I
AUTORITATE SPIRITUALĂ
Luca 10:19 – Iată că v-am dat autoritate (exousia) să călcaţi peste şerpi şi peste
scorpioni şi peste toată puterea (dunamis) vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma.
Matei 28:18-20 – Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată
autoritatea (exousia) Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
I. Ce este AUTORITATEA?
- Puterea dată sau delegată
- reprezentant al puterii
→ în mod natural: soţ, poliţist, primar, preşedinte
Exemplu: Smith Wigglesworth stătea să aştepte autobuzul şi o doamnă coboară
din ap. din faţă → un căţeluş → get home
Aşa trebuie să facem cu diavolul!
Efeseni 6:10 – Încolo fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea Lui
Efeseni 1:17,18 – relaţie intimă de cunoaştere: Şi mă rog ca Dumnezeul
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi
de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi
care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.
1 Petru 5:8,9 – Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă
târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari
în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.
- ( Luca 21:34-36 -v.36 Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi
putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în
picioare înaintea Fiului omului.”)
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1 Ioan 4:4 – Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.
II. SURSA AUTORITĂŢII → DUMNEZEU TATĂL
Efes. 2:1-7 → Cristos - El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună
în locurile cereşti, în Hristos Isus.
- Dacă autoritatea aparţine Lui Cristos şi Dumnezeu, ne aparţine şi nouă ca şi
credincioşi
- Matei 28:18 – Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată
autoritatea (exousia) Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
- Când s-a înălţat la cer, a dat-o copiilor Lui
- Efes. 1:20 – Pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din
morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti.
- Pavel → se roagă – Efes. 1:17-23 - să vă dea un duh de înţelepciune şi de
descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi
care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.
Efeseni 3:14-21 – v.19 - şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Domnul Isus, Pavel, Petru, Iacov → Deci şi noi o avem!
III. Avem Autoritate spirituală? DA → NU
Efes. 2:6 – El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile
cereşti, în Hristos Isus.
Pavel afirmă: Cristos este capul, noi suntem mădulare.
Natural: Capul nu va zice de ce am nevoie de trup?
Spiritual: Capul – Isus are AUTORITATE şi noi avem!

IV. Cum folosim AUTORITATEA care o avem? O folosim?
* Prin credinţă, nu prin abilităţi, fire – Efes. 6:10-12 - Încolo, fraţilor, întăriţi-vă
în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu,
ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
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împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii
care sunt în locurile cereşti.
În mijlocire: familie → soţ, tată, preot ( copii )
Biserică → credincios, lider, pastor
Oraş → cetăţean, consilier, primar
Ţară → instituţiile staului, preşedinte
Spiritual → Dacă capul e preot va fi o familie fericită
Lideri plini de Duhul Sfânt → BISERICA va merge foarte bine
Efes. 4:27 – Şi să nu daţi prilej diavolului.
V. Împotriva cui ne luptăm? → împotriva diavolului
Coloseni 2:20, 21→ Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile
începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la
porunci ca acestea:„Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”?
2 Corint. 2:11 – ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu
suntem în neştiinţă despre planurile lui.
Semn → Marcu 16:15-18 – v.17,18 - Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor
crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână
şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”
- Împotriva diavolului şi îngerilor lui
Dacă avem autoritate, atunci:
a) Avem RESPONSABILITATEA lucrării, la cei pierduţi
b) Prin Cuvântul Lui putem să-l biruim – Iacov 4:7 - Supuneţi-vă, dar, lui
Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.
Ex. : Lupta, la nivelul minţii → ex: bani pentru faţadă

VI. Armele cu care ne luptăm
- 2 Cor. 10:3-5 – Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm
călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse
firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
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Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
- Efes. 6:10-18 – Îmbrăcaţi cu armătura lui Dumnezeu (v.11).
- Sângele Lui Isus – Apoc. 12:11 - Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin
cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
- Cuvântul Lui Dumnezeu – Evrei 4:12 - Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile
inimii.

VII. AUTORITATE împotriva demonilor, spiritelor demonice, bolilor
- Faptele Apost. 16:16-18 – .Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit
înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig
stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii
aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea
mântuirii.”Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. 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.
- Matei 12:22-28 – Dacă EU scot afară dracii cu Duhul Lui Dumnezeu, atunci
Împărăţia Lui Dumnezeu a venit peste voi (v. 28 ).
- Duhul Sfânt ne ajută în autoritatea dată de Domnul Isus, care este Capul
Bisericii.
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