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CUVÂNT DE INTRODUCERE
Vă mărturisim interesul nostru profund în vindecarea dumneavoastră, dar vă reamintim că acest manual
nu intenţionează a fi un substitut pentru propria voastră căutare a voinţei lui Dumnezeu sau pentru
recomandările pastorilor şi ale medicilor. Noi ne aflăm aici pentru a vă oferi informaţii care să vă ajute să
deveniţi mai conştienţi de lucrurile pe care noi le considerăm importante în căutarea libertăţii şi a vieţii din
belşug.
Autoarea şi instructorii manualului “Eliberând Captivii” nu vor fi făcuţi responsabili pentru rezultatele
tehnicilor sau serviciilor oferite sau menţionate în această carte şi dezmint orice tendinţă în legătură cu
împlinirea aşteptărilor voastre cu privire la informaţiile sau mărturiile conţinute în manual. De asemenea,
autoarea şi instructorii nu sunt responsabili pentru pagubele, pierderile sau cheltuielile personale sau de
proprietate care pot apare ca urmare a practicilor, a aplicaţiilor procedurilor sau tehnicilor descrise în
manualul “Eliberând Captivii ”.
Eliberarea şi vindecarea interioară sunt o formă de artă mult asemănătoare scenografiei sau picturii. Există
structuri şi principii elementare care pot fi predate şi care se pot învăţa, dar materialul, esenţa povestirii sau
a tabloului vă aparţine vouă. Eu vă pot învăţa câte ceva despre cum se pictează un tablou sau despre cum se
scrie o carte. Eu pot identifica o informaţie general acceptată, despre cum se pictează fundalul înaintea primplanului, sau pot plasa eroul în lumea sa obişnuită, dar nu pot nara eu povestirea şi nu pot picta eu tabloul.
Aceleaşi lucruri se pot afirma şi despre vindecarea interioară şi despre restaurarea vieţii. Povestea vă aparţine,
atât în postura de participant cât şi în cea de consilier prin rugăciune. Trebuie să faceţi alegerea de a vă
supune Duhului Sfânt şi de a vă încrede în călăuzirea Lui. Ca mădulare ale trupului lui Cristos, Domnul
ne-a dat Cuvântul Său “să ne iubim unii pe alţii” ca standardul acceptat al purtării de grijă. Chiar dacă fiecare
dintre noi ne bucurăm de diferite grade de succes în aplicarea adevărului Său, rezultatul final al situaţiei vă
aparţine. Domnul ne-a chemat să ne purtăm poverile unii altora. Avem o mare responsabilitate în a-i ajuta pe
alţii în vindecarea lor, iar înţelegerea vindecării depinde de supunerea şi sensibilitatea noastră faţă de lucrarea
Lui în noi. Vă îndemn, aşadar, să-I permiteţi Marelui Doctor să vă vindece înainte de a începe să lucraţi voi
înşivă cu alţii, ajutându-i în căutarea libertăţii.
Vă încurajez să căutaţi adevărul lui Dumnezeu şi aplicarea lui în viaţa voastră personală, zilnic, pe măsură
ce vă străduiţi să lucraţi cu alţii. De multe ori eliberarea se realizează în timpul de rugăciune, când revelaţia
lui Dumnezeu luminează întunericul şi ne eliberează de o minciună în care am crezut. Vă sfătuiesc să nu
practicaţi aceste tehnici asupra altora, fără supraveghere, în cazul în care voi înşivă nu sunteţi bine antrenaţi.
Şi nu uitaţi !!!
Deşi Restaurarea Vieţii este o lucrare de consiliere prin rugăciune, folosită cu succes în multe eliberări,
nu se recomandă ca vreuna din tehnici să fie aplicată fără rugăciunile pregătitoare. Altfel, s-ar putea să fiţi
confruntaţi cu opoziţie supranaturală. Amintiţi-vă că acesta este un război.
Toate drepturile rezervate. Acest manual, sau fragmente din el, nu pot fi reproduse fără consimţământul
autorului. Informaţii privind acordarea permisiunii sau multiplicarea acestuia pot fi obţinute prin contactarea
Life Recovery, Inc.
Design: Sarah Schelonka
Copyright 2000 : Marjorie Cole
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Partea I

Introducere: Nevoia
Oameni întemniţaţi în închisori

Isaia 42:6-7
„Eu, Domnul, Te-am chemat
ca să dai mântuire, şi Te voi
lua de mână, Te voi păzi şi
Te voi pune ca legământ al
poporului, ca să fii Lumina
neamurilor, să deschizi ochii
orbilor, să scoţi din temniţă pe
cei legaţi, şi din prinsoare pe
cei ce locuiesc în întuneric.

Oameni captivi în propriile lor suflete
Captivi, oameni legaţi, oameni cu inima zdrobită… unde
se află ei? Nu sunt asemenea copacilor din pădure? Nu
sunt ei pretutindeni în jurul nostru?

Versetul cheie:
Isaia 42:22

Cine sunt ei ? Sunt credincioşii blocaţi prin legăturile
oprimării, ale bolii, ale disperării şi ale morţii. Se simt copleşiţi
şi epuizaţi şi au renunţat cu desăvârşire la a cunoaşte pacea şi
prezenţa lui Dumnezeu în vieţile lor. Se mulţumesc cu pastile
calmante cu efect instantaneu şi au învăţat să tolereze vârtejul
gândurilor şi suferinţa mentală. Se luptă pentru acomodare,
dar au renunţat la orice cucerire.

Şi totuşi poporul acesta este
un popor prădat şi jefuit!
Toţi zac înlănţuiţi în peşteri,
şi înfundaţi în temniţe. Sunt
lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i
scapă! Jefuiţi, şi nimeni nu
zice: „Dă înapoi!”

Ei sunt cei pe care îi iubim, necredincioşii, cei pierduţi.
Suntem noi toţi, oridecâte ori suntem legaţi prin minciună şi
ţinuţi sub controlul celui rău.
Timpul este scurt iar necesitatea urgentă. Mulţi dintre noi
suntem închişi în limitele propriilor noastre vieţi, incapabili de
a face voia Domnului. Ne simţim frustraţi din cauza noastră
şi faţă de Dumnezeu. Ne simţim condamnaţi, abandonaţi
şi lăsăm neîndeplinită lucrarea Împărăţiei: salvarea celor
pierduţi.

Consilierea pentru
restaurarea vieţii
• Timpul este scurt.
• Nevoia este urgentă.
• Putem fi liberi.

7
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Ce este consilierea pentru restaurarea vieţii ?
Consilierea pentru restaurarea vieţii este o combinaţie
între vindecarea interioară şi acea eliberare care foloseşte
principiile războiului spiritual, pentru refacerea vieţilor
distruse prin minciună şi sclavie.
Obiectivele restaurării vieţii sunt :
1. Eliberarea credincioşilor de sub legăturile satanice.
2. Recunoaşterea puterii adevărului biblic de a-i ajuta pe
credincioşi să recâştige controlul asupra propriilor vieţi.
3. Prezentarea lui Isus Cristos ca un Sfătuitor Minunat şi
Martor de Nădejde.

Partea I – Baze scripturale
Ce este consilierea pentru
restaurarea vieţii ?

Restaurarea vieţii foloseşte adevărurile Cuvântului lui
Dumnezeu pentru a-i elibera pe cei ţinuţi captivi de
minciunile Satanei.
Oamenii care au fost în captivitate toată viaţa sunt eliberaţi
acum prin puterea adevărului. Ei intră în luptă cu duşmanul
şi îl fac să le restituie viaţa, adevărul, sănătatea şi talentele pe
care le furase de la ei. Minciunile sunt înlocuite cu prezenţa
şi adevărul lui Isus Cristos, pe măsură ce duşmanul este
evacuat din viaţa lor. Vindecarea mentală, spirituală şi fizică
demonstrează restaurarea inocenţei, a iertării şi a speranţei.
Demnitatea şi pacea înlocuiesc condamnarea şi înfrângerea
atunci când Isus le oferă o nouă libertate şi viaţa abundentă
pentru care S-a jertfit.

Restaurarea vieţii
foloseşte:
Versetul cheie: Luca 4:18-19
„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
slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor
apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
8

• Vindecare interioară
• Eliberare
• Luptă spirituală
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Lecția 1

Bazele biblice
A. Concepte extrase din Biblie
Conceptele şi procedeele subliniate în acest manual sunt
extrase din Cuvântul lui Dumnezeu. Ele ne furnizează
baza scripturală şi strategiile de eliberare care sunt
ascunse în Cuvîntul lui Dumnezeu.
Următoarele explicaţii sunt parte din revelarea progresivă a
adevărului , la care Duhul Sfânt se referă în Coloseni 2: 1 – 3.
El doreşte ca inimile noastre să fie încurajate, „să fie unite în
dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca
să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Cristos, în
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.”

Partea I – Baze scripturale
Lecția 1 - A

Multe scripturi, pe care le interpretăm într-un context tangibil
şi literal, pot avea înţelesuri spirituale şi relevanţă pentru
suflet – tot aşa cum multe lucruri pe care ne-am obişnuit să le
interpretăm într-un context spiritual pot primi, în mod literal
şi tangibil, o aplicare în trup.

Trup – suflet – duh
Noi suntem fiinţe tripartite, formate din trup, suflet şi duh.
Sufletul conţine trei arii, pe care le identificăm cu intelectul,
voinţa şi emoţiile. Duhul Sfânt doreşte să vindece şi să readucă
la viaţă toate aceste trei nivele, pentru a ne transforma în vase
potrivite pentru lucrul Maestrului. „Dumnezeul păcii să vă
sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru
şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea
Domnului nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5: 23)

Versetul cheie: 2 Timotei 3: 16 – 17
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi
cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Principiile biblice formează
fundaţia pentru:
• Drepturile noastre legale
ca şi copii ai lui
Dumnezeu
• Autoritatea
noastră spirituală ca
şi credincioşi
• Strategiile pentru
libertate

9
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B. Locuind cu Cristos
Chiar dacă locuim împreună cu Cristos în locurile cereşti,
totuşi putem avea parte de incredibile obstacole şi de
opoziţie în lumea obişnuită. De ce?
Biblia ne spune în 1Ioan 5: 4 că „oricine este născut din
Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra
lumii este credinţa noastră.” Isus ne spune că a venit pentru
ca „oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10: 10). Şi
totuşi, unde este această viaţă din belşug ? Mulţi creştini se
simt la fel de oprimaţi şi de copleşiţi ca şi necreştinii. Unii
chiar suferă de pe urma efectelor unor păcate pe care nu le-au
comis ei înşişi.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 1 - B, C

C. Disputa şi împărăţia interioară
Isus ne-a arătat că Împărăţia Sa de pe pământ se află
înăuntrul nostru.
Bătălia dintre Dumnezeu şi adversarul Său se dă pentru
sufletele oamenilor. Lupta are loc chiar în inimile acestor
oameni.

Cetatea dărâmată a sufletului
Sufletele noastre sunt miza şi teritoriul pe care se poartă
războiul dintre Dumnezeu şi Satan. Mulţi dintre noi sunt
sfâşiaţi şi copleşiţi de efectele acestui război. Suntem slăbiţi şi
vulnerabili, plini de teamă şi dărâmaţi.

Reconstruind pe „vechile ruine”
Noi suntem „cetăţile dărâmate”, „vechile ruine”, „devastarea
multor generaţii”, care au nevoie să fie reconstruite. Dumnezeu
ne compară cu un oraş devastat care necesită reparaţii. El vrea
să ne transforme într-o locuinţă a gloriei Sale.

Împărăţia lui Dumnezeu
este în noi
Disputa între Dumnezeu şi Satan
este pentru domnia deţinută în
inimile şi afecţiunea oamenilor.

• Oraşele ruinate trebuie
reconstruite.
Versetul cheie: Luca 17: 21
„Nu se va zice: ‘Uite-o aici’ sau: ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că
Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
10

• Vechile ruine –devastarea
multor generaţii – trebuie
restaurate.
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D. Drepturile legale şi autoritatea credincioşilor
Autoritatea noastră ca şi credincioşi
Trebuie să ne înţelegem statutul de credincioşi, de creaţii
noi în Cristos (2 Corinteni 5: 17). Aceasta nu e o poziţie
pentru vremurile care vor urma, ci este relevantă pentru acest
moment. Cristos a dobândit această autoritate pentru noi prin
moartea şi învierea Sa şi se aşteaptă ca biserica să acţioneze în
numele Lui şi să folosească autoritatea cu care a înzestrat-o.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 1 - D

Drepturile revendicate
Principiile Scripturii formează baza şi temelia drepturilor
legale şi a autorităţii spirituale a credinciosului. De asemenea,
prezintă primul element critic al vindecării interioare şi al
eliberării. Primul pas spre înfrângerea omului tare, fortificat
între ruinele cetăţii sufletului, este înţelegerea a ceea ce i-a dat
dreptul legal de a se afla acolo iniţial.
După ce suntem salvaţi, diavolul reclamă drepturi pe care
nu le are. După ce suntem mântuiţi, el nu mai deţine nici o
autoritate asupra noastră. Noi suntem templul şi locuinţa
Dumnezeului viu, iar Satan, în momentul salvării, devine
cineva care încalcă o proprietate privată.

Căi de pătrundere a
diavolului:
1. Păcate comise împotriva
noastră (abuz) – Lumea
2. Păcate personale –Firea
(Carnea)
3. Păcate generaţionale –
Diavolul

2 Corinteni 6: 16 : „ …Căci noi suntem Templul
Dumnezeului celui viu…„
1 Corinteni 6: 19: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de
la Dumnezeu? Şi că voi nu Sunteţi ai voştri?

Versetul cheie: Luca 10:19
„Iată că v-am
călcaţi peste
scorpii, şi peste
vrăjmaşului;
putea vătăma.”

dat putere să
şerpi şi peste
toată puterea
şi nimic nu vă va

DREPTURILE
DIAVOLULUI SUNT
LEGALE DOAR PÂNĂ
SUNTEM MÂNTUIŢI
11
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Lecția 2

Principiile specifice ale Scripturii
A. Adevăr = libertate
Ştim că umblăm în adevăr atunci când avem pace şi
bucurie. Dacă experimentăm stări de dependenţă, de
disperare şi de frică, atunci credem în minciuni. Pentru ca
un creştin să poată porni plin de încredere la luptă împotriva
duşmanului, cu scopul de a-şi elibera viaţa ţinută captivă,
este esenţială înţelegerea regulilor Scripturii cu privire la
principiile discutate aici pe scurt.
Întreaga bătălie dintre noi şi Satan se bazează şi e determinată
de ceea ce credem. Dacă noi credem adevărul, vom fi eliberaţi.
Crezând însă minciuna, vom fi duşi în sclavie. Satan se
foloseşte de minciună pentru a ne lega, pentru că Dumnezeu
foloseşte adevărul pentru a ne elibera. Minciuna este singurul
lucru cu care lucrează diavolul. Minciuna este o iluzie pe care
Satan ne-o prezintă ca realitate. Minciuna nu are nici o putere
până când nu începem să credem în ea.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 2 - A

Ecuaţia libertăţii
Adevăr = Libertate
Minciuni = Legătură

Este chiar aşa de simplu
Haideţi să începem cu formula Scripturii „veţi cunoaşte
adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8: 32). Scrisă
ca o ecuaţie, formula se poate citi: adevăr = libertate. Semnul
„egal” ne permite să citim formula şi invers, adică: libertate
= adevăr. Dacă adevăr = libertate, opusul adevărului este
minciuna. Sclavia devine produsul şi rezultatul minciunilor în
care credem. Dacă citim invers ecuaţia adevăr = libertate, vom
şti că acel credincios care umblă în libertate este un credincios
care umblă în adevăr. Observarea unui credincios care este
într-o stare de sclavie ne dă dovezi puternice şi concrete că
acea persoană crede minciuni.

Versetul cheie: Ioan 8: 32
„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
12

Adevărul este o cheie
pentru:
• Vindecarea
trupului
• Eliberarea
sufletului
• Eliberarea minţii

Duşmanul lucrează din
interior în afară
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B. Blestemul – descoperirea cauzelor
Proverbe 26: 2 ne oferă o perspectivă de bază asupra
originii răului. Este scris „…aşa nu nimereşte blestemul
neîntemeiat.”
Logica ştiinţifică susţine că pentru a avea efect, blestemul, răul
pe care îl vedem făcând ravagii în vieţile celor din jurul nostru,
trebuie să aibă o cauză. Dacă există o cauză, atunci există şi un
remediu. Acest verset stabileşte ordinea, motivarea şi acţiunile
deliberate ale unui Dumnezeu care urmăreşte scopuri. Nu la
întâmplare permite El răului, lucrurilor rele să apară. Aceasta
este o veste bună. Dacă există lucruri pe care le pot face pentru
a-mi proteja viaţa de alte necazuri, vreau să le fac. Dacă există
lucruri care îmi pot aduce binecuvântare, vreau să le fac.

Partea I – Baze scripturale

Nu este dificil să întocmim un dosar cu multe dintre bolile
contemporane, atât la nivel de societate cât şi la nivel de
individ. Psalmul 107: 10 – 11 spune că: „Cei ce şedeau în
întuneric şi în umbra morţii trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare,
pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,
pentru că nesocotiseră sfatul Celui Prea Înalt…”. Ieremia 5:25
spune că „din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste
orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi”.

Versetul cheie:
Galateni 3:13a

Lecţia 2 – B

„Cristos ne-a răscumpărat din
blestemul Legii, făcându-Se
blestem pentru noi…”

AVERTIZARE ! !
Prezenţa suferinţei legitime în viaţa credinciosului trebuie
luată în considerare. Purificarea şi perfecţionarea în lucrarea
lui Dumnezeu sunt îndeplinite prin necazuri, suferinţă şi
persecuţie. Eroarea apare atunci când etichetăm în mod greşit
rădăcina cauzei şi intenţia divină, atribuindu-le greşit pe
acestea din urmă altei surse. În final, ştim că Dumnezeu este
bun şi că dorinţa Lui cu privire la noi este să fim aşa cum ne-a
creat: sănătoşi şi trăind în părtăşie cu El.
Vom porni la drum cu aceste adevăruri în minte. Când cauza
stării noastre este un blestem, îl putem rupe. Când motivul
este de natură divină, vom avea harul de a creşte spiritual prin
el.

Cuvântul lui Dumnezeu
stabileşte
• Ordine
• Motivaţie
• Acţiuni voite ale unui
Dumnezeu care are un
scop
Veşti bune !
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C. Ascultarea aduce binecuvântare
Isus a spus: „Adevărat, adevărat vă spun… că oricine
trăieşte în păcat este rob al păcatului” (Ioan 8:34).
Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare.
Nesupunerea deschide poarta pentru vrăjmaş.
Tu devii servitorul celui căruia doreşti să te supui. Aceasta
este regula proprietăţii şi a servituţii atât în împărăţia
binelui, cât şi în cea a răului. Ascultarea de Dumnezeu se
numeşte neprihănire. Ascultarea de Satan se numeşte păcat.
Consimţământul nostru, dat fie lui Dumnezeu, fie lui Satan, le
dă acestora drept legal şi acces spre acele părţi ale noastre care
sunt implicate într-o anumită acţiune. Romani 6: 12 – 13 ne
spune: „Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru
muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în
stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale
nelegiuirii; ci daţi-vă voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi
cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte
unelte ale neprihănirii.”
Neascultarea de Dumnezeu Îl opreşte să ne dea binecuvântări
în viaţă şi deschide uşa vrăjmaşului, transformându-ne într-un
premiu al răului. Poporul ales, urmaşii lui Avraam, au crezut
că moştenirea şi dreptul asupra Ţării Promise le revenea lor
automat, fără nici o obligaţie. Domnul le corectează modul
de gândire în Ezechiel 33: 25, descriind păcatele lor săvârşite
prin mâncarea cărnii cu sânge, prin ridicarea ochilor spre idoli
şi prin vărsarea de sânge. El îi întreabă: „Şi voi să stăpâniţi
ţara?” Adaugă mai multe păcate pe listă, iar apoi declară
emfatic, în versetul 27: „Pe Viaţa Mea, că cei ce locuiesc în
aceste dărâmături vor cădea ucişi de sabie, pe cei ce sunt la
câmp îi voi da de mâncare fiarelor; iar cei ce sunt în întărituri
şi în peşteri vor muri de ciumă.” Păcatul atrage judecarea şi va
distruge atât moştenitorii cât şi moştenirea.

Versetul cheie: Romani 6: 16
„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii
aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la
moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”
14
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Ce este păcatul ?
Orice Isus n-ar face!

Ce este ascultarea?
Este auzirea şi împlinirea în
supunere a Cuvântului Sfânt
al lui Dumnezeu
Ascultarea este
demonstrarea
credinţei noastre.

Regula dreptului de
proprietate:
• Ascultarea de Dumnezeu
activează binecuvântarea
• Neascultarea deschide
uşa vrăjmaşului
Alegerea este a noastră !
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D. Dacă tu vei… atunci eu voi…
Deuteronomul este plin de condiţii de genul „dacă –
atunci”, referitoare la binecuvântări şi la blesteme. Putem
extrage concluzii directe şi clare din pasaje precum cel din
Deuteronom 30: 11: „Porunca aceasta pe care ţi-o dau Eu azi
nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine”. Un
sumar al versetelor 15 – 19 spune : „Iată, îţi pun azi înainte
viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti
pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti
poruncile Lui… ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul,
Dumnezeul tău să te binecuvinteze… Dar dacă inima ta se va
abate, vă spun astăzi că veţi pieri… Ţi-am pus înainte viaţa şi
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti
tu şi sămânţa ta. „
Nu putem deveni neprihăniţi prin puterile noastre mai mult
decât poporul Israel. Dumnezeu nu ne cere să fim sfinţi sau
perfecţi, ci SĂ ASCULTĂM. Dificultatea la care trebuie să
facă faţă firea este de a se supune directivelor Duhului Sfânt,
care ne este dat pentru a ne conduce în tot adevărul. Adevărul
vine doar prin Duhul Sfânt care ni-L revelează pe Isus
Cristos. Această revelaţie (adevărul) ne eliberează din sclavia
minciunii (păcatul).
Cărţile Leviticul şi Deuteronom prezintă multe căi evidente,
prin care diavolul poate încerca să se folosească de păcatele
nemărturisite şi de blestemele care lucrează în viaţa noastră.
Capitolele 27 şi 28 din Deuteronom ne prezintă o lungă listă
de păcate, şi blestemele pe care le aduc acestea. Diavolul
marchează aceste păcate, şi le foloseşte pentru a ne opresa
şi pentru a ne opri din drumul nostru de fiinţe născute din
nou. Singura cale prin care ne putem elibera de acuzaţiile şi
de atacurile lui distrugătoare este răspunzându-i cu adevărul
şi smerenia. Răspunzând acestor întrebări cu sinceritate, vom
cunoaşte modul în care putem începe să luptăm împotriva
vrăjmaşului şi vom putea localiza punctele slabe de care el
se foloseşte pentru a pătrunde în viaţa noastră. Nu-i putem
desconsidera argumentele. Trebuie să ne mărturisim păcatele
şi să ne pocăim, astfel ca sângele Mielului lui Dumnezeu, ucis
pentru nelegiuirea lumii, să poată fi aplicat în autoritate şi să le
poată şterge.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 2 - D

Versetul cheie:
Leviticul 26: 39-40
„Iar pe aceia dintre voi care
vor mai rămâne în viaţă, îi
va apuca durerea pentru
fărădelegile lor, în ţara
vrăjmaşilor lor; îi va apuca
durerea şi pentru fărădelegile
părinţilor lor. Îşi vor mărturisi
fărădelegile lor şi fărădelegile
părinţilor lor, călcările de lege
pe care le-au săvârşit faţă de
Mine, şi împotrivirea cu care
Mi s-au împotrivit, păcate din
pricina cărora...”
Condiţii pentru
binecuvântare:
Dacă mă vei asculta, ATUNCI
voi fi Dumnezeul tău!
„….Eu am venit ca
oile să aibă viaţă, şi
s-o aibă din belşug.”
(Ioan 10:10)
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E. Puterea consimţământului
Neascultarea şi cedarea în faţa lui Satan îi dă acestuia
dreptul de a avea un loc în viaţa mea.
După ce a câştigat o mică parte, el lucrează pentru a-şi forma o
întăritură. Biblia declară că păcatele se transmit copiilor, până
la a treia şi a patra generaţie. Citeşte Exodul 20: 5.

Lupta pentru putere…

Partea I – Baze scripturale
Lecția 2 - D, E

este decisă prin
consimţământul
nostru.
Biblia ne spune să nu îi facem loc diavolului (Efeseni 4: 27).
Isus a spus că cel care păcătuieşte este robul păcatului (Ioan 8:
34).

Puterea consimţământului
Consimţământul nostru, dat fie lui Dumnezeu, fie lui Satan le
dă acestora drepturi legale şi acces spre acele părţi ale noastre
implicate într-o anume faptă.
Când îl ascultăm pe
legământ. El ne separă
şi începe să domnească

diavol, încheiem cu el un
de Dumnezeu prin păcat
peste noi.

Versetul cheie: Mat. 12: 29
„Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i
jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare?
Numai atunci îi va jefui casa.”
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Învingând omul tare

Primul pas pentru
îndepărtarea omului tare,
fortificat în ruinele cetăţii
inimii noastre:
Înţelege ce pretinde el că-i dă
dreptul să fie acolo.
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F. Păcatul generaţional
Duşmanul se foloseşte de păcatele părinţilor pentru a
cere dreptul de a intra în templul urmaşilor. Drepturile
diavolului sunt valabile atâta timp cât nu suntem încă
mântuiţi.
După ce suntem salvaţi, el încă mai încearcă să se folosească
de aceste drepturi reclamate ca de o bază de operaţii pentru
a-şi menţine o poziţie internă de pe care poate înfrânge
persoana. Aceste întărituri (citadele ale răului) nu se dizolvă
automat atunci când Cristos intră în viaţa noastră. Mântuirea
înseamnă venirea lui Cristos pentru a stabili un cap de
pod al neprihănirii, în orice persoană care cheamă numele
Domnului. El îşi plantează împărăţia în mijlocul unui teren
ocupat înainte de duşman. Nu contează cât de educată sau
cât de drăguţă pare a fi o persoană; cei fără Cristos aparţin
vrăjmaşului. Cei care l-au acceptat pe Cristos pot fi liberi.
Duhul Sfânt intră acolo şi îşi începe lucrarea de restabilire a
bunătăţii şi a gloriei lui Dumnezeu, pierdute odată cu păcatul
din Eden.

G. Modelele
Principiile, aşa cum sunt conturate în Vechiul Testament,
sunt atât de durabile încât pot fi utilizate pentru a
identifica modelele binecuvântărilor şi ale blestemelor
care operează în Noul Testament.
Modelul binelui şi al răului în viaţa unui credincios este
previzibil şi se transmite de la o generaţie la alta cu atâta
acurateţe încât până şi vremurile şi locurile evenimentului
iniţial se repetă în generaţiile următoare.
Modelul transmis de la o generaţie la alta constituie o dovadă
clară a faptului că există un complot deliberat împotriva
credinciosului.
Nu există lucruri precum coincidenţele, ghinionul sau
soarta. Dacă ar fi fost aşa, ar fi însemnat că există în creaţia lui
Dumnezeu o parte care scapă controlului şi jurisdicţiei Sale.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 2 - F, G

Versetul cheie:
Exod 20: 5-6
Să nu te închini înaintea lor
şi să nu le slujeşti; căci Eu,
Domnul, Dumnezeul tău,
Sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc nelegiuirea
părinţilor în copii până la al
treilea şi la al patrulea neam
al celor ce Mă urăsc, şi Mă
îndur până la al miilea neam
de cei ce Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.
Blestemele generaţionale şi
legăturile păcatului
• Sunt reale.
• Creează căi previzibile de
la o generaţie la alta.
• Pot fi rupte uşor.
17
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Lecția 3

Mântuirea şi păcatul
A. Mântuirea şi păcatul
Diavolul nu pierde nici o ocazie de a-şi promova cauza sau
de a-şi cere drepturile.
Duşmanul profită de controlul pe care l-a dobândit asupra
strămoşilor, pentru a dezvolta o întăritură a răului în copii.
Nici chiar pentru noile făpturi în Cristos, acele uşi nu sunt
închise în mod automat. Diavolul nu-şi închide prăvălia şi nu
slăbeşte întăriturile pe care şi le-a fixat în vieţile noastre doar
pentru că „am fost mântuiţi”, după cum nici un şobolan nu ar
pleca din casa în care locuieşte doar pentru că aceasta a fost
cumpărată de către un rege. Deşi mântuirea face ca activităţile
diavolului în viaţa noastră să devină, pentru prima oară
ilegale, el totuşi va continua să-şi facă lucrarea şi să-şi ducă la
îndeplinire planurile atâta timp cât i se permite.

B. Noile făpturi şi mântuirea automată
Din nefericire nu putem arunca păcătoşii într-o maşină de
spălat a mântuirii, pentru a-i scoate de acolo strălucitori,
adevăraţi sfinţi. Îi putem scoate sfinţi, dar strălucitor de
curaţi, nu prea. Apostolii ne dau câteva exemple puternice
de comportament neadecvat după salvare. Isus I-a spus lui
Petru să îşi întărească fraţii după ce aceştia vor fi convertiţi
Mântuirea nu este un răspuns uşor sau o rezolvare rapidă
a problemelor din viaţă. A-I cere lui Isus să intre în vieţile
noastre pentru a ne elibera de întăriturile întunericului
constituie o declaraţie de război, nu de pace. Mântuirea
înseamnă să te naşti în familia lui Dumnezeu. Naşterea nu
îţi aduce educaţia, ci posibilitatea de a fi educat. Gândirea
greşită vrea să ne facă să credem că cerându-I lui Dumnezeu
să intre în inimile noastre, scoatem automat diavolul afară.
La fel cum copacii rămân acolo unde au căzut, problemele
netratate nu dispar, ci adesea doar se înrăutăţesc. Uriaşii nu
îşi strâng lucrurile imediat ce copiii moştenitori se întorc.
Suntem chemaţi „să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii
şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de
Dumnezeu” (2 Cor. 7: 1).
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Versetul cheie:
2 Corinteni 5: 17
„Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură (zidire)
nouă. Cele vechi s-au dus: iată
că toate lucrurile s-au făcut
noi.”
Mântuirea este un dar fără
plată
Dar… nu un răspuns uşor sau
o rezolvare rapidă…
O declaraţie de război, nu de
pace.
Acceptându-L
pe Dumnezeu în
inima noastră, nu-l
scoate automat pe diavol afară.
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C. Sublinieri din Romani 7
1 Ioan 3: 6 spune: „Oricine rămâne în El, nu
păcătuieşte…” Galateni 5: 16, „…umblaţi cârmuiţi de
Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”
Cum împăcăm noua viaţă cu vechea noastră natură? Dilema
lui Pavel din Romani 7, aceea de a face lucrurile pe care
nu vrea să le facă şi de a nu face lucrurile care sunt drepte,
seamănă mult cu a noastră. Firea este ca şi configuraţia iniţială
a unui calculator. Păcatul este înscris în caracterul uman.
Suntem programaţi încă de la naştere spre păcat şi distrugere.
Aceasta nu înseamnă că nu avem o voinţă liberă. Dar dacă nu
alegem una din opţiunile disponibile, programarea iniţială
greşită va controla modul de operare al calculatorului.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 3 - C, D

Exact la fel se întâmplă şi în viaţă: suntem programaţi să
păcătuim. Oamenii păcătuiesc, la fel cum câinii latră. E foarte
natural. Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Predispoziţia, tendinţa noastră spre păcat e firească. Firea
este combinaţia dintre greşeli şi slăbiciuni. Firea este natura
decăzută care are nevoie de mântuire. Păcatul este configuraţia
iniţială a „calculatorului” nostru. Dacă nu punem în aplicare
alegerea de a umbla în Duhul şi de a schimba starea iniţială, nu
vom experimenta nici una din schimbările pe care Cristos le
doreşte pentru noi, ca răscumpăraţi ai Săi.

D. Mântuirea şi sfinţirea
Mântuirea şi sfinţirea nu sunt acelaşi lucru. Mântuirea se
aseamănă cu pornirea calculatorului. Sfinţirea înseamnă
schimbarea configuraţiei iniţiale, pentru o operare nouă a
vieţii. Sfinţirea este salvarea celor care rătăcesc prin mlaştini şi
eliminarea duşmanului din templu.

Versetul cheie: 1 Corinteni 6: 20
„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe
Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu.”

aparţinem lui
ISUS
• El ne-a creat
• El ne-a răscumpărat
• Noi I-am dat
în dar inima
noastră.
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E. Nu păcatul este problema
De asemenea e important să înţelegem că nu păcatul este
problema.
Păcatul este produsul şi rezultatul actului de a crede
minciuni despre bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu.
Păcatul înseamnă necredinţă. Necredinţa are de-a face cu
neîncrederea în adevăr. Atunci, problema nu este păcatul, ci
minciuna din spatele păcatului. Fiecare încercare, ispită, sau
testare a credinţei poate fi redusă la o singură întrebare: ne
încredem în Dumnezeu? Ne încredem în Cuvântul Său? Dacă
încercăm să scoatem păcatul din vieţile noastre, fără a lua în
seamă minciunile, vom ajunge frustraţi, religioşi şi epuizaţi.
Vom cădea în aceeaşi capcană a legalismului ca şi fariseii pe
care i-am condamnat.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 3 - E

Păcatele se aseamănă cu frunzele şi fructele unui copac.
Minciunile pe care le credem sunt rădăcina. Minciunile
sunt implantate în sol (firea) şi sunt udate de cuvintele şi
acţiunile diavolului, până când fructele ucigaşe apar. Mâncăm
din fructul otrăvit, până când devenim slăbiţi spiritual,
ba chiar bolnavi de moarte. Putem distruge acele frunze
până la epuizare, şi totuşi să ne luptăm încă pentru a obţine
neprihănirea Lui. Isus a spus că a venit pentru ca să avem
viaţă, şi s-o avem din belşug, nu pentru ca să putem face faţă şi
să ne numim supravieţuitori.

Nu păcatul este problema
• Păcatul este necredinţă

COPACUL RĂULUI

Versetul cheie: Matei 12:33-34
„Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi
rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui… Căci
din prisosul inimii vorbeşte gura.”
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• Necredinţa este atunci
când nu crezi adevărul
• Problema nu este
păcatul, ci minciuna din
spatele păcatului.
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F. Neproductivi şi blocaţi
Înainte de a-i condamna pe alţii pentru că nu duc bătălia
credinţei foarte bine, haideţi să luăm în considerare
minciunile şi întăriturile greşelii sub care poate că ei se
află.
Oamenii prinşi în viciul minciunii sunt ineficienţi şi
neproductivi pentru Împărăţia lui Dumnezeu, fără a mai
vorbi de frustrarea lor. Sunt foarte predispuşi spre eşecuri
spirituale şi morale majore, oridecâte ori încearcă să facă ceva
semnificativ pentru Dumnezeu. Diavolul i-a făcut confuzi
şi ineficienţi. Diavolul obişnuieşte să ne atace pe două căi:
prin comportamentul învăţat şi prin convingerile noastre.
Multe dintre părerile pe care ni le formăm în timpul copilăriei
nu sunt adevărate, şi pot fi privite ca nişte greşeli în esenţa
sufletelor noastre. Credinciosul care persistă în îndoială şi
nehotărâre se află în pericolul de a deschide o uşă prin care
Satan pătrunde, pentru a-şi fixa întăriturile, folosindu-se de
păcatele din trecut.

Erorile de pe hard-disc
conduc la erori de tipărire.
Singura poziţie sigură în condiţia noastră compromisă este să
rămânem în turnul tare al lui Cristos, să învăţăm şi să creştem
sub protecţia Duhului Sfânt. Altfel vom fi ca o fortăreaţă
ale cărei uşi sunt larg deschise. Atâta timp cât vrăjmaşul nu
e în preajma noastră, avem siguranţă şi pace. Dar atunci
când credinciosul atrage atenţia asupra sa opunându-se
duşmanului, Satan va începe să riposteze. Mulţi dintre cei care
se plâng că „totul a fost bine înainte de a începe să-L servim pe
Domnul sau să citim Biblia” ar trebui să verifice dacă porţile
vieţilor lor sunt închise.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 3 - F

Inima este îngreunată
şi apăsată. Minciunile
din inimă duc la un
comportament păcătos.
Eliberează-ţi şi restaureazăţi viaţa
• Isus este cel mai minunat
Consilier
• Adevărurile biblice
formează fundaţia
• Ascultarea este cheia
• Adevărul ne eliberează

Versetul cheie: Psalmul 61: 3
„Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva
vrăjmaşului.”
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G. Credinţa
Cele două locuri în care se petrece procesul de a crede,
sunt:

1. inima

Partea I – Baze scripturale

2. mintea
Din păcate, cele două elemente nu cred acelaşi lucru.

Mintea crede un lucru.
(Pocăinţa înseamnă: „a-ţi
schimba mintea.”)

Inima crede alt lucru.
Vindecarea începe atunci când
credem adevărul şi eliminăm
minciuna atât din mintea, cât şi
din inima noastră.
Împărţirea, dihotomia şi modul contradictoriu de gândire
dintre minte şi inimă crează nesiguranţă şi vulnerabilitate.
Deschidem astfel poarta duşmanului care ne aduce durere şi
minciuni.

Versetul cheie: Romani 12: 2
„…Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”
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Lecția 3 - G

Incă un gând
pentru a medita
asupra lui:
Nu toate gândurile pe care
crezi că le-ai gândit sunt
gândurile tale. Clarificarea
sursei gândurilor tale este
crucială.

Inima împărţită
De multe ori nu mintea este
legată, ci inima.
Minciuna provoacă o
traumă emoţională ascunsă
în memorie.
Isus este adevărul care
dezarmează minciuna şi
eliberează inima de durerea
memoriei.
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H. Negarea şi urmările
Mulţi dintre noi nu au rezolvat dilema minţii împărţite.
Trăim într-un turn de fildeş al aşteptărilor religioase care
nu permit întreruperi ale realităţii. Negarea adevărului
obstrucţionează lucrarea pocăinţei şi a harului în viaţa noastră.
Pocăinţa înseamnă schimbarea minţii, eliminând pretextele
şi imaginaţia nefolositoare, pentru a ne alinia gândurile la
adevărul lui Dumnezeu. Oscilăm între două opinii, mişcândune între poruncile Duhului şi chemările firii. Ca şi credincioşi,
nu realizăm nimic durabil pentru Împărăţie, ci doar săpăm o
brazdă, mişcându-ne înainte şi înapoi în nehotărârea noastră.
Cu cât oscilăm mai mult, cu atât mai adâncă va fi brazda.

Di-Psihos înseamnă „suflet despărţit în două.”

Omul cu gândirea nestatornică

Mulţi dintre noi, nerecunoscând pericolul în care ne aflăm şi
nici şiretenia vrăjmaşului, ne considerăm suficient de deştepţi
pentru a ne alege singuri calea. Nu urmăm în mod consecvent
călăuzirea Duhului Sfânt. Îl urmăm doar un timp, apoi
credem că ne vom putea găsi singuri calea de a ieşi din jungla
păcatului. Oscilăm între umblarea în Duhul şi umblarea după
poftele firii. Iacov spune că un om nestatornic este instabil în
toate căile lui. Cuvântul grecesc pentru gândirea dublă este „di
psihos” – cu două suflete sau sfâşiat între două opinii. Înţelesul
nu este doar acela de slab în credinţă, ci acela de a fi dispus să
meargă în egală măsură şi pe calea neprihănirii, dar şi pe calea
neadevărului.

Partea I – Baze scripturale
Lecția 3 - H

Versetul cheie:
Iacov 1: 6, 8
„Dar s-o ceară cu credinţă, fără
să se îndoiască deloc: pentru
că cine se îndoieşte, seamănă
cu valul mării, tulburat şi
împins de vânt încoace şi
încolo… căci este un om
nehotărât şi nestatornic în
toate căile sale.”
Umblarea în Duhul
Ascultarea este cheia
eliberării.
Acceptarea adevărului
ne eliberează de legătura
minciunii.
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I. Vindecarea şi eliberarea
Cunoaşterea adevărului este cheia eliberării, a vindecării
spirituale şi a libertăţii credinciosului.
De multe ori, eliberarea aduce şi vindecarea trupului.
Deseori apăsarea din suflet (emoţiile) a creat durere fizică
în corp. Când doctorii nu pot găsi motivul patologic al
bolii, presupunem că vrăjmaşul lucrează pentru a submina
funcţiile vieţii în corp. Ce altă cale e mai bună pentru a recolta
rezultatele minciunilor decât incapacitarea corpului, „ţesut în
mod măreţ şi minunat”, imaginea lui Dumnezeu reflectată în
noi?

Partea I – Baze scripturale
Lecția 3 - I

Isus este calea,
adevărul şi viaţa.
Ioan 14: 6

Scopul cel mai important al lui Dumnezeu şi dorinţa inimii
Sale este să avem biruinţă şi să predicăm Evanghelia. Singura
modalitate prin care putem face acest lucru este să îmbrăţişăm
moartea de la Calvar şi Învierea. Doar umblând în adevăr
(Isus) se va putea observa adevărata glorie şi scopul lui
Dumnezeu, după a cărui chip am fost făcuţi. Dorinţa cea mai
mare a lui Dumnezeu şi cel mai mare bine al nostru este să
trăim visul pe care El l-a pus în viaţa noastră.

Restaurarea aduce:
• Putere interioară
Versetul cheie: Matei 10: 7-8
„Şi pe drum, propovăduiţi… vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe
morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi
primit, fără plată să daţi.”

• Iertare
• Speranţă şi vindecare
• Pace
• Recăpătarea inocenţei
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Partea II

Manualul Luptătorilor
A. Manualul de război
Cuvântul lui Dumnezeu este un manual asupra războiului
spiritual. Ne arată strategia pentru eliberarea captivilor şi
pentru salvarea celor târâţi spre moarte. (Vezi Proverbe
24: 11-12.)
Aici sunt prezentate cu consecvenţă şi acurateţe – dacă nu în
detaliu, cel puţin prin principii – soluţiile la fiecare experienţă
şi condiţie umană. Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu
devin dinamice şi puternice atunci când sunt specifice.
Provocarea vieţii şi a uceniciei creştine constă în a învăţa şi a
aplica principiile generale ale Scripturii situaţiilor specifice din
viaţa noastră.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 1 - A, B

B. Strategia de război
Marele Tablou trebuie să includă planul lui Dumnezeu pentru
rasa umană şi strategia lui Satan de distrugere a acesteia.
Cuvântul lui Dumnezeu este plin de informaţii şi de
instrucţiuni menite să ne aducă cunoaşterea adevărului.
Acesta este manualul de război al soldatului, care ne oferă
planul bătăliei pentru a recupera de la Satan lucrurile care
de drept aparţin credinciosului. Isus a început lucrarea de
restaurare când a coborât în inima infernului, pentru a-i
smulge diavolului cheile pe care Dumnezeu le dăduse lui
Adam şi Evei în Grădina Eden. El a recuperat autoritatea
asupra iadului şi a morţii.
El ne-a însărcinat să continuăm lupta împotriva duşmanului,
pentru ca Împărăţia Sa să vină, pentru ca voia Tatălui nostru
să se facă, atât în Cer cât şi pe pământ. Împărăţia Sa nu va
veni printr-o legislaţie de eradicare a păcatului, ci aducând
lumina Evangheliei celor care zac în minele şi în închisorile
întunericului interior. Cuvântul lui Dumnezeu nu se va
întoarce la El gol şi fără rod, ci Îi va îndeplini voia oriunde este
răspândit şi oricând este aplicat credinţei.

Versetul cheie:
2 Corinteni 10: 4
„Căci armele cu care
ne luptăm noi, nu sunt
supuse firii pământeşti,
ci sunt puternice, întărite
de Dumnezeu ca să surpe
întăriturile.”
Cuvântul lui Dumnezeu
este manualul de bază
Manualul luptătorului
spiritual ne arată
principiile,
strategia şi armele
pentru a distruge
întăriturile.
25
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C. Lumea spirituală
Pentru a ne mişca cu încredere pe câmpul de luptă,
trebuie să înţelegem mai în profunzime caracterul şi
organizarea lumii spirituale.
Observăm legăturile complexe şi inter-relaţionarea din lumea
înconjurătoare a sistemului alimentar, a rotaţiei Pământului şi
a legăturilor de internet prin sateliţi. Sistemul care guvernează
viaţa pe Pământ reprezintă un mănunchi de detalii, începând
cu structura moleculară şi neurotransmiţătorii din funcţia
neurologică a creierului şi până la arterele gigantice, la
sistemul masiv de tranzit care împânzeşte această ţară. Toate
aceste reţele sunt valide şi operează într-un anume scop. La
fel de adevărate sunt şi structurile complicate şi scopurile
din lumea spirituală. Aceasta din urmă este organizată
cu înţelepciune, cu mult dincolo de înţelegerea noastră,
şi este mult mai dezvoltată decât lumea fizică. Lumea
spirituală operează printr-o ierarhie de domnii, de puteri şi
de principalităţi asemănătoare cu lumea naturală. Noi însă
nu suntem foarte conştienţi de acestea, pentru că o putem
distinge doar prin Duh.
Dacă ni se pare rezonabil să credem că tot ceea ce operează
în lumea tangibilă îşi are corespondentul în lumea spirituală,
atunci ni se va părea plauzibil ca moştenirea spirituală să
opereze pe principiul moştenirii genetice. La fel ca moştenirea
biologică, moştenirea noastră spirituală poate conţine un
amestec de binecuvântări şi de blesteme, depinzând de
neprihănirea înaintaşilor noştri. Acest fapt s-ar putea să nu fie
corect, dar este legal.
Puterea adevărului din Scriptură transcende timpul şi
anticipează schimbarea. Denominaţiunile şi grupările noastre
religioase s-ar putea să recunoască cam greu schimbările
de paradigmă pe care societatea le face, dar Cuvântul lui
Dumnezeu a existat înainte de orice tendinţe şi va rămâne
adevărat şi când acestea vor fi dispărut. Cuvântul rosteşte
adevărul cu privire la cele mai complexe nevoi umane.
Adevărul este puterea de care avem nevoie să învingem
demonii iadului, oriunde i-am întâlni. Lucruri precum
infestările demonice şi multiplele tulburări de personalitate,
ne indică această bătălie spirituală care se dă pentru sufletul
uman şi care nu constituie un mister pentru Dumnezeul
Omniscient şi Atotputernic.
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Lecția 1 - C

Versetul cheie:
Efeseni 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.”
Cetăţi ruinate
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D. Ocupaţie sau proprietate
„Posedarea demonică” este un termen nefolositor. Nu vă
lăsaţi atraşi în discuţii inutile despre posibilitatea ca un
creştin să fie sau nu posedat de demoni.
În limba engleză, posesia are două sau trei înţelesuri: a ocupa,
a controla sau a deţine proprietatea. Termenii nu înseamnă
acelaşi lucru şi nici nu pot fi interschimbabili. Prin urmare,
dacă cineva poate controla locul pe care îl ocupă, s-ar putea ca
el să nu controleze locul al cărui proprietar este. Să facem un
pas mai departe:

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 1 - D

• A controla prin ocupare nu înseamnă că suntem
proprietari.
• Putem ocupa lucruri care sunt în proprietatea noastră şi
putem poseda lucruri pe care nu le ocupăm. Diferenţa
dintre un moşier şi un arendaş ilustrează acest fapt.

Cine este în casă ?
Când suntem salvaţi, Regele cumpără casa. Dar faptul că
Regele cumpără casa nu înseamnă că şoarecii vor pleca. Un
rege poate avea un palat care este plin de şoareci, dar aceştia
nu sunt proprietarii castelului, în ciuda faptului că părţi din
acesta sunt ocupate de şoareci.
Mulţi creştini sunt dependenţi de jargonul teologic al
credinţelor lor şi rămân blocaţi, pentru că doctrina nu le
permite o explicare adecvată sau un remediu pentru condiţia
de suferinţă umană pe care o experimentează. Pentru că ei
cred că un creştin nu poate avea un demon, nu au idee cum să
explice lucrurile ciudate pe care le văd şi le simt. Nu au nici o
cale de a-l identifica pe cel care este în casă, şi nici nu ştiu ce să
facă.

Cine se află în casă?

Versetul cheie: Matei 12: 25
„…Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi, este pustiită;
şi orice cetate sau casă, dezbinată împotriva ei însăşi, nu poate
dăinui.”
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E. Şoareci, gunoi şi Regele
La fel cum un rege ar da porunca de a se pune capcane
şi de a se astupa găurile de şoareci, tot la fel şi Regele
Isus ne-a dat, prin Duhul Sfânt, dreptul de a profita de
autoritatea Sa pentru a curăţi casa.
Noi suntem templul Duhului Sfânt. Odată ce suntem
mântuiţi, aceasta însemnând a intra sub autoritatea Sa,
procesul salvator al restaurării şi al sfinţirii începe. Exact
acelaşi lucru li s-a întâmplat copiilor lui Israel când au sosit,
în final, la moştenirea lor, după o absenţă de 430 de ani. Deşi
Ţara Promisă era încă moştenirea lor legală, au găsit-o invadată
de uriaşi şi fortificată prin cetăţi ale naţiunilor păgâne.
Noi suntem darul Tatălui pentru Fiul Său, suntem moştenirea
lui Cristos. Dar la fel ca şi Tara Promisă, am devenit un regat
plin de rele şi supus duşmanului. Oridecâte ori cedăm ispitei
duşmanului, îmbrăţişăm minciuna, iar el îşi extinde teritoriul.
Regula spirituală a jocului este: „cui doreşti să te supui, aceluia
îi vei fi sclav.” Fiecare act de ascultare de Satan (păcat) îi
permite acestuia să îşi lărgească domeniul pe care l-a câştigat
prin „păcatele strămoşilor”, până când drepturile pe care le-a
moştenit prin păcatele generaţiilor trecute devin ferm fixate în
noi.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 1 - E

Posesiune sau
demonizare

Diavolul se foloseşte de păcatele părinţilor pentru a câştiga
dreptul legal de a pătrunde în templul urmaşului. „Drepturile”
diavolului sunt legale doar până în momentul când suntem
salvaţi. El se foloseşte de aceste drepturi pe care le pretinde
pentru a-şi forma o bază de acţiune care îi oferă o poziţie
internă de pe care poate înfrânge persoana. Aceste citadele
ale răului nu dispar în mod magic atunci când Isus intră viaţa
cuiva.

Versetul cheie: Ioan 10: 29
„Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi
nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.”
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Lecția 2
Invazia

A. Necazuri încă de la început
Legăturile şi întăriturile unei persoane reflectă tipul şi
natura păcatelor comise de către părinţii acesteia, păcate
care autorizează la început existenţa acelor locuri întărite.
Păcatele se înmulţesc precum şoarecii. Acest fapt este evident
în tiparele specifice opresiunii şi atacurilor care tulbură
indivizii. Tiparele se repetă de la o generaţie la alta cu detalii şi
o acurateţe uimitoare, aproape până la previzibil.
Duşmanul este familiarizat cu rănile şi slăbiciunile supuşilor
săi. El foloseşte aceste informaţii pentru a-şi întări proprietatea
asupra generaţiei următoare. Se foloseşte de frică pentru a
creea iluzia puterii şi îi intimidează pe credincioşi făcându-i
să creadă că are mai multă forţă decât Dumnezeu. Noi uităm
că diavolul este instrumentul lui Dumnezeu pentru a-l rafina
şi a-l purifica pe credincios. El este copilul rătăcitor al lui
Dumnezeu, amăgit să-şi creadă propriile minciuni şi care, în
final, va fi aruncat în lacul de foc pentru răzvrătirea sa.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 2 - A, B

Versetul cheie:
Ps. 51: 5
„Iată că sunt născut în
nelegiuire, şi în păcat m-a
zămislit mama mea.”

B. Diagrama
Această diagramă ne ajută să explorăm şi să înţelegem
planul de distrugere pe care Satan l-a proiectat pentru noi
încă de la început.
Vom reprezenta printr-un cerc viaţa voastră şi tot ce ţine de
voi: trupul vostru, sufletul, duhul; trecutul vostru, prezentul
şi viitorul; mintea, voinţa, emoţiile; speranţele, talentele
şi visurile. Întreruperile, ca nişte porţi deschise într-o
fortăreaţă, reprezintă uşile pe unde duşmanul pătrunde. El a
câştigat dreptul legal de acces prin aceste pasaje prin păcatele
generaţiilor anterioare.

Păcatele părinţilor
generează o moştenire
spirituală nedumnezeiască
pentru urmaşi
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C. Întăriturile
Deschizăturile reprezintă punctele unde Satan a câştigat
acces în viaţa ta, prin păcatele generaţiilor anterioare.
Întăriturile sunt acumulări ale păcatelor şi activităţi ale
demonilor care operează prin blestemele şi nedreptăţile
generaţiilor trecute.

D. Puntea neprihănirii
Mântuirea înseamnă sosirea lui Cristos în viaţa noastră, pentru
a instaura o punte a neprihănirii, în toţi cei ce cheamă numele
Domnului. El Îşi plantează împărăţia în mijlocul domeniului
duşmanului. Nu contează cât de decăzută sau cât de simpatică
pare o persoană. Cei fără Cristos aparţin duşmanului. Cei
care Îl acceptă pe Cristos pot fi eliberaţi. Duhul Sfânt intră
şi Îşi începe lucrarea de restabilire a bunătăţii şi a gloriei lui
Dumnezeu, care a fost pierdută odată cu păcatul originar.
Isus instaurează o punte ocupată de neprihănire şi spune:
„…umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii
pământeşti” (Galateni 5: 16). El doreşte să ne disciplineze
prin Cuvânt, pentru ca să înţelegem privilegiile şi autoritatea
pe care o avem ca şi credincioşi pentru a lupta împotriva
duşmanului, prin Duhul Sfânt. Ascultarea de Duhul Sfânt este
drumul spre libertate. Acesta cunoaşte drumul de ieşire din
teritoriul duşmanului, dar El nu ne va forţa să ieşim. A-L IUBI
PE DUMNEZEU ÎNSEAMNĂ A ALEGE SĂ I TE SUPUI.
Această iubire Îi permite lui Dumnezeu să se manifeste prin
stabilirea unei relaţii dătătoare de viaţă faţă de noi, copiii Lui
răpiţi şi înstrăinaţi.
Dar mulţi dintre noi au o gândire nestatornică şi oscilează
între Duh şi fire. Când trăim „în fire” suntem o pradă uşoară
pentru ispititor. Diavolul ne oferă opţiunea de a-i crede
minciunile. Dacă îmbrăţişăm minciuna, atunci păcătuim. El ne
târăşte în fortăreaţa sa şi încearcă să ne ţină acolo. Duhul Sfânt
vine pentru a ne convinge de păcat. Dacă ne vom supune Lui
şi dacă ne vom căi, suntem salvaţi din ghearele duşmanului.
Dacă nu ne vom căi, vom rămâne blocaţi în acea legătură şi ne
vom adânci tot mai adânc în păcat.

30

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 2 - C, D

Versetul cheie:
Isaia 42: 13
„Domnul înaintează ca un
viteaz, Îşi stîrneşte râvna
ca un om de război; înalţă
glasul, strigă, Îşi arată puterea
împotriva vrăjmaşilor Săi.”

Odată ce Isus stabileşte
acea punte a neprihănirii,
războiul este declanşat!
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E. Omul Tare
Vechiul Demon Conducător
Vechiul demon conducător este spiritul care se instalează
pe linia familiei tale.
Aşa cum Duhul Sfânt domneşte peste restaurarea unei vieţi,
tot la fel se pare că diavolul a însărcinat pe unul dintre ai săi
cu responsabilitatea de a se „ocupa” de distrugerea persoanei.
L-am numit pe acesta Cel ce Ţine Evidenţele, sau Vechiul
Demon Conducător (V.D.C.). El este cel care supraveghează
toate activităţile demonice dintr-o viaţă. Ştie conturile
păcatelor generaţiilor trecute. Ştie care blesteme sunt încă
active şi ce acţiuni legale pot fi întreprinse asupra persoanei,
deşi teoretic, cea mai mare parte a activităţii sale asupra
creştinului este comisă ilegal.
El ştie care uşi sunt deschise, ce demoni se află în întărituri
şi cine cui răspunde în ordinea autorităţii demonice. El ştie
ce jurăminte şi ce cuvinte sunt încă în circulaţie. Datoria lui
este să susţină activitatea de distrugere în viaţa persoanei de
care el e responsabil. Mulţi oameni au crezut că nu e înţelept
să vorbeşti diavolului şi au evitat această abordare în trecut.
Singurele perioade când auzeam pe cineva vorbind diavolului
era în timpul eliberărilor, şi atunci acest lucru se făcea ţipând
la el. (Nici măcar nu e nevoie să ne ridicăm vocea la demoni,
decât dacă ne îndoim de autoritatea noastră în Cristos. Dacă
ne îndoim de aceasta, mai bine nu le vorbim deloc.) Când le
ordonăm să spună adevărul, în numele lui Isus – „care va fi
adevărat acum şi în ziua judecăţii” – putem avea încredere că
vom aduna informaţia necesară. Isus le-a vorbit demonilor
în multe ocazii. El le-a respectat eforturile, ba chiar le-a şi
răspuns cererilor, lăsându-i să intre în porci. E evident că ei nu
au ghicit unde vor merge porcii, dar Isus a ştiut.
Deoarece demonii sunt organizaţi în ierarhii de putere, îi
putem lega unul de altul şi îi putem trimite împreună afară
în acelaşi timp. Când sunt alungaţi în numele lui Isus şi când
terenul lor legal le-a fost smuls, când credinciosul îşi cunoaşte
autoritatea, nu mai e atât de dificil să ai de-a face cu demonii.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 2 - E

Versetul cheie:
Matei 12: 29
„Sau, cum poate cineva să
intre în casa celui tare, şi să-i
jefuiască gospodăria, dacă
n-a legat mai întâi pe cel tare?
Numai atunci îi va jefui casa.”
Omul tare de care vorbeşte
Isus este directorul executiv
al răului, însărcinat să te
distrugă.
Trebuie să biruim
Omul Tare
Cel ce Ţine
Evidenţa este la
curent cu toate
uşile deschise
şi blestemele
din viaţa ta
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F. Spunând pe nume demonilor
Multe dintre căpeteniile diferitelor întărituri răspund
direct Vechiului Demon Conducător (V.D.C.) care se
găseşte ascuns în spatele numelui persoanei, la fel cum ar
apărea pe certificatul de naştere.
V.D.C. poate fi folositor în grăbirea eliberării şi a vindecării.
Atunci când îi putem vorbi cu autoritatea pe care ne-a dat-o
Isus în Matei 10:1 şi în Luca 10: 19, folosind înţelepciune şi
respect, putem aştepta protecţia lui Dumnezeu pentru a nu fi
dezamăgiţi. Toţi demonii trebuie să spună adevărul când li se
ordonă aceasta, în numele lui Isus Cristos, Fiul Dumnezeului
iubitor. Propria lor mărturie poate fi folositoare pentru a-i
incrimina.
Este important să fim specifici cu duşmanul când avem de-a
face cu el. E nevoie să-l numim. El e foarte legalist şi literal,
pentru a nu mai vorbi de religiozitatea sa. E nevoie să „punem
punctul pe i” şi să „punem punct la sfârşitul propoziţiei”
înainte ca el să-şi recunoască partea în toată afacerea.
Biblia ne prezintă două modele de a-l numi pe diavol: după
ceea ce face şi după lucrul de care se agaţă. „Duhul neputinţei
bolii”, „duhul apăsării”, „duhul fricii” şi „duhul muţeniei şi al
surzirii” sunt doar câteva exemple de numire a duşmanului
după ceea ce face.
Daniel 10: 10-21 ne oferă o perspectivă asupra lucrurilor la
care ţine duşmanul şi asupra activităţii spiritelor teritoriale.
Acestea conduc teritorii şi regiuni. Trăind în acele teritorii,
sub conducerea aceea, noi suntem supuşi daunelor, mai ales
dacă suntem inconştienţi de existenţa acelor duhuri. Din
moment ce V.D.C. ne consideră pe mine sau pe tine drept
teritoriul lui, este logic ca el să-şi ia numele după domeniul
pe care îl stăpâneşte, la fel cum făcea şi prinţul Persiei. El se va
identifica prin numele persoanei de care se ocupă, folosinduse de numele acesteia de pe certificatul de naştere, pe care şi-l
va lua ca aparţinându-i. Uneori, el foloseşte o poreclă. Dacă
suspectaţi acel fapt, legaţi-l prin ambele nume.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 2 - F

Versetul cheie:
Matei 10: 1
„Apoi Isus a chemat pe cei
doisprezece ucenici ai Săi,
şi le-a dat putere să scoată
afară duhurile necurate, şi să
tămăduiască orice fel de boală
şi orice fel de neputinţă.”
Identificarea demonilor…
Ne dă putere asupra lor la
fel cum diagnosticarea unei
boli ne dă posibilitatea să
prescriem un tratament
adecvat.
V.D.C.

Vechi, ancestral, fortificat
Demon, diavol
Conducător, păstrează
evidenţele
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G. Minciuna–activarea seminţelor rele ale
păcatului
Isus a povestit o parabolă despre un om care şi-a însămânţat
câmpul, dar pe când el dormea, a venit vrăjmaşul care a
semănat neghină.
Despre ce câmp vorbeşte Isus? Care este pământul sufletului
uman? Diavolul este duşmanul care iese în noapte pentru
a semăna minciuni (seminţe ale răului) în solul proaspăt
cultivat al sufletului nostrum; plantează seminţele rebeliunii,
ale respingerii şi ale perversiunii în pământul delicat şi
inocent al copilăriei; profită de inocenţa noastră, făcându-şi
explicaţiile şi argumentele să sune cât mai corecte; se foloseşte
de oportunitatea de a planta în vieţile noastre tinere aceleaşi
minciuni distructive pe care le-a însămânţat şi în părinţii
noştri.
Pe măsură ce noi, sau cei care au autoritate asupra noastră îi
dăm consimţământul, prin alegerile noastre, Satan va fructifica
acele minciuni, sperând să activeze întăriturile. Acele seminţe
produc apoi roadele amărăciunii şi ale separării, prin care
condiţia noastră de fiinţe pierdute se perpetuează, separândune de dragostea lui Dumnezeu. Acestea devin întărituri ale
răului, prin care diavolul operează, legându-ne în păcate care
ne rupe legătura cu Dumnezeu. Suntem închişi astfel în durere
şi în înfrângere.
Iacov spune că păcatul este conceput atunci când dorinţele
noastre ne fac să fim atraşi de ispititor. Avem aici o analogie
spirituală a adevărurilor şi principiilor prin care funcţionează
reproducerea. Pofta firii (ovulul) este fertilizat prin minciuna
ispititorului (sperma). Când cele două intră în contact, este
conceput păcatul. Păcatul ajuns la maturitate aduce moartea.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 2 - G

PROVERBE 22:15
NEBUNIA ESTE
LIPITĂ DE INIMA
COPILULUI

Versetul cheie: Iacov 1: 14-15
„Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi
momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi
păcatul odată făptuit, aduce moartea.”
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Lecția 3

Inima Împărţită
A. Părţile interioare
Biblia ne oferă o perspectivă avansată asupra lucrării
interioare din inima omului şi asupra strategiei
duşmanului de distrugere a noastră în Psalmul 51: 6:
„Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să
pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu.”
Psalmistul face o referire indirectă la părţile interioare ascunse
în Psalmul 86:11 când Îi cere Domnului: „Fă-mi inima să
se teamă de Numele Tău.” O inimă care nu se uneşte cu
Dumnezeu este formată din părţi, din dispoziţii împărţite, din
afecţiuni şi motive amestecate.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 3 - A

Părţile interioare
Proverbe 11: 3 spune ”
Neprihănirea oamenilor cinstiţi
îi cârmuieşte fără teamă, dar
vicleniile celor stricaţi le aduc
pieirea”. Neprihănirea înseamnă
sănătate, împlinire şi unitate
interioară. Psalmul 139: 13,
16 declară: „Tu mi-ai întocmit organele, Tu m-ai ţesut în
pântecele mamei mele… Când nu eram decât un plod fără
chip, ochii Tăi mă vedeau…”
Cuvântul evreiesc pentru părţile interioare, „kilyah” înseamnă:
rinichi, fiinţă interioară, inimă, minte, spirit şi sâmbure (de
grâu). Interpretarea acestui cuvânt are un înţeles mai amplu
decât cel referitor la organele interne. Vindecarea interioară
are de-a face cu aceste părţi şi cu minciuna care le-a legat.
Acele părţi din noi care găzduiesc stările neprielnice ale
omului carnal, neconvertit, cunoscut şi sub numele de fire,
sunt de fapt părţile care conţin întăriturile vrăjmaşului.
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Versetul cheie:
Ps. 51: 6
„Dar Tu ceri ca adevărul să
fie în adâncul inimii: fă, deci,
să pătrundă înţelepciunea
înăuntrul meu.”
Rănile emoţionale

Provin din durerea şi
sentimentul de vinovăţie
simţite atunci când au fost
crezute minciunile.
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B. Humpty Dumpty şi cioburile fiinţei umane
Versurile din copilărie, „Humpty Dumpty şedea pe un
perete, Humpty Dumpty a căzut rău şi nici caii regelui,
nici oamenii regelui nu l-au mai putut repara pe Humpty”,
ilustrează bine ceea ce se întâmplă în vieţile tinere şi
fragile ale multor oameni.
Aici se petrece acelaşi lucru ca atunci când o ceaşcă este lovită
cu un ciocan. Se face ţăndări.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 3 - B

Ceşti şi traume

Disociere

Copiii sunt ca o ceaşcă. Vieţile lor sunt lovite de către
traumele morţii, ale divorţului, ale neînţelegerilor, abuzului
şi crizelor. Uneori, trauma poate fi foarte evidentă ca o
tortură sau abuz, sau poate fi subtilă precum o cicăleală între
colegi. Criza pregăteşte oportunitatea pentru ca mintea să fie
disociată. Disocierea este abilitatea minţii de a se separa de
o durere intensă sau de frică prin refocalizare şi distragere.
Formele uşoare de disociere se numesc „a visa cu ochii
deschişi.”Toţi am făcut aceasta. Profesorul este plicticos, iar
noi privim afară pe fereastra clasei. Suntem readuşi la realitate
când ni se strigă numele, dar nu înţelegem logica formulei
care a fost scrisă pe tablă în timpul absenţei noastre mentale.
Nu înţelegem pentru că ne-am separat de conştientizare.
Golurile din memorie sunt uneori rezultatul unor evenimente
traumatizante din copilărie. Aceste bucăţi fragmentare poartă
încă în ele esenţa persoanei, cu privilegiile voinţei şi ale luării
de decizii.

Versetul cheie:
Proverbe 18:14
„Duhul omului îl sprijineşte la
boală; dar duhul doborât de
întristare, cine-l va ridica?”
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C. Fragmentarea
Strategia lui Satan de divizare şi de cucerire slăbeşte
unitatea şi puterea persoanei, pregătind-o pentru
distrugere.
În abuzul sexual, de exemplu, mintea deseori se disociază
de persoană, sau emoţiile sunt închise într-o parte care le
îngheaţă. Ca rezultat, memoria este blocată, sau abilitatea
persoanei de a avea sentimente este îngrădită.
Trauma, fragmentarea care rezultă, şi demonizarea victimei
devin posibile deoarece mintea şi voinţa îşi părăsesc poziţiile
de gardă ale fortăreţei. Vrăjmaşul se năpusteşte înăuntru şi
îşi introduce minciunile (Luca 11: 18-22) în porţiunea care
a fost separată de întregul persoanei. Această minte permite
uneori formarea de identităţi separate, din fragmentele care
păstrează o parte din elementele caracteristice ale persoanei,
în scopul de a face faţă crizei. Aceste „părţi” create de minte,
sau personalităţi, deşi sunt incomplete în ele însele, sunt
însărcinate să ducă la îndeplinire anumite sarcini. Prin
trimiterea spre păstrare a evenimentelor, a informaţiilor, a
secretelor în anumite „părţi” create de minte, gândirea noastră
crede că poate controla acele evenimente. Personalităţile
multiple sunt o percepţie, deşi există, şi întotdeauna va
exista, doar o singură persoană în fiecare om. Fragmentarea
şi disocierea sunt calea minţii de a face faţă dificultăţilor sau
realităţii confuze. Deşi personalitatea multiplă este o aşa
numită „închipuire a percepţiei persoanei”, e nevoie să se
lucreze la realităţile percepute de mintea ei, pentru ca acea
persoană să fie restaurată prin intermediul adevărului.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 3 - C

Versetul cheie:
Ps. 33: 16-17
„Nu mărimea oştirii scapă pe
împărat, nu mărimea puterii
izbăveşte pe viteaz. Calul nu
poate da chezăşia biruinţei, şi
toată vlaga lui nu dă izbăvirea„

Isus şi toţi oamenii regelui
„…Toţi caii regelui şi toţi oamenii regelui nu l-au putut repara
pe Humpty”, dar Regele poate!
Integrarea psihologică a părţilor sau a personalităţilor
din trecut a fost un efort obositor şi nefolositor, fără vreo
înţelegere clară a procesului de care e nevoie pentru a duce la
îndeplinire reunirea fragmentelor.
Partea II – Strategii de consiliere
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Avându-l pe Isus ca şi
consilier, ceea ce „nici caii
regelui, nici oamenii regelui
nu au putut să facă”, poate
realiza Isus într-o secundă.
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D. Micile părţi umane
Micile părţi umane îşi asumă rolul şi responsabilitatea de
a proteja esenţa persoanei de durere şi de pericolele grave.
Loialitatea cioburilor fiinţei umane faţă de esenţa persoanei
le face pe acestea să-şi asume rolul de „protejare” a persoanei.
Ele cred că activitatea lor va da persoanei siguranţă şi adăpost
în faţa altor dureri. În mod neînţelept, acest lucru se face prin
chemarea de demoni care să le ofere puterea şi ajutorul, părţile
umane nesuspectând că vor deveni subjugate de chiar puterile
în care s-au încrezut pentru protecţie.
Aceste părţi umane cred minciunile demonilor care le
capturează, crezând că aceştia le sunt protectori. Întrucât
măsura în care ele acţionează, potrivit instruirii subconştiente
şi influenţei acestor protectori demonici, părţile umane
cooperează cu duşmanul. Acesta e acum capabil să ducă la
îndeplinire diverse sarcini împotriva persoanei, prin care va
sabota şi va diminua sănătatea şi siguranţa individului. Partea
fragmentată va fi blocată şi ţinută captivă de către spiritele
demonice, ca şi cum ar plăti o recompensă celui care a răpit-o.
Fragmentarea este strategia de divizare şi de cucerire a lui
Satan, prin care sunt subminate unitatea şi puterea persoanei,
pregătind-o pe aceasta pentru distrugere.

Pe scurt
Când ceaşca psihicului uman este spartă, duşmanul vine
repede pentru a câştiga teren pe seama cioburilor separate de
miez. El le învăluie cu minciuni, le înconjoară cu îngrijitori
răi şi cu spirite ale întunericului potrivite scopurilor sale. Iuda
v.19 face referire la batjocoritorii care în zilele de pe urmă
vor fi „supuşi poftelor firii, cei care dau naştere la dezbinări”.
Cuvântul grecesc pentru dezbinare are înţelesul de a rupe
în bucăţi. Aceste fragmente ale psihicului uman formează
nucleul în jurul căruia duşmanul îşi va forma întăritura. Aceste
„mici părţi umane”, ţinute prizoniere în suflet, sunt ostatice
ale spiritelor demonice care perpetuează minciuna. Multe din
aceste părţi au învăţat să „coopereze cu duşmanul”, crezând că
fac ceea ce este bine.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 3 - D

Versetul cheie:
2 Corinteni 4: 6
„Căci Dumnezeu, care a
zis: ‘Să lumineze lumina
din întuneric’ ne-a luminat
inimile, ca să facem să
strălucească lumina
cunoştinţei slavei lui
Dumnezeu pe faţa lui Isus
Cristos.”
Micile părţi umane
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E. Adevărul în interiorul fiinţei umane
Adevărul ne eliberează şi ne face un întreg. Isus vine
pentru a spune adevărul „micilor părţi umane”.
Pentru a adăuga confuzie, demonii se deghizează uneori în
părţi umane, sau conving părţile umane că ele sunt demoni,
sau satanişti, sau irecuperabil de rele. Părţile umane îşi iau
foarte în serios menirea şi poverile, purtând deseori timp
îndelungat rezistenţa şi deziluzia faţă de Dumnezeu. Ele cred
cu adevărat că „protejează” persoana de alte dureri, nedânduşi seama că fac parte din planul diavolului de distrugere a
persoanei. Atâta timp cât se agaţă de minciuni, ele sunt un
teren propice pentru mai multă opresiune. Sunt uşi deschise
pentru activităţile demonice. Pavel se referă la domeniile
neschimbate şi nesfinţite ale vieţii noastre ca la omul carnal,
sau firea pământească. Isus i-a spus lui Petru: „când vei fi
convertit, întăreşte-ţi fraţii.” Această parte neconvertită a
noastră (firea) conţine toate întăriturile, îndoielile, cioburile
sparte şi rezistenţa minţii împărţite, îndreptate toate împotriva
lucrării de sfinţire a Duhului Sfânt.

Partea II – Strategii de
consiliere
Lecția 3 - E

Pavel, în Romani 7: 15-21, descrie lupta omului spiritual care
trăieşte în Duhul împotriva omului carnal, care face ceea ce
crede el că e bine.

Discernerea a ceea ce e fals
Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie care poate despărţi
chiar gândurile de pornirile inimii. Este o armă puternică
în descoperirea spiritelor (demonilor) care acţionează prin
imitarea persoanei reale, create de Dumnezeu. Noi îi putem
cere duşmanului să-şi îndepărteze „masca”, lăsând persoana
să-i vadă adevărata faţă. Prin aceasta munca lui e zădărnicită,
iar persoana poate distinge adevărul.

Strategia lui Satan
• Dezbină şi cucereşte
prin ÎNDOIALĂ („oare
Domnul a zis?”) şi prin
CONFUZIE
• Ne leagă cu minciuni

Versetul cheie: 2 Corinteni 10: 5
„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se
ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl
facem rob ascultării de Cristos.”
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Partea III

Rugăciunile
A. Instituirea parametrilor de siguranţă
Rugăciunile
Puterea lui Isus devine evidentă în timpul acestor şedinţe.
Uşurinţa şi puterea cu care El acţionează depind de curăţia
şi de supunerea celui prin care se transmite puterea şi
vindecarea. Rugăciunea specifică şi ordinele strategice ale
războiului sunt esenţiale. Trebuie să ne înţelegem duşmanul,
natura întăriturilor, obiectivele, armele precum şi dorinţa
coducătorului nostru. Cu cât ne vom înţelege mai bine
sarcina, cu atât mai uşor ne-o vom îndeplini. Trebuie să
cunoaştem Cuvântul şi să ascultăm vocea Duhului, lăsândune îndrumaţi. Aceste lucruri nu sunt atât de dificile spiritual.
Încrederea vine prin credinţa în Cuvântul Său, iar credinţa
vine prin cunoaşterea Cuvântului. Astfel, cunoaşterea
Cuvântului ne dă mai multă încredere.

Asigurarea parametrilor
Prima din cele 5 rugăciuni pe care le consider foarte
importante – şi esenţiale pentru asigurarea şedinţei de
lucrare – este punerea în siguranţă a spaţiului. Dacă noi
credem că suntem în război, nu ne e greu să ne imaginăm
cât de important este să stopăm forţele duşmanului şi să
continuăm conflictul. Vom cere sângele lui Isus peste acea
încăpere, pentru a-l opri pe duşman să intervină sau să trimită
întreruperi menite să îngrădească sau să strice sesiunea de
consiliere a persoanei. Vom exprima mulţumiri lui Dumnezeu,
recunoscându-L ca Atotputernic şi responsabil pentru toate.
Pur şi simplu Îl vom declara pe El Domn, în control peste
toate.

Cererea sângelui
Apoi îi vom cere lui Isus să ne acopere pe toţi: familiile
noastre, copiii, proprietăţile, finanţele (tot ce este legat de noi
sau de ei), cu sângele Său. Nimic nu ne poate proteja mai bine
de răzbunări ca sângele Mielului.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - A

Versetul cheie:
Apocalipsa 12: 11
„Ei l-au biruit, prin sângele
Mielului şi prin cuvântul
mărturisirii lor, şi nu şiau iubit viaţa chiar până la
moarte.”
Permite-I lui Isus să facă
consilierea
Este foarte important
pentru cel care consiliază să
Îi permită Domnului Isus să
facă consilierea.
„Consilierea pentru
restaurarea vieţii” este
o lucrare de rugăciune –
consiliere. Nu foloseşte
hipnoza sau alte tehnici
psihologice.
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În siguranţă în mâna lui Isus
Deseori, oamenii vin la consiliere disperaţi şi preocupaţi
din pricina simptomelor bolii de care suferă în prezent.
Simptomele sunt asemenea frunzelor din copac; nu poţi
obţine rezolvarea problemei până nu ajungi la rădăcină. Îi cer
lui Isus să îi ascundă în siguranţa palmei Sale şi să-i aşeze în
turnul Său de scăpare. Dacă vor simţi pacea Lui, ei vor fi în
stare să audă vocea Bunului Păstor. Aceasta îi ajută să participe
la consiliere fără alte interferenţe şi îi încurajează să se relaxeze
şi să primească confortul şi dragostea Sa.

Doborârea întăriturilor
Următorul front de luptă spre care ne îndreptăm, în mod
logic, sunt întăriturile interioare. Le interzic demonilor să
țeasă, să întărească sau să mărească subjugarea persoanei.
Le interzic să comunice cu alte duhuri din afară, sau să
comunice unul cu altul. Îi leg şi le interzic să vorbească sau
să obstrucţioneze persoana prin îndoieli, prin confuzie sau
durere. Mă adresez Vechiului Demon Conducător pe nume,
chemându-l prin numele întreg de pe certificatul de naştere
al persoanei pe care o supraveghează. Îi ordon lui şi tuturor
celorlalţi demoni ancestrali să se supună lui Isus Cristos. Am
descoperit că, de multe ori, în cazurile mai dificile operează şi
alţi demoni ancestrali. A-I neglija înseamnă a lăsa uşa deschisă
pentru mai multe dificultăţi. Aceştia sunt demonii vechi care
apar pe linia generaţiilor, prin părinţi şi bunici, având uneori
chiar sânge regal. Folosiţi numele părinţilor şi ale bunicilor
pentru a identifica mai bine aceste spirite. Acestea sunt
rugăciuni simple, de una sau două propoziţii. Nici o rugăciune
nu este complicată sau lungă. Isus este puterea de dincolo
de cuvinte. Aflaţi numele întreg al persoanei, inclusiv cel din
mijloc, şi rugaţi-vă: „Te leg, Vechi Demon Conducător, John
Charles Jones, în numele lui Isus din Nazaret. Te paralizez şi îţi
interzic să interacţionezi cu demonii din întărituri, sau să ceri
forţe noi. Eşti complet legat, imobilizat şi redus la tăcere în
numele lui Isus Cristos, Amin. „
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Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - A

Ps. 32: 7
„Tu eşti ocrotirea mea, Tu
mă scoţi din necaz, Tu mă
înconjuri cu cântări de
izbăvire.”
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.”

Versetul cheie:
Isaia 49: 16
„Iată că te-am săpat pe mâinile
Mele, şi zidurile tale Sunt
totdeauna înaintea ochilor
Mei!”
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Isus, Sfătuitorul Minunat
Ultima rugăciune este cea de recunoaştere a lui Isus ca
Sfătuitorul Minunat. El ştie unde se află părţile zdrobite,
unde sunt urmele loviturilor, unde sunt temerile. El ştie care
minciuni ţin legată o persoană şi de care eveniment s-a folosit
duşmanul pentru a intra şi a-şi institui stăpânirea. Ştiind
acestea, se ridică presiunea de pe umerii celui care consiliază.
Noi suntem pe post de mediatori, interpreţi şi ascultători
care ajută persoana să descopere minciuna şi să evadeze din
întăritură. Lucrul remarcabil în această consiliere este faptul
că Isus ştie de unde să înceapă, cum să sfârşească şi ce să facă
între cele două intervale.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - A, B

Cinci rugăciuni pregătite
1. Asigurarea perimetrului, a spaţiului din jur.
2. Invocarea Sângelui lui Isus peste toţi cei prezenţi.
3. Încredinţarea lor în mâna lui Isus.
4. Legarea VDC şi a duhurilor din spatele lui.
5. Recunoaşterea lui Isus ca Sfătuitor Minunat.
______________________________________

B. Auzind vocea lui Isus
Isus a spus: „Oile Mele cunosc glasul Meu; Eu le cunosc, şi
ele vin după Mine (Ioan 10: 27).”
Isus ne vorbeşte mereu. Problema este că deseori nu
discernem vocea Sa, deoarece în noi vorbesc prea multe voci.

Faptul că auzi voci nu
inseamnă că eşti nebun…
inseamnă doar că auzi voci !
Isus este…
Păstorul cel bun
Ioan 10: 11
Martorul credincios
Apocalipsa 1: 5
Marele Medic
Matei 9: 12

Versetul cheie: Ioan 15:11

Sfetnicul Minunat
Isaia 9: 6

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în
voi, şi bucuria voastră să fie deplină.”
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C. Cunoscând lucrurile lui Dumnezeu
1 Corinteni 2: 9-12 spune „…Lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au
suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a
descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul,
chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr,
cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, în afară de
duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte
lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu.
Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a
dat Dumnezeu prin harul Său.”

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - C, D

Duhul omului este conştient de ceea ce există în om, dar
lucrurile adânci ale inimii sunt înţelese doar de Dumnezeu
şi descoperite omului prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt
nu le va revela duhului omului, ele vor rămâne ascunse. Este
imperativ să înţelegem condiţia cetăţii interioare a vieţii unui
om, înainte ca acest oraş să poată fi reconstruit sau reparat.
Duhul Sfânt vrea să ne reveleze adevărata natură a condiţiei
noastre spirituale. Aceste Scripturi conţin adevărul care
furnizează procesul vindecării interioare. Duhul lui Dumnezeu
vorbeşte duhului nostru pe măsură ce El înfăptuieşte
vindecarea şi reparaţia.
Duhul Domnului revelează adevărul duhului nostru. Duhul
nostru îl revelează minţii noastre, făcându-ne să înţelegem şi să
articulăm acele adevăruri chiar prin gura noastră.

D. Rupând barierele confuziei
Pentru că Isus este cel care va face consilierea, e esenţial ca
oamenii să audă vocea Sa şi să o distingă de toate celelalte
gânduri din mintea lor.
Vocea lui Isus o distingem mai degrabă „ştiind” (Ioan 10:14)
decât „auzind”. Este o voce liniştită, slabă, ca un simţ care ne
umple fiinţa şi ca o pace care pătrunde în inima şi în mintea
noastră (mai mult decât ceva ce auzim în capul nostru).

Versetul cheie:
Ioan 18: 37
„…Oricine este din adevăr
ascultă glasul Meu.”
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E. Începutul
Putem începe odată ce suntem satisfăcuţi pentru că
persoana „s-a obişnuit” cu vocea şi cu prezenţa lui Isus.
Ne este de mare ajutor să testăm abilitatea persoanei de a
auzi vocea Domnului, punându-i o întrebare simplă, precum:
„Isuse, o iubeşti pe Joey ?” Dacă nu va putea simţi prezenţa
Sa, sau dacă nu va discerne corect răspunsul la întrebare,
înseamnă că există ceva care îi perturbă auzul. Înainte de a
continua, imploraţi Sângele Mielului peste toate spiritele de
obstrucţionare, peste spiritele blocajului, ale obstacolelor, ale
întunericului, ale abisului (oricum s-ar descrie ele, sau cum vă
vin în minte). Ascultaţi-L pe Domnul voi înşivă şi nu încercaţi
să ghiciţi ce auziţi.
Isus poate aduce procesul vindecării în orice loc, cu orice
condiţie, asupra oricărei probleme care Îi este prezentată:
durere trupească, nelinişte emoţională, probleme relaţionale,
dependenţe, obiceiuri. Nu este necesar să petreceţi mult
timp ascultând durerile persoanei, pentru că nu acestea
sunt problema. Adevărata problemă este minciuna care zace
dedesubtul suprafeţei. Cu cât mai repede va fi descoperită
aceasta, cu atât mai repede persoana se va simţi mai bine.
Cel mai dificil este să nu stai în cale şi să nu încerci să faci
partea Domnului. Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. O parte
din acestea vor fi simple, cu răspunsuri închise, de tip „da” sau
„nu”. Nu vă fie teamă să-I puneţi lui Isus întrebări dificile, cum
ar fi: „Unde erai Tu când Amber a fost molestată?„, sau „De
ce o bătea mama ei?”. Isus are răspunsuri minunate, atât de
puternice, încât le putem vedea frumuseţea şi efectul imediat
în eliberarea persoanei. Uneori ei plâng sau îşi apleacă capul.
Aşteptaţi ca acel moment să se sfârşească înainte de a vă repezi
spre tema următoare.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - E
Pur şi simplu întreabă-L pe
Isus de unde vrea să înceapă,
şi porneşte.
O listă cu exemple din
piedicile puse de vrăjmaş
impotriva auzirii vocii lui Isus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confuzie
Tulburare
Frică
Nelinişte
Disperare
Durere
Uitare
Goliciune
Surzenie
Blocaj
Întunecime
Lipsă de însemnătate
Împrăştiere
Lipsă de concentrare

„H” = Mici părţi umane

Versetul cheie: Ps. 60: 12
„Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe
vrăjmaşii noştri.”
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Lecția 2

Ajungând la minciună
A. S-a produs o crimă
Fiecare dificultate, durere, sau conflict pe care o persoană
le experimentează sunt înrădăcinate într-o minciună şi sunt
rezultatul unei crime comise împotriva acelei persoane.
Fiecare incident s-a produs într-un anumit moment, şi este
înregistrat ca o amintire. Persoana a fost jefuită şi sfâşiată,
bătută, lăsată aproape moartă de către duşmanul sufletului.
Isus vine ca Martorul Credincios, pentru a depune mărturie
împotriva crimelor comise împotriva noastră şi pentru a ne
restitui ceea ce ne-a fost luat.
Ca şi intermediar, tu trebuie să clarifici problema respectivă.
Este necesară articularea problemei sub forma unei declaraţii,
astfel încât întăritura sau minciuna să poată fi identificate.
Odată ce ai hotărât direcţia pe care vrei să o explorezi, Îi ceri
lui Isus „să le redea amintirea evenimentului care i-a dat cale
de acces duşmanului în acea viaţă.” Evenimentul prin care
duşmanul a comis crima este conţinut în memorie, deoarece
toate evenimentele – cu excepţia celor care se vor întâmpla în
momentul imediat următor – sunt înregistrate în amintirile
trecutului. Îl rugăm pe Isus să ne călăuzească spre amintiri, şi
spunem: „mulţumesc, Isuse.” Dacă nu apare nici o amintire în
următoarele cinci sau zece secunde, ceva ne stă în cale. Legaţi
toate spiritele care încetinesc lucrarea (vezi lista de la pagina
37), specific, prin numele sau acţiunea lor. Fii încrezător. Isus
are controlul şi asupra obstacolului, şi poate că El mai doreşte
ceva în plus.
Diavolul este foarte legalist şi el va încerca să scape din
strânsoare printr-un amănunt tehnic, aşa că e important să
numeşti duhurile de împotrivire pe cât de corect posibil
atunci când le vorbeşti. De aceea creşte puterea când le
spunem pe nume. Leg toate duhurile de împotrivire, de blocaj,
de uitare… în numele lui Isus Cristos.
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Ascultă problemele
În timp ce persoana işi
descrie problema, ascultă şi
scrie fiecare cuvânt pe care
îl auzi de la Duhul Sfânt.
Vei descoperi că numele
duşmanului şi al întăriturilor
lui sunt adesea date de
cuvintele folosite în descrierea
activităţii lor.

Versetul cheie
Ps. 144: 1
„Binecuvântat să fie Domnul,
Stânca mea, care-mi deprinde
mâinile la luptă, degetele la
bătălie”
Întorcându-ne în timp
Amintirea este evenimentul.
Evenimentul creează uşa prin
care diavolul are acces. Isus
e prezent şi în trecut. Numai
El poate să se întoarcă în
amintire şi în sursa durerii
împreună cu persoana.
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B. Ajungând la locul durerii
Isus este numit Martorul Credincios în Apocalipsa 1: 5.
El se află aici pentru a depune mărturie pentru crimele comise
împotriva persoanei. El este de asemenea Sfetnicul Minunat
(Isaia 9: 6) şi ne-a trimis Mângâietorul pentru ca „să ne
călăuzească în tot adevărul”. El a venit pentru a elibera pe cei
captivi şi pentru a vindeca inimile zdrobite. El vorbeşte inimii
adevărul. Minciuna emoţională este cea care ne-a legat. Multe
grupuri de consiliere folosesc terapia interioară prin care
adevărul este comunicat minţii. Oricum, nu mintea este legată,
ci inima. Minciuna a creat durerea emoţională în memorie.
Isus este Adevărul care dezarmează minciuna şi eliberează
inima din durerea trecutului.

C. El este prezent pretutindeni
El este prezent în trecut, în prezent şi în viitor – chiar acum.
El este chiar acolo unde am experimentat, pentru prima oară,
trauma.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 2 - A, B, C, D

Suferinţa este păstrată în
amintire – ţinută acolo de
către minciună

El ne readuce la scena crimei, transportându-ne exact în locul
(memoria) unde s-a produs atacul asupra sufletului nostru.
Noi Îi cerem să ne ducă la evenimentul original, la spărtura
prin care a intrat duşmanul în viaţa noastră.

D. Memoria păstrează minciuna
Îndreptarea spre sentimentele memoriei ne ajută să articulăm
minciuna. Descoperirea minciunii şi îngăduinţa dată lui Isus
de a spune adevărul inimilor noastre, ne va elibera.

Ne duce la originea
problemei

Versetul cheie: Ps. 103: 1-4
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să
binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt! Binecuvântează, suflete,
pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă
toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale. El îţi
izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi
îndurare…”

Locul prin care diavolul a
avut acces.
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Lecția 3

Vindecarea şi eliberarea
A. Martorul Credincios
Pe măsură ce persoana explorează sentimentele, minciuna
va fi rostită. Apoi vom testa validitatea declaraţiei, persoana
folosindu-L pe Isus ca „martor expert”. „Isuse, e adevărat că ea
e proastă ?” „E cu adevărat vina lui ?” Isus va verifica adevărul.
Încurajăm acest proces nu prin convingerea persoanei să
creadă ceva anume, ci prin direcționarea acesteia spre Isus
pentru a căuta răspunsurile.

Îndepărtând pretenţiile Satanei
Pentru a îndepărta cerințele lui Satan asupra vieţilor noastre,
trebuie să mărturisim păcatele generaţiilor trecute şi să
ne căim pentru participarea noastră la ele. Nu e nevoie
ca rugăciunile să fie complicate, dar e bine să fie repetate
cu sinceritate de către persoana care caută ajutor. (Vezi
rugăciunile de supunere şi de mărturisire.)
Odată ce persoana a rostit rugăciunea generală de supunere
şi de mărturisire, poţi să le ordoni tuturor demonilor încă
prezenţi, agăţaţi de partea umană, „să se separe de aceasta prin
sabia Domnului.” Ordonă-le să îşi „ia minciunile, murdăria,
gunoiul, daunele, întăriturile, mrejele şi toţi demonii care
lucrează cu ei, sau care le sunt supuşi, să se lege unul de altul
împreună şi să plece pe uşa de ieşire din viaţa persoanei.”

Versetul cheie: 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.”
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Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - A
Goleşte buzunarele
De îndată ce sunt strânşi la uşă,
le zic să îşi „golească buzunarele
şi să pună înapoi pe masa
inimii persoanei toate lucrurile
pe care le-au furat: talentele,
visurile şi adevărul.” De multe
ori persoana poate să vadă
efectiv cum se întâmplă acest
lucru. Îl intrebăm pe Isus ce
vrea să facă, sau o întrebăm pe
persoana respectivă ce face Isus.
Nu îi ghidăm cum să-L „vadă pe
Isus” făcând ceva anume. Isus
ştie cu precizie exact de ceea ce
persoana are nevoie să vadă şi
să audă. Orice ar vedea, acest
lucru le este dat de la Duhul
Sfânt ca şi confirmare pentru
ceea ce vrea El să facă. Uneori
ei nu văd nimic. Dumnezeu
face această lucrare în diferite
feluri, ajutându-ne să obţinem
viaţă veşnică şi să vedem că El
lucrează în vieţile noastre.
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B. Făcând faţă împotrivirii
Dacă persoana are reţineri în acest punct, s-ar putea să
ai de-a face cu un demon care o imită, dându-se drept
protectorul părţii umane.
Aceşti demoni protectori iau deseori funcţia persoanei care
este ţinută ostatică în cele mai adânci locuri ale sufletului.
Dacă suspectezi că ai de-a face cu un „protector”, cereţile simplu să spună adevărul care rămâne „acum şi în ziua
Judecăţii.” Poţi spune dacă ai de-a face cu demoni sau cu
părţi umane, pentru că demonii vor trebui să-ţi răspundă
întotdeauna când vii în numele şi autoritatea lui Isus Cristos,
Fiul Dumnezeului celui Viu. (Nu trebuie să foloseşti doar
numele lui Isus simplu. Satan are mulţi „Isuşi” care Îl imită
pe cel adevărat. Îl identificăm pe Isus ca Fiul Dumnezeului
Viu, cel care S-a întrupat şi a murit pe cruce, sau prin altă
caracteristică.) Singura excepţie de la supunerea imediată a
demonilor în faţa autorităţii tale, se face atunci când partea
umană nu doreşte să îi lase să plece. Persoana are ultima
autoritate peste ceea ce intră şi iese din corpul ei. Dacă
partea umană crede încă că demonul este un prieten, sau un
protector, va trebui să le demonstrezi cu răbdare dragostea lui
Isus şi greșelile părerilor lor. Dialoghează cu partea umană,
manifestă compasiune faţă de captivitatea, durerea, oboseala
lor. Oamenii nu trebuie să se simtă amenințați sau forțați să
asculte aliatul lor demonic, ci trebuie să o facă de bună voie.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - B

1 Ioan 2: 18
„…şi, după cum aţi auzit
că are să vină Anticrist (cel
care se va opune lui Cristos,
dându-se drept Cristos), să
ştiţi că acum s-au ridicat mulţi
anticrişti...”
Alte drepturi pe care Satan
le poate pretinde
- blesteme nerupte
- jurăminte
- participarea la lucruri

Versetul cheie: Iacov 4: 7-8
„Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului,
şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va
apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă
inima, oameni cu inima împărţită!”

oculte
- neiertare
- păcat ascuns
- implicarea (sau victima)
în masonerie, ocultism,
culte necreştine
- legături sufleteşti
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C. Mai multe despre „Protector”
Demonii care îşi iau sarcina de a duce o viaţă superficială
în locul unei persoane, şi care joacă rolul personalităţii
prezentate (Protectorul), sunt mai dificil de distins decât
spiritele de frică, de durere, etc.
Dacă bănuieşti că nu ai de-a face cu persoana autentică, cea
creată de Isus Cristos, comandă-i celei căreia îi vorbeşti să îşi
arate adevărata faţă şi să îşi scoată masca, în numele lui Isus
Cristos, Fiul Dumnezeului Viu. Vedeţi ce veţi obţine. Aceşti
„protectori” sunt spirite care controlează persoana, căreia
îi ascund adevărata lor identitate. E nevoie ca spiritul să fie
îndepărtat. Sabia Duhului este bună pentru aceasta, aşa că
folosiţi-o (vezi Evrei 4: 12).

D. Separarea demonilor de fiinţele umane
Aceasta nu este întotdeauna o sarcină uşoară, pentru că
demonii caută să imite oamenii tot
aşa cum falsificatorul încearcă să
înlocuiască bancnota reală cu cea
falsă.
Cu cât mai aproape de adevăr va fi minciuna, cu atât este mai
posibil ca ea să fie primită şi crezută.
Sarcina de a separa demonicul de uman este simplă atunci
când partea umană realizează că nu este rea, murdară sau
problematică. Multe persoane nu îşi dau seama de natura
captivităţii lor. Eu pur şi simplu Îl rog pe Isus să ia sabia
adevărului şi să separe micile părţi umane de duşman.
Deseori persoana „va vedea” cum spiritele rele se separă.
Trimit demonii spre „uşă”, aşa că aceştia se disting de persoana
pe care o aveau în stăpânire. Astfel, oamenii sunt ajutaţi să
înţeleagă imediat că ei sunt diferiţi de cei care îi capturaseră.
• Orice este demonic trebuie să ţi se supună.
• Orice este uman nu trebuie să ţi se supună şi oamenii nu
trebuie forţaţi să facă lucruri pe care nu vor să le facă.
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Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - C, D

Câteva din numele pe care
„demonii protectori” le
folosesc:
- Eu
- Mine
- Eu însumi
- Tu
- Noi
- Voi
- Ei
- Un nume de animal de
companie sau o poreclă

Versetul cheie:
Proverbe 20: 27
„Suflarea omului este o lumină a
Domnului, care pătrunde până în
fundul măruntaielor.”
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E. Alungarea duşmanului
Ce se întâmplă dacă ei nu pleacă
Dacă demonul se împotriveşte şi rezistă ordinului tău,
atunci mai există domenii pe care le revendică.
Deşi nu beneficiază de proprietate legală, duşmanul nu îţi va
da această informaţie de bună voie. Întrebaţi-I simplu „Care
sunt drepturile pe care le revendică pentru a rămâne?” În
mod obişnuit este vorba de unul dintre aceste două lucruri:
neiertarea sau păcatele generaţionale. Amândouă se pot
rezolva rapid prin conducerea persoanei într-o rugăciune
de mărturisire a păcatelor generaţionale. Faceţi aceasta prin
„mărturisirea nedreptăţilor comise de generaţiile trecute şi
prin pocăinţa pentru participarea voastră la acele păcate, cu
ştiinţă sau fără ştiinţă”, aşa cum ni se arată în Leviticul 26:
39-40. Vă mai puteţi ruga pentru eliberarea de amărăciune
şi de neiertare. După rugăciune, întrebaţi duşmanul dacă
mai are şi alte motive de a nu se supune ordinului dat în
numele Domnului Isus Cristos. De obicei nu mai are nimic de
adăugat, retrăgându-se discret.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - E

Adunarea tuturor demonilor sub o singură autoritate face
alungarea lor mai simplă. Eu le poruncesc în numele lui Isus
Cristos, Fiul Dumnezeului Viu, să îşi strângă minciunile,
murdăria şi gunoiul, să îşi facă bagajele şi să se pregătească
de plecare. Le poruncesc tuturor celor din reţea, tuturor
celor care se află sub o autoritate identificată, să se ataşeze
conducătorului lor. Nu vă fie teamă să obţineţi confirmarea la
ordinele voastre, pentru a fi siguri că au fost îndeplinite. „Sunt
adunaţi ?” Dacă răspunsul nu va fi „da”, întrebaţi-I ce drepturi
legale mai revendică, şi insistaţi să vi se supună fără întârziere.

Poruncă şi confirmare
Când sunt adunaţi toţi, îi trimit la uşa de ieşire din viaţa
persoanei. Ei vor coopera, cu excepţia cazului în care
aveţi de-a face cu cazuri de abuzuri rituale satanice sau cu
programare demonică. Aceste cazuri sunt mai dese decât am
putea crede noi. Ele pot fi rezolvate folosind aceleaşi principii
care au fost discutate aici, dar vor cere o aplicare mai atentă şi
o înţelegere mai avansată a acestor principii.

Versetul cheie: Coloseni
1:13-14
„El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului, şi ne-a
strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui, în care avem
răscumpărarea, prin sângele
Lui, iertarea păcatelor.”
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F. Integrarea Micilor Părţi Umane
La acest punct, părţile umane sunt de obicei eliberate şi
pregătite să-L lase pe Isus să le ridice povara, să le elibereze,
să le unească într-un întreg, şi să devină parte a ceea ce El
face sau vrea să facă în viaţa interioară, încă din momentul
conceperii lor.
Odată ce toate părţile implicate sunt favorabile integrării,
demonii fiind separaţi de ceea ce este uman, urmează o
simplă rugăciune prin care Îl rugăm pe Isus să sudeze la loc
toate părţile. Consilierul lucrează ca un mijlocitor, dar Isus
face munca. E atât de simplu, încât ne întrebăm cum poate
funcţiona. Dar, pe când încă ne punem această întrebare,
treaba e făcută, şi persoana ştie acest fapt. Nimeni nu trebuie
să facă muncă de convingere pentru această reunire. Isus o
face ca pe o simplă operaţie pe inimă.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - F

Versetul cheie: Ps. 31: 24
„Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în
Domnul!”

Micile
Părţi
Umane
		_____________________
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Isus este Regele care îl
restaurează pe Humpty şi
care ne dă frumuseţe unde
era cenuşă.
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Încotro te îndrepţi ?
Singurul lucru care mai rămâne de făcut este alungarea
demonilor. Uneori Îl întreb pe Isus unde vrea să îi trimită.
Răspunsurile diferă uşor, dar noi vom fi de acord cu El şi
îi vom trimite, verbal, în iad sau la Cruce, unde vor fi legaţi
până când Isus va face ce va dori cu ei. Când ei au ieşit
(adică imediat), cer degrabă Domnului să închidă uşile şi să
le pecetluiască cu sângele Mielului, după modelul sângelui
aplicat pe pragul şi usciorii uşii la Paşte, prin care era prevenită
intrarea Îngerului Morţii în casă.

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 3 - F, G

G. Notă finală despre cum să facem faţă
Diavolului
Intimidaţi pentru prea multă vreme
Am fost intimidaţi de duşmanul sufletelor noastre pentru
prea multă vreme.
Dorim ori să negăm existenţa demonilor şi a activităţii lor pe
pământ, ori să evităm subiectul. A ignora demonii înseamnă
a ignora cel puţin o treime din lucrarea lui Isus, şi porunca
specifică pe care El ne-a dat-o în Matei 10: 8 – „scoateţi
afară dracii”. Isus le cerea uneori numele, iar nouă ne-a spus
să îi scoatem afară. Am vorbit prea mult despre eliberare,
fie negând-o şi ignorând-o, fie permiţând duşmanului să ne
intimideze prin ea.

Eliberarea de modă veche
Mare parte din problema referitoare la eliberare provine din
imaginea pe care aceasta ne-o aduce în minte. Duşmanul a
folosit vechiul stereotip al oamenilor care se rostogolesc pe
podea, făcând spume la gură, cu demoni care doreau să ne
sperie. În acest tip de consiliere prin rugăciune, demonilor nu
li se permite să se manifeste. Isus a lăsat ca demonii să îşi facă
văzută prezenţa pentru cei care Îl priveau. Noi nu avem nevoie
să îl lăsăm pe diavol să facă un spectacol din puterea noastră
sau să îi permitem să se autoglorifice prin atragerea atenţiei
asupra lui.

Versetul cheie:
Romani 8: 15
„Şi voi n-aţi primit un duh de
robie, ca să mai aveţi frică; ci
aţi primit un duh de înfiere,
care ne face să strigăm: ‘Ava!
adică: Tată!’.”
Mătură casa
După ce demonii au fost
îndepărtaţi, cere-I Duhului
Sfânt să măture casa şi să o
cureţe cu sângele scump al lui
Isus.
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Toată autoritatea
Avem autoritate şi ar trebui să o folosim pentru a interzice
demonilor să cauzeze durere, să se manifeste sau să
nenorocească oamenii pe care îi oprimă. Dacă demonii se
manifestă în prezenţa noastră, aceasta se întâmplă pentru că
o permitem. Isus a îngăduit aceasta pentru a-i face pe oameni
să vadă ce se întâmplă, nu pentru a se autoconvinge că totul e
real. Toată puterea I-a fost dată lui Isus, iar El ne delegă nouă
această putere, după cum o cere lucrarea. Altfel Luca 10: 19
nu ar fi adevărat. „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi
şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrajmaşului: şi nimic nu
vă va putea vătăma.” Stăpânul nostru e plecat într-o călătorie,
dar lista noastră de lucrare nu s-a modificat de când a plecat
El. „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi,
scoateţi afară dracii” (Matei 10: 8).

Fă-i să înţeleagă că eşti hotărât
A-i face pe demoni să înţeleagă că eşti hotărât în ceea ce faci
este pe departe cea mai uşoară parte a procesului de
consiliere. Dacă ei ştiu că tu Îl cunoşti pe Isus Cristos, dacă
sunt încredinţaţi cu privire la poziţia şi la autoritatea ta în El,
atunci nu există nici un pericol. Nu fii lipsit de respect, arogant
sau mânios, altfel vei intra pe tărâmul lor şi vei fi sub influenţa
lor. Dumnezeu se împotriveşte celui mândru, dar dă har celui
smerit (vezi Iacov 4: 6 şi 1 Petru 5: 5). Spune-le ce să facă, dar
nu presupune că vor face mai mult decât le ceri tu. Foloseşte
numele lui Isus sau sângele Mielului pentru a influenţa
cooperarea lor rapidă.

Versetul cheie: Isaia 58: 11-12
„Domnul te va călăuzi neîncetat… Ai tăi vor zidi iarăşi pe
dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile
străbune; vei fi numit ‘Dregător de spărturi’, ‘Cel ce drege
drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit.’”
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Partea IV

Menținerea
A. Să ai gânduri minunate
Filipeni 4: 8 „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat,
tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este
vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă,
aceea să vă însufleţească.”

Partea III – Aplicarea
tehnicilor
Lecția 1 - A, B, C, D

B. Ia în stăpânire fiecare gând…
Şi fă-l să se
alinieze cu
gândirea lui
Cristos

2 Cor. 10:4-5
C. Nu completa cecuri în alb diavolului
El le va duce la bancă şi îţi va secătui contul.

D. Memorează Cuvântul –
ascunde-l în inima ta

„Oh, sunt un ratat !”, „Nu pot face nimic bine”, „Eu sunt cel
mai rău duşman al meu”, etc.

Proverbe 18:21
„Moartea și viața sunt în puterea
limbii; oricine o iubește, îi va mânca
roadele.”

Ps. 119:97-98
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Notă de început şi de final:
Consilierea penru Restaurarea Vieţii prin Rugăciune nu este recomandată fără o
antrenare şi fără un suport solid de cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este
necesar ca tu, în calitate de mijlocitor, să fi păstor sau să fi licenţiat în acest domeniu.
Este mult mai important să fii „curat” şi să ai o relaţie puternică cu Isus Cristos,
Domnul şi Mântuitorul nostru. El este puterea şi Sfătuitorul tău. Eşti asistentul Său,
legătura Sa cu umanul, care leagă adevărul de vieţile distruse ce se află în faţa ta.
Principiile Consilierii pot fi aplicate unui grup, într-o manieră limitată. Poţi aplica
aceste adevăruri propriei tale vieţi, prin autoexaminare şi curăţia inimii. „Pe voi înşivă
încercaţi-vă dacă Sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că
Isus Cristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi” (2 Corinteni 13: 5). Este
recomandat să treci tu însuţi prin această consiliere înainte de a încerca lucrări majore
asupra altora, pentru că cealaltă persoană va fi eliberată prin adevărul Cuvântului lui
Dumnezeu din tine.
Consilierea pentru Restaurarea Vieţii prin Rugăciune începe cu evaluarea persoanei la
nivel spiritual, mental, emoţional şi psihic. De multe ori, aceste arii au fost convertite
într-o masă disparată şi disfuncţională. Este important ca tu, mijlocitorul, să nu
fi covârşit şi intimidat de „mizeria” pe care aceşti oameni o afişează. Nu te opri la
suprafaţă. Nu încerca să rezolvi problema în maniera „ea a făcut, el a făcut” şi nu le
oferi toate răspunsurile. Nu le da sfaturi bune, din Scriptură, ci ascultă cu atenţie, ia
de la început notiţe unde vei scrie cuvinte cheie, lucruri pe care ei le spun, sub formă
de schemă. De asemenea, ascultă ce vorbeşte Domnul minţii şi inimii tale în timpul
interviului. Nu considera acele lucruri ca venind de la tine. Notează-le şi verifică-le mai
târziu împreună cu persoana respectivă.
Riscul: Consilierea prin rugăciune, aşa cum este ea descrisă în Cuvânt, funcţionează.
Unul dintre riscuri este ca ea să funcţioneze foarte bine la început, amăgindu-ne să
credem că am sosit în acel „tărâm veşnic” al utopiei spirituale, unde bătălia a fost
câştigată, iar eu mă pot întoarce la căutările mele din viaţă. Nu e aşa! E nevoie să duci o
viaţă altruistă şi consacrată lui Cristos, dacă acest lucru va produce rod care va rămâne,
şi prin care vei fi găsit la lucru la venirea lui Cristos. Celălalt risc apare dacă vei întârzia
să ceri protecţia Sângelui peste tine şi peste familia ta. Atunci vrăjmaşul va încerca să îţi
facă rău. Te rog respectă-ţi duşmanul şi rămâi în voia Domnului, fiind atent să-ţi menţii
inima şi mintea într-o atitudine de închinare şi de ascultare faţă de El, în tot timpul.
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CINCI RUGĂCIUNI PREGĂTITE
Aceste rugăciuni „pregătite” s-au dovedit a fi inestimabile, furnizându-mi protecţie mie
şi familiei mele, muncii noastre de o viaţă şi roadelor acesteia. Nu pot sublinia suficient
de mult dorinţa mea ca voi să le folosiţi oridecâte ori vă rugaţi împotriva diavolului.
Fiecare cuvânt are o semnificaţie, şi chiar dacă vă rugaţi liber, într-o inspiraţie de
moment, acestea vor fi eficiente dacă vi le veţi însuşi. Le-am scris aici pentru folosinţa
voastră.
Doamne Isuse Scump,
Îţi mulţumim pentru acest timp şi loc pe care ni le-ai dat Tu pentru a declara „Facă-se voia
Ta pe pământ” precum este ea făcută şi în ceruri chiar acum. Îţi cer să sigilezi acest timp şi
această încăpere cu sângele Tău preţios, astfel încât duşmanul să nu poată intra aici pentru
a aduce confuzie, rupturi, întreruperi, sau pentru a distrage, a îngrădi, a opune rezistenţă, a
ascunde sau a întârzia lucrurile pe care Tu le ai pentru _______ astăzi.
AVERTIZARE
Deşi Isus ne-a dat o putere mai presus de puterea duşmanului şi nimic nu ne va răni cu
nici un chip, nu este înţelept să ne aventurăm în direcţia duşmanului. El este inteligent,
în timp ce tu sau eu, cu înţelegerea noastră umană, nu ne putem măsura cu el. Pentru
că duşmanul a câştigat acces în vieţile noastre prin păcatele generaţiilor trecute, este
important să ne curăţim propriile vieţi înainte de a începe să lucrăm cu alte persoane.
S-ar putea să mai avem încă în interiorul nostru întărituri de frică şi de înşelăciune, de
care nu suntem conştienţi. Când vei începe să ai de-a face cu el, duşmanul te va ataca în
unele din părţile vieţii tale, dacă va putea.
Aceasta nu trebuie să te descurajeze pentru a nu mai folosi autoritatea lui Hristos
pentru a întări victoria de la Calvar şi a recupera terenul pe care duşmanul l-a furat de la
tine. Este doar un cuvânt de avertizare. Trebuie să acţionăm cu umilinţă, având un plan
înţelept, aşa cum face oricine, verificându-şi duşmanul înainte de a porni la luptă.
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RUGĂCIUNI DE SUPUNERE ŞI MĂRTURISIRE
Aceste două rugăciuni sunt indispensabile pentru a face faţă opresiunilor şi legăturilor
pe care Satan le-a impus asupra credinciosului prin drepturile pe care şi le reclamă.
Prima rugăciune restabileşte proprietatea legală a lui Isus asupra domeniului
(credinciosul este domeniul care este cerut). A doua rugăciune rupe blestemele
generale de peste credincios, folosind instrucţiunile biblice pentru eliberarea din atacul
duşmanului. Acestea se găsesc în Leviticul 26: 39-40.
„Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile
Mele, şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate
poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste
voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii, şi să piară viaţa din
voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii voştri. Îmi voi întoarce
Faţa împotriva voastră, şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă
urăsc vă vor subjuga, şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.” Leviticul 26: 14-17
„În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă, în ţara vrăjmaşilor lor, voi
băga frica; şi îi va urmări până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de
sabie, şi vor cădea fără să fie urmăriţi. Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea săbiei,
fără să fie urmăriţi. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri; veţi pieri
printre neamuri, şi vă va mânca ţara vrăjmaşilor voştri. Iar pe aceia dintre voi care vor
mai rămâne în viaţă, îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmaşilor lor; îi
va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor.” Leviticul 26: 36-39
„Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care
le-au săvârşit faţă de Mine, şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina
cărora şi Eu M-am împotrivit lor, şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima
lor netăiată împrejur se va smeri, şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. Atunci Îmi voi
aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu
Isaac şi de legământul Meu cu Avraam, şi Îmi voi aduce aminte de ţară… Dar, şi când
vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot, şi nu-i voi urî până acolo încât să-i
nimicesc de tot, şi să rup legământul Meu cu ei; căci Eu Sunt Domnul, Dumnezeul lor.”
Leviticul 26: 40-42, 44.
După cum putem observa în aceste versete, reţeta pentru recuperare şi restaurare
este foarte specifică. Dacă vom mărturisi nedreptăţile noastre şi ale părinţilor noştri,
prin care au fost necredincioşi Domnului, dacă ne vom umili şi ne vom căi pentru
participarea noastră la acele păcate, Dumnezeu ne va vindeca pe noi şi ce este al nostru.
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Condu-i în rugăciune individuală sau în grup, lăsându-i să repete după tine fiecare
frază:
Doamne Isuse, cred că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, cred că ai înviat din morţi,
cred că şezi la dreapta Tatălui şi că trimiţi Duhul Sfânt să locuiască în mine. Eu sunt templul
Duhului Sfânt şi vin astăzi să-mi revendic noua moştenire ca şi făptură nouă în Cristos.
Mărturisesc păcatele generaţiilor trecute, idolatria lor, adulterul, perversiunile sexuale,
vrăjitoria, controlul, manipularea şi rebeliunea, amărăciunea, resentimentul, ripostările,
neiertarea, ura , violenţa, mânia, crima, vărsarea de sânge, vărsarea de sânge nevinovat,
mândria, bigotismul, lăcomia, dispreţul pentru lucrurile lui Dumnezeu, amăgirea şi
respingerea adevărului Tău. Mărturisesc aceste lucruri ca păcate abominabile împotriva
sfinţeniei Tale.
Regret propria mea participare la aceste lucruri, făcute cu ştiinţă sau fără ştiinţă şi Îţi cer să
mă ierţi, Isuse.
Te rog să iei sabia Duhului şi să rupi legăturile nedreptăţii care m-au cuprins. Îţi cer
să sfărâmi blestemele, vorbele, faptele, acţiunile, jurămintele, ritualurile, rugăciunile,
promisiunile, contractele, dedicările simbolice sau orice lucru de care Satan s-a folosit pentru
ca să mă separe deTine, doamne Isuse, şi pentru ca să aducă distrugere în viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru dragostea şi iertarea Ta. Amin.
Dacă există interferenţe masonice, le poţi oferi o copie a rugăciunilor de eliberare
de urmările masoneriei, pentru a le rosti în timpul de părtaşie, sau îi poţi conduce în
rugăciune tu însuţi. Primele trei nivele ale masoneriei sunt implicate în cauzarea de rău
fizic şi boli precum astmul, atacurile de cord, probleme cu stomacul sau fierea, etc.
Acum diavolul nu mai are drepturi reclamate sau reale asupra persoanei. Este
important să cunoaştem autoritatea noastră spirituală asupra duşmanului, altfel ne va
înşela prin minciuni şi acuzaţii. Cred că acum ar fi timpul potrivit pentru a mărturisi
păcatele grupurilor din care faci parte. De multe ori, păcatele pe care le-am comis
unul împotriva altuia în cadrul unui grup, oferă duşmanului o uşă deschisă pentru a
continua să ne influenţeze la nivel de grup şi individual, prin intermediul consecinţelor,
păcatelor, a ofenselor şi a sângelui vărsat în trecut.
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RUGĂCIUNEA DE IERTARE
Doamne Isuse Scump,
vin la Tine chiar acum şi aleg, printr-un act de voinţă proprie şi din toată inima, să îi iert
pe______________, pentru ofensele şi nedreptăţile pe care mi le-au adus. (Poţi numi
persoanele care te-au ofensat). Îţi aduc înainte cauza mea şi nedreptăţile comise împotriva mea, în
Marea Curte a Cerului, şi Îţi cer să dai un verdict în favoarea Dreptăţii, a Milei şi a Adevărului.
Îi iert pentru _____________________ (numeşti nedreptăţile) şi Îţi cer să mă eliberezi de
neiertare, de amărăciune şi de judecăţile făcute împotriva lor, prin mintea şi gura mea, aşa cum şi
eu îi iert pe ei. Şi aşa cum spune Cuvântul că Tu i-ai binecuvântat pe cei care Te-au blestemat şi că
Te-ai rugat pentru cei care Te-au dispreţuit, aleg şi eu să binecuvântez pe ___________ şi să
mă rog pentru ___________________.
Doamne Isuse, chiar când atârnai pe Cruce, Tu ai privit în jos spre persecutorii Tăi şi ai spus „Tată,
iartă-i, căci nu ştiu ce fac !” Aleg să îi iert pe cei care m-au rănit, pe cei care au abuzat de mine, pe
cei care au refuzat să mă iubească, pe cei care m-au bârfit şi au spus minciuni despre mine, aşa cum
ai făcut Tu, Doamne. Ajută-mă, pentru că vreau să fiu ca Tine. Amin.

UGĂCIUNE DE IERTARE ŞI DE ELIBERARE DE URĂ FAŢĂ DE SINE ŞI DE
AUTORESPINGERE
Doamne Isuse,
Vin chiar acum la Tine şi Te rog să mă ierţi pentru a mă fi respins, urât şi dispreţuit pe mine
însumi. Mă căiesc, îmi înoiesc mintea şi refuz să-l mai cred pe cel mincinos şi minciunile lui. Aleg să
mă autoeliberez şi să mă iert pentru a fi dispreţuit şi urât creaţia Ta manifestată în mine. Aleg să
trăiesc, să respir şi să Îţi dau glorie. Aleg să las Duhul Tău Sfânt să Îşi reflecte imaginea în viaţa şi
comportamentul meu. Sunt de acord cu funcţiile pe care Tu le-ai pus în trupul meu când m-ai creat,
când mi-ai vorbit pe când eram în pântecele mamei mele şi mi-ai spus: „Trăieşte!”
Îmi preiau autoritatea asupra trupului meu, în numele Tău, Doamne Isuse şi le poruncesc
tuturor mincinoşilor, amăgitorilor, distrugătorilor, le poruncesc confuziei, urii de mine însumi,
autorespingerii, îndoielii, fricii, anxietăţii, ruşinii, vinei, morţii şi tuturor lucrurilor care ţin de
acestea să părăsească chiar acum trupul meu, templul Dumnezeului Viu! Îţi cer să mă ierţi pentru
că m-am urât şi pentru că am deschis uşa duşmanului care a adus judecată împotriva mea prin
propriile mele cuvinte. Doamne, aleg să trăiesc şi Îţi cer să anulezi toate jurămintele şi dorinţele de
moarte pe care le-am rostit împotriva mea însumi.
Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru viaţa pe care mi-ai dat-o. Ajută-mă să Ţi-o dau înapoi, după
ce-mi voi fi îndeplinit destinul şi visele, scopurile şi dorinţele Tale pentru viaţa mea, pentru a Te
auzi spunând „Bine ai lucrat, slujitor bun şi credincios.” Amin.
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Librăria studioului Alfa Omega TV vă oferă o
gamă largă de resurse în domeniul
vindecare – eliberare – restaurare:

cărți
broșuri
seminarii video
resurse online (www.alfaomega.tv/librarie)
emisiuni de televiziune tematice

Informații și comenzi:
• pe site-ul nostru: www.alfaomega.tv/librarie
• prin e-mail: comenzi@alfaomega.tv
• la telefon: 0256–284.912
		
0256–284.913
Cereri de rugăciune: www.alfaomega.tv/prayerwall
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