II
AUTORITATE SPIRITUALĂ

I . ARMELE DE LUPTĂ
1. Întreaga armătură a Lui Dumnezeu → Efes. 6:10-18: întăriţi în puterea
tăriei Lui, mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, picioarele
încălţate cu râvna Evangheliei păcii, scutul credinţei, coiful mântuirii, sabia
Duhului, rugăciunea în duhul, rugăciuni şi cereri pentru toţi sfinţii.
2. Rugăciune, post, mijlocire, luptă sprituală → Efes. 6:18 - Faceţi în toată
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată
stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
Rom. 8:26 - Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine
negrăite.
Isaia 58:6 - Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă
legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
Ezech. 22:30 → Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul
spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!
3. Numele lui Isus → Filipeni 2:9-11 – v.10: ...în Numele lui Isus, să se plece
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ...
4. Lucrarea Duhului Sfânt → 1 Cor. 12:7-11 - Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi
Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi
Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor;
altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le
face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.
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5. Puterea ungerii lui Dumnezeu → Isaia 10:21-27 – v.26: Domnul oştirilor
va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca Oreb; şi Îşi va
mai ridica toiagul o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt.
6. Puterea laudei şi închinării → Isaia 61:3-10 – v.3: ...un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit...v.10: „Mă
bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci
M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un
mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele
ei.
7. Puterea de a lega şi a dezlega → Matei 18:18 - Adevărat vă spun că orice
veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi
dezlegat în cer.
Matei 16:19 - Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ
va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
II. Cum putem discerne, deosebi ( revela )? → 1 Cor. 12:10 - altuia, puterea
să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor, deosebirea duhurilor prin:
Efes. 6:12 – Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui
veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
1. Post şi rugăciune – Daniel 10:12-14, 20-21 – v.12: „Daniele, nu te teme de
nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima
ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina
cuvintelor tale vin eu acum!
2. Istoria locului, oraşului, ţării, bisericii – Ezra 4:12-24 – v.15: Să se facă
cercetări în cartea cronicilor părinţilor tăi; şi vei găsi şi vei vedea în cartea
cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor şi
ţinuturilor, şi că s-au dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost
nimicită cetatea aceasta.
3. Observă porţile de intrare ale oraşului tău → Neemia 2:11-20 – v.13: Am
ieşit noaptea pe poarta văii şi m-am îndreptat spre izvorul balaurului şi spre
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poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale
Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc.
4. Află tradiţiile şi obiceiurile păgâne ( ziua morţilor, ....... )
5. Problemele curente ale oamenilor : păcat, ocultism, plăceri, sceptici,
bârfitori etc.
6. Influenţa oamenilor, chiar şi credincioşi – religioşi
1 Împăraţi 21:5-15 – Izabela, Ahab, Absalom, v.7, 8: Atunci Izabela, nevasta
lui, i-a zis: „Oare nu domneşti tu acum peste Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi
fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via lui Nabot din Izreel!” Şi ea a scris nişte
scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab şi le-a trimis
bătrânilor şi dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui.
7. Puterea eliberată, penetrare, luptă spirituală – 2 Cor. 2:11 - ca să nu
lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre
planurile lui.
Lupta spirituală – cel mai înalt nivel, după laudă şi închinare, mijlocire
III. Întărituri peste biserică? Efes. 5:25-27 - Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele
cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească,
după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui
această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci
sfântă şi fără prihană.
- Istoria bisericii AGAPE: puncte tari, puncte slabe
- Profeţii peste biserică, oraş, ţară
Întărituri: necredinţă, îndoială, bârfa, suspiciune, indiferenţă, duh de
religiozitate, tradiţie, mândrie, lăudărăşenie, boală, sărăcie, apăsare, depresie.
Rezultatul întăriturilor:
- lipsa de unitate
- lipsa semnelor şi minunilor, a creşterii spirituale
- lipsa financiară
- neîmplinirea viziunii
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- lipsa de noi convertiţi
- lipsa de putere spirituală şi autoritate spirituală

IV. STRATEGIA DE ELIMINARE, DISTRUGERE, ALUNGARE A
DUHURILOR TERITORIALE
1. POST şi RUGĂCIUNE – Neemia 1:4 - Când am auzit aceste lucruri, am
şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat
înaintea Dumnezeului cerurilor.
2. Pocăinţa comună – 2 Cronici 7:14 - dacă poporul Meu, peste care este
chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va
abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i
voi tămădui ţara.
3. Nu-ţi fie frică – Iosua 1:9 - Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta:
„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci
Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”; 2 Tim. 1:7 - Căci
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de
chibzuinţă.
4. Descoperiri profetice prin Duhul Sfânt – Ps. 81:13-16 – v.13: O, de M-ar
asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
5. Închinare – Ps. 149:6 – Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia
cu două tăişuri, în mâna lor.
6. Unitate cu alte biserici – Ps. 133:1-3 - Iată, ce plăcut şi ce dulce este să
locuiască fraţii împreună!
7. Îngeri în acţiune – Evrei 1:13-14 - Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată:
„Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al
picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să
îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? Matei 18:10 Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun
că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri.
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V. Cum tratăm cu demonii, cu duhurile necurate? – Matei 12:43-45 - Duhul
necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi
n-o găseşte. Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi,
când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu
el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din
urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va
întâmpla şi cu acest neam viclean.”
AVÂND AUTORITATE SPIRITUALĂ
- Un creştin adevărat nu poate fi posedat. Poate fi hărţuit, influenţat şi chiar
controlat.
- Un creştin poate avea activităţi demonice? → Depresie, apăsare – Iacov
4:7 - Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va
fugi de la voi.
- Duhul nostru este născut din nou şi în noi locuieşte Duhul Sfânt → Ioan
14:16,17 - Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care
să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L
poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi,
căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
- Mintea – Romani 12:2 → Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci
să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia
lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
- Trupul – Rom. 12:1 → Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
VI. Eliberarea captivilor – nu pleca la atac oricum
1.Nu lăsa frica să te atace, fii îndrăzneţ şi cunoaşte-ţi autoritatea în Isus Hristos,
2 Timotei 1:7 - Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste şi de chibzuinţă.
2.Dă voie Duhului Sfânt să te călăuzească şi să te ajute să deosebeşti duhurile cu
care ai de-a face: Matei 12:26-28 - Dacă Satana scoate afară pe Satana, este
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dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui? Şi dacă Eu scot afară dracii cu
ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii
voştri. Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia
lui Dumnezeu a venit peste voi.
3.Află dacă persoana e sinceră şi doreşte să fie eliberată.Ex:
4.Condu persoana într-o rugăciune de eliberare, chemând Numele Domnului,
Romani 10:13 - Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”
5.Leagă demonii în Numele lui Isus, Matei 18:18 - Adevărat vă spun că orice
veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi
dezlegat în cer.
Marcu 3:26-30 – v.27: Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i
jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai
atunci îi va jefui casa.
6.Scoate duhurile rele afară în Numele lui Isus, Marcu 16:17, 18 -v.17: Iată
semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor
vorbi în limbi noi; Fapte 16:18 - ... Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În
Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul
acela.
7.Caută semne evidente pentru a-ţi da seama că persoana a fost eliberată sau
sunt şi alţi demoni implicaţi.
8.Dă persoanei indicaţii din Cuvântul lui Dumnezeu cum să rămână eliberat şi
cum să se împotrivească diavolului, Ioan 8:31-36 – v.31, 32: „Dacă rămâneţi în
Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi
adevărul vă va face slobozi.”
Ioan 8:44 - Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui
vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este
adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos
şi tatăl minciunii.
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