoie ca Cristos
să moară pentru el? Dacă da, şi dacă îți asumi responsabilitatea pentru păcatele tale, le
mărturiseşti şi te întorci cu toată inima de la ele, nu numai că vei fi iertat şi curățit, ci vei primi
putere să le biruieşti. Pocăința este atât de important, pentru că ea eliberează puterea lui
Dumnezeu în viețile noastre.
Majoritatea oamenilor tratează păcatul în unul dintre următoarele trei moduri:
1. Neagă faptul că acțiunile, atitudinile şi răspunsurile lor sunt păcătoase, numindu‐le
„probleme”.
2. Dau vina pe altcineva.
3. Numesc păcat ceea ce Dumnezeu numeşte păcat.
În care dintre aceste trei moduri tratezi tu păcatul? Este atât de important să fim de acord
cu Dumnezeu şi să numim păcat orice acțiune, atitudine sau răspuns care nu se alinează cu
Scriptura.
Există două moduri biblice de a răspunde păcatului, şi trebuie să le facem pe amândouă:
1. Mărturiseşte (fii de acord cu Dumnezeu). Spune‐I sincer cum ai păcătuit.
2. Pocăieşte‐te (schimbă‐ți modul în care gândeşti, acționezi sau răspunzi). Biblia
accentuează în mod deosebit pocăința. Noi ncredem că gradul de libertate pe care un
om îl experimentează este determinat de gradul în care în viața lui are loc o pocăință
sinceră.
‐ 1 Ioan 1: 9; Iacov 5: 16; Proverbe 28: 13.

4
SUNTEM ÎNTR‐UN RĂZBOI

Între copiii lui Dumnezeu şi forțele întunericului are loc un război permanent care este
condus de diavolul, iar pământul este câmpul de luptă. Diavolul a fost aruncat din cer (vezi
Apocalipsa 12: 4; 7 – 9), iar în final va fi aruncat în iazul de foc, împreună cu demonii lui, când
Domnul Isus se va întoarce la împlinirea timpului (vezi Apocalipsa 20: 10). Până atunci,
Împărăția lui Dumnezeu este în conflict cu împărăția întunericului (vezi 13: 36 – 43).
În război noi nu luptăm împotriva altor oameni, ci împotriva forțelor întunericului.Trebuie
să luptăm. Nu putem să rămânem în afara conflictului. Biblia ne dă următoarele instrucțiuni, ca
noi să ştim cum să luptăm corect, şi ne defineşte duşmanul nostru. – Efeseni 6: 10 – 12
Domnul Isus s‐a luptat cu diavolul în pustie (vezi Luca 4: 1 – 11), şi a continuat să alunge
demonii când a avut de‐a face cu ei. Noi nu luptăm doar împotriva diavolului (care nu este
peste tot, ci o ființă limitată), ci şi cu oştile demonice care au căzut din cer odată cu el. Sunt
şiruri de spirite demonice (demoni).
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BIRUINȚA ASUPRA DUŞMANULUI
1 Petru 5: 8 – 9
Duşmanul nostru diavolul este o ființă creată şi a fost întotdeauna sub stăpânirea lui
Dumnezeu. De la începutul timpului, vedem cum a încercat să câştige autoritate prin minciuni
şi înşelăciune. Şi astăzi el face aceleaşi lucruri. Domnul Isus, când a venit pe pământ, l‐a înfrânt
pe diavolul.
‐ Coloseni 2: 15
‐ 1 Ioan 3: 8
‐ Efeseni 1: 19 – 23

AUTORITATEA NOASTRĂ ÎN CRISTOS
Toată autoritatea este în Domnul Isus şi El ne‐a dat autoritate asupra celui rău. Datorită
faptului că suntem „în Cristos”, noi avem aceeaşi autoritate pe care a avut‐o Domnul Isus. De
aceea noi luptăm de pe poziția de biruitori, prin biruința pentru care Domnul Isus a plătit cu
însăşi viața Lui. Victoria Lui este victoria noastră.
‐ Matei 28: 18 – 20
‐ Luca 10: 17 – 20
‐ Apocalipsa 12: 10 – 11
‐ Matei 12: 28

5
ACCESUL DIAVOLULUI ÎN VIEȚILE NOASTRE
Oricât de importantă ar fi alunfarea demonilor, ea nu este cel mai important lucru. Cel mai
important este ca demonii să nu aibă acces în viața ta. Există două moduri în care diavolul
poate câştiga accesul în viețile noastre.
1. Intră nepoftit
2. Teren legitim

NEPOFTIT
Intrarea nepoftită are loc atunci când diavolul abuzează şi încearcă să ne facă să credem o
minciună înşelându‐ne în vreun mod. Demonii caută ocazii să chinuiască şi să producă
oamenilor dureri şi dacă nu ne opunem lui şi demonilor lui, ei asta vor face. Noi credem că
creştinii nu pot fi posedați, dar cu siguranță ei pot fi apăsați şi afectați de duhuri rele, dacă nu
înțelegem biruința Domnul Isus şi poziția noastră de biruitori în El. Chair dacă înțelegem
aceasta, duşmanul nostru tot va încerca să ne facă rău. Dar noi trebuie să stăm împotriva lui,
pentru că el caută pe cine să înghită. (1 Petru 5: 8).
O modalitate prin care diavolul încearcă să intre este prin încercarea lui de a ne bombarda
continuu cu gânduri nepotrivite. Acestea sunr „săgețile arzătoare” pe care le putem opei cu
scutul credinței pe care îl purtăm (vezi Efeseni 6: 16). Eşti conştient de faptul că nu orice gând
îşi are originea în mintea ta? De aceea trebuie să facem orice gând rob ascultării de Cristos
(vezi 2 Corinteni 10: 3 – 5). Dacă diavulul nu te poate înfrânge pe tine, va încerca să înfrângă pe
cineva apropiat ție pentru a ajunge la tine. Aminteşte‐ți noi nu luptăm împotriva cărnii şi
sângelui.
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TEREN LEGITIM
Teren legitim este exact ceea ce s‐ar putea să gândeşti că este. Atunci când păcătuim,
deschidem uşa vieții noastre pentru diavolul şi demonii lui. Când le permitem să intre, le‐am
dat acces legitim în viețile noastre. Apostolul Pavel a explicat acest lucru în Romani 6: 16.
Orice neascultare de Dumnezeu este păcat şi orice păcat este o uşă deschisă pentru diavol şi
demonii lui. Ei vor intra dacă le permitem să o facă. De aceea este absolut necesar să închidem
orice uşă deschisă pentru cel rău. Versetel din Galateni 5: 19 – 21 reprezintă o listă a faptelor
firii pământeşti. Ni se spune că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăția lui
Dumnezeu. Dacă deschizi uşa pentru faptele firii, vei descoperi mai târziu un demon care va
stimula acel domeniu din viața ta. El (demonul) va aduce cu el alte duhuri care vor încerca să te
lege chiar mai mult. Soluția nu este alungarea demonilor sau folosirea autorității împotriva lor,
ci cel mai important este să închizi orice uşă care a fost deschisă şi să fii umplut cu Duhul Sfânt
şi îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu (vezi Efeseni 6: 11 – 17).

RUGĂCIUNE
Tată te rog să‐mi arăți orice domeniu din viața mea, în care am permis diavolului să aibă
acces. Ajută‐mă să mă întorc spre Tine cu umilință şi pocăință şi închide acele uşi ca să pot fi
liber.
În Numele lui Isus, Amin.

6
DEZONORAREA ŞI RĂZVRĂTIREA
Dezonorarea părinților şi răzvrătirea sunt două căi prin care diavolul poate câştiga acces
legitim în viața ta, şi adeseori ele se împletesc. Prima poruncă din Biblie care este însoțită de o
promisiune este legată de cinstirea părinților.
Efeseni 6: 1 – 3
Biblia spune că dacă nu ne cinstim părinții, acest lucru va cauza probleme. Cinstirea sau
dezonorarea părinților noştri stabileşte nivelul pentru tot restul vieții. Dacă avem probleme cu
părinții noştri deschidem o uşă pentru răzvrătire, iar răzvrătirea deschide o uşă pentru a
respinge alte forme de autoritate în viețile noastre. Bbiblia vorbeşte foarte clar despre
răzvrătire.
1 Samuel 15: 23
Răzvrătirea este păcat şi trebuie să o scoatem din viețile noastre.

ÎNȚELEGEREA AUTORITĂȚII
Răspunsul nostru față de autoritate (autoritatea delegată de Dumnezeu, acre începe în
familie şi se aplică în biserică şi la servici) este o atitudine a inimii. Dumnezeu a instituit
autoritatea ca un loc de siguranță. Dacă nu suntem sub autoritate (părinți, angajați, lideri ai
bisericii, etc.) suntem răzvrătiți. Aceasta deschide uşa pentru cel rău şi ne împiedică să avem
autoritate asupra lui. Autoritatea noastră este în Cristos, nu în noi înşine. Când rămânem în
relație cu El avem autoritate. Cu alte cuvinte, autoritatea noastră vine în urma supunerii
noastre față de Dumnezeu şi față de autoritatea delegată de El.
– Matei 8 : 5 – 10
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Sutaşul a înțeles puterea supunerii față de autoritate. El o cunoştea pentru că deținea o
poziție de autoritate şi avea soldați care se supuneau conducerii sale. Aceştia îl ascultau pentru
că el, ca un militar oficial, era sub autoritatea unui mai mare decât el. Matei nu ne spune dacă
sutaşul ştia sau nu sub a cui autoritateera Domnul Isus, dar probabil că a văzut sau a auzit că
demonii Îl ascultau, iar bolile plecau la Cuvântul lui Isus. Recunoscând acest lucru, el a spus „zi
doar un cuvântşi robul meu va fi tămăduit” (Matei 8: 8). Diavolul nu vrea ca noi să înțelegem
importanța autorității şi cu siguranță nu vrea să fim supuşi autirității spirituale. O raportare
corectă față de autoritate, este cu adevărat un lucru important, de aceea trebuie să‐i permitem
Duhului Sfânt să se ocupe de noi în acest domeniu. Trebuie sa‐I permitem să ne arate dacă ne‐
am dezonorat părinții sau dacă ne‐am răzvrătit, şi să ne descopere dacă suntem sau nu supuşi
față de autoritate, în special autoritatea spirituală.

RUGĂCIUNE
Tată mă pocăiesc pentru dezonorarea părinților mei şi Te rog să mă ierți că nu i‐am cinstit.
Această dezonorare a fost şi este răzvrătire şi mă pocăiesc pentru aceasta. Am păcătuit
împotriva Ta şi Te rog să mp ierți şi renunț, prin sângele Domnului Isus, la orice terenpe care
diavolul l‐a câştigat pentru această răzvrătire. Doamne, sjută‐mă să am o inimă supusă şi te
rog să‐mi descoperi orice domeniu în viața mea în care este răzvrătire. Te rog să‐mi arăți unde
am dezonorat orice autoritate, în special autoritatea spirituală. Mă pocăiesc de orice răzvrătire
care a cauzat respingerea autorității în viața mea. Te rog iartă‐mă că am respins autoritatea.
În Numele Domnului Isus, Amin.

7
MÂNIA ŞI NEIERTAREA
Mânia şi neiertarea sunt alte două uşi deschise pentru diavolul şi amândouă îi dau acces
legitim în viețile noastre.

REZOLVAREA MÂNIEI
Mânia nu este întotdeauna un păcat, dar poate deveni păcat. Mânia este o emoție care
trebuie tratată corect. Altfel, va conduce la neiertare şi va permite acces diavolului şi
demonilor lui. Pavel a înțeles cât de importantă este tratarea mâniei repede şi într‐un mod
corect, pentru a închide orice uşă deschisă diavolului. ‐ Efeseni 4: 26, 27
Cuvântul grecesc pentru „prilej” folosit în versetul de mai sus, este un cuvânt legislativ care
se traduce prin „a da teren legitim”. Atunci când ne mâniem şi nu rezolvăm corect emoțiile
noastre (adică să iertăm şi să eliberăm), deschidem uşa pentru diavolul şi‐i permitem să intre.
Adeseori mânia începe în familie din cauza problemelor cu părinții. Indiferent ce spun sau ce
fac părinții noştri, răspunsul nostru greşit față de vorbele şi faptele lor, deschide uşa pentru
diavol în viețile noastre.
De multe ori, mânia duce la neiertare, acre în scurt timp ne va lega. Iertarea (acordarea
dragostei şi milei celor ce te‐au rănit) este o cheie importantă pentru eliberare. Următoarele
versete ne ajută să înțelegem ce gândeşte Domnul Isus despre importanța iertării.
Matei 6: 12; Matei 6: 14, 15
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Domnul Isus arată legătura dintre a fi iertat şi a ierta pe alții – Matei 18: 21 – 35
Mânia şi neiertarea adăpostite în inima ta vor deschide uşa pentru lucrarea celui rău în viața
ta. Poți închide acea uşă prin acordarea iertării din toată inima. Motivul pentru care acest lucru
este atât de important, este faptul că Domnul Isus ne‐a iertat datoria pe care noi nu o puteam
plăti. De aceea trebuie să‐i iertăm şi noi pe cei care ne‐au greşit. Iertarea este una dintre cele
mai mari dovezi ale iubirii. Legea Duhului de viață în CRISTOS Isus este cea care ne eliberează
de legea păcatului şi a morții (vezi Romani 8: 2). Aminteşte‐ți că dragostea nu piere nicodată (1
Corinteni 13: 8).

TRATAREA NEIERTĂRII
Neiertarea este o alegere, nu un sentiment. Tu ierți cu voința ta, nu cu emoțiile tale. Dacă ai
fost rănit şi abuzat, probabil că nu simți să ierți. Poate vrei să te răzbuni. Natura umană vrea ca
cei care ne‐au rănit să sufere mai tare decât am suferit noi. Dar Dumnezeu nu este aşa. Dacă
noi nu iertăm, ne „legăm” de persoana care ne‐a rănit şi durerea continuă. Atunci când ierți, te
eliberezi şi îi permiți lui Dumnezeu să lucreze în viața celor care te‐au rănit.
Tu poți să ierți pentru că Cristos deja te‐a iertat pe tine, El te‐a iertat mai întâi (1 Ioan 4: 10).
El îți dă puetre să ierți, prin Duhul Său. Pentru ca iertarea să fie reală şi din toată inima, e
nevoie să te ocupi de sentimentele tale; dar merită să lupți confruntându‐ți, mărturisindu‐ți şi
eliberându‐ți sentimentele, pentru eliberarea pe care o primeşti atunci când ierți.
CONSIDERĂ URMĂTOARELE
Tu nu poți schimba lucrurile care ți s‐au întâmplat, dar poți determina gradul în care ele vor
afecta viața ta. Poți să ierți persoana care te‐a rănit, să primeşti vindecare şi să experimentezi
eliberarea, sau poți să rămâi în neiertare şi să laşi ca amărăciunea să te țină legat. Alegerea
este a ta. Poate nu ți se pare corect, dar aceste acțiuni ale voinței tale sunt parte din creşterea
nivelului de maturitate spirituală.

RUGĂCIUNE
Tată, în Numele Domnului Isus, Îți mulțumesc că mi‐ai acordat har, milă şi iertare.
Mărturisesc şi mă pocăiesc că nu am făcut şi eu la fel celor din jur, care m‐au rănit şi m‐au
respins. Doamne, în ascultare de Cuvântul Tău, aleg să iert şi să eliberez pentru totdeauna pe
(numele) de (faptele). În Numele Domnului Isus, Amin.
Continuă să numeşti fiecare persoană care te‐a rănit, roagă‐te şi eliberează pe fiecare, până
când ai iertat fiecare persoană pe care Duhul Sfânt ți‐o arată. Sentimentele vor apărea mai
târziu. De asemenea, aminteşte‐ți să alungi orice gând pe care cel rău ți‐l aduce încercând să te
rănească din nou cu lucrurile dureroase din trecut.
Pentru a încheia acest proces al eliberării, trebuie să te rogi şi să‐i binecuvântezi pe cei care
te‐au rănit. Poți face acest lucru prin puterea lui Dumnezeu, pentru că Domnul Isus a dat
această poruncă în Matei 5:44.
1. Iubiți pe vrăjmaşii voştri iertându‐i, acordându‐le dragoste.
2. Binecuvântați pe cei ce vă bleastămă vorbind cuvinte de viață şi binecuvântare.
3. Faceți bine celor ce vă urăsc. Găseşte căi pentru a le face bine.
4. Rugați‐vă pentru cei ce vă asupresc şi văprigonesc. Trebuie să te rogi pentru cei ce te‐au
rănit.
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Pentru a încheia procesul iertării, ai nevoie să faci tot ceea ce scrie mai sus. Poate îți va fi
greu la început, dar trebuie să continui, până când durerea dispare şi vei face aceste lucruri cu
bucurie. Făcând astfel dovedeşti dragostea pentru semenul tău, aşa cum Cristos ne‐a iubit (vezi
Ioan 13: 34). Ține minte, noi nu luptăm împotriva sângelui şi a cărnii (a oamenilor), ci împotriva
forțelor demonice ale diavolului care întotdeauna încearcă să ne provoace la mânie şi la
neiertare, ca să aibe acces legitim în viețile noastre.
Dacă slujeştin unei persoane care a fost abuzată şi violată de unul dintre părinți, sau de o
rudă, sau altcineva, este bine să conduci acea persoană într‐o rugăciune. Ajută‐o să aleagă să
ierte, printr‐o acțiune a voinței, numeşte‐i pe cei ce au rănit‐o şi eliberează‐l pe fiecare dintre
ei. Apoi ajută‐o pe acea persoană să se roage şi să îi binecuvânteze pe cei care au rănit‐o.
Oamenii care ne rănesc sunt de obicei oameni care sunt ei înțiți răniți. Dacă poți să înțelegi că
oamenii răniți rănesc oameni, aceasta te va ajuta să ierți.

8
LĂSTARII DE AMĂRĂCIUNE ŞI JURĂMINTE INTERIOARE
Neiertarea este de obicei însoțită de lăstari de amărăciune şi jurăminte interioare. Lăstarii
de amărăciune sunt judecați la adresa unei persoane sau a unei instituții, care ne blochează
într‐un mod de viață negativist, opus lui Dumnezeu. Jurămintele interioare sunt judecăți pe
care le pronunțăm peste noi înşine. Această combinație toxică va deschide uşa vieților noastre
pentru cel rău şi ne blochează în obiceiuri care pot fi devastatoare pentru noi. Lăstarii de
amărăciune împreună cu neiertarea pot să distrugă viețile şi relațiile noastre. – Evrei 12: 14, 15
Harul lui Dumnezeu este puterea dragostei care acționează atunci când iertăm pe cineva,
oferindu‐i milă şi îndurare. Harul nu începe să lucreze pentru noi, până în momentul în care
alegem, printr‐o acțiune a voinței, să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu şi de căile lui
Dumnezeu. Evrei 12: 15 spune că trebuie să ascultăm de harul lui Dumnezeu şi să nu ne
abatem de la el. – Matei 7: 1,2.
Citeşte şi studiază pasajele de mai jos: Romani 2: 1 – 3; Romani 14: 10 – 13; Iacov 2: 13;
Luca 6 : 35 – 38.

PRINCIPII SPIRITUALE
1. Legea semănatului şi seceratului (vezi Galateni 6: 7)
2. Legea multiplicării (Luca 6: 38)
3. Semințele germinează în perioade diferite, depinde de condițiile de mediu.
4. Pomul bun aduce roade bune, un pom rău nu aduce roade bune (Luca 6: 43, 44).
Ți s‐a întâmplat să acționezi într‐un mod, pe care îl disprețuiai când părinții tăi acționau în
acel mod? Dacă da, probabil că ai un lăstar de amărăciune. Aminteşte‐ți, atunci când judeci pe
cineva, aceasta te blochează în aceleaşi acțiuni sau te poziționează la celălalt capăt al acelei
acțiuni în viața ta.
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De exemplu, dacă tatăl tău obişnuia să o abuzeze pe mama ta prin vorbe şi/sau acțiuni, iar tu
l‐ai judecat pentru asta (si ținut neiertare față de el pentru acel abuz), tu puteai să ai un lăstar
de amărăciune. Chiar dacă îți iubeşti tatăl, datorită acestui lăstar de amărăciune, poți să
descoperi că după ce te căsătoreşti, psrtenerul tău de căsnicie te va abuza. Sau dacă tatăl tău
te‐a abuzat ca şi copil. Deşi eşti împotriva a ceea ce ți‐a făcut, vei descoperi mai târziu că vei
avea un comportament abuziv față de copiii tăi. Când descoperi că faci exact lucrul pe care îl
dezaprobai, acesta este rezultatul faptului că ai judecat greşit şi culegi efectele judecății tale.
Poți să primeşti eliberarea, atunci când îi ierți pe cei ce te‐au rănit şi te pocăieşti de faptul că
i‐ai judecat. Cere‐i Duhului Sfânt să‐ți descopere lăstarii de amărăciune care afectează viața ta,
apoi roagă‐te pentru fiecare în parte, cerându‐i Domnului să te ierte şi să te elibereze de
pedeapsa pentru judecată.

RUGĂCIUNE
Tată iartă‐mă pentru orice judecată care a dat naştere vreunui lăstar de amărăciune în inima
mea. Mă pocăiesc şi o numesc (judecată) păcat. Eliberez pe (numele) de judecată şi Te rog să
mă ierți şi să mă curățeşti de păcatul meu. Te rog să mă eliberezi şi să îndepărtezi orice
judecată şi pedeapsa pentru acea judecată. În Numele Domnului Isus, Amin.

JURĂMINTE INTERIOARE
Cum am menționat mai devreme, jurămintele interioare sunt judecăți pe care le pronunțăm
împotriva nouă înşine. De multe ori vorbim aceste jurăminte, care ne leagă mai târziu în
moduti de comportare pe care de fapt le disprețuim. Poate am spus lucruri când eram tineri şi
apoi am uitat despre ele, şi ne mirăm de ce mai târziu le vedem în viața noastră.
Exemple:
‐ „Eu niciodată nu voi fi ca şi părinții mei.”
‐ „Eu niciodată nu mă voi purta cu copiii mei aşa cum s‐au purtat părinții mei cu mine.”
‐ „Nu voi mai avea încredere în nimeni.”
‐ „Eu niciodată nu voi fuma şi nu voi bea ca şi părinții mei.”
Acestea sunt doar câteva exemple de lucruri pe care oamenii le spun atunci când fac un
jurământ interior. Jurămintele interioare încep de obicei cu expresia „Eu niciodată...”.
În acest moment cere‐I Tatălui ceresc să‐ți descopere orice jurământ interior pe care l‐ai
făcut vreodată. Observă aspectele în modul tău de gândire şi de comportare, pe care le
disprețuieşti şi vezi dacă vreunul dintre acestea poate fi un rezultat al jurămintelor interioare.

RUGĂCIUNE
Tată Te rog să mă ierți că am făcut jurăminte interioare care sunt în contradicție cu Tine şi cu
Cuvântul Tău. Te rog arată‐mi toate jurămintele interioare, care sunt judecăți pe care le‐am
făcut împotriva mea, şi ajută‐mă să rup puterea lor. În Numele lui Isus, Amin.
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BLESTEMELE
Blestemel ancestrale (numite şi blesteme generaționale sau familiale) ne sunt transmise
prin familiile noastre, datorită nelegiuirilor înaintaşilor noştri. Ne putem gândi la ele ca la
blesteme pe care le „moştenim”. Cuvântul în limba ebraică pentru melegiuire se traduce prin
„înclinare spre răzvrătire, perversiune, rău moral”. Nelegiuirea este mai mult decât un act
păcătos sau decât greşirea țintei. Ea este un sistem de comportamente păcătoase, un mod de
viață.

INDICIILE UNUI BLESTEM
Dacă în viața ta sau a familiei tale există un mod de a reveni sau sunt probleme repetate,
atunci e posibil ca acestea să fie rezultatul unui blestem care operază (vezi Deuteronom 28:
15 – 68). Iată câteva exmple de probleme sau tendințe care pot indica existența unui blestem
în viața ta sau a familiei tale:
1. Cădere mentală sau emoțională (Deuteronom 28: 28)
2. Boală cronică ce nu poate fi diagnosticată medical, sau probleme de sănătate ereditare
(Deuteronom 28: 22, 27, 35, 59)
3. Probleme de reproducere (Deuteronom 28: 18)
4. Probleme maritale şi familiale (Deuteronom 28: 30, 41; Proverbe 3: 33; Maleahi 2: 14, 4: 6)
5. Probleme financiare, absența zeciuielii ( Maleahi 3: 8 – 10; Deuteronom 28: 17, 29, 47, 48)
6. Sinucideri, moarte nenaturală (Deuteronom 28: 29)

ACTIVITĂȚI CARE DESVHID UŞA PENTRU BLESTEME
Următoarele 16 lucruri deschid o uşă pentru ca blestemele să vină asupra ta:
1. Neascultarea (Deuteronom 28: 15)
2. Idolatria (Exod 20: 1 – 5)
3. Implicarea în ocultism, vrăjitoria (Deuteronom 19: 9 – 14)
4. Necinstirea părinților (Deuteronom 20 : 12; Levitic 20: 9; Deuteronom 5: 16)
5. Relațiile sexuale ilicite, adulterul, curvia, relațiile sexuale premaritale, homosexualitatea
(Deuteronom 27: 20 – 23)
6.Avortul/crima (Deuteronom 23: 2, 3)
7. Naşterea nelegitimă (Deuteronom 23: 2, 3)
8. Încrederea în om (Ieremia 17: 5 – 8)
9. Furtul şi minciuna (Zaharia 5: 1 – 4)
10. Blesteme autoimpuse. Blesteme prin cuvinte şi jurăminte interioare (Matei 12: 36, 37)
11. Blestem prin cuvinte care au fost rostite asupra ta de alții: familie, prieteni, şi/sau duşmani
(Numeri 22: 6)
12. Blesteme prin cuvinte nebiblice – implicare în Loja Masonică, apartenența la organizații de
fraternitate, etc. (Exod 23: 32; 2 Corinteni 6: 14 – 18)
13. Legalismul (Galateni 3: 10 – 14)
14. Răzvrătirea împotriva autorității (Romani 13: 1; Evrei 13: 17)
15. Absența zeciuielii (Maleahi 3: 8 – 10)
16. Antisemitismul (Genesa 12: 2, 3; Galateni 3: 13, 14)
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RUGĂCIUNE
Rupe orice blestem generațional şi familial până la a 10 – a generație
Doamne Tată, mă pocăiesc de păcatele înintaşilor mei şi de păcatele mele în domeniul
(numeşte păcatele). Îți cer iertare pentru toate aceste păcate. Renunț, mustru şi anulez
blestemul (numeşte blestemul). Declar că acest blestem, lucrarea lui şi rezultatele lui sunt
rupte şi anulate în viața mea începând cu această zi, în Numele Domnului Isus.
Prin sângele Mielului, biruiesc cuvântul mărturisit de mine şi nu îmi iubesc viața chiar până la
moarte. Accept prin credință că Domnul Isus a luat blestemele mele asupra Lui.
Satan, tu nu mai ai acces în viața mea prin aceste blesteme.
Îți mulțumesc Doamne Isuse, Amin.

10
OCULTISMUL
Vă rog să citiți Deuteronom 18: 9 – 14 şi Apocalipsa 21: 8; 22: 15
Biblia interzice cu strictețe ocultismul. O persoană practică ocultismul atunci când încearcă
să intre în domeniul supranatural, spiritual prin mijloace nelegitime. Oamenii care sunt
implicați în ocultism încearcă să intre în domeniul spiritual prin intermediul diavolului şi prin
mijloacele lui contrafăcute, în loc să meargă la Dumnezeu şi să caute cunoştință, adevăr şi şi
supranaturalul prin Duhul Lui cel Sfânt.
Dacă ai fost implicat în orice formă de ghicire a viitorului, cărți de tarot, citire în palmă,
tablele Ouija, astrologie sau orice altceva care implică căutarea viitorului prin altă sursă decât
Dumnezeu, atunci ai fost sau eşti implicat în ocultism. Dacă ai participat la orice formă de
vrăjitorie, (farmece, pact de sânge, magie albă sau neagră, jocuri mintale, etc) ai fost implicat
în ocultism şi i‐ai deschis celui rău o uşă în viața ta.
De asemenea, orice implicare în secte sau religii false deschide o uşă pentru cel rău să te
atace şi să aducă un blestem în viața ta. Trebuie sărenunți la implicarea în secte şi religii false şi
trebuie să te pocăieşti de orice participare la activități asociate cu: Mormonismul, martorii lui
Iehova, New Age, Hinduism, Fransmasonerie şi alte organizații de fraternitate, şi altele.
Trebuie să fi conştient că diavolul încearcă să te atragă mai adânc în ocultism dacă ai făcut
sau faci unul din următoarele lucruri:
‐ participare în religii contrafăcute
‐ ai permis să fi hipnotizat
‐ consultare de medii, canale spirituale
‐ folosire de medicamente (droguri) care afectează mintea
‐ ai fost atras în orice fel de fenomen ocult
‐ purtarea obsesivă a culorii negre
‐ curiozitate exagerată despre moarte
‐ gânduri de sinucidere
‐ ascultare într‐un mod religios a muzicii rock şi heavy metal
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CURĂȚIREA SPIRITUALĂ A CASEI
Din nefericire multe lucruri pe care le avem în casele noastre pot avea o origine demonică:
muzică, relicve ale religiilor false, cărți, reviste, casete video, bijuterii, tablouri aparent
nevinovate, statuiete, sculpturi, decorații sau alte lucrări de artă, obiecte de vrăjitorie (în
special de proveniență dintr‐o țară străină), etc. Cere‐I Duhului Sfânt să‐ți arate orice lucru care
are origine demonică sau care reprezintă ceva demonic, ocult sau falsă religie, apoi scoate din
casă acele obiecte. Versetele următoare arată precedente biblice pentru îndepărtarea unor
astfel de obiecte din proprietatea ta sau din casa ta.
FAPTE 19: 18 – 20; DEUTERONOM 12: 2 – 4
Trebuie să renunți la orice fel de participare a ta în ocultism şi să‐I ceri lui Dumnezeu să te
ierte pentru implicarea ta. Lasă‐l pe Duhul Sfânt să te convingă şi să‐ți arate toate domeniile
vieții tale în care ai foct deschis sau te‐ai implicat în mod activ în ocultism. El îți va descoperi
sursa, dacă este de la Dumnezeu sau de la cel rău.

RUGĂCIUNE
Tată, în Numele Domnului Isus, renunț la orice fel de religie falsă şi la orice activitate ocultă la
care am participat vreodată şi aleg să mă întorc cu fața spre Tine. Te rog să mă ierți pentru
implicarea mea, deliberată sau nevinovată, într‐o religie falsă, ocultism, vrăjitorie sau orice
activitate sau crez care Te contrazice pe Tine şi Cuvântul Tău.
Te rog Duhule Sfânt să îndepărtezi orice activitate ilegală din trecutul meu, prin sângele
Domnului Isus Cristos şi să îndepărtezi orice chemare, interferență sau hărțuire care a venit ca
rezultat al acestei implicări. Mă pocăiesc şi Te rog să mă ierți că m‐a implicat în aceste
activități care sunt în contradicție cu Cuvântul Tău.
Doamne vreau să Te cunosc şi să fiu schimbat în asemănarea Ta. Recunosc că am nevoie de
Tine şi mă smeresc sub mâna Ta puternică şi Te rog să eliberezi harul Tău în viața mea.
Îți mulțumesc, Doamne Isuse. Amin.

11
TRAUMA, VINDECAREA INTERIOARĂ ŞI LEGĂTURILE SUFLETEŞTI
Trauma este o rană produsă de o vătămare fizică neaşteptată sau de un şoc emoțional care
cauzează pagube de durată duhului, sufletului sau trupului tău. Diavolul întotdeauna încearcă
să profite de noi, iar traumele sunt uşi deschise, prin care el poate să aibă acces în viețile
noastre.
O tactică pe care diavolul o foloseşte este frica, care este întotdeauna asociată cu trauma.
El foloseşte trauma pentru a deschide o uşă duhului de frică în viețile noastre. Diavolul
încearcă să ne producă teamă nu doar de el, ci de multe alte lucruri. Duhul de frică aduce cu el
tot felul de alte duhuri care vor să te chinuiască.
Frica este opusul credinței, care ne pune în legătură cu Dumnezeuşi cu promisiunile Lui.
Credința este “unitatea monetară” în Împărăția lui Dumnezeu. Folosirea ei ne ajută să primim
de la Dumnezeu. Diavolul în schimb, foloseşte frica.
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Aparent frica motivează şi stimulează împărăția întunericului şi este „unitatea monetara” a
acelei împărății. De aceea diavolul încearcă să ne facă să ne temem şi să ne înspăimântăm şi
astfel să deschidem uşa pentru ca el să ne atace.

CAUZELE TRAUMEI
1. Abuzul (fizic, mental sau verbal)
2. Accidentele
3. Violența
4. Atac fizic
5. Violul
6. Respingerea
7. Dominarea persoanei prin control
8. Frica exagerată
9. Divorțul
10. Pierderea cuiva drag
11. Experiențe la un prag de moarte
12. Probleme la naştere
13. Trauma mamei însărcinate

VINDECAREA INTERIOARĂ
Diavolul îi arată în multe feluri pe copiii lui Dumnezeu, iar apoi îl acuză pe Dumnezeu
pentru aceste atacuri. Multe dintre ele vin prin persoane care ne sunt foarte apropiate, sau ar
trebui să ne fie. Dumnezeu este cel ce ne vindecă la nivel fizic, emoțional şi spiritual, prin
Domnul Isus, prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin lucrarea crucii. ‐ Luca 4: 18,19; Isaia 61: 2,3
Chiar acum te‐aş ruga să revezi capitolul intitulat „Dragoste, identitate şi scop”. După ce ai
recitit acest capitol, cere+i Duhului Sfânt să‐ți arate domeniile în care ai foct rănit, abuzat sau
foarte dezamăgit în trecut. Poate va fi nevoie să scrii pe o hârtie aceste domenii de suferință.
Adeseori sentimentele din trecut şi care nu au fost rezolvate (în special din copilărie şi
adolescență) deschid o uşă pentru a fi rănit. Dacă ai fost abuzat sau violat în tinerețe, Duhul
Sfânt este singurul care poate să te vindece. Oricare ar fi situația, trebuie să eliberezi durerea
şi sentimentele nerezolvate, înaintea Domnului.
Numai Duhul Sfânt poate să vindece rănile din trecut. Trebuie să‐i cerem Duhului Sfânt să
îndepărteze durerea amintirilor, iar noi să ne pocăim de orice judecată şi neiertare. Nu te ruga
ca Duhul Sfânt să îndepărteze amintirea lucrurilor care s‐au întâmplat, ci roagă‐te să
îndepărteze durerea şi suferința. De multe ori, Duhul Sfânt te va sigura, prin darurile Duhului
că El cunoaşte situația ta şi că El poate să îndepărteze şi să vindece durerea. El nu este limitat
de timp şi spațiu pentru că este Duh; şi prin puterea Lui El poate să vindece rănile tale. Încrede‐
te în puterea Lui de a vindeca trecutul şi lasă‐L să îndepărteze toată durerea şi suferința.

RUGĂCIUNE
Tată, în Numele Domnului Isus, te rog să‐mi descoperi orice traumă care a deschis o uşă pentru
cel rău în viața mea. Prin puterea Duhului Sfânt, te rog să vindeci durerea şi suferința care a
fost în viața mea prin (numeşte oriced situație). Doamne te rog să vindeci inima mea şi sufletul
meu. Eliberează‐mă de rănile şi durerile din trecut. Şi acum Doamne, te rog ia toată durerea şi
foloseşte‐o pentru bine. În Numele lui Isus. Amin.
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Dacă ai fost victima abuzului, poate ai nevoie de o slujire suplimentară, pentru a fi eliberat
de durere şi suferință. Vestea bună este că poți fi vindecat, prin slujirea Duhului Sfânt în
eliberarea pe care Cristos a câştigat‐o pentru tine plătind cu viața şi cu sângele Lui.

VINDECAREA INIMII RĂNITE
I. RECUNOAŞTEREA INIMII RĂNITE
A. Cauzele inimii rănite + cauzele originare nu pot fi schimbate
1. Lipsa dragostei, respingere
2. Abuz – verbal sau fizic
3. Neglijare, trădare
4. Traumă
B. Roadele unei inimi rănite – durere alimentată de rănile nevindecate şi nevoile care nu au
fost împlinite.
1. Tâmjeşte să fie iubită
2. Durere şi suferință
3. Ruşine, vinovăție
4. Lipsă de siguranță, frică
C. Răspunsuri greşite şi uşi deschise – conduc la apariția legăturilor şi a păcatului
1. Dezonorarea părinților
2. Mânia şi neiertarea
3. Judecăți şi jurăminte interioare
4. Blesteme
5. Ocultism şi religii false
6. Legături sufleteşti
D. Rezultate
1. Comportament greşit – caracterizat prin încercări de a trata durerea şi de a găsi
dragoste
a. Dependențe
b. Controlat de frică
c. Criticism şi mânie
d. Neputința de a se supune autorității
e. Păcate sexuale
f. Legalism
2. Gândire greşită – caracterizată prin neputința de a‐şi asuma responsabilitatea
a. Întărituri, modalități de gândire greşite
b. Mentalitate de victimă
c. Mentalitate de apărare
d. Neputința de a avea încredere în oameni
e. Lipsa de speranță
f. Neputința de a‐şi asuma responsabilitatea
II. VINDECAREA INIMII RĂNITE
A. Acceptarea adevărului – Romani 8:15 – 17; Romani 5: 8
1. Primeşte dragostea Tatălui – concentrează‐te pe dragostea Tatălui
2. Lasă ca credința să crească prin ascultarea Cuvântului Său.
3. Crede în identitatea ta adevărată de copil al lui Dumnezeu.
4. Cunoaşte‐ți scopul de a avansa Împărăția lui Dumnezeu.
B. Primirea vindecării – Luca 4:18; Isaia 53: 3 – 5
1. Primeşte lucrarea de vindecare a Duhului Sfânt.
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C. Asumă‐ți responsabilitatea față de răspunsurile greşite – 1 Ioan 1: 9
1. Numeşte păcatul
2. Primeşte iertarea
D. Conformează‐te adevărului din Romani 6: 4 – 13
1. Socoteşte‐te mort faşă de păcat şi viu pentru Dumnezeu
2. Adu trupul tău ca rob al neprihănirii
E. Demască minciunile – adevărul te va elibera – Ioan 8: 32
1. Dărâmă întăriturile prin adevărul Cuvântului lui Dumnezeu
2. Adu fiecare gând rob ascultării de Cristos – 2 Corinteni 10: 3 – 5

LEGĂTURILE SUFLETEŞTI
O legătură sufletească se formează atunci când sufletul tău (mintea , voința sau emoțiile)
devine conectat la ceva sau cineva într‐un mod nesănătos. Acest lucru se poate întâmpla cu
uşurință în relațiile de familie dintre membrii familiei. O legătură sufletească se poate forma
de asemenea într‐o relație de prietenie între un băiat şi o fată sau într‐o prietenie platonică.
Un prin exemplu pentru o legătură sufletească este codependența.
Un mod în care se formează legăturile sufleteşti este prin relații sexuale nelegitime cu
cineva care nu‐ți este partener de căsnicie. – 1 Corinteni 6: 13 – 20
O legătură sufletească poate de asemenea apărea şi fără a întreține relații sexuale cu acea
persoană. – 2 Corinteni 6: 14 – 7: 1
Trebuie să‐l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne arate dacă avem vreo legătură sufletească față de
cineva. Apoi trebuie să ne pocăim de orice mod în care am contribuit sau am participat într‐o
legătură sufletească şi în special în orice relație sexuală îm afara căsniciei.

RUGĂCIUNE
Tată, în Numele Domnului Isus, te rog să‐mi arăți orice legătură sufletească din viața mea.
Duhule Sfânt, te rog să‐mi descoperi orice legătură care m‐a ținut legat de vreo persoană sau
instituție sau de orice lucru care nu e de la Tine. Mă pocăiesc de orice relație sexuală în afara
căsniciei, care a deschis o uşă de acces pentru cel rău în viața mea. Acum, În Numele Domnului
Isus, te rog să dezlegi orice legătură sufletească pentru totdeauna şi să distrugi puterea ei în
viața mea. În Numele Domnului Isus. Amin.

Acum ia‐ți timp şi permite‐i Duhului Sfânt să‐ți descopere orice altă legătură sufletească
sau legătură sau relație care nu este în voia lui Dumnezeu. Pocăieşte‐te de fiecare lucru pe care
Dumnezeu ți‐l arată şi cere‐ți iertare. Dacă ai fost violat în orice fel, iartă persoana şi cere‐i lui
Dumnezeu să rupă orice legătură sufletească care ar fi apărut în urma acelui act violent.
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12
ELIBERARE DE FIREA PĂMÂNTEASCĂ

Dacă permitem ca faptele firii pământeşti şă lucreze în viețile noastre, vom continua să
deschidem o uşă pentru cel rău. De aceea trebuie să omorâm faptele firii şi să alegem să
îmbrăcăm chipul lui Cristos. – Coloseni 3: 5 – 10
Puterea păcatului în viețile noastre a fost înfrântă la crucea Domnului Isus. Dumnezeu ne
cheamă „să trăim şi să domnim” în El, conformându‐ne adevărului crucii şi învierii (vezi Romani
5: 17, 21).
Romani 6: 1 – 10 ne ajută să înțelegem că am fost botezați în moartea lui Cristos. Datorită
faptului că Cristos nu mai e mort, ci a înviat biruitor şi noi am fost înviați din morți şi trăim
împreună cu El. Datorită faptului că am fost făcuți una cu El în moartea Lui, suntem una cu El şi
în viața Lui. De aceea, ar trebui să trăim ca şi când suntem una cu El şi să umblăm în biruința
Lui. Diavolul nu vrea ca noi să cunoaştem adevărul şi să umblăm în El. – Romani 6: 6
Trupul nostru păcătos (omul vechi, natura carnală, firea) a fost literalmente făcut fără
putere. De ce continuăm noi să‐i cedăm? ‐ Romani 6: 11, 12; Romani 6: 13
Noi trebuie să ne aducem pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram (în
păcat) şi mădularele noastre (limba, mintea, trupul, ochii, urechile, etc.) ca instrumente (arme)
ale neprihănirii.
Poate spui „Nu ştiu dacă pot face cu adevărat acest lucru”. Sigur poți. Acest lucru nu se
face prin puterea sau abilitatea ta.Noi am eşuat în trecut pentru două motive:
1. Nu ne‐am socotit morți față de păcat, pentru că nu am înțeles că în Cristos am murit față de
el.
2. Am încercat să ne împotrivim păcatului prin puterea şi abilitatea noastră, dar încă ne găsim
consumați de el. (vezi Romani 7: 14 – 24)
După ce ne socotim morți față de păcat şi vii pentru Dumnezeu, acum ne prezentăm pe noi
înşine lui Dumnezeu ca robi ai neprihănirii. – Romani 6: 18
După ce înțelegem că am fost îngropați împreună ci Cristos, cheia pentru a fi „robi ai
neprihănirii” este să înțelegm că Duhul Sfânt L‐a înviat pe Cristos din morți şi acelaşi Duh Sfânt
care L‐a înviat pe Cristos din morți trăieşte în noi.
Romani 8: 11
Galateni 2: 20
Efeseni 1: 19
Efeseni 3: 20
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În noi lucrează puterea lui Dumnezeu – Duhul Sfânt! ‐ 1 Corinteni 3: 16
Armele noastre nu sunt în firea noastră (sau în abilitatea noastră naturală), dar sunt
puternice în Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 10: 3 – 5). Sunt puternice pentru că sunt întărite de
Dumnezeu şi administrate de Duhul Sfânt, care locuieste în noi.
CÂND TE ROGI …
* Cere‐i Duhului Sfânt să nimicească puterea păcatului la care ai renunțat, a rănilor şi/sau a
practicilor fireşti în viața ta, identificând acele zone cu moartea Domnului Isus Cristos.
Numeşte cu voce tare aceste zone.
* Cere‐i Duhului Sfânt să elibereze puterea lui Dumnezeu în viața ta pentru a birui păcatul şi
practicile firii pământeşti identificând acele zone cu puterea învierii.
* Adu înaintea lui Dumnezeu trupul tău (membrele) ca pe instrumente ale neprihănirii.
* Roagă‐l pe Duhul Sfânt să te ajute să‐l biruieşti pe cel rău, minciunile lui şi condamnarea
(Romani 8: 1‐ 2).
* Roagă‐l pe Duhul Sfânt să elibereze roada Duhului în tine. – Galateni 5: 22 – 25

13
DĂRÂMAREA ÎNTĂRITURILOR
Întăritura este un mod de gândire contradictoriu Cuvântului lui Dumnezeu şi care ne
conduce în înfrângere. Noi trebuie să dărâmăm întăriturile din mintea noastră. Orice
mentalitate sau mod de gândire care ne face să ne simțim disperați este o întăritură pe care
trebuie să o dărâmăm. Nu trebuie doar să dărâmăm întăriturile, ci şi să alungăm orice
argument şi tot ceea ce contravine lui Dumnezeu şi Cuvântului Său. Acest pasaj ne arată foarte
clar că se dă o luptă pentru ceea ce credem şi în cine credem, iar terenul de luptă este în primul
rând mintea noastră.
Diavolul ne bombardează cu gânduri de înfrângere şi descurajare. În mod constant el ne
mint5e şi ne aminteşte de greşelile din trecut. Acesta este motivul pentru care trebuie să
aducem “orice gând rob ascultării de Cristos “ (2 Corinteni 10: 5). Trebuie să aducem în
ascultare fiecare gând fiind siguri că toate gândurile noastre se alinează Cuvântului lui
Dumnezeu.
În Dumnezeu noi avem arme puternice cu care vom dărâma întăriturile şi vom alunga orice
gând care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu. Pentru a câştiga biruința avem nevoir
să învățăm cum să folosim aceste arme. Prima armă este Cuvântul lui Dumnezeu. Descoperind
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicându‐l prin credință în viețile noastre, vom putea să
recunoaştem şi să respingem minciunile diavolului.
Minciunile diavolului vin împotriva noastră la nivelul minții. Pentru a fi eliberați de ele,
trebuie să înțelegem şi să respingem minciunile diavolului.
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SĂ NE GÂNDIM LA LUCRURILE LUI DUMNEZEU
ROMANI 8: 5 – 8
O gândire care se concentrează pe faptele firii pământeşti conduce la moarte. Aceasta se
întâmplă atunci când ne concentrăm la circumstanțele şi problemele noastre, în loc să ne
concentrăm la Dumnezeu şi la adevărul Cuvântului Său. Este nevoie să ne decidem să ne
gândim la lucrurile Duhului, la cele de sus (vezi Coloseni 3: 2). Putem găsi libertatea care este
în Cristos, atunci când mărturisim Cuvântul, ne rugăm, Îl lăudăm pe Dumnezeu, ne închinăm, Îi
mulțumim, Îl binecuvântăm şi Îl onorăm şi în alte moduri.
‐ Coloseni 3: 1 – 4; Filipeni 4: 8; Isaia 26: 3; Romani 12: 2

4
UMBLAREA ÎN LIBERTATE
1. Cunoaşte‐l pe Dumnezeu prin Cuvântul Său. Permite‐I Cuvântului să “devină trup” sau să
devină viu şi real în inima ta (vezi Ioan 1: 14). Descoperă dragostea Tatălui. Descoperă şi crede
cine eşti tu “în Cristos”.
2. Gândeşte‐te la lucrurile de sus (vezi Coloseni 3:2). Dacă este nevoie schimbă‐ți modul de a
gândi. Ai grijă la gândurile negative. Ai grijă să nu ai condamnare şi acuzare împotriva ta sau
împotriva lui Dumnezeu. Aceste gânduri vin de la cel rău.
3. Acceptă cu toată inima persoana Duhului Sfânt şi crede că El îți poate vorbi. El nu îți va
spune niciodată ceva care contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. El nu te condamnă. El te va
convinge de păcatul tău, dar nu te va striga “păcătosule”.
4. Îndepărtează din casa ta sau din proprietatea ta orice lucru care face parte din împărăția
întunericului.
5. Tratează orice păcat şi neascultarea ca pe ceva otrăvitor.
6. Fii gata să ierți repede după ce păcătuieşti sau greşeşti. Mărturiseşte‐ți păcatul, primeşte
iertarea şi fii curățit. 1 Ioan 1: 9 spune: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curățească de orice nelegiuire.”
7. Recunoaşte‐ți adevăratul duşman, care nu este carnea şi sângele (oamenii). Noi suntem într‐
un război, care nu este împotriva oamenilor, ci împotriva forțelor diavolului (vezi Efeseni 6: 12)
* Supunete lui Dumnezeu (Iacov 4:7).
* Împotriveşte‐te diavolului (1 Petru 5: 8, 9).
* Îmbracă‐te cu armătura lui Dumnezeu şi intră în lupta spirituală (Efeseni 6: 10 – 18).
* Adu orice gând captiv ascultării de Cristos (2 Corinteni 10: 3 – 6).
* Împotriveşte‐te oricărui spirit demonic care te chinuieşte sau te atacă, c u autoritatea Lui
Cristos şi a Numelui Său.
* Începe să umbli prin Duhul, înțelegâng că firea luptă împotriva Duhului (Galateni 5: 16,17).
8. Implică‐te într‐o biserică locală care cunoaşte şi predică Evanghelia completă a lui
Dumnezeu.
* Supune‐te conducerii bisericii pentru a fi sub autoritate.
* Participă regulat la viața bisericii.
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* Citeşte şi studiază Biblia.
* Învață să te rogi şi caută să creşti în viața de rugăciune.
* Dă socoteală unei persoane sau unui grup mic, care te poate ajuta în momentele grele. Unii
oameni au nevoie de părtăşia unor credincioşi maturi care să‐I iubească sau să le fie “părinți
spirituali”.
9. Acum începe să‐I mulțumeşti lui Dumnezeu pentru biruință (vezi 2 Corinteni 2: 14).
1 Tesaloniceni 5: 16 ‐22; Evrei 13: 15; Romani 10: 10

SPUNE CEEA CE DUMNEZEU SPUNE
Când descoperi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi crezi şi repeți acele lucruri, tu de fapt
mărturiseşti Cuvântul. Trebuie să începi să faci asta. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu,
încrederea în el şi mărturisirea te vor ajuta enorm. Te rog, citeşte Romani 10: 9 pentru a
înțelege mai bine importanța mărturisirii, în special mărturisirea a ceea ce spune Dumnezeu
despre tine, care te va ajuta să‐ți cunoşti identitatea în El.
ALEGE VIAȚA
Dacă nu alegem viața, atunci automat alegem moartea. Domnul Isus a venit la noi să ne
dea vbiață din belşug (Ioan 10: 10), dar trebuie să facem alegeri deliberate care conduc la
viață. – Deuteronom 30: 15 – 20
Aminteşte‐ți: Nu există remedii instant, doar pprocesul constant de maturizare şi sfințire,
cu Dumnezeu. Acest proces va continua pe măsură ce creşti în Domnul.

15
COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE DEMONI
Demonii (sau spiritele căzute) sunt prezente şi astăzi în jurul oamenilor şi ele caută vase pe
care să le ocupe şi să le chinuie. Aceste vase sunt adeseori oameni. De obicei, atunci când o
persoană vine la Cristos şi primeşte Duhul Sfânt şi începe să umble în ascultare de Cuvântul lui
Dumnezeu, puterea demonică este în mare parte zdrobită. Dar există situații în care demonii
trebuie confruntați cu autoritate şi alungați.
Noi credem că credincioşii nu pot fi posedați de demoni, dar ei pot fi chinuiți, influențați şi
uneori chiar controlați de ei. Deşi aspectul slujirii este înconjurat de multe controverse, noi
ştim că Domnul Isus a confruntat demonii şi a poruncit şi ucenicilor Săi să îi confrunte. De
aceea, credem că şi noi trebuie să‐I confruntăm.
Din cauză că mulți oameni sunt legați de demoni şi/sau influențați de ei, comportamentul
față de demoni este adeseori esențial în eliberarea celor captivi. Alungarea demoniloreste
importantă, dar realitatea este că trebuie să închidem orice uşă care a fost deschisă, pentru ca
să nu li se permită demonilor accesul în viața persoanei.
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Următoarele informații au scopul de a te ajuta în situațiile când în slujirea ta te confrunți cu
prezența demonică. Dacă te găseşti într‐o situație în care trebuie să alungi demonii şi nu ai
experiență în acest domeniu, cere ajutoul unei persoane cu experiență.
NU TE LĂSA STĂPÂNIT DE FRICĂ
Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să ți le aminteşti când eşti confruntat cu
activitatea demonică este să nu te temi. Orice ai de făcut, NU TE TEME.
Filipeni 1: 28; 1 Ioan 4: 4
STAI ÎN BIRUINȚĂ
Rămâi încredințat că biruința ta este în Cristos şi El deja l‐a înfrânt complet pe diavolul. Tu
te lupți cu un duşman care nu poate să câştige, pentru că lupta deja s‐a terminat.
Coloseni 2: 15; 1Ioan 3: 8; Matei 28: 18; Luca 10: 17 – 20
Este adevărat nu doar că Domnul Isus are toată autoritatea, datorită a ceea ce a făcut cât a
fost pe pământ, dar întreaga Biblie afirmă că Dumnezeu a fost întotdeauna în control. Domnul
Isus nu a venit pe pământ ca să câştige autoritatea, pentru că Tatăl deja îi dădude toată
autoritatea (vezi Matei 28: 18). El a venit pe pământ pentru ca NOI să avem autoritate asupra
celui rău. Domnul Isus l‐a biruit pe cel rău trăind ca şi un om, dar trăind fără să păcătuiască.
Prin învierea Lui, El a zdrobit puterea păcatului şi a morții şi acum are toată autoritatea în cer şi
pe pământ. Ca şi credincioşi, noi putem folosi autoritatea nelimitată pe care El o deține şi
putem avea încredere în victoria asupra diavolului.
PUTEREA ŞI AUTORITATEA
Trebuie să înțelegem diferența între a avea autoritate şi a avea putere. Avem nevoie de
ambele. Autoritatea este dreptul de a exercita puterea. Noi ne luptăm cu demonii de pe o
poziție de autoritate, pentru că Cristos ne‐a dat autoritatea Lui. Conform textului din
Matei 28:18, Domnului Isus i‐a fost dată toată autoritatea “în cer şi pe pământ”. Şi pentru că
noi suntem în El, avem dreptul să folosim autoritatea Lui pe pământ. Folosim Numele Lui
pentru a lua autoritate asupra demonilor. Nu este nevoie să strigăm sau să țipăm, pentru că
vorbim cu toată autoritatea cerescă care este în El. Dacă umblăm în El, autoritatea Lui devine
autoritatea noastră şi o folosim în Numele Lui.
Marcu 16: 17
Totodată avem nevoie şi de putere. Puterea vine de la Duhul Sfânt. Trebuie să avem
puterea Duhului Sfânt şi să credem că El îşi va manifesta puterea atunci când avem de luptat
cu demonii. Avem autoritate în şi prin Numele Domnului Isus, şi avem putere prin Duhul Sfânt.
ALUNGAREA DEMONILOR
Dacă demonii îşi manifestă prezența deranjând, fac aceasta pentru a te speria. Nu te teme!
Deşi nu există o formulă rigidă în abordarea fiecărei situații de luptă cu demonii, atunci când
aceştia îşi manifestă prezența, paşii următori s‐au dovedit a fi eficienți în astfel de siutații:
1. Cunoaşte‐ți identitatea în Cristos.
2. Cunoaşte biruința prin sângele lui Isus şi puterea Duhului Sfânt.
3. În loc să strigi la acel demon, cere ca ungerea Duhului Sfânt să vină mai mult peste tine.
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4. Cere‐i persoanei pe care o slujeşti să țină ochii deschişi şi preveşte drept în ochii ei. Ochii
sunt poarta sufletului.
5. Nu intra în discuție cu demonii.
6. Întreabă persoana ce se întâmplă cu ea, ce simte, ce aude.
7. Vorbeşte‐i demonului/demonilor cu porunci directe autoritare.
8. Comunică cu persoana. Ea/el trebuie să se supună lui Dumnezeu şi să se împotrivească
diavolului (Iacov :4: 7). Nu‐i permite să se aşeze sau să țină ochii închişi.
Adeseori demonii pleacă dintr‐un om prin ochii sau prin gura acestuia. Trebuie să operezi
în darul de deosebire a duhurilor ca să ştii dacă demonul a plecat. De multe ori demonul
dominant sau pricipal va sta tăcut şi va lăsa ca demonii mai mici să fie alungați. Dacă păstrează
tăcerea, demonul poate rămâne. Dacă apăsarea demonică este tăiată din rădăcină şi persoana
începe să umble cu Domnul, atunci demonul dominant va trebui să plece şi el. Uneori
eliberarea are loc instantaneu, alte ori se întâmplă după un timp.

Dacă demonul nu iese afară repede, încearcă să determini dacă:
* Persoana ascunde un păcat nemărturisit, în special neiertare şi/sau mânie
* Persoana a fost sau este implicată în activitate demonică
* Persoana nu este pregătită
Aminteşte‐ți să‐i dai siguranța că Dumnezeu este în control. Dacă diavolul ar fi avut destulă
putere să o/îl ucidă, ar fi făcut‐o deja.
Aminteşte‐ți 1 Ioan 4:4.
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Anexa A:
SPIRITE RĂDĂCINĂ
Un spirit rădăcină este cauza finală a multor simptome sau manifestări în viețilr noastre.
Aceste manifestări se mai numesc “roade”, pentru că sunt evidențe vizibile ale unui spririt
rădăcină care poate să fie sau să nu fie vizibil. Tabelul de pe pagina următoare arată legătura
între câteva spirite rădăcică şi roadele lor, dar acest tabel nu este atotcuprinzător. Observați că
aceleaşi roade pot apărea de la rădăcini diferite.
Te rog să‐ți iei câteva minute să te uiți pe tabel şi să observi atitudinile, tendințele,
comportamentele care sunt sau au fost parte din viața ta sau din viața familiei tale. De
asemenea, observă lucrurile care ți s‐au întâmplat ție sau familiei tale.

PREGĂTIREA PENTRU LUCRARE
Mai întâi cere‐I Duhului Sfânt să‐ți cerceteze inima şi să te conducp în eliberare.
Apoi, scrie pe o foaie de hârtie orice informație sau experiență din viața ta care aparține
vreunuia din următoarele opt domenii:
1. Neascultarea: Numeşte orice păcat de care îți aduci aminte.
2. Dezonorarea/răzvrătirea: Numeşte orice situație în care ți‐ai dezonorat părinții şi orice
problemă avută cu persoane în autoritate peste viața ta.
3. Mânia/neiertarea: Numeşte toate persoanele pe care trebuie să le ierți.
4. Judecata/jurăminte interioare: Numeşte orice judecată sau jurământ interior pe care l‐ai
făcut.
5. Blestemele: Numeşte toate domeniile în care observi rezultatul unui blestem în viața ta, cât
şi în istoria familiei tale.
6. Ocultismul: Numeşte orice implicare în ocultism sau religii false. Include participarea ta şi a
oricărui membru din familie.
7. Trauma: Numeşte experiența traumatică prin care ai trecut.
8. Legăturile sufleteşti: Numeşte persoanele sau instituțiile (în trecut sau prezent) față de care
ai fost legat sufleteşte.
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INFIRMITATE
‐ alergii
‐ artrite
‐ astm
‐ cancer
‐ diabet
‐ ciupercă
‐ boli de inimă
‐ boli nediagnosticate

GHICITORIA

‐ tensiune mare
‐ sinusite
‐ atac cerebral
‐ viroze
‐ slăbiciune
‐ probleme genitale la femei
‐ probleme genitale la bărbați
‐ întârzieri în dezvoltare

‐ astrologia
‐ vorbirea cu morții
‐ satanism
‐ prezicerea viitorului
‐ jocuri demonice
‐ horoscoape
‐ ghicitorie
‐ independență

FRICA
Dependență de:
‐ lucruri
‐ alcool sau droguri
‐ țigări
‐ munca
‐ computer
‐ televizor

– legături sufleteşti
– co dependență
– anorexia
– bulimia
– alte dependențe
‐ sex

AROGANȚA

PROSTITUȚIA
‐ adulter
– molestarea copiilor – viol
‐ incest
– masturbare
– poftă
‐ exhibiționism
– pornografia
– bestialitate
‐ acte nelegitime – orgii cu mai mulți
– seducția
‐ molestare
‐ parteneri
(Încercuieşte) Idolatria față de: bani, lucruri, poziție, putere

‐ aroganța
‐ lăudăroşia
‐ discordii
‐ control
‐ critic
‐ dictator
‐ dominant
‐ mândru, egoist

– înclinat spre bârfă
– judecată
– prejudicii
– batjocură
– sentiment de superioritate
– autoneprihănire
– impolitețe
‐ vanitate

ANTICRIST

PERVERSITATE
– iubitor de sine
– poligamie
– manii anormale
– încăpățânare
– gândire sucită
– irațional

‐ opoziție față de Biblie – oprimă lucrarea
‐ martirizarea sfinților
– produce dezbinare în biserică
‐ renunțare la creştinism – ia locul lui Dumnezeu
‐ hulirea Duhului Sfânt şi a darurilor lui
‐ chinuirea şi persecutarea credincioşilor
‐ opoziție față de divinitatea şi umanitatea lui Cristos
‐ raționează puterea lui Dumnezeu

APĂSARE

SURZENIE ŞI MUȚENIE
‐ convulsii
‐ demență
‐ epilepsie
‐ accese
‐ scrâşnirea dinților
‐ gânduri de sinucidere

‐ hipnotism
‐ tablele Ouija
– frankmasonerie
– răzvrătire
‐ manipulare

LEGĂTURI

‐ abandonare
– demență
– timiditate
‐ anxietate
– coşmaruri
‐ tensiune/stres
‐ îngrijorare
– performanță
– şovăială
‐ necredință
– fobii
– chin
‐ spaimă
– respingere
– inadecvat
‐ inferioritate
– trândăvie
– autorespingere
(Încercuiți) Frica de: moarte, eşec, sărăcie, succes, autoritate,
persoane de sex opus

‐ homosexualitate
‐ orgii cu mai mulți parteneri
‐ sadomasochism
‐ deviații sexuale
‐ erori (religioase)
‐ predă doctrine false
‐ urmează doctrine false

‐ mingi de cristal/8 mingi
– citirea în palmă/cărți de tarot

– boli de ochi/urechi
– schozofrenie
– accidente cu apă sau foc
– stupoare

‐ tristețe exagerată
‐ depresie
‐ descurajare/disperare
‐ inimă zdrobită
‐ fără speranță
‐ respingere

‐ singurătate
– pângărire
– spirit rănit
– autocompătimire
– vinovăție nejustificată

GELOZIA

MINCIUNA
‐ minciuna
‐ înşelarea
‐ exagerarea
‐ profanarea
‐ sentimentalism
‐ (Încercuieşte) Gânduri că eşti: urât, fără valoare, prost.
Nu te vei putea căsători. Nu te vei schimba.

‐ mânie sau furie – competiție exagerată
‐ ură – autocentrism
‐ lipsă de siguranță – pizmă
‐ cruzime – suspiciune/neîncredere
‐ crimă – răzbunător
‐ divorț – gelozie
‐ inimă împietrită – împărțit
‐ sentimentul de a fi mai puțin iubit de Dumnezeu

EROARE

TOROPEALĂ/AȚIPEALĂ

‐ anorexie sau bulimie – decizii greşite
‐ intelectualism – confuzie/înşelare
‐ imaturitate – compromisul
‐ îndoială/necredință – lipsă de responsabilitate

‐ oboseală permanentă – pasivitate
‐ amânarea – retragere din viață
‐ autocompătimire – blocarea succesului
‐ dorința de a nu fi fost născut

Din “Lupta din umbră”, de dr. Henry Malone
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ANEXA
MĂRTURIA CREDINȚEI
Aceasta este mărturisirea mea, în Numele Domnului Isus. Eu cred că:
* Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară.
* El a murit pe cruce pentru păcatele mele.
* În a treia zi a înviat biruitor asupra morții, iadului şi mormântului.
* Apoi s‐a înălțat la cer şi stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl.
* El a trimis Duhul Sfânt pe pământ.
* În acest moment El mijloceşte pentru mine şi pentru toți cei răscumpărați pe pământ.

Acum mărturisesc că:
* Mi‐am pus încrederea în Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor al meu personal.
* El locuieşte în mine prin Duhul Sfânt.
* El mi‐a iertat toate păcatele, m‐a socotiti neprihănit şi mă sfințeşte în continuare în fiecare zi.
* El a plătit pedeapsa pentru toate păcatele mele trecute, prezente şi viitoare.
* El a câştigat nu doar iertarea şi îndreptățirea mea prin moartea şi învierea Lui, ci şi eliberarea
mea.
* Eu sunt liber în El. Am responsabilitatea de a rămâne liber, de a crede, gândi, de a mă ruga şi
de a acționa în eliberarea pe care am primit‐o.

Afirm acum că:
* Trupul meu este templul Duhului Sfânt şi există pentru ca El să locuiască, să stăpânească şi să
se manifeste prin El.
* Sunt de acord să iau înapoi, în Numele Domnului Isus, orice teren care i‐a aparținut înainte
lui satan şi duhurilor rele. Mărturisesc că ele nu au loc şi nu au nici un drept asupra mea.
* Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume.
* Domnul Isus a venit ca să distrugă lucrările diavolului.
* Domnul Isus a făcut de ruşine principalitățile şi puterile prin Cruce.
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ANEXA C
ADEVĂRATA TA IDENTITATE DE COPIL AL LUI DUMNEZEU

Următoarele afirmații însumează identitatea ta scripturală şi poziția ta în Cristos şi
reprezintă temelia libertății tale în Cristos. Acesta este ADEVĂRUL. Până acum noi am crezut
nişte minciuni. Citeşte aceste afirmații des, cu voce tare. Dacă în prezent eşti implicat într‐un
conflict spiritual, citeşte‐le cu voce tare cel puțin o dată pe zi, timp de o lună. Lasă‐le să intre în
duhul tău.
Meditează asupra lor până când devin un mod al tău de a gândi.
Aminteşte‐ți, adevărul

te face liber!

CINE SUNT EU ?
* Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt (vezi 1 Corinteni 15: 10).
* Eu sunt sarea pământului ( Matei 5: 13).
* Eu sunt lumina lumii ( Matei 5: 14).
* Eu sunt un copil al lui Dumnezeu ( Ioan 1: 12).
* Eu sunt o ramură în adevărata viță ( Ioan 15: 1 – 5).
* Eu sunt prietenul Domnului Isus (Ioan 15: 15).
* Eu sunt ales şi trimis de Cristos să aduc roadă ( Ioan 15: 16).
* Eu sunt rob al neprihănirii ( Romani 6: 18).
* Eu sunt robul lui Dumnezeu ( Romani 6: 22).
* Eu sunt un copil al lui Dumnezeu; El este Tatăl meu spiritual ( Romani 8: 14, 15;
Galateni 3: 26; 4: 6).
* Eu sunt moştenitor împreună cu Cristos, părtaş la moştenirea Lui ( Romani 8: 17).
* Eu sunt sfânt ( 1 Corinteni 1: 2).
* Eu sunt un templu, o locuință a lui Dumnezeu. Trupul meu este templul Duhului Sfânt
( 1 Corinteni 3: 16; 6: 19).
* Eu sunt un mădular în trupul lui Cristos ( 1 Corinteni 12: 27; Efeseni 5: 30).
* Eu sunt o nouă creație în Cristos ( 2 Corinteni 5: 17).
* Eu am fost împăcat cu Dumnezeu şi am primit slujba împăcării ( 2 Corinteni 5: 18, 19).
* Eu sunt un copil al lui Dumnezeu şi sunt una cu ceilalți care sunt în Cristos ( Galateni 3: 26, 28)
* Eu sunt moştenitor al lui Dumnezeu prin Cristos, pentru că sunt copilul lui Dumnezeu
( Galateni 4: 6, 7).
* Eu sunt lucrarea lui Dumnezeu şi am fost creat în Cristos pentru fapte bune ( Efeseni 2:10).
* Eu sunt cetățean împreună cu sfinții, membru al familiei lui Dumnezeu ( Efeseni 2: 19).
* Eu sunt un cetățean al cerului şi am fost aşezat în locurile cereşti cu Cristos Isus
( Filipeni 3: 20; Efeseni 2: 6).
* Eu am fost ascuns în Dumnezeu cu Cristos ( Coloseni 3: 3).
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* Eu sunt ales de Dumnezeu, sfânt şi preaiubit ( Coloseni 3: 12; 1 Tesaloniceni 1: 4).
* Eu sunt fiu/fiică a luminii şi nu al/a întunericului (1 Tesaloniceni 5: 5).
* Eu sunt părtaş chemării cereşti ( Evrei 3: 1).
* Eu sunt o piatră vie a lui Dumnezeu şi am fost zidit în Cristos ca o casă duhovnicească
( 1 Petru 2:5 ).
* Eu sunt membru al unei generații alese, al unei preoții împărăteşti, al unui popor sfânt,
poporul lui Dumnezeu ( 1 Petru 2:9 ).
* Eu sunt un copil al lui Dumnezeu şi voi fi ca şi Cristos la descoperirea Lui ( 1 Ioan 3: 1, 2 ).

PENTRU CĂ SUNT ÎN CRISTOS, PRIN HARUL LUI DUMNEZEU …
* Am fost socotiti neprihănit prin credință şi am pace cu Dumnezeu (Romani 5:1).
* Nu trăiesc sub condamnare (Romani 8: 1).
* Am primit Duhul lui Dumnezeu, ca să cunosc lucrurile pe care mi le‐a dat Dumnezeu fără
plată ( 1 Corinteni 2: 12).
* Am fost cumpărat cu un preț, nu sunt al meu, ci al lui Dumnezeu ( 1 Corinteni 6: 19, 20).
* Am fost pus de Dumnezeu, uns şi pecetluit în Cristos, şi am primit de la Dumnezeu Duhul
Sfânt, ca şi garanție a promisiunilor lui Dumnezeu ( 2 Corinteni 1: 20, 21 ).
* Eu am murit şi trăiesc pentru Cristos, nu pentru mine ( 2 Corinteni 5: 14, 15 ).
* Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos ( 1 Corinteni 5: 21).
* Am foct răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine; iar viața
pe care o trăiesc acum este în Cristos ( Galateni 2: 20).
* Am fost binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti ( Efeseni 1: 3 ).
* Am fost predestinat de Dumnezeu ca să fiu înfiat ca şi copil al lui Dumnzeu ( Efeseni 1: 5 ).
* Sunt acceptat în Cel preaiubit ( Efeseni 1: 6 ).
* Am fost răscumpărat şi iertat, potrivit cu bogățiile harului Său ( Efeseni 1: 7, 8).
* Am fost adus la viață împreună cu Cristos ( Efeseni 2: 4, 5 ).
* Am fost înviat şi aşezat în locurile cereşti în Cristos ( Efeseni 2: 6 ).
* Am acces direct înaintea lui Dumnezeu prin Duhul ( Efeseni 2: 18 ).
* Pot să mă apropiu de Dumnezeu cu îndrăzneală şi cu încredere prin credință ( Efeseni 3: 12 ).
* Am fost eliberat de puterea întunericului şi mutat în împărăția lui Cristos 8 Coloseni 1: 13).
* Am primit răscumpărarea şi iertarea prin sângele lui Isus ( Coloseni 1: 14 ).
* Sunt făcut desăvârşit în Cristos ( Coloseni 2: 10).
* Am fost îngropat, înviat şi adus la viață împreună cu Cristos ( Coloseni 2: 12, 13).
* Am murit cu Cristos şi am fost înviat împreună cu El. Viața mea este acum ascunsă cu Cristos
în Dumnezeu. Cristos este acum viața mea ( Coloseni 3: 1 – 4).
* Dumnezeu mi‐a dat un duh de putere, de dragoste şi de chibzuință ( 2 Timotei 1: 7).
* Am fost mântuit şi chemat cu o chemare sfântă, potrivit planului şi harului lui Dumnezeu
( 2 Timotei 1: 9; Tit 3: 5 ).
* Pot să vin cu îndrăzneală înaintea tronului lui Dumnezeu, ca să primesc milă şi să găsesc har,
ca să fiu ajutat la vreme de nevoie ( Evrei 4: 16 ).
* Dumnezeu mi‐a dăruit promisiunile lui nespus de mari şi scumpe, prin care sunt părtaş
naturii dumnezeieşti ( 2 Petru 1: 4).

Adaptare după “Biruință asupra întunericului”, de Neil Anderson.
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