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APRECIERI

„În cartea lor Rugăciuni care vindecă inima, Mark şi Patti Virkler ne oferă instrumente
practice valoroase pentru a aplica învăţăturile pe care atât de mulţi dintre noi le-au aflat în legătură cu
vindecarea interioară şi eliberarea. Multe lucruri au fost descoperite. Ceea ce lipsea este informaţia
despre cum poate omul simplu să aplice în propria sa viaţă revelaţiile referitoare la vindecarea
interioară. Unii voiau ca vindecarea să se petreacă în mod suveran, prin intervenţia lui Dumnezeu, sau
prin rugăciunile altora (cu efort personal mic), şi uneori se întâmplă aşa. Dar noi, care suntem
implicaţi în lucrarea de vindecare interioară, am tânjit după instrumente care să îi ajute pe cei ce ştiu
că vindecarea necesită adesea eforturi personale disciplinate şi conştiincioase. Cartea lui Mark şi Patti
merge mult înainte, umplând această prăpastie „cum să“. Cartea lor este cu adevărat un manual de
lucru, un instrument pentru fiecare consilier, care să fie transferat celor pe care îi consiliază. Din
folosirea ei poate veni multă vindecare şi transformare.“

John Sandford
Co-fondator Elijah House
—————————————————
„O persoană care este bolnavă şi nu ştie asta nu va merge niciodată la medic. Un creştin care
este schilodit în interior, dar crede că viaţa lui este normală, nu va cere niciodată ajutor! Mulţi creştini
se luptă cu probleme importante în viaţa lor, dar sunt ignoranţi în legătură cu faptul că victoria pe care
Isus a obţinut-o pentru ei pe cruce nu doar că le asigură mântuirea veşnică, dar le oferă şi chei pentru
vindecare.
Noua carte a lui Mark Virkler este un ghid foarte practic care arată cum pot fi aplicate, cu
efecte semnificative în viaţa credinciosului, cheile pentru vindecare incluse în Scriptură. Propria lui
mărturie ilustrează modul în care Dumnezeu a adus vindecare profundă în viaţa sa atunci când s-a uitat
din nou la consecinţele lucrurilor care s-au întâmplat în trecut şi a fost dispus să-L lase pe Dumnezeu să
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Se ocupe în felul Lui. Totuşi, drumul spre vindecare nu este un drum care nu lasă loc de alegeri. Unele
dintre alegeri sunt ca intersecţiile cu mai multe direcţii de urmat – merg încolo sau încolo? Vreau să
iert sau nu vreau să iert? Sunt dispus să mărturisesc greşelile pe care le-am făcut, sau le voi ascunde
sub preş? Voi admite consecinţele relaţiilor greşite, sau voi pretinde că ele nu s-au întâmplat niciodată?
Am înţeles cu adevărat că în viaţă este o lege a semănatului şi a culesului? Acestea şi multe alte aspecte
sunt abordate cu sensibilitate şi intuiţie veritabilă şi într-un mod atât de practic, încât învăţătura poate
fi aplicată uşor.
O carte excelentă, care va încuraja păstorii şi oamenii în general să înceapă o călătorie spre
plinătate şi să înţeleagă că ucenicizarea şi vindecarea sunt două feţe ale aceluiaşi diamant preţios al
adevărului.“

Peter Horrobin
Director Internaţional al Ellel Ministries
Ellel Grange, Anglia
—————————————————
„Mark şi Patti au exprimat într-un mod creativ şi concis revelaţia Domnului pentru ei, pentru
noi şi pentru alţii. Suntem încântaţi de faptul că revelaţia, înţelegerea şi necesitatea unei Abordări
Integrate a Slujirii vor fi împărtăşite pe scară şi mai largă în tot Trupul lui Hristos. Soţii Virkler au
exprimat aceste revelaţii într-un mod uşor de folosit şi practic. Cu ajutorul exerciţiilor şi al foilor de
lucru, oricine doreşte poate folosi aceste instrumente pentru a primi mai multă vindecare şi libertate de
la Domnul. Aceasta este Inima Lui, ca inimile noastre să fie vindecate.“
Chester şi Betsy Kylstra,
Fondatori şi Supraveghetori ai Lucrării „Proclaiming His Word“
—————————————————
„Cartea dr. Mark Virkler Rugăciuni care vindecă inima tratează într-o manieră cuprinzătoare
tema închisorilor pe care le găsim în minţile şi inimile noastre – închisori ale păcatului repetitiv, urii de
sine, traumelor şi durerii care pare să nu dispară niciodată, şi atacurile şi oprimarea demonică. Mulţi
lideri creştini încă au răni pe care numai Isus le poate vindeca, şi aceste răni devin o bombă cu ceas
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distructivă pe care Satan o porneşte pentru a distruge liderii în momentul de vârf al rodniciei lor pentru
Împărăţia lui Dumnezeu. Rugăciuni care vindecă inima ajută efectiv la dezamorsarea acestor bombe
cu ceas tăcute prin faptul că-L lasă pe Duhul Sfânt să dezvăluie minciunile ce trebuie expuse şi
amintirile ce trebuie vindecate.
Cartea aceasta vă va arăta cum Isus încă vindecă inimile frânte şi îi eliberează pe prizonieri.“

Dr. Gary S. Greig
Consilier educaţional, Institutul Wagner Leadership
—————————————————
„Deşi multe din lucrurile despre care aţi scris în legătură cu aceste teme (generaţii, jurăminte,
judecăţi etc.) şi cu rugăciunile corespunzătoare ce pot aduce vindecare nu sunt noi, includerea
materialului dumneavoastră despre auzirea lui Dumnezeu, despre viziune, vise, experienţe şi conţinut
legate de acestea îi rezervă cărţii un loc unic printre acele resurse destinate să vindece inima. Unul
dintre lucrurile importante pe care le aflăm în slujirea noastră de consiliere prin rugăciune şi care ajută
în mod semnificativ o persoană să-şi primească vindecarea este înţelegerea ei şi abilitatea de a-L auzi
pe Dumnezeu vorbindu-i. Acesta este un domeniu despre care ne găsim adesea nevoiţi să o învăţăm pe
persoana care a venit la consiliere. Aşa că vă binecuvântăm în acest demers şi abia aşteptăm să
recomandăm această carte celor care vin pentru slujire.“
Will şi Madeleine Walker
Pastori Toronto Airport Christian Fellowship
—————————————————
„Am terminat de citit de curând cartea lui Mark, Rugăciuni care vindecă inima, şi am găsit că
este foarte profundă. Când treci prin paginile acestei cărţi devine clar modul în care se dezvoltă o
întăritură mentală în viaţa cuiva şi modul în care aceeaşi întăritură poate fi dărâmată. Mark subliniază
faptul că, atunci când Duhului Sfânt I se dă oportunitatea de a releva numeroasele întărituri din vieţile
noastre şi libertatea de a le înlocui cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, o persoană începe să
experimenteze viaţa din belşug în tot mai multe moduri. Eu aş recomanda din toată inima această carte
tuturor celor care caută să experimenteze realitatea cuvintelor lui Isus care spun că „Dacă Fiul te
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eliberează, vei fi cu adevărat liber“.

Rev. John J. Koch
Pastor First United Mehodist Church, Cape May Court House, NJ
—————————————————
„Noua carte de dr. Mark Virkler, Rugăciuni care vindecă inima, este o lucrare remarcabilă şi
care merită citită de orice credincios. În paginile acestui manuscris foarte interesant sunt perspective
pătrunzătoare născute din Cuvântul lui Dumnezeu şi din experienţa de vindecători de răni a autorilor.
Nevoia de modele clar stabilite în rugăciune, pentru a aduce eliberare şi vindecare interioară, se
simţea de mulţi ani. Cartea le oferă consiliatului şi consilierului instrumente pentru o slujire eficientă şi
profesională.
În calitate de consilier în ultimii 25 de ani, recomand călduros această lucrare pentru studiu
personal, învăţătură în Colegiul Biblic sau pentru folosire ca instrument cu persoanele care vin la
consiliere.“

Stan E. DeKoven, Ph.D.
Terapeut licenţiat specializat în Căsnicie şi Familie
Preşedinte al Vision International University şi al Societăţii Americane a Terapeuţilor Creştini
—————————————————
„Când am citit schiţa cărţii Rugăciuni care vindecă inima, am înţeles că ea va fi pentru mine –
şi pentru mulţi, mulţi alţii – ceea ce a fost cartea lui Mark Virkler Comuniune cu Dumnezeu. În 1985
în inima mea era o foame copleşitoare să-L pot auzi constant pe Dumnezeu. La acel moment, am auzit
despre cursul lui Mark şi am mers la sejurul lui din Aurora, New York. Viaţa mea nu a mai fost la fel.
În ultimii ani am devenit tot mai conştientă de faptul că în viaţa mea erau blocaje, constrângeri
şi fortăreţe. Aceste lucruri inhibau creşterea mea spirituală şi împiedicau viaţa lui Hristos să treacă
liber prin mine spre alţii. Unele dintre aceste lucruri erau de demult. Altele păreau să fie lucruri pe care
le-am „cules“ prin răspunsurile mele la ceea ce mi se întâmpla în viaţă.
Cartea lui Mark, Rugăciuni care vindecă inima, a venit, din nou, exact la momentul potrivit.
Dacă Biserica va fi poporul lui Dumnezeu care El a intenţionat să fie, vom fi vindecaţi de lucrurile care
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ne-au ţinut în temniţe virtuale. Zidurile pe care le-am construit în jurul nostru ca să nu fim răniţi sau să
eşuăm sau să fim respinşi din nou au devenit închisori, încuiate din afară, din care avem nevoie de Isus
Hristos să ne elibereze. Rugăciuni care vindecă inima va fi folosită în mod unic de Dumnezeu pentru a
ajuta Trupul lui Hristos să fie oameni care vor aduce un nou veac, în care «cunoştinţa de Domnul va
acoperi pământul aşa cum apele acoperă fundul mării».“

Reverend Maurice Fuller
Queens Park Full Gospel Church, Calgary, Canada
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PROLOG - VINDECAREA MEA ÎN AUSTRALIA

Aterizare
Avionul nostru a aterizat la 6:00 AM în Sydney, Australia. Era ultima zi de august și vremea încă
era caldă. Întregul oraș era în construcție, din moment ce peste numai 12 luni aici s-ar fi desfășurat
Jocurile Olimpice 2000. Soția mea Patti și eu am petrecut ziua ca turiști, luând un autobuz care făcea
turul orașului și un vapor care făcea un tur de două ore și jumătate al minunatului port Sydney. Speram
că dacă vom sta treji toată ziua vom putea dormi seara și corpurile noastre se vor adapta de la ora din
Buffalo, NY, unde era o diferență de 14 ore față de ora din Sydney.
A funcționat. Am dormit toată noaptea și a doua zi eram gata pentru drumul cu mașina de două
ore până la Newcastle, unde începeam primul din cele cinci seminarii de câte zece ore Auzirea Vocii lui
Dumnezeu din cinci orașe diferite ale Australiei.
Era a cincea mea călătorie în Australia în doisprezece ani. Peacemakers Ministries publicase în
Australia cartea noastră Comuniune cu Dumnezeu și alte titluri și fusese responsabilă pentru
programarea a patru din cele cinci turnee din Australia, inclusiv acesta.
Pe când pregăteam primul seminar la Church at the Bay, eram conștient de o tensiune interioară
în inima mea, care păruse să devină tot mai puternică în ultimii ani. Mă luptam cu teama și cu îndoiala și
cu mânia pe când mă pregăteam să vorbesc. Am luptat împotriva lor și am căutat să-mi pregătesc inima
astfel încât să pot vorbi și preda cu ungerea Duhului Sfânt.
Am putut preda cu ungerea Duhului Sfânt – asta este ce a spus toată lumea întotdeauna. Oamenii
îmi spuneau că învățătura era atât de dătătoare de viață și atât de transformatoare, încât toată lumea pleca
de la seminarii auzind vocea lui Dumnezeu și scriind în jurnal și având viziuni. Erau momente atât de
captivante, privind la transformarea care are loc în viețile oamenilor. Îmi plăcea asta. Și îmi plăcea
faptul că Dumnezeu îmi oferise privilegiul de a-mi dedica slujirea de o viață pentru a vedea că aceste
lucruri se întâmplă iar și iar, cu audiențe din întreaga lume. Ce oportunitate minunată să-L slujesc pe
Dumnezeu într-un mod atât de minunat! Chiar am simțit că eram binecuvântat să fiu chemat de
Dumnezeu să duc lumii un asemenea mesaj precum comuniunea cu El.
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Totuși, am fost extrem de deranjat de faptul că îmi lua tot mai mult să lupt cu problemele din
inima mea astfel încât să fiu gata să slujesc. Mai ales în ultimul an, mă luptasem cu teama că oamenii
vor respinge mesajul pe care îl spun de obicei duminica dimineața, intitulat „Să experimentăm
binecuvântările legământului“. În timpul închinării, înainte să predic, mă luptam cu această frică de
respingere și o legam și îi porunceam să plece. În cele din urmă credința triumfa și, destul de sigur,
imediat ce începeam să predic, eram bine. Mesajul avea ungere, oamenii erau provocați și transformați
de el și totul era bine.
Totuși, nu era bine pentru mine faptul că această bătălie părea să devină tot mai intensă în inima
mea când mă pregăteam să predic acest mesaj. Cumva știam că nu aveam credința și încrederea din
tinerețe, când aveam cam douăzeci de ani – nu că atunci eram în vârstă sau ceva de genul acesta! Vezi
tu, aveam doar 47 de ani.
Când aveam cam 20 de ani, atacam și mă luptam cu orice fără teamă – probabil pentru că nu
aveam bun simț! Acum, că m-am „maturizat“, am învățat că sunt lucruri de care să mă tem. „Lucruri în
legătură cu care să fiu precaut“, spuneam eu. Precauția mea, totuși, era de fapt o luptă interioară
constantă împotriva fricii și a mâniei și a respingerii.
Părea că totul mă mânia. Când lucrurile nu mergeau bine, simțeam mânie. Când făceam greșeli,
simțeam mânie. Când auzeam de legile date de guvern, simțeam mânie. Când vedeam fariseism în
Biserică, mă simțeam extrem de mânios. Frica de Mișcarea New Age (și de orice altceva) pe care o
manifesta Biserica mă făcea să mă mânii. A fost chemată Biserica să trăiască în frică sau în credință? În
credință, evident, deci eram atât de înverșunat împotriva fricii lor când predicam dintr-un oraș în altul
Totuși, nu am fost foarte fericit cu angoasa interioară pe care o experimentam. Simțeam că eram
„un bun deteriorat“, că viața îmi dăduse niște lovituri destul de grele și că inima mea nu era deschisă și
liberă, ca atunci când eram mai tânăr. Ei bine, poate că pur și simplu așa era viața. Poate că pe măsură ce
înaintezi în vârstă și devii mai înțelept înțelegi că viața nu a fost utopia care sperai tu să fie când erai
tânăr. Poate maturitatea înseamnă să conștientizezi durerea și dezamăgirea și să înveți să trăiești într-o
lume imperfect, rezistând cât de bine poți tu. Poate pur și simplu creșteam în sfârșit.
Ei bine, poate, dar poate nu, pentru că, vezi tu, Domnul mă pregătea pentru o mare schimbare.
Chiar înainte să plec în Australia, terminasem de scris o carte care conținea lecțiile pe care mi le dăduse
Dumnezeu în cei 32 de ani ai mei de creștin. Unul dintre lucrurile pe care le trecusem în revistă în
Capitolul Patru al acestei cărți, Să intrăm mai adânc în Râul lui Dumnezeu, era despre modurile în care
Dumnezeu vindecă inima. Recapitulasem ce învățasem de-a lungul anilor referitor la vindecare
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interioară, eliberare, renunțare la așteptările negative și la jurămintele interioare și ruperea păcatelor și
blestemelor generaționale. În plus, chiar cu o săptămână înainte de a pleca în Australia, aflasem de la
mama că tatăl ei, bunicul meu, fusese mason.
Ajunsesem la concluzia că poate aveam nevoie de slujire prin rugăciune pentru a vindeca unele
dintre aceste lucruri din inima mea. Harul și călăuzirea lui Dumnezeu întotdeauna m-au uluit și m-au
uimit! Nu numai că pe masa de cărți de la Peacemakers era o carte nouă care prezenta în detaliu cum să
fii eliberat de puterea generațională a francmasoneriei, dar în prima biserică în care am predicat în
Australia am întâlnit un chirurg, Stephen Cox, care mi-a spus cum el și soția lui lucrează împreună în
slujirea pacienților lui. Soția lui, Kay, este extrem de echipată pentru slujirea de vindecare interioară, de
eliberare și de rupere a păcatelor și blestemelor generaționale. El mi-a spus despre una dintre pacientele
lui, care trecuse prin două sau trei operații pentru o durere abdominală, și totuși nimeni nu-i putuse găsi
cauza problemei. A întrebat-o pe pacienta lui dacă ar vrea să se roage Kay cu ea. A fost de acord, iar
Kay a întrebat-o: „Când a început durerea?“ Ea a răspuns; „Acum circa cinci ani“. Următoarea întrebare
a lui Kay a fost: „Ce ai făcut acum cinci ani?“ Ea a răspuns: „Mi s-au citit cărțile de tarot“. O renunțare
rapidă la asta și o rugăciune de eliberare au redat sănătatea pacientei și au făcut să nu mai aibă nevoie de
o operație ulterioară.
Stephen a glumit că este atent să nu-și dea toți pacienții soției lui pentru slujirea prin rugăciune,
că ar ajunge să nu mai aibă el un loc de muncă!
A fost suficient pentru mine. Cu lupta mea interioară împotriva mâniei, fricii și îndoielii, și având
în față optsprezece zile în care să dau constant învățătură, am întrebat ce ar fi trebuit să întreb cu câțiva
ani mai devreme: „Există vreo posibilitate ca tu și soția ta să veniți să vă rugați pentru mine?“ Răspunsul
a fost imediat și afirmativ. Eram încântat. În ziua următoare, duminică după-amiază, după ce am
predicat, ne-am adunat împreună și Steve și Kay s-au rugat două ore și jumătate cu mine.
Kay era slujitorul călăuzit de duhul cu cea mai mare ungere și cel mai eficient de la care am avut
vreodată privilegiul să primesc slujire. Cu abilitate și echipare care mi-au tăiat respirația, ea a identificat
diverse duhuri, așteptări negative și jurăminte interioare, alături de păcate generaționale, pe care le-am
rupt și de care m-am pocăit.
În acea zi am fost eliberat de diverse păcate și blesteme generaționale, de câteva jurăminte
interioare și așteptări negative, și de circa jumătate de duzină de duhuri. Schimbarea a fost puternică și
instantanee. Am predicat în acea seară cu o libertate nouă, o libertate pe care nu o avusesem niciodată în
cei 30 de ani ai mei de slujire, din moment ce unele dintre aceste forțe spirituale interioare erau cu mine
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încă de la naștere. Și unele, desigur, le-am cules în anii recenți.
Libertatea mea nou dobândită a rezistat în toate cele 18 zile ale turneului de slujire din Australia
și continuă și azi. Eram uluit! Sunt uluit în legătură cu unele lucruri. Unul dintre ele este că am
experimentat o astfel de libertate nouă și minunată în inima mea în domeniile în care am primit
eliberare. Acestea erau probleme cu care eu mă luptam de ani de zile și presupuneam că sunt pur și
simplu o parte din cine sunt eu. Mi-am imagina că erau o parte a bătăliei vieții. Și acum am descoperit că
erau forțe spirituale negative care lucrau în mine și căutau să mă doboare.
Cum am putut eu, un pastor plin de Duhul Sfânt și un învățător în trupul lui Hristos, să fac o
asemenea greșeală oribilă? Cum am putut să presupun că aceste lucruri erau eu, când de fapt ele erau
demoni din mine? Cum am putut să fiu atât de puțin conștient de realitatea forțelor spirituale din mine,
mai ales în condițiile în care slujisem eu însumi eliberare și vindecare interioară pentru sute, dacă nu mii
de oameni? Cum am putut să mă lupt cu aceste lucruri folosind rugăciuni ineficiente care nu au rezolvat
problemele, ci doar au pus un bandaj peste ele pentru o scurtă perioadă de timp? Cum am putut să fiu
atât de orb?
Am fost entuziasmat de vindecarea mea, dar îngrozit de orbirea spirituală care mă lăsase să
umblu atâția ani sub influența energiilor spirituale negative din inima mea și din sufletul meu. Știam că
trebuie să caut și să descopăr ceea ce eșuasem să văd. Am înțeles că aveam nevoie să experimentez o
revelație și mai profundă a adevărului despre care scrisesem cu ani în urmă, adevărul că eu eram un vas
care conține pe altcineva. Mare parte din ce se întâmplă în interiorul meu nu sunt eu, ci cel pe care îl
conțin eu. Energiile negative din mine sunt conduse de energiile păcătoase ale blestemului și/sau ale
duhurilor. Energiile pozitive sunt împuternicite de binecuvântare și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
(Vezi Supranatural în mod natural, de același autor.)
Din moment ce sunt învățător, am vrut să împărtășesc cu alții povestea vindecării mele și noile
mele înțelegeri, astfel încât ei să nu trebuiască să umble în robie, cum făcusem eu.
Am început prin a reciti cărțile din biblioteca mea despre vindecare interioară, eliberare, ruperea
păcatelor generaționale și renunțarea la jurămintele interioare și la așteptările negative, pentru că eram
sigur că toate acestea lucrează împreună pentru a distruge o viață, și că un consilier care se ocupă de
vindecare trebuie să le folosească pe toate împreună pentru ca eficiența să fie puternică.
Am recitit Transformarea omului interior, de John și Paula Sandford, Să restaurăm fundațiile, de
Chester și Betsy Kylstra, Vindecare prin eliberare, de Peter Horrobin, Vindecare din interior spre
exterior, de Tom Marshall, și altele.
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Am meditat și m-am rugat, am stat de vorbă cu acești autori și apoi am scris povestea mea a ceea
ce Dumnezeu îmi arăta astfel încât să nu fiu ușor prins din nou în această capcană, și așa am putut să-i
ajut și pe alții care erau, la fel, în robie, să găsească eliberarea și vindecarea pe care le-am găsit eu.
Despre asta este această carte. Este ceea ce am descoperit în legătură cu modul în care să determin
nevoia cuiva pentru o astfel de slujire prin rugăciune, cu ce este această slujire și cu modul în care să
progresez prin ea. Structura este practică și include exemple care să te ajute de-a lungul întregului
material. Când voi ajunge la secțiunile care discută despre diferite tipuri de rugăciune de vindecare, voi
descrie mai detaliat propria mea vindecare personală dacă se leagă de domeniul despre care este vorba.
Voi încerca să fiu extrem de practic, astfel încât o persoană sau un grup mic să se poată ruga
aceste tipuri diferite de rugăciuni și să primească slujire. Evident, dacă cineva poate primi slujire de la
un consilier cu abilități, care știe toate aceste tipuri de rugăciuni și poate sluji sub ungerea și călăuzirea
Duhului Sfânt, este de departe cel mai bine. Dar, dacă o astfel de persoană nu este accesibilă, dintr-un
motiv sau altul, atunci această carte devine un loc de unde să începi să te rogi aceste rugăciuni pentru
tine însuți și pentru cei din grupul tău mic.

Centre disponibile pentru slujire
Printre centrele care pregătesc și oferă cele mai multe, dacă nu cumva toate, abordările rugăciunii
discutate în această carte, se numără:
Să restaurăm fundațiile www.restoringthefoundations.org
Ellel Ministries https://ellel.org/uk/about/ellel-grange
Elijah House, Inc. www.elijahhouse.org

Mândria și primirea slujirii din partea unui străin
A fost mai ușor pentru mine să primesc slujire de la o persoană complet străină din Australia
decât de la cineva pe care îl cunosc? Poate. Presupun că ne place întotdeauna să credem că totul e în
regulă cu noi și să proiectăm această imagine. Să recunoaștem că nu e așa pare dificil din anumite
motive. Poate vrem să putem spune că am atins un anumit nivel de înțelegere spirituală în umblarea
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noastră creștină și pare pur și simplu nespiritual să admitem că încă avem asemenea energii negative
care ne hărțuiesc.
Ei bine, am decis că cel mai bine este să accept pur și simplu faptul că sunt un sfânt care încă
păcătuiește uneori. Fără o doză zilnică din harul Dumnezeului atotputernic care să mă susțină nu sunt
nimic. Sunt mulțumit cu asta. Dacă ai nevoie să fiu mai mult de atât, atunci va trebui să te dezamăgesc.
Dacă am nevoie să fiu mai mult de atât, atunci pur și simplu va trebui să mă dezamăgesc pe mine
însumi. Poate, totuși, să fie un vas umplut și susținut zilnic de harul lui Dumnezeu este o funcție
suficientă pentru un om. Poate ar trebui să fiu mai mult decât mulțumit de faptul că această minune se
poate întâmpla în fiecare zi. Poate ar trebui să fiu bucuros să sărbătoresc pur și simplu această minune
extraordinară și să las lucrurile așa.

Rugăciuni de vindecare despre care vom învăța în capitolele
următoare
1. Ruperea păcatelor și blestemelor generaționale punând crucea lui Isus între generații (Exod
20:4-6).
2. Identificarea și renunțarea la legăturile sufletești nedumnezeiești.
3. Identificarea și renunțarea la așteptările negative și înlocuirea lor cu așteptări dumnezeiești.
4. Identificarea și renunțarea la jurămintele interioare (promisiuni pe care le-ai făcut din cauza
rănilor pe care le-ai experimentat). Înlocuirea acestora cu scopuri dumnezeiești.
5. Experimentarea vindecării interioare, lăsându-L pe Isus să umble prin galeria de artă a inimii
tale, înlăturând tablourile care nu Îl au pe El în ele și înlocuindu-le cu tablouri care Îl au pe El.
6. Înlocuirea blestemelor prin rostirea de binecuvântare.
7. Experimentarea eliberării, devenind liber de duhuri în Numele lui Isus Hristos. Odată ce casa
duhurilor este demontată de cei șase pași anteriori, duhurile ies destul de ușor.
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Aplicație personală de jurnal
1. Există în inima ta domenii care sunt sub atac constant din partea vrăjmașului? Te lupți cu
lucruri negative în vreun domeniu al vieții tale? Este o bătălie continuă? Dacă da, probabil că este un
domeniu care ar putea fi ajutat prin slujire de rugăciune.
2. Ai experimentat vreodată vindecare interioară, eliberare sau vreuna dintre celelalte slujiri prin
rugăciune menționate în acest capitol? Dacă da, poți să îți amintești și să descrii situația și eliberarea pe
care a adus-o în viața ta?
3. Sunt domenii în viața ta de azi care ar putea fi îmbunătățite dacă ai experimenta mai multă
slujire prin rugăciune?

Aplicație de grup
1. Invită persoanele din grup să împărtășească răspunsurile lor la întrebările de mai sus dacă se
simt confortabil să facă asta. Nu forța pe nimeni să împărtășească ce nu se simt gata să împărtășească.
2. Roagă-te măcar o rugăciune generală pentru ca harul lui Dumnezeu care ne susține să
slujească nevoilor celor ce împărtășesc. Dacă ai pe cineva echipat pentru slujirile de rugăciune discutate
în această carte, persoana aceasta poate se simte călăuzită să se roage mai specific pentru cineva din
grup. Dacă există în grup o persoană care vrea o astfel de slujire de rugăciune chiar din această primă
săptămână., invită-l sau invit-o să se ofere voluntar, câtă vreme ai pe cineva în grup pregătit în cel puțin
una dintre aceste abordări ale rugăciunii; acesta din urmă, împreună cu grupul, poate sluji voluntarul.
3. Încheiați în închinare pentru ce a făcut Dumnezeu.
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CAPITOLUL UNU – VINDECAREA ÎNCEPE
CÂND EXPERIMENTĂM DRAGOSTEA TATĂLUI

Isus este „Sfetnicul Minunat“ (Isaia 9:6).
Îl vor numi Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii.
Să aud vocea Minunatului meu Sfetnic a fost pentru mine, și pentru mulți alții, cheia
experimentării dragostei Tatălui. În primii zece ani ai vieții mele creștine nu puteam identifica vocea lui
Dumnezeu din mine, deși El îmi vorbea. Deci pentru mine Dumnezeu era distant și aspru și legalist. Am
descoperit atât de multe legi în Biblie și pur și simplu nu puteam să le țin pe toate, deși foloseam toată
puterea pe care o putea aduna firea mea (Romani 7:5). Eșuam și mă simțeam condamnat. Versetul „nu
mai este condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus” pur și simplu nu funcționa pentru mine (Romani
8:1).
Totul s-a schimbat în ziua în care am învățat să aud vocea Lui. Era atât de captivant încât am
petrecut cinci ore în acea zi notând ce îmi vorbea Domnul. Cea mai mare descoperire a mea a fost cât de
mult mă iubea El. Era pentru prima dată când am atins dragostea necondiționată, imposibil de înțeles
(Romani 5:5; Efeseni 3:17-19). Asta m-a impresionat atât de mult!
Dragostea Tatălui meu ceresc pentru mine era mult mai puternică și mai plină de compasiune
decât dragostea mea pentru mine. De fapt, El m-a învățat cum să mă iubesc pe mine însumi și, ca
rezultat, cum să-i iubesc pe alții. El mi-a spus să observ cât de tandru mă iubea El. Am făcut asta și am
fost uluit. În timp ce eu mă băteam pentru că am eșuat, El nu făcea asta. El mi-a spus: „Este doar o
greșeală de pe curba învățării. Nu-i mare lucru. Să perseverăm.“ Experimentam dragostea Tatălui! Și tu
vei face asta când vei învăța cum să auzi vocea Lui și să scrii în jurnalul în ambele direcții. Așa că să
sondăm bine cele patru chei despre care m-a învățat Dumnezeu în acea zi. Jurnalul în ambele direcții ma transformat pe mine și a transformat căsnicia mea, relația mea cu ceilalți, predicarea mea și tot ce
făceam eu.
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Să-L auzim este cheia vindecării inimilor noastre. În acest capitol te vom învăța patru chei
simple care îți vor permite să intri într-un dialog în ambele sensuri cu Isus în jurnal, în care El îți dă
sfaturi minunate. Cele patru chei sunt: oprește-te, privește, ascultă și scrie.

Când am învățat eu să aud vocea Lui
Cu o casă implicată în slujire din care făceau parte rămășițe ale trei familii ce se luptau, plus
propriul nostru copil nou-născut, soția mea pur și simplu nu făcea față singură cu toate treburile. Fiecare
trebuia să aibă propriile lui responsabilități. La paisprezece ani, Rachel și fratele ei mai mic locuiau cu
noi în timp ce părinții lor încercau să biruiască modele de stil de viață care conduseseră la fuga copiilor
de acasă pentru a scăpa de această disfuncționalitate. Îmi părea rău pentru Rachel, dar, sincer, soția mea
era cea mai mare preocupare a mea.
Când Rachel și-a ignorat din nou treburile ca să petreacă timp cu prietenii ei, am decis că era
momentul să invoc legea și să arăt foarte clar că, dacă ea avea de gând să locuiască sub acoperișul meu,
trebuia să se supună regulilor mele.
Dar... ea încă nu era acasă. Și eu învățasem de curând să aud mai clar vocea lui Dumnezeu. Poate
ar trebui să încerc să văd dacă pot auzi ceva de la El despre această situație. Poate El mi-ar putea da o
modalitate de a o determina să facă ce trebuie (adică ce voiam eu să facă). Așa că am mers în biroul meu
și am trecut în revistă ce mă învățase Domnul din Habacuc 2:1,2: „M-am dus la locul meu de strajă și
stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul... Domnul mi-a răspuns și a zis:
«Scrie prorocia...»“
Habacuc a spus: „M-am dus la locul meu de strajă...“ (Habacuc 2:1). Prima cheie pentru a auzi
vocea lui Dumnezeu este să mergi într-un loc liniștit și să îți liniștești gândurile și emoțiile. Psalmul
46:10 ne încurajează să ne oprim, să încetăm să ne străduim și să știm că El este Dumnezeu. În Psalmul
37:7 noi suntem chemați să „tăcem înaintea Domnului și să nădăjduim în El“. Există o cunoaștere
interioară profundă în duhurile noastre pe care fiecare dintre noi o poate experimenta când ne liniștim
trupul și mintea. Să practicăm arta meditației biblice ne ajută să reducem la tăcere zgomotul exterior și
distragerile care strigă după atenția noastră.

19

Eu nu aveam un loc de strajă, dar aveam un birou, așa că am mers acolo să îmi liniștesc
temperamentul și mintea. Dacă nu ai un birou sau o cameră unde să poți merge și care să fie privat/ă,
poate vei avea nevoie să conduci până la un loc liniștit fără telefon, ca să fii doar tu cu Dumnezeu.
Să-L iubești pe Dumnezeu printr-un cântec melodios de închinare este un mod foarte eficient de
a te liniști. În 2 Împărați 3, Elisei avea nevoie de un cuvânt de la Domnul, așa că a spus: „Aduceți-mi un
menestrel“ și, în timp ce menestrelul cânta, Domnul vorbea. Am descoperit că pentru mine cel mai rapid
mod de a mă liniști este să cânt un cântec de închinare la autoharpă. Trebuie să îmi aleg cu grijă
cântecul; melodiile zgomotoase de laudă nu îmi aduc liniște, ci mai degrabă melodiile suave care
exprimă dragostea și închinarea mea. Și nu e suficient doar să cânți – eu vin în prezența Domnului mai
rapid și mai ușor când îmi folosesc imaginația dumnezeiască pentru a vedea adevărul că El este chiar
aici cu mine și Îi cânt Lui personal cântecele mele.
„Stăteam pe turn ca să veghez și să văd“, a spus profetul. Pentru a primi cuvântul pur al lui
Dumnezeu, este foarte important ca inima mea să fie orientată corect când mă liniștesc, pentru că atenția
mea este sursa curgerii intuitive. Dacă îmi ațintesc ochii la Isus (Evrei 12:2), curgerea intuitivă vine de
la Isus. Dar dacă îmi ațintesc ochii la vreo dorință a inimii mele, curgerea intuitivă vine din acea dorință.
Pentru a avea o curgere pură trebuie să mă liniștesc și să îmi ațintesc ochii cu grijă la Isus. Asta se
realizează destul de ușor prin a mă închina liniștit înaintea Regelui și prin a primi ceea ce vine din
liniștea ce urmează.
Așa că am folosit a doua cheie pentru a auzi vocea lui Dumnezeu: Când te rogi, ațintește-ți
ochii la Isus, văzând în Duhul visele și viziunile Dumnezeului Atotputernic. Habacuc chiar se uita
după o viziune când s-a rugat. El și-a deschis ochii inimii și s-a uitat în lumea spirituală să vadă ce voia
Dumnezeu să-i arate.
Dumnezeu a vorbit întotdeauna prin vise și viziuni și El a spus în mod specific că acestea vor
veni la cei peste care este turnat Duhul Sfânt (Fapte 2:1-4, 17).
Eu fiind o persoană logică, rațională, aspectele observabile care puteau fi verificate de simțurile
mele fizice constituiau fundația vieții mele, inclusiv a vieții mele spirituale. Niciodată nu mă gândisem
să-mi deschid ochii inimii și să mă uit după o viziune. Totuși, am ajuns să cred că asta este exact ce vrea
Dumnezeu să fac. El mi-a dat ochi în inima mea pentru a vedea în duhul viziunea și mișcarea
Dumnezeului Atotputernic. Există o lume spirituală activă în jurul nostru, plină de îngeri, de demoni, de
Duhul Sfânt, de Tatăl omniprezent și de Fiul Său omniprezent, Isus. Singurele motive pentru care nu am
văzut această realitate erau necredința și lipsa de cunoștință.
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În predica din Fapte 2:25, Petru se referă la afirmația regelui David: „Eu aveam întotdeauna pe
Domul înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin“. Psalmul original arată clar că
aceasta a fost o decizie a lui David, nu o vizitare supranaturală constantă: „L-am pus (literal) pe Domnul
necurmat înaintea ochilor mei; pentru că El este la dreapta mea, eu nu mă clatin“. (Psalm16:8). Deoarece
David știa că Domnul era întotdeauna cu el, el a decis în duhul lui să vadă acest adevăr cu ochii inimii
lui și a umblat prin viață știind că asta îi va menține credința puternică.
Pentru a vedea trebuie să privim. Daniel a văzut o viziune în mintea lui și a spus „Am văzut...
Mă uitam... M-am uitat“ (Daniel 7:2, 9, 13). Când mă rog, mă uit la Isus și Îl privesc când vorbește cu
mine, făcând și spunând lucrurile care sunt pe inima Lui. Mulți creștini vor descoperi că e suficient să se
uite și vor vedea. Isus este Emanuel, Dumnezeu cu noi (Matei 1:23). Atât este de simplu. Îl poți vedea
pe Hristos prezent cu tine pentru că Hristos este prezent cu tine. De fapt, viziunea poate veni atât de
ușor, încât vei fi tentat să o respingi, gândindu-te că e doar de la tine. Dar dacă perseverezi în a nota
aceste viziuni, îndoiala ta va fi biruită curând de încredere când recunoști că numai în Dumnezeul
Atotputernic putea să își aibă originea conținutul lor.
Isus a demonstrat abilitatea de a trăi pe baza unui contact permanent cu Dumnezeu, declarând că
El nu face nimic de la El, ci numai ce Îl vede pe Tatăl că face și ce Îl aude pe Tatăl că spune (Ioan
5:19,20,30). Ce mod incredibil de a trăi!
Pentru noi este posibil să trăim pe baza inițiativei divine, așa cum a făcut Isus? Da! Trebuie pur
și simplu să privim țintă la Isus. Perdeaua a fost sfâșiată, dând acces în prezența imediată a lui
Dumnezeu, și El ne cheamă să ne apropiem (Luca 23:45; Evrei 10:19-22). „Mă rog ca ochii inimii
voastre să fie luminați...“
Când mi-am liniștit inima suficient de mult cât să Îl pot vizualiza pe Isus fără distrageri din
partea propriilor mele idei și planuri, am putut să „mă uit să văd ce are să-mi spună El“. Am notat
întrebarea mea: „Doamne, ce ar trebui să fac în legătură cu Rachel?”
Imediat mi-a venit gândul că „ea este nesigură“. Ei bine, acesta cu siguranță nu a fost gândul
meu! Comportamentul ei mie mi se părea rebeliune, nu nesiguranță.
Dar, la fel ca Habacuc, ajungeam să cunosc sunetul vocii lui Dumnezeu când îmi vorbea
(Habacuc 2:2). Ilie a descris-o ca fiind un susur blând și subțire (1 Împărați 19:12). Eu căutasem înainte
să aud o voce interioară audibilă, și Dumnezeu vorbește uneori așa. Totuși, am descoperit că de obicei
vocea lui Dumnezeu vine sub formă de gânduri, viziuni, emoții sau impresii spontane.
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De exemplu, nu ți s-a întâmplat să conduci și să îți vină un gând să te rogi pentru o anumită
persoană? Nu ai crezut că Dumnezeu îți spune să te rogi? Cum a sunat vocea lui Dumnezeu? A fost o
voce audibilă sau a fost un gând spontan care ți-a venit în minte?
Experiența indică faptul că noi percepem comunicarea la nivel de duh ca pe niște gânduri,
impresii sau viziuni spontane, și Scriptura confirmă asta în multe moduri. De exemplu, o definiție a
paga, un cuvânt ebraic pentru mijlocire, este „o întâlnire întâmplătoare sau o intersectare accidentală“.
Când Dumnezeu pune oameni pe inimile noastre, El face asta prin paga, un gând întâlnit din întâmplare
care intersectează „accidental“ mințile noastre.
Deci a treia cheie este să recunoști că vocea lui Dumnezeu în inima ta sună adesea ca o
curgere de gânduri spontane. Prin urmare, când vreau să aud de la Dumnezeu, mă acordez la întâlnirea
întâmplătoare de gânduri spontane.
În cele din urmă, Dumnezeu i-a spus lui Habacuc să scrie profeția (Habacuc 2:2). Aceasta nu a
fost o poruncă izolată. Scripturile consemnează multe exemple de rugăciuni individuale și de răspunsuri
ale lui Dumnezeu, de exemplu în Psalmi, la mulți dintre profeți, în Apocalipsa. Eu am descoperit că
ascultarea de acest principiu final mi-a amplificat încrederea în abilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu,
astfel încât să ajung în cele din urmă să fac din trăirea în funcție de inițiativa Lui un mod de viață. A
patra cheie, jurnalul în ambele direcții, sau notarea rugăciunilor tale și a răspunsurilor lui
Dumnezeu, aduce o mare libertate în auzirea vocii lui Dumnezeu.
Am descoperit că jurnalul în ambele direcții era un catalizator fabulos pentru a discerne cu
claritate curgerea interioară spontană de la Dumnezeu, pentru că atunci când scriam în jurnal puteam
scrie prin credință pentru perioade mari de timp, crezând pur și simplu că este Dumnezeu. Ce cred că am
primit de la Dumnezeu trebuie testat. Totuși, testarea presupune îndoială și îndoiala blochează
comunicarea divină, așa că nu vreau să testez în timp ce încerc să primesc. (Vezi Iacov 1:5-8.) Folosind
jurnalul, pot primi pin credință, știind că atunci când curgerea a încetat pot să o testez și să o examinez
cu grijă.
Așa că am notat ce am crezut că a spus El: „ea este nesigură“.
Dar Domnul nu terminase. Am continuat să scriu gândurile spontane care îmi veneau: „Iubește-o
necondiționat. Ea este carne din carnea ta și os din oasele tale.“
Mintea mea a obiectat imediat: Ea nu este carne din carnea mea. Nu este deloc înrudită cu mine –
este un copil în plasament, care doar locuiește temporar în casa mea. Categoric era momentul să testez
acest „cuvânt de la Domnul“!
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Există trei surse posibile ale gândurilor din mintea noastră: noi înșine, satan și Duhul Sfânt. Era
clar că aceste cuvinte din jurnalul meu nu veneau din propria mea mine – eu categoric nu o vedeam ca
fiind nesigură sau carne din carnea mea. Și mă îndoiam sincer că satan m-ar încuraja să iubesc pe cineva
necondiționat!
Bine, începea să pară că aș fi primit de fapt un sfat de la Domnul. Era în acord cu numele și
caracterul lui Dumnezeu așa cum sunt ele revelate în Scriptură și total contrar numelor și caracterului
vrăjmașului. Deci însemna că auzeam de la Domnul și El voia ca eu să văd situația într-o lumină diferită.
Rachel era fiica mea – parte din familia mea nu prin sânge, ci prin mâna lui Dumnezeu Însuși. Haosul
din casa unde s-a născut creaseră o nesiguranță profundă în legătură cu faptul că merita să fie iubită de
cineva, inclusiv de mine și inclusiv de Dumnezeu. Numai dragostea necondiționată a Domnului
exprimată printr-un om imperfect ar fi atins inima ei.
Dar mai era un test pe care trebuia să-l fac aici înainte de a avea încredere absolută că acesta
chiar era cuvântul lui Dumnezeu pentru mine: aveam nevoie de confirmare de la altcineva în al cărui
discernământ spiritual aveam încredere. Așa că am mers la soția mea și am împărtășit ce primisem.
Știam că dacă puteam primi validarea ei, mai ales din moment ce ea era persoana cea mai nedreptățită în
această situație, atunci puteam să spun, cel puțin puteam să-mi spun mie însumi: „Așa vorbește
Domnul“.
Nu e nevoie să mai spun că Patti a confirmat imediat și fără nicio îndoială că Domnul îmi
vorbise. Am uitat de toată lectura pe care o planificasem. M-am întors în birou nerăbdător să aud mai
mult. Pe când Domnul planta în mine o dragoste nouă, supranaturală pentru Rachel, El mi-a arătat ce să
spun și cum să spun asta pentru a nu aborda doar problema din prezent, a responsabilității din
gospodărie, ci problema mai profundă a dragostei și acceptării și vredniciei.
Rachel și fratele ei au rămas parte a familiei noastre pentru încă doi ani, oferindu-ne numeroase
oportunități de a le demonstra și de a-i învăța despre dragostea Tatălui, plantând semințe spirituale întrun sol uscat. Nu eram perfecți și nu am rezolvat toate problemele inimii ei, dar pentru că am învățat să-L
ascult pe Domnul am putut evia să creăm mai multă frângere și separare.
Cele patru chei simple pe care mi le-a arătat Domnul din Habacuc au fost folosite de oameni de
toate vârstele, de la patru la o sută patru ani, de pe toate continentele, din toate culturile și denominațiile,
pentru a intra într-o comunicare intimă în ambele direcții cu Tată lor iubitor și cu cel mai drag Prieten al
lor. Dacă omiți oricare din cele patru chei nu vei putea primi tot ce vrea El să-ți spună. Ordinea cheilor
nu este importantă, doar să le folosești pe toate. Dacă le îmbrățișezi pe toate patru, prin credință, asta îți
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poate schimba viața. Liniștește-te pur și simplu, acordează-te la spontaneitate, uită-te după viziune și
scrie în jurnal. El așteaptă să te întâlnească acolo.
Vei fi uimit când vei scrie în jurnal! Îndoiala te poate împiedica la început, dar arunc-o,
amintindu-ți că este un concept biblic și că Dumnezeu este prezent, vorbindu-le copiilor Lui. Relaxeazăte! Când încetăm eforturile noastre și intrăm în odihna Lui, Dumnezeu este liber să curgă (Evrei 4:10).
De ce să nu încerci tu însuți chiar acum? Așază-te confortabil, ia un stilou și hârtie și zâmbește.
Îndreaptă-ți atenția spre Domnul în laudă și închinare, căutând fața Lui. Mulți oameni au descoperit că
muzica și rugăciunea vizionară numită „O plimbare pe malul Mării Galileei“ sunt de folos pentru a
începe. Poți să o asculți și să o descarci gratuit la CWGMinistries.org/Galilee.
După ce notezi întrebarea ta pentru El, liniștește-te, ațintindu-ți privirea la Isus. Vei avea deodată
un gând foarte bun. Nu te îndoi de el; notează-l pur și simplu. Mai târziu, când citești ce ai scris în
jurnal, și tu vei fi binecuvântat să descoperi că într-adevăr dialoghezi cu Dumnezeu. Dacă te întrebi dacă
este cu adevărat Domnul Cel care îți vorbește, împărtășește asta cu soțul tău/soția ta sau cu un prieten.
Răspunsul lor va încuraja credința ta și îți va întări angajamentul de a petrece timp ajungând să-L
cunoști pe Iubitul sufletului tău mai intim decât ai visat vreodată că este posibil.

Chiar este Dumnezeu?
Cinci moduri de a fi sigur că ceea ce auzi este de la El:
1) Testează originea (1 Ioan 4:1)
Gândurile din propria ta minte sunt progresive, cu un gând conducând spre următorul; în orice
caz, tangențiale. Gândurile din lumea spirituală sunt spontane. Cuvântul ebraic pentru profeția adevărată
este naba, care literal înseamnă a face bule, în timp ce profeția falsă este ziyd, care înseamnă a fierbe.
Cuvintele adevărate de la Domnul vor face bule din partea cea mai profundă a ființei tale; nu trebuie să
le coacem noi înșine.
2) Compară cu principiile biblice
Dumnezeu nu îți va spune niciodată ție personal ceva care este contrar revelației Sale universale
așa cum este exprimată în Scripturi. Dacă Biblia spune clar că un lucru este păcat, indiferent cât scrii în
jurnal nu poate face ca acel lucru să fie corect. Dar multe dintre lucrurile despre care scrii în jurnal nu
apar specific în Biblie, deci este nevoie și de o înțelegere a principiilor biblice.
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3) Compară cu Numele și Caracterul lui Dumnezeu așa cum sunt ele revelate în Biblie
Tot ce îți spune Dumnezeu va fi în armonie cu natura Lui esențială. Jurnalul te va ajuta să ajungi
să Îl cunoști personal pe Dumnezeu, dar faptul că știi ce spune Biblia despre El te va ajuta să discerni
care cuvinte sunt de la El. Asigură-te că ceea ce scrie în jurnalul tău se aliniază cu caracterul lui
Dumnezeu, așa cum este descris în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt.
4) Testează roada (Matei 7:15-20)
Ce efecte are asupra sufletului și duhului tău ceea ce auzi? Cuvintele de la Domnul îți vor stârni
credința și îți vor crește dragostea, pacea și bucuria. Ele vor stimula un simț al smereniei în tine pe
măsură ce devii mai conștient de Cine este Dumnezeu și cine ești tu. Pe de altă parte, orice cuvinte pe
care le primești și care te fac să te temi sau să te îndoiești, care te fac confuz sau anxios sau care îți
gâdilă orgoliul (în special dacă auzi ceva care este „numai pentru tine – nimeni altcineva nu e vrednic de
asta“) trebuie să fie mustrat și respins imediat ca fiind minciuni ale vrăjmașului.
5) Împărtășește cu doi sau trei consilieri spirituali (Proverbe 11:14)
Noi suntem membre ale unui Trup! O funie împletită în trei nu se rupe ușor și intenția lui
Dumnezeu a fost întotdeauna ca noi să creștem împreună. Nimic nu-ți crește credința în abilitatea ta de a
auzi de la Dumnezeu ca o confirmare din partea a doi sau trei oameni. Împărtășește cu soțul tău sau soția
ta, cu prietenii tăi, cu prezbiterul tău, cu liderul tău de grup, chiar copiii tăi maturi pot fi placa ta de
rezonanță. Ei nu trebuie să fie perfecți sau super-spirituali; trebuie pur și simplu să te iubească, să fie
dedicați în a fi disponibili pentru tine și să păstreze confidențialitatea, să aibă o orientare biblică solidă
și, cel mai important, trebuie să primească sfaturi ușor și de bunăvoie. Evită persoanele autoritare care
insistă că, datorită poziției lor în biserică sau cu Dumnezeu, nu mai au nevoie să asculte de alții. Găsește
doi sau trei oameni și pune-i să confirme că auzi de la Dumnezeu.

Întrebări pentru jurnal
Ar fi înțelept să îți pui deoparte timp în următoarea săptămână pentru a le scrie în jurnal pe toate.
• Doamne, mă iubești?
• Doamne, ce ai vrea să îmi spui referitor la dragostea tatălui meu pământesc față de mine?
• Doamne, Tu ești Tatăl meu ceresc. Vrei să rostești o binecuvântare a Tatălui peste mine? Ce
ai pregătit pentru viața mea? Care este destinul pe care l-ai plănuit pentru mine? Doresc să aud
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binecuvântarea Ta, viziunea Ta și destinul Tău pentru viața mea. Îți mulțumesc, Doamne.

Experimentează botezul în Duhul Sfânt
Botezul în Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi sunt un mod minunat de a străpunge abordarea
noastră logică dură asupra vieții și de a permite duhului nostru, unit cu Duhul Sfânt, să curgă liber.
Vorbirea în limbi angajează conceptul de curgere. Darul limbilor vine din curgerea Duhului
Sfânt din tine. Însușindu-mi acest dar, eu trec de la autocontrol la controlul Duhului Sfânt. „Ei vorbeau
ce le dădea Duhul să vorbească“ (Fapte 2:4). Deci, da, eu aleg să vorbesc, dar, de asemenea, aleg să nu
formez silabele cu mintea mea conștientă, ci să Îl las pe Duhul din mine (curgerea Lui) să conducă
formarea silabelor rostite (să îmi dea ce să vorbesc). Această curgere este aceeași curgere la care mă
conectez când scriu în jurnalul în ambele direcții.
Dacă nu ai primit încă botezul în Duhul Sfânt sau vorbirea în limbi, acum e timpul să primești
această manifestare liberă a Duhului (1 Corinteni 12:7-11). Dacă descrierea de mai sus nu este suficientă
pentru a te face să începi, atunci avem o broșură foarte simplă, Cum să primești botezul Duhului Sfânt,
disponibilă pe site-ul nostru, care te va conduce prin toți pașii.

Să săpăm mai adânc în legătură cu subiectul celor patru chei pentru
a auzi vocea lui Dumnezeu
•

Cartea 4 chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu este disponibilă la CWGMinistries.org.

•

Christian Leadership University - CLUonline.com (Vezi cursul REN103 Comuniune cu

Dumnezeu.)
•

Christian Leadership for You School of the Spirit - CLUSchooloftheSpirit.com (Vezi

modulul de învățare online „Auzirea vocii lui Dumnezeu”)
•

Lucrarea Comuniune cu Dumnezeu – CWGMinistries.org (Pregătire pentru spiritualitate

creștină)
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CAPITOLUL DOI – CUM ÎI SLUJESC EFICIENT
UNEI INIMI RĂNITE?

Este inima mai mult decât o pompă care face să circule sângele?
Absolut! Știința a dovedit asta și Biblia o spune clar. Da, noi știm că inima pompează sânge, dar
când Biblia spune că „din inimă ies izvoarele vieții“ este vorba despre ceva mai mult decât pomparea de
sânge (Proverbe 4:23).
Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții!
Acum câțiva ani, soția mea Patti și cu mine am căutat și am analizat toate cele 1.200 de versete
despre inimă și duh din Scriptură. Patti a sugerat atunci această definiție:
„Inima înseamnă atitudinile, motivațiile și trăsăturile de caracter de bază.“
Cred că este cea mai bună și mai biblică definiție a inimii pe care am auzit-o vreodată. Când
trecem prin versetele de mai jos care delimitează o inimă rănită și o inimă vindecată, vezi dacă nu ești de
acord cu faptul că toate aceste cuvinte sunt descrieri ale unor atitudini, motivații și trăsături de caracter
de bază.

Înainte să încercăm să vindecăm inima, trebuie să răspundem la
câteva întrebări
I-ai dat vreodată o poruncă inimii tale spunând: „Nu mai simți asta!“ și inima ta ți-a ignorat
complet porunca? Nu numai asta, dar inima ta a ignorat și lista ta de motive pentru care nu avea dreptul
să simtă așa? Cât de plin de succes este dialogul tău cu tine însuți pentru a te opri să fii deprimat
deoarece ești creștin și nu ai niciun motiv să fii căzut? Sau să treci pur și simplu peste mânia ta sau să
ignori cuvintele care rănesc?
Sau ai mărturisit vreodată vreun adevăr biblic și emoțiile inimii tale nu se simțeau deloc în acord
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cu el? De exemplu, pot mărturisi că „eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Hristos“, și totuși să mă
simt ca un păcătos mizerabil. Ce-i cu asta? De ce nu funcționează mărturisirea mea? De ce inima mea nu
vine în acord cu asta? De ce încă mă simt atât de nevrednic? De ce poruncile mele bine motivate nu fac
o diferență?
Inima are propriul ei limbaj și acesta este diferit de limbajul minții mele? Limbajul minții mele
lucrează pentru vindecarea inimii? Cum arată o inimă rănită? Cum arată o inimă vindecată? Există
curgeri unice de energie în inima mea? Dacă da, cum pot trece de la o curgere de energie negativă la o
curgere de energie pozitivă? Acest capitol va explora și va răspunde la fiecare dintre aceste întrebări,
echipându-te pentru a-ți restaura în mod eficient inima.

Să definim limbajul inimii
Un vorbitor elocvent de limbă engleză îi va fi de mare ajutor unei persoane vorbitoare de
franceză care cere informații? De ce nu? Exact așa cum engleza și franceza sunt două limbi diferite,
inima vorbește o limbă care este diferită de cea a minții. Limbajul minții sunt ideile logice. Limbajul
inimii sunt imaginile, emoțiile, curgerea și credința. Vindecare inimii are loc în inimă, nu în minte.
Pentru a vindeca inima trebuie să folosim limbajul inimii.

Inima vorbește folosind un limbaj care este diferit de cel al minții
Gândirea analitică este limbajul mințiI. Raționamentul mental are loc când cineva se gândește pe
cont propriu și nu combină gândirea cu credința și revelația de la Duhul Sfânt. Analizează Versiunea
King James a Bibliei pentru referințele următoare și notează comentariile lui Isus referitoare la
ineficiența folosirii rațiunii fără ungere a omului: Matei 16:5-12; Marcu 2:5-12; Marcu 8:15-18; Luca
5:21-22. Rezultatul folosirii gândirii omenești fără revelație este deșertăciunea deșertăciunilor
(Eclesiastul 12:8).
În societatea de azi, gândirea analitică a omului ar fi considerată limbajul minții. Din referințele
de mai sus din KJV este clar că gândirea analitică a omului nu este un limbaj eficient al inimii.
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De ce nu funcționează pur și simplu să-i poruncesc inimii mele să
„acționeze mai bine“
Să-i poruncesc inimii mele să „înceteze să simtă asta“ este de obicei ineficient în vindecarea
traumelor emoționale, deoarece inima are propriul său limbaj. Limbajul inimi este diferit de limbajul
minții. Limbajul primar al minții este „logica și rațiunea“. Eu mă gândesc la anumite lucruri și apoi iau
decizii. Îmi amintesc că i-am spus inimii mele „nu ai niciun motiv să te simți așa, încetează!“ Inima mea
pur și simplu nu a răspuns gândurilor mele bine argumentate cu privire la motivele pentru care ar trebui
să experimenteze bucurie, nu părere de rău. Hmm, mă întreb de ce. I-am dat o poruncă, „încetează să
mai simți asta“, și inima mea pur și simplu a ignorat ordinul meu și a continuat să simtă tristețe și părere
de rău și durere. Deci răspunsul este...

Trebuie să folosesc limbajul inimii pentru a vindeca inima.
Pe scurt, limbajul inimii este:
1. Curgerea – „din inima lui vor curge“ (Ioan 7:38)
2. Imaginația – „ține totdeauna în imaginația gândurilor inimii“ (1 Cronici 29:18, traducere din
KJV)
3. Emoții – „s-a mâhnit în inima lui“ (Geneza 6:6)
4. Meditația – „Cuget adânc înăuntrul inimii mele“ (Psalm 77:6)
Acum, să ne gândim la fiecare dintre aceste patru elemente într-un mod puțin mai profund.

Să explorăm visul, viziunea și imaginația, un alt element din
limbajul inimii
Noi avem ochi în inimile noastre, care văd imagini.
Mă rog ca ochii inimii voastre să fie luminați (Efeseni 1:18)
Imaginile sunt puternice. Noi spunem că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. Biblia
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confirmă asta în întâlnirea lui Dumnezeu cu Avram.
L-a dus afară și i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri.“ Și El i-a zis:
„Așa va fi sămânța ta“. (Geneza 15:5)
Care a fost rezultatul imediat al faptului că s-a uitat la o imagine pusă în inimă de Dumnezeu?
Avram a crezut pe DOMNUL. (Geneza 15:6)
Credința din inimă a erupt din această imagine cerească (Geneza 15:1-6). Credința din inimă
este cu siguranță un aspect al inimii vindecate. Așa că eu caut imaginile de la Dumnezeu la care să mă
uit și îmi conduc clienții la a-L vedea pe Isus și a vedea ce face El. Asta inspiră credință.
Îmi amintesc că mi s-a spus că trebuie să mărturisesc că „eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în
Hristos Isus“ (Filipeni 3:9). Am făcut asta, probabil de o sută de ori, și totuși mă vedeam ca pe un
păcătos mizerabil. Imaginea a câștigat. Când Dumnezeu a schimbat imaginea și am început să mă văd
îmbrăcat în haina Lui de neprihănire, radiind slava Lui divină, inima mea a fost vindecată de sentimentul
că eram un păcătos mizerabil (Galateni 3:27; Isaia 61:10; Zaharia 3:4).
Inima mea, emoțiile mele și viața mea sunt foarte puternic influențate de imaginile la care mă uit.

Imaginile pot consta din imaginație rea, imaginație dumnezeiască,
vis sau viziune
Visele, viziunile, imaginile și imaginația sunt toate lucrări ale capacității vizionare despre care
Biblia spune că este localizată la nivelul inimii.
• Despre imaginație se vorbește ca fiind o funcție a inimii (KJV: 1 Cronici 29:18; Geneza 8:21;
Psalm 140:2; Proverbe 6:18; Ieremia. 7:24; 23:16).
• „Imaginația dumnezeiască“ este ceva ce ni se poruncește să facem și este definită ca a ne
imagina lucruri despre care Dumnezeu spune că sunt adevărate (1 Cronici 29:18 KJV). Noi suntem
transformați și mergem înainte în timp ce ne uităm la ce face Isus (2 Corinteni 3:18; 4:18; Evrei 12:1-2).
• „Imaginația rea“ este definită ca a vedea lucruri contrare Scripturii (Geneza 8:21 KJV). Noi
dăm înapoi când ne uităm la imagini rele (Ieremia 7:24).
• „Un vis sau o viziune“ este atunci când Dumnezeu umple capacitatea vizuală a omului
(Numeri 12:6, Fapte 2:17). O treime din Biblie se compune din povestirile viselor și viziunilor pe care
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le-a dat Dumnezeu și din acțiunile care au rezultat din ele. Este atât de evident că aceasta este o
modalitate primară în care comunică Dumnezeu cu noi.
Isus, ca exemplul nostru perfect, a văzut constant viziuni (Ioan 5:19-20, 30; 8:26, 38). Din
moment ce El slujea inimilor oamenilor, El a tradus încontinuu imaginile în cuvinte (Matei 13:34).
Biblia însăși este în cea mai mare parte o carte de imagini plină cu povești din viețile oamenilor.
Totuși, din moment ce lumea vestică s-a concentrat asupra minții în loc să se concentreze asupra
inimii, imaginile, visele și viziunile s-au pierdut pe drum. Însoțește-mă în trecerea de la părerea lumii la
adevărul biblic: „Doamne, mă pocăiesc de faptul că m-am lăsat sedus de raționalism și că am trăit în
logică și rațiunea minții mele în loc să trăiesc pe baza imaginilor din inima mea. Vindecă-mă, Te rog.
Restaurează ochii inimii mele. Mă rog ca ochii inimii mele să fie luminați (Efeseni 1:18). Ajută-mă să
trăiesc așa cum a trăit Isus. Ajută-mă să învăț să raționez așa cum îmi poruncești Tu să raționez, adică
împreună cu Tine, Doamne, și dă-mi o revelație că un astfel de raționament folosește imagini (Isaia
1:18).”
„Veniți, totuși, să ne judecăm“, zice Domnul, „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se
vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.“ (Isaia 1:18)

Ce să faci când persoana consiliată nu poate vedea viziuni
Dacă abilitatea persoanei consiliate de a vedea imagini a fost mult diminuată de raționalismul
vestic, pentru consilier sunt disponibile câteva opțiuni: 1) Consilierul poate să se uite el însuși să vadă o
viziune și să descrie ce vede; sau 2) poate să lase persoana consiliată să urmeze emoția din inima ei
înapoi până la durerea inițială, apoi să-L invite pe Isus să vorbească în acea durere, auzind cuvintele de
viață ale lui Isus; și/sau 3) consilierul poate să conducă persoana consiliată prin abordările potrivite ale
rugăciunii pentru a vindeca orbirea spirituală și se poate ruga pentru ca Dumnezeu să restaureze ochii
inimii ei.
Abordările potrivite ale rugăciunii pentru a restaura viziunea unei persoane care este oarbă
spiritual ar include toate rugăciunile din această carte: 1) ruperea blestemelor generaționale (generații
anterioare care au disprețuit văzătorii); 2) dezlegarea legăturilor sufletești negative (cu părinții, pastorii
și învățătorii care nu cred că visele și viziunile sunt pentru azi); 3) înlocuirea așteptărilor negative
(„Dumnezeu nu mai dă azi viziuni.“); 4) renunțarea la jurăminte interioare („Eu nu pot sau nu voi vedea
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viziuni.“); 5) vindecarea imaginilor traumatizante („Nu vreau să mai văd niciodată din cauza fleșurilor
pe care le-am avut după o tragedie teribilă din viața mea.“); 6) ruperea cuvintelor de blestem („Viziunile
sunt pentru persoane emoționale și instabile.“); 7) scoaterea duhurilor (de exemplu, duh de orbire).
Apoi, folosind viziunea, să Îl vezi pe Isus punându-Și mâinile peste ochii orbi ai persoanei
consiliate și să îți pui propriile tale mâini pe ochii ei fizici (văzându-le ca pe mâinile lui Hristos),
rugându-te ca Isus să atingă și să vindece. Viziunea ar trebui să înceapă acum să prindă viață în viața ei.
Practicând folosirea capacității tale vizionare îți va crește abilitatea în acest domeniu. Practici
vizualizând: 1) Povestiri din Biblie atunci când le citești, 2) Promisiunile Bibliei pentru tine, 3) pe Isus
la dreapta ta (Fapte 2:25; Psalm. 16:8) și 4) intrarea în închinare în sala tronului (Apocalipsa 4). Dacă
faci intenționat și zilnic aceste lucruri timp de șase săptămâni, capacitatea ta vizionară se va îmbunătăți
foarte mult.
Dacă o persoană are vise, și totuși când e trează nu poate să-și vizualizeze canapeaua din
sufragerie, atunci înseamnă că a făcut un jurământ să nu vadă imagini. Rezultatul acestui jurământ este
că atunci când mintea ei conștientă este în control ea nu vede, dar când merge la culcare și inconștientul
iese în față poate să vadă. Prin urmare, a fost un jurământ făcut la un moment dat în viața ei. Totuși, ea
poate să nu fie conștientă de faptul că a făcut acest jurământ până când nu se uită înapoi în viața ei în
rugăciune și Dumnezeu îi arată când a făcut asta. Ea va trebui să se pocăiască de jurământ și să-L roage
pe Dumnezeu să-i restaureze viziunea. Dacă nu poate determina când a făcut jurământul, atunci să se
pocăiască pentru că a făcut jurământul indiferent în ce moment din viața ei l-a făcut. Din moment ce
roada orbirii există, există și rădăcina unui jurământ.
În general, la seminariile mele, doi oameni dintr-o sută nu își pot vizualiza canapeaua din
sufragerie (ceea ce înseamnă că ochii inimilor lor au fost orbiți). Cele două motive de bază pentru care
oamenii fac astfel de jurăminte sunt fie ca să oprească derularea constantă a unei scene traumatice, fie
pentru a birui păcatul poftei. Pe persoana care spune că nu poate vedea imagini o poți întreba
întotdeauna dacă poate pofti, pentru că, dacă poate, înseamnă că vede imagini.

Să explorăm emoția, un alt element al limbajului inimii
„O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă duhul este mâhnit“ (Proverbe 15:13).
„Pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre“ (Coloseni 3:15). „Dragostea lui Dumnezeu a fost
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turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). „Mergeam amărât și
mânios“ (Ezechiel 3:14). „Voi vorbi în neliniștea inimii mele“ (Iov 7:11). Biblia ne învață clar că
emoțiile profunde, și pozitive și negative, sunt în inimă. HeartMath.org are, de asemenea, numeroase
cercetări care sunt de acord că emoțiile sunt localizate în inimă.

Emoțiile sunt produse secundare ale imaginilor la care ne uităm
Dacă îmi imaginez sfârșitul lumii cu un antihrist domnind și cu mine ascunzându-mă într-o
peșteră voi avea emoții de frică.
Dacă îmi imaginez „domnia Lui crescând și o pace fără sfârșit“ (Isaia 9:7), voi avea emoții de
încântare, bucurie și pace când văd neprihănirea extinzându-se și răutatea fiind în declin.
Dacă vizualizez că soțul meu a avut un accident, imaginându-mi o mașină distrusă și o
ambulanță și poliția, cel mai probabil voi avea emoții de frică și suferință.
Dacă văd o imagine a unui înger stând pe mașină în timp ce soțul meu este prins într-un blocaj în
trafic, probabil voi avea emoții de pace.
De aceea să dau o comandă „încetează să mai simți așa“ nu funcționează. Ce trebuie să fac în
schimb este să Îl rog pe Dumnezeu să înlocuiască imaginile din mintea mea, arătându-mi imaginea Lui
referitoare la situația la care mă uit. După ce Îl rog, mă acordez la curgere și o imagine îmi vine în minte.
Această imagine este viziunea Lui care, dacă mă uit la ea, va vindeca emoțiile inimii mele.
Fiecare dintre noi trebuie să fie întotdeauna conștient de ceea ce vizualizează. Imaginile curate,
pline de credință, dumnezeiești, produc viață vibrantă. Domnul a rostit acest adevăr în jurnalul meu și
asta mi-a transformat viața: Orice privești crește în tine și devii orice crește în tine.

Să explorăm meditația/cugetarea, un alt element al limbajului inimii
Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetările inimii mele, Doamne (Psalm 19:14).
Gândirea este o activitate a minții. Meditația implică și mintea și inima. Meditația este atunci
când sunt „pierdut în gânduri“. Meditația implică rugăciune, reflecție și revelație. Cuvântul ebraic tradus
prin „a medita“ include „imaginea“ ca parte a definiției sale (Iosua 1:8). Numerele Strong’s pentru
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cuvintele din Vechiul Testament traduse prin „a medita“ și „meditație“ includ 1897, 1900, 1901, 1902,
7878, 7879 și 7881. Cuvintele din Noul Testament includ 3191 și 4304.
„Cugetarea“ este considerată limbaj al inimii (Psalm 77:6). Când Dumnezeu ne umple abilitatea
de a cugeta, aceasta devine „gândire cu ungere“ (Isaia 1:18; Luca. 1:1-3) în care curgerea Duhului Sfânt
(Ioan 7:37-39) conduce procesul de gândire, transformându-l într-o meditație dumnezeiască (Psalm
19:14). Asta duce la percepție (Psalm 73:16-17), iluminare și revelație (Efeseni 1:17-18).

Să definim o inimă vindecată
O inimă vindecată este cea care este pătrunsă de credință, nădejde și dragoste (1 Corinteni
13:13). Credința, nădejdea și dragostea sunt și atitudini spirituale care protejează inima și mintea (1
Tesaloniceni 5:8). Aceleași trei atitudini spirituale, inimă sinceră (dragoste), credință, conștiință curată
(care duce la nădejde) sunt ceea ce ne garantează accesul în sala tronului (Evrei 10:22). Aceleași trei
atitudini sunt scopul instruirii noastre: credința, dragostea, o conștiință bună (nădejde – 1 Timotei 1:5).
Paul le-a poruncit credincioșilor să aibă aceste trei atitudini cheie: credința, nădejdea și dragostea
(Efeseni 1:12, 15; Coloseni 1:4-5).

Este inima mea vindecată și manifestă ea emoțiile Împărăției?
Există domenii din viață care perturbă sau elimină credința, nădejdea și dragostea mea când mă
gândesc la ele? Există situații cărora nu le pot face față cu o inimă plină de credință, nădejde și dragoste?
Dacă da, acestea au nevoie de vindecare. Când Dumnezeu umple emoțiile inimii, eu experimentez
emoțiile Împărăției Lui de...
Credință, nădejde, dragoste, pace, veselie, bucurie de nedescris, compasiune, iertare, onoare,
recunoștință, laudă, închinare, mulțumire, blândețe, bunătate
Versete care sprijină această idee: 1 Corinteni 13:13; Romani 14:17; Galateni 5:22-25;
Efeseni. 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18; Evrei 12:28.
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Inima mea adăpostește vreuna dintre aceste răni?
Tulburat, îndurerat oprimat, mânios, descurajat, înșelat, întristat, înfuriat, tulburat, împietrit,
îndoielnic, înfricoșat, trufaș, întinat, singur, respins
Versete care sprijină această idee: Geneza 41:7b, 8; Daniel 2:1, 3; Ioan 13:21; 1 Samuel 1:15;
Eclesiastul 10:4; Isaia 19:3; Isaia 54:6; Ezechiel 3:14; Daniel 7:15; Deuteronom. 2:30; Marcu 11:23;
Luca 24:25; Deuteronom 2:30; Proverbe 16:18; 2 Corinteni 7:1.

Rezumat
Deci acum înțelegem cum arată o inimă rănită și o inimă vindecată. Când sunt plin de pace și
bucurie, sunt umplut cu emoțiile Împărăției lui Dumnezeu și inima mea este vindecată. Când sunt apăsat
de păcat și am emoții de frică, mânie, descurajare sau abandon, atunci am nevoie de rugăciune pentru
vindecare.
Am trăit cândva cu mânie, ostilitate, judecată, teamă, îndoială, necredință și poftă continue.
Acum trăiesc în veselie, bucurie, pace, credință, nădejde și dragoste. Da, chiar este o mărturie uimitoare
a puterii de vindecare a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos! Această carte te va conduce să
faci aceeași pași prin care m-a condus Dumnezeu pentru a experimenta vindecarea. Îți vom prezenta o
serie simplă de șapte rugăciuni care lucrează împreună. Ele clădesc una peste alta. Au ca fundație
auzirea vocii lui Dumnezeu și vederea viziunilor lui Dumnezeu. Asta Îl lasă pe Minunatul Sfetnic să ne
consilieze (Isaia 9:6). Odată vindecați, experimentăm libertate și distracție.

Rugăciunea eficientă de vindecare ajută MULT
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit (Iacov 5:16).
Asta înseamnă că rugăciunea poate fi mai mult sau mai puțin eficientă în funcție de cum mă ocup
de ea. Care sunt cele două chei ale unei rugăciuni eficiente descoperite în versetele următoare?
„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică-te și aruncă-te în mare» și
dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun
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că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea. Și, când stați în
picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri,
să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta
greșelile voastre.” (Marcu 11:23-26)
Credința din inimă și iertarea sunt două dintre cheile de bază ale rugăciunii eficiente.
Iertarea înlocuiește tendințele noastre spre judecată și condamnare. Isus a umblat în milă, iertare
și compasiune. Isus a vindecat deoarece a fost mișcat de compasiune (Matei 14:14). Puterea de a vindeca
se plimbă pe valul compasiunii, nu pe valul judecății. Ce judecăm se întoarce pentru a ne lua prizonieri
și a ne robi cu forțe spirituale negative. „Cu ce judecată judecați vi se va judeca“ (Matei 7:1-5).
Credință – Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, a primit un cuvânt rostit (Geneza 12:1-3) și o
viziune (Geneza 15: 1-5) de la Dumnezeu. Geneza 15:6 spune că APOI Avraam a crezut. Credința la
nivelul inimii se naște prin cuvintele rostite ale lui Dumnezeu către inimile noastre și prin imaginile
divine pe care ni le dă Dumnezeu.
Deci în toate aceste rugăciuni de vindecare vrem și avem nevoie să auzim vocea lui Dumnezeu și
să primim viziunea Lui. Slujitorii prin rugăciune pot să ne ajute conducându-ne spre aceste întâlniri
printr-o consiliere excelentă. Auzirea vocii lui Dumnezeu (rhema) și vederea imaginilor pe care le are El
cu privire la fiecare situație sunt esențiale pentru a experimenta vindecarea inimilor!
Dar eu am încercat să împing întunericul răului și păcatului afară din viața mea și nu a
funcționat!
Nu poți scoate întunericul afară dintr-o cameră, TREBUIE să aprinzi lumina. Biblia spune:
„Întoarce-te de la întuneric la lumină și de sub domnia lui satan la Dumnezeu” (Fapte 26:18).
Isus este Lumina lumii, deci noi Îl invităm în aceste scene întunecate. Vindecarea necesită înlocuirea
întunericului cu lumina.
Niciodată nu voi încerca să scot energia negativă afară din inima mea. În loc de asta mă întorc
spre lumină invitându-l pe Isus să fie prezent și să rostească adevăr și viață peste mine. Primesc
cuvintele pe care le rostește El. Apoi mă pocăiesc de faptul că am fost în acord cu duhurile și poruncesc.
„În numele lui Isus leg acești demoni și îi împiedic să se manifeste în mine și vă poruncesc să tăceți și să
ieșiți ACUM în numele lui Isus!“ Expir tare de câteva ori și simt că presiunea se ridică de peste mine.
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Șapte chei inițiale care indică faptul că există o rană a inimii
1. Presiuni interioare care sunt ținute sub control, dar nu dispar cu adevărat niciodată
2. Probleme care reapar regulat
3. Orice model păcătos obișnuit sau persistent
4. Slăbiciuni obișnuite – mentale, emoționale, spirituale, fizice
5. Orice lucru din interior care este contrar păcii, credinței, nădejdii și dragostei
6. Orice lucru din interior care se aliniază cu vreo activitate a lui satan
7. Dependențele și domeniile ieșite de sub control

Aplicație personală în jurnal – Doamne, care este rana importantă a
inimii pe care Tu vrei să o vindeci azi?
În general o combinație de 3-5 cuvinte descrie o rană a inimii. Rănile obișnuite ale inimii sunt:
1. Frică, îndoială, necredință
2. Mânie, ură, furie, amărăciune
3. Respingere, abandon, singurătate
4. Lipsuri financiare, sărăcie, eșec
5. Senzualitate, poftă, pornografie
6. Depresie, lipsă de speranță, disperare
7. Jale, pierdere, regret
8. Rușine, vinovăție, condamnare
Alege și notează 3-5 cuvinte din lista de mai sus pe care ți le subliniază Duhul ca fiind pentru
tine răni ale inimii pe care să le procesezi acum. Nu trebuie să folosești exact cele trei cuvine din cele
opt sugestii de mai sus. Ele sunt doar sugestii. Lasă-ți inima să aleagă cele trei cuvinte corecte pentru
rana inimii la care Dumnezeu vrea ca tu să lucrezi acum. Poți să te întorci să repeți întregul proces de
vindecare a doua sau a treia oară dacă descoperi că ai mai mult de o rană a inimii. Dar ocupă-te de o
singură rană a inimii la un moment dat.
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Mergi mai adânc
•

Pentru o explorare detaliată a inimii, minții, curgerii și duhului, te rog să consulți resursele

despre Cum să umbli prin Duhul, de aceeași autori. Disponibile la: cwgministries.org
•

Vezi și cartea lui Gary Smalley Limbajul dragostei, în care el dă învățătură despre cum să

atingi inima soțului tău prin comunicare ce folosește metafore (adică povestiri ilustrate).
•

Cum Îl vedem pe Dumnezeu (John Sandford) – Casa Ilie

•

Importanța dragostei Tatălui – Casa Ilie
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CAPITOLUL TREI – SĂ RUPEM PĂCATELE
ȘI BLESTEMELE GENERAȚIONALE

Fundamentul vindecării – auzirea vocii Minunatului nostru Sfetnic
În Capitolul 1 am dat învățătură despre patru chei pentru auzirea vocii lui Dumnezeu: liniștirea,
viziunea, spontaneitatea și jurnalul. Fă din asta o practică zilnică. Prin jurnalul în ambele direcții te
abandonezi în dragostea Tatălui. Înțelepciunea, tăria, iluminarea și sfatul minunat de la Dumnezeu sunt
turnate peste tine, eliminând întunericul și înlocuindu-l cu lumină.

Urmează – Înlăturarea rădăcinilor celor șapte energii ale păcatelor
care alimentează rănile inimii
1. Păcate și blesteme generaționale – energie negativă care vine în jos pe linia familiei
2. Legături sufletești nedumnezeiești – energie negativă care vine din relații apropiate, strânse
3. Așteptări negative – energie negativă care vine din credințe nebiblice
4. Jurăminte interioare – energie negativă care vine din eforturile firii mele
5. Cuvinte de blestem – energie negativă care vine din cuvintele nebiblice rostite
6. Imagini traumatizante – energie negativă care vine din imagini nebiblice
7. Opresiune demonică – energie negativă care vine de la duhurile rele

După eliberare – ne sigilăm victoria prin...
• Meditații biblice
39

• Rugăciune pentru curățarea amintirilor celulare

O casă potrivită pentru un duh
Primesc de la părinții mei mai mult decât trăsăturile mele fizice?
Sigur că da. Putem spune că un copil are fața mamei lui sau constituția tatălui lui. Vedem repede
trăsăturile fizice care trec de la părinți la copiii lor. Totuși, se transmite mult mai mult decât asta.
Ungerea, darurile și pasiunile din noi vin, de asemenea, de la părinții noștri.
De unde am primit pasiunea de a fi un slujitor? Ei bine, câteva generații înainte de mine,
strămoșii mei au fost activi în slujire. Deci am fost în slujire întreaga mea viață, așa cum au fost și copiii
mei și acum și nepoții mei. Același lucru este adevărat și pentru hoți și infractori. Problemele lor doar
continuă cursul de pe linia familiei. Ce spune Biblia despre toate acestea?
Blestemele generaționale transferă energia păcatului pe linia familiei
• Eu, DOMNUL Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsește nelegiuirea
părinților în copii, până la a treia și a patra generație a celor ce mă urăsc (Exod 20:5).
• Dumnezeu, care Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei
ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui (Deuteronom 7:9).
Vedem în versetele de mai sus că puterea păcatului și puterea binecuvântării trec din generație în
generație.

Rezultatele a 150 de ani de binecuvântare sau blestem vin pe linia familiei
Al Sanders, în cartea lui Criză în moralitate, compară urmașii ai doi bărbați care au trăit în
Statele Unite acum circa 150 de ani. Max Jukes era ateu. El nu credea în Hristos și în viața creștină. S-a
căsătorit cu o fată neevlavioasă și a refuzat să-și ia copiii la biserică, deși ei cereau să meargă. La
momentul acestei cercetări, existau aproximativ 1.200 de descendenți din această uniune. Dintre ei, 310
au murit în sărăcie, cel puțin 150 au fost infractori, 7 au fost ucigași, 100 au fost alcoolici și mai mult de
jumătate dintre femei au fost prostituate.
Jonathan Edwards a trăit în aceeași perioadă cu Max Jukes, dar el s-a căsătorit cu o femeie
evlavioasă. El L-a iubit pe Domnul și copiii lui au fost în biserică în fiecare dimineață, în timp ce el Îl
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slujea pe Domnul folosindu-și cât se poate de bine abilitățile. S-a făcut o investigație a celor 1.394 de
descendenți ai săi. Treisprezece dintre urmașii lui au devenit președinți de colegiu, 65 au devenit
profesori de colegiu, 100 avocați, 30 judecători, 60 medici, 76 ofițeri de armată și marină, 100
predicatori și misionari, 60 autori de prestigiu, 3 senatori ai Statelor Unite, unul vicepreședinte al
Statelor Unite, 80 oficiali publici în alte domenii și 295 au fost absolvenți de colegiu, din care unii au
fost guvernatori de state sau funcționari în țări străine.

Ce NU se transferă pe linia familiei?
• VINA strămoșilor Nu cade pe capul urmașilor.
• Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul
tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri“ (Ezechiel 18:2-4).
Deci nu voi suferi vina spirituală sau moartea din cauza păcatelor tatălui meu. Dar dacă voi
continua același model de păcat, atunci am vina propriului meu păcat, care va aduce un proces de moarte
în mine.
Ce poate să se transfere pe linia familiei?
• Alcoolism și alte tipuri de dependențe; toate tipurile de tulburări și boli fizice; toate tipurile de
probleme emoționale și mentale; păcate de care nu poți scăpa, păcate de hărțuire sexuală, abuz de copii,
orice.
• Toate tipurile de binecuvântări spirituale, ungeri, daruri și pasiuni.
Semnele unei inimi rănite trebuie examinate pentru a determina cauzele, rădăcina acelei răni a
inimii. Acesta poate fi pe moment un exercițiu dureros, dar vindecarea ce apare în cele din urmă merită
durerea și, dacă Minunatul Sfetnic conduce procesul de vindecare, durerea este minimalizată.
Nu ne-a răscumpărat Hristos din blestemul legii și a turnat binecuvântări în viețile
noastre?
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris
„BLESTEMAT E ORICINE ESTE ATÂRNAT PE LEMN“ - pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam
să vină peste neamuri în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit (Galateni
3:13-14).
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Ba da – dar avem nevoie să aplicăm personal ce a oferit Hristos la Calvar
Moartea lui Isus pe cruce a plătit penalizarea și a rupt puterea păcatului pentru fiecare membru al
rasei umane de la Adam până la ultimul om care va trăi la sfârșitul vremurilor. Absolut fiecărei persoane
i s-a oferit mântuirea prin moartea lui Isus (1 Timotei 2:4). Totuși, mântuirea, iertarea păcatului și
eliberarea de puterea lui nu au devenit efective în viața noastră, nu ni s-au aplicat, nu au fost trecute în
contul nostru până când nu le-am acceptat personal prin credință și nu ni le-am însușit în propriile
noastre vieți. Trebuie să primim personal beneficiile crucii pentru ca ele să fie eficiente pentru noi. Și
numai beneficiile pe care le primim personal prin credință. Există cel puțin 12 lucruri pe care Hristos ni
le-a oferit la Calvar. Trebuie să credem în ele și să le aplicăm pe fiecare pentru a umbla în ele.
(cwgministries.org/TwelveExchanges]
Timp de mai mulți ani nu am fost conștient de aceste douăsprezece schimburi. De exemplu, nu
știam că am fost vindecat prin rănile Lui (Isaia 53:5). Nu am crezut în vindecare și nu am experimentat
beneficiul vindecării. Acum știu ce a realizat Isus pentru mine în cadrul acestor schimburi. Cred în ele,
le aplic în viața mea și umblu în ele. Nu avem pentru că nu cerem (Iacov 4:2). Deci în acest capitol noi
cerem specific ca puterea crucii să fie pusă între noi și strămoșii noștri și ca toate păcatele și blestemele
generaționale să se oprească la picioarele crucii.
Ne vom însuși personal această încetare a păcatelor și blestemelor generaționale trecând în
rugăciune prin arborele genealogic al familiei și punând crucea lui Hristos între noi și strămoșii noștri.
Poruncim blestemului să se oprească la cruce și ca binecuvântările Calvarului să curgă spre noi și spre
urmașii noșțri.
Când luăm personal crucea lui Isus Hristos și o plasăm prin credință între noi și strămoșii noștri,
imediat toate acele păcate și blesteme generaționale care au venit peste noi și peste copiii noștri ajung la
un final abrupt și absolut. Ele sunt absorbite de cruce, pentru că Isus a plătit deja prețul și a suferit
pedeapsa. Puterea lor asupra noastră este frântă datorită credinței noastre în lucrarea lui Isus pe cruce.
O notă de precauție: Noi nu săpăm încercând să ne gândim la posibile păcate și blesteme
generaționale. Dacă e nevoie de săpături, Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să facă asta rugându-ne inimile și pe
Duhul Sfânt din inimile noastre să ne amintească lucruri și să ne arate adevărul. Prin urmare, dacă Duhul
Sfânt ne aduce aminte de ceva, nu a fost propriul meu raționament; a fost Duhul Sfânt care Se revelează.
A venit la mine prin curgere și nu prin gândire analitică. Duhul Sfânt poate să reveleze ce vrea El, când
vrea El. Aceasta este vindecarea călăuzită de ungerea Duhului Sfânt.
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Energia curge în inimile noastre
Când ne închinăm în duhul (Filipeni 3:3), prezența manifestă a lui Dumnezeu se arată și simțim o
energizare în duhurile noastre. Greutatea se ridică atunci când lumina și energia divină curg în noi. Ador
această experiență! Ce simt, mai exact?
În Noul Testament există trei cuvinte de bază care sunt folosite pentru a descrie puterea și
energia eliberate de la Dumnezeu către mine:
• Exousia (apare de 108 ori), care înseamnă „drept sau prerogativă“
• Dunamis (de 108 ori), care înseamnă „putere, forță“
• Energeia (și formele ei – de 31 de ori), care înseamnă „energie activă“ (Kittel’s Theological
Dictionary of the New Testament)
Ai simțit câteodată că vine peste tine o energie negativă care te trage în jos în depresie și
împovărare? Aceasta este energia duhurilor rele! Efeseni 2:2 vorbește despre a trăi după domnul puterii
văzduhului, duhul care „lucrează“ acum în fiii neascultării. „Lucrează“ este „energeō” (o formă a
energeia) care înseamnă că acest duh rău care locuiește într-o persoană o „energizează“. Dacă leg duhul
și îi poruncesc să plece în numele lui Isus și mă întorc la închinare în duhul, energia negativă se ridică și
energia pozitivă a Duhului Sfânt coboară peste mine.
Cele șapte râuri de energie negativă (energia păcatului) care curg într-o inimă rănită sunt ca
diversele tentacule ale unei caracatițe care își imobilizează prada și ele pot și vor fi înlăturate prin cele
șapte rugăciuni pe care le acoperim în următoarele șapte capitole. Fiecare rugăciune înlătură un râu de
energie negativă, înlocuindu-l cu un râu de energie pozitivă de la Duhul Sfânt. Când fiecare „tentacul“
este tăiat, persoana este mai liberă să fie cine a conceput-o Dumnezeu să fie. Această victorie este
sigilată cu o meditație biblică ce ajută la ridicarea unui zid de apărare, astfel încât să nu mai cazi
niciodată pradă acestui întuneric. Curățarea memoriei celulare înlătură toate reminiscențele trecutului
dureros.
Fiecare rugăciune aduce un nivel de eliberare, deci nu renunțăm după una sau două rugăciuni.
Nu ne interesează să fim pe jumătate vindecați. Noi vrem vindecarea totală pe care Dumnezeu ne-a puso la dispoziție în Hristos Isus.
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Să devenim conștienți de puterea/energia lui Dumnezeu și a lui satan
din inimă
Așa cum am putut determina din studiul Scripturii, „inimă“ și „duh“ se referă la aceeași parte a
omului și sunt folosite cumva interschimbabil. Pentru un creștin, duhul lui s-a unit cu Duhul Sfânt, așa
că în realitate cea mai profundă parte a ființei lui este unită cu Dumnezeul Atotputernic printr-o minune
extraordinară a harului.
Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. (1 Corinteni 6:17)
Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
(Coloseni 1:29)
Puterea Duhului lui Dumnezeu începe să lucreze în inima unei persoane în momentul mântuirii.
Pe măsură ce cineva își duce la capăt mântuirea, această putere de la Duhul Sfânt pătrunde mai mult și
mai mult în inima și sufletul lui și chiar și în trupul lui (Filipeni 2:12). Pe măsură ce lumina lui
Dumnezeu umple mai mult o persoană, întunericul lui satan este scos afară treptat. Acest proces al
sfințirii este continuu, probabil până când murim. Deci, chiar dacă ne ocupăm de o problemă la un nivel,
peste câțiva ani ne putem întoarce să ne ocupăm de ea la un nivel mai profund. Suntem vindecați în
straturi.
Puterea Duhului Sfânt lucrează realitățile lui Dumnezeu în ființele noastre, lucruri precum
credința, nădejdea, dragostea, bucuria, pacea, puterea, scopul, visul, viziunea, ungerea și orice altceva ce
este Dumnezeu. Asta scoate afară forțele demonice dintr-o persoană, forțe care sunt caracterizate cel mai
bine prin numele și activitățile lui satan. Aceste energii negative ale păcatului (presiuni) includ îndoiala,
frica, mânia, vinovăția, depresia, nebunia, moartea și orice altceva care se aliniază cu numele lui satan.
Printre numele lui se numără pârâșul (Apocalipsa 12:10); tatăl minciunilor (Ioan 8:44); potrivnicul (1
Petru 5:8); cel care osândește (Romani 8:1 - implicit); și un hoț care vine să fure, să înjunghie și să
prăpădească (Ioan 10:10).
Prin urmare, îți poți face destul de ușor o citire barometrică a inimii pentru a vedea cât de bine
ești și dacă prezența energiilor demonice negative înflorește sau dacă puterea dumnezeiască pozitivă îți
umple inima și mintea.

44

Cuvintele „putere“ și „energia păcatului“
Eu prefer să folosesc expresia „energia păcatului“ decât „puterea“ din două motive. În primul
rând, „energie“ este exact modul cum simt eu când aceste influențe negative (sau pozitive) operează în
mine și peste mine, punând presiune pe mine să mă mișc într-o anumită direcție. Îmi place energizarea
pe care o simt în prezența Duhului Sfânt și renunț la duhuri când simt că este prezentă energizarea lor
negativă.
În al doilea rând, unul dintre cuvintele grecești traduce prin „putere“ în Noul Testament este
energes, și el înseamnă literal „energie activă“. Strong’s Concordance definește energes (#1756) ca
„activ, operativ, eficient, puternic“. Strong’s continuă prin a defini o altă formă a energes, (energeia #1753) ca „eficiență, energie, operare, lucrare puternică, eficientă“.
Young’s Concordance definește energes ca „energic, eficace”.
Colon-Brown definește energes ca „adoptat pentru a împlini un lucru, pentru a transmite energie,
pentru a intra în activitate, lucrare energică”.
The Analytical Greek Lexicon de Zondervan definește energes ca „activ, energic, eficient“.
Acesta definește energeia ca „energie, eficiență, putere, energie activă, operare“. El definește energew
ca „a deveni efectiv, a pune în operare, a fi activ, a comunica energie și eficiență, a deveni activ, a fi o
putere activă a instinctului de principiu cu activitate, operativitate“.
Energeia poate fi tradusă legitim ca energie oriunde apare
Energeia este folosit în 2 Tesaloniceni 2:9 și 2:11 pentru a descrie „lucrarea“ lui satan de rătăcire
și înșelare.
Forma verbului în acest grup de cuvinte, energew, este folosită în Romani 7:5 pentru
„impulsurile păcatelor care sunt, prin lege, la lucru (energew) în membrele noastre, pentru a aduce roadă
care duce la moarte“ (această moartea este prezentă în noi, împiedicând viața lui Hristos să curgă în noi).
Și 2 Corinteni 4:12 vorbește de „lucrări moarte (energew) în noi.”
În 2 Tesaloniceni 2:7, „taina fărădelegii a și început să lucreze (energew).” Efeseni 2:2 vorbește
despre trăirea după domnul puterii văzduhului, după duhul care „lucrează“ acum în fiii neascultării.
„Lucrează“ este o formă a cuvântului grecesc „energes”, care înseamnă că acest duh rău care o locuiește
„energizează“ persoana. Deci energeia și energew demonstrează amândouă baza grecească pentru
expresia „energie negativă“.
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Aceste cuvinte sunt folosite și pentru energia pozitivă de la Dumnezeu. De exemplu, energeo a
lui Dumnezeu a fost cea care l-a energizat pe Petru să fie un apostol pentru evrei și pe Pavel să fie un
apostol pentru neamuri (Galateni 2:7-8). Și în Efeseni 3:20 ni se spune că Dumnezeu poate să facă mult
mai mult decât cerem sau gândim, după puterea (dunamis) care lucrează (energeo) în noi.
Rezumat: cele trei cuvinte primare din Noul Testament traduse prin „putere“ sunt exousia (apare
de 108 ori), care înseamnă „drept sau prerogativă“, dunamis (108 ori), care înseamnă „putere, forță“ (și
formele sale – de 31 de ori), care înseamnă energie activă, energie care lucrează“.

„Energia păcatului“ și „Legea păcatului“ în Romani 7
Sunt două cuvinte folosite în Romani 7 care ne ajută să înțelegem energia păcatului din noi:
„lege“ și „a locui“.
Cuvântul „lege“ din Romani 7:23 („legea păcatului“) are înțelesul unei legi sau al unui principiu
de care nu poți scăpa din cauza prezenței, puterii sau forței a ceea ce îl energizează și ne controlează
astfel comportamentul.
În Romani 7:17-18,20 este folosit cuvântul „a locui“. Acest cuvânt în greacă este sikew, care are
înțelesul de „a fi operativ în ființa cuiva“ (nu doar „locuind“ pasiv). Aici este „păcatul“ care „locuiește“
sau „este operativ în ființa cuiva“. A fi sub puterea păcatului înseamnă a fi controlat de energia păcatului
care, de fapt, promulgă o adevărată „lege“ în noi, care, așa cum a observat Pavel, nu putea fi biruită de
simpla voință (Romani 7:17-24).
Din moment ce voința nu poate birui această energie a păcatului, Pavel declară că soluția este
însușirea puterii Duhului Sfânt. În Romani 8:2, Pavel afirmă că legea Duhului de viață în Hristos Isus
este cea care ne eliberează de legea păcatului și a morții. Deci puterea (sau energia) Duhului Sfânt
distruge puterea (sau energia) păcatului în viețile noastre.
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Nu cumva cuvântul „energie“ este un cuvânt New Age?
Cuvintele iau diferite înțelesuri în momente diferite și în diferite culturi. Cu alte cuvinte,
contextul cultural le poate schimba conotația. Să luăm cuvântul „gay“, care a însemnat „fericit“ acum
cincisprezece ani, dar care azi înseamnă ceva total diferit. Se pare că același lucru s-a întâmplat cu
„energie“, din moment ce în ultimul timp a fost legat de New Age. De dragul tuturor cititorilor noștri, ne
vom clarifica intenția de a folosi cuvântul „energie“ după cum urmează.
Biserica se gândește în mod normal la „putere“ ca venind de la Dumnezeu și la „energie“ ca fiind
mai mult un concept New Age. Cred că noi toți suntem de acord că adeptul New Age este implicat mai
mult în demonic decât în puterea lui Dumnezeu.
Din moment ce gunoiul din inimile noastre pe care încercăm să-l vindecăm este în esență gunoi
demonic, poate „energia păcatului“ și „energia demonică“ sunt sintagme acceptabile pe deplin pentru a
descrie asta. Creștinul vrea să înlocuiască această energie a păcatului demonică și negativă, care îl
împinge spre acte de păcat, cu puterea și ungerea Duhului Dumnezeului Atotputernic, care îl îndeamnă
spre fapte de neprihănire.
Prin urmare, creștinul care este eliberat este eliberat de „energiile negative și demonice ale
păcatului“ și devine tot mai plin de puterea și ungerea Dumnezeului Atotputernic.
Nu cred că New Age sau orice alt grup are dreptul să pretindă pentru el însuși vreun cuvânt, cum
ar fi meditația, sau simbol, cum ar fi curcubeul. Impresia mea personală despre folosirea cuvântului
„energie“ este următoarea: eu recomand să nu îi dăm mișcării New Age nimic. Dumnezeu a creat totul
pentru Sine. Totul este menit să-I aducă Lui glorie. Deci să păstrăm cuvintele „energie“ și „energic“
pentru creștini. „Energic“ este derivat (prin intermediul latinei și francezei) din cuvântul grecesc
„energeia.” Deși scopul acestei cărți nu este să lupte pentru folosirea cuvântului „energie“, eu mă opun
oricărei sugestii ca aceste cuvinte să fie date mișcării New Age.
Într-un sens absolut real, noi avem de-a face cu puterea divină și cu energiile spirituale din
inimile, sufletele, mințile și trupurile noastre. Aceste energii răspund la anumite legi biblice și la anumite
abordări specifice ale rugăciunii. Energiile demonice ale păcatului sunt legate de blestem, de satan și de
lucrarea demonilor. Energiile pozitive sunt legate de ungere, de binecuvântare și de puterea Duhului
Dumnezeului Atotputernic.
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Păcatele și blestemele generaționale transferă energia păcatului pe
linia familiei
Așadar, întorcându-ne la afirmația noastră originală de la începutul acestui capitol, unele energii
ale păcatului și unele ungeri de la Dumnezeu din tine nu au început cu tine. Ele au început pe linia
strămoșilor tăi și s-au transferat de la generațiile anterioare spre tine. Te-ai născut de fapt cu o energie a
păcatului sau cu o ungere care produc fie un blestem, fie o binecuvântare în viața ta.
Biblia spune că blestemele se pot transfera până la a treia și a patra generație (Exod 20:4-6).
Energia păcatului în cazul păcatelor sexuale are efect până la a zecea generație (Deuteronom 23:2). Și
binecuvântarea ascultării de Dumnezeu se transmite o mie de generații (Deuteronom 7:9).
Prin urmare, rugăciunea pentru a rupe păcatele și blestemele generaționale este întotdeauna
primul pas indiferent cu ce avem de-a face, pentru că sigur există anumite rădăcini pe linia familiei.
Practic vorbind, nu am nevoie să mă întreb dacă trebuie să rup păcatele și blestemele generaționale.
Trebuie.
Este înțelept să încep vindecarea mea rugându-mă să se rupă orice păcate și blesteme
generaționale de care sunt conștient și să continui cu o rugăciune generală pentru ca toate păcatele și
blestemele generaționale rămase să fie rupte.
Când voi intra mai târziu în rugăciune mai detaliată de vindecare și caut să tratez diverse aspecte
din inima mea, mă voi ruga din nou să rup orice păcate și blesteme generaționale de pe linia familiei
dacă se leagă specific de acel aspect. Mai bine să fiu sigur că nu ratez nimic decât să spun: „Bine, cred
că m-am ocupat de asta cu ceva timp în urmă“. Să fiu sigur că s-a întâmplat.

Amintește-ți acești pași când te rogi
1. Să folosești întotdeauna limbajul inimii – Vocea și viziunea lui Dumnezeu sub formă de
gânduri care curg, imagini care curg și emoții care curg. Vizualizează toate lucrurile pentru care te rogi.
Continuă să stai acordat la imaginile care curg, cuvintele care curg și emoțiile care curg, deoarece Duhul
Sfânt este Cel care conduce.
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2. Extinde dragoste și iertare în toate direcțiile – spre tine însuți, spre alții, spre circumstanțe și
spre Dumnezeu.
3. Acțiune - Acționează/aplică ce îți revelează Dumnezeu.
4. Pescuitul interzis! – Amintește-ți că atunci când orice aspect a fost acoperit de sângele Lui,
Isus pune un semn „pescuitul interzis“, care înseamnă că nu e nevoie să-l dezgropi. EȘECUL de a face
asta poate duce la necesitatea de a trece din nou prin procesul de vindecare.

Exercițiu de aplicare a rugăciunii
Aceasta este prima din cele șapte aplicații ale rugăciunii pe care le vei folosi pentru O rană a
inimii din 3-5 cuvinte asupra cărora ți-a spus Dumnezeu să te concentrezi acum (Exercițiu aplicativ de la
finalul Capitolului 2). Toate cele șapte rugăciuni (care urmează în celelalte capitole) pot fi repetate
pentru alte răni ale inimii după ce le-ai aplicat la această primă rană. Adică fiecare dintre rugăciunile
care urmează în celelalte capitole vor fi aplicate întâi la această rană a inimii. Notează rana inimii în
jurnalul tău sau în „Fișa de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“ care se poate
descărca gratuit (la cwgministries.org/prayers) și este disponibilă în două moduri – ca foaie tipărită pe
care să notezi sau ca document electronic în care să tastezi.
Următoarea rugăciune tratează blestemele generaționale de pe linia tatălui. Dacă te rogi de două
ori este mai eficient.
1. Mărturisesc și mă pocăiesc de păcatul strămoșilor mei, al părinților mei și de propriul meu
păcat de mânie și resentimente împotriva Ta, Dumnezeule, pentru că ai îngăduit să se întâmple asta în
viața mea.
2. Îi iert și îi eliberez pe strămoșii mei pentru că au transferat asupra mea acest blestem de (fii
specific – enumeră-le). Te rog, Dumnezeule, să mă ierți și primesc iertarea Ta. Mă iert pe mine pentru că
am participat la acest păcat.
3. Acțiune: Vizualizează-te pe tine copil în pântecele mamei tale. Vizualizează crucea lui Hristos
între tatăl tău și toate păcatele și blestemele generaționale care curg spre acel copil. „Le poruncesc
păcatelor și blestemelor generaționale care curg de pe linia familiei tatălui meu și care contribuie la...
(numește starea rănii inimii) să se oprească la crucea lui Isus Hristos. Le poruncesc să cadă la pământ la
cruce. Eliberez binecuvântările Calvarului să curgă spre acel copil din pântece și spre toți urmașii lui. Te
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binecuvântez cu viață. Te binecuvântez cu viață. Te binecuvântez cu viață. Vino la viață, vino la viață,
vino la viață.“
Vezi ceea ce te rogi. Simte viața lui Hristos curgând în tine. Sinte libertatea lui Hristos coborând
peste tine. Aprofundează această rugăciune repetând-o de două ori atunci când vine vorba de blestemele
generaționale de pe linia tatălui. Apoi fă același lucru pentru linia mamei tale. Dacă ești adoptat și poate
nu știi cine sunt părinții tăi biologici, roagă-te oricum. Dumnezeu știe.
Dacă ai o problemă în a vedea blestemul oprit la cruce, cea mai bună soluție pe care am găsit-o
eu este să îți ierți părinții, astfel încât neiertarea să nu îți blocheze libertatea și eliberarea.

Mergi mai în profunzime
Unii consilieri profetici au estimat că 80% dintre aspectele cu care ne luptăm vin de pe linia
familiei. Îi poți cere lui Dumnezeu un cuvânt de cunoștință despre momentul în care acest blestem a
intrat în arborele genealogic al familiei tale. Răspunsul Duhului Sfânt va fi un gând care curge și o
imagine care curge. Poate s-a întâmplat acum 500 de ani într-o peșteră (sau oriunde altundeva). Deci,
indiferent ce primești, roagă-te ca acea persoană să fie eliberată, să-L vadă pe Isus prezent lângă ea
astfel încât să poată fi eliberată și să fie atinsă de El, și apoi ca blestemul să se oprească acolo pentru
toate generațiile care urmează.
Adu-ți aminte, Isus trăiește în afara timpului și este întotdeauna EU SUNT. Deci, deși poate te
rogi pentru un eveniment care este în trecut în timpul tău, pentru Isus este un prezent etern. El ESTE în
acel loc cu acea persoană aflată în nevoie. Poți să repeți acest proces de multe ori și să primești diferite
cuvinte de cunoștință pe baza cărora să acționezi eliberând prin rugăciune fiecare persoană și fiecare
eveniment. Poate fi urmată de rugăciune în zilele care vin. Rugăciunea nu este niciodată timp pierdut.
Rugăciunea eficientă, călăuzită de Duhul, promovează libertatea binecuvântarea și viața din belșug.
Continuă să te rogi până când simți eliberare completă.
În timpul procesului de vindecare/consiliere, trebuie dezvăluite aspectele delicate. Este nevoie de
acțiune ori de câte ori este dezvăluită abuzarea unui copil (fie fizică, fie mentală).
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Exercițiu de jurnal în ambele direcții
Folosește cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu învățate în Capitolul 2: liniștire,
viziune, spontaneitate și jurnal. „Doamne, ce vrei să-mi spui referitor la păcatele și blestemele
generaționale?“
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CAPITOLUL PATRU – SĂ RUPEM
LEGĂTURILE SUFLETEȘTI NEDUMNEZEIEȘTI

Ai avut vreodată o relație cu adevărat apropiată, un angajament, ca un suflet pereche? Dacă da,
între voi doi s-a dezvoltat o legătură sufletească și energia a trecut de la unul la altul. Din fericire, a fost
o relație corectă și voi ați transferat de la unul la altul viața Împărăției; lucruri precum credință, nădejde,
dragoste și pace, nu critică, teamă, îndoială și negativism. Legăturile sufletești de obicei apar în mod
natural și nu sunt planificate conștient și poți chiar să nu fii conștient că ai o legătură sufletească.
Îmi aduc aminte de o legătură sufletească pe care am avut-o cu profesorul meu de limba greacă
din colegiu. El disprețuia mișcarea carismatică și o ridiculiza adesea în clasă. Din moment ce pe atunci
eram anti-carismatic, MIE ÎMI PLĂCEA disprețul lui și ridiculizarea aceasta. Îmi hrănea disprețul. Am
avut o legătură sufletească ce a transferat de la unul la altul moarte, nu viață.
Odată ce am devenit carismatic și am început să cred în puterea Duhului Sfânt, am înțeles că
trebuia să rup legătura sufletească nedumnezeiască dintre profesorul meu de greacă și mine. Am făcut
asta în rugăciune și am fost eliberat de energia negativă care curgea de la el spre mine. În cele din urmă
am înțeles că trebuia să rup și legăturile sufletești nedumnezeiești cu alții și am făcut asta într-o sesiune
extinsă de rugăciune. Din moment ce duhurile noastre stau treze toată noaptea și lucrează la aspecte pe
care noi le prezentăm lor, înainte să mă culc rostesc o rugăciune simplă: „Doamne, te rog să-mi aduci
aminte de orice alte persoane cu care am legături sufletești nedumnezeiești, astfel încât să pot să le rup și
să fiu complet liber. Îți mulțumesc, Doamne.“
Adesea mă trezesc în toiul nopții sau dimineața realizând că „iată încă o persoană cu care am o
legătură sufletească nedumnezeiască pe care trebuie să o rup“. Cred că în total au fost 20-30 de oameni
cu care am rupt astfel de relații într-o perioadă de două-trei săptămâni. Deci, chiar dacă începi acest
proces azi, așteaptă-te ca el să continue pentru o vreme până când Duhul Sfânt îți confirmă în inima ta că
treaba este terminată.
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Un exemplu biblic de legătură sufletească – atunci când sufletele
sunt lipite
David și Ionatan au avut o legătură sufletească:
David sfârșise de vorbit cu Saul. Și, de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David
și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el (1 Samuel 18:1).
Suflete lipite: ce sintagmă interesantă. Prinse cumva împreună. Energie și viață care curg cumva.
Eu văd o legătură sufletească precum o rețea care conectează doi oameni. Energia curge de-a
lungul acelei rețele de la unul la altul. Această rețea ar putea fi orice, de la un fir subțire la un cablu gros,
în funcție de profunzimea și de tăria relației. Când privești cu ochii inimii, Dumnezeu îți va arăta această
conexiune și cât de puternică este ea.

Legăturile sufletești eliberează viață sau moarte
Când avem o legătură sufletească, transferăm energii de la unul la altul. Sunt sigur că ai remarcat
că atunci când ai o conversație adesea sfârșești prin a te simți înălțat sau deprimat, în funcție de relație.
Relațiile și conversațiile dumnezeiești eliberează energia Duhului Sfânt. Relațiile și conversațiile
nedumnezeiești eliberează energie de la duhuri rele.
Dacă mă adun cu oameni să mă plâng, să împărtășesc bârfe și lucruri negative, asta duce la
legături sufletești nedumnezeiești. Dacă mă adun cu oameni care împărtășesc dragoste și grijă și
preocupare și se slujesc unii cu alții cu har, atunci aceasta constituie o legătură sufletească
dumnezeiască.

Cum se formează legăturile sufletești
Legăturile sufletești sunt prezente la sufletele pereche, în prieteniile apropiate, în relațiile de
legământ (1 Samuel 18:3) și în unirile sexuale (1 Corinteni 6:16). Legăturile sufletești apar între: soț și
soție, părinte și copil, pastor și enoriaș, învățător și student, angajator și angajat, consilier și consiliat.
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Bunicii pot avea relații sufletești dumnezeiești minunate cu nepoții lor dacă le arată harul lui Dumnezeu,
îi iubesc și le poartă de grijă.

Ce spune Biblia despre relațiile noastre?
Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău.
(Proverbe 13:20)
Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința! (Proverbe 14:7)
Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. (Proverbe 22:24-25)
Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune“. (1 Corinteni 15:33)
Cu siguranță, este important să îți alegi cu cine vei umbla în viață.

Unirea sexuală constituie o legătură sufletească
Adulterul, curvia și fantezia sexuală creează legături sufletești nedumnezeiești care trebuie rupte.
Biblia spune că unirea sexuală face ca doi să devină un singur trup (și creează o legătură sufletească).
Acest lucru este adevărat în căsnicie (Geneza 2:24), dar și în curvie și adulter.
Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face
un singur trup“. (1 Corinteni 6:16)
În căsnicie, când cineva se unește sexual cu partenerul său, viața și energiile celor două persoane
curg între ele. Și în relațiile de adulter sau curvie există o unire a vieții și energiei celor doi. Și este chiar
mai mult de atât. Dacă te unești cu cineva care s-a unit deja cu alte persoane, atunci logica spune că te-ai
unit și cu acele persoane. Energiile care curg prin partenerul tău sexual și prin partenerii lui anteriori au
acum acces să curgă în tine, ducând la tot felul de păcate, impulsuri sexuale, boli și probleme.
Soluția la această stare oribilă a lucrurilor este ruperea tuturor legăturilor sufletești
nedumnezeiești, și mai ales a celor dintre tine și oricine cu care ai avut întâlniri sexuale în afara
căsătoriei. Chiar dacă întâlnirea sexuală nu s-a consumat, tot este înțelept să rupi orice legătură
sufletească. Isus a spus că dacă te uiți la o femeie ca s-o poftești ai și comis adulter cu ea în inima ta
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(Matei 5:27-28). De aceea este important ca rugăciunea pentru ruperea legăturilor sufletești să fie
folosită pentru a rupe orice relații care s-au format în poftă, pornografie, infatuare, activitate sexuală fără
relații sexuale și relații sexuale. Dacă vei face asta vei simți o eliberare și o libertate uimitoare de
energiile sexuale negative care te chinuiesc.
Eu personal mă îndoiesc că această unire se limitează la transmiterea de energii sexuale de la
unul la altul. Biblia nu spune că unirea este doar sexuală; Biblia spune că cei doi devin una. Deci
bănuiesc că orice energie trece de la unul la altul. Energia păcatului de la mai mulți parteneri sexuali,
atât fizici, cât și virtuali, ar fi suficientă pentru a afecta pe oricine!

Perspective grecești referitoare la curvie și la legăturile sufletești
(preluate dintr-un studiu al reverendului Maurice Fuller)
Această secțiune privește consecințele specifice ale legăturilor sufletești asupra trupului nostru
când cineva se unește cu o curvă sau se implică într-o întâlnire sexuală ilegitimă, inclusiv în folosirea
pornografiei. Aici este important 1 Corinteni 6:18: „Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul
este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său.“
În primul rând, cuvântul tradus „curvie“ este porneia, din care este derivat cuvântul pornografie.
Porneia include „orice fel de activitate sexuală nelegiuită“. „Cine curvește“ este ho porneuon în greacă,
un participiu prezent ce indică pe cineva care alege curvia ca un stil de viață și o practică în mod relativ
continuu.
Cuvântul tradus „împotriva“ în versetul de mai sus înseamnă literal „a intra în“. Deci Pavel
spune că fiecare păcat pe care îl comite un om are un efect imediat în afara trupului. (Ele pot afecta
relațiile și au multe alte consecințe, dar toate ar fi exterioare ființei noastre interioare.) Activitatea
sexuală, pe de altă parte, afectează interior o persoană, în centrul ființei sale. Deci ideea efectului
spiritual profund al activității sexuale sau de alt tip are o bază solidă în Scriptură. (Finalul secțiunii lui
Maurice Fuller)
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Dominarea este un exemplu de legătură sufletească nedumnezeiască
În plus, chiar și legăturile sufletești formate în relații acceptabile, legitime, pot să devină
nedumnezeiești și să elibereze energiile păcatului. Legături sufletești nedumnezeiești există atunci când
o persoană caută să o domine, să o manipuleze sau să o controleze pe o alta. Acest lucru este contrar
duhului lui Hristos. Isus a venit ca slujitor pentru toți și Și-a dat viața pentru toți. Isus S-a golit de Sine,
luând forma unui rob, fiind făcut asemenea oamenilor (Filipeni 2:7). Isus le-a dat ucenicilor Lui
libertatea de a pleca dacă alegeau să o facă, fără să-i numească rebeli sau răi (Ioan 6:67).
Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei (1
Petru 5:3).
Slujiți-vă unii altora în dragoste (Galateni 5:13).
Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește (Luca
22:26).
Poate ai nevoie să te uiți la relațiile tale și să determini cât de bine te poți proteja de o legătură
sufletească distructivă. Poți rupe legăturile sufletești, dar legătura sufletească va reveni dacă relația nu se
schimbă. Poate fi nevoie să discuți cu unii oameni despre nevoia de limite pentru o asociere sănătoasă.
Pastorul/consilierul tău vor putea să te ajute la nevoie. Pot fi unele relații atât de nesănătoase, încât
trebuie să le pui capăt.
Într-o căsnicie, legătura sufletească poate face să se transfere și energii pozitive, și negative.
Poate exista dragoste și grijă și totuși poate exista și dominare și control. Deci în acest caz poți doar să
rupi aspectul negativ al relației, nu și aspectul pozitiv. Nu rupi contractul de căsătorie. Trebuie să te rogi
și să arăți harul lui Dumnezeu în relație, dacă este posibil.
Atenție: Roagă-l pe pastorul/consilierul tău să te ajute dacă ești într-o relație abuzivă (fizic sau
mental). Trebuie să faci ce este nevoie pentru a-ți proteja viața și viața copiilor tăi. Unele biserici sunt
legaliste și îți spun că trebuie să rămâi într-o astfel de relație. Eu nu cred neapărat că aceasta este voia lui
Dumnezeu.
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Temă – Fă o listă cu legături sufletești nedumnezeiești
Roagă-L pe Dumnezeu să-ți amintească de oameni cu care ai legături sufletești nedumnezeiești.
Acordează-te la curgere. Notează toate numele și fețele care îți vin în minte. Te poți trezi în timpul
nopții sau dimineața cu alte nume care ți-au venit în minte. Poți ajunge la 20 sau 30 de nume; este în
regulă. Pe această listă vei include pe oricine cu care ai avut o relație contractuală, o relație sexuală sau o
fantezie, o legătură sufletească nedumnezeiască, în care ați transferat mai degrabă aspecte negative decât
realitățile Împărăției.
Te vei ruga rugăciunea de mai jos pentru fiecare dintre persoanele de pe lista ta, deci asta îți
poate ocupa timpul devoțional de dimineață pentru mai multe zile.

Rugăciune pentru ruperea legăturilor sufletești nedumnezeiești –
roagă-te asta pentru FIECARE persoană de pe lista ta
1. Mărturisesc și mă pocăiesc de păcatul meu de a avea cu (numele persoanei) o legătură
sufletească nedumnezeiască și de a avea mânie și resentimente împotriva Ta, Dumnezeule, pentru că ai
îngăduit să se întâmple asta în viața mea.
2. Îl/o iert pe (numele persoanei) pentru implicarea în acest păcat. Te rog, Dumnezeule, să mă
ierți și primesc iertarea Ta. Mă iert pe mine însumi pentru că am participat la acest păcat.
3. Acțiune – Doamne, iau Sabia Duhului și tai legătura sufletească nedumnezeiască dintre mine
și ________. O tai. O tai. O tai. (Vizualizează o sabie în mâna ta și răsucește-o de câteva ori în direcția
cablului care te conectează cu această persoană până când vezi cablul sau sârma rupte și energia
negativă cade la pământ.) Comentariu pentru consilier: Nu pun întotdeauna persoana să taie legăturile
sufletești nedumnezeiești; uneori Îl rog pe Domnul să taie legătura sufletească pentru ea. Fă așa cum te
călăuzește Domnul.
4. Acțiune: (pune-ți mâna pe inimă) – Doamne, înlătură orice lucru rău care a fost depozitat în
mine din cauza acestei relații nedumnezeiești și restaurează orice lucru prețios care mi-a fost furat.
(Simte-L și vezi-L pe El făcând asta.) Fii și mai specific. Consiliatul se roagă: „Doamne, arată-mi dacă
a fost pusă vreo etichetă pe duhul meu ca rezultat al acestei legături sufletești.“ Ascultă unul sau două
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cuvinte care curg de la Duhul: „Doamne, curățește-mi duhul de această etichetă.“ Etichetele sunt
structuri nedumnezeiești.
5. Curățarea casei: Vei avea nevoie să distrugi materialele pornografice și orice amintiri ale
relațiilor nedumnezeiești. Net Nanny este un program bun de protecție care te poate apăra de site-urile
pornografice. Biblia spune: „Nu te apropia de ușa casei unei curve“ (Proverbe 5:1-8; 7:7-27). Ei bine,
acum ușa ei este la un clic distanță pe calculatorul tău. Lasă Net Nanny să închidă acea ușă
(netnanny.com/).

Ruperea lanțurilor care te leagă
O legătură sufletească, așa cum am spus, este ca o sârmă, un cablu sau un lanț care conectează
două persoane. După ce o relație dintre mine și o biserică a fost ruptă într-un mod foarte nesănătos,
Domnul mi-a cerut să fac un act simbolic de a rupe legătura sufletească nedumnezeiască dintre mine și
această biserică. El m-a pus să cumpăr un lanț suficient de ușor cât să-l pot rupe cu mâinile mele. Mi-a
spus să merg la ușa biroului în orele când nu era program și să rup lanțul în fața ușii, simbolizând și
cristalizând libertatea mea de forțele nedumnezeiești care veneau spre mine din cauza acestei separări
greșite din perspectivă creștină. Am făcut asta și am simțit o eliberare în mine. Remarcasem că alte
persoane care au fost obligate să plece în același mod nesănătos experimentaseră calamități și moarte în
viețile lor în lunile care au urmat. Mie nu mi s-a întâmplat nimic similar. Cred că prin îndeplinirea
acestei acțiuni profetice prin credință am fost eliberat de toate forțele negative de acest fel.

Puterea acțiunilor profetice
În mod normal, când dezleg legături sufletești nedumnezeiești, vizualizez o sabie în mâna mea și
o rotesc și tai legătura sufletească. Fac asta prin credința că Dumnezeu Se mișcă și taie această legătură.
Credința în această acțiune profetică eliberează putere divină.
Elisei i-a profețit împăratului Ioas că trebuia să facă o acțiune profetică pentru a distruge
dușmanul. Elisei a spus: „Lovește în pământ“ și el a lovit de trei ori și s-a oprit. Așa că omul lui
Dumnezeu s-a mâniat pe el și a spus: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori, atunci ai fi bătut pe sirieni
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până i-ai fi distrus“ (2 Împărați 13:18-19).
Prin urmare, când dezleg o legătură sufletească nedumnezeiască, văd o sabie în mâna mea și o
rotesc spre legătura sufletească de cinci sau șase ori pentru a fi complet eficient.

Cum să acționez în relațiile mele cele mai apropiate (părinți, soț,
copii)
Să ne adâncim și mai mult în întărirea celor mai importante relații ale noastre; adică cele cu
părinții noștri, soțul nostru și copiii noștri.
Niciun părinte, soț sau copil nu este perfect și noi putem să ne concentrăm asupra
imperfecțiunilor, să-i judecăm și să-i dezonorăm, sau Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne arate darurile
care sunt fiecare dintre aceste persoane în viețile noastre și cum trebuie să fim și noi un dar pentru ele.
Mila poate birui judecata (Iacov 2:13), onorarea poate birui dezonorarea (1 Petru 2:17) și prietenia poate
birui resentimentul (Luca 6:37). Părinții își provoacă uneori copiii la mânie (Efeseni 6:4). Copiii uneori
eșuează în a-și onora părinții (Luca 18:20).
Pregătirea improprie poate deteriora ușor relațiile noastre. Bărbații sunt învățați să-și reprime
emoțiile, ceea ce face ca ce apropiați de ei să nu se simtă iubiți. Femeile au emoții, dar rareori sunt
învățate cum să le conducă alegând cu grijă numai imaginile care vin de la Dumnezeu. Deci emoțiile lor
pot fi haotice. (Desigur, bărbații pot fi excesiv de emoționali și femeile își pot reprima emoțiile, dar
cultural acest lucru este mai puțin comun.) Poate harul lui Dumnezeu să acopere astfel de aspecte? Da,
poate.
Ascultă vocea lui Dumnezeu folosind cele patru chei discutate în Capitolul 1 (liniștire, viziune,
spontaneitate, jurnal) și vezi cum îți spune Minunatul Sfetnic să îți întărești relațiile cheie. Lasă lumina
Lui să curgă, risipind tot întunericul.

Exerciții de jurnal în ambele direcții
Folosește materialul audio Marea Galileei pentru a te asista în folosirea celor patru chei. Este un
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material care se poate descărca gratuit și care are muzică și voiceover: go.cwgministries.org/galilee-cwg
Cel mai rapid mod de a construi relații sănătoase, dumnezeiești, este să Îl lăsăm pe Minunatul
Sfetnic să ne vorbească despre asta. Mergi pe rând la fiecare dintre relațiile tale foarte apropiate și
întreabă-L pe Domnul:
o Care este darul pe care l-am primit prin această relație?
o Care este darul care vrei să fiu eu în această relație?
o Există domenii unde am umblat în judecată și trebuie să iert și să arăt milă față de relațiile cu
membri cheie ai familiei mele și față de mine?
o Scrie în jurnal ce îți spune El. Primește asta cu credință și recunoștință.

Să restaurăm legăturile sufletești sănătoase – Povestea mea despre
dragostea pentru tata
Legăturile sufletești dumnezeiești eliberează binecuvântări în viața cuiva. La fel cum o legătură
sufletească nedumnezeiască eliberează moarte, legăturile sufletești dumnezeiești eliberează viață. Mai
jos este o poveste despre cum a restabilit Dumnezeu o relație dumnezeiască puternică între mine și tatăl
meu și despre binecuvântarea care a curs ca rezultat în viața mea.
Cu mulți ani în urmă, după ce tocmai devenisem carismatic, am intrat într-o discuție cu tatăl
meu, care nu era carismatic. Încercam să-l conving să îmbrățișeze mișcarea carismatică, dar el se
opunea. Asta a însemnat că relația dintre noi a devenit tensionată.
Îmi amintesc că mi-am spus: „Mă bucur că trăim la 1500 de mile distanță. Îl las în voia
pastorului bisericii lui să-l slujească, pentru că eu sigur nu pot.“ Vezi tu, e greu să-ți crești părinții în
îngrijirea și îndemnul Domnului! Eram atent să nu am mânie față de el, deoarece știam că asta ar fi ceva
greșit.
Dar într-o seară, în timpul închinării de la o întâlnire de grup mic de casă, am simțit că Domnul
îmi spune: „Mark, tu nu îți iubești tatăl“. Răspunsul meu imediat a fost: „Nu-l urăsc“. Domnul mi-a
răspuns: „Nu asta am spus. Am spus că nu-ți iubești tatăl. Ești neutru. Dragostea nu este neutră.
Dragostea este pasionată.“
Așa că m-am pocăit pe loc și mi-am mărturisit păcatul grupului de casă, după ce s-a terminat
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închinarea, când împărtășeam ce ne-a vorbit Domnul.
Două zile mai târziu am primit o scrisoare prin poștă de la tatăl meu. Scrisoarea era despre un
împrumut pe care mi-l oferiseră părinții mei acum câțiva ani pentru a mă ajuta să cumpăr casa în care
locuiam. El îmi cerea dobândă la împrumut, ceea ce era ok pentru mine. Dar Domnul l-a convins că nu
era corect și el îmi scria să mă informeze că mă ierta de toate dobânzile viitoare și îmi scade dobânzile
deja plătite din datoria principală. Acest lucru a însemnat un dar imens pentru mine, de multe mii de
dolari.
Deci a fost o coincidență sau am asistat doar la forțele spirituale care s-au pus în mișcare prin
pocăință și dragoste plină de compasiune? Voi decideți. Eu știu ce cred eu.
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CAPITOLUL CINCI – SĂ RENUNȚĂM
LA CONVINGERILE NEBIBLICE
ȘI LA JURĂMINTELE INTERIOARE

Bănuiesc că noi toți avem unele convingeri nebiblice alături de convingeri biblice. Eu sigur am
avut în trecut și probabil încă mai am, din moment ce creșterea este un proces continuu. De fapt, am
scris o carte despre 49 de minciuni de care m-am pocăit. Ea are 100 de pagini de jurnal în ambele
direcții în care Dumnezeu mi-a vorbit și a transformat modul meu de a gândi. Când suntem atenți la ceea
ce spune Dumnezeu, lumina devine tot mai și tot mai strălucitoare, până când răsare ziua lui Hristos în
inimile noastre (2 Petru 1:19). Îmi place acest proces!
Ce credem în inimile noastre se exprimă prin cuvintele și acțiunile noastre. Uneori conștient, dar
cel mai adesea inconștient, luăm decizii în legătură cu modul în care vom răspunde vieții bazându-ne pe
convingerile pe care le avem. De exemplu, eu pot crede că lucrurile nu merg niciodată și că tot ce obțin
este un dezastru. Deci răspund cu o decizie de a nu mă strădui să realizez lucruri mari pe viitor.
În realitate, Biblia spune clar că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre bine și eu
trebuie să continui să încerc până când experimentez pe deplin Țara Promisă pe care El o are pentru
mine. Dacă eu chiar experimentez dezastre, ar fi prudent să-L întreb pe Domnul dacă fac ceva greșit care
le produce și apoi să acționez pe baza a ce îmi spune El. Dacă presiunea acestor adversități m-a dus pe
genunchi căutând revelație de la Dumnezeu, atunci aceasta chiar lucrează pentru bine și eu cresc și învăț
căile lui Dumnezeu, fiind transformat tot mai mult după chipul Lui (Romani 8:28-30).
Deci, în acest exemplu, eu am o convingere nebiblică (lucrurile nu vor merge niciodată bine) și
un jurământ interior (nu mă voi strădui să fac lucruri), care au fost înlocuite de o convingere biblică
(Dumnezeu face ca lucruri să lucreze spre bine) și de un scop dumnezeiesc (mă voi strădui în continuare
prin credință și voi intra în Țara Promisă). Să explorăm acești pași mai în detaliu.
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Să ne definim cuvintele
O convingere „nedumnezeiască“ sau „nebiblică“ (numită, de asemenea, și așteptare
negativă) este orice convingere pe care o am și care este contrară adevărului lui Dumnezeu așa cum este
el revelat în Biblie sau prin cuvântul Lui rostit către mine. Doi dintre cei mai mari învățători ai Bibliei
din viața mea mi-au dat acest sfat.
• „Să nu ai niciodată despre tine însuți un gând pe care Dumnezeu nu-l are despre tine.“
• „Să nu spui niciodată despre tine însuți ceva ce Dumnezeu nu spune despre tine.“
Ei bine, asta cu siguranță îmi curățește gura și orice procese de gândire!
Aceste convingeri nebiblice pot fi împotriva ta însuți, a autorităților, a instituțiilor sau a lui
Dumnezeu. Cele mai multe dintre ele se stabilesc la nivel inconștient, deci în general nu suntem nici
măcar conștienți că le avem. Totuși, trebuie să ne pocăim de ele.
Și așteptările negative pot veni de la cineva care predică opinii nescripturale pe care le accepți ca
fiind adevărate și cauți să trăiești pe baza lor. Așteptările negative pot veni din inima ta care digeră o
experiență negativă și creează o convingere negativă din acea experiență. De exemplu, dacă îți
împărtășești ideile și ești ridiculizat pentru ele, ai putea începe să crezi minciuna că, „dacă mai deschid
vreodată gura, voi fi umilit“.
Lista convingerilor negative este nesfârșită. De exemplu: „Probabil voi eșua. Probabil voi sfârși
în divorț. Nimeni nu mă place. Toți politicienii sunt răi. Guvernul vrea să mă facă. Un om evlavios nu
poate reuși în afaceri. Femeilor nu le place să facă dragoste. Tot ce vor bărbații este sex.“
Un „jurământ interior“ este o promisiune pe care mi-o fac mie însumi în legătură cu acțiunea
pe care o voi întreprinde în lumina convingerilor nedumnezeiești pe care le am. Jurămintele interioare
sunt decizii pe care le iau pentru a mă proteja de lucrurile de care mă tem (convingerile
nebiblice/negative). Prin urmare, ele sunt structuri nedumnezeiești de gândire separate de înțelepciunea,
harul și împuternicirea Duhului Sfânt. Aceste convingeri și jurăminte pot fi împotriva mea, a altora, a
autorităților, a instituțiilor sau a lui Dumnezeu. În general, acestea sunt la un nivel inconștient, deci nu
sunt nici măcar conștient de faptul că le am. Trebuie să le aducem la nivel conștient ca să ne putem
pocăi de ele și să le putem înlocui cu convingerile lui Dumnezeu și cu scopurile lui Dumnezeu în Duhul.
Unul dintre cele mai ușoare moduri de a descoperi jurămintele interioare pe care le-ai făcut la
nivel inconștient este să te întrebi: „Ce acțiune întreprind? Ce fac eu care este contrar dorințelor lui
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Dumnezeu pentru mine?“ Când discerni acțiunile tale curente, asta îți permite să te întrebi apoi „Ce
jurământ am putut să fac pentru a ajunge la această acțiune?“

Exemple

de

convingeri

nedumnezeiești/cuvinte

de

blestem

și posibilele jurăminte corespunzătoare
Doamne, ce așteptări negative contribuie la

Doamne, ce jurăminte interioare contribuie la

(numește rana inimii)?

(numele rănii inimii)?

Mă aștept/cred că…

De aceea jur să... (o acțiune)

1

probabil voi eșua.

renunț și să mor.

2

nu voi avea independență financiară – niciodată

echivalez sărăcia cu evlavia.

suficientă.
3

păcatul meu este de neiertat.

ascund de Dumnezeu.

4

nu merit binecuvântarea lui Dumnezeu.

mă descurc pe cont propriu.

5

copiii mei vor fi rebeli.

caut să-i controlez.

6

viața este nedreaptă și Dumnezeu nu intervine.

nu am încredere și să mă retrag.

7

oamenii nu mă vor accepta.

ridic un zid protector.

8

trebuie să fiu perfect.

mă străduiesc din greu.

9

bărbații nu plâng.

îmi înăbuș emoțiile.

10 nu sunt bun.

acționez pe baza impulsurilor mele rele.

11 nu sunt foarte dotat, deci nu pot reuși.

nu încerc să realizez lucruri mari.

12 Forțele din jurul meu sunt prea puternice.

stau invizibil, ca să nu fiu strivit.

Mă pocăiesc de convingerea nedumnezeiască...

Mă pocăiesc de jurământul interior că voi...

Odată ce ai notat convingerile tale negative și jurămintele interioare, poți să parcurgi lista și să te
pocăiești individual de fiecare dintre aspectele de pe lista ta. Cere-I lui Dumnezeu iertare pentru că ai
crezut aceste minciuni și pentru că ai jurat să acționezi în consecință într-o manieră nedumnezeiască.

64

Un exemplu biblic de convingere nedumnezeiască și de jurământ
interior care au făcut ravagii în viețile oamenilor
Israeliții au fost eliberați din robia egipteană prin mâna lui Dumnezeu care face minuni, inclusiv
prin zece plăgi trimise asupra Egiptului. Acum, când Dumnezeu îi conduce prin pustiu spre destinația
lor, pe care El a numit-o „Țara promisă“, se desfășoară această poveste.
Dumnezeu le-a făcut conducătorilor această promisiune: „Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel
și spune-le: «Mi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui
Iacov. El a zis...: 'Vă voi duce... într-o țară unde curge lapte și miere'»“ (Exod 3:16,17).
Dumnezeu le-a făcut aceeași promisiune israeliților: „Când te va duce Domnul... țară unde
curge lapte și miere...“ (Exod 13:5).
Deci promisiunea lui Dumnezeu pentru ei era clară: El urma să-i ducă prin pustie într-o țară unde
curge lapte și miere. Ei aveau un cuvânt rostit de la Dumnezeu referitor la viitorul lor uimitor. Tot ce
trebuia să facă era să se pună de acord cu el și să spună: „Da, Doamne“. Dumnezeu le-a arătat dragostea
Lui oferindu-le mana, un nor în timpul zilei și un stâlp de foc în timpul nopții. Ei erau sprijiniți în mod
supranatural în pustie.
Convingerea dumnezeiască din partea lor ar fi putut fi: „Dumnezeu ne duce într-o țară unde
curge lapte și miere. Ne încredem în Dumnezeu.“ Aceasta ar fi trebuit să fie mărturisirea lor. Asta ar fi
trebuit ei să vizualizeze în inimile lor. Dacă ar fi făcut așa, ei ar fi primit ceea ce Dumnezeu spusese că
este al lor. Însă, în loc să vină în acord cu ceea ce le spusese Dumnezeu, ei au fost de acord cu vrăjmașul
sufletelor lor, pârâșul, și rezultatele au fost dezastruoase.

Povestea continuă – Dumnezeu ne testează să vadă dacă este
credință în inimile noastre
„Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor
patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să
vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a
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hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul
nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul.” (Deuteronom
8:2,3)
Așa, deci ei urmează să treacă prin niște teste decise de Dumnezeu pentru a vedea dacă inimile
lor cred cuvintele spuse lor de Dumnezeu.
Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Şur și, după trei zile de
mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era
amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). Poporul a cârtit împotriva lui Moise,
zicând: „Ce avem să bem?“ Moise a strigat către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a
aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la
încercare. El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face
ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi
lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.” (Exod
15:22-26).
Acum, ei puteau să se gândească: „Dumnezeu va face asta“, însă în schimb au ales să se plângă.
Ei au picat acest test.

Dumnezeu le reamintește israeliților de credincioșia Lui față de ei
Dumnezeu le reamintește de bunătatea Lui față de ei din trecut și de faptul că ei trebuie să ia
aminte și la vocea Lui, și la poruncile Lui. Poruncile Lui sunt consemnate pentru noi în Biblie și vocea
Lui o auzim zilnic în inimile noastre („Oile mele aud vocea mea“, Ioan 10:27).
„Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de
ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui.
Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, și să te temi de El.“
(Deuteronom 8:4-6)
Și noi trebuie să ne amintim de credincioșia luii Dumnezeu față de noi de-a lungul anilor ca să nu
devenim acuzatori și să ne plângem împotriva lui Dumnezeu și împotriva liderilor spirituali în momente
de presiune. Trebuie să știm că Dumnezeu ne disciplinează pentru a ne crește credința. Ține minte,
„disciplină“ înseamnă „activitate, exercițiu sau regim care dezvoltă sau îmbunătățește o abilitate;
66

training.“ Pentru a vedea cât de bine am învățat, El ne testează să vadă dacă avem inimi care cred și
dacă vom asculta de El.

Dumnezeu Își reiterează promisiunea și planul pentru viețile lor
„Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare
și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți; țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; țară cu
măslini și cu miere; țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; țară ale
cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munții vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să
binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o.“ (Deuteronom 8:7-10)
Încă o dată, este absolut necesar ca noi să ne întoarcem încontinuu la promisiunile lui Dumnezeu
față de noi și să ni le repetăm, astfel încât inimile și mințile noastre să rostească NUMAI promisiunile
lui Dumnezeu, nu minciunile vrăjmașului.

Nu trebuie să uităm niciodată că mâna lui Dumnezeu este cea care
ne susține încontinuu
„Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile
și legile Lui, pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case
frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul
și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul
tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde
erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca
cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te
smerească și să te încerce și să-ti fac bine apoi.“ (Deut. 8:11-16)
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Dacă voi uită că mâna lui Dumnezeu este cea care mă susține, voi
avea această convingere nedumnezeiască suplimentară
„Vezi să nu zici în inima ta: «Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății.»
Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească
legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi.“ (Deuteronom 8:17-18)
Binecuvântarea lui Dumnezeu mă face să prosper. NICIODATĂ nu mă pot gândi că măreția mea
mă face să prosper.

Voi pieri dacă nu voi asculta vocea lui Dumnezeu, ci voi crede
minciunile lui satan
„Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și
te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a
pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.“
(Deuteronom 8:19-20)

Israeliții se apropie de linia lor de finiș
Ei sunt gata să treacă în țara promisă lor. Întâi ei au trimis zece spioni să iscodească țara. Aceștia
s-au întors și au spus:
„Iată ce au istorisit lui Moise: «Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară
în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic,
cetățile sunt întărite și foarte mari… Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai
tare decât noi.» Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: «Țara pe
care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei; toți aceia pe care i-am
văzut acolo sunt oameni de statură înaltă... față de ei parcă eram niște lăcuste.” (Numeri 13:27-33).
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Țara promisă mie este minunată, dar eu am „complexul lăcustei“
Ei bine, am stabilit faptul că Dumnezeu a intenționat să ne conducă în țara promisă nouă. Totuși,
există anumite provocări. Ooo, am crezut că mi se va oferi asta pe tavă. Luptă? Vai!
Forțele rele sunt mari. Eu sunt mic, sunt o lăcustă, nu pot învinge. Ei bine, aici avem o
convingere nedumnezeiască și un jurământ interior. Nu am suficientă putere să reușesc. Eu sunt o
lăcustă, deci jurământul meu/acțiunea mea este să nici nu intru măcar în luptă sau să angajez vrăjmașul.
Voi sta pur și simplu jos și mă voi plânge de cât de rău mi-a purtat Dumnezeu de grijă.

Dar stai puțin – putem învinge folosind puterea Domnului!
„Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: «Haidem să ne suim și să
punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!… Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara
aceasta și ne-o va da: este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva
Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin:
Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei!»” (Numeri 13:30; 14:8,9)

Israeliții se agață de convingerile lor nedumnezeiești și de
jurămintele interioare
„Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: «De ce nom fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul
în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf?
Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?»“ (Numeri 14:2,3)
Convingerea lor nedumnezeiască era că Dumnezeu nu va lupta și nu va învinge pentru ei și
jurământul lor interior era „Jur că ar fi mai bine pentru noi dacă ne-am întoarce în Egipt“. Acțiunea
care a rezultat a fost „Nu vom lupta“.
Ooo! Cum e această lipsă de credință? Atât de mare pentru experiența lor de pregătire în pustie.
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Nu pare că au învățat vreun pic că se pot încrede în Dumnezeu în mijlocul adversității.

Dumnezeu declară că destinul lor acum se schimbă
„Atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am
făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit de zece ori acum și n-au ascultat glasul Meu, toți
aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce M-au
nesocotit n-o vor vedea. Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul
calea Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Până când voi lăsa
această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, care cârteau
împotriva Mea. Spune-le: «Pe viața Mea», zice Domnul, «că vă voi face întocmai cum ați vorbit în
auzul urechilor Mele! Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror
numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus și care ați cârtit împotriva
Mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și
Iosua, fiul lui Nun. (Din Numeri 14:22-38 – te rog să citești întregul pasaj).
Ooo! Vorbim despre convingerile din inima cuiva, despre cuvintele gurii lor și despre acțiunile
pe care le-au întreprins și care le-au smuls destinul plănuit de Dumnezeu! Acțiunile lor determină o
acțiune din partea lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu declară că ei vor primi conform cu credința lor și
cu declarația lor și cu acțiunea lor. Ei urmează să moară în pustiu în loc să se bucure de țara
binecuvântării pe care El a pregătit-o pentru ei.
Convingerile din inimile lor, declarația făcut cu gura lor și acțiunile care au rezultat din acestea
le-au determinat destinul. Același lucru este valabil pentru noi!

Asta sa întâmplat pentru învățătura NOASTRĂ – să nu facem
aceleași greșeli
„Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste
lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele,
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cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: «POPORUL A
ȘEZUT SĂ MĂNÂNCE ȘI SĂ BEA ȘI S-AU SCULAT SĂ JOACE». Să nu curvim, cum au făcut unii din
ei, așa că într-o singură zi au căzut douăzeci și trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit
unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de
Nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru
învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor“… (1 Corinteni 10:5-22)
Ei bine, un lucru este clar: trebuie să mă asigur că învăț din greșelile israeliților din pustie.
Trebuie să nu am convingeri nedumnezeiești sau jurăminte interioare și să nu acționez prost. Trebuie să
nu mă văd pe mine însumi ca pe o lăcustă, pentru că acum sunt umplut cu Duhul. Există nouă
manifestări supranaturale ale Duhului care sunt întotdeauna disponibile pentru mine (1 Corinteni 11:711). Prin puterea Duhului am victorie pe fiecare cale pe care mă călăuzește Dumnezeu. Biruința mea nu
se datorează măreției mele, ci ungerii Duhului care curge prin mine, dăruindu-mi ce îmi trebuie ca să am
succes. „În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit“ (Romani
8:27)!

De ce chiar și jurămintele interioare „bune“ sunt atât de distructive
Jurămintele interioare sunt decizii pe care le luăm de a ne proteja pe noi înșine de lucrurile de
care ne temem (convingerile nebiblice/negative), și deci ele sunt structuri nedumnezeiești. Ele sunt
întotdeauna dăunătoare chiar dacă par bune. De exemplu, jurământul interior că „Niciodată nu voi
deveni alcoolic“. Acesta este dăunător pentru că cel mai probabil se bazează pe amărăciune și judecată și
deci ne pângărește (Evrei 12:15). În plus, astfel de jurăminte se bazează cel mai adesea pe strădaniile
firii noastre de a le împlini, și Isus a spus clar: „carnea nu folosește la nimic“ (Ioan 6:63). Noi trebuie să
ne încredem permanent în împuternicirea Duhului pentru a realiza ceva, nu pe puterea firii noastre.
„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață“ (Ioan 5:30, 6:63). Asta înseamnă că eu conștientizez
că Hristos este cu mine întotdeauna și cer și mă acordez la gândurile, imaginile și puterea Lui care curg.
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Așteptări negative, jurăminte interioare și ȘASE legi puternice
Legea Unu – Așteptările negative activează Legea Credinței
Adesea aceste așteptări se întăresc singure, pentru că orice aștepți și crezi se va întâmpla, cel mai
probabil se va întâmpla. Biblia spune clar că orice crede cineva va primi.
Facă-vi-se după credința voastră. (Matei 9:29)
Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. (Marcu 9:23)
Credința cuva face posibil chiar și ceea ce pare imposibil. Deci, chiar dacă era improbabil să
eșuez în viață, dacă cred că o voi face, o voi face. Pentru că am îmbrățișat în duhul meu un sistem de
gândire potrivit căruia voi eșua, Legea Credinței este activată în viața mea.
Legea Doi – Așteptările negative activează Legea Judecății
Legea Judecății spune „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați vi se va
judeca“ (Matei 7:1-2).
Prin urmare, există acum o forță opusă care este activată în univers și care se întoarce împotriva
mea și aduce asupra mea judecata pe care am făcut-o despre alții.
Dacă judeci (sau te aștepți) că oamenii sunt neprietenoși, ei vor fi neprietenoși față de tine. Dacă
judeci (sau te aștepți) că ei sunt prietenoși, ei vor fi prietenoși față de tine. Evident, unor oameni extrem
de neprietenoși poate le va la o vreme să se încălzească la prietenia ta. Aici intervine legea semănatului
și a culesului. Tu semeni în viața cuiva pentru o vreme și în cele din urmă vei secera o recoltă.
Legea Trei – Așteptările negative activează Legea Semănatului și Culesului
Conform legii semănatului și culesului, eu voi secera o recoltă în lumina a ceea ce am semănat.
Nu vă înșelați singuri, Dumnezeu nu Se lasă batjocorit: ce seamănă omul aceea va culege.
(Galateni 6:7)
Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. (Osea 10:12)
Cei ce seamănă nelegiuirea îi seceră roadele. (Iov 4:8)
Asta înseamnă că trebuie să aștept ca judecățile să se întoarcă la mine în aceleași domenii în care
le-am făcut. De exemplu, dacă am făcut o judecată împotriva oamenilor supraponderali, atunci pot
descoperi că am pus în mișcare legi spirituale care vor sfârși prin a mă face să devin supraponderal. Sau
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pot descoperi că îmi iau o soție supraponderală. Chiar dacă ea este subțire când ne căsătorim, judecata
mea aruncată constant în vânt de duhul meu, că nu-mi plac oamenii supraponderali și că nu o voi aproba
dacă se îngrașă, va duce la o scădere constantă a stimei ei de sine când critic orice activitate pe care văd
că o face și care ar putea să o determine să ia în greutate. În cele din urmă, ea va ceda criticilor constante
și așteptărilor negative că se va îngrășa și, cu siguranță, am primit înapoi exact ce am judecat. Acum am
o soție supraponderală.
Legea Patru – Așteptările negative activează Legea Multiplicării
Cine seamănă vânt culege furtună. (Osea 8:7)
Când semăn o așteptare negativă, eu am semănat vânt și acum trebuie să culeg furtună. Poți să
semeni doar o mică sămânță de mânie, dar vei culege o întreagă cultură de mânie, pentru că o mică
sămânță semnată produce în schimb roade multiplicate.
Legea Cinci – Legea Întârzierii – nu te înșela, dă-i legii culesului timp să lucreze
Poate fi nevoie de ceva timp pentru ca recolta să crească, deci păcatele tale inițiale poate nu îți
aduc imediat o recompensă negativă. Asta îi înșală pe unii oameni să creadă că „lui Dumnezeu nu-I pasă
de faptul că eu păcătuiesc; nu mi se întâmplă nimic rău.“ Dar Biblia spune: „Nu vă înșelați singuri,
Dumnezeu nu Se lasă batjocorit: ce seamănă omul aceea va culege“ (Galateni 6:7). Nu lăsa faptul că este
o întârziere între procesele de semănat și cules să te facă să crezi că nu se vor întâmpla lucruri în lumea
spirituală. Ele se întâmplă – fie lucruri bune, fie lucruri rele, în funcție de ce semințe ai semănat.
Legea șase – Legea Cinstirii, Iubirii și Fricii
În loc să îi judecăm negativ pe alții, Biblia ne spune care trebuie să fie atitudinea noastră:
„Cinstiți pe toți oamenii; iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului.“ (1
Petru 2:17)
Ține minte, vom primi înapoi judecata pe care o emitem. Nu ar fi frumos să primim înapoi cinste
și dragoste de la alții și binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că avem reverență față de El și ne
supunem Lui?
Când îi disprețuim pe alții, ne decuplăm de la orice daruri și binecuvântări pe care Dumnezeu
poate a plănuit ca acea persoană să ni le dea. Cinstea începe, evident, cu părinții noștri, din moment ce
aceasta este una dintre cele Zece Porunci. Dumnezeu are chiar o promisiune pentru cei care respectă
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această poruncă: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta... ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe
pământ“ (Efeseni 6:2,3).
În orice domeniu în care ne judecăm părinții viețile noastre nu vor fi fericite. Pentru a generaliza
acest principiu, în orice domeniu în care judecăm pe cineva nu vom fi fericiți.
Rezumat: Sămânța judecății sau așteptarea negativă semănată în duhul meu a trimis ascultătoare
un mesaj tuturor celor din apropierea sa. Duhul meu poate spune: „Sunt programat să eșuez; te rog,
răspunde-mi în lumina acestui lucru.“ În acest caz, duhurile tuturor celorlalți aud și primesc acest mesaj
și răspund în consecință. Duhurile lor spun: „Să facem tot ce putem pentru a ne asigura că această
directivă este împlinită.“ Și astfel eu continuu să atrag în viața mea evenimente, oameni și situații care
asigură iar și iar eșecul meu. Atrag spre mine ceea ce cred că este adevărat. Îmi creez propriul stil de
viață bazat pe convingerile pe care le am în interior.
În mod clar, roada pe care o culeg în viața mea poate fi o importantă cheie care să mă ghideze
când caut posibile așteptări pe care le am, bune sau rele. Pot descoperi așteptări negative inconștiente
observând roada pe care o produce viața mea și apoi pot merge înapoi pentru a găsi posibilele
rădăcini care pot cauza această roadă.
Voi vrea să examinez convingerile și judecățile conștiente și inconștiente pe care le am și să mă
asigur că ele se aliniază toate cu Biblia. De cele care nu se aliniază trebuie să mă pocăiesc și să renunț la
ele și să le înlocuiesc cu un sistem de convingeri mai biblice.

Exercițiu aplicativ – Vizualizează-L pe Isus lângă tine într-un decor
confortabil și acordează-te la curgere
Exercițiul de mai jos te ajută să începi să discerni convingerile nebiblice și jurămintele interioare
și să te rogi corect pentru a le înlătura. Dacă preferi să nu scrii în această carte, notează răspunsurile în
jurnalul

tău

sau

folosește

fișa

de

lucru

care

se

poate

cwgministries.org/Prayer_Worksheets.
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă completată
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă de lucru
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Document editabil
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descărca

gratuit

la

Doamne,

ce

așteptări

negative

Doamne,

ce

jurăminte

interioare

contribuie la __________________

contribuie la ______________

Mă aștept/cred că...

Prin urmare, jur să fac asta (o acțiune)...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mă

pocăiesc

pentru

Mă pocăiesc pentru jurământul interior că

convingerea

nedumnezeiască…

voi...

Rugăciune de pocăință
Începând de la coloana numărul 1, rostește următoarele lucruri în rugăciune: „Mă pocăiesc
pentru convingerea nedumnezeiască potrivă căreia... Mă pocăiesc de jurământul interior că...“ Fă asta
pentru fiecare aspect pe care l-ai notat mai sus. Roagă-te din inimă (adică acordat la curgere, imagini și
emoție). Dacă ai nevoie de mai mul decât 15 rânduri, ia o foaie de hârtie și extinde exercițiul, astfel încât
să fii complet eliberat de energia convingerilor negative.
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Exercițiu de jurnal în ambele direcții
• Folosește cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, învățate în Capitolul 2: liniște,
viziune, spontaneitate și jurnal. Materialul audio Marea Galileei te va asista în folosirea celor patru
chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Se poate descărca gratuit, cu muzică și voiceover, la:
go.cwgministries.org/galilee-cwg
• Scrie în jurnal răspunsurile lui Dumnezeu la această întrebare: „Doamne, ce ai vrea să-mi spui
referitor la adevărurile din acest capitol?“
Urmează: Legea credinței lucrează la fel de bine, dacă nu mai bine, în mod pozitiv. Dacă aștepți
promisiunile lui Dumnezeu legate de binecuvântare și purtare de grijă și vegherea Lui plină de grijă
asupra ta, le vei primi. Ți se va face după credința ta și ceea ce spui primești. În următorul capitol vom
explora legea credinței când lucrează în mod pozitiv în viața ta.
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CAPITOLUL ȘASE – SĂ ÎNLOCUIM
CONVINGERILE NEDUMNEZEIEȘTI
CU CONVINGERI DUMNEZEIEȘTI

Să ne amintim dezastrul din ultimul capitol
Israeliții au declarat iar și iar că vor muri în pustie. Ei se așteptau să moară. Au spus că vor muri
și cu siguranță că Dumnezeu a zis: „Vă voi da exact ce ați crezut și ce ați declarat. Veți muri în pustie.“
De fapt, asta contravenea planurilor lui Dumnezeu pentru viețile lor, deoarece Dumnezeu intenționase să
le dea Țara Promisă. Dar așteptările lor negative și jurămintele interioare și declarația lipsită de credință
le-a adus distrugere în loc de planul lui Dumnezeu, binecuvântările Țării Promise. Ce adevăr descurajant
pentru propriile noastre vieți. Putem rata binecuvântările alese de Dumnezeu pentru viețile noastre
crezând sau declarând minciuni demonice.

Ceea ce cred îmi determină succesul sau eșecul, și prin asta
identitatea mea
Jurământul meu interior corespunzător garantează că toate energiile spirituale care se dezvoltă în
inima mea prin așteptarea mea au un drum bine delimitat de manifestare în lumea exterioară. Mesajul
este trimis tare și răspicat de la duhul meu: „Fă-mi asta, pentru că mă aștept din toată inima mea și cu
toate energiile mele ca asta să se întâmple, deci te rog vino și ajută-mă să-mi împlinesc acest scop“.
Orice cred voi primi. Atât este de simplu. Primesc exact ce cred și exact ce mi-am promis mie
însumi. Această roadă a vieții îmi răspunde apoi, făcându-mă să-mi cristalizez identitatea.
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Să înlocuim identitățile nedumnezeiești cu identități dumnezeiești
Dacă am o convingere dumnezeiască potrivit căreia „Probabil voi eșua“, atunci este rezonabil să
întreb „Ce dezvăluie această convingere că gândesc eu în legătură cu mine?“ Identitatea adiacentă poate
fi „Eu sunt un eșec“ sau „Este ceva în regulă cu mine“. Atunci Îl rugăm pe Domnul să rostească
adevărul în fața acestei minciuni nedumnezeiești și identitatea adevărată pentru a înlocui identitatea falsă
clădită pe minciuni.
Adevărul lui Dumnezeu este că „Pot totul în Hristos, Care mă întărește“ (Filipeni 4:13). Noua
identitate pe care acest adevăr o produce în mine este „Sunt victorios. Întotdeauna am biruință în Isus
Hristos“ (2 Corinteni 2:14).
Ooo, întreaga mea identitate este clădită pe ceea ce cred! Absolut uimitor. Pot avea o identitate
dumnezeiască bazată pe ceea ce spune Dumnezeu despre mine sau pot avea o identitate defectă clădită
pe minciuni. Este absolut esențial ca eu să înlocuiesc toate minciunile și toate identitățile false cu
adevărul lui Dumnezeu și cu adevărata identitate pe care o am în El!
Pot să trec de la eșec la succes pur și simplu lăsându-L pe Dumnezeu să înlocuiască aceste
convingeri false și identități false din mine. Deci să ne ocupăm de asta. Cum pot face acest lucru?

Cum împiedic convingerile nedumnezeiești (minciunile) să se
întoarcă în mintea mea?
Ai încercat vreodată să scoți întunericul dintr-o cameră? Sigur că nu. Este absurd chiar și numai
să-ți imaginezi o astfel de încercare. Pentru a înlătura întunericul TREBUIE să aprinzi lumina. Acest
lucru este la fel de adevărat și în lumea naturală, și în cea spirituală. Întunericul păcatului din viața mea
este înlăturat numai când se aprinde lumina. Isus este Lumina lumii, deci invită-L în aceste convingeri
nedumnezeiești întunecate. Isus vorbește și eu spun „Da, Doamne“, și lumina Lui inundă această zonă
întunecată. Cu mulți ani în urmă, eu am renunțat să atac păcatul în viața mea. În loc de asta m-am
concentrat asupra rămânerii în Hristos, pentru că dacă rămân în Hristos păcatul este înlăturat automat.
Singura modalitate de a înlătura o convingere nedumnezeiască este să o înlocuiești cu o
convingere dumnezeiască. În lumea spirituală nu există vacuum. Ce nu umple Duhul Sfânt cu lumina și
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adevărul Lui este umplut rapid cu întunericul unui duh rău. De exemplu, aș putea să mă lupt împotriva
imaginilor pofticioase din mintea mea și să nu am succes. Dar dacă, în loc să mă lupt cu pofta, privesc
țintă la Isus (Evrei 12:1, 2; Fapte 2:25; Psalm 16:8), pofta este înlăturată automat ca produs secundar
al trăirii în lumină! De aceea nu voi ataca nicio convingere nedumnezeiască și nu voi încerca să le scot
cu forța din viața mea. Pur și simplu mă duc să-L întreb pe Dumnezeu ce convingere dumnezeiască a
Lui înlocuiește asta, apoi notez ce îmi vine prin intermediul gândurilor care curg și al imaginilor care
curg. Voi începe cu o declarație scurtă de la Isus care confruntă direct convingerea nedumnezeiască prin
adevărul divin al lui Dumnezeu. Asta merge drept la țintă.
Apoi mă voi întoarce adesea la acea declarație și voi avea timp în plus de jurnal în ambele
direcții, astfel încât să văd și să integrez pe deplin revelația lui Dumnezeu pentru mine în acest domeniu,
în timp ce înlătur orice blocaje care m-ar putea împiedica să îmbrățișez în întregime adevărul Lui.
Isus a spus: „cuvintele (rhema) pe care vi le spun sunt duh și viață“ (Ioan 6:63).
Cuvintele Lui rhema pentru noi rup jugul minciunilor lui satan. Cuvintele rhema ale lui Isus
aprind lumina în noi.
Nu voi depăși complexul de slăbiciune al lăcustei spunând: „nu mai sunt o lăcustă; nu mai sunt
slab și nesigur și inferior“, pentru că, făcând asta, mă concentrez asupra a ceea ce nu sunt. Problema cu
această abordare este că noi suntem atrași în lucrul asupra căruia ne concentrăm. Domnul mi-a spus în
jurnalul meu: „orice lucru asupra căruia te concentrezi crește în tine și orice crește în tine vei deveni“.
Deci nu voi mărturisi că nu sunt o lăcustă în fața puternicilor mei vrăjmași. Mă voi acorda la curgere și
voi primi ceva de felul acesta:
O declarație simplă: „Eu domnesc și stăpânesc cu Hristos!“
Jurnal pe larg: „Mark, te-am uns cu tărie și cu putere. Tu ești așezat cu Mine în locurile cerești
pentru a stăpâni și a domni împreună cu Mine peste forțele dușmanului. Ascultă ce îți spun în legătură
cu circumstanțele, vezi ce fac Eu și rostește acest adevăr în acea situație. Eu am venit să distrug lucrările
lui satan. Acum tu ești mâinile și picioarele Mele, distrugând, de asemenea, lucrările vrăjmașilor.
Puterea lor este în întregime sub controlul Meu și acum și sub controlul tău. Așa că rostește că ei sunt
doborâți. Ei sunt dezbrăcați de puterea lor prin victoria crucii. Tu ai autoritate să vorbești în această
situație și să o schimbi. Deci rostește acum ce îți spun Eu să rostești...“ (Dialogul cu Isus a continuat.)
Din moment ce este clar că o imagine valorează cât o mie de cuvinte și că ea produce credință
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în inimă (Geneza 15:1-5), voi cere de la Dumnezeu o imagine a victoriei Sale prin mine în acest conflict
particular. Voi privi țintă la acea imagine și voi rosti cu voce tare revelația lui Dumnezeu peste acea
situație atunci când mă rog și mijlocesc pentru ca voia divină a lui Dumnezeu să fie eliberată și
Împărăția Lui să vină pe pământ așa cum este în cer.

În loc să urmărești o convingere dumnezeiască având un jurământ
dumnezeiesc care să înlocuiască jurământul nedumnezeiesc...
Nu voi face un jurământ nou despre cum voi trăi în lumina noii mele convingeri. Isus a zis: „Vă
spun să nu jurați deloc“ (Matei 5:34). Așa că, în loc să jur că voi face ceva, spun: „Îmi propun, prin
puterea Duhului Sfânt, să...“ Doar atât de mult mă voi apropia de a face un jurământ.
Deci care este exact diferența dintre „un jurământ“ și „un scop prin puterea Duhului Sfânt“?
Când fac un jurământ, am ochii ațintiți asupra mea și asupra puterii mele de a împlini acest lucru. Asta
va duce la eșec, din moment ce nu am suficientă putere să biruiesc cuvintele vrăjmașului. Sfârșesc prin a
mă strădui și a face eforturi prin propria mea putere. Biblia spune clar că trebuie să încetez lucrările
mele și să intru în odihna Lui (Evrei 4:10,11 ).
Așadar, când îmi propun prin puterea Duhului Sfânt să realizez ceva nu mă uit deloc la mine
însumi. Recunosc că Dumnezeu este Cel care realizează asta, nu eu. Puterea Duhului Lui care locuiește
în mine este cea care mă împuternicește și îmi dă înțelepciune și tot ce îmi trebuie pentru viață, evlavie
și succes (2 Petru 1:3).
Nu mai este o strădanie a cărnii mele. Nu mai am această imagine nedumnezeiască potrivit căreia
„eu“ sunt în centrul oricărui proces. Acum am o imagine dumnezeiască în care Isus este la dreapta mea
(Fapte 2:25), dându-mi direcție, sfat înțelept și mângâiere, și Duhul Lui curge în mine, ungându-mă cu
puterea de a birui. Această schimbare de concentrare este diferența dintre o faptă moartă, ceva cu care
vin „eu“ și pe care încerc să o fac (Evrei 6:1, 2), și o faptă vie, o faptă poruncită, împuternicită și
încununată de Duhul Sfânt. Este diferența dintre religie și creștinism.
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Exemple de convingeri dumnezeiești și scopuri dumnezeiești
Mai jos sunt douăsprezece convingeri dumnezeiești și scopuri dumnezeiești care pot înlocui cele
douăsprezece convingeri nedumnezeiești și jurăminte nedumnezeiești din ultimul capitol. Ia-ți timp să le
compari pe cele douăsprezece din ultimul capitol cu cele douăsprezece enumerate aici. Percepe cum
funcționează acest proces, pentru că data viitoare va fi rândul tău să faci același lucru.

Totuși, Dumnezeu spune...

Deci îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt,
să...

1

„Te voi face să propășești pe calea ta.“

pășesc prin credință.

2

„Îți voi da putere să ai bunăstare.“

Îl cred pe Dumnezeu pentru prosperitate
financiară.

3

„Ți-am dat o țară unde curge lapte și miere.“

intru în posesia țării promise mie.

4

„Sângele Meu spală toate păcatele tale.“

mă pocăiesc și să fiu curățat.

5

„…nu se va îndepărta de calea pe care trebuie

îmi educ copiii, nu să-i provoc.

să o urmeze“.
6

„Eu fac ca toate lucrurile să lucreze spre bine“

cred că Dumnezeu domnește peste toate.

7

„Transmite dragostea Mea altora.“

fiu deschis și iubitor.

8

„Eu sunt Cel desăvârșit.“

cred în perfecțiunea lui Dumnezeu, nu în a mea.

9

„Isus a plâns.“

fiu responsabil pentru emoțiile inimii mele.

10

„Tu ești neprihănit prin Hristos.“

îmbrac neprihănirea lui Hristos.

11

Poți face toate lucrurile prin Hristos...

Îl văd pe Hristos în mine, împuternicindu-mă
(Fapte 2:25).

12

Ești așezat cu Hristos în locurile cerești.

Domnesc cu Hristos peste toate forțele răului.

Primesc ceea ce Dumnezeu a spus, că...

Îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt, să...

Vizualizează-L pe Isus lângă tine într-un decor confortabil și
acordează-te la curgere
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Exercițiul de mai jos te ajută să începi să discerni convingerile nebiblice și jurămintele interioare
și să te rogi corect pentru înlăturarea lor. Dacă preferi să nu scrii în această carte, atunci răspunde în
jurnalul

tău

sau

folosește

fișele

de

lucru

care

se

pot

descărca

gratuit

la

cwgministries.org/Prayer_Worksheets:
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Model completat
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă de lucru
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă editabilă
Revizuiește-ți convingerea nedumnezeiască și jurământul interior numărul 1 de la sesiunea
anterioară. Apoi întreabă-L pe Domnul ce vrea să-ți spună care să contrabalanseze aceste lucruri.
Acordează-te la curgere și notează ce îți vine pe rândul unu al tabelului de mai jos. Repetă acest proces
pentru fiecare dintre cele cincisprezece convingeri nedumnezeiești pe care le-ai notat anterior.

Totuși, Dumnezeu spune...

Deci îmi propun, prin puterea Duhului
Sfânt, să...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Primesc ceea ce Dumnezeu a spus, că...

Îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt, să...
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Fă această aplicație ACUM – Rugăciune să îmbrățișezi ce ți-a vorbit
Dumnezeu
Începând cu rândul 1, rostește în rugăciune: „Primesc ce mi-a spus Dumnezeu că... (inserează
convingerea dumnezeiască) și îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt, să... (inserează scopul
dumnezeiesc)“ Fă asta pentru fiecare aspect de pe lista de mai sus. Roagă-te din inimă (adică acordat la
curgere, imagini și emoții).
Ar fi de folos să înnoiești această rugăciune în timpul tău devoțional de dimineață pentru câteva
zile până când inima ta spune: „Am înțeles“. De asemenea, un mod minunat de a aprofunda asta este să
dezvolți fiecare convingere dumnezeiască într-un exercițiu de jurnal în ambele sensuri.

Dumnezeu Te-a uns cu Duhul pentru a reuși în orice situație: acasă,
la piață și la serviciu!
Vreau să mă perfecționez în eliminarea celor mai mari două minciuni ale lui satan care se găsesc
în primele două cuvinte ce i-au ieșit din gură în Grădina Edenului: „Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele și răul“ (Geneza 3:5).
„TU“ a devenit convingerea că totul se învârte în jurul meu. Eu sunt o unitate autonomă. Eu ar
trebui să mă uit la puterile și abilitățile mele de a reuși. Acest lucru este contrar punctului de vedere al
lui Dumnezeu, care este că eu sunt un vas, gol pe dinăuntru, care are nevoie să fie umplut de Duhului
Lui ce curge cu putere prin mine.
„CUNOAȘTE“ a devenit convingerea că eu trebuie să mă gândesc la toate în loc să ascult și să
urmez vocea și călăuzirea lui Dumnezeu, bazându-mă pe propria mea rațiune, nu pe gândirea cu ungere.
Gândirea cu ungere este atunci când eu gândesc împreună cu Dumnezeu (Isaia 1:18). Raționalismul (a te
baza pe rațiune) a devenit dumnezeul meu, în loc să onorez vocea lui Dumnezeu care mă călăuzește din
inima mea (Ioan 7:37-39; 14).
Aceste minciuni m-au făcut să cad în convingerea nedumnezeiască despre care a vorbit
Dumnezeu.
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„Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății.“ Ci adu-ți aminte de Domnul
Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții
voștri prin jurământ, cum face astăzi. (Deuteronom 8:17-18)
Binecuvântarea lui Dumnezeu este cea care mă face să prosper. Tăria mea nu mă face
NICIODATĂ să prosper.
Voi pieri dacă nu ascult vocea lui Dumnezeu, ci minciunile lui satan
Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji (adică
raționalism și umanism) și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și
neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului
Dumnezeului vostru. (Deuteronom 8:19-20)
Trebuie să știu că iubirile și pasiunile și darurile pe carele am sunt ungeri de la Dumnezeu
Știi că în ochii lui Dumnezeu NU există NICIO separare între sacru și secular? Pământul este al
Domnului, cu tot ce este pe el (Psalm 24:1), deci nimic de pe acest pământ nu este secular. Nimic nu
este al lui satan. TOTUL este al lui Dumnezeu. Deci orice lucru pe care îl fac este slujirea mea către
Domnul și slujirea Lui prin mine către toată omenirea. Asta include totul, de la construcție la cusut, și
învățarea altora cum să facă același lucru. Când citești binecuvântările legământului din Deuteronom
28:1-14, ele îți taie respirația. Ele ating fiecare domeniu din viața ta. Te încurajez să le citești acum.
Meșterii sunt unși cu înțelepciunea și priceperea lui Dumnezeu
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din
seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și
știință pentru tot felul de lucruri, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să
lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul
de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat
pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit.“ (Exod 31:1-6).
Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșminte lui Aaron
ca să fie sfințit și să-Mi împlinească slujba de preot (Exod 28:3).
Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur,
din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere și știință
pentru tot felul de lucrări, i-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în
aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucruri
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meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui, cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția
lui Dan. L-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură
meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in
subțire, să facă tot felul de lucruri și născociri de planuri.“ (Exod 35:30-35).
Mă frapează faptul că până și cusutul, țesutul și brodarea se făceau sub ungere – deci nu este
doar „lucrare omenească“. De asemenea, abilitatea de a-i învăța pe alții aceste meserii este un dar și o
chemare de la Dumnezeu. Succesul nu este despre mine. Este despre ungerile puse în mine de
Dumnezeul Atotputernic și despre mine care aud vocea Lui și urmez călăuzirea Lui. Ține mine: Vocea
Lui este percepută ca gânduri spontane, care curg în timp ce eu privesc țintă la El. Un mod destul de
simplu de a trăi. Foarte copilăresc și total contra-cultural. Dar este modul în care am fost concepuți să
trăim. Aici domnește și conduce succesul. Aici pasiunea din inima mea întâlnește darurile și ungerile din
viața mea și eu slujesc bine societatea, fiind răsplătit din belșug pentru darul meu pentru ea. Acesta este
succesul!

Aplicație – jurnal
Folosește cele patru chei pentru auzirea vocii lui Dumnezeu învățate în Capitolul 2: liniște,
viziune, spontaneitate și jurnal. Materialul audio Marea Galileei te poate ajuta în folosirea celor patru
chei. Se poate descărca gratuit, cu muzică și voiceover, la: go.cwgministries.org/galilee-cwg
1. Doamne, ce abilități ai pus în mine?
2. Doamne, ce dragoste și pasiune ai pus în inima mea?
3. Doamne, cum vrei să combini această dragoste, pasiune și abilitate pentru a împlini destinul
specific pe care îl ai pentru viața mea, acel destin care îmi permite să slujesc bine omenirea prin tot ce
Tu ai pus în mine?
4. Arată-mi o viziune a cum este viața mea când împlinesc destinul pe care Tu îl ai pentru mine.
5. Doamne, ce vrei să-mi arăți prin viețile eroilor credinței (Evrei 11) și cum se leagă asta de
locul unde sunt acum în viața mea?
6. Care este pasul următor pe care vrei Tu să-l fac?
Viziunea destinului pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta, clădită pe darurile și ungerile pe
care ți le-a dăruit El, ar trebui să fie ceva la care să privești constant, deoarece de aici curg tăria și
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puterea și direcția care să te mențină pe cale. Poate vrei să notezi asta în detaliu și să o afișezi într-un loc
vizibil, sau chiar să creezi o imagine pe care să o poți afișa și la care să te uiți. Imaginile curate
dumnezeiești înlocuiesc imaginile lui satan.

Resurse
1. Business prayers - cwgministries.org/ways-to-pray-lord-how-do-i-pray-today#Business
2. Biblical Gift Mix Profile - cwgministries.org/giftmix
3. How to Build a Winning Team - cwgministries.org/iwork4him
Pot totul în Hristos care mă întărește (Filipeni 4:13)
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CAPITOLUL ȘAPTE – SĂ ÎNLOCUIM
CUVINTELE DE BLESTEM CU BINECUVÂNTĂRILE

Binecuvântările și blestemele pot veni din cuvinte rostite despre tine de tine însuți sau de alții.
Un părinte sau un învățător te poate eticheta ca fiind prost sau tu poți să te numești pe tine însuți prost.
Ambele blesteme prin cuvinte probabil produc o așteptare negativă că trebuie să te porți ca și cum ești
prost.
Eu rosteam cuvinte de blestem peste mine ca rezultat al experienței mele din toată perioada de
școală. Și la liceu și la colegiu am fost un elev de „B“. Așa că am rostit acel cuvânt de blestem peste
mine, declarând că am un creier de „nivel B“. Într-o zi, când scriam în jurnal, Domnul mi-a spus: „nu
mai spune niciodată «am un creier de nivel B», deoarece acum, având Duhul Sfânt, ai un creier AAA. Ai
gândul lui Hristos. Ai cuvinte de înțelepciune și cunoștință. Ai înțelepciunea Mea care curge prin tine
când ceri, te întorci spre Mine și primești gândurile și ideile Mele care curg.“
M-am pocăit imediat și acum declar că am un creier AAA. Sunt strălucit! Și acum, când cred că
sunt strălucit cu înțelepciunea lui Dumnezeu, sunt dispus să mă aștept să fac lucruri mari pentru
Dumnezeu, cu mult dincolo de limitările firii mele. Da, Doamne! Și, desigur, noi toți avem același Duh
Sfânt!
Am avut probleme digestive nesfârșite și Domnul mi-a amintit că una dintre expresiile pe care
le-am folosit întreaga mea viață este „Asta mă îmbolnăvește de stomac“. Ce blestem prin cuvinte!
Sau ai spus vreodată despre cineva: „Îmi stă în gât“? Ce crezi că îi comunică asta trupului tău?
Mă îndoiesc că sunt mulți oameni care înțeleg cât de serioase sunt cuvintele pe care le rostim. Fie
că aceste cuinte sunt despre noi, fie că sunt despre ații, ele au o mare greutate și au puterea de a influența
destine.
Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care
întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul gheenei (Iacov 3:6).
Poate fi vreo declarație mai puternică referitoare la puterea cuvintelor noastre? Este un foc, un
foc din iad, care poate să pângărească întregul meu trup și să aprindă cursul vieții mele. Deci ce spun
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este ce primesc! Am înțeles!

„Moartea și viața sunt în puterea limbii“ (Proverbe 18:21).
Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce
vindecare (Proverbe 12:18).
Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul (Proverbe 15:4).
Cuvinte de blestem – Cuvinte aspre, perverse, rostite peste mine de mine însumi sau de alții,
care produc moarte.
Cuvinte de binecuvântare – Cuvinte de potențial, împlinire și destin rostite peste mine de mine
însumi sau de alții, care produc viață.

Exemple de cuvinte de blestem
Prostuțule. Ești așa un ratat. Nu vei face asta niciodată ca _____. Ești atât de gras. Ești pur și
simplu leneș. Nu vei ajunge niciodată nicăieri. Acesta este un tocilar, sau orice alte porecle negative.
Pur și simplu nu pot excela. Nu pot obține avantaje. Sunt un eșec. Nu pot reuși. Nu pot împlini
nevoile soției mele. Căsnicia mea se îndreaptă spre stânci. Probabil mă voi îmbolnăvi. Sistemul meu
imunitar e slab. Am (numește o boală). Și lista continuă.

Exemple de cuvinte de binecuvântare
Isus a rostit cuvinte de binecuvântare și a fost eliberată putere spirituală. „Ridică-te, ia-ți patul și
umblă.“, „Ești vindecat...“, „Păcatele îți sunt iertate. Du-te și nu mai păcătui.“, „Numele tău este Petru, și
pe această piatră Îmi voi zidi biserica.“
Pot să rostesc cuvinte de viață și de binecuvântare despre mine însumi: Am biruit în Hristos Isus.
Am biruit prin cuvântul mărturisirii mele. Pot face totul prin Hristos care mă întărește. Sunt un biruitor.
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Voi continua să insist până voi reuși. Voi face numai ce Îl aud pe Tatăl rostind. Sunt uns să eliberez
vindecare pentru cei frânți, să vindec orbii, să eliberez captivii. Am fost binecuvântat cu orice
binecuvântare spirituală în Hristos Isus. Sunt așezat cu Hristos în locurile cerești și domnesc și stăpânesc
cu El. Dumnezeu mi-a dat putere să creez bunăstare.

Forțe spirituale care creează sau distrug viața sunt eliberate prin
cuvintele pe care le rostim
Dumnezeu a rostit ca lumile să ia ființă. Respirație și duh sunt același cuvânt și în limba greacă,
și în limba ebraică. Deci atunci când vorbesc respirația care iese odată cu cuvintele mele este duh și
conține energia duhului care a dat naștere la cuvinte.
Dacă sunt cuvinte acuzatoare, ele au fost născute de pârâș și eu eliberez energia lui satana și
duhurile lui rele (demoni). Dacă sunt cuvinte de mângâiere, ele au fost născute de Mângâietor, și eu
eliberez energia lui Isus și Duhul Sfânt. Deci puterea duhurilor rele și puterea Duhului Sfânt sunt
eliberate prin cuvintele pe care le rostesc.
Îți amintești de Anania și Safira? Satan a pus în inima lor gândul să spună minciuni și rezultatul a
fost moartea lor. (Fapte 5:1- 10).

Care dintre gândurile mele vin de la vrăjmaș și care de la Duhul
Sfânt?
Autorul gândurilor ne revelează cine le-a născut. Noi suntem într-un război spiritual și trebuie să
facem fiecare gând rob (2 Corinteni 10:4, 5), deoarece unele gânduri vin de la vrăjmaș. Dacă eu rostesc
gândurile care au curs în mintea mea de la vrăjmaș, eu rostesc moarte peste acea situație. De aceea
Biblia spune că viața și moartea sunt în puterea limbii.
Gândurile și cuvintele care se aliniază cu numele lui satan vom presupune că au venit ca gânduri
spontane care curg de la duhurile rele și cele care se aliniază cu Isus vin de la Duhul Sfânt. În Biblie,
numele cuiva dezvăluie caracterul lui. Întreabă dacă un gând pe care îl ai se aliniază cu ce scrie în
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coloana din stânga, care prezintă în detaliu natura lui satan, sau cu ce scrie în dreapta, care prezintă în
detaliu natura lui Isus. Respinge orice gând care se aliniază cu natura lui satan. Nu-l lăsa să locuiască în
inima și mintea ta sau să iasă de pe buzele tale pentru a te blestema pe tine sau pe cei din jurul tău.

Satan care distruge

Duhul Sfânt care zidește

Pârâșul (Apocalipsa 12:10)

Mângâietorul (Ioan 14:16)

Tatăl minciunilor (Ioan 8:44)

Duhul Adevărului (Ioan 16:13)

Vrăjmașul (Matei 13:39)

Ziditorul (1 Corinteni 14:3)

Acuzatorul (Romani 8:1)

Încurajatorul/Învățătorul (1 Corinteni 14:3; Ioan 15:6)

Hoțul – Fură, ucide, distruge (Ioan 10:10)

Dătătorul Vieții din Belșug (Ioan 10:10)

Toate celulele mele ascultă și răspund la ceea ce se rostește
Miliardele de celule din mine aud și ele și răspund la ce spun eu, deci eu rostesc viață sau moarte
peste ele. Dacă spun „sunt bolnav“, ele spun „bine, noi suntem bolnave“. Dacă spun „prin rănile Lui
sunt vindecat“, ele răspund „bine, Isus m-a vindecat“. Ele reacționează în acord cu ceea ce rostesc eu.
Într-adevăr viața și moartea sunt în puterea limbii.

Vezi pasiunea lui Dumnezeu ca noi să rostim NUMAI cuvintele
vieții, ca să eliberăm numai Duhul Sfânt
• Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca
să dea har celor ce-l aud (Efeseni 4:29).
• În toate, cu rugăciuni și cereri, cu mulțumiri (Filipeni 4:6).
• Pentru toate lucrurile mulțumiți (1 Tesaloniceni 5:18).
• Mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile (Efeseni 5:20).
• Să aducem încontinuu o jertfă de laudă lui Dumnezeu (Evrei 13:15).
• Sporind cu mulțumiri (2 Coloseni 2:7).
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• Căutați să vorbiți în alte limbi și să profețiți (1 Corinteni 14:1-5).
• Cinstiți pe toți oamenii; iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului (1
Petru 2:17).
Dacă cinstim și iubim, nu vom judeca și nu vom rosti lucruri negative. Ne vom ruga pentru
oameni cu o inimă plină de compasiune, așa cum a făcut Isus. Dacă semănăm cuvintele vieții, primim
înapoi viață. Dacă transmitem moarte cu gurile noastre, moartea se întoarce la noi. Ce semănăm, aceea
culegem.

Cuvintele dezlănțuie legea semănatului și a culesului
Nu judecați, ca să nu fiți judecați (Matei 7:1).
Nu vă înșelați singuri: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit: ce seamănă omul aceea va și
culege (Galateni 6:7).
Au semănat vânt și vor culege furtună (Osea 8:7).
Principiul semănatului și culesului se aplică de-a lungul întregii vieți. Îl vedem în culturile de pe
câmp și este evident și în cuvintele pe care le spunem. Dacă rostim cuvinte de judecată vom primi înapoi
judecată. Dacă rostesc cuvinte de mânie primesc mânie. Dacă rostesc cuvinte de pace, primesc înapoi
pace. Și recolta este mai mare decât ce am semănat. Pot să semăn doar câteva semințe și să culeg în
schimb multă roadă.
Eu știu ce vreau în viața mea: vreau pace, bucurie, fericire, binecuvântare, prosperitate, îndurare.
Deci trebuie să semăn aceste semințe cu buzele mele.

Modul de gândire evreiesc combină cuvintele cu imaginile - eu
trebuie să fac la fel
Nu doar ceea ce spun mă binecuvântează sau mă blestemă; și imaginile atașate de cuvintele mele
exercită o influență extraordinară asupra mea. Este adevărat că o imagine valorează cât o mie de cuvinte.
Gândește-te la Isus, care a folosit întotdeauna pilde sau povestiri în învățătura Lui (Matei 13:34).
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Gândește-te la faptul că Biblia este scrisă mai ales ca o carte de povestiri despre viețile oamenilor, care
evocă imagini în noi în timp ce le citim. Gândește-te la faptul că, atunci când Biblia ne poruncește să
cugetăm, chiar și cugetarea noastră trebuie să fie centrată pe imagini.
Veniți să ne judecăm (în engleză: să ne gândim), zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e
cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. (Isaia 1:18)
Ca vestic, eu văd gândirea ca pe o procedură logică. Însă Isaia 1:18 este singurul verset din
Biblie care îmi spune să mă „gândesc“ și instrucțiunile pentru gândire sunt: 1) asigură-te că Dumnezeu
te călăuzește și 2) asigură-te că imaginile sunt în centrul acestui proces.
Mă asigur, văzându-L pe Isus la dreapta mea, că Dumnezeu conduce procesul. Mă relaxez
zâmbind și cerând-I Lui gândurile și imaginile Lui referitoare la acea situație. Mă acordez la gândurile și
imaginile care curg, și pe care le notez, crezând că sunt vocea lui Dumnezeu și viziunea lui Dumnezeu
pentru mine. În cele din urmă, le onorez acționând pe baza lor. Dacă am vreo îndoială, le supun celor
trei sfătuitori spirituali ai mei.

De ce cuvintele FĂRĂ imagini nu funcționează pentru mine
Dumnezeu m-a condus spre Cuvântul Credinței (n.tr.: numele bisericii), deci am putut crește tare
în credință. Ei m-au învățat să mărturisesc adevărul, de exemplu „eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în
Hristos Isus“ (1 Corinteni 1:30). Din nefericire, am spus acele cuvinte de sute de ori și în același timp
mă vedeam ca un păcătos. Am descoperit că mărturisirea mea era scurtcircuitată de o imagine
nedumnezeiască la care priveam. Ființa mea interioară nu era congruentă. Era în dezacord și astfel
scurtcircuita puterea lui Dumnezeu din mine. Vizualizam un lucru și rosteam altul.
Când am adăugat imaginea dumnezeiască potrivit căreia sunt îmbrăcat cu neprihănirea lui
Hristos, atunci mărturisirea mea a eliberat viață pentru că imaginea mea cu mine împodobit într-o haină
albă a fost în acord cu cuvintele gurii mele (Galateni 3:27).
Biblia spune clar că schimbarea se petrece „când privim“ (2 Corinteni 3:18). Isus mi-a spus:
„Orice lucru asupra căruia îți ațintești ochii crește în tine și orice crește în tine devii“.
Deci fiecare dintre noi trebuie să ne asigurăm că avem congruență deplină cu noi înșine. Această
congruență cere alinierea gândurilor biblice, imaginilor biblice și mărturisirilor biblice. Când acestea
trei se aliniază, atunci putem elibera viața Duhului Sfânt și această viață uimitoare ne transformă pe noi
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și pe toți cei pe care îi atingem.

Vorbirea rea este CU ADEVĂRAT o problemă a inimii
Dacă gura mea spune lucruri negative, care se aliniază cu numele lui satan, mai degrabă decât
lucruri pozitive, care se aliniază cu numele lui Isus, atunci trebuie să rezolv această problemă. Nu este
suficient să controlez ceea ce spun. Este mai mult decât o problemă a gurii. Gura vorbește din ceea e
umple inima, deci aceasta este CU ADEVĂRAT o problemă a inimii.
Din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui,
dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor
da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără
vină și din cuvintele tale vei fi osândit. (Matei 12:34-37)
Ce iese din gură vine din inimă, și de aceea spurcă pe om. (Matei 15:18)
Cuvintele negative sunt dovada că eu cred minciunile lui satan mai mult decât cred adevărurile
cuvântului lui Dumnezeu. Ce situație teribilă! Ce palmă pe fața lui Dumnezeu! Ce mod de a tăia
binecuvântările lui Dumnezeu în viața mea.
Deci cum primesc o revelație mai profundă a voii lui Dumnezeu referitoare la o anumită situație?
Fac asta folosind meditația biblică în șapte pași pe care o vom explora în Capitolul Doisprezece.

Binecuvântarea unui tată este un exemplu de rostire a cuvintelor
vieții
Binecuvântarea unui tată este un mod minunat de a conferi destin, ungere și putere de la o
persoană la alta. Această binecuvântare poate veni de la Tatăl tău ceresc, de la tatăl tău pământesc sau de
la un sfătuitor spiritual.
Avram a primit binecuvântarea tatălui de la Tatăl lui ceresc:
Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara
pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și
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vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor
blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.“ (Geneza 12:1-3)
Isaac a dat o binecuvântare a tatălui:
Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer Și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug! Să-ți fie supse
noroade și neamuri să se închine înaintea Ta! Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine
înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.
(Geneza 27:28-29)
Eu am primit această binecuvântare de la Domnul prin jurnal:
Mark, noi vom umple lumea cu mesajul comuniunii cu Dumnezeu. Vreau să fii ca Avraam. El era
un om cu o mare credință, o lider financiar și un lider politic.
Sfătuitorul meu spiritual, Roger Miller, mi-a dat acest sfat de natură să transforme viața într-un
punct din viața mea în care eram foarte negativist. A fost ca o binecuvântare a tatălui pentru mine, care
mi-a condus pașii prezentului și viitorului meu:
Conducerea este transmisă automat celor care rămân optimiști.

Exercițiu de rugăciune
Acest exercițiu te ajută să începi să discerni cuvintele de blestem și adevărul lui Dumnezeu care
li se opune și să te rogi corect pentru înlăturarea lor.
Dacă preferi să nu scrii în această carte, atunci scrie răspunsurile în jurnalul tău sau folosește
fișele de lucru care se pot descărca gratuit pe: cwgministries.org/Prayer_Worksheets
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Exemplar completat
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă de lucru
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Versiune editabilă
Doamne, ce cuvinte de blestem au spus eu sau au spus alții peste mine? (Vizualizează-L pe Isus
cu tine și acordează-te la curgere...)
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Adevărul lui Dumnezeu care se opune...

Cuvinte de blestem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Rugăciune pentru a rupe cuvintele de blestem

1.

2.

3.

Pași

Acțiuni specifice

Iert, eliberez și binecuvântez această

Vizualizează-le și apoi adresează-te direct

persoană (tu sau altcineva).

lor.

Mă pocăiesc pentru că am acceptat

Și cred în schimb ce a spus Dumnezeu,

această convingere nedumnezeiască.

adică...

Rup toate forțele spirituale în numele lui

Îmbrățișez binecuvântarea lui Dumnezeu,

Isus.

care este...

Temă pentru jurnal – Să ne binecuvântăm pe noi înșine și pe alții
Folosește cele patru chei pentru auzirea vocii lui Dumnezeu învățate în Capitolul 2: liniște,
viziune,

spontaneitate

și

jurnal.

Materialul

go.cwgministries.org/galilee-cwg
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audio

Marea

Galileei

te

poate

ajuta:

Opusul cuvintelor de blestem sunt cuvintele de binecuvântare. În timp ce continui și extinzi
jurnalul din ultimul capitol, cere-I Domnului cuvintele Lui de binecuvântare rostite peste tine referitoare
la darurile tale, scopul și destinul tău. Notează ce primești. Asta ar putea necesita o pagină întreagă sau
două și poate deveni ceva ce lipești pe o oglindă pentru a reciti din când în când pentru a rămâne
încurajat și concentrat. Apoi cere-I lui Dumnezeu ce binecuvântări vrea El să rostească peste membrii
familiei tale și peste alte persoane apropiate de tine. Notează-le și împărtășește-le dacă ți se pare potrivit.

Curăță-ți cu grijă casa de obiecte care poartă blesteme
• Obiecte blestemate: „Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești
și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o
cursă, căci ele sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu aduci niciun lucru urâcios
în casa ta, căci este un lucru blestemat“ (Deuteronom 7:25-26).
Aplicație: Roagă-L pe Domnul să aducă în atenția ta orice obiecte din casa ta cu potențiale
blesteme atașate de ele, ca să le poți îndepărta și distruge imediat (Fapte 19:19). Acordează-te la curgere
și notează ce primești.
Pocăință: Doamne, vin la Tine cu obiectele blestemate și cu orice infestare demonică aflată în
posesia și în casa mea. Te rog să mă ierți pentru că am avut astfel de obiecte, în numele prețios al lui
Isus. Înțeleg că asta este idolatrie.
Acțiune: Înlătură-le și distruge-le. (Nu le da altcuiva sau nu le vinde!)

Începe să binecuvântezi obiectele cu puterea Duhului Sfânt
• Obiecte binecuvântate: „Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până
acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și-i lăsau
bolile și ieșeau din ei duhurile rele“ (Fapte 19:11-12).
Consolidare – dacă nu ai făcut încă asta...
Descarcă aceste fișe de lucru gratuite de la acest link: cwgministries.org/Prayer_Worksheets
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• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Exemplar completat
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă de lucru (fă copii ca să ai suficient spațiu)
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Versiune editabilă
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – PDF
• Să înlocuim convingerile nedumnezeiești – Fișă de lucru Aspecte care contribuie la asta –
Versiune editabilă
• Fișa Prezentare Generală Șapte Rugăciuni (de printat pe foi standard de 8,5x11 și de îndoit)
Fișele de lucru de mai sus îți permit să enumeri:
• Toate convingerile nedumnezeiești și jurămintele interioare și convingerile dumnezeiești și
scopurile interioare care li se opun.
• De asemenea, poți enumera și toate cuvintele de blestem și acțiunile care le însoțesc, urmate
de adevărurile lui Dumnezeu și de noile tale scopuri în Duhul Sfânt.
Toate aplicațiile personale din Capitolele 5-7 se combină pe acest grafic unic. Poți copia
aplicațiile pe care le-ai completat din aceste ultimele trei capitole în acest loc unic. Dar rămâi deschis la
curgere, deoarece Dumnezeu îți poate clarifica și perfecționa unele dintre răspunsurile pe care le-ai dat
anterior, adăugând detaliu și precizie pentru a maximiza procesul de vindecare.
Odată ce totul este notat, rostește rugăciunile date în partea de jos a celor patru coloane. Rămâi
acordat la curgere și viziune și emoție, astfel încât aceasta să fie o întâlnire spirituală puternică. Dacă teai rugat deja aceste rugăciuni, fă-o din nou, din moment de rostirea unei rugăciuni a doua sau a treia
oară adâncește impactul și eliberează putere.
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CAPITOLUL OPT – IMAGINI TRAUMATIZANTE
VINDECATE PRIN VINDECARE INTERIOARĂ

Vindecarea interioară poate fi definită ca „a-L lăsa pe Dumnezeu să înlocuiască imaginile din
galeria de artă a minții tale, înlăturând imaginile care nu Îl au pe Isus în ele și înlocuindu-le cu imagini
care Îl au pe Isus în ele“. Am cules această definiție din cartea Ritei Bennett Emotionally Free (Liber
emoțional). Timp de peste 30 de ani am folosit încontinuu această abordare în momentele mele de
rugăciune și cu cei pe care îi consiliez. Ea Îi permite Minunatului Sfetnic acces direct la rănile din
inimile noastre, invitându-L să ne arate ce făcea și ce spunea în timpul traumei pe care am experimentato. Aceste imagini și idei noi înlocuiesc imaginile corupte și minciunile din interior și ne vindecă
aducând lumină în aceste zone întunecate. ÎMI PLACE puterea, eficiența și simplitatea vindecării
interioare.
Vindecarea interioară este un proces foarte simplu în trei pași. Mergi înapoi la scena dureroasă, Îl
inviți pe Isus în ea și Îl lași să Se miște liber. Te acordezi la gândurile care curg și imaginile care curg și
notezi ce îți spune și îți arată El. Tabelul de mai jos enumeră acești trei pași, alături de un exemplu
biblic.

Vindecare interioară
PAS

UN EXEMPLU BIBLIC (Petru: Luca 22:5462/Ioan 18:18, 21:2-17)

1.

Folosind viziunea, întoarce-te și intră din nou în

La foc

acea durere.

Cădere
Mărturisirea de trei ori

2.

Folosind viziunea, adu-L pe Isus în scenă.

„Isus stătea pe malul mării...“

3.

Folosind viziunea, lasă-L pe Isus să Se miște liber,

Declarația lui Isus despre dragoste: „Paște

vindecând durerea cu prezența Lui iubitoare.

mielușeii mei; paște oițele mele; paște oile Mele.“
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Isus a vindecat rana lui Petru folosind acest proces de vindecare
interioară
În Luca 22:54-62 și Ioan 18:15-18, avem povestea celei mai mari răni a inimii lui Petru. (Te
încurajez să mergi și să o citești acum.) După ce I-a promis lui Isus că nu-L va părăsit niciodată, el s-a
lepădat de El de trei ori. S-a întâmplat lângă un foc, dimineața devreme, chiar înainte să cânte cocoșul.
Asta l-a durut atât de profund, încât a plecat și a plâns cu amar.
Data viitoare Isus îl întâlnește pe Petru în Ioan 21:2-17. (Te rog să citești asta acum.) În loc să îi
spună pur și simplu lui Petru „Ești iertat“, El își ia timp pentru a crea întreaga scenă dureroasă. Este din
nou dimineața devreme, lângă un foc, și presupune o mărturisire din trei straturi: „Mă iubești?“ În
această scenă nouă, revizuită, în loc ca Petru să vadă și să creadă că este respins pentru totdeauna și că
nu mai poate fi folosit niciodată în slujire, Petru vede și aude cuvintele lui Isus de dragoste, compasiune
și re-trimitere în misiune. Acestea vin direct din gura lui Isus. Deci, din mijlocul celei mai dureroase
scene care se reia în mintea lui Petru, Isus a apărut și a arătat har, dragoste și acceptare. Aceasta este
vindecarea interioară. Aceasta este vindecarea inimii. Acesta este Isus care înlocuiește imaginile din
galeria de artă a minții noastre, îndepărtând imaginile care nu Îl au pe Isus în ele și înlocuindu-le cu
imagini care Îl au în ele.
Dacă inima lui Petru nu ar fi fost plină de vinovăție și dacă ochii lui nu ar fi fost plini de lacrimi
când s-a lepădat de Isus, Petru ar fi putut probabil să vadă dragostea, compasiunea și iertarea Lui chiar și
în acele circumstanțe (Luca 22:61). Totuși, în mijlocul durerii noastre, adesea noi nu ne uităm să-L
vedem pe Isus. Tot ce putem vedea este situația dureroasă și poate ne simțim vinovați în legătură cu
răspunsul nostru imperfect la ea.

Să înlocuim imaginile minciunilor cu imaginile ADEVĂRULUI
În vindecarea interioară tu treci de la imagini care conțin o minciună („Isus nu este prezent,
veghindu-Și copiii și protejându-i“) cu o imagine care ilustrează adevărul („Isus este întotdeauna acolo,
veghindu-Și și iubindu-Și copiii“). Orice imagine din mintea mea trebuie să-L aibă pe Isus în ea pentru
a fi legitimă și adevărată!
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Cât spunem noi că valorează o imagine?
Noi spunem că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. Cred că Biblia este de acord. O
imagine are o putere de o mie de ori mai mare de a ne afecta și de a ne schimba. Imaginile sunt limbajul
inimii. Pentru a vindeca inima, trebuie să folosim limbajul inimii.
Biblia spune că noi suntem „schimbați în timp ce privim“ (2 Corinteni 4:17, 18). Deci orice
lucru la care ne uităm ne transformă în bine sau în rău, în funcție de ce este, fie o imagine a realității
Împărăției, fie o imagine rea a poftei, fricii sau separării de Dumnezeu.
Imaginile corecte produc credință. Avram a avut o viziune cu mii de stele și credința lui a fost
aprinsă. Asta întărește convingerea mea în puterea unei imagini.
„Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri.“ Și i-a zis: „Așa va fi sămânța ta“.
Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. (Geneza 15:5, 6)
Evident, credința lui în promisiunea lui Dumnezeu a fost adâncită de această imagine a stelelor
fără număr.
Imaginile greșite ne mișcă înapoi.
„Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat
înapoi și n-au mers înainte.“ (Ieremia 7:24).
Ooo! Ce spune asta despre puterea imaginilor? Dacă păstrez o imagine dumnezeiască asta mă
face Tatăl Credinței, în timp ce dacă păstrez o imagine greșită asta mă face să dau înapoi.
Conform Evrei 12:1,2, ochii noștri trebuie să fie întotdeauna ațintiți la Isus Care este lângă noi
(Evrei 12:1-2; Fapte 2:25; Psalm 16:8). Isus Se uita mereu să vadă ce făcea Tatăl Lui (Ioan 5:19, 20, 30).
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe
Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face;
și-i va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați.“ (Ioan 5:19-20).

Legătura dintre emoții și imagini
Emoțiile mele sunt conduse de imaginile pe care le am în minte. Dacă soția meu vine târziu
acasă și cu ochii minții mele văd un accident, o mașină zdrobită și o ambulanță, atunci mă vor umple
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emoțiile de frică și groază. Dacă în loc de asta Îi cer Domnului imaginea Lui și imaginea care curge și
care îmi luminează mintea este a unui înger așezat pe tetieră ei, care se simte bine în timp ce ea este
blocată în trafic, aceasta imagine va produce și ea un răspuns emoțional – credință, pace și bucurie că
totul este bine.
Slujitorul lui Elisei a văzut carele inamicilor înconjurând orașul lui și a fost plin de frică (2
Împărați 6:15, 16). Dar când ochii lui au fost deschiși și a văzut carele cerești între el și carele inamicilor
frica a dispărut (2 Împărați 6:17-19).

Aplicație: Pasul 1 – Identifică scenele dureroase care au nevoie de
prezența vindecătoare a lui Dumnezeu
Întreabă: „Doamne, ce imagini negative cu oameni sau experiențe păstrez eu și care contribuie la
rana inimii de care ne ocupăm astăzi?“ Acordează-te la curgere și sintetizează scena în coloana din
stânga a tabelului de mai jos. Nu te uita la acea scenă mai mult de 1-2 secunde, pentru că nu vrei să devii
traumatizat din nou. Folosește NUMAI TREI cuvinte pentru a descrie scena (vârsta aproximativă, locul
și persoana), de exemplu: „7, bucătărie, mama“. Este contraproductiv să faci o descriere detaliată, lungă
a unei amintiri dureroase. Să te uiți la ea mai mult de o secundă este, de asemenea, contraproductiv.
Vindecarea vine la pasul următor, Pasul 2 de mai jos, unde Îl invităm pe Isus în acea scenă.

Scene dureroase

Vindecare interioară

În 3 cuvinte

Notează ce spune și ce face Isus în acea situație

1
2
3
4
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5
6
7

Aplicație: Pasul 2 – Roagă-L pe Isus să apară în acea scenă
Procesează fiecare dintre scenele dureroase de mai sus, câte una, începând cu cea mai puțin
intensă. În cazul unui viol întoarce-te la scena de DUPĂ acesta, nu în mijlocul lui. De asemenea, vezi
Apendicele despre „Vindecare interioară pentru situații infernale“.
Începe fiecare scenă afirmând ce știi că este adevărat: „Doamne, știu că Tu erai acolo în acea
scenă tulburătoare. Isuse, Te rog să-mi arați unde erai și ce făceai.“ Uită-te și vezi ce face și ce spune
Isus când apare în acea scenă. Rămâi acordat la curgerea și viziunea Duhului Sfânt când notezi. Nu
manipula scena tu însuți. Urmează călăuzirea lui Isus. Iartă, eliberează, onorează și binecuvântează așa
cum te învață Domnul.
Cei care te-au rănit au fost ei înșiși răniți. Ne rugăm pentru cei care ne-au tratat greșit (Luca 6:27,
29).
Poți folosi foi suplimentare pentru a extinde ceea ce spune sau face Isus. Poate vrei să recitești
comentariile lui Isus în următoarele zile. Supune Bibliei și sfătuitorilor tăi spirituali orice scene
discutabile pe care le primești, pentru a te asigura că sunt de la Dumnezeu.

Cum trece un consilier un client prin procesul de vindecare
interioară
Cred că vindecarea interioară este cea mai simplă și mai eficientă metodă de consiliere pe care o
cunosc. Iată aici pașii pe care îi urmez eu.
1. Clientul să Îl întrebe pe Domnul ce scene au nevoie de prezența Lui vindecătoare. Eu îi spun:
„Acordează-te la curgere și spune-mi ce imagini îți vin în minte. Nu săpa: lasă-L pe Domnul să îți aducă
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în minte scena despre care El știe că are nevoie azi de vindecare.“
2. Eu spun: „Acum, în trei cuvinte, descrie-mi scena (vârstă, locație, persoană prezentă). Te vei
uita la asta numai pentru 1-2 secunde, apoi...“
3. Îi arăt clientului credința mea, rugându-mă: „Doamne Isuse, știm că Tu erai prezent în acea
scenă. Tu ești Emanuel. Tu ești întotdeauna cu noi. Lasă-ne să te vedem în acea situație.“
4. Îl sfătuiesc pe client să fie relaxat și să-L caute pe Isus în acea scenă și să mă anunțe când Îl
poate vedea.
5. Tac 15-20 de secunde în timp ce clientul se uită. Apoi el spune: „Îl pot vedea“.
6. Eu răspund: „Bine, acum acordează-te la gândurile care curg și imaginile care curg și vezi ce
face El. Descrie-mi asta pe măsură ce vezi că se întâmplă.“ Din nou, aștept în tăcere 15-20 de secunde,
până când clientul vorbește.
7. Când clientul începe să descrie ce spune și ce face Isus, notez repede, prinzând toate
elementele cheie a ceea ce face Isus.
8. Când notez, încurajez clientul: „Asta e bine; acum privește țintă la Isus și acordează-te la
gândurile care curg și la emoțiile care curg și spune-mi ce face în continuare Isus“. Această propoziție
ar trebui memorată, deoarece conține cheia consilierii.
a. „Asta este bine“ – zidește credința lui că ceea ce vede este o viziune valabilă.
b. „Ține-ți ochii ațintiți la Isus“ – dacă nu i se amintește asta el se va uita în alte locuri.
c. „Acordează-te la gândurile care curg și la imaginile care curg“ – dacă nu i se amintește asta,
el se va acorda înapoi la rațiune și logică și îndoială, frică și judecată.
d. Deci fiecare element din această propoziție folosită în consiliere este crucial, important, și
trebuie spus.
9. Repetăm pașii de mai sus pentru scena de după prima scenă, până când vindecarea este
completă.
10. Încurajez clientul să continue acest proces acasă cu Domnul, când El îi aduce aminte alte
scene.
11. Îi dau clientului acasă notițele pentru a le revedea.
12. În cele din urmă, îl sfătuiesc ca de acum înainte să se uite doar la scenele noi, cele care Îl au
pe Isus în ele, și niciodată la scenele mincinoase vechi. Acest lucru este esențial! Dacă el se întoarce să
se uite la imaginile vechi, rana reapare și emoțiile de durere revin.
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Exercițiu de rugăciune – Vindecare interioară pentru un organ
traumatizat
Dacă ai avut o operație pe cord deschis sau daune la orice alt organ sau un os rupt sau articulații
deteriorate, următoarea rugăciune va fi de mare ajutor. Vezi Apendicele pentru o învățătură mai
detaliată despre „Vindecarea interioară a unui organ“.
1. Pune-ți mâinile pe acel organ.
2. Roagă-te: „Isuse, vino și slujește har, pace, vindecare și atingerea Ta mângâietoare“.
3. „Isuse, curăță memoria celulară a traumei din acest organ.“
4. Vizualizează-L cum mătură trauma și umple acel organ cu pace și lumină.

Exercițiu de rugăciune – Să restaurăm ADN-ul celular
Fiecare celulă are o viață individuală cu un creier, memorie, emoții și relație. Fiecare celulă
funcționează conform cu identitatea ei. Când Îl rugăm pe Isus să restaureze fiecare celulă conform cu
scopul și ADN-ul ei original, El o va face.

Rugăciune:
• Duhule Sfinte, Te rog să cureți fiecare celulă din trupul meu și să îi dai identitatea lui Isus
Hristos!
• Dacă știi că unele celule au fost deteriorate în mod special, atunci roagă-te această rugăciune
specific pentru acele celule.

Descoperă darul pe care Dumnezeu ți l-a dat prin fiecare experiență
dureroasă
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„O durere este vindecată atunci când poți vedea darul pe care Dumnezeu l-a adus în viața ta
prin acea experiență.“
Când mă rog pentru vindecarea interioară a unei amintiri dureroase și Isus merge acolo și
vorbește și acționează și eu iert, pe urmă ce se întâmplă? Nu este de ajuns să spun că am iertat o
persoană pentru acest lucru rău pe care l-a făcut împotriva mea? Nu, deoarece iertarea doar mă scoate
din întunericul mâniei, amărăciunii și urii într-o poziție neutră. Neutru nu este tocmai locul unde vreau
să sfârșesc, pentru că tot ce nu umple Dumnezeu cu lumina Lui divină este umplut rapid cu întunericul
lui satan.
Deci să aprindem lumina. Facem asta scriind în jurnal și lăsându-L pe Dumnezeu să ne
vorbească referitor la următoarea întrebare: „Doamne, care este darul pe care l-ai produs în viața mea
prin această experiență?“ Acordează-te la curgere și notează și El îți arată darul. Acum poți să te
entuziasmezi și să mulțumești pentru acest dar minunat. Acum nu mai ești neutru, ci plin de entuziasm,
bucurie și viață pentru că vezi că Dumnezeu a schimbat situația în bine. Biblia spune că Dumnezeu face
ca toate lucrurile să lucreze spre bine (Romani 8:28).
Observați cu atenție: Nu spun să fii mulțumitor pentru experiența traumatizantă (deși poate El te
duce în acel loc de har). Nu spun să ne bucurăm când alții păcătuiesc împotriva noastră. Dar noi avem
un Dumnezeu care ne răscumpără! Ceea ce dușmanul a intenționat să facă rău în viața ta Dumnezeul
nostru va folosi pentru binele tău. Indiferent ce ți s-a întâmplat, Dumnezeu vrea să răscumpere asta spre
slava Lui. Dacă Îl lași să facă asta, El va folosi încercările tale pentru a te transforma după chipul Fiului
Lui și chiar îți va aduce și ție onoare și stimă și slavă (Romani 8:28-30). Nimic din ceea ce ți se întâmplă
nu poate împiedica scopurile și destinul Lui pentru tine să se împlinească, atâta vreme cât continui să
asculți de El și să I te supui în orice circumstanțe.
Să vă împărtășesc un exemplu personal. Una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața
mea a fost când am fost concediat brusc din poziția mea de pastor, dintre cei 12 pastori ai unei biserici
foarte mari. ÎMI PLĂCEA să lucrez acolo și plănuiam să-mi petrec tot restul vieții ca parte a
personalului acelei biserici, ca învățător la școala biblică a acesteia.
Într-o seară m-au sunat și m-au întrebat dacă pot lua micul dejun cu unii dintre seniorii bisericii.
Am spus că da, sigur, presupunând că discutaseră despre un nou proiect pe care li-l prezentasem și că îl
aprobaserăm. Eu sugerasem să se realizeze în biserică un incubator creștin pentru oameni de afaceri,
deoarece asta va face ca afacerile lor să prospere, va binecuvânta un mare număr de clienți din zonă și va
crește suma colectată de biserică din zeciuială. Deci câștig pe trei planuri.
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Dimineață, la restaurant, trei bărbați din comitetul director au stat la masă cu mine. Ei m-au
informat că m-au concediat și că trebuia să-mi strâng lucrurile din birou și să plec chiar în acea zi.
Am fost uluit. Nu-mi venea să cred ce aud. Am muncit acolo cinci ani și am binecuvântat
biserica prin faptul că am construit pentru ea o tipografie care îi adusese un sfert de milion de dolari în
douăsprezece luni. Am predat la școala biblică și viețile oamenilor au fost schimbate. Am consiliat
numeroși oameni și am văzut vindecare și creștere în viețile și căsniciile lor.
Am făcut curățenie în birou, mi-am pus cărțile în cutii și am plecat acasă. Eram atât de furios,
încât, deși sunt teolog, nu mi-am scos cărțile din cutii timp de șase luni. Totuși, după șase luni de mânie,
am făcut artrită la degete și la genunchi, deși aveam doar 40 de ani! Știam că ea este cauzată de mânia și
de ura mea față de ei, așa că m-am rugat și i-am iertat de vreo 50 de ori, dar încă îi uram. Evident,
această rugăciune nu funcționa.
Așa că într-o dimineață, în timpul meu de jurnal/devoțional, am făcut rugăciunea de vindecare
interioară. L-am rugat pe Isus să apară la masa de la restaurant în scena din mintea mea. Imaginile au
curs, alături de cuvinte care au curs. L-am văzut pe Isus în picioare la capătul mesei râzând puternic și
bătându-Și genunchii. Am întrebat: „Ce este atât de amuzant? Eu sângerez de moarte!“

Eram acordat la curgere și am scris în jurnal următoarele:
Isus a răspuns: „Nu știi că Eu am pus totul la cale?“
Am zis: „Nu-mi spune asta, sau mă voi supăra și pe Tine“.
Isus a zis: „Ți-am spus timp de doi ani să ieși și să dai învățătură despre comuniunea cu
Dumnezeu în întreaga lume, și nu mergeai. Așa că acum te-am dat afară din cuib.“
Eu am zis: „Urma să fac asta. Voiam doar să termin întâi de plătit ratele pe care le am și să am
câțiva bani în bancă“ (La acel moment aveam datorii de 15.000 de dolari, pe lângă creditul ipotecar al
casei.)
Isus a zis: „Ți-ar fi luat ani să faci asta, așa că te-am dat afară din cuib“.
I-am explicat lui Isus că eu și familia mea vom muri de foame.
Isus mi-a spus: „Nu dacă ai credință în Mine“.
Așa că după o mică dezbatere I-am spus că voi avea credință în El și că, dacă vom muri de
foame, era vina Lui.
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În ziua următoare, în timpul meu de jurnal/devoțional, Domnul mi-a explicat: „Mark, îi poți
vedea pe acești oameni ca fiind răi sau ca fiind niște instrumente în mâna Mea care te-au împins spre
împlinirea destinului tău. Dacă îi vezi ca fiind oameni răi, duhul, sufletul, trupul și lucrarea ta vor avea
de suferit. Dacă îi vezi ca pe instrumente în mâna Mea, vei simți onoare și respect și sănătatea și lucrarea
ta se vor dezvolta. Alegerea este a ta.“
Am ales să-i văd ca pe instrumente în mâna lui Dumnezeu, care mă împing spre împlinirea
destinului meu.
Așa că acum „Văd darul din această traumă“. Dumnezeu m-a vrut la drum, dând Bisericii
învățătură despre cum să audă vocea Lui. Mie îmi era teamă că nu voi supraviețui fără un salariu, așa că
nu am vrut să merg. El m-a obligat să ies, așa că am putut să-mi împlinesc destinul, ceea ce fac acum.
O durere este vindecată când poți vedea darul pe care Dumnezeu l-a produs în viața ta prin
acea experiență. Acum eu văd darul. Îmi împlinesc destinul. Acum le pot fi mulțumitor oamenilor care
m-au concediat. În 24 de ore, jumătate din durerea provocată de artrită a dispărut și într-o săptămână a
dispărut toată. Nici acum, după 28 de ani, nu am în trupul meu NICIO durere provocată de artrită sau un
alt fel de durere. Slavă Domnului!
Am cerut ca pastorul senior să fie în comitetul meu de sfătuitori. El m-a găzduit înapoi în
biserica lui să predau seminarul despre Cum să auzi vocea lui Dumnezeu. Am călătorit 28 de ani prin
lume predând acest mesaj. În prezent înregistrările mele video sunt ascultate în fiecare lună de mii de
oameni, din peste 100 de țări. Am susținut din două în două week-enduri, timp de 25 de ani, seminarii
despre cum să auzi vocea lui Dumnezeu. Îi pot mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile pe care El le-a
produs în viața mea prin această experiență dureroasă. Altfel nu aș fi părăsit nicicum „siguranța“ unui
salariu săptămânal și nu aș fi plecat la drum pentru a trăi din daruri de bunăvoie. Dumnezeu știa asta, așa
că m-a aruncat din cuib și mi-a arătat că pot zbura.
Temă de jurnal
„Doamne, care este darul pe care l-ai produs în viața mea prin diversele traume pe care le-am
enumerat mai devreme în acest capitol?“ Lasă-L să-ți arate și apoi fii mulțumitor. Fii plin de lumină.
Nu fi niciodată neutru.
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CAPITOLUL NOUĂ – ELIBERAT DE DUHURI

Să începem prin a trece în revistă ce am realizat până acum. Am dezmembrat toate curentele de
energie negativă care au contribuit la rana inimii tale.

Prezentare generală a celor șapte rădăcini posibile ale energiilor
păcatului sau ale energiilor demonice care contribuie la rănile inimii
1. Păcate și blesteme generaționale – energii negative care coboară pe linia familiei
2. Legături sufletești nedumnezeiești – energie negativă care vine din relații apropiate, strânse
3. Așteptări negative – energie negativă care vine din convingeri nebiblice
4. Jurăminte interioare – energie negativă care vine din eforturile firii mele
5. Imagini traumatizante energie negativă care vine din imagini nebiblice
6. Cuvinte de blestem – energie negativă care vine din cuvintele nebiblice rostite
7. Oprimare demonică – energie negativă care vine de la duhuri rele

Să înlăturăm întunericul demonilor care se atașează de rănile inimii
Acum, că am dezmembrat casa, este destul de ușor să înlăturăm demonul, din moment ce el a
fost ancorat de noi prin-o convingere nebiblică, imagini traumatizante, cuvinte de blestem etc.
Am primit un duh de frică de accident vascular cerebral în urma unei experiențe traumatizante
din copilărie. Bunicul meu preferat a murit din cauza a ceea ce eu credeam că este un accident vascular
cerebral. Acest lucru nu era complet adevărat, dar în mintea mea de copil asta este ce credeam. În acel
moment traumatizant din viața mea, un duh de „frică de accident vascular cerebral“ s-a atașa de mine și
în cele mai multe dimineți din următorii 15 ani m-am trezit cu senzația că mâinile mele și fața mea erau
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paralizate. Le scuturam și eram bine pentru tot restul zilei.
În cele din urmă le-am cerut soției mele și prezbiterilor din biserica noastră să se roage pentru
eliberarea mea și, când au făcut asta, duhul s-a manifestat. O senzație de paralizie a venit peste mine;
limba mea se simțea încărcată și lentă. Soția mea a spus că păream paralizat. Mi-au curs lacrimile și
duhul de frică de accident vascular cerebral a plecat. Eram liber de acel coșmar teribil. Niciodată de
atunci înainte nu am mai avut acea senzație. Eram eliberat! Isus a venit să elibereze captivii. Îți
mulțumesc, Doamne!

Atât de multe întrebări – să vedem dacă putem răspunde la ele
Ce sunt duhurile?
Sunt entități spirituale care caută să intre în oameni și să își manifeste personalitățile rele prin
ființe umane.
De unde vin ele?
Biblia nu răspunde niciodată la această întrebare, deci nu știm, și nu avem niciun motiv să
ghicim.
Poate un duh să posede un creștin?
Duhurile nu posedă creștini. Cuvântul tradus „posedat de demon“ în Biblia King James Version
este daimonizomai în greacă. Definiția literală a (daimonizomai) este „sub influența“. Este o imagine
foarte diferită de aceea a posesiunii. Da, un duh poate influența un creștin, așa cum poți vedea în
povestirea mea de mai devreme din acest capitol. Duhul a putut să se manifeste în viața mea într-un mod
anume, deși eu sigur nu eram posedat (controlat total) de un demon. Folosirea definiției corecte a lui
„daimonizomai,” a fi „sub influența“, chiar clarifică imaginea nebiblică din mintea noastră, a unei
persoane „posedate de“ (controlate total de) un duh. Deci să lăsăm traducerile nefericite ale acestui
cuvânt și să scoatem „posedat de“ din vocabularul nostru, împreună cu imaginea nebiblică. Să adoptăm
o sintagmă nouă, „sub influența“, și o imagine nouă a unui „domeniu din viața mea care este sub
influența unui demon“.
Cuvântul „daimonizomai” este folosit de 25 de ori în Noul Testament în limba greacă. Versiunea
King James îl traduce prin „posedat“ de 11 din cele 25 de ori. El este tradus pur și simplu „diavol(i)“ de
13 ori și o dată „atacat“. Ei bine, să ai un duh sau să fii atacat de un duh este ceva cu totul diferit în
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mintea mea față de a fi „posedat“ de un duh. Deci în peste 50% din cazuri nu este tradus prin
„posedat“. Young’s Literal Translation (pe care eu o iubesc pentru precizia ei) nu traduce niciodată
„daimonizomai” prin „posedat”.

Demonizatul din Gadara
Povestea demonizatului din Gadara este probabil cel mai extrem caz de demonizare pe care îl
vedem în Noul Testament și narațiunile lui Luca și Marcu sunt cele mai detaliate relatări despre eliberare
din Evanghelii. Este instructiv să ne uităm cu atenție exact la cuvintele folosite pentru a descrie starea
omului. Datorită acurateței ei, voi folosi Young’s Literal Translation.
Omul suferind ne este prezentat în Marcu 5:2 ca un „om cu un duh necurat“. Luca folosește o
expresie similară în Luca 8:27 – „un om... care avea de mult timp un duh“. Remarcă faptul că omul este
cel care are duhuri, nu duhurile posedă un om.
Descriind cum era chinuit acesta, Luca spune mai departe: „de multe ori îl prindea“, având ca
rezultat că el rupea lanțurile și cătușele cu care era legat. Implicația este că erau momente când el nu era
sub puterea sau influența aceasta.
În cele din urmă, Isus a alungat demonii, ei au intrat în porci, care s-au aruncat în lac și s-au
înecat. Când s-a răspândit vestea morții porcilor, mulți oameni au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Ei l-au
văzut pe „demoniac stând, îmbrăcat și în toate mințile“ (Marcu 5:15, Luca. 8:35). Aici, în sfârșit, vedem
cuvântul tradus adesea prin „posedat de un demon“. Young’s Literal Translation folosește cuvântul
„demoniac“.
Este o mare diferență între imaginile evocate de expresiile „a avea demoni“ și „a fi posedat de
demoni“. Totuși, ambele expresii sunt folosite pentru a descrie această persoană. De fapt, Marcu și Luca
folosesc fiecare termenul mai blând „cu demoni“ sau „având demoni“ pentru a-l descrie pe om când era
în cea mai rea stare a lui.
Din nefericire, chiar și atunci când textul spune clar că cineva avea un duh necurat sau un
demon, traducerile Bibliei nu sunt întotdeauna corecte. De exemplu, în greacă, Luca 4:33 spune clar că
„în sinagogă era un om care avea duhul unui demon necurat...“. Totuși, New American Standard (care
este traducerea mea preferată pentru că este de obicei atât de precisă) și câteva alte versiuni spun că „în
sinagogă era un om posedat de duhul unui demon necurat...“ Nu e de mirare că există atât de multă
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înțelegere greșită în Biserică în legătură cu demonizarea.
Duhurile creștinilor se unesc cu Duhul Sfânt. Dumnezeu este cel care posedă duhul unui creștin.
Demonizarea nu este o posesie; este o infiltrare a armatelor vrăjmașului în castelul cuiva. Ele pot prelua
controlul asupra unei „camere“ sau două, unde se pot exprima, dar nu preiau castelul. Aceste duhuri
vrăjmașe trebuie alungate iar, astfel încât Domnia lui Hristos să poată fi supremă în fiecare domeniu al
ființei cuiva, trup și suflet și duh. Despre asta este lucrarea de eliberare – alungarea invadatorilor.
Există vreun exemplu biblic al unui copil al credinței care să aibă un demon?
Da. Iată aici povestirea.
Era o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputință; era gârbovă și nu putea
nicidecum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de
neputința ta“. Și-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. (Luca 13:11-13)
Când fariseii L-au confruntat pe Isus pentru că a făcut această minune în ziua Sabatului, Isus a
răspuns:
Femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, și pe care Satana o ținea legată de optsprezece
ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? (Luca 13:16)
Aici este o femeie care este o femeie a credinței, din moment ce este o fiică a lui Avraam, Tatăl
Credinței, și satan o legase, provocându-i o infirmitate timp de 18 ani. Isus a eliberată-o și ea a fost
vindecată.
Boala și duhurile rele merg foarte des împreună?
Sigur că da. Iată câteva exemple care arată că Isus și apostolii au scos demoni ca parte integrantă
a lucrării lor de vindecare.
Isus a mustrat duhul necurat și a zis: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta
și să nu mai intri în el“. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca
mort, așa că mulți ziceau: „A murit!“ Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în
picioare. (Marcu 9:25-27)
Atunci I-au adus un îndrăcit orb și mut și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea.
(Matei 12:22)
L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta
își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Și întotdeauna
se tăia cu pietre. Isus i-a spus: „Ieși din omul acesta, duh necurat!“ (Marcu 5:2-8)
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„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău... și Isus l-a mustrat și duhul a
ieșit din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. (Matei 17:15-18)
I-au adus la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți și lunatici și
paralitici și El i-a vindecat. (Matei 4:24)
Au adus la Isus pe mulți îndrăciți și El a scos duhurile cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți cei
care erau bolnavi. (Matei 8:16)
Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod... oameni care erau bolnavi
sau chinuiți de duhuri necurate... erau toți vindecați. (Fapte 5:12,16)
Dacă urmez exemplul Stăpânului meu, voi alunga duhuri când slujesc vindecare. Chiar pot să
îmbunătățesc modul în care făcea Isus lucrurile?

Rezumat – Duhurile produc probleme mentale, fizice și emoționale
• Surzenie (Marcu. 9:25); orbire, muțenie (Matei 12:22); infirmitate (Luca. 13:11, 12); nebunie
și comportament anti-social (Marcu 5:1-20); și epilepsie (Matei. 17:14-18).
• „Și era o femeie care avea o boală provocată de un duh... Ești dezlegată de neputința ta. Și El
Și-a pus mâinile pe ea; îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu“ (Luca 13:11)
Care sunt punctele de sprijin care le permit duhurilor să intre?
Păcatul în formă continuă; dependențele; traumele; sistemele greșite de credință; implicarea în
religii false; fricile/fobiile; imoralitatea; pornografia; implicarea în ocultism; blestemele pronunțate
asupra propriei persoane; neiertarea; legăturile sufletești nedumnezeiești (Ioan 14:30; 2 Corinteni
2:10,11; Efeseni 4:25-27).
Duhurile sunt rădăcina unei probleme?
Duhurile compun o problemă. Lor li se permite intrarea când în inima cuiva este prezent
întunericul. Pentru a scăpa de durerea unei răni a inimii, înlături întunericul. Îndepărtezi energiile
negative dintr-o combinație a: 1) blestemelor generaționale, 2) legăturilor sufletești, 3) așteptărilor
negative, 4) jurămintelor interioare, 5) imaginilor traumatizante ale „realității“, 6) cuvintelor de blestem
și 7) duhurilor.
Dacă treci prin aceste șapte aspecte folosindu-ți voința pentru a birui nu vei realiza sarcina.
112

Trebuie să îți setezi voința să vină la Hristos și la puterea Duhului Sfânt, eliberându-L prin cele șapte
rugăciuni biblice despre care am discutat în această carte.
Cât de prevalentă trebuie să fie rugăciunea de eliberare?
Chiar nu vreau nici să trec cu vederea rolul duhurilor, nici să îmi concentrez viața asupra lor.
Deci să ne întoarcem la Domnul și Mântuitorul nostru, Isus. De câte ori au inclus eliberare rugăciunile
Lui? Între un sfert și o treime dintre rugăciunile lui Isus pentru vindecare au fost rugăciuni de eliberare.
(Vezi Apendicele despre „Cât de des a făcut Isus lucrare de eliberare?“ SĂ PĂSTRĂM ECHILIBRUL
LUI ISUS atunci când ne rugăm pentru nevoile oamenilor. Dacă nu folosim măsura Lui, pe a cui o vom
folosi? Sunt sigur că nu îmi voi lăsa cultura sau creierul să dicteze cât de mult accent trebuie să fie pus
pe eliberare. Isus este călăuza mea.
Eliberarea nu e făcută doar de Isus. Trimiterea pentru creștini de a scoate draci este dată în Matei
10:8; Marcu 3:15; 6:7, 13; 16:17, 18 și Luca 9:1, 2.
Cum descopăr numele duhurilor prezente?
Să știm numele duhurilor care trebuie scoase ne ajută în câteva moduri. În primul rând, ei ies mai
ușor dacă sunt numiți și, în al doilea rând, știi de ce ai nevoie acum pentru a construi o protecție
puternică împotrivă, astfel încât să nu-i inviți înapoi.
Duhurile sunt numite după infirmitatea, slăbiciunea sau modelul păcătos pe care le cauzează.
Cele trei sau patru cuvinte pe care le-ai folosit pentru a descrie rana inimii tale ar fi numele duhurilor.
Cred că ele sunt duhurile domnitoare, care apoi au o armată de duhuri de sprijin ce produc rana inimii.
Pentru a afla numele duhurilor adiționale, eu întreb „ce duhuri au fost în spatele convingerilor
nedumnezeiești enumerate mai devreme?“ De exemplu, dacă o convingere nedumnezeiască este „voi
eșua“, atunci notez pe listă numele duhului de „eșec“ și „frică de eșec“, ca să le alung. Când convingerea
nedumnezeiască este „voi fi respins“, atunci notez numele duhurilor de „respingere“ și „frică de
respingere“.
Notează numele duhurilor în spațiul de mai jos sau pe o foaie separată.
Din moment ce poți cu ușurință să alungi doi sau trei demoni legați strâns, ca un grup, poți să-i
aranjezi pe grupuri de doi sau trei și să-i alungi în aceste mini-grupuri. Fă ca grupul care cauzează cea
mai mare problemă pentru tine să fie numărul 1. Grupul numărul 2 este cel cu a doua cea mai mare
problemă etc. În timpul eliberării, începe cu grupul cu cel mai mare număr și mergi spre grupul numărul
1, care este cel mai probabil cel mai puternic grup de duhuri. Acești demoni sunt lăsați la final deoarece
până atunci vor fi foarte slăbiți, prin faptul că au pierdut sprijinul subalternilor lor.
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Când un consilier lucrează cu un client are în față o foaie tipărită și o privește, rugându-L pe
Duhul Sfânt să-i arate pe pagină acei demoni de care trebuie să se ocupe. Link-ul de mai jos vă oferă o
listă lungă de grupe de duhuri: https://www.cwgministries.org/sites/default/files/files/OpenDoorsfromChesterKylstra.pdf
Eu am creat o listă mai scurtă de potențiale grupuri de duhuri, și acestea pot fi găsite în
apendicele despre „Grupuri comune de demoni“.

Iată un proces ușor, simplu de eliberare
Cel mai bine este dacă unul sau doi consilieri prin rugăciune se roagă pentru eliberare pentru
clientul lor. Chiar este plăcut când un consilier are darul discernământului și al profeției și celălalt este
mai mult administrator. Darurile lor curgând împreună duc la o victorie uriașă, rapidă.
1. Rugați-vă pentru o acoperire protectoare a sângelui lui Hristos peste tot (peste sine, familie,
proprietate, alți oameni prezenți).
2. Puneți o separare între client și duhuri. Din moment ce duhurile pot să intre doar dacă
clientul a fost de acord cu ele și cu întunericul lor, rupem acordul cu următoarele trei metode:
• Separarea 1: Pocăiește-te de păcatul la care contribuie duhul și declară intenția ta de a trăi în
sfințenie în acel domeniu. De exemplu, „Mă pocăiesc de păcatul de a judeca și de acum înainte aleg să
manifest milă față de toți cei pe care îi întâlnesc“.
• Separarea 2: Spune-i duhului: „Nu îți voi mai da loc. Îți poruncesc să pleci de la mine în
Numele lui Isus.“
• Separarea 3: Persoana consiliată își îndreaptă inima împotriva duhului, dar nu mai vorbește.
Consilierul cheamă duhurile pe nume și le poruncește să plece în Numele Domnului Isus Hristos.
Motivul pentru care persoana consiliată se oprește din vorbit este acela că adesea duhurile pleacă prin
respirație (amintește-ți că duh și respirație sunt același cuvânt în limba greacă). Deci nu vrem ca
vorbirea ei să împiedice eliberarea duhului. Îi încurajez pe cei consiliați ca, dacă simt ceva crescând în
ei, să nu-l oprească. Să-l lase să iasă. Și dacă iese cu un oftat sau un râs sau orice altceva, e bine.
3. După ce poruncești de câteva ori, întreabă clientul ce simte în interior. Dacă este o mișcare
parțială a duhului, dar încă nu a ieșit, repetă cei trei pași de mai sus.
4. Dacă duhul încă se opune să iasă, întreabă: „Duhule Sfinte, de ce este atașat acest duh?“
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Persoana consiliată și consilierul se acordează la curgere și primesc răspunsul de la Duhul Sfânt. Apoi,
folosind abordarea potrivită a rugăciunii, îndepărtează ancora acelui duh, și el va fi ușor de alungat.
5. Roagă-L pe Duhul Sfânt să vină și să umple acest loc eliberat.
Procesul de mai sus este folosit pentru fiecare dintre grupurile de duhuri. În mod normal, clientul
va simți o libertate când duhurile pleacă. Totuși, dacă el și-a reprimat toate emoțiile timp de mai mulți
ani, este posibil să nu simtă nimic. În acest caz, vei avea nevoie să continui să mergi înainte prin
credință, scoțând afară fiecare grup de duhuri și având credință că treaba este făcută și umplând fiecare
domeniu cu Duhul Sfânt.
Odată ce au fost parcurși acești pași, suntem gata să continuăm să construim un zid de protecție
astfel încât duhurile să nu se poată întoarce. Trebuie să deprindem noi modele de viață, despre care vom
discuta în capitolul următor. Totuși, dă-mi voie să spun asta deocamdată.
Curățarea casei: Va trebui să distrugi cărțile și obiectele oculte, materialele pornografice, cărțile
și obiectele New Age, obiectele asociate cu religiile orientale, obiectele care țin de francmasonerie,
obiectele asociate cu idolatria și orice alt lucru care are legătură cu demonii. Este de preferat să te asiste
cu această sarcină pastorul sau consilierul tău. NU ESTE CEVA OPȚIONAL – ESTE O CERINȚĂ.

Aplicație – rugăciune
Dacă faci acest studiu într-un grup, luați timp să vă rugați unii pentru alții pentru eliberare cu doi
consilieri prin rugăciune care să lucreze cu un client. Unele dinte aceste sesiuni de rugăciune pot fi
programate pentru săptămâna următoare sau pentru cealaltă, după cum vă convine. Poate puteți avea
câteva echipe mature de rugăciune care să slujească eliberare, astfel încât lucrurile să meargă mai
repede. Clienții trebuie să aibă libertatea de a alege pe cine ar vrea să le slujească pentru eliberare. Când
fac seminarii în biserici, de obicei avem jumătate de duzină de echipe de rugăciune care stau în puncte
speciale din întreaga biserică și oamenii sunt invitați să meargă la cine vor. Pe fundal se poate auzi o
muzică lină de închinare. Când ei așteaptă să se roage cineva pentru ei, trec în revistă primele șase
rugăciuni ale lor, aprofundându-le astfel încât să fie pregătiți pe deplin să fie eliberați ușor de toate
duhurile.
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Unde pot găsi slujire de eliberare prin rugăciune?
Verifică împreună cu biserica ta și cu alte biserici din comunitatea ta, întrebând: „Biserica oferă
vindecare interioară și slujire de eliberare prin rugăciune?“ Când ajungi la o secretară de biserică ce îți
răspunde că „da“, pune următoarea întrebare: „Cum pot să mă înscriu să primesc această slujire?“
Exercițiu de jurnal în ambele direcții
Doamne, ce ai vrea să-mi spui referitor la adevărurile din acest capitol?

Resurse
Vezi Apendicele – DAR DACĂ MĂ ÎMPOTMOLESC?
Găsiți numeroase resurse la acest link: cwgministries.org/Prayer_Worksheets - inclusiv
următoarele...
•

Eliberarea ilustrată

•

Slujirea online de eliberare prin rugăciune

•

Grupe/nume comune de demoni

•

Pagina de Chat pentru eliberare

•

Abordare sugerată pentru consiliere

•

Blog: Asocierea pentru eliberare: Un profet și un învățător slujesc împreună

•

Consilieri pe care îi recomandă Mark și Patti Virkler

•

Blog al lui Mark Virkler despre Eliberarea de duhuri printr-o „Întâlnire de putere bazată pe

revelație“
•

Link-uri de consiliere profetică prin rugăciune

•

Șapte rugăciuni care vindecă inima – adaptate pentru mijlocitori care se roagă pentru alții

•

Abordarea lui Bob Lucy

•

Rugăciuni care rup blestemele francmasoneriei

•

Interviul TV al lui Mark Virkler cu Sid Roth, în care vorbesc despre cele Șapte Rugăciuni.
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CAPITOLUL ZECE – SĂ PĂSTRĂM VICTORIA
RĂMÂNÂND UMPLUȚI CU DUHUL SFÂNT

Un domn pentru care m-am rugat a descris astfel urmările eliberării sale: Înainte de eliberarea sa
de un duh de poftă, exista o constrângere să păcătuiască încontinuu, indiferent cât de mult mustra duhul,
postea, memora Biblia sau se ruga. Odată eliberat, el a descoperit că păcatul a devenit ca orice altă ispită
a cărnii. El putea alege să i se împotrivească și funcționa. Constrângerea plecase, dar ispita firii încă era
acolo. Dar acum el putea câștiga ușor bătălia cu acest păcat.
DA, EU VOI experimenta presiunea demonică din nou, după ce am fost eliberat!
Nu îmi place acest adevăr, dar dacă îl înțeleg, atunci nu voi fi prins cu garda jos când îl
experimentez.
Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o
găsește. Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit“. Și când vine în ea o găsește
goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el: intră în
casă, locuiesc acolo, și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa
se va întâmpla și cu acest neam viclean. (Matei 12:43-45)
Ce garantează Isus este că „VEI fi încercat!“ În versetele de mai sus, Isus arată că duhul zice
„mă VOI întoarce în casa mea, de unde am ieșit“. El vorbește despre faptul că se va întoarce la tine și va
veni bătând la ușa ta și spunând: „M-am întors!“ Deci VEI simți presiunea gândurilor și emoțiilor lui
urâte când presează să intre înapoi. Aici este locul unde TREBUIE să iei o decizie cheie să-l mustri în
numele lui Isus.
În loc să fii din nou în acord cu duhurile și să plângi „Oh, nu! S-a întors!“, leagă duhul în numele
lui Isus și declară: „Oh, nu! NU te întorci și îți poruncesc să pleci acum în numele lui Isus!“ Stai ferm în
victoria ta și vrăjmașul trebuie să se supună. Păstrează-ți libertatea prin faptul că nu vii iar în acord cu
minciunile vrăjmașului. Când I te supui lui Dumnezeu și te împotrivești diavolului, el va fugi de la tine.
Nu pot să subliniez acest lucru suficient de mult. Această secvență se va întâmpla și când simți
„constrângerea“ nu face ce au făcut israeliții, să te plângi și să renunți la credința ta în Dumnezeu. În loc
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de asta, declară-ți credința în Dumnezeu și în faptul că El te-a eliberat și că cei care pe care Fiul Lui îi
eliberează sunt cu adevărat liberi! Ia poziție! Luptă lupta. Mustră dușmanul în numele lui Isus și
păstrează-ți libertatea.
În fiecare zi, primește-L bine și onorează-L pe Duhul Sfânt. Nu face nimic pentru a-L stinge (1
Tesaloniceni 5:19). Pocăiește-te imediat de orice păcat. Asigură-te că eviți orice punct de intrare pentru
duhuri explorate în primele șase din aceste Rugăciuni care vindecă inima.

Sigilează victoria ascultând zilnic ce îți spune Isus
Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă,
căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereți orice veți vrea și vi se va da. (Ioan 15:5, 7 – Notă: „cuvinte“ în acest verset este cuvântul grecesc
„rhema”, care înseamnă cuvânt rostit.)
Versetul de mai sus este cu adevărat uluitor. El redefinește cine și ce suntem noi. Satan spune:
„Poți să știi; poți să faci; poți să fii“ (Geneza 3:5), și cultura mea face să răsune cuvintele lui. Totul este
despre mine și despre ce gândesc eu.
Dumnezeu a spus în jurnalul meu: „Nu, nu este totul despre tine. Tu ești un vas, un templu, o
mlădiță altoită în viță. Tu ești gol și un altul te umple. Trebuie să fie Duhul Meu cel Sfânt și tu trăiești
pe baza a ceea ce slujește Duhul Meu cel Sfânt în tine. Deci crede în Mine și în râul Meu, care curge de
la tronul Meu și prin inima ta. Despărțit de Mine nu poți face nimic. Tot ce faci și nu vine de la râul
Meu este o faptă moartă (Evrei 6:1, 2) și trebuie să te pocăiești de ea, deoarece vine de la sinele tău, nu
de la Duhul Meu.
Deci nu presupun niciodată că mă duc la luptă și biruiesc demonii cu puterea mea. Aceasta ar fi o
faptă moartă. În loc de asta, mă întorc pur și simplu spre Isus, Îl văd stând la dreapta mea (Fapte 2:25) și
Îl rog să mustre dușmanul împreună cu mine. Îl văd făcând asta și sunt în pace și eliberat, pentru că nu
m-am luptat cu puterea firii mele pentru a menține libertatea. Ci m-am uitat la Isus, I-am cerut
înțelepciune, putere și tărie și am privit ce face El. Eu fac ce Îl văd pe Isus că face. El mustră dușmanul
sufletului meu. Acest lucru e mult mai ușor decât să mă lupt cu propria mea tărie.
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Inima mea stabilește granițele vieții mele
Păzește-ți inima, pentru că din ea ies izvoarele vieții (Proverbe 4:23).
A trăi în funcție de inima mea presupune următoarele: 1) începe cu a fi acordat la vocea Duhului
Sfânt. Noi îmbrățișăm ce spune El prin faptul că 2) afirmăm acest lucru ca fiind 3) realitatea noastră
personală și 4) la timpul prezent. În plus, limbajul inimii este 5) vizual, 6) emoțional, 7) și folosește
meditația biblică pentru a încadra în duhurile noastre gândurile care Dumnezeu vrea să se nască în
inimile noastre.
Poți citi Psalmii pentru a vedea cât de des se roagă David folosind propoziții afirmative care sunt
personale și la timpul perfect. Câteva exemple din Psalmi Capitolul 3 te vor ajuta să începi: Tu,
Doamne, Tu ești scutul meu (Psalm 3:3). Domnul mă sprijină (Psalm 3:5). Tu bați peste obraz pe toți
vrăjmașii mei (Psalm 3:7). David nu cere ca acest lucru să se întâmple. El afirmă că aceasta este
realitatea lui la timpul prezent.

Șapte pași în scrierea cuvintelor lui Dumnezeu pe inimile noastre
1. Totul începe cu revelația de la Duhul: Duhul Sfânt, care locuiește în ființa noastră interioară
(Ioan 7:37-39), le comunică inimilor noastre prin gândurile care curg, imaginile care curg și energia care
curge. Cuvântul rostit al lui Dumnezeu din inimile noastre („rhema” Romani 4:17) oferă revelație și
putere (Corinteni 12:7-11). Deci eu trăiesc acordat la curgere.
2. Eu personal aplic ce spune Dumnezeu: Isus i-a spus șchiopului să se ridice. Șchiopul s-a
ridicat, făcând astfel ca puterea lui Dumnezeu să fie personală și reală pentru el (Matei 9:6,7). Adevărul
pe care nu îl aplici personal este mort (Iacov 2:17). Meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu trebuie să
ne conducă la aplicarea lui pentru ca el să fie benefic în viețile noastre (Iosua 1:8). Moartea lui Hristos
pe cruce nu îi va fi de folos nimănui care nu aplică personal sângele Lui pentru a-i spăla păcatele.
3. Trăiesc în momentul prezent: Știm că lumea spirituală este numai la timpul prezent,
deoarece în lumea spirituală nu există trecut sau viitor. Dumnezeu, Care este Duh (Ioan 4:24), spune:
„Eu sunt Cine sunt“ (Exod 3:14). El nu este „Am fost“ sau „Voi fi“. El este întotdeauna la timpul

119

prezent. Timpul este parte din lumea noastră, dar nu și parte din eternitate. Când medităm și ne pierdem
în duhul timpul dispare din ceea ce conștientizăm noi. Există numai „acum“.
4. Fac afirmații pozitive: Când Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că minunea promisă este deja
oferită, deschidem ușa pentru ca ea să se realizeze. Marcu 11:22-24 ne învață să ne rugăm cerând,
crezând și afirmând că acel lucru este făcut. Negativismul este interzis. Cei care nu sunt mulțumitori
pierd totul. (Deuteronom 28:47,48). În loc de asta, ni se poruncește o atitudine de recunoștință și
mulțumire (Coloseni 3:15,16; Coloseni 2:7; Evrei 12:28). În toate noi mulțumim (1 Tesaloniceni 5:18)
și pentru toate aducem mulțumiri (Efeseni 5:20; Filipeni 4:6: 2 Corinteni 2:14) pentru că știm că
Dumnezeu este suficient de mare cât să facă să lucreze toate lucrurile spre binele nostru (Romani 8:28).
•

Declarația „Sunt bolnav“ este afirmativă, dar ea afirmă aspecte din împărăția întunericului, nu

adevărul Împărăției lui Dumnezeu (Isaia 53:5).
•

Declarația „Nu sunt bolnav“ este un adevăr al Împărăției, dar nu este afirmativă.

•

„Sunt vindecat și umblu în sănătate“ este un adevăr pozitiv, afirmativ al Împărăției.

5. Văd promisiunea ca fiind deja împlinită: Imaginile sunt limbajul inimii (1 Cronici
29:18). Mă rog ca ochii inimii tale să fie luminați (Efeseni 1:18). Imaginile mișcă inima și ideile mișcă
mintea. Din moment ce Isus le vorbea inimilor oamenilor, El îi învăța întotdeauna folosind pilde, care
sunt povestiri în imagini (Matei 13:34). De asemenea, remarcă faptul că Biblia este în esență o carte de
imagini, spunând povești din viețile oamenilor. Faptul că păstrezi o imagine a promisiunii împlinite
(Geneza 15:5) promovează în viața cuiva credința în transformare și eliberarea unei minuni (Geneza
15:6).
6. Emoțiile mele sunt de acord cu faptul că victoria a fost câștigată: Noi avem emoții în
inimile noastre. Dumnezeu a fost întristat în inima Lui (Geneza 6:6). O descoperire uimitoare pe care
mi-a arătat-o Domnul a fost că „emoțiile sunt adesea produse secundare ale imaginilor“ și aici este un
loc în care este afirmat acest principiu: „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea“ (Isaia 26:3).
Pacea este o emoție și un rezultat al ce? „Inima“ în acest verset este „yetser” în originalul ebraic.
Conform Brown-Driver-Briggs, „yetser” înseamnă imaginație și alcătuire. Yetser apare de nouă ori în
Biblie. Numai în Isaia 26:3 este tradus „inimă“. Ar fi tradus mai corect „imaginație care alcătuiește“
realități pentru noi. În versiunea King James „yetser” este tradus „imaginație“ de cinci ori (Geneza 6:5;
Deuteronom. 31:21 de două ori; 1 Cronici 28:9 și 29:18) și „alcătuire“ de două ori (Psalm 103:14; Isaia
29:16). Deci Isaia 26:3, corect înțeles, este... O imaginație tare alcătuiește și creează realitatea mea,
permițându-mi să trăiesc într-o stare emoțională de pace perfectă.
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Dacă alegem să ne imaginăm imaginile lui Dumnezeu, creăm imagini care produc pace și
credință pentru o minune (Geneza). Dacă alegem să ne imaginăm imaginile lui satan creăm imagini care
produc frică și aduc distrugere (Exod 14:11, 12, 35). Noi alegem imaginea la care privim și emoțiile
care o însoțesc. Când selectăm imaginile lui Dumnezeu experimentăm emoțiile Împărăției și creăm
realitățile Împărăției.
Gândurile din mintea noastră sunt fără putere în fața imaginilor pe care le păstrăm în
inimile noastre. Pot spune de 1000 de ori că sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, dar dacă mă
văd ca un păcătos mizerabil imaginea câștigă în fața celor 1000 de declarații. Pot spune de 1000 de ori
că am iertat o persoană, dar până când văd, cu ochii inimii mele, o imagine cu Isus viu în acea scenă,
mânia rămâne (Efeseni 1:17, 18).
7. Meditația biblică așază imaginile lui Dumnezeu în duhul meu: Meditația este ceva ce
facem în inimile noastre (Psalm 19:14; 49:3; Iosua 1:8). „Imaginea“ este parte din definiția cuvântului
ebraic pentru „a medita“ (Strong’s Exhaustive Concordance #H1897). Meditația presupune să reflectăm
în rugăciune și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ilumineze ochii inimilor noastre (Efeseni 1:17) ca să
vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Inimile noastre ard de revelație când Isus deschide Scripturile
pentru noi (Luca. 24:32).
Meditația așază imaginile lui Dumnezeu în duhul nostru, astfel încât ele să poată prinde viață
prin duhurile noastre în lumea noastră. Meditația biblică promovează minunile. În loc să existe o
competiție între meditarea asupra promisiunilor lui Dumnezeu o parte din zi și asupra fricii și eșecului
din partea lui satan în restul timpului, alegem să fim tari și să avem mintea neîmpărțită, meditând
NUMAI la promisiunea lui Dumnezeu și vizualizând-o ca fiind împlinită. Să nu am inima împărțită,
pentru că asta înseamnă că nu primesc nimic (Iacov 1:6-8). Mai multe despre meditație poți găsi aici:
cwgministries.org/meditation.
Pentru a scrie cu succes un mesaj în inimile noastre, trebuie să folosim limbajul inimilor noastre,
care este 1) născut de Duhul, 2) personal, 3) la timpul prezent, 4) pozitiv (afirmativ), 5) vizual, 6)
împachetat în emoție și 7) ceva la care medităm încontinuu. Fă asta și vei umbla liber.

121

Tatăl Credinței scrie mesajul lui Dumnezeu în inimă și dă naștere
unei minuni
Un exemplu al unui mesaj al credinței care este scris în inima cuiva este Avram, Tatăl Credinței.
La vârsta de 99 de ani, Dumnezeu i-a vorbit și i-a schimbat numele din Avram în Avraam, care
înseamnă tatăl multor națiuni (Geneza 17:5). Asta s-a întâmplat într-un moment în care Avraam nu avea
niciun copil cu soția lui.
Din acel moment, când Avraam se gândește la numele lui sau îl rostește, spunând „Eu sunt
Avraam“, el scrie promisiunea lui Dumnezeu în inima lui prin 1) faptul că face cuvântul rostit de
Dumnezeu pentru el 2) personal, 3) afirmativ, 4) la timpul prezent, 5) vizual (se bazează pe imaginea
milioanelor de stele) care evocă 6) un răspuns emoțional puternic în Avraam. 7) Avraam a meditat la
promisiunea lui Dumnezeu (Romani 4:17-22). El nu și-a petrecut ziua gândindu-se: „Asta nu se va
întâmpla niciodată“.
Remarcă faptul că Avraam nu spune „am scopul de a fi tatăl...“, nici nu spune „trebuie să fiu...“,
nici nu spune „Eu devin...“ Fiecare dintre aceste afirmații împinge realitatea transformată spre o dată
dintr-un viitor și de fapt spune „Eu nu sunt asta acum“.
În loc de asta, Avraam spune „Eu sunt tatăl multor neamuri“. El a intrat în starea de credință a
inimii. El a auzit o promisiune de la Dumnezeu care spune că acesta este destinul lui (Geneza 12:1-3) și
a văzut o viziune de la Dumnezeu că promisiunea s-a împlinit (Geneza 15:5,6). El a ales să mediteze la
ea, să o rostească și să acționeze prin credință. Acum, la împlinirea vremii, Dumnezeu o poate face să
vină. Soția lui l-a născut pe Isaac un an mai târziu și pământul a fost binecuvântat prin sămânța lui circa
1500 de ani mai târziu, când Isus a înviat din moartea Lui pe Calvar.

Ridică un zid de apărare împotriva demonilor meditând la Biblie
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să
faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu
înțelepciune. (Iosua 1:8)
Meditația este un proces mult mai profund decât studiul din cultura vestică. Pentru o analiză a
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celor șase cuvinte ebraice și grecești din Biblie care sunt traduse prin „a medita“ sau „meditație“ și a
celor

68

de

versete

care

conțin

aceste

cuvinte,

citiți

acest

articol:

cwgministries.org/Meditate_Hebrew_Greek
Putem construi un zid puternic de apărare împotriva demonilor făcând o meditație biblică pe
marginea unor subiecte opuse față de duhurile de care am fost eliberați. De exemplu, dacă ai fost
eliberat de..
•

Frică, îndoială și necredință, meditează la versete care zidesc credința, încrederea și curajul.

•

Mânie, ură și furie, meditează la iertare, milă și dragoste.

•

Eșec, frică de eșec și respingere, meditează la succes, victorie și acceptare.

Făcând asta ne infuzăm inimile cu lumină, astfel încât întunericul nu se poate întoarce.

Un proces de meditație biblică în șapte pași, explicat
Definiția meditației biblice: „Duhul lui Dumnezeu folosește fiecare facultate a inimii și minții
mele, ceea ce duce la revelația, care aduce transformare.“
1. Scriu: Copiez versetul de mână pe o bucată de hârtie sau un card 3X5 (Deuteronom 17:18) și
o păstrez cu mine pentru a medita asupra lui, a-l memora și a-l rosti de-a lungul întregii zile. De
asemenea, notez acest verset și în jurnalul meu de meditație (care poate fi scrie de mână, dactilografiat
sau înregistrat verbal).
2. Mă liniștesc: Mă liniștesc în prezența lui Dumnezeu iubindu-L prin intermediul unei melodii
calme (2 Împărați 3:15, 16 cwgministries.org/galilee-cwg) și/sau rugându-mă în alte limbi (1 Corinteni
14:14 cwgministries.org/tongues) sau zâmbind și vizualizându-L pe Isus cu mine (Fapte 2:25). Mă
acordez la gândurile, imaginile și emoțiile Lui care curg (Ioan 7:37-39).
3. Meditez împreună cu Dumnezeu: Vino să ne gândim împreună (Isaia 1:18), asta însemnând
că Duhul conduce procesul meu de gândire. Întreb „Doamne, ce vrei să-mi arăți din acest verset?“ Mă
acordez la curgere și revelația de la Duhul Sfânt începe să bolborosească în mine.
4. Rostesc și îmi imaginez: Meditez la verset, îl personalizez și îl rostesc încet, iar și iar, până
când îl pot spune cu ochii închiși. Când repet versetul, îmi îngădui să-l văd cu ochii inimii mele. Notez
imaginea care este în ochii inimii mele când repet versetul.
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5. Simt inima lui Dumnezeu: În timp ce văd imaginile de mai sus, întreb: „Doamne, ce îmi
revelează acest verset despre inima Ta?“ Simt inima Lui și scriu în jurnal despre asta.
6. Aud Rhema lui Dumnezeu: Mă pun pe mine în imaginea acestui verset în mintea mea.
Întreb: „Doamne, ce îmi vorbești prin acest verset?“ Mă acordez la gândurile care curg și imaginile care
curg (vocea și viziunea de la Dumnezeu) și notez acest dialog în jurnalul meu în ambele direcții.
7. Acționez: Accept această revelație, pocăindu-mă de orice păcat care este opus ei și urlând la
orice obstacol care stă în calea punerii ei în practică. Apoi o rostesc cu voce tare și acționez conform ei.
Inimile noastre ardeau când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile (Luca 24:32)

Duhul Sfânt conduce procesul de mai sus
Duhul Sfânt poate duce la un accent mai mare sau mai mic pe oricare dintre diverșii pași,
conform dorințelor lui Dumnezeu pentru momentul prezent și pentru nevoile personale pe care le are
cineva. Deci rămânem dependenți de El în tot procesul. De exemplu, poate eu am nevoie de mai mult
sau mai puțin timp să mă liniștesc în prezența Lui, sau de mai mult sau mai puțin timp în „cugetarea“
călăuzită de Duhul sau mai mult sau mai puțin timp pentru rostirea lui sau pentru a simți inima lui
Dumnezeu în el, sau pentru a scrie în jurnalul în două direcții despre el sau pentru a urla la dușman să își
ia minciunile din mintea mea și mâinile de pe ființa mea. Deci îi îngădui curgerii Duhului Sfânt să mă
conducă prin pașii acestui proces de meditație.
Meditațiile biblice pe anumite teme produc o revelație mai profundă.
Mai jos este abordarea mea despre meditația pe o temă anume. Două modele de meditații biblice
pe care le-am făcut după eliberarea mea se pot găsi în apendicele „Meditație biblică despere judecată“ și
„Meditație biblică despre sex“.
În întreaga mea viață, când am întâlnit orice fel de blocaj care m-a împiedicat să merg înainte în
Domnul, m-am scufundat în meditație despre orice puteam găsi în Biblie în legătură cu acel subiect. Ca
învățător, sunt pasionat să-ți transmit această revelație, crezând că dacă mergi pe urmele mele poți învăța
mult mai repede decât am făcut-o eu. Ca rezultat, multe dintre cărțile mele sunt pur și simplu meditații
biblice pe anumite teme și tu le poți folosi pentru a avea un punct de pornire în propriile tale meditații.
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1. Fii condus de Dumnezeu la acea temă: Dumnezeu îți va arăta subiectul. El vrea ca tu să
explorezi aducându-ți-l în conștiință prin gânduri, prin comentariul unui prieten sau printr-o carte, sau
printr-o nevoie din viața ta de la un moment dat care necesită revelația și puterea lui Dumnezeu pentru a
fi biruită (Ioan 16:13). Unele exemple de subiecte la care poate medita cineva includ o revelație mai
profundă: aceea că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele meu; că prin rănile Lui sunt
vindecat; că pot totul în Hristos care mă întărește (credință); puterea compasiunii; biruirea judecății;
frumusețea și valoarea și darul de a fi parte a noii mele familii, trupul lui Hristos; cum să trăiesc prin
duhul... lista este nesfârșită.
2. Fii curățat prin sângele Lui: Abordează timpul de meditație apropiindu-te de Domnul,
pocăindu-te de toate păcatele și cerând și primind curățarea sângelui Lui (Evrei 10:22).
3. Fii smerit și dispus să înveți: Cere ca Duhul Sfânt să-ți reveleze adevărul (Efeseni 1:17,18).
Fii dispus să descoperi și să îmbrățișezi adevărul Lui, indiferent cât costă (reputație, mândrie, ego, loc de
muncă, siguranță financiară etc.).
4. Fii fără frică: Unele biserici vor excomunica, vor concedia sau vor evita o persoană care nu
este de acord cu convingerea bisericii. Astfel, frica îi împiedică pe mulți să urmărească adevărul. Pune-ți
întreaga încredere în Dumnezeu pentru a te susține, chiar dacă ești evitat sau respins de religia
organizată. Pe măsură ce deveneam carismatic, pastorul denominațional sub autoritatea căruia lucram
mi-a spus că voi fi dat afară din biserică și voi pierde siguranța unei confesiuni care mă susține. Am
simțit frică, dar, de asemenea, am simțit și credință că Dumnezeu poate să-mi poarte de grijă și că o va
face. Acum, după 48 de ani, pot să-ți spun că Dumnezeu mi-a purtat de grijă.
5. Caută din toată inima: Caută-L pe Domnul cu toată inima ta (adică prezentându-I Domnului
toate facultățile tale ca să le umple și să le folosească) și Îl vei găsi (Ieremia 29:13). Roagă-L pe Duhul
Sfânt să te conducă și să îți umple inima și apoi acordează-te la gândurile care curg, imaginile care curg,
emoțiile care curg.
6. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te conducă în folosirea următoarelor instrumente biblice:
•

O concordanță bună, ca Strong’s Exhaustive Concordance și King James Concordance (îți

indică fiecare verset unde este folosit un anumit cuvânt din ebraică sau greacă).
•

Câteva dicționare biblice bune, ca Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, Brown – Driver

– Briggs Dictionary, Vine’s Complete Bible Dictionary of New Testament Words, Vine’s Complete
Dictionary of Old Testament Words.
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•

Instrumente analitice diverse, cum ar fi Nave’s Topical Bible și Manners and Customs of the

Bible etc.
•

Instrumente interpretative, cum ar fi comentarii exegetice, comentarii expozitive și comentarii

devoționale.
•

Aceste instrumente (și mult mai multe de atât) sunt disponibile în format electronic în softul

gratuit e-Sword (E-sword.net/). Eu folosesc acest soft tot timpul. Modulul nostru de training online
intitulat „Arta meditației biblice“ oferă training despre cum să studiezi o temă folosind aceste
instrumente: cluschoolofthespirit.com/courses/the-art-of-biblical-meditation/.
7. Primește sfat: Înțelepciunea și siguranța vin din faptul că primești sfat, răspuns și confirmare
de la echipa pe care ți-a dat-o Dumnezeu (Proverbe 11:14; Efeseni 4:11; 2 Corinteni 13:1).

Aplicație personală
• Doamne, ce adevăr vrei să scrii în inima mea? Cum vrei să îl rostesc, să îl văd, să îl simt, să
cuget la el și să acționez conform lui? Îți mulțumesc, Doamne.
• Devoționale care te călăuzesc în imprimarea mesajelor în inima ta se pot descărca gratuit de la
acest link: cwgministries.org/SpiritualTransformations. Câteva devoționale de la acest link sunt:
o Celebrarea noii creații – Să înlocuim emoțiile (40 de minute)
o Celebrarea noii creații – Să înlocuim convingerile (22 de minute)
o Celebrarea noii creații – Să ne îmbrăcăm cu Hristos (13 minute)
o Celebrarea noii creații – Să intrăm în stăpânirea Țării Promise (9 minute)
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CAPITOLUL UNSPREZECE – SĂ CURĂȚĂM
AMINTIRILE CELULARE

Să înlăturăm rădăcinile emoționale ale bolilor
Ai spus vreodată: „Această persoană îmi stă în gât“? Am asistat la eliberarea imediată a unei
dureri cauzate de un gât și un umăr rigide când persoana pe care o consiliam a iertat-o pe o alta, care „îi
stătea în gât“. Cartea Molecule ale emoțiilor (Molecules of Emotion), de dr. Candance Pert, prezintă
dovezi științifice pentru faptul că emoțiile sunt stocate în celulele noastre.
Este multă durere care să fie stocată. În plus față de durerea continuă de a experimenta
respingere, pierderea unui loc de muncă etc., cercetarea a arătat că unul din cinci americani a fost
molestat sexual când era copil; și că în unu din trei cupluri se manifestă violență fizică. Un sfert dintre
noi am crescut cu rude alcoolice (Van der Kolk MD, Bessel. The Body Keeps the Score: Brain, Mind,
and Body in the Healing of Trauma, p. 1).
Poți transforma ușor timpul tău devoțional în întâlniri minunate de vindecare cu Minunatul
Sfătuitor, lăsându-L să identifice și să înlăture trauma emoțională și fizică și să restaureze sănătatea
întregii tale ființe. Eu folosesc regulat acest proces interesant pentru a mă ajuta să rămân în realitățile
adevărate, născute în Duhul, ale Împărăției, de pace și bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17), alungând
frica, nesiguranța, mânia, judecata și acuzarea de la satan.

Să prindem un criminal
Amintirile sunt depozitate în celulele noastre: Într-un studiu de caz, o persoană care a primit o
inimă prin transplant a primit amintirile de la donatorul ucis, oferindu-i poliției suficiente îndrumări cât
să-l aresteze pe criminal.
De asemenea, am remarcat că persoana care primește un transplant de inimă primește în același
127

timp și ce îi place și ce nu îi place donatorului. În mod clar, celulele noastre înregistrează mult mai mult
decât ne-am imaginat vreodată.
Trauma emoțională duce la 90% din problemele noastre de sănătate. Trauma emoțională
produce stres în trupurile noastre. „Definiția clasică a stresului este «orice amenințare reală sau
imaginară și răspunsul trupului nostru la ea». Răspunsul natural la stres al corpului tău poate să aibă un
impact semnificativ asupra funcției tale imune, asupra chimiei creierului, nivelurilor de zahăr din sânge,
echilibrului hormonal și multor altor lucruri.“ (Dr. Mercola, „Imaging Technology Finally Reveals How
Emotions Manifest in Your Body“)
Biblioteca Națională de Medicină a Statelor Unite găzduiește un articol despre stres care indică
faptul că până la 90% din boli sunt legate de stres. Printre citatele din articol se numără: „Se estimează
că 80-90% din toate accidentele industriale sunt legate de probleme personale și de incapacitatea
angajaților de a gestiona stresul (6)“, „Agenția Europeană pentru Siguranță și Sănătate la locul de muncă
a raportat că circa 50% din absenteismul de la muncă este cauzat de stres (7)...“, „Centrul pentru
Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Uniter estimează că stresul este responsabil pentru circa 75%
din vizitele la medici (7)...“, „Conform știrilor din partea instituției de Sănătate și Siguranță
Ocupațională și a Consiliului Național, referitoare la compensarea asigurărilor, până la 90% dintre
vizitele la medici primari sunt pentru motive legate de stres“.
Dacă stresul produce ravagii atât de mari, imaginați-vă efectul cumulativ copleșitor asupra
sănătății al tuturor problemelor noastre emoționale! Rugăciunea din acest capitol este concepută să ne
ajute să primim atingerea vindecătoare a lui Isus pentru a elibera asemenea amintiri.
Cum să descoperi o amintire prinsă în capcană: Un mod foarte bun de a descoperi o cauzărădăcină a unei infirmități este să întrebi: „Doamne, ce s-a întâmplat în viața mea chiar înainte să apară
această infirmitate?“ Gândul care îți vine imediat în minte este un cuvânt de cunoștință și el va revela o
traumă depozitată în celule care are nevoie să fie procesată în rugăciune. Un alt mod foarte bun de a
recunoaște că ai o amintire prinsă în capcană este să remarci când ai o reacție negativă disproporționată
față de stimulul care a declanșat-o. Asta indică faptul că reacționezi la amintire, mai degrabă decât la
situația curentă.
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Eu am experimentat curățarea de amintirile celulare
Nu eram atât de vindecat cât speram: Stimulul de a explora acest subiect a venit din decizia
mea de a procesa PE DEPLIN traumele emoționale din viața mea care îmi stresau glanda suprarenală
(răspunsul luptă/fugi). Naturopatul meu îmi spunea de ani de zile că glanda mea suprarenală era stresată
și eu îi răspundeam cu fermitate că „nu“, pentru că învățasem să rămân în Hristos. Ei bine, în cele din
urmă un alt naturopat mi-a spus că o iritație a pielii care tot revenea era rezultatul unei glande
suprarenale stresate. Așa că am decis că era momentul să ajung la rădăcina acestei probleme și să o
rezolv acum, la frumoasa vârstă de 63 de ani, cu mulți ani după ce am fost informat pentru prima dată
despre ea. Nu trebuie să fii neînțelept și să aștepți peste 12 ani pentru a te ocupa de problemele tale. Fii
înțelept. Alege să-ți obții eliberarea ACUM.
Factorii mei reali de stres erau amintiri stocate în celule: ÎN CELE DIN URMĂ am înțeles că
stresul din glanda mea suprarenală nu venea neapărat din viața mea de acum, din moment ce învățasem
să rămân în Hristos. Era mai probabil că era stres depozitat în memoria celulelor glandei mele
suprarenale din cauza unor probleme din trecut din viața mea, și poate chiar stres care a venit spre mine
pe linia familiei mele. A fost pentru mine un mare moment „WOW“ și mi-a dat înțelegerea unui mod
complet nou de a mă ruga pentru vindecare! Își „amintesc“ genele noastre durerea? Mulți oameni de
știință cred că da.
Propriile tale întâlniri de vindecare: Din moment ce această rugăciune poate fi făcută fără griji
și de tine însuți, acasă, și îți garantez că vei obține beneficii emoționale, spirituale și fizice, este
recomandat cu tărie să faci asta ca parte a unui sejur spiritual sau ca devoțional zilnic, timp de câteva
săptămâni. De ce să trăiești cu lucruri de care nu ai nevoie? Ai ajuns atât de departe cu vindecarea
rănilor inimii tale; nu te opri aici! Nu-l lăsa pe vrăjmaș să te convingă să amâni acest proces de
vindecare până la o dată ulterioară. Este atât de multă valoare în ea. Deci, satan, pleacă!

Opt pași pentru curățarea amintirilor celulare
1. Intru în odihna Lui – Îmi pun o muzică foarte liniștită pentru a-mi liniști duhul înaintea Lui.
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2. Îl întreb pe Isus ce are nevoie de vindecare – „Doamne, ce aspect din viața mea are nevoie
azi de vindecare? De ce organ stresat al trupului sau infirmitate sau răspuns emoțional anormal trebuie
să mă ocup?“
3. Primesc cuvinte de cunoștință – „Duhule Sfinte, te rog să-mi aduci în atenție orice
eveniment(e) care s-a(u) întâmplat la apariția acestei infirmități fizice, emoționale sau spirituale din viața
mea sau care a(u) adăugat ulterior la ea.“ Mă acordez la curgere și fac o listă de titluri de un rând pentru
fiecare dintre diversele evenimente care îmi vin în minte. Acestea sunt cuvinte de înțelepciune și cuvinte
de cunoștință ce revelează o experiență-rădăcină care trebuie rezolvată astfel încât infirmitatea să fie
vindecată. Soțul/soția sau un prieten apropiat poate să mă asiste în a-mi aminti evenimente traumatice
care au nevoie de vindecare. După ce am făcut această listă putem aplica pașii 4-8 pentru fiecare
eveniment de pe această listă. Folosește fișa care se poate descărca despre care menționez în secțiunea
următoare pentru a face ca procesul să fie mai ușor.
4. Îl invit pe Isus în scenă – „Isus, amintește-mi ce simțeam și unde erai Tu în această scenă. Ce
îmi spui, ce faci și ce îmi ceri să fac?“ Urmez instrucțiunile Lui pocăindu-mă, iertând, eliberând,
onorând și binecuvântând persoanele (inclusiv pe mine însumi și evenimentul în sine). John Arnott
vorbește despre faptul că i-a cerut unei femei să-și ierte calul pentru că a căzut peste ea și i-a zdrobit
șoldul. Imediat ce ea a iertat calul, durerea ei de șold a dispărut! Notează ce îți vorbește Domnul și ce
face El și ce se întâmplă.
5. Trauma emoțională celulară este eliberată de Isus – „Isus, Te rog să înlături amintirea
acestei traume care este depozitată în (numește partea specifică a corpului).“ Fă o pauză, fii atent,
privește, ascultă și simte în timp ce Isus oferă har vindecător. Sfârșește prin câteva respirații profunde.
6. Renunțăm la problemele demonice în numele lui Isus – „Renunț și rup, în numele lui Isus,
orice demon care a fost atașat de aceste evenimente.“ Fac o pauză, sunt atent, mă uit, ascult și simt când
Isus îmi slujește eliberare. Expir de câteva ori cu putere și simt eliberarea. Notează ce duhuri sunt
mustrate și ce simți și vezi că se întâmplă. Nunele duhurilor îți vor veni în minte ca gânduri spontane
care curg și în general corespund cu problema pe care o cauzează: mânie, ură, frică, inferioritate,
condamnare, rușine, infirmitate, artrită etc.
7. Vindecarea fizică se primește prin Isus – „Doamne Isuse, Te rog să faci să lumineze lumina
Ta peste (numește partea trupului)!“ Privește-L pe Isus cum atinge, vindecă și restaurează partea
vătămată a trupului. Apoi mulțumește-I: „Îți mulțumesc, Isuse, pentru atingerea Ta care vindecă și
restaurează. O primesc cu recunoștință.“ Notează ce primești.
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8. Darurile divine sunt revelate de Isus – „Doamne, care este darul pe care l-ai produs în viața
nea prin această traumă/acest eveniment?“ Notează care este acel dar și de acum înainte vorbește
NUMAI despre acest dar!

Aplică pașii de la patru la opt pentru fiecare traumă
Aplică pașii 4-8 pentru fiecare eveniment/situație de pe lista pe care ai creat-o la pasul trei de
mai sus.
•

Acum procesezi fiecare dintre aceste evenimente într-un timp relaxat de rugăciune, trecând

prin toți cei cinci pași pentru fiecare traumă de pe lista ta. Poți găsi aici o fișă de lucru care să te ajute:
cwgministries.org/Prayer_Worksheets (caută titlurile „Clearing Cellular Memories Worksheet.PDF”
SAU „Clearing Cellular Memories Worksheet MSWord” - „Fișă de lucru Curățarea Amintirilor
Celulare“, PDF, respectiv word).
•

Trecând în revistă a doua oară fișa ta de lucru completată Îi dai lui Dumnezeu oportunitatea de

a adânci și lărgi prezența Lui vindecătoare.
Să vezi darurile pe care Dumnezeu le-a produs în viața ta prin aceste traume (Romani 8:28) este
faptul final. Mai jos sunt câteva dintre darurile pe care mi le-a revelat Dumnezeu în urma traumelor din
viața mea.
•

Sunt modelat și poziționat perfect pentru a împlini destinul lui Dumnezeu pentru viața mea.

•

Dumnezeu a folosit separarea pentru a mă aduce pe cont propriu, pentru a funcționa în rolul pe

care m-a chemat El să îl am.

Mergi o milă în plus și experimentează vindecarea ta deplină
Primește MAI MULTĂ revelație: Aplică procesul de vindecare de mai sus la diferite etape din
viața ta: în pântecele mamei, la vârsta de 1-5 ani, în școala elementară, în gimnaziu, liceu, facultate,
căsnicie, după căsnicie. Cere: „Duhule Sfinte, revelează-mi traumele din viața mea din timpul (spune
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exact perioada)“. Notează titluri de un rând pentru fiecare scenă care îți vine în minte. Pentru mine, asta
a dus la o listă de alte 21 de evenimente traumatice.
Nu este permis niciun proces de gândire. Trebuie să rămâi acordat la curgerea Duhului Sfânt
(Ioan 7:37-39), lăsându-L pe EL să reveleze ce are nevoie de vindecare în loc să sapi singur prin
eforturile proprii (Ioan 6:63).
Procesează lista ta de evenimente aplicând la fiecare eveniment fișa de lucru de rugăciune care
acoperă pașii 4-8. Eu am procesat două scene pe zi în timpul meu devoțional, acoperind toate cele 21 de
traume în 11 zile.
Cum să aprofundezi o revelație: Dobândește pe deplin perspectiva lui Dumnezeu meditând la
versete relevante și rugându-L pe Dumnezeu să ți le explice, astfel încât inima ta să ardă de revelație
(Luca 24:32). Dacă nu vezi clar perspectiva lui Dumnezeu, care duce la a simți pe deplin emoțiile Lui
(emoțiile sunt produsul secundar al imaginilor), rana nu este încă pe deplin vindecată.
Emoțiile oferă stimulul pentru acțiune. Ai nevoie de un impuls emoțional semnificativ pentru
a trece la acțiunea de a întrerupe cele 65.000 de gânduri pe care le ai zilnic, din care 90% sunt automate,
și de a le intersecta cu noile procese de gândire ale lui Dumnezeu despre care auzi, vezi, simți și
vorbești. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu vei fi vindecat!
Emoțiile pot fi create de imaginile pe care Dumnezeu ți le dă prin jurnal, meditație biblică sau
vise de noapte. Și dacă păstrezi în imaginația ta o imagine despre promisiunea lui Dumnezeu pentru tine
împlinită, așa cum sunt sigur că a făcut Tatăl Credinței (Geneza 15:5,6 - miile de stele reprezintă mii de
urmași), și această imagine poate crea stimulul emoțional pentru a trece la acțiune.
Primesc încontinuu revelație: M-am dus la culcare rugându-L pe Dumnezeu să-mi reveleze
orice alte scene care au lăsat traumă în trupul meu. M-am trezit în fiecare dimineață cu încă una sau
două, astfel că procesul a continuat până când în cele din urmă m-am trezit fără să mai am nicio scenă în
minte.
Vindecat! Această vindecare a glandei mele suprarenale mi-a permis să încep să dorm opt ore în
fiecare noapte, în loc de șase sau șapte, ceva despre care știam că e sănătos, dar ce nu mai puteam face
de MULȚI ani. Și iritația pielii a dispărut complet în trei săptămâni, cât mi-a luat să procesez aceste 35
de traume.
Restul poveștii: În timpul celor trei săptămâni am dublat cantitatea zilnică de alimente și am luat
Milk Thistle (pentru a curăța ficatul) și am adăugat câteva elemente suplimentare pe care mi le-a
recomandat medicul. Eram cu adevărat gata să rezolv această problemă și să fac orice este nevoie.
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Cinci lucruri pe care să le iei cu tine
1. Sunt dedicat plinătății – trăiesc în prezența Lui, ceea ce eliberează în mine dragostea Lui.
Voi acorda oricât timp și efort este nevoie pentru a aplica prezența Lui vindecătoare la toate traumele
emoționale, deoarece acestea produc 90% din toate bolile. Sunt vindecat emoțional când manifest roada
(singular) Duhului care locuiește în mine (Galateni 5:22-23). Această roadă este o emoție REALĂ din
inima lui Dumnezeu pe care o primim când suntem în prezența Lui (adică „rămânând în Hristos“). Este
dragoste plină de compasiune, care vindecă întreaga noastră ființă. Ea are nouă expresii:
o

Dragoste

o

Bucuria este dragoste care se bucură

o

Pacea este dragoste care se odihnește

o

Răbdarea este dragoste care îndură

o

Bunătatea este dragoste care îngrijește

o

Facerea de bine este dragoste care motivează

o

Credincioșia (credința) este dragoste care are încredere

o

Blândețea este dragoste care îi respectă pe alții (vezi Filipeni 1:3)

o

Autocontrolul este dragoste care se abține (putere sub control).

2. Voi folosi repetiția pentru a aprofunda vindecarea: Voi trece în revistă jurnalul meu,
rugându-L pe Dumnezeu să adâncească și să extindă ce mi-a arătat.
3. Voi privi doar imaginile DARURILOR pe care le-a produs Dumnezeu în viața mea prin
aceste traume: Imaginile sunt limbajul inimii și șinele pe care merge viața mea.
4. Voi mărturisi că „sunt vindecat“: Voi rosti viață peste mine însumi. „Trupul meu este
vindecat și funcționează normal, în numele lui Isus“.
5. Îmi voi restructura procesul de gândire: Voi dărâma întăriturile (2 Corinteni 10:4,5 –
procese de gândire demonice, nebiblice) din mintea mea și le voi înlocui cu procese biblice de gândire la
care ajung prin meditații biblice pe marginea unor subiecte care sunt relevante pentru a-mi menține noua
stare a sănătății. De exemplu, pentru înlătura frica, voi căuta versete despre opusul fricii, care e credința.
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Topul minciunilor lui satan prin care se asigură că rămâi bolnav
Minciunile lui satan

Adevărurile lui Dumnezeu

Asta va lua prea mult timp.

Asta face ca întâlnirile de vindecare cu Dumnezeul Atotputernic,
bazate pe revelație, din timpul tău devoțional, să elibereze
transformare spirituală și vindecare deplină în viața ta. Ar putea
altceva să fie mai bun?

Fișa

de

pentru

Fermierii se pregătesc pentru o recoltă foarte bună lucrând mai

rugăciune este prea metodică

întâi complet solul, asigurându-se că ară fiecare centimetru și că

pentru mine. Eu plutesc liber.

fiecare buruiană este eliminată.

Eu am început cu scena cea

Începe cu ceva mai mic și lucrează treptat.

lucru

mai importantă și este prea
traumatizant. Sunt blocat.
Nimeni nu poate fi perfect

Sigur că poți fi perfect vindecat. Isus a plătit sănătatea ta cu trupul

vindecat.

Lui frânt pe cruce (Isaia 53:5). Scopul nostru este nu numai
eliberarea durerii, ci o sănătate vibrantă!

Unii vor găsi o scuză de ce nu pot. Alții vor găsi un mod prin care să poată!

Resurse
•

Fișă de lucru care se poate descărca gratuit: cwgministries.org/Prayer_Worksheets (Uitați-

vă după titlurile „Clearing Cellular Memories Worksheet.PDF” SAU „Clearing Cellular Memories
Worksheet MSWord” și Clearing Cellular Memories MP3/Video Download Set – Acesta include 23
de minute în care Mark Virkler explică în detaliu pașii de mai sus și cum i-a folosit el cu succes pentru a
aduce o mare vindecare în viața lui.)
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CAPITOLUL DOISPREZECE – STILUL DE VIAȚĂ
DIN ÎMPĂRĂȚIE

Ce eliberare simțim când rănile adunate în inima noastră au fost în sfârșit vindecate! Ce greutate
se ridică de peste duhurile noastre! Nu ar fi minunat să poți trăi în această emoție de ușurare și pace și
bucurie pentru tot restul vieții tale? Și apoi să folosești această nouă viață care ți-a fost dată pentru a
elibera minuni și vindecări pentru ce din jurul tău care suferă? Asta cu siguranță ar fi viața din belșug
care ne-a fost promisă!
Chiar este posibil să păstrăm această libertate? Știm că „în lume veți avea necazuri“. Viața pare
nedreaptă. Oamenii, care sunt ei înșiși răniți, îi vor răni pe alții. Oamenii vor spune și vor face lucruri
crude care ne vor răni din nou inimile. Poate vom avea parte de pierdere și traumă. Deci cum putem trăi
în această libertate pe care am găsit-o? Există un mod de a trăi care să ne poată proteja, acum, de săgețile
care ne vor răni?
Cred că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție un scut pe care îl putem folosi și care va minimaliza și
chiar va neutraliza efectele dureroase ale trăirii în această lume căzută. Nu trebuie să lăsăm ca acea
otravă să intre adânc în inimile noastre, infectând duhul, sufletul și trupul nostru cu corupția sa. Domnul
mi-a arătat întâi această revelație când am început să învăț cum să umblu mai pe deplin în ungerea Lui,
dar când am umblat în ea El mi-a demonstrat că este, de asemenea, un secret pentru a trăi în pacea și
bucuria Lui, precum și în puterea Lui.
În această carte am vorbit despre puterea gândurilor și cuvintelor noastre de a crea realitatea
noastră. Din păcate, mult prea des acea putere a fost folosită pentru a ne prinde în stiluri de viață
nedumnezeiești și ne-a împiedicat să experimentăm viața din belșug pe care ne-a promis-o Isus.
Am subliniat nevoia de a vedea și de a auzi de la Dumnezeu pentru a ieși din zdrobire și a intra
în plinătatea Lui. Dacă „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine“, să cresc în El înseamnă să cresc
în a mă baza în fiecare situație pe inițiativa Lui. În acest capitol vrem să punem laolaltă aceste teme
pentru a demonstra cum pot fi folosite procesele care au lucrat pentru a te ține în durere și robie pentru a
te ridica la o viață care este supranaturală din toată punctele de vedere.
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Revelația
În timp ce mă rugam la altarul bisericii mele, Dumnezeu mi-a arătat într-o străfulgerare o
revelație care a clarificat adevărurile pe care le învățasem de la David Yonggi Cho și Kenneth Hagin.
Am trăit de atunci pe baza acestei revelații.
În cartea lui A patra dimensiune, David Yonggi Cho ne învață că sunt două lucruri de care ai
nevoie dacă vrei să faci lucruri mari pentru Dumnezeu: un cuvânt rhema și o viziune de la Dumnezeu.
Eu îmbrățișez pe deplin această învățătură, deoarece aceasta este pasiunea mea. Pe de altă parte,
Kenneth Hagin, „Tatăl Mișcării Credinței“, a spus că dacă vrei să eliberezi o minune trebuie să cugeți la
promisiunile lui Dumnezeu, să le rostești și să acționezi conform lor. Eu sunt de acord și cu asta și există
mii de mărturii care arată că funcționează.
Dumnezeu mi-a arătat că Cho și Hagin se potrivesc perfect, ca o mână și o mănușă. Cheile pe
care pune accentul Cho sunt locul unde începem și cele trei chei pe care le subliniază Hagin hrănesc
rhema și viziunea până când ele aduc roadă.

Să umplu cele cinci simțuri ale duhului meu
Ne vom uita la modul în care acest proces este folosit pentru a elibera puterea care face minuni,
apoi vom examina mai îndeaproape cum putem să-l folosim pentru a elibera pace și bucurie
supranaturale.
Cho pune accentul pe primii doi pași: 1) Dumnezeu îmi spune un cuvânt rhema care este
promisiunea Lui în legătură cu modul în care va împlini El acea nevoie. 2) Dumnezeu adaugă apoi
imaginea Lui cu minunea deja înfăptuită. Asta plantează scopurile lui Dumnezeu în inima mea.
Hagin adaugă apoi următorii trei pași, care reprezintă procesul de incubare. Hagin mă sfătuiește
să: 3) cuget numai la rhema și viziunea lui Dumnezeu, 4) să rostesc numai ce mi-a spus Dumnezeu și 5)
să acționez pe baza a ce mi-a spus Dumnezeu. La împlinirea vremurilor Dumnezeu va face să se
întâmple minunea Lui.
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Dar urmând acești cinci pași simpli Dumnezeu a dat naștere în viața mea la minuni și la o
lucrarea internațională care depășește orice imaginație a mea. Știu că va face același lucru pentru tine
dacă Îl lași să umple cele cinci simțuri ale duhului tău cu El.

Avraam modelează credința
Avraam este numit Tatăl Credinței (Romani 4:11-16). Cred că aceasta înseamnă că el conturează
toți pașii cheie pe care trebuie să-i facem dacă vrem să călcăm pe urmele lui și să devenim copii ai
credinței. Biblia spune că putem arunca munții în mare dacă nu ne îndoim în inimile noastre (Marcu
11:22-24). Noi vrem cu adevărat să înțelegem cum să avem credință în inimă astfel încât să vedem
minuni eliberate prin mâinile noastre. Vrem să le vorbim munților din viața noastră (adică boală, sărăcie,
duhuri, depresie, frică, zdrobire etc.) și să-i vedem înlăturați! Deci să vedem ce putem învăța de la Tatăl
Credinței. Cum a crescut Avraam atât de tare în credință?
Pasul 1 – Credința începe cu un CUVÂNT ROSTIT de la Domnul.
Dumnezeu a rostit o promisiune în inima lui Avraam.
Domnul zisese lui Avraam: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tu și vino în țara
pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și
vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor
blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.“ (Geneza 12:1-3)
Când avem nevoie de o minune mergem la Dumnezeu în rugăciune și cerem: „Doamne, ce vrei
să-mi spui despre această situație?“ Ascultăm vocea Lui, acordându-ne la gândurile care curg, și notăm
ce ne răspunde El, așa cum am învățat în Capitolul 1.
Pasul 2 – Dumnezeu adaugă o VIZIUNE, o imagine a promisiunii împlinite.
Dumnezeu i-a arătat lui Avraam o viziune (Geneza 15:1).
Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri“. Și
i-a zis: „Așa va fi sămânța ta“. Avraam a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca
neprihănire. (Geneza 15:5-6)
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Noi spunem că o imagine valorează cât 1.000 de cuvinte. Conform versetelor de mai sus, aș
spune că Biblia este de acord cu asta. Vei remarca faptul că, imediat ce Dumnezeu i-a dat lui Avraam o
imagine a promisiunii împlinite, următorul verset ne spune că „el a crezut“. Deci înțeleg că pentru a
avea o credință care duce la minuni am nevoie de două lucruri de la Dumnezeu: am nevoie ca Dumnezeu
să-mi spună un cuvânt rhema și am nevoie ca Dumnezeu să-mi arate o imagine a acestui cuvânt rhema
deja împlinit.
„Deci, Doamne, cum arată trupul meu vindecat? Ce voi putea să fac când îmi vei fi restaura pe
deplin sănătatea? Cum arată binecuvântarea Ta de prosperitate în viața mea? Cum arată libertatea și
eliberarea totale? Îmi poți arăta imagini ale acestor lucruri? Îți mulțumesc, Doamne!“
Odată ce am primit un cuvânt rhema și o viziune de la Domnul referitoare la promisiunile și
purtarea Lui de grijă pentru orice domeniu din viața noastră, a avut loc concepția. Acum suntem
însărcinați cu scopurile lui Dumnezeu pentru acel domeniu din viețile noastre.
Pasul 3 – CUGETĂM la rhema și viziunea de la Dumnezeu – nimic altceva!
Și, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea
aproape o sută de ani - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de
promisiunea lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
deplin încredințat că El ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta „I-A FOST
SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE“. (Romani 4:19-22)
Ca și Avraam, noi trebuie să alegem ce vom privi și ce vom crede. Avraam ar fi putut să se uite
la slăbiciunea trupului lui în vârstă și să spună: „Realitatea este că eu nu mai pot avea copii“. Dar el a
ales să nu ia în considerare (cugetare și imagine) slăbiciunea lui, ci să cugete și să vizualizeze numai
promisiunea și viziunea lui Dumnezeu.
La fel, și eu aleg să cuget cu atenție, zilnic, și să văd NUMAI binecuvântările promise de
Dumnezeu mie, nu lipsa sau nevoia. Deoarece Dumnezeu mi-a vorbit că „orice lucru asupra căruia îți
ațintești privirile crește în tine; orice crește în tine, devii“. Asta mi-a schimbat viața. Nu mă mai uit la
boală, efort propriu, lipsă, slăbiciune sau lege. Acum îmi ațintesc ochii numai la Isus (Evrei 12:1, 2;
Fapte 2:25; Psalmi. 16:8) și la promisiunile rostite de El și la viziunile Lui pentru mine, și acestea cresc
în mine și eu pășesc în aceste realități. Sunt vindecat! Sunt binecuvântat! Am favoare oriunde merg! Am
o slujire eficientă pentru cei pe care îi ating! Am o căsnicie și o familie binecuvântate! Îți mulțumesc,
Doamne, pentru aceste binecuvântări minunate!
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Ce vezi cu ochii minții tale: lipsă sau plinătate, boală sau sănătate, separare sau unitate,
respingere sau acceptare? Noi cugetăm la ceva și vedem ceva tot timpul. Asigură-te că vezi DOAR
promisiunile lui Dumnezeu pentru tine în absolut fiecare domeniu al vieții tale! Noi alegem să medităm
la promisiunile și viziunile lui Dumnezeu pentru noi în meditațiile și rugăciunile noastre de dimineață și
seară (1 Cronici 23:30), ca de altfel în întreaga zi. Aș recomanda o meditație a mulțumirii dimineața și
seara în care să rostești promisiunile pe care ți le-a făcut Dumnezeu în diverse domenii din viața ta.
Faptul că îți umpli inima și mintea cu lumina Lui divină face ca întunericul să dispară.
Pasul 4 – ROSTIM rhema și viziunea pe care ne-a spus-o Dumnezeu.
Când Avram avea 99 de ani (Geneza 17:1) și încă nu avea niciun copil de la soția lui, Dumnezeu
i-a cerut să rostească un cuvânt al credinței și să cheme promisiunea să ia ființă:
Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. (Geneza
17:5)
Acum, de fiecare dată când Avraam își spune numele cu voce tare, el mărturisește promisiunea
lui Dumnezeu pentru el (numele Avraam înseamnă „tată al unei mulțimi“). Avraam era convins că
„Dumnezeu... cheamă acele lucruri care nu există ca și cum ar exista“ (Romani 4:17) și „prin credință
înțelegem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din
lucruri care se văd“. (Evrei 11:3).
Cuvintele noastre rostite devin directive care fac minunile creative pe care le vom vedea. Pentru
respirație și duh se folosesc aceleași cuvinte în limbile greacă și ebraică. Deci când rostim ceea ce
rostește Dumnezeu, energia/realitățile spirituale care au crescut în noi prin meditațiile noastre zilnice la
rhema și viziunea lui Dumnezeu se revarsă împreună cu cuvintele noastre rostite și creează ceea ce noi
facem cu cuvintele gurii noastre. Moartea și viața sunt în puterea limbii (Proverbe 18:21).
Dumnezeu ne va spune ce cuvinte să rostim. Nu trebuie să venim noi înșine cu ele. Noi Îl
întrebăm pe Dumnezeu ce vrea să rostească peste situația noastră și El ne va spune. Dumnezeu i-a spus
lui Avram că „numele tău va fi Avraam“, deci Dumnezeu i-a spus lui Avram exact ce să spună.
Întâmplător, Dumnezeu a așteptat o perioadă de timp înainte să-i spună lui Avram să mărturisească noul
lui nume. Noi Îl păstrăm pe Dumnezeu tot timpul în centrul procesului. Nu avem nevoie să facem lucruri
din inițiativa noastră, când și cum credem noi că este cel mai bine. Dorința noastră este să trăim ca Isus,
pe baza inițiativei divine (Ioan 5:30).
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Tot așa și Cuvântul Meu care iese din Gura Mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia
Mea și va împlini planurile Mele. (Isaia 55:11)
Pasul 5 – ACȚIONĂM pe baza rhema și viziunii pe care ne-a spus-o Dumnezeu.
Credința fără fapte este moartă (Iacov 2:17). Ridică-ți patul și umblă (Luca 5:24). Noi decidem
să ne ridicăm și să umblăm. Noi decidem să umblăm pe apă, să ne asumăm riscuri, conștienți de faptul
că Dumnezeu trebuie să vină și va veni. Câtă vreme ochii noștri sunt la Domnul, credința noastră este
intactă și se întâmplă minuni. Petru a mers pe apă cât timp s-a uitat numai la Domnul Isus Hristos. Când
s-a uitat la vânt și la valuri a venit frica, întrerupând curgerea puterii lui Dumnezeu, și el a început să se
scufunde (Matei 14:29-31).
Avraam s-a ÎNTĂRIT în credință (Romani 4:20). Asta l-a adus în locul unei supuneri instantanee
totale față de directivele continue ale lui Dumnezeu pentru el. El a acționat tăindu-și împrejur familia
chiar în ziua în care Dumnezeu i-a poruncit să facă asta (Geneza 17:23). Soția lui a rămas însărcinată
imediat după aceea și într-un an s-a născut Isaac (Geneza 22:1,2).
Și noi ne întărim în credință cugetând în rugăciune, întreaga zi, în inimile și mintea noastră, la
rhema și viziunile Dumnezeului Atotputernic și, la împlinirea vremii (Galateni 4:4), Dumnezeu face o
minune.
Pasul 6 – MURIM față de efortul propriu.
Împlinirea vremii... hmmm. A fost nevoie doar de 24 de ani pentru ca Sara să rămână
însărcinată! Eu personal, Doamne, nu vreau să aștept 24 de ani ca ceva să se întâmple. Prefer să se
întâmple în 24 de minute sau 24 de secunde după ce Dumnezeu a spus un lucru. Răspunsul Lui pentru
mine a fost: „Cine scrie regulile universului, tu sau Eu?“
De atât de multe ori minunile au nevoie de o perioadă de incubație înainte să fie eliberate din
lumea invizibilă, spirituală, în lumea vizibilă, fizică. Trebuie să mă asigur că, în timp ce aștept, rămân
acordat la vocea și viziunea lui Dumnezeu și nu vin cu propriile mele idei despre cum să fac ca
lucrurile să se întâmple (Geneza 16:1, 2). Dacă fac asta, voi da naștere unui Ismael, care nu va fi
acceptat de Dumnezeu (Geneza 17:18, 19). Trebuie să mor față de orice comportament inițiat de mine
însumi (Ioan 14:10) și să fac numai acele lucruri pe care Îl aud și Îl văd pe Tata că le face (Ioan 8:26,
38). Ooo! Acesta este un mod de viață complet contra-cultural, câtă vreme eu sunt învățat să fiu tot ce
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pot să fiu. În realitate vreau să devin tot ce este Hristos în și prin mine. Doamne, învață-mă să trăiesc
astfel, Te rog.
Pasul 7 – La împlinirea vremii, DUMNEZEU ÎNFĂPTUIEȘTE minunea.
Domnul Și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce
făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă,
despre care-i vorbise Dumnezeu... Avraam era în vârstă de o sută de ani la nașterea fiului său Isaac.
(Geneza 21:1,2,5)
Ooo! A durat doar 25 de ani ca această minune să înceapă și întreaga lui manifestare (adică
pământul să fie binecuvântă în sămânța lui Avraam) a apărut după 1500 de ani, când Isus a fost înviat
din moarte! Vai, acum chiar nu-mi plac regulile universului. Totuși, am doar două opțiuni: să spun „Da,
Doamne“ sau să devin mânios și amărât și să mă îndepărtez de Domnul cel viu. Desigur, orice nu este
din încredințare este păcat (Romani 14:23).
OK, Doamne, cred și vreau să merg spre mormânt crezând în rhema și viziunea pe care Tu mi leai dat. Voi fi un închinător până în ziua când voi muri și apoi voi continua să mă închin Ție pentru
întreaga veșnicie.
Un rezumat al Modelului Minunii în 7 Pași
1. Credința începe cu un cuvânt rostit de la Dumnezeu.
2. Dumnezeu adaugă o viziune, o imagine a promisiunii împlinite.
3. Cugetăm la această rhema și viziune de la Dumnezeu – la nimic altceva!
4. Rostim rhema și viziunea pe care ni le-a spus Dumnezeu, conform direcțiilor Lui.
5. Acționăm pe baza rhema și viziunii despre care ne-a spus Dumnezeu.
6. Murim față de efortul propriu.
7. La împlinirea vremii, Dumnezeu înfăptuiește minunea.
Credința din inimă este o credință care mută munții. Ea este concepută de o rhema și o viziune
de la Dumnezeu care, când sunt incubate, prin meditație, rostire și acțiune, dau naștere la o minune la
împlinirea vremii lui Dumnezeu.

141

Minunea mea de la 25 de ani
În 1979, anul în care am învățat cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, Domnul mi-a
spus în jurnalul meu: „Mark, vom sătura națiunea cu comuniune cu Dumnezeu“. O lună sau două mai
târziu El a spus: „Mark, vom sătura lumea cu comuniune cu Dumnezeu“.
Am întrebat: „Care dintre ele, Doamne, națiunea sau lumea?“
El a spus: „Depinde de tine. Dacă vrei să crezi că pentru națiune, îți voi da națiunea. Dacă vrei să
crezi că pentru lume, îți voi da lumea.“
Răspunsul meu a fost: „Voi crede că pentru lume“.
Dumnezeu mi-a dat o viziune cu mici lumini în casele din întreaga lume. Aceste luminițe erau
oameni care aveau comuniune cu Dumnezeu. Numărul luminițelor a continuat să crească. Aceasta era o
viziune a promisiunii împlinite.
Am cugetat la această rhema și viziune, am rostit-o și am acționat conform ei dând învățătură în
lumea întreagă.
Acum, după 40 de ani, am „plantat“ lumea cu comuniune cu Dumnezeu. Universitatea noastră
Christian Leadership are studenți din 129 de națiuni, care au urmat cursurile noastre „Comuniune cu
Dumnezeu“. Când oferim, lunar, training video online gratuit despre Cum să auzi vocea lui Dumnezeu,
oameni din peste 100 de națiuni le privesc. Ooo!
Nu, încă nu aș spune că lumea este săturată, dar cred că va fi, dacă nu în timpul vieții mele,
atunci după ce mor. Oamenii lăudați în Evrei 11 au murit în credință crezând că promisiunea lui
Dumnezeu pentru ei se va împlini chiar și dacă ei nu o văd în timpul vieții lor.

Noi umplem constant aceste cinci simțuri cu Dumnezeu sau cu satan
Întrebarea nu este dacă ne vom imagina sau vom cugeta sau vom rosti sau vom acționa. Noi
întotdeauna folosim aceste simțuri. De exemplu, toți avem o idee și o imagine despre calitatea căsniciei
noastre, la care cugetăm, despre care vorbim și conform cărora acționăm și dăm naștere la ceva. Ar
putea fi „avem o căsniciei rafinată sau „avem o căsnicie corectă“ sau „avem o căsnicie groaznică“. Ce
realitatea naști tu în căsnicia ta?
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Toți avem o idee și o imagine despre finanțele noastre, la care cugetăm, despre care vorbim și
conform cărora acționăm și dăm naștere la ceva. Ar putea fi „Dumnezeu întotdeauna ne dă mai mult
decât suficient“ sau „eu în general am doar cât îmi este suficient“ sau „niciodată nu am destul“. Ce
realitate naști tu în viața ta?
Toți avem o idee și o imagine despre sănătatea noastră, la care cugetăm, despre care vorbim și
conform cărora acționăm și dăm naștere la ceva. Când intru în anii mei de seniorat, „Dumnezeu îmi va
înnoi puterea ca unui vultur“ sau „mă aștept să mă îmbolnăvesc și să fiu mai slab“ sau „mă aștept să am
o problemă majoră de sănătate“. Ce realitate naști tu în viața ta?
Evident că numai o abordare din fiecare dintre exemplele de mai sus este biblică și acceptabilă să
fie incubată și născută. Numai una este infuzată cu lumina, slava și puterea Dumnezeului Atotputernic.
Noi trebuie să-I oferim deliberat aceste simțuri Domnului dacă vrem să umblăm în lumina și viața Lui.

Să trăim în Împărăția emoțiilor
Întorcându-ne la întrebarea de la începutul capitolului, cum poate fi folosit acest proces pentru a
mă ajuta să păstrez o inimă vindecată? Când experimentez ceva dureros sau traumatizant, cum pot să-mi
protejez inima să răspundă rău, absorbind energia negativ și începând să construiască o nouă casă pentru
demoni?
În primul rând trebuie să auzi ce îți spune Dumnezeu despre tine și despre această situație.
Reacția ta imediată la un eveniment dureros ar trebui să fie: „Doamne, unde ești? Arată-mi ce faci și ce
spui aici. Lasă-mă să văd prin ochii Tăi. Arată-mi cum răspunzi Tu și dă-mi harul să Te las să Te
exprimi pe Tine Însuți prin mine“. Când cuvintele și viziunile Lui îți umplu inima și mintea, lumea
spirituală va deveni mai reală decât cea fizică. La momentul oportun, vei putea să-L întrebi: „Ce vrei să
realizezi în mine prin asta? Ce dar vrei să-mi dai? Cum vrei să răscumperi pentru mine ceea ce alții au
intenționat să fie rău?“
Notează ce auzi și vezi și îmbrățișează punctul Lui de vedere ca realitate. Îngăduie-i adevărului
Lui să înlocuiască „faptele“ din lumea materială. Oricând mintea ta se întoarce la evenimentul dureros,
nu te lăsa să stai în negativism, ci în loc de asta reflectează imediat la rhema Lui. Înlocuiește filmul care
încearcă să-ți domine mintea cu viziunea pe care ți-a arătat-o Dumnezeu. Scufundă-te în adevărul etern
pe care ți l-a dat El lăsând în urmă minciunile care vor să te prindă în capcană.
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Dacă vorbești vreodată despre evenimente dureroase, vorbește numai ce îți spune El să vorbești,
când îți spune să o faci. Refuză să fii atras de calomnie, bârfă sau vorbire negativă de orice fel. Rostește
numai cuvinte care zidesc, dând har celor ce le aud.
Când cugeți și rostești cuvintele de har ale lui Dumnezeu, vei vedea că și acțiunile tale devin
pline de har. Nu vei acționa din mânie sau rană sau răzbunare, ci vei iubi, ierta și sluji.
Tu vei deveni o minune umblătoare, care va demonstra puterea supranaturală de a fi o creație
nouă! Nu vei fi „normal“, răspunzând așa cum se așteaptă lumea să o faci. Vei fi recunoscut ca unul care
a fost cu Isus și a experimentat puterea Lui de a schimba vieți.
Dar ține minte – nu încerca să realizezi niciunul din aceste lucruri prin propria ta putere, prin
propria ta voință și prin propriul tău autocontrol. În felul acesta nu vei face decât să împingi săgeata
otrăvită mai adânc în inima ta, unde poate distruge și mai mult. Poate arăți bine pe dinafară, dar înăuntru
infecția va crește până când, încă o dată, vei fi sub puterea energiilor negative. Sau, altfel spus, asta va
produce doar un Ismael – nu promisiunea lui Dumnezeu.
Aceasta este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt care începe, continuă și se sfârșește numai
prin puterea Lui. Ascultă vocea Lui, vezi viziunea Lui, cugetă la revelația Lui, vorbește cum te
direcționează El și acționează cum te călăuzește El. Numai atunci vei fi umplut cu dunamis care
biruiește lumea.

Întrebări pentru jurnalul personal
1. Doamne, care sunt visele pe care mi le-ai dat pentru viața mea, căsnicia mea, finanțatele mele,
sănătatea mea și slujirea mea? Poți să discuți separat despre aceste lucruri timp de câteva zile în timpul
tău devoțional.
2. Am renunțat eu la aceste vise?
3. Cuget eu la ele în inima mea?
4. Vorbesc despre ele cu voce tare așa cum îmi cere Dumnezeu?
5. Ascult eu și mă supun la fiecare cuvânt pe care mi le spui Tu, Doamne, eliberând astfel calea
pentru împlinirea lui?
6. Mă odihnesc de eforturile mele și fac pur și simplu ceea ce Tu, Doamne, îmi ceri să fac?
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Mergi mai adânc cu aceste resurse suplimentare
Pentru mai multă învățătură, comandă predica inspirațională „Mountain Moving Faith”
(„Credința care mută munții“) pe cwgministries.org/mountain_moving_faith.
Asigură-te că descarci slide-urile PowerPoint gratuite și fișierul POF de o pagină care o
însoțesc. Asta îți va permite să dai cu ușurință învățătură din acest mesaj într-un grup de casă sau la un
serviciu duminical. Diagrama de o pagină ar trebui tipărită și oferită tuturor celor din grupul care
primește învățătura. Ei pot lua notițe pe ea și o pot lua acasă pentru a o revedea. Am avut sute, dacă nu
cumva mii de comentarii de la ascultători care spun: „Chiar m-a ajutat să înțeleg mai bine lucrurile.
Mulțumesc.“
Ajută-mă să răspândesc acest mesaj și împreună să facem ca Biserica să umble constant în
credința care mută munții.
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CAPITOLUL TREISPREZECE - SFATURI
PENTRU SLUJIREA PRIN RUGĂCIUNE

Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor
nenorociți; El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de
război izbăvirea. (Isaia 61:1)
Slujirea de consiliere prin rugăciune descrisă în capitolele anterioare vindecă! Ea a vindecat
inima mea și inimile multor oameni pentru care m-am rugat. Consilieri creștini din întreaga lume au
văzut împreună cu clienții lor descoperiri și biruință într-o singură sesiune de consiliere prin rugăciune
(care, desigur, trebuie urmată de exercițiile potrivite date în capitolele anterioare).
Te încurajez puternic să iei în considerare atragerea unui grup mic pentru a experimenta acest
training. Pot fi folosite DVD-uri sau streaming video, urmate de o slujire adecvată de rugăciune la
finalul fiecărei sesiuni săptămânale. Fiecare participant ar trebui să aibă un exemplar al acestei cărți și
manualul Rugăciuni care vindecă inima.

Patru caracteristici unice ale „Modelului de Slujire de Consiliere
prin Rugăciune“
1. Este bazată pe și săturată cu vocea și viziunea lui Dumnezeu.
2. Integrează multe abordări ale rugăciunii de vindecare.
3. Toate aceste abordări ale rugăciunii de vindecare sunt folosite împreună pentru o singură
problemă a inimii, într-o sigură sesiune de consiliere prin rugăciune de trei ore.
4. Cea mai mare parte a sesiunii de consiliere este dedicată rugăciunii.
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Un moment în care a fost nevoie de O SINGURĂ rugăciune pentru
a alunga un demon
Vorbeam recent la telefon cu o studentă care urma un curs la Christian Leadership University. Ea
mi-a împărtășit că se lupta din greu cu mânia. Eu am sugerat că poate fi un duh și că dacă ea vrea mă rog
și îl alung. A fost puțin șocată, dar a fost de acord să mă rog. Așa că, după o simplă rugăciune de
eliberare și în mai puțin de două minute, ea era eliberată de un duh de mânie. A simțit un tremurat în
stomac când i-am poruncit duhului să plece și apoi a simțit că a plecat prin respirația ei. Ea era uluită. Eu
eram încântat.
Câteva săptămâni mai târziu am primit întreaga ei lucrare de la curs și împreună cu ea a venit și o
notă pe care mi-a îngăduit să o împărtășesc cu tine. În parte, aceasta spunea:
Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați rugat pentru mine la telefon. Sunt atât de recunoscătoare
și de ușurată să fiu liberă de acel duh urât de mânie. L-am purtat cu mine cel puțin trei ani. La început
m-am gândit că sunt doar schimbări de dispoziție... Mă simțeam atât de învinsă în calitate de creștin...
Când am auzit o învățătură despre „Terapia Iertării“ și am citit cartea „Să faci ca dragostea să dureze
toată viața“, Dumnezeu a început să-mi arate cât de mânioasă și amărâtă devenisem. Nu mi-a plăcut ce
am văzut. În cele din urmă am ajuns în punctul unei păreri de rău și pocăințe după voia lui Dumnezeu,
dar încă nu puteam deconecta emoția de mânie de fiecare dată când îmi aminteam de unele dintre
lucrurile comise împotriva mea. Umblam în durere în fiecare moment al fiecărei zile. Plângeam mult și
eram deprimată până acolo că îmi doream să mor astfel încât toată durerea să se termine. Apoi
Dumnezeu m-a condus spre dumneavoastră la timpul Lui perfect pe care niciodată nu îl iau ca de
apucat. Văd acum modul în care El mă călăuzea cu blândețe spre acel moment în care dumneavoastră
puteați fi folosit de El pentru a face ce voia El să facă pentru mine de atâta timp... Acum sunt interesată
să învăț despre eliberare, astfel încât să pot fi folosită de Dumnezeu pentru ca aceia pe care îi cunosc și
îi iubesc și care au nevoie de eliberare să poată fi eliberați. Versetul „Cei pe care Fiul îi face liberi sunt
cu adevărat liberi!“ este atât de viu acum în mine!
Vă mulțumesc pentru sensibilitatea pe care ați avut-o față de circumstanțele din viața mea și
pentru că umblați în ascultare prin credință. Nu vă pot mulțumi îndeajuns. Am acea pace care întrece
orice pricepere și bucuria s-a întors în viața mea!
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Ce minunat este să primești o asemenea scrisoare! Poți vedea de ce a fost suficientă o simplă
rugăciune de eliberare pentru ca ea să fie liberă - de ce nu a trebuit să trecem prin celelalte rugăciuni
pentru distrugerea casei demonului? Ea deja își luase timp să-și pregătească inima pentru eliberare. Ea
ura păcatul mâniei. Se pocăise de el. Voia ca el să dispară. Lupta împotriva lui. Scena era pregătită. Tot
ce ne trebuia acum era o simplă rugăciune de eliberare. Deci, da, o persoană poate fi eliberată ușor și
rapid când este locul potrivit. Sunt sigur că exact aceasta a fost situația cu mulțimile care L-au urmat pe
Isus și au căutat mâna Lui eliberatoare. Ele se pregătiseră și eliberarea a venit ușor, mai ales când Isus
prefața slujirea Lui de vindecare și eliberare cu un timp de învățătură cu ungere.

Linii directoare pentru Slujirea de Consiliere prin Rugăciune
1. Bazează-te pe vocea și viziunea lui Dumnezeu de-a lungul întregului proces. Acordează-te
la curgerea Duhului Sfânt și urmează acea curgere de gânduri și imagini care apare deasupra ta când
slujești prin Duhul Sfânt. Această curgere te va învăța cum să procedezi și va împiedica rugăciunile să
devină formule mecanice. Duhul Sfânt te va conduce, îți va da numele tuturor demonilor din grup pe
care trebuie să-i scoți. Dacă te blochezi și nu se întâmplă nimic, gândurile care curg și imaginile care
curg de la Duhul Sfânt te vor învăța unde este blocajul și unde să refaci pașii pentru ca lucrurile să se
miște din nou. El te poate călăuzi să schimbi ordinea rugăciunilor. Duhul Sfânt îi va aduce aminte
persoanei consiliate lucruri au fost uitate sau pe care nu le-a știut niciodată. Onorează „curgerea“ în
sesiunea de consiliere!
Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic
de la Sine... Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă,
pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis“. (Ioan 5:19, 30)
• Dacă Isus nu a simțit că poate vorbi sau sluji fără călăuzire directă, atunci sigur nici noi nu
putem.
• Modelul de consiliere cu ungerea Duhului este construit pe presupunerea că Isus este viu
astăzi și le vorbește direct inimilor tuturor credincioșilor, oferind viziune și vindecare dacă ei vor și
primesc și fac ce spune El.
2. Pentru o slujire împuternicită și echilibrată, folosim echipe de consiliere formate din cel
puțin două persoane, incluzând un profet care își folosește mai mult partea dreaptă a creierului și un
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învățător care își folosește mai mult partea stângă a creierului (Fapte 13:1). Isus a insistat ca ucenicii să
slujească în echipe (Luca 10:1). Puterea acordului dintre două persoane este că orice cer se va face
pentru ele (Matei 18:19). Asigură-te că toți consilierii au o prezență cuviincioasă (1 Tesaloniceni 5:22).
Păzește-ți inima în permanență în toate situațiile de consiliere, astfel încât să nu îi dai prilej lui satan
(Proverbe 4:23). Dacă se dorește asta, poate fi prezentă o a treia persoană pentru a lua notițe, a fi
instruită și a se ruga încet.
3. Necesită un angajament serios din partea persoanei consiliate pentru vindecare și plinătate.
Acest lucru îi va elimina pe cei care nu sunt încă gata să depună efortul intens de care este nevoie pentru
a deveni și a rămâne vindecați și îl va împiedica pe consilier să își piardă timp prețios cu oameni care nu
sunt serioși în legătură cu a fi întregiți. Fii conștienți de oamenii care vor doar milă și caută să-și
descarce durerea iar și iar.
Persoanele consiliate trebuie să lucreze, să poată auzi vocea lui Dumnezeu și să practice jurnalul
în ambele direcții. Dacă nu au această abilitate, ar trebui întâi să învețe, deoarece vocea lui Dumnezeu
este cheia pentru a fi vindecat și a rămâne vindecat. Ele au auzit vocile demonilor. Acum trebuie să
învețe să asculte NUMAI vocea lui Dumnezeu. Trebuie să vrea să rămână mereu pline cu Duhul Sfânt,
astfel încât să nu aibă un vas gol, care să le permită duhurilor să se întoarcă.
4. Să te aștepți la și să descoperi grupuri demonice: Recunoaște că demonii sunt în grupuri.
Poate fi de ajutor pentru tine să fii conștient de astfel de grupuri. Într-un apendice din această carte avem
o listă de grupuri tipice de duhuri. Pe măsură ce devii mai experimentat și rămâi acordat la curgerea
Duhului Sfânt îți vor veni pur și simplu în minte cuvinte referitoare la alți demoni dintr-un grup, pe care
persoana consiliată trebuie să-i mustre și tu să-i alungi. Dacă te-ai rugat pentru mânie și ai văzut
eliberare parțială, dar nu o libertate total de mânie, atunci întreabă-L pe Domnul: „Ce alți demoni sunt în
acest grup, împreună cu mânia?“ Acordează-te la curgerea Duhului Sfânt și îți pot veni în minte cuvinte
ca ură, răutate, resentiment sau neiertare. Atunci acestea sunt părți ale grupului care trebuie, de
asemenea, înlăturate.
5. Sfaturi pentru rugăciunea de eliberare: Adresează-te demonului de mai multe ori,
poruncindu-i să plece. În general, vor fi dovezi ale plecării prin (a) respirație grea sau tuse a persoanei
consiliate (așa că ține ochii deschiși și fii atent) și/sau (b) persoana consiliată are un sentiment de
eliberare. Poți să o întrebi dacă simte că duhul a plecat. Cuvântul pentru „duh“ și „respirație“ este același
în limba greacă, deci adesea, când duhurile pleacă, ele pleacă prin respirație. Eu simt că, dacă
rugăciunile au fost eficiente, persoana consiliată ar trebui măcar să aibă un sentiment de eliberare
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interioară.
Alte manifestări demonice în timpul sesiunii de eliberare pot fi tremuratul, scuturatul, nodurile
în gât, durerea în stomac sau în piept sau de umeri, senzația că ai ceva în jurul capului etc.
Dacă un demon de agață și nu iese, întreabă: „De ce este ancorat acest demon?“ Consilierul și
persoana consiliată trebuie să se acordeze amândoi la curgere și ar trebui să primească un răspuns. Apoi
te poți ruga pentru aspectul indicat ca ancoră. O eliberare a fost blocată de faptul că persoana consiliată
făcuse, când era foarte tânără, un pact cu diavolul în timp ce asculta muzică seculară satanică. Desigur,
trebuia să renunțe la acest pact în rugăciune și să se rupă efectele acestui jurământ în numele Domnului
Isus Hristos.
6. Sfaturi pentru a primi imagini divine: Dacă te-ai întors la prima scenă traumatizantă care a
dat naștere la problemele emoționale cu care se confruntă persoana consiliată, și aceasta este atât de
tulburată emoționale încât nu-L poate vedea pe Isus în acea scenă, cere-i să se uite după o ocazie
ulterioară din viața ei în care a simțit o emoție similară. Invită-L pe Isus în acea scenă. Odată ce
vindecarea de acest incident mai puțin traumatizant este completă, repetă procesul cu un alt eveniment
viitor. Apoi ar trebui să te poți întoarce la scena inițială și să-L aduci pe Hristos în ea după ce te-ai
ocupat de o parte din intensitatea emoțională.
Dacă persoana consiliată s-a deconectat sau disociat de ea însăși din copilărie și deci nu poate să
se întoarcă în timp și să vizualizeze asta (probabil din cauză că era prea dureros), roagă-L pe Isus să o
întâlnească adultă fiind, să o ia de mână, să o conducă înapoi la o scenă din copilărie și să-i arate scenele
necesare pentru a vindeca acea emoție anume a inimii despre care este vorba. Am văzut că Domnul
onorează această rugăciune și persoana consiliată fie vede o viziune a ei înseși ca adult, împreună cu
Isus, privind un film cu o scenă în care Isus slujește copilului aflat într-o situație tulburătoare, fie se
poate întoarce și să fie cu adevărat în acea scenă. Le-am văzut pe ambele întâmplându-se, cu rezultate
bune. Adesea apar scene pe care persoana consiliată le-a uitat sau le-a împins din mintea ei.
7. Să mergem la rădăcina unei boli: Adesea bolile și infirmitățile au aspecte care contribuie la
ele și care vin din sufletele și duhurile noastre. 3 Ioan 2 oferă o rugăciune ca sănătatea noastră să
prospere așa cum prosperă sufletele noastre, indicând o legătură între sănătatea sufletelor noastre și
sănătatea trupurilor noastre. Isus i-a vindecat „pe toți care erau apăsați de diavolul“, arătând că multe
boli au o rădăcină spirituală și/sau demonică (Fapte 10:38). Iacov 5:14-16 spune că trebuie să ne
mărturisim păcatele ca să putem fi vindecați, indicând, de asemenea, că infirmitatea exterioară este
rezultatul infirmității interioare.
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Prin urmare, trebuie să învățăm să ne uităm la o boală sau o infirmitate ca la un rod al unei
perturbări din sufletele noastre și din duhurile noastre. Pentru a vindeca infirmitatea ar trebui să
vindecăm perturbarea care stă la baza ei la nivel de suflet/duh.
Sau, altfel spus, problemele din domeniul spiritual sau sufletesc din viața noastră provoacă
reacții care trebuie să fie stocate undeva în trup. Diverse părți ale corpului stochează diverse boli care au
cauză spirituală.
Este ca o familie de viermi. Vor trăi ei într-o zonă nouă, curată, sau vor prospera în locuri cu
murdărie și necurăție? Aceleași principii se aplică și în lumea spirituală. Dacă trupurile noastre sunt
întregi și curate, nu numai că vom împiedica germenii să intre și să prindă rădăcini în noi, dar prin
curățarea sufletului și a duhului demonii sau alte necurății nu mai găsesc o locuință frumoasă și sunt
mult mai dispuși să fugă din zonă.
Prin urmare, poți începe cu o boală și să mergi înapoi, întrebându-ți inima: „Ce cauzează această
boală?“ Inima știe și, dacă te acordezi la curgere, inima ta și Duhul Sfânt din inima ta vor pune spontan
un gând în mintea ta. Apoi poți procesa aspectul revelat folosind cele șapte rugăciuni.

Cât de mult timp ar trebui să acordăm pentru ca persoana
consiliată să-și spună povestea? (răspuns de la Kay Cox)
În ceea ce privește sesiunile de consiliere, Mark, eu tind să iau lucrurile așa cum vin. Da, într-o
sesiune normală de consiliere de-a mea (care durează două ore), o ascult pe persoana consiliată care își
spune povestea întrerupând-o cât mai puțin posibil. Mă rog rugăciunile referitoare la păcatele
generaționale și la ruperea legăturilor sufletești. Apoi selectez un aspect anume, îl discut și pe urmă mă
rog în acel domeniu, și aici iertarea și pocăința sunt lucrurile cele mai importante. După asta mă
concentrez asupra rugăciunilor pentru vindecare interioară, pe urmă merg la aspectul următor, îl discut,
persoana consiliată iartă etc., cu rugăciuni și pentru asta și tot așa.
Dacă am doar două ore și jumătate cu cineva, și asta e tot ce pot obține, abordez situația așa cum
am făcut cu tine: ascultare, discuție, rupere de legături sufletești, pocăință, iertare, rugăciune. Un fel de
versiune scurtă, să zicem așa.
De multe ori, când suntem în toiul unei petreceri cu prietenii noștri, cineva spune ceva,
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recunoaște că era o problemă în ce a spus, se pocăiește, iartă și cere rugăciune chiar la masă. Totul
depinde de unde sunt eu, cu cine sunt, care este limita de timp, cât de doritoare este acea persoană, ce se
întâmplă, de ce grad de încredere are nevoie. La biserică, oamenii mă abordează și vor rugăciune chiar
acolo. Când un suflet suferă și vrea să se pocăiască de un anume păcat, fac pur și simplu ce este necesar
atunci. De obicei vindecarea interioară permite întâi ca demonicul să iasă foarte ușor, fără prea mare
bătaie de cap. Cele mai multe sesiuni de eliberare sunt foarte liniștite.

Slujirea prin rugăciune funcționează cu clienți drogați?
Următorul răspuns a fost oferit de Mike Chaille, de la Ellel Canada.
Nu știu dacă sunteți familiarizați cu lucrarea lui Jackie Pullinger din Hong Kong, cu dependenți
de droguri, dar ea are oameni care se roagă în limbi pentru cei dependenți, în prezența lor, 24 de ore pe
zi, timp de o săptămână. Ea are succese remarcabile, deoarece rugăciunea în Duhul urcă până la
Dumnezeu, dar și până la duhurile lor umane, și le zidește duhurile pentru a putea lupta împotriva
dependenței.
Un lucru în legătură cu care suntem întotdeauna atenți este să ne asigurăm că nu ne rugăm pentru
cineva care nu înțelege pentru ce ne rugăm. Nu ne rugăm niciodată împotriva voinței lor. Cred că
întrebarea mea ar fi: „Clientul este conștient de aspectul pentru care te rogi și alege să fie liber?“
Dependenții din Hong Kong au ales să-și părăsească dependențele și Jackie se roagă pentru ei să le
zidească duhurile, astfel încât ei să aibă tăria de a lupta în duhurile lor împotriva dorinței sufletului lor
de a rămâne dependenți. Este lupta din Romani 7, în care duhul este întărit să domnească peste dorințele
cărnii.
Noi avem de-a face tot timpul cu persoane care iau antidepresive. Antidepresivele afectează
trupul și sufletul, nu duhurile. Noi ne rugăm întotdeauna ca Domnul să facă astfel încât medicamentele
să lucreze în beneficiul Lui și să servească scopului corect. Ne ocupăm și de fiecare duh de dependență
atașat de medicamente.
Principalul lucru în toate cazurile de depresie este să ajungi la rădăcini. De obicei este
respingerea, autorespingerea sau frica de respingere. De asemenea, oamenii au duhuri avariate sau
bolnave din cauza unei respingeri puternice sau a unui abuz puternic. De aceea ne rugăm peste duhurile
lor ca să punem mult din viața Duhului Sfânt. Ar fi de ajutor pentru tine să citești cartea Vindecarea
152

duhului uman (Healing the Human Spirit), de Ruth Hawkey.
Părinți eliberați care se roagă pentru copiii lor
Dacă părinții au primit eliberare și au rupt păcatele generaționale, vor ava nevoie să vadă că și
copiii lor primesc slujire. Ei pot examina viețile copiilor lor pentru dovezi ale lucrurilor care au fost
transmise mai departe.
Ei și copiii lor ar trebui să se adune și, ca familie, să treacă prin rugăciunile pentru vindecare.
Poate tatăl rostește rugăciunile și soția și copiii pot repeta după el, încurajându-i pe toți să le rostească
din inimă. Când copiii au mai puțin de un an (și deci nu pot înțelege cu adevărat ce se întâmplă) eu
sugerez întotdeauna ca părinții să se roage pentru ei în liniște, când ei dorm.
Remarcă faptul că în această povestire (Marcu 7:24-30) rugăciunea pentru copil s-a făcut prin
împuternicire și el a experimentat eliberare și libertate.
Rugăciune pentru case și afaceri
Rugăciuni similare ar trebui rostite pentru case, terenuri și afaceri pe care poate le achiziționează
cineva. Roagă-te specific pentru ca păcatele și blestemele generaționale să fie rupte, legăturile sufletești
să fie dezlegate, pentru pocăință de ofensa păcatului comis, curățare și iertare, și pentru ca Duhul Sfânt
să ungă terenul, casa sau afacerea. Poate ungi clădirea sau sediul firmei cu untdelemn consacrat.
Conceptul de pământ care devine blestemat
Blestemat este pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții
tale (Geneza 3:17)
Blestem de peste pământ întărit prin păcat
„Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. Acum, blestemat ești tu,
izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! Când
vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.“ (Geneza 4:10-12)
Din pricina urâciunilor pe care le-ați săvârșit; de aceea țara voastră a ajuns o paragină, un
pustiu, o pricină de blestem, fără un locuitor, așa cum vedeți astăzi. (Ieremia 44:19-23)
De aceea fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struții vor locui acolo, nu va
mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. (Ieremia 50:39)
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Remarcă și blestemele din Deuteronom 28 și Levitic 26. Observă procesul folosit pentru a curăța
o clădire necurată (2 Cronici 29:3-19).
Rezumat: Obiectele, pământurile și clădirile pot fi blestemate și pot deveni demonizate prin
păcat.
Conceptul de pământ sfânt
Îngerul Domnului S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a
uita și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. El a zis: „Nu te apropia de locul acesta;
scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.“ (Exod 3:2-5)
Conceptul de clădire sfântă
Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești, cu
toate uneltele lui, și va fi sfânt. Să ungi altarul pentru arderile-de-tot și toate uneltele lui și să sfințești
altarul, și altarul va fi preasfânt. Să ungi ligheanul cu piciorul lui și să-l sfințești. (Exod 40:9-11)
Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujbă din pricina norului, căci slava Domnului
umpluse Casa lui Dumnezeu. (2 Cronici 5:14)
Rezumat: Primirea ungerii lui Dumnezeu vine ca rezultat al dedicării, consacrării și supunerii.

Câteva întâmplări care te pot ajuta
Din moment ce trupul, sufletul și duhul nostru sunt strâns legate, faptul de a avea mare grijă de
trupul tău nu poate decât să ajute la vindecarea și creșterea inimii și sufletului tău.
Oferă-i trupului tău o dietă sănătoasă (Daniel 1:12), bogată în apă, exerciții fizice, odihnă
potrivită și post regulat (Isaia 58:6,8). Testele pentru dezechilibre chimice subliniază dezechilibre
emoționale. Folosește plante (Psalm 104:14) și alte remedii biblice naturale dacă este nevoie.
Folosește relații de dare de socoteală pentru a te asigura că faci ce ești responsabil să faci.
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CAPITOLUL PAISPREZECE – RUGĂCIUNEA
UNII PENTRU ALȚII

Te încurajez să asculți sesiunea de 80 de minute cu modelul de rugăciune în care mă rog cu o
doamnă, folosind toate cele șapte rugăciuni. Asta îți va da o imagine a întregului proces, de la început
până la sfârșit. Este parte a seriilor audio și video din Rugăciuni care vindecă inima.
Acum este momentul să începi să te rogi împreună cu persoanele din grupul tău care au nevoie
de efort în plus cu aceste șapte rugăciuni pentru a obține libertate deplină. În săptămânile care urmează,
continuă să te întâlnești cu cei care vor slujire prin rugăciune privată sau corporativă până când toți
primesc rugăciune și sunt eliberați. Scopul grupului vostru care s-a adunat este să finalizeze acest modul
de training Rugăciuni care vindecă inima și ca fiecare să înțeleagă și să experimenteze pe deplin aceste
șapte rugăciuni. Deci fiecăruia ar trebui să i se ofere oportunitatea de a continua să se întâlnească într-un
grup care să se roage pentru cei ce vor, sau cu un cuplu de consilieri prin rugăciune din acel grup, pentru
a primi slujire continuă în strădania de a experimenta vindecare și eliberare continue. Să lăsăm ca
Biserica să fie Biserică!

Întrebări cheie pe care le pun și care promovează vindecarea rapidă
1. Când a început această problemă fizică sau emoțională?
2. Ce s-a întâmplat în viața ta la acel moment sau cu puțin înainte de acel moment? Acordează-te
la curgere și răspunsul îți va veni în minte. Dacă nu, atunci pune întrebarea înainte să adormi și în
primele 30 de minute de după ce te trezești răspunsul va fi în conștiința ta.
Adesea există o legătură între cele două răspunsuri de mai sus și aceasta oferă cheia despre cum
trebuie să ne rugăm. Ar putea fi o persoană sau un eveniment pentru care este nevoie de iertare, sau o
traumă care are nevoie de vindecare interioară și curățare celulară. Ascultă-L pe Dumnezeu și El îți va
arăta cum să te rogi.
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Noi am pus la dispoziție o „Fișă de lucru aspecte care contribuie la această problemă“, care
poate fi descărcată gratuit sau cumpărată la un preț foarte mic de la Communion with God Ministries. Eu
folosesc această fișă de lucru într-o sesiune de consiliere „Rugăciuni care vindecă inima“ de trei ore.
Trecem prin ea repede și completez fiecare secțiune pe măsură ce conduc persoana consiliată prin
rugăciuni. Apoi aceasta îi este dată persoane consiliate să o ia acasă și să o revadă și să o păstreze ca
amintire a lucrării mărețe pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ei. Alternativ, și de preferat, persoana
consiliată completează înainte de întâlnirea de consiliere această o „Fișă de lucru aspecte care
contribuie la această problemă“. Apoi timpul nostru împreună se poate concentra asupra vindecării
interioare și a eliberării.

Avem câteva resurse online care pot fi descărcate gratuit
Acest link are următoarele resurse: cwgministries.org/Prayer_Worksheets (mergi în jos pentru a
le găsi pe toate)
• Fișă de lucru Convingeri nedumnezeiești/Convingeri dumnezeiești completată
• Fișă de lucru Convingeri nedumnezeiești/Convingeri dumnezeiești
• O fișă PDF Aspecte care contribuie la această problemă, pe care o poți printa și poți completa
pe ea răspunsurile tale
• O fișă de lucru editabilă Aspecte care contribuie la această problemă, care are boxuri ce se pot
extinde și unde poți scrie răspunsurile tale
• Biroul nostru vinde fișe de lucru Aspecte care contribuie la această problemă, printate și
capsate
Eu folosesc efectiv fiecare dintre instrumentele de mai sus când mă rog aceste rugăciuni pentru
mine însumi și cu alții în sesiuni de consiliere. Este nevoie de ceva timp pentru a fi vindecat, deci le poți
folosi și tu la nevoie. Poate fi înțelept să faci o verificare spirituală în fiecare an în ianuarie și să-L
întrebi pe Domnul dacă sunt răni ale inimi pe care le-ai adunat în ultimele douăsprezece luni și care au
nevoie să fie procesate în rugăciune.
Unii oameni poate au nevoie de rugăciune specializată pentru a rupe blestemele francmasoneriei
sau pentru a vindeca părți profund fracturate din inimile lor. Isus a venit să-i vindece pe cei cu inima
zdrobită, deci caută rugăciune specializată dacă este nevoie.
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Două liste de consilieri cu ungerea Duhului pe care îi recomandăm
cwgministries.org/outstanding-links
cwgministries.org/counseling_recommend#CounselorsRecommended
Viața ta în Hristos îți dă autoritate să te rogi aceste rugăciuni de eliberare pentru tine și
pentru alții.
Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. (Ioan 8:36)
Isus... a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă
și faceți ucenici din toate neamurile.“ (Matei 28:18-19)
Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi aveți totul deplin în El, care este
Capul oricărei domnii și stăpâniri. (Coloseni 2:9-10)
El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să
arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos
Isus. (2 Efeseni 2:6-7)
Și pe drum, propovăduiți și ziceți: „Împărăția cerurilor este aproape!“ Vindecați pe bolnavi,
înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. (Matei
10:7-8)
Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. (Matei 16:19)
Dumnezeu ți-a dat autoritatea spirituală de care ai nevoie pentru a te ruga rugăciuni de eliberare
din robie. Te poți ruga aceste rugăciuni pentru tine însuți, ca și pentru alții. Oricum, dacă poți găsi alți
oameni cu abilități în aceste tipuri de rugăciuni, adesea este mai ușor să ai câteva alte persoane care să se
roage cu tine și pentru tine. Rugăciunile lor care se adaugă la ale tale și percepțiile lor de la Duhul Sfânt
grăbesc adesea procesul și te ajută să vezi lucruri pe care altfel nu le-ai vedea.
Ia-ți timpul de care e nevoie pentru ca vindecarea ta să fie deplină
Nu trece în grabă prin secțiunile de rugăciune din această carte. Poate vrei să folosești timpul tău
devoțional din următoarele câteva săptămâni sau luni pentru a aplica rugăciunile de vindecare complet.
Dacă treci în grabă prin ea, ai pierdut întreaga valoare a acestei cărți. Așa că încetinește și ia-ți timp
pentru asta.
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Importanța folosirii rugăciunii potrivite
Am fost extrem de surprins de faptul că am putut trăi timp de patruzeci de ani având în sistemul
meu dependență de muncă fără să văd în asta o problemă. În plus, am trăit mulți ani cu alte probleme, ca
îndoiala și mânia și frica.
Înșelarea mea a funcționat așa.
Am presupus că îndoiala era doar parte a procesului prin care trece cineva atunci când caută
cunoaștere și că maturitatea însemna să înveți să trăiești cu îndoiala. Greșit! Aveam nevoie de un proces
revizuit prin care să caut cunoașterea, pe care acum l-am găsit. Apoi îndoiala a stat mereu la distanță de
mine, deoarece am învățat să gândesc împreună cu Dumnezeu (Isaia 1:18).
Am presupus că dependența de muncă era doar parte a personalității mele și parte a iubirii
mele de a-L sluji pe Domnul. Greșit! Am avut nevoie să aplic rugăciunile de „înlocuire a așteptărilor
negative“ și „pocăință de jurăminte interioare“. Apoi dependența de muncă (a cărei rădăcină era într-o
relație foarte timpurie de muncă) a dispărut.
Am presupus că atacurile de frică pe care le experimentam erau doar atacuri demonice, așa că
îl legam pe satan și îi porunceam să plece. Totuși, frica nu pleca niciodată foarte departe și se întorcea
întotdeauna la primul semn de amenințare de orice fel. Asta deoarece frica era hrănită de duhul de
îndoială și duhul de îndoială era hrănit de epistemologia (sistem de cunoaștere) mea defectuoasă.
Interpretam greșit experiențele din viața mea și astfel nu mă încredeam pe deplin în mâna protectoare a
lui Dumnezeu peste mine și de aceea duhurile de îndoială și de teamă erau hrănite încontinuu în viața
mea. Trebuia să-mi schimb interpretarea experiențelor de viață dacă voiam să alung definitiv duhurile de
îndoială și frică din viața mea.
Am presupus că mânia pe care o simțeam era doar indignare neprihănită și că nu era deloc o
problemă. Totuși, remarcam că eram mânios tot mai des, până când în cele din urmă eram mânios în cea
mai mare parte a timpului. Totul părea să mă enerveze. Eram mânios pe instituții precum fariseism,
legalism, educație vestică, guvern și pe prostie, oriunde o găseam. Începeam să simt că mânia scăpase de
sub control.
Când am fost, în sfârșit, vindecat de mânia mea, am recunoscut un pas în rugăciune pe care îl
ratasem complet. Nu mă pocăisem de judecățile mele negative (și de aici mânia) împotriva instituțiilor
despre care simțeam că erau în greșeală. Așa că am purtat pică fariseismului, de exemplu. De fiecare
dată când mă gândeam la fariseism, deveneam mânios, pentru că aveam judecată negativă împotriva lui.
Deci rugăciunile mele pentru vindecare de așteptările negative aveau nevoie să includă pocăința
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de judecățile împotriva instituțiilor despre care eu consideram că sunt în eroare. Instituția ar putea fi
alcoolismul (adică întreaga industrie care produce și vinde lichior), fariseismul, guvernul, legalismul,
educația vestică, industria avortului, sistemul de justiție, Biserica – numește-o tu cum vrei. Nu trebuie să
trăiesc cu judecată negativă referitoare la nicio instituție. Eu trebuie să-I încredințez judecățile mele lui
Dumnezeu ca să le pot sluji viață persoanelor prinse în aceste instituții. Dacă păstrez judecată împotriva
instituției, voi avea un spirit negativ când comunic cu oamenii din acea instituție. Acest spirit negativ
îmi va diminua abilitatea de a le sluji eficient și mă va lăsa cu ostilitate permanentă.
Rugăciunile mele anterioare (de dinainte de Australia) aduceau în sistemul meu doar o vindecare
temporară, dar puteam simți că aceste lucruri nu erau prea departe și că orice le-ar putea declanșa. Deci
de fapt ele nu dispăreau, ci erau doar în stare de suspensie. Aceasta este una dintre cheile după care ne
putem uita. Sunt inimile noastre cu adevărat vindecate de acea problemă, sau problema este doar ținută
„sub control“? Să luăm asta ca pe o modalitate sigură de a determina nevoia de slujire prin vindecare.
Vei observa că motivul pentru care rugăciunile mele nu au funcționat înainte să primesc slujire în
Australia a fost că foloseam rugăciunea nepotrivită pentru a încerca să rezolv problema sau pentru că
lăsam deoparte elemente cheie când foloseam rugăciunea potrivită (adică nu m-am pocăit de judecata
împotriva instituțiilor pe care nu le respectam). Scopul acestui capitol este dublu. Primul este să te fac să
folosești rugăciunile potrivite pentru a rezolva problema. Al doilea este să te asiguri că nu uiți nicio parte
a rugăciunii, astfel încât rugăciunea să își poată face lucrarea deplină și completă în tine.
M-am rugat cu oameni care se luptau cu dorințe sexuale nepotrivite. Mulți presupun că vor trebui
pur și simplu să învețe să trăiască așa. Rugăciunile lor pentru a lega sau a mustra sexualitatea lor greșită
nu funcționează pentru a se elibera de puterea ei de a-i controla, poate din cauză că ei se roagă rugăciuni
greșite. Ei ar trebui să rupă păcatele și blestemele generaționale și să se roage să dezlege legăturile
sufletești nedumnezeiești din primele zile ale vieților lor și apoi să scoată duhurile. Când, în cele din
urmă, se roagă rugăciunile corecte, vine de obicei peste ei o mare eliberare de presiunea sexualității
greșite.
În orice caz, să nu uiți niciodată că noi suntem, prin natura noastră, ființe sexuale, deci nu
presupune că toate dorințele sexuale vor dispărea.
Folosește rugăciunea corectă de vindecare, nu pe cea greșită!
În Australia, am ajuns la înțelegerea șocantă că folosisem rugăciunea greșită de vindecare în
cazul mai multor aspecte cu care mă luptam de ani întregi. De aceea nu eram vindecat. Problemele
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rămâneau și eu mă tot luptam împotriva lor. Nu ar trebui să porți încontinuu bătălii interioare. Dacă
faci asta, înseamnă că probabil nu ai aplicat rugăciunea potrivită. Oprește-te din ce faci și roagă-te și
meditează în prezența Domnului, întrebând: „Doamne, care rugăciune este abordarea potrivită pentru a
vindeca această problemă cu care mă lupt?“ Când simți călăuzirea Lui să folosești una sau alta dintre
rugăciuni, fă așa și vezi dacă într-adevăr te-a eliberat. Dacă nu, repetă procesul iar și iar până când ești
complet liber.
Dacă nu îți poți elibera inima rugându-te pe cont propriu, atunci mergi la o echipă de consiliere
care este abilitată în aceste tipuri de rugăciuni și primește rugăciune de la ea. Viața este părea scurtă să o
trăiești în mizerie. Eliberează-te ca să te poți bucura de viață și să o poți celebra.
Diferite niveluri de iertare – aplică-le PE TOATE!
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne
curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)
„Iertați și veți fi iertați“ (Luca 6:37).
Dumnezeu te va ierta dacă îi ierți pe cei care te-au rănit. Deci o cheie în vindecarea ta este să ierți
profund, temeinic și complet. Asta include mărturisirea păcatelor strămoșilor tăi (Levitic 26:40; Daniel
9:2-20); să-i ierți pentru ce ți-au transferat ție și să-i ierți pe alții care te-au rănit; să te ierți pe tine însuți
pentru că ai trăit în păcatul în care se afli; și să-L rogi pe Dumnezeu să te ierte pentru orice resentiment
pe care îl ai față de El, pentru că a îngăduit încă de la început această problemă în viața ta.
Fără iertare temeinică, profundă și completă, vindecarea ta va fi incompletă.
De ce să iert o persoană care a fost crudă sa nedreaptă?
O valoare a iertării este că ea te eliberează din a fi sclavul persoanei pe care o urăști. Dacă nu o
ierți, de fiecare dată când te gândești la ea și la ce ți-a făcut vei fi plin de mânie și furie și vei fi lovit și
învins emoțional. Această sclavie emoțională poate dura ani întregi, chiar până la finalul vieții tale, dacă
nu o ierți. Ea poate fi liberă și poate trăi o viață fericită, dar tu ești sclavul ei, la el cum ești sclavul
mâniei, furiei și amărăciunii.
Această mânie, furie și amărăciune pe care o simți îți va distruge sănătatea. Nu numai că vei fi un
sclav emoțional al acelei persoane, dar și sănătatea ta fizică va fi afectată.
Să ierți o persoană te eliberează din punct de vedere emoțional și fizic de sub controlul și
dominarea celei care te-a rănit. Desigur, să-i ierți pe alții face mult mai mult decât atât. Deschide ușa
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pentru iertarea, binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu peste viața ta. De asemenea, te împiedică să
transmiți mesaje greșite din duhul tău spre alții, care te-ar putea face să culegi recoltă de realități
neplăcute.
Lucruri care merg împreună cu mărturisirea păcatelor
Ridicarea de garduri: Întreabă: „Doamne, ce garduri vrei să construiesc în jurul meu astfel
încât să reduc susceptibilitatea ispitei continue în acest domeniu?“ Notează aceste garduri și ai grijă ca
ele să fie construite. Poate Dumnezeu îți spune să eviți anumite situații care aduc în viața ta o ispită
extremă. De exemplu, Biblia ne spune să fugim de păcatele tinereții (2 Timotei 2:22). Asta ar însemna
că cineva ridică un zid care îl învață să fugă de situațiile ce au produs poftă sexuală. Cineva poate chiar
enumera acele situații particulare pe care e bine să le evite.
Osea s-a rugat ca un zid de spini să fie ridicat în jurul Gomerei, soția lui imorală, astfel încât ea
să nu mai găsească drumul spre rău (Osea 2:6-7).
Oferirea unei recompense/despăgubiri: Poate Domnul îți cere să abordezi anumiți oameni și să
le ceri iertare sau să le oferi despăgubiri. Fă ce spune El.
Să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace
necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. (Numeri 5:7)
Dacă încontinuu cad în același păcat, atunci ce fac? Poate...
1. Sunt în robia forțelor spirituale pe care nu le-am distrus încă de tot.
2. Nu vreau cu adevărat să biruiesc păcatul – îmi place prea mult.
3. Trebuie să mărturisesc păcatul unui prieten spiritual apropiat și să fiu dispus să dau socoteală.
Dacă sunt forțe spirituale care operează în mine, atunci faptul că mă rog conștiincios cele șapte
rugăciuni învățate din acest manual mă va elibera în cele din urmă de ele. Dacă îmi place păcatul prea
mult ca să vreau cu adevărat să îl biruiesc, atunci trebuie să descopăr cum să adaug pasiune la pocăința
mea.
Pocăința înflăcărată
Conectează suficientă durere la o activitate și ea devine repulsivă. Conectează suficientă plăcere
la o activitate și ea devine dezirabilă.
Din moment ce durerea și plăcerea sunt ambele răspunsuri emoționale, și emoțiile sunt produse
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secundare are imaginilor, păstrează în minte, la trecerea prin viață, imagini clare, detaliate ale efectelor
păcătoșeniei și neprihănirii.
Creează o imagine detaliat a durerii: Pentru a dobândi o repulsie profundă care să te motiveze
împotriva unui păcat specific din viața ta, vezi toate modurile în care acest păcat deteriorează,
devastează și distruge viața ta, atât pe cea de acum, cât și pe cea din veșnicie. Încearcă Deuteronom
28:14-68 pentru o imagine a durerii. Ce afecte are acest păcat asupra relației mele cu Isus? Asupra
căsniciei mele? Asupra copiilor mei? Asupra sănătății mele? Asupra mărturiei mele? Asupra caracterului
meu? Asupra celorlalte relații ale mele?
Principiu: Cu cât mai detaliată este imaginea pe care o creezi, cu atât mai multă putere are să te
miște din punct de vedere emoțional.
Creează o imagine detaliată a binecuvântării. Pentru a dobândi o pasiune profundă care să te
motiveze spre neprihănire în viața ta, vezi toate modurile în care îți îmbogățește și îți îmbunătățește
neprihănirea viața, atât pe cea de acum, cât și pe cea din veșnicie. Încearcă Deuteronom 28:1-14 pentru o
imagine a binecuvântării.
Principiu: Cu cât mai detaliată este imaginea pe care o creezi, cu atât mai multă putere are să te
miște din punct de vedere emoțional.
Pierderea de pasiune a lui Asaf pentru a trăi neprihănit (Psalm 73)
Asaf și-a pierdut inima curată și aprinsă și s-a poticnit când și-a luat ochii de la Domnul și s-a
uitat cu jind la cel rău (Psalm 73:1-2). El a creat o imagine detaliată a plăcerilor păcatului. A devenit
invidios pe cei mândri, a văzut prosperitatea lor, viața lor fără durere, trupul lor gras, batjocura lor la
adresa altora, inclusiv a lui Dumnezeu, și a decis că degeaba își păstrează puritatea personală (versetele
3-15).
Apoi el s-a dus în prezența lui Dumnezeu și, prin revelație, a primit o imagine detaliată a
devastării de la finalul vieții lor. Ei erau în locuri alunecoase și în cele din urmă vor cădea și, într-o
clipă, vor experimenta distrugerea și teroarea bruscă și Dumnezeu îi va disprețui (versetele 16-20).
Prima imagine a lui Asaf l-a ademenit spre rău. A doua lui imagine l-a încurajat spre o viață
neprihănită. Ai grijă la imaginile din mintea ta. Te atrag ele spre rău sau spre neprihănire?
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Ultimul pas – să-i mărturisești păcatul unui prieten spiritual apropiat și să te pui la dispoziție
pentru dare de socoteală
Mărturisirea păcatului înaintea unui prieten spiritual apropiat și darea de socoteală într-o zonă
anume de păcat sunt un pas rezervat domeniilor din viața ta unde există păcat persistent.
Pocăința începe prin a te ruga cele șapte rugăciuni care distrug forțele spirituale din viața ta.
Apoi, dacă problema păcatului persistă, îți vei face înflăcăra pocăința creând o imagine detaliată a
devastării pe care păcatul o va provoca în cele din urmă în viața ta dacă îi vei îngădui să continue și să
crească, precum și o imagine detaliată a binecuvântărilor neprihănirii.
Dacă problema păcatului persistă, atunci ai nevoie să adaugi acest pas final al mărturisirii
păcatului unui prieten spiritual apropiat și al dării de socoteală față de el.
Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el, după
ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel
bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora
păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit. (Iacov 5:14-16).
Evident, porunca de mai sus să ne mărturisim păcatele unii altora și să ne rugăm unul pentru altul
este în contextul de a fi vindecat de boli fizice. Un lucru de subliniat aici este că, dacă unui păcat i se
îngăduie să continue și să crească în viețile noastre, el se va transforma în cele din urmă într-o boală.
Acest lucru este exemplificat clar în Iov 33:13-22, unde Elihu explică faptul că Dumnezeu ne spune ce
este în viețile noastre.
Observațiile mele referitoare la mărturisirea păcatului meu înaintea altora
1) Nu toate păcatele trebuie mărturisite prietenilor mei spirituali apropiați, ci numai acelea care
sunt grave sau persistente sau care au dus la durere și boală în trupul meu. Dacă noi toți ne-am mărturisi
toate păcatele unii altora am petrece cea mai mare pare a timpului umilindu-ne unii pe alții, ceea ce nu ar
fi foarte înălțător.
Aș putea să adaug următoarea sugestie: De ce aș vrea să aștept și să mă încăpățânez în păcatul
meu până când sănătatea mea are de suferit? De ce să nu mă ocup de el cât timp încă am sănătate? Dacă
am un păcat grav și persistent pe care nu l-am putut birui prin rostirea celor șapte rugăciuni din această
carte sau prin înflăcărarea pocăinței cu imagini detaliate, atunci ar trebui să merg la un prieten spiritual
apropiat și să mărturisesc păcatul meu și să se roage pentru asta.
163

2) Valorile mărturisirii păcatului meu înaintea altcuiva sunt: a) Când îmi aduc întunericul la
lumină, el slăbește și este înlăturată puterea întunericului. Mărturisirea păcatului meu înaintea unui
prieten spiritual apropiat aduce o cantitate mare de lumină peste acel păcat și contribuie astfel la
disiparea lui; b) Prietenul meu are probabil un sfat pe care să mi-l dea în legătură cu modurile eficiente
de a birui păcatul; c) Faptul că am doi sau trei oameni care să stea cu mine în rugăciune multiplică
puterea disponibilă pentru a-l birui. Un om poate pune pe fugă o mie și doi, zece mii. Funia împletită în
trei nu se rupe ușor (Eclesiastul 4:9-12).
3) Lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească în alegerea atentă a prietenului/prietenilor spiritual(i)
apropiat/apropiați cărora să le mărturisești păcatele și față de care să dai socoteală. Asigură-te că ei sunt
cu adevărat prietenii tăi și că te vor sprijini pentru a birui acest păcat și că nu îl vor face public în
Biserică sau în lume, sau că nu vor veni împotriva ta să te atace din cauza lui. Dacă sunt farisei sau
legaliști, depărtează-te de ei, deoarece astfel de oameni mai degrabă te vor jefui din cauza slăbiciunii tale
decât să fie alături de tine și să te întărească la vreme de nevoie (așa cum face Dumnezeu).
Așa că roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate o persoană căreia să-i mărturisești păcatul și care să fie
prieten, sfătuitor și încurajator pentru tine. Dumnezeu îți poate arăta cine este această persoană (sau cine
sunt aceste persoane). Apoi abordează acea persoană, întrebând dacă dorește să se roage cu tine în
maniera descrisă în Iacov 5:14-16. Dacă da, atunci începe. Ține minte: Persoana sau persoanele poate
(pot) fi sau poate (pot) să nu fie parte a echipei de prezbiteri ai adunării tale locale. Urmează călăuzirea
lui Dumnezeu în această privință.
4) Relațiile de dare de socoteală: În plus față de mărturisirea păcatului/păcatelor înaintea acestor
prieteni spirituali apropiați și primirea rugăciunilor lor, poate vrei să-i întrebi dacă ar fi dispuși să devină
parteneri cărora să le dai socoteală. Cu alte cuvinte, îi întrebi dacă ar putea să te întrebe periodic cum te
descurci în acest domeniu. Asta te va ține pe picioare, pentru că știi că va trebui să le dai socoteală orice
te întreabă. Această conștientizare în plus va fi încă un impuls care te va ajuta să nu faci acel păcat.
Rămân convins că acești trei pași în pocăința profundă vor funcționa chiar și împotriva celor mai
persistente păcate. 1) Începe prin a trece prin cele șapte rugăciuni. 2) Apoi, dacă este nevoie,
înflăcărează-ți pocăința cu imagini detaliate ale consecințelor păcatului și neprihănirii. 3) În cele din
urmă, dacă păcatul persistă, mărturisește-l prietenului tău spiritual/prietenilor tăi spirituali și stabilește o
relație de dare de socoteală cu acea persoană sau cu acele persoane.
Fă asta. Nu lăsa păcatul să continue, deoarece, dacă o faci, el te va duce la durere și la boală și în
cele din urmă la moarte.
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Sufletul care păcătuiește va muri (Ezechiel 18:4)

Aplicație personală
1. Rugați-vă unii pentru alții folosind cele șapte rugăciuni care vindecă inima.
2. Dacă te confrunți cu păcat persistent, treci prin pașii descriși în „Fișa de lucru Pocăință
înflăcărată“, pe care o poți găsi ca apendice al acestei cărți și care poate fi descărcată și de pe
cwgministries.org/Prayer_Worksheets
3. Dacă este nevoie, folosește pasul final al mărturisirii păcatelor înaintea unui partener spiritual
căruia să-i dai socoteală.

Shalom
Mă rog ca harul și pacea lui Dumnezeu te să ungă să experimentezi vindecarea Lui deplină și să
o împărtășești cu toți cei pe care îi atingi.

Pachete de training disponibile pentru Rugăciuni care vindecă
inima
1. Pachet DVD - cwgministries.org/seven_Prayer_Package
2. Modul de training online la CLU School of the Spirit - CLUSchoolofthespirit.com/prayers
3. Cursuri

de

colegiu

la

Universitatea

Christian

Leadership

cluonline.com/section4.htm#cou301

Resursele de mai jos sunt disponibile la: cwgministries.org/Prayer_Worksheets
• Eliberarea ilustrată
• Slujire online de rugăciune de eliberare
• Grupuri/Nume comune de demoni
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-

• Fișă de eliberare Cheat
• Abordare sugerată pentru consiliere
• Blog: Echipă pentru Eliberare: Un profet și un Învățător slujesc împreună
• Consilieri pe care îi recomandă Mark și Patti Virkler
• Blogul lui Mark Virkler despre Eliberare de Duhuri printr-o „Întâlnire de putere bazată pe
revelație“
• Link-uri pentru consiliere profetică prin rugăciune
• Șapte rugăciuni care vindecă inima – Adaptate pentru Mijlocitori care se roagă pentru alții
• Abordarea lui Bob Lucy
• Rugăciuni care rup blestemele de francmasonerie
• Interviul TV al lui Mark Virkler cu Sid Roth, în care vorbesc despere ele Șapte rugăciuni
• 60 de moduri de a te ruga: cwgministries.org/devotionals
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APENDICE A – FIȘĂ DE LUCRU
RUGĂCIUNE PENTRU VINDECAREA INTERIOARĂ
A UNUI ORGAN

În plus față de rugăciunea pentru vindecare, nutriție bună și exercițiu fizic, poți restaura un organ
deteriorat din trupul tău înlăturând emoțiile care au contribuit la proasta funcționare a acestui organ și la
orice identificare falsă pe care ai făcut-o cu această infirmitate spunând: „Asta este cine sunt eu“. De
exemplu, „Eu sunt o victimă a atacului de cord“. Această fișă de lucru te conduce prin pașii ce trebuie
făcuți.

Șapte memento-uri care te vor ajuta să maximizezi puterea de
transformare a acestei rugăciuni
1. Muzică: Să ai pe fundal muzică liniștită (care să se audă foarte încet).
2. Emoții: Identifică și înlocuiește emoțiile care au contribuit la avarierea organului și ia timp să
simți răspunsurile emoționale pe întreaga durată a rugăciunii.
3. Vizualizează totul atunci când te rogi: Vizualizează mai ales organul pentru care te rogi.
Când este posibil, pune-ți mâinile peste organul pentru care te rogi, deoarece asta te va ajuta să-ți
concentrezi atenția și puterea de vindecare a lui Dumnezeu direct spre acel organ. Dacă infirmitatea este
în întregul trup, pune-ți mâinile unde te călăuzește Duhul Sfânt să-ți pui mâinile.
4. Curgere: Acordează-te la gândurile care curg, imaginile care curg și emoțiile care curg.
5. Revezi această rugăciune și extinde jurnalul în zilele următoare pentru a aprofunda impactul.
6. Rostește cu voce tare: Citește această rugăciune cu voce tare. Odată ce ai scris în jurnal ce îți
vorbește Domnul și răspunsul tău pentru El, întoarce-te și citește și cu voce tare. Asta va aprofunda
impactul. Viața este în puterea limbii (Proverbe 18:21).
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7. Fă pauză după fiecare frază, ca să te cufunzi în ea. Eu plănuiesc 30-45 de minute pentru
această întâlnire de rugăciune.

Rugăciune interactivă pentru vindecarea unui organ
„Doamne Isuse, vin la Tine în legătură cu (numește organul sau infirmitatea) și cu emoțiile și
convingerile mele care au contribuit la această proastă funcționare. Rostesc către (numește organul sau
infirmitatea): Îmi pare rău că ai suferit și ai fost avariat. Niciodată nu am intenționat să-ți fac rău. Te
rog să accepți scuzele mele pentru ceea ce ai experimentat. De acum înainte aleg să te protejez și să te
restaurez. Aleg să te iubesc și să am grijă de tine.
Doamne, ce vrei să-mi spui în numele acestui organ? Ce convingeri și emoții au contribuit la
proasta lui funcționare?“ (Acordează-te la gândurile care curg ce îți vin în minte. Îngăduie emoțiilor să
curgă liber când dialoghezi cu Isus despre acest organ. Fă ca aceasta să fie o întâlnire puternică de
vindecare, cu emoții profunde.)
•

Notează ce spune Dumnezeu.

•

Notează răspunsul tău pentru Dumnezeu și pentru organul avariat (pocăiește-te dacă este

nevoie).
•

Notează orice răspuns pe care îl primești.

Curățarea ta și a celulelor de identificarea falsă: „Eliberez aceste emoții nesănătoase în fața
Ta (numește-o pe fiecare). Isuse, Te rog să curățești din memoria mea și din toate celulele mele orice
identificare pe care am făcut-o cu aceste emoții nesănătoase, când am spus: «Asta sunt eu». (Privește-L
pe Isus când îți curăță celulele, măturându-le și umplându-le cu lumina Lui divină.)
Doamne, curățește-mă de orice identificare falsă pe care am făcut-o cu organul avariat, spunând:
«Asta sunt și acum trebuie să trăiesc cu această stare pentru tot restul vieții mele». Eliberez această falsă
identificare înaintea Ta, Isuse. Nu mă identific pe mine însumi ca pe o victimă. Eu NU sunt asta. A fost
pur și simplu ceva ce am experimentat.
Isuse, Te rog să îndepărtezi această falsă identitate și să restaurezi în mine adevărata mea
identitate a cine sunt eu în Tine. Identitatea mea este că eu sunt copilul Tău iubit, protejat și de care ai
grijă. Primesc atingerea Ta care vindecă și transformă. Las jos barierele mele de necredință, efort
personal și autoprotecție și recunosc că sunt vindecat prin mâna puternică a lui Dumnezeu.“
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•

Jurnal: Vezi, simte și notează ce experimentezi când stai acordat la curgere (poate tremurat,

restaurare, pace...)
Eliberare – „Îți mulțumesc, Isuse. Poruncesc tuturor duhurilor legate de această traumă, emoție
și infirmitate să plece acum în Numele lui Isus. (Adresează-te lor, renunță și poruncește fiecăruia dintre
ele să plece, numindu-le folosind o descriere a ceea ce au provocat ele.) Pleacă! Te resping! Nu mai am
nevoie de tine.“ (Expiră profund de câteva ori – Pauză – Vezi-L și simte-L pe Isus realizând această
eliberare și ușurarea pe care ea o aduce. Duh și respirație sunt același cuvânt în Noul Testament în
greacă.)
Vindecare – „Doamne, toarnă uleiul Tău vindecător peste ființa mea. (Dacă poți, pune-ți mâinile
lângă organul pentru care te rogi, pentru a concentra atenția ta și puterea de vindecare a lui Dumnezeu.)
Înnoiește-mă și restaurează-mă (vezi-L făcând asta). Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai eliberat!“
Comentariu – În mod normal vei simți o eliberare și foarte probabil un tremurat când Duhul Se
mișcă peste tine... dacă nu ești cum am fost eu mulți ani – unul dintre acei oameni care au blocat
emoțiile și răspunsurile emoționale din viața lor.
Viziunea noii mele realități și a viitorului meu – „Doamne, este ceva ce ai vrea să-mi spui sau
să-mi arăți, care să sigileze această nouă identitate în ființa mea?“ Acordează-te la gândurile Lui care
curg și la imaginile Lui care curg și la emoțiile Lui care curg și notează în jurnal ce îți revelează El.
Recitește de câteva ori în următoarele zile.
•

Notează ce spune Isus...

Definiție când durerea este vindecată
„O durere este vindecată când poți să vezi darul pe care l-a produs Dumnezeu în viața ta prin
ea.“
•

Doamne, ce dar ai produs în viața mea prin această situație?

•

Acum trăiesc în emoțiile Împărăției lui Dumnezeu de dragoste, bucurie, pace, milă,

recunoștință și mulțumire (Romani 14:17).

O rugăciune de urmărire a efectelor
Adesea eu mă întorc și revăd rugăciunea și experiența de vindecare din ziua precedentă, lăsânduL pe Duhul Sfânt să o adâncească și să o extindă. Poate fac asta chiar mai multe zile.
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Apoi merg înainte: „Duhule Sfinte, te rog să-mi aduci aminte alte evenimente întâmplate de-a
lungul întregii mele vieți care au alimentat această stare, astfel încât să renunț și la identificarea cu
aceste evenimente“.
Ia lista evenimentelor pe care ți-o dă Duhul Sfânt și roagă-te rugăciunea de mai sus pentru
fiecare dintre ele.
Nașterea este un eveniment traumatic care poate fi pe această listă.
Cu cât rugăciunea este mai amănunțită, cu atât mai completă este vindecarea și cu atât mai mare
este libertatea ta față de frică și de impactul ei negativ asupra ființei tale.

Resurse gratuite disponibile la: cwgministries.org/Prayer_Worksheets
•

Muzică liniștită Marea Galileei pentru jurnal în ambele direcții

•

Descarcă această „Vindecare interioară a unui organ“ – Fișă de lucru pentru rugăciune pe care

o poți completa (gratuit și interactiv) sau poți scrie în jurnalul tău.
•

Descarcă versiunea ușor revizuită a fișei de lucru de mai sus, care se intitulează „Îndepărtarea

unui păcat persistent“ și completeaz-o (gratuit și interactiv).
•

Operația pe cord face ca inima să atragă un duh de frică?

•

Curățarea amintirilor – fișă de lucru PDF

•

Curățarea amintirilor celulare – fișă de lucru MSWord.
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APENDICE B – CÂT DE DES A FĂCUT ISUS
SLUJIRE DE ELIBERARE?

Următorul tabel enumeră patruzeci și unu de momente diferite în care este consemnat în
Evanghelii că Isus S-a rugat pentru oameni să fie vindecați. Din aceste patruzeci și unu, doisprezece au
încorporat rugăciuni de eliberare. Asta înseamnă că în între un sfert și o treime dintre rugăciunile lui Isus
pentru vindecare autorii Evangheliilor menționează specific faptul că ele au implicat alungarea
duhurilor. Evident, și alte rugăciuni de vindecare ale lui Isus poate au implicat eliberare și nu sunt
menționate specific, deci proporția ar putea fi în realitate mai mare.
Deci, dacă mă rog pentru oameni să fie vindecați, presupun că între un sfert și o treime dintre
rugăciunile mele vor implica eliberare. La urma urmei, dacă nu îmi modelez slujirea de rugăciune pentru
vindecare după Isus, după cine să mi-o modelez? Isus este cel mai mare vindecător pe care L-a cunoscut
vreodată lumea.
Evaluează-ți propria slujire prin rugăciune pentru a vedea dacă minimalizezi rugăciunea de
eliberare sau o folosești prea mult.

Slujirea de vindecare a lui Isus
(E) înseamnă că a fost menționată Eliberarea
(NME) înseamnă că Nu este Menționată Eliberarea
Descriere, Referință și Pasaje paralele
1. Omul cu un duh necurat. Marcu 1:23-25 (E), Luca 4:33-35 (E)
2. Soacra lui Petru. Matei 8:14-15 (NME), Marcu 1:30-31 (NME), Luca 4:38-39 (NME? – „El a
mustrat febra și ea a lăsat-o“)
3. Mulțimile. Matei 8:16-17 (E), Marcu 1:32-34 (E), Luca 4:40-41 (E)
171

4. Multe duhuri. Marcu 1:39 (E)
5. Lepră. Matei 8:2-4 (NME), Marcu 1:40-42 (NME), Luca 5:12-13 (NME)
6. Paraliticul. Matei 9:2-7 (NME), Marcu 2:3-13 (NME), Luca 5:17-25 (NME)
7. Omul cu mâna uscată. Matei 12:9-13 (NME), Marcu 3:1-5 (NME), Luca 6:6-10 (NME)
8. Mulțimile. Matei 12:15-16 (NME), Marcu 3:10-11 (NME)
9. Demonizatul din Gadara. Matei 8:28-32 (E), Marcu 5:1-13 (E), Luca 8:26-33 (E)
10. Fiica lui Iair. Matei 9:23-25 (NME), Marcu 5:35-43 (NME), Luca 8:49-56 (NME)
11. Femeia cu scurgere de sânge. Matei 9:20-22 (NME), Marcu 5:25-34 (NME), Luca 8:43-48
(NME)
12. Câțiva oameni bolnavi. Matei 13:58 (NME), Marcu 6:5-6 (NME)
13. Mulțimi. Matei 14:34-36 (NME), Marcu 6:55-56 (NME)
14. Fiica femeii siro-feniciene. Matei 15:22-28 (E), Marcu 7:24-30 (E)
15. Omul surd și mut. Marcu 7:32-35 (NME)
16. Omul orb. Marcu 8:22-26 (NME)
17. Copilul cu un duh rău. Matei 17:14-18 (E), Marcu 9:14-27 (E), Luca 9:38-43 (E)
18. Orbul Bartimeu. Matei 20:30-34 (NME), Marcu 10:46-52 (NME), Luca 18:35-43 (NME)
19. Robul sutașului. Matei 8:5-13 (NME), Luca 7:2-10 (NME)
20. Doi oameni orbi. Matei 9:27-30 (NME)
21. Demonizatul mut. Matei 9:32-33 (E)
22. Demonizatul orb și mut. Matei 12:22 (E), Luca 11:14 (E)
23. Mulțimi. Matei 4:23 (E), Luca 6:17-19 (E)
24. Mulțimi. Matei 9:35 (NME)
25. Mulțimi. Luca 7:21 (E)
26. Mulțimi. Matei 14:14 (NME), Luca 9:11 (NME), Ioan 6:2 (NME)
27. Mari mulțimi. Matei 15:30 (NME)
28. Mari mulțimi. Matei 19:2 (NME)
29. Orbul și șchiopul din templu. Matei 21:14 (NME)
30. Fiul văduvei. Luca 7:11-15 (NME)
31. Maria Magdalena și alții. Luca 8:2 (E)
32. Femeia gârbovă. Luca 13:10-13 (E)
33. Bărbatul cu dropică. Luca 14:1-4 (NME)
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34. Cei zece leproși. Luca 17:11-19 (NME)
35. Urechea robului. Luca 22:49-51 (NME)
36. Mulțimi. Luca 5:15 (NME)
37. Diverse persoane. Luca 13:32 (E)
38. Fiul slujbașului împărătesc. Ioan 4:46-53 (NME)
39. Invalidul. Ioan 5:2-9 (NME)
40. Bărbatul născut orb. Ioan 9:1-7 (NME)
41. Lazăr. Ioan 11:1-44 (NME)
Notă specială: Următoarea întâmplare merită o mențiune specială, deoarece afirmă în mod
specific că infirmitatea acestei femei era cauzată de un duh.
Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de
optsprezece ani de un duh de neputință; era gârbovă și nu putea nicidecum să-și îndrepte spatele. Când
a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputința ta“. Și-a întins mâinile peste
ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. (Luca 13:10-13)

Slujirea de vindecare a ucenicilor
Următoarele referințe îi vor ajuta pe cei care vor să exploreze desfășurarea lucrării de vindecare a
ucenicilor.
1. Descrierea lucrării lui Isus. Matei 11:2-6, Luca 7:18-23
2. Trimiterea celor doisprezece. Matei 10:1-11:1, Marcu 3:13-19, Luca 9:1-11
3. Trimiterea celor șaptezeci și doi. Luca 10:1-24
4. Încercarea ucenicilor de a alunga demoni. Matei 17:14-21, Mark 9:14-29, Luca 9:37-45
5. Puterea de a lega și dezlega. Matei 16:13-20
6. Marea Trimitere. Matei 28:16-20, Marcu 16:14-20, Luca 24:44-53, Fapte 1:1-11
7. Semne și minuni prin mâinile apostolilor. Fapte 2:22, 42-47
8. Vindecarea cerșetorului șchiop. Fapte 3:1-4
9. Rugăciune pentru credință și semne de vindecare. Fapte 4:23-31
10. Semn și minuni prin mâinile apostolilor. Fapte 5:12-16
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11. Slujirea lui Ștefan. Fapte 6:8-15
12. Slujirea lui Filip. Fapte 8:4-13
13. Anania și Saul. Fapte 9:10-19
14. Petru îl vindecă pe Enea (Lida). Fapte 9:32-35
15. Peter o vindecă pe Dorca (Iopa). Fapte 9:36-43
16. Slujirea lui Isus. Fapte 10:34-41
17. Vrăjitor lovit de Pavel cu orbirea. Fapte 13:4-12
18. Pavel și Barnaba în Iconia. 14:1-7
19. Bărbatul olog din Listra. Fapte 14:8-18
20. Ridicarea lui Pavel în Listra. Fapte 14:19-20
21. Sclava din Filipi. Fapte 16:16-40
22. Pavel la Efes. Fapte 19:8-20
23. Eutih înviat de Pavel. Fapte 20:7-12
24. Pavel își amintește de Anania. Fapte 22:12-21
25. Pavel în Malta. Fapte 28:1-10
26. Galateni 3:5
27. Evrei 2:4
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APENDICE C – MEDITAȚIE BIBLICĂ
DESPRE JUDECATĂ

După ce am descoperit că tendința mea de a judeca era cea care contribuia la mânia mea
crescută, L-am întrebat pe Domnul:
„Ce vrei să-mi arăți în legătură cu judecata?“
El a răspuns:
„Copilul meu, mânia ta nu era o problemă de judecată. Era o problemă de neiertare odată ce ai
făcut judecata. O judecată evlavioasă este bună. Dar să păstrezi în inima ta mânia care rezultă din cauza
unei judecăți pe care ai făcut-o te duce la necazuri. Poți să judeci cu o judecată dreaptă, să dai un verdict
evlavios și apoi să încredințezi subiectul în mâinile Mele după ce ai făcut ce ți-am spus Eu să faci. Deci
este o problemă de a-Mi încredința Mie judecata după ce partea ta este gata. Aici ai eșuat tu, fiul Meu.
Aici era păcatul.“
În cele ce urmează sunt meditațiile mele asupra versetelor despre „judecată“.

Versete despre judecată organizate pe categorii
Dumnezeu este Judecător peste națiuni și oameni
Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu, și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății.
(Geneza 15:14)
Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău,
departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! Cel de judecă tot pământul nu va face oare dreptate?
(Geneza 18:25)
Vrăjmașii Domnului vor tremura, din înălțimea cerului, El Își va arunca tunetul asupra lor;
Domnul va judeca marginile pământului. El va da Împăratului Său putere. Și El va înălța tăria Unsului
Lui. (1 Samuel 2:10)
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Domnul judecă popoarele; fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea!
(Psalm 7:8)
Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme. (Psalm 7:11)
El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire (Psalm 9:8)
Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta! (Psalm
9:19)
Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine! (Psalm
35:24)
Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăvește-mă de
oamenii plini de vicleșug și de fărădelege! (Psalm 43:1)
Atunci, cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Oprire (Psalm 50:6)
Se bucură neamurile și se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești
neamurile pe pământ. Oprire (Psalm 67:4)
El este tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuiește în Locașul Lui cel
Sfânt. (Psalm 68:5)
El va judeca pe poporul Tău cu dreptate și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire (Psalm 72:2)
El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe
asupritor (Psalm 72:4)
Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul și înalță pe altul (Psalm 75:7).
Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El, judecă în mijlocul dumnezeilor (Psalm 82:1)
Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Oprire (Psalm 82:2)
Scoală-Te, Dumnezeule, și judecă pământul. Căci toate neamurile sunt ale Tale. (Psalm 82:8)
Scoală-Te, Judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor! (Psalm 94:2)
Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește! De aceea lumea este tare și nu se clatină.“
Domnul judecă popoarele cu dreptate. (Psalm 96:10)
Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul
nostru: El ne mântuiește! (Isaia 33:22)
De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea“ Domnul,
Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:8)
Căci știm cine este Cel ce a zis: „A mea este răzbunarea Eu voi răsplăti.!“ Și în altă parte:
„Domul va judeca pe poporul Său.“ (Evrei 10:30)
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Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morți, să
răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici și mari, și să prăpădești
pe cei ce prăpădesc pământul. (Apocalipsa 11:18)
Am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel
credincios“ și „cel adevărat“ și El judecă și Se luptă cu dreptate. (Apocalipsa 19:11)
Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au
fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. (Apocalipsa 20:12)
Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe
morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. (Apocalipsa 20:13)
Dumnezeu deleagă judecata liderilor spirituali să o înfăptuiască
A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat înaintea lui de dimineața până
seara (Exodul 18:13)
Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei și fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și
legile Lui. (Exodul 18:16)
Ei să judece poporul în tot timpul; să ducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile
cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună
cu tine. (Exodul 18:22)
Ei judecau poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici
le judecau ei înșiși. (Exodul 18:26)
Să te duci la preoți, leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător, să-i întrebi, și ei îți
vor spune hotărârea legii. (Deuteronom 17:9)
Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului
Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoți
astfel răul din mijlocul lui Israel. (Deuteronom 17:12)
Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecat,
celui vinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. (Deuteronom 25:1)
Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea
în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. (Deuteronom 25:2)
Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. (Judecători 4:4)
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Tola a fost judecător în Israel douăzeci și trei de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Șamir.
(Judecători 10:2)
După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci și doi de ani.
(Judecători 10:3)
Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. (1 Samuel 7:15)
Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat,
ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. (1 Corinteni 5:3)
Ghid referitor la cum trebuie să judecăm
Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din
cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. (Levitic 19:15)
Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după
semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. (Deuteronom 16:18)
Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor
mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său... (Deuteronom 19:18)
Dă-mi dar înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci
cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare? (2 Cronici 1:10)
Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Și s-au temut de împărat, căci au
văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. (1 Împărați 3:28)
Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. (Ioan 7:24)
În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei
dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul
acela. (1 Corinteni 5:12,13)
Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să
judecați lucruri de foarte mică însemnătate? (1 Corinteni 6:2)
Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept,
care să fie în stare să judece între frate și frate? (1 Corinteni 6:5)
Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare,
cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat. (Coloseni 2:16)
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Modul în care a judecat Isus
Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele
auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va
lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui îl va omorî pe cel rău. (Isaia 11:3-4)
Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi; judec după cum aud, și judecata Mea este dreaptă,
pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. (Ioan 5:30)
Voi judecați după înfățișare; Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata Mea este
adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. (Ioan 8:15-16)
Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec
lumea, ci să mântuiesc lumea. (Ioan 12:47)
Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am
vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. (Ioan 12:48)
Ghid pentru a evita judecata nedreaptă
Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul
să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță.
(Matei 5:25)
Nu judecați, ca să nu fiți judecați (Matei 7:1)
Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura (Matei
7:2)
Nu judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți; iertați, și vi se va ierta. (Luca
6:37)
Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că
judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. (Romani 2:1)
Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei
scăpa de judecata lui Dumnezeu? (Romani 2:3)
Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine
mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. (Romani 14:3)
De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină
lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la
Dumnezeu. (1 Corinteni 4:5)
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Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de
Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. (1 Corinteni 11:31-32)
Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele
său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitorul Legii, ci
judecător. (Iacov 4:11-12)
Dumnezeu Îi deleagă judecata lui Isus
Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. (Ioan 5:22)

Principiile care stau la baza judecății
Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi
judecați după lege. (Romani 2:12)
Cine ești tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului
său; totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. (Romani 14:4)
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău. Căci toți ne
vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. (Romani 14:10)
Să nu ne mai judecăm dar unii pe alți. Ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru
fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. (Romani 14:13)
Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni (1
Corinteni 2:15)
Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, și ceilalți să judece. (1 Corinteni 14:29)
Un rezumat despre judecată: Dumnezeu este Stăpânitorul și Judecătorul final al lumii
(Apocalipsa 19:11, 20:12-13; Evrei 10:30; Isaia 33:22). Dumnezeu I-a delegat judecata lui Isus (Ioan
5:22) și liderilor spirituali (Exod 18:13,16,22,26; Deuteronom 17:9; 25:1-2; 1 Corinteni 5:3).
Dumnezeu ne dă numeroase orientări pentru cum să judecăm. Ele includ: că nu acorzi un respect
special bogatului sau săracului (Levitic 19:15; Iacov 2:2-4); să judeci drept (Deuteronom 16:18); să faci
cercetări amănunțite (Deuteronom 19:18); să te rogi pentru înțelepciune divină (2 Cronici 1:10); să nu
judeci după aparențe, ci cu judecată dreaptă (Ioan 7:24); să-i judeci pe cei din biserică, nu din afara ei (1
Corinteni 5:12); și să nu judeci în legătură cu mâncarea sau băutura sau cu o zi de odihnă, o lună nouă
sau cu Sabatul (Coloseni 2:16).
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Isus nu a judecat prin vedere, ci cu o judecată dreaptă (Isaia 11:3-4). El nu a judecat decât
conform cu ce I-a arătat Tatăl (Ioan 5:30). Cuvintele lui Isus vor fi folosite pentru a judeca oamenii în
ziua din urmă (Ioan 12:48).
Cel mai bine este să minimalizezi judecata. Modalitățile de a minimaliza judecata sunt: să nu
judeci decât dacă este absolut necesar (Matei 7:1); să te împaci repede cu adversarii tăi, în așa fel încât
să nu te ducă înaintea judecătorului (Matei 5:25); să știi că vei fi judecat cu aceeași asprime cu care îi
judeci pe alții (Matei 7:2); să nu-i judeci pe alții pentru aceleași lucruri pe care le faci și tu (Romani 2:1);
să nu-i judeci pe alții pentru ce mănâncă (Romani 14:3); să aștepți și să-L lași pe Dumnezeu să judece
inimile omului la judecata finală (1 Corinteni 4:5); să ne judecăm pe noi înșine, astfel încât Dumnezeu
să nu trebuiască să ne judece (1 Corinteni 11:31-32); să nu vorbești rău de fratele tău (Iacov 4:11-12).
Principiile care stau la baza judecății includ: să determini dacă o persoană a avut acces la lege
sau nu (Romani 2:12); să-L lași pe Dumnezeu să-i judece pe robii Lui (Romani 14:4); și să nu-i judeci
pe frații tăi (Roman 14:10, 13). Profeții și profețiile trebuie judecate (1 Corinteni 14:29). Cel
duhovnicesc îl judecă pe cel firesc; cel firesc nu-l poate judeca pe cel duhovnicesc (1 Corinteni 2:15).
Rezumatul meu personal referitor la judecată: Este mai înțelept să minimalizez judecata în
viața mea, deoarece judecata excesivă poate duce ușor la păcat, care aduce cu el multe repercusiuni
negative în viața cuiva.
Orice judecăți pe care le fac trebuie să curgă din timpul meu de jurnal cu Domnul. Dacă
Dumnezeu emite o judecată, eu trebuie să fac ce îmi spune El să fac și apoi să las deoparte orice mânie
personală referitoare la judecată înainte să apună soarele, altfel judecata s-a transformat în păcat din
partea mea. Să nu apună soarele peste mânia voastră.“ (Efeseni 4:26).
Aceasta este o distincție importantă pe care nu o făcusem în trecut. Eu țineam judecata și mânia
zile întregi, săptămâni, luni și ani. De asemenea, simțeam că să trăiești cu judecată și mânie împotriva
unei instituții este acceptabil. Acestea sunt locurile unde eu am păcătuit. Acestea sunt motivele pentru
care judecata din mine hrănea un duh de mânie. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai arătat asta.
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APENDICE D – MEDITAȚIE BIBLICĂ
DESPRE SEX

Înțelegeri din Proverbe 5 și 7 și din Cântarea lui Solomon despre vindecarea de poftă și creșterea
în dragostea maritală pură, vibrantă. Citește acest apendice cu voce tare ori de câte ori ești ispitit.
• Păstrează această învățătură ca pe lumina ochilor tăi (uită-te la ea)
• Leagă-ți-o de degete (las-o să-ți ghideze pașii)
• Scrie-o în inima ta (memoreaz-o)
• Fă din ea prietenul tău intim (ține-o aproape de tine)
Ca să fii păzit de adulter
(Proverbe 7:2-5)

Proverbe Capitolul Cinci – Capcanele imoralității
Femeia adulterină:
• Buzele ei sunt moi, ispititoare și din ele picură miere.
• Ea nu cugetă la calea vieții.
• Căile ei sunt instabile și ea nu știe asta.
• Sfârșitul întâlnirii cu o femeie adulteră estre amar ca pelinul.
• Ea taie adânc ca o sabie cu două tăișuri.
• Căile ei duc la moarte.
• Ea merge în Sheol.
Să evităm relațiile cu femeia adulterină:
• Mă țin la distanță de ea.
• Nu mă duc lângă ușa casei ei.
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Ce îmi va face o întâlnire cu o femeie adulterină:
• Îmi dau ei vigoarea.
• Îi dau ani din viața mea unui stăpân crud.
• Ea este umplută cu tăria mea.
• Bunurile mele dobândite cu trudă ajung în casa ei.
• Voi geme la final, când carnea mea va fi consumată.
Să te bucuri de dragostea soției tale în loc de o femeie adulterină:
• Îmbată-te de dragostea ei.
• Nu lăsa ca dragostea ei să plece la altul; să fie numai a ta.
• Fii binecuvântat cu dragostea ei.
• Bucură-te de ea.
• Lasă ca sânii ei să te satisfacă tot timpul.
• Fii încântat mereu de dragostea ei.
Dumnezeu Se uită la acțiunile mele:
• Dumnezeu vede toate căile mele.
• Nelegiuirile mele mă vor face rob.
• Voi fi ținut cu funiile păcatului meu.
• Voi muri pentru că nu am ascultat învățăturile.

Proverbe Capitolul Șapte – Vicleșugurile prostituatei
Cum să fii dus pe căi greșite de o adulterină:
• Fii simplu și fără minte.
• Du-te lângă casa ei.
• Pune întunericul să-ți acopere acțiunile întunecate.
• Remarcă felul seducător în care se îmbracă.
• Ești un bou dus la măcelărie.
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• Ești în robia unei proaste.
• Ficatul tău este străpuns.
• Asta te va costa viața.
Cum te duce o adulterină pe căi greșite:
• E vicleană în timp ce te invită înăuntru.
• E gălăgioasă, rebelă și obraznică.
• Ea iese să-și întâlnească prada.
• Ea inițiază contactul fizic.
• Ea pretinde că este bună și evlavioasă.
• Ea te flatează.
• Ea îți oferă o noapte întreagă de dragoste.
• Ea continuă până când ești sedus și o urmezi.
ASCULTĂ:
• Nu-ți lăsa inima să se îndrepte spre căile ei.
• Nu te abate pe cărările ei.
• Ea are mulți pe care i-a ucis.
• Ea te va duce în Sheol și la moarte.
——————— Gânduri tranzitorii ———————
Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească
decât să ardă. (1 Corinteni 7:9)
• Dacă nu ești căsătorit și ai probleme cu dorințele sexuale, atunci caută-L pe Dumnezeu să te
conducă spre un partener de căsătorie și în același timp caută-L și pentru harul de a-ți gestiona
sexualitatea în timp ce aștepți să te căsătorești.
• În timp ce Îl cauți pe Dumnezeu prin credință pentru un partener de căsătorie, urmează
călăuzirea Duhului Lui. Poate ești călăuzit să mergi într-un anumit loc și/sau să cauți un anumit semn
pentru a-ți găsi partenerul de căsătorie, așa cum a făcut robul lui Isaac (Geneza 24:1-14). Sau poate ești
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călăuzit pur și simplu să-ți continui munca de zi cu zi și partenerul tău de căsătorie va veni la tine, așa
cum a făcut Rebeca (Geneza 24:15-67). Urmează călăuzirea Domnului când te rogi ca Dumnezeu să vă
aducă împreună pe tine și pe partenerul tău de căsătorie.
• Un soț trebuie să fie cineva care să te ajute să împlinești destinul lui Dumnezeu pentru viața ta.
• În timp ce aprofundezi o relație cu un potențial soț, stai în locuri publice și folosește discreția în
acțiunile tale (mai ales în ceea ce are legătură cu atingerea), astfel încât să nu cazi în curvie.
• În căsnicie pot fi împlinite nevoile fizice ale unei persoane, dar ea tot trebuie să vegheze asupra
minții ei și să nu-i îngăduie poftei să domnească.
• Măsura de a nu te apropia de casa unei prostituate și de a fi astfel ademenit de ea și a-ți fi
străpuns ficatul ar trebui respectată și dacă ești căsătorit, și dacă ești singur (Proverbe 7:8-23). În lumea
de azi, asta ar însemna să creezi garduri de protecție, cum ar fi:
1. Nu te duce la secțiunile pentru adulți ale magazinelor care închiriază materiale video.
2. Nu intra într-un magazin care vinde reviste pentru adulți.
3. Nu merge la filme clasificate „R“ sau „X“.
4. Nu avea televiziune prin cablu sau satelit, sau, dacă ai, cumpără un televizor cu un CHIP care
blochează filmele clasificate „R“ și „X“.
5. Obține un serviciu care blochează toate materialele cu orientare sexuală de pe internet.
6. Nu merge în zone din oraș unde există servicii pentru adulți.
7. Nu te apropia de casa unei persoane de care ești atras sexual sau, dacă trebuie, nu merge
niciodată singur.

Cântarea lui Solomon – Bucuria și extazul dragostei maritale
Capitolul 1:
• Există dorință pentru săruturi pe gură.
• Sunt folosite uleiuri parfumate.
• Ei sunt împreună.
• Soțul o poate invita pe soție la un timp de întâlnire sexuală.
• Soția conștientizează frumusețea trupului ei.
• Soțul conștientizează frumusețea trupului soției lui.
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• Bijuterii și mărgele de aur și de argint sunt așezate pe trupul soției.
• Soțul poate sta toată noaptea între sânii soției lui.
• Soția îl recunoaște pe soțul ei ca fiind frumos.

Capitolul 2:
• Soțul conștientizează că soția lui este cea mai frumoasă dintre toate femeile.
• Îmbrățișarea și mângâierea fac parte din relația de dragoste.
• Soțul cere să vadă trupul gol al soției.
• Soțul cere să audă vocea dulce a soției lui.

Capitolul 3:
• Soția îl caută pe soțul ei.
• Soția se ține de soțul ei și nu îi va da drumul.
• Nunta este un prilej de bucurie.

Capitolul 4:
• Soțul descrie frumusețea fiecărei părți a trupului soției lui, începând de la cap și coborând spre
sâni.
• Pasiunea dragostei face ca inima soțului să bată mai repede.
• Dragostea soției este mai bună decât vinul.
• Buzele soției picură miere.
• Lapte și miere sunt sub limba soției.
• Soția își invită soțul să mănânce roade alese de la ea.

Capitolul 5:
• Soțul mănâncă și bea din soția lui.
• Când unul dintre cei doi vrea să facă dragoste, celălalt nu trebuie să caute scuze.

Capitolul 6:
• Există o plăcere reciprocă în fiecare dintre ei.
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Capitolul 7:
• Soțul descrie frumusețea soției lui începând cu picioarele ei, apoi coapsele ei, pântecele ei, sânii
ei, gâtul ei și capul ei.
• Soțul atinge fiecare parte, bucurându-se mai ales de sânii soției lui și de buzele ei.

Capitolul 8:
• Lor le place să se mângâie, să se dezmierde și să se iubească unul pe altul.
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APENDICE E – POVESTIRI DIN CHINA
DESPRE „RUGĂCIUNI CARE VINDECĂ INIMA“

În cele ce urmează este un buletin informativ de laudă trimis de Dr. Gary Greig. Dr. Greig a
slujit în calitate de profesor la Regent University și de Consilier Educațional al Consiliului Apostolic
pentru Responsabilitate Educațională. Dr. Greig a dat învățătură și apoi a condus un atelier de slujire
spirituală unde a practicat principiile din Ghidul „Rugăciuni care vindecă inima“ în această săptămână în
China. În cele ce urmează este raportul extraordinar al minunilor care au avut loc.
—————————————————
Îți mulțumesc ATÂT DE MULT pentru că te-ai rugat pentru noi ca familie și pentru slujirea mea
și pentru călătoria de învățătură din Taiwan din 29.03-09.04. Domnul S-a mișcat cu putere și sunt
recunoscător să fiu parte a ceea ce El face acolo.
Când am coborât din avion pe terminalul de aeroport din Taipei, Taiwan, am simțit o mantie a
autorității de la Domnul venind peste mine – autoritate de a vindeca bolnavi, de a scoate demoni și, CEL
MAI IMPORTANT, de a pregăti lideri din biserici să facă același lucru.
Niciuna din revărsările de la Dumnezeu nu s-ar fi întâmplat fără rugăciunile tale. Îți mulțumesc
atât de mult!
Dragoste și binecuvântări,
Gary, Catherine, Jon și Rivkah
—————————————————
Vineri 31.03 – Luni 03.04 – TAINAN (sud-vestul Taiwanului), BISERICA RHEMA, PASTOR
PHILIP YEN
Am dat învățătură despre Fundamentele Biblice ale Vindecării Interioare și scopul învățăturii și
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slujirii mele nu a fost doar să le slujesc, ci și să-I PREGĂTESC să se roage rugăciuni de vindecare
pentru alții.

VINERI NOAPTE, 31.03
12-15 oameni – inclusiv pastori de la alte biserici – din cei 60 sau 70 care au participat la
conferință au fost vindecați de dureri cronice de spate, de dureri de gât, de dureri de umeri și de
congestii ale plămânilor și sinusurilor, când au renunțat la a fi dedicați idolilor la nașterea lor și L-au
rugat pe Domnul să ierte idolatria familiilor și strămoșilor lor. O femeie în vârstă a răspuns unui cuvânt
dat de Domnul mie pentru cineva cu genunchi slăbiți și dureroși, mai ales dreptul. Când membrii echipei
de rugăciune și eu ne-am rugat cu ea, Domnul a vindecat complet durerea din genunchii ei în câteva
minute de rugăciune.
SÂMBĂTĂ, 01.04
În timpul de slujire, vreo opt femei au fost vindecate dramatic și rapid de durere de spate, gât și
umeri și de congestie a plămânului și a sinusurilor când și-au mărturisit idolatria din trecut și din trecutul
familiei lor și au renunțat la a fi dedicate idolilor la naștere. Aceste probleme de sănătate sunt produse de
duhuri de infirmitate și duhuri de ghicire și idolatrie care au intrat în oameni când ei au fost dedicați
idolilor din temple, când erau copii. Chiar și creștinii de a doua sau a treia generație trebuiau să renunțe
la dedicarea strămoșilor lor către idoli, pe când erau copii, și la idolatria strămoșilor lor pentru a fi
eliberați de aceste duhuri și a fi vindecați de starea spatelui, gâtului și umerilor. Când am poruncit
duhurilor de idolatrie, ghicire și infirmitate să plece din aceia pentru care ne rugam, duhurile dintr-o
femeie au făcut-o să țipe când plecau și au aruncat-o la pământ – dar slavă Domnului că au plecat și ea a
fost eliberată complet!
Domnul a vindecat și oameni care aveau un duh de infirmitate care le afecta partea dreaptă a
trupului (am slujit 8-10 persoane a căror parte dreaptă era afectată în acest mod) – partea dreaptă a feței,
urechea dreaptă, umărul și brațul drept și piciorul drept – și care fie aveau dureri, fie amorțeală în
întreaga parte dreaptă a trupului. Mâna dreaptă sau partea dreaptă este o imagine care reprezintă în
Scriptură TĂRIA (Psalm 18:35, 20:6, 110:1, 138:7, etc.). Mulți au fost vindecați de această stare când au
mărturisit că și-au dat tăria – cea mai bună parte din alimentele, banii și darurile lor – idolilor. (Domnul
m-a călăuzit spre Deuteronom 32:36-38 pentru a explica asta.) Alții au fost vindecați când au mărturisit
amărăciune și neiertare față de membrii familiei sau co-lucrători.
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Simon, un lider din biserica din Taiwan, avea o amorțeală în partea dreaptă a feței, durere în
partea dreaptă a capului și în urechea dreaptă și amorțeală în umărul și brațul drept. Duhul Sfânt mi-a
arătat că era un duh de infirmitate care intrase în el cu șapte ani în urmă, prin mânia lui față de colucrători. Când i-a iertat pentru ceea ce-i făcuseră amorțeala a părăsit întreaga lui parte dreaptă, în afară
de zona ochiului drept. Atunci Domnul mi-a spus că are nevoie să mărturisească privirea mânioasă a
ochiului lui la adresa co-lucrătorilor. Imediat ce și-a mărturisit mânia, duhul a plecat din ochiul lui drept
și el a fost vindecat complet!
Pastorul Mike dintr-o biserică baptistă din Tainan a fost de acord să ne lase pe mine și o echipă
de rugăciune să ne rugăm pentru el în fața publicului conferinței pentru a demonstra rugăciunea de
vindecare interioară. El a spus că se simte „închis“ emoțional. Când L-am rugat pe Isus să îl ducă la
sursa și originea acestor sentimente, Isus i-a amintit de tatăl lui care l-a pierdut într-o piață aglomerată
când era copil și de faptul că a fost umilit în public de bunicul lui și obligat să îngenuncheze în fața
idolilor familiei sale. Când L-am rugat pe Isus să vină în fiecare amintire, Isus l-a luat de mână și l-a dus
înapoi la părinții lui. În a doua amintire, Isus a împins idolul și S-a pus pe El Însuși în locul lui, astfel
încât Mike îngenunchea în fața lui Isus. De asemenea, Isus a rostit cuvinte puternice de adevăr pentru
Mike în aceste amintiri. SLAVĂ DOMNULUI, TOATE RĂNILE INTERIOARE CARE ÎL BLOCAU
PE MIKE AU FOST VINDECATE și Mike a simțit O ELIBERARE FIZICĂ ÎN TRUPUL LUI de la
Duhul Sfânt și, DE ASEMENEA, ELIBERARE EMOȚIONALĂ!
DUMINICĂ 02.04
Domnul mi-a spus să predic despre „rugăciunea credinței“ din Iacov 5:14-18 și despre ce
înseamnă, bazat pe exemplul lui Ilie din 1 Împărați 17-18, să auzi de la Domnul pentru ce spune El să te
rogi și să te rogi asta pentru o persoană bolnavă până când se vindecă.
În timpul slujirii de rugăciune în grup și al slujirii de rugăciune individuală, câțiva oameni au fost
vindecați de durere de spate, umăr și gât și de congestii după ce i-am condus într-o rugăciune în grup
prin care să mărturisească și să renunțe la idolatria din viețile lor și ale strămoșilor lor. O femeie mai în
vârstă care își pierduse 59% din vederea cu ambii ochi și vedea totul în ceață a fost vindecată complet și
a văzut totul perfect clar după câteva minute de rugăciune (ca în Marcu 8:22-26). Auzul cu urechea
stângă al unei alte femei, care fusese deteriorat de terapia cu radiații pentru cancer, a fost vindecat
complet și putea auzi din nou normal cu acea ureche. Câțiva oameni cu articulațiile mâinilor umflate au
fost vindecați de durere și umflătură. Un medic și soția lui au primit vindecare deplină numai după ce și190

au dat poverile Domnului și I-au dat anxietatea și frica legate de copiii lor. O femeie în vârstă care
fusese diagnosticată cu tumoare la sân, care probabil era canceroasă, a cerut rugăciune. Domnul mi-a
spus să o fac să mărturisească rebeliunea împotriva autorității din viața ei și din viețile părinților ei și
după ce a făcut asta a simțit că tumoarea s-a micșorat sub puterea Duhului Sfânt. SLAVĂ DOMNULUI!

LUNI, 03.04
Am împărțit oamenii în perechi pentru a se ruga unii pentru alții rugăciuni de vindecare conform
principiilor biblice pe care le-am predat și le-am arătat în timpul conferinței. Domnul atingea și vindeca
răni profunde în mulți în timp ce se rugau în perechi.
Prin vindecare interioară a fost ușor pentru cei mai mulți oameni să fie eliberați de duhuri
demonice. O femeie, totuși, care se convertise recent, se ruga cu partenera ei de rugăciune pentru o
amintire dureroasă, când duhurile din ea s-au manifestat și au făcut-o să fie aruncată jos de pe scaun și să
alunece pe podea strigând în chineză: „Isuse, Te urăsc, Isuse, Te urăsc!“ Am luat-o într-o cameră din
spate și am continua să o slujim. Duhurile au continuat să se manifeste și când le porunceam să tacă a
devenit clar că încă erau capete de pod în viața ei care împuterniceau duhurile și că duhurile făceau
zgomot și confuzie pentru a ne împiedica să-L auzim pe Domnul și să descoperim capetele de pod astfel
încât această femeie să poată fi eliberată de ele. A trebuit să ies din cameră înainte să Îl aud pe Domnul
spunând: „Trebuie să renunțe la a fi dedicată idolilor la naștere și să Mă roage să îi iert păcatul și păcatul
de idolatrie al familiei ei“. Când a făcut asta, aderența duhurilor asupra ei s-a rupt și ea a ieșit din camera
din spate virtual normală din nou. SLAVĂ DOMNULUI!
Domnul a atins și a vindecat mulți alții prin slujirea echipei de rugăciune. Un om cu funcționare
neregulată a valvei drepte a inimii a simțit că Duhul Sfânt vindecă valva când ne rugam pentru el.
Dumnezeu era atât de dornic să vindece și să elibereze oameni, era uimitor! DUMNEZEU ESTE ATÂT
DE BUN!
MARȚI 04.04-SÂMBĂTĂ 08.04 – TAICHUNG (TAIWAN-UL DE VEST), PAUZĂ LA
CENTRUL CREȘTIN DE ÎNCHINARE, LIDER APOSTOLIC PAUL CHU, PASTORI BARNABAS
ȘI LYDIA
Am dat învățătură despre Fundamentele Biblice ale Rugăciunii Strategice și Războiului Spiritual
și scopul învățăturii și slujirii mele a fost nu doar să mă rog pentru ei, dar și să-I PREGĂTESC să se
roage strategic pentru vecinii și orașele lor. Între 100 și 150 de lideri mijlocitori au venit la această
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conferință, din biserici din întregul Taiwan.
MARȚI, 04.04
În timpul de slujire Domnul a vindecat circa 18 oameni cu dureri de gât-umeri-spate pe care
mulți dintre ei le avuseseră toată viața lor, după ce au renunțat la dedicarea față de idoli de la naștere și
au mărturisit păcatul idolatriei din trecutul lor și din viețile strămoșilor lor. Șase sau șapte oameni, care
au răspuns la un cuvânt de la Domnul, au fost vindecați de durere cronică de genunchi. Trei oameni au
fost vindecați de probleme cu nasul și sinusurile.

MIERCURI, 05.04
Am fost conduși de liderul Rețelei Naționale de Rugăciune din Taiwan, Joy Chiung Lin, într-o
plimbare de rugăciune în jurul celui mai vechi templu din Taiwan, din secolul al XVII-lea, închinat
zeiței Matsu, numite „Regina Cerului“ de peste Taiwan. Când plimbarea de rugăciune a Rețelei
Naționale de Rugăciune a ajuns la alte două clădiri din nord-estul Taiwanului și nord-vestul Taiwanului
care fuseseră dedicate ca locuri de închinare la idoli, o clădire s-a scufundat cu 12 inch în pământ și a
devenit imposibil de folosit, și cealaltă clădire a fost distrusă de un taifun. Deci vom vedea ce se va
întâmpla cu acest templu!
În timpul sesiunilor de slujire, Domnul a vindecat câteva persoane de durere la încheieturile
mâinilor, alte câteva de infecții stomacale și una de ulcer. Trei sau patru oameni au fost vindecați de
probleme în partea dreaptă a corpului, cauzate de duhuri de infirmitate. O femeie tânără a fost vindecată
de durere cronică în umărul drept, brațul drept și de o fractură de os de la piciorul drept atunci când a
mărturisit idolatria de pe linia familiei ei. O altă femeie a fost vindecată de amorțeală în partea dreaptă a
corpului când i-a iertat pe cei doi frați ai ei pentru că au abuzat-o verbal. La început, când Domnul ne-a
arătat că trebuia să-și ierte frații, ea nu s-a putut gândit la nimic pentru care să-i ierte. Apoi Domnul mi-a
dat o viziune a fraților ei vorbindu-i abuziv. Ea a plâns timp de câteva minute în timp ce-i ierta și după
aceea a fost vindecată complet!
Nevoile oamenilor erau atât de profunde. Domnul mi-a spus că cineva de acolo simțea ca o
bandă subțire de metal în jurul capului și un tânăr a răspuns și ne-a spus că mama lui îl bătuse constant
în cap. El a primit o oarecare vindecare, dar avea nevoie de un nivel de vindecare mult mai profund.
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JOI, 06.04
Domnul ne-a spus să eliberăm ungerea Sa de revelație și de auzire a vocii lui Dumnezeu peste
oamenii care se rugau în perechi unii pentru alții după învățătură. Când am mers și ne-am rugat pentru
fiecare pereche, mulți au experimentat niveluri mai înalte de revelație de la Domnul când se rugau unii
pentru alții. Taiwanezii sunt foarte conservatori din punct de vedere cultural, deci a fost surprinzător să-i
văd pe câțiva dintre ei izbucnind sub puterea Duhului în râs, în plâns și în gemete când Duhul Sfânt îi
atingea și îi ungea.
Ne-am rugat cu pastorii și liderii în cadrul unor sesiuni private pentru vindecare interioară.
Câțiva dintre ei au avut experiențe dramatice de eliberare de duhuri care au ieșit din ei când Domnul a
vindecat rănile din trecut din inimile lor, de care erau atașați demonii din viețile lor.

VINERI, 07.04
Nevoile oamenilor erau atât de mari, încât ne-au rugat să dedicăm sesiunea de seară numai
rugăciunii pentru oricine care voia slujire. Am fost uimit să văd că 100-150 de oameni au rămas până la
orele mici ale dimineții următoare doar pentru a primi rugăciune de la mine și de la ceilalți pastori care
se rugau cu mine. Ne-am rugat opt ore întregi, de la 8:30 p.m. la 4:30 în dimineața următoare. Abia am
avut timp să fac un duș și să ajung la aeroport în acea dimineață!
Dumnezeu a fost atât de bun, prezența Lui vindecătoare a fost puternică întreaga noapte și până
dimineața devreme. Doi oameni au fost vindecați de durere de tunel carpian în partea de jos a brațelor.
Unul dintre ei, Joyce, un contabil, avea durerea de mai mult de un an. O femeie a fost vindecată de icter
și de o problemă de ficat legată de acesta.
Ne-am rugat cu un pastor luteran și cu soția lui care au venit la noi pentru rugăciune. Ea era
epuizată. Părea că fiecare soție de pastor pe care o vedeam lucrează constant și este epuizată. Domnul
ne-a spus să ne rugăm pentru ea să se odihnească în prezența Lui în fiecare zi cel puțin jumătate de oră și
să aibă hotărârea de a spune „nu“ altor lucruri pe care să le facă sau altor oameni.
O femeie care era profesor de școală a venit la rugăciune pentru o bătaie neregulată a inimii
(uneori până la 170 de bătăi pe minut) și pentru un sentiment de singurătate care dura de o viață întreagă.
Isus a dus-o înapoi la o amintire unde ea și mama ei mergeau zilnic printr-un cimitir, unde mama ei i-a
spus, când ea era fetiță, că trebui să aibă grijă de mama ei, pentru că îi era frică. Părinții trebuie să aibă
grijă de copiii lor, nu invers! Când această femeie și-a iertat mama pentru că a pus pe umerii ei o
responsabilitate falsă, prezența radiantă a lui Isus a venit în amintirea ei și a vindecat toată durerea din
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inima aceste femei, care o controla și se manifesta ca singurătate. De asemenea, Domnul i-a vindecat
inima în mod puternic!
O altă tânără femeie, care era reprezentant pentru export al unei companii taiwaneze, a spus că se
luptă constant cu frica și cu o dorință de a fugi de Dumnezeu. Când L-am rugat pe Domnul să o ducă la
sursa și originea – rădăcina – acestor întărituri, El i-a adus aminte că a fost răpită când era copil. Când ia iertat pe răpitori și noi L-am rugat pe Isus să vină în acea amintire, ea L-a văzut pe Isus luând-o, copil
fiind, de la răpitori și ținând-o strâns, protejând-o. Domnul a eliberat-o de duhul de frică de alienare prin
vindecarea memoriei ei de această traumă prin care acești demoni au intrat în viața ei. SLAVĂ
DOMNULUI!
Un tânăr cu un genunchi drept infectat, care era dureros și umflat, ne-a cerut să ne rugăm pentru
el. El avea infecția de șapte zile, așa că l-am întrebat ce altceva s-a întâmpla în viața lui cu șapte zile în
urmă. El nu s-a putut gândit la nimic imediat, dar în cele din urmă a menționat că, deși era creștin, se
închinase strămoșilor împreună cu familia sa cu șapte zile în urmă, la o sărbătoare națională de închinare
și onorare a duhurilor ancestrale ale familiilor. I-am explicat că încălcase prima poruncă, „Să nu ai alți
dumnezei în afară de Mine“ (Exod 20:2-3). Când I-a mărturisit asta Domnului și ne-am rugat pentru
genunchiul lui umflătura s-a redus cu 30-40% și toată durerea infecției a dispărut din genunchiul lui!
Mulți oameni au așteptat toată noaptea să se roage cineva pentru ei, nevoile fiind atât de
profunde și de presante.
Domnul mi-a spus că nevoile din biserica din Statele Unite sunt la fel de profunde, dar ele sunt
ascunse de noi și de către noi. Dumnezeu să ne ajute să le aducem la lumina Lui, astfel încât El să poată
să ne elibereze și să ne vindece, mai ales pe lideri (Ioan 3:19-21)!
ÎȚI MULȚUMESC ATÂT DE MULT PENTRU RUGĂCIUNI! Nu am fi putut vedea o
asemenea revărsare de la Dumnezeu fără rugăciunile tale pentru noi.
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APENDICE F – DAR DACĂ
MĂ ÎMPOTMOLESC?

Principiu de bază: Asigură-te că sunt deschise și folosite bulevardele de bază pentru primirea
harului lui Dumnezeu!
Când tu (sau clientul tău) nu experimentați vindecare așa cum știi că ar trebui să fie, determină
care bulevarde pentru primirea harului lui Dumnezeu sunt folosite și care nu.

Da sau Nu

Eu…
1. Aud vocea lui Dumnezeu și primesc viziune divină referitoare la această problemă, scriu
despre asta în jurnal și fac ce îmi spune Dumnezeu să fac.
2. Leg demonii când sunt atacat cu lucruri negative (adică: „Satan, te leg în Numele lui Isus.“,
„Isuse, eliberez puterea Ta pentru a face față acestei situațiiׅ.“
3. Caut, primesc și interpretez revelația de la Dumnezeu prin vise în legătură cu această
problemă.
4. Vindec această problemă a inimii adresându-mă ei folosind limbajul inimii (adică emoție,
curgere, imagini).
5. Am completat „Fișa de lucru aspecte care contribuie la această problemă“ referitoare la
problema respectivă.
6. M-am rugat cele șapte rugăciuni referitoare la această problemă (adică „Rugăciuni care
vindecă inima“).
7. Am completat o „Fișă de lucru Meditație Biblică“ referitoare la această problemă.
8. Am completat o „Fișă de lucru Pocăință Pasionată“ referitoare la această problemă.
9. Am ridicat garduri divine de protecție în zona acestei probleme.
10. Am primit sfat de la cei cărora le dau socoteală referitor la această problemă și am acționat
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pe baza lui.
11. Am mărturisit acest păcat sfătuitorului meu spiritual și m-am pus la dispoziție pentru dare de
socoteală în acest domeniu.
12. Funcționez în slujirea mea ordinată divin și slujesc altora viața lui Dumnezeu.
Dacă ai aplicat aceste 12 experiențe de bază ale creștinismului și încă sunt lupte cu probleme
nerezolvate ale inimii, atunci ar trebui să cauți un consilier spiritual pentru ajutor suplimentar.

196

APENDICE G – JURNALUL EXTINS
ACCELEREAZĂ PROCESUL DE VINDECARE

Exemple de lucruri pe care le-am scris în jurnal ca parte a
vindecării mele
O mare problemă în viața mea a fost mânia. Mă mâniam aproape din orice. Când am fost
vindecat de rana mâniei, Domnul mi-a spus următoarele în jurnalul meu, oferindu-mi un alt mod de a
privi lucrurile care mă mâniau. Te încurajez să scrii mai mult în jurnal despre problemele pentru care
cauți vindecare. EL ESTE Sfătuitorul Minunat.

Viziune divină extinsă și revelație referitoare la mânia împotriva
instituțiilor
Copilul Meu, tu vezi instituțiile ca fiind negative și rele și moarte. Ele nu sunt deloc așa. Unele
poate sunt parțial moarte, dar multe încă au multă viață în ele. Și cele mai bune instituții se reinventează
mereu în ceva ce este nou și vital și relevant pentru oamenii pe care îi slujesc. Cele mai bune biserici fac
asta. Cele mai bune firme fac asta și cele mai bune guverne fac asta. Deci să nu vezi toate instituțiile ca
fiind moarte, pentru că nu sunt.
Trebuie să vii alături de instituții, nu împotriva lor. Trebuie să le oferi viață și să găsești moduri
de a integra în ele ceea ce ți-am dat Eu. Ele nu sunt dușmanul tău. Ele trebuie privite ca prietenul tău.
Trebuie să vezi mâna Mea peste ele și harul Meu peste ele. Trebuie să le vezi ca fiind ale Mele și nu ale
vrăjmașului. Astfel vei putea să le oferi viața Mea.
Dacă îți închizi duhul față de ele, nu vei putea să dai, prin tine, darul Meu de viață pentru ele.
Primește-le ca parte a lucrării mâinilor Mele, deoarece toată istoria a fost plină de instituții și vei vedea
197

în cuvântul Meu că Eu sunt Cel care a creat guvernele și care domnesc peste ele. Eu sunt Cel care a creat
Cortul în pustie, cu toate modele și ceremoniile care au venit odată cu el. Toate acestea au devenit o
instituție. O instituție vie. O instituție creată de Mine și care Mă reflectă pe Mine. Asta trebuie să facă o
instituție adevărată. Ceea ce creezi tu trebuie să facă asta. Ceea ce creează alții trebuie să facă asta.
Așa că nu respinge instituțiile, ci vino alături de ele și privește-le ca pe lucrarea mâinii Mele.
Cele care au nevoie să fie reinventate în râul Meu de viață vor face asta sau vor muri. Acesta este
modelul universului. Cele care cad din râul vieții Mele mor. Cele care rămân în râul meu aduc multă
roadă pentru vindecarea națiunilor. Rămâi în râul Meu de viață. Nu lăsa mânia și amărăciunea să te
biruiască. Pentru că aceia vor cădea din râul Meu de viață.

Viziune și revelație extinsă referitoare la mânia împotriva
fariseismului și nevoia de opusul acestuia
Copilul Meu, tu crezi că fariseismul este hain și trebuie distrus. I-am distrus eu pe toți fariseii
când am umblat pe pământ? Nu, nu cred. I-am lăsat să meargă și să acționeze și chiar i-am lăsat să facă
tot ce pot ca să Mă distrugă. Dar ce au crezut ei că Îmi va aduce distrugerea, moartea pe Cruce, de fapt a
adus victoria Mea și lucrarea Mea în toate epocile.
Crezi că este mai puțin adevăr în viața ta decât a fost în a Mea? Crezi că nu fac ca toate lucrurile
să lucreze pentru binele celor care Mă iubesc și sunt chemați după planul Meu? Sigur că fac asta și sigur
că sunt în viața ta. Dacă aleg să ridic lucrarea ta mai sus și ea este atacată de farisei (ceva de care te temi
și care te mânie), pot ei să distrugă ce am intenționat Eu să fac? Nu, și încă o dată îți spun, nu! Nici
fariseii, nici satan. Ei pot face doar ce le dau eu tărie și suflare să facă. Eu sunt Domnul tuturor. Lucrarea
mânii lui satan este folosită doar pentru a sublinia avansarea scopurilor mele în universul Meu.
Cine ești tu să-ți îndrepți atenția asupra celor răi? Ți-am spus Eu să faci asta? Te-am învățat Eu
să faci asta? Nu, și încă o dată îți spun, nu! Ți-am spus să-ți îndrepți atenția asupra Mea și asupra
scopurilor Mele din viața ta și din lumea Mea. Deci de ce ochii tăi sunt la păgâni și la farisei? Dacă aleg
să-i folosesc pentru înaintarea scopurilor Mele, ce are asta cu tine? Tu ațintește-ți ochii la Domnul și
Stăpânul tău și totul va merge bine în viața ta. Iată, am vorbit, și iată, se va face.
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APENDICE H - KAY COX ÎMPĂRTĂȘEȘTE
EXEMPLE DE MODURI ÎN PLUS
ÎN CARE VINDECĂ DUMNEZEU

Mărturiile lui Key
Mark mi-a cerut să-mi amintesc câteva experiențe pe care le-am avut în consiliere, pentru a
demonstra validitatea principiilor pe care le-a descris în această carte. Fiecare caz și persoană este
unic/ă, deci este foarte important să urmezi direcția Duhului Sfânt când pui întrebări despre viețile lor și
slujești nevoilor lor. În cele mai multe cazuri, eu tai legăturile sufletești generaționale, dar nu folosesc
întotdeauna ca rutină toate rugăciunile enumerate de Mark. Ele au toate un loc în cazuri specifice la
momente diferite și reprezintă o bază bună de la care să pornesc.
Eu nu am vrut să fiu consilier. Când cel mai mic copil al meu, Michael, a mers la școală acum
patru ani, am stat în bucătărie și I-am spus Domnului: „Iată-mă, Doamne, fă cu mine ce vrei Tu.“ O
săptămână mai târziu, lucram cu pastorul Darryl Goodsell, care își petrecuse 23 de ani consiliind oameni
conform principiilor biblice și încrezându-se în Dumnezeu pentru toate nevoile lui materiale. El este un
om evlavios și blând care a împărtășit altruist cu mine și cu alții înțelegerea și revelația și experiența lui.
Darryl a fost mentorul meu timp de 18 luni, până când Domnul ne-a spus la amândoi, separat, că era
timpul ca eu să lucrez pe cont propriu.
Nu știam unde mă duce Domnul. În timp ce stăteam în sesiunile cu Darryl, mi se dădea câte un
cuvânt de cunoștință de la Domnul ca „gelozie“ sau „adulter“, care era relevant pentru persoana ce
primea consiliere. Am început să cred că Domnul voia să ne ocupăm de aceste probleme și am
descoperit că atunci când foloseam rugăciunea și supunerea începeau să apară mari schimbări. Domnul
m-a călăuzit spre seminarul lui Peter Horrobin despre vindecare prin eliberare și spre Ellel Ministry, care
au întărit și au zidit pe ceea ce eu învățasem cu Darryl. Nu văd viziuni în calitate de consilier, dar adesea
găsesc că este util să am pe cineva care să slujească alături de mine și care are viziuni. Asta ne ajută
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adesea să ne concentrăm rugăciunea asupra unor domenii specifice.
Eu sunt o casnică și mamă a trei copii care face ce îi cere Domnul. Nimic mai mult. Acestea sunt
câteva dintre modurile în care L-am văzut pe Domnul exprimându-Și puterea în viața mea.

*****
Într-o după-amiază de mai 1998, o doamnă de 37 de ani a venit la mine plângându-se de dureri
abdominale sâcâitoare. Ea fusese la câțiva medici care îi făcuseră diverse teste și au efectuat anumite
proceduri și trei operații, dar nu au ajuns la nicio concluzie de ce durerea era încă acolo. A abordat încă
un chirurg și o altă operație se profila în viitorul apropiat. Cineva i-a sugerat să vină să mă vadă înainte
de a intra din nou în operație.
După ce mi-a povestit destul de detaliat istoricul bolilor din familia ei, am întrebat-o dacă îmi
poate spune când a remarcat prima dată durerea. Ea mi-a putut spune luna exactă, și când am întrebat-o
ce făcuse diferit de comportamentul ei zilnic a spus că singurul lucru pe care l-a făcut a fost citirea
cărților de Tarot. Am întrebat-o dacă poate să o ierte pe doamna care citise, să se pocăiască de faptul că
a căutat acolo răspunsuri în legătură cu viața ei și să renunțe la orice participare viitoare la activități
oculte. Apoi am rupt orice legătură sufletească nedumnezeiască dintre ea și acest medium. Când m-am
rugat și am legat duhul de vrăjitorie, ea a spus că durerea părea să urce în abdomenul ei printr-o mișcare
de glisare și apoi a simțit că ceva se rupe și că durerea a dispărut. L-am rugat pe Duhul Sfânt să
restaureze orice deteriorare care fusese făcută organelor ei interne.
La întoarcerea ei la medic, ea i-a spus că durerea dispăruse în urma unei rugăciuni și că Domnul
o vindecase. A spus că el doar a zâmbit și i-a zis să facă o altă programare când se întoarce durerea.
Slavă Domnului, asta a fost cu aproape douăsprezece luni în urmă și încă nu este niciun semn de durere.
Ea a ajuns să-L cunoască pe Isus pentru prima dată în acea zi. A primit vindecare și a fost botezată în
Duhul și încă Îl urmează pe Isus și azi.

*****
Într-o noapte, în februarie 1999, lucram cu un grup de creștini, rupând judecăți și jurăminte
interioare pe care le făcuserăm când eram copii, mai ales judecăți la adresa părinților, profesorilor,
prietenilor, dușmanilor noștri și la adresa oricui altcuiva pe care ni-l arăta Duhul Sfânt. După ce ne-am
pocăit de aceste judecăți și jurăminte și am rupt orice legături sufletești nedumnezeiești cu acești
oameni, ne-am rugat și i-am iertat pe cei care ne-au rănit în vreun fel. Un bărbat a ieșit din grup și mi-a
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spus că, atunci când și-a iertat soacra, durerea din genunchi a devenit aproape imposibil de suportat și
apoi a fost ca și cum a sărit ceva și durerea a dispărut. El avusese dureri puternice de genunchi ani de
zile și nu înțelesese că amărăciunea și neiertarea pe care le avea față de soacră se manifestau în oasele
lui. Câți dintre noi cred că e greu să-și ierte frații și surorile sau să nu țină ranchiună? „O inimă veselă
este un bun leac, dar un duh zdrobit usucă oasele“ (Proverbe 17:22).

*****
Într-o duminică dimineață înainte de biserică, o femeie s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă
mă pot ruga puțin înainte să înceapă serviciul. Ea experimenta durere în antebraț de ceva vreme și asta
începuse să o deranjeze foarte tare. Ne-am rugat în liniște câteva minute și L-am rugat pe Duhul Sfânt să
ne arate care era cauza rădăcină a durerii. După câteva momente ea a deschis ochii și a spus că Duhul
Sfânt i-a arătat că fusese implicată într-o ședință de spiritism când era copil. S-a pocăit de asta, L-a rugat
pe Domnul să o ierte și a renunțat la orice implicare viitoare în vrăjitorie. Când am legat duhul de
necromanție, durerea s-a mutat și a ieșit prin degetele ei. Ea a fost încântată că încă o dată Domnul îi
răspunsese la rugăciuni și că fusese vindecată.

*****
Într-o sâmbătă după-amiază, acum circa optsprezece luni, am auzit o bătaie în ușă și acolo stătea
o femeie de 34 de ani pe nume Tracey. Tracey trăise la distanță de câteva blocuri de casa noastră și îl
cunoscuse pe soțul meu pe când mergeau la aceeași biserică. Am invitat-o la o ceașcă de ceai și, pe când
mergea încet prin holul nostru, cu ajutorul unui baston, am remarcat că avea o grimasă de durere la
fiecare pas pe care îl făcea. Mi-a spus că în 1996 căzuse la spitalul local și se rănise singură și că încă
avea durere la genunchi. Apoi, șase luni mai târziu, fusese implicată într-un accident de autobuz în care,
pe când își făcea loc spre partea din spate, șoferul a pus frână brusc pentru a preveni un accident,
trimițând-o în zbor prin aer. Ea a ajuns în fața autobuzului, jos pe scări. Trupul ei nu își revenise din
niciunul dintre accidente și acum simțea că avea nevoie de baston pentru a o ajuta, făcându-i mersul un
pic mai puțin dureros.
Cu câteva luni înainte ca Tracey să intre în scenă, eu participasem la una dintre conferințele Ellel
ale lui Peter Horrobin, unde am fost învățați despre efectele șocului și traumei. Peter a demonstrat foarte
clar cum, atunci când suntem implicați în accidente, trupurile noastre fizice participă, dar sufletele și
duhurile noastre sunt din păcate neglijate. Când Tracey a ales să ierte oamenii responsabili pentru
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accidentele ei și să se pocăiască de orice amărăciune și resentiment pe care le-a avut față de oricare
dintre ei, m-am rugat și Duhul Sfânt a slujit-o. Ea a mărturisit că o senzație de căldură a venit peste ea și
a început să simtă că trupul ei este vindecat. Entuziasmul ei era contagios când a ieșit din cameră să le
spună copiilor noștri despre vindecare. O oră mai târziu soțul meu a venit acasă de la muncă și ea a
alergat pe hol pentru a-l primi cu o îmbrățișare călduroasă și a-i împărtăși veștile ei bune. Tracey nu mai
avea nevoie de baston, din moment ce durerea dispăruse de tot. Isus îi vindecase trupul frânt.

*****
Recent, o altă persoană pe care am slujit-o m-a sunat să-mi spună „mulțumesc“. Ea trebuia să
facă o operație, dar, după două sesiuni în care a rupt legăturile sufletești, judecățile și jurămintele
interioare și a experimentat vindecarea interioară care a venit odată cu asta, nu mai are nevoie de
operație și medicii i-au spus asta foarte clar. Slavă Domnului!

*****
O tânără a sunat dintr-un oraș de pe coastă să întrebe dacă poate veni să mă vadă, deoarece
sângera de ani de zile și, la vârsta de numai 19 ani, urma să aibă o histerectomie. Ea urma să aibă
operația vineri, așa că am reușit să schimb anumite programări cu clienții mei și să petrec ziua
consiliind-o pe ea. Ne-am ocupat de câteva aspecte destul de tragice și Duhul Sfânt ne-a călăuzit să ne
rugăm în legătură cu niște dureri specifice. Până la finalul după-amiezii, când mergea spre spital pentru
verificarea de dinaintea anesteziei, părea fericită și eliberată. În următoarea zi, când ginecologul ei a
examinat-o, ea i-a spus că sângerarea s-a oprit. Operația a fost anulată în ultimul moment și ea s-a întors
la familie. M-a sunat după câteva luni să-mi spună că era în continuare bine și că sângerarea nu se
întorsese. A fost ca o salvare în ultimul moment și Domnul i-a ascultat rugăciunile.

*****
O femeie de 28 de ani din Macksville era în vizită cu sora ei și a făcut o programare când a ajuns
aici. Ea avea dificultăți în încercarea de a-l ierta pe tatăl ei pentru că a abandonat-o când era bebeluș. Ca
efect, nu a mai vorbit cu el timp de 13 ani. Când am trecut prin ruperea legăturilor sufletești
generaționale și pocăință de atitudinile rele și de judecăți, a simțit că o povară uriașă se ridică de peste ea
și L-am rugat pe Duhul Sfânt să o ajute să ajungă într-un loc în care putea să-l ierte pe tatăl ei pentru că
nu a fost acolo pentru ea. A plâns mult și în cele din urmă l-a putut ierta. L-a sunat când a ajuns acasă și
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i-a spus că l-a iertat și că îl iubea foarte mult. A început o nouă relație în acea zi și ea a găsit că este mult
mai ușor să-l „onoreze pe tatăl ei“ așa cum Domnul vrea să facem cu toții. Isus poate umple orice gol pe
care îl avem; trebuie doar să cerem.

*****
Ultima vindecare a avut loc acum câteva luni și doamna, Helen Henderson, a avut deosebita
amabilitate de a împărtăși mărturia ei cu voi. Îi mulțumesc lui Helen pentru sinceritate și deschidere. Ea
a dat mult din timpul și energia ei pentru a împărtăși mărturia cu multe dintre bisericile și școlile din
zona Newcastle și continuă să-I dea slavă și glorie Dumnezeului Atotputernic pentru vindecarea ei
minunată. Nu am mai văzut niciodată o asemenea credință! Iată povestea lui Helen.
Povestea începe la 6:00 AM, pe 9 septembrie 1999. I-am spus soțului meu John că mă simt rău –
amețită. 8.00 AM – la școală (sunt profesoară) – i-am spus unei prietene că dacă nu mă voi simți mai
bine în curând mă voi duce acasă, apoi am leșinat pe podeaua rece.
M-am trezit foarte confuză și cu o slăbiciune în partea stângă. Am fost dusă la spital, unde am
fost diagnosticată cu un atac (accident cardiovascular, în terminologie medicală). Am fost transferată la
Warners Bay Private Hospital sub supravegherea unui medic specialist. Eram complet paralizată pe
partea stângă și-mi recunoșteam cu greu prietenii și cunoștințele.
Diagnostic final - creierul meu pur și simplu s-a oprit și nu mai funcționa corect. De ce? Medicul
nu mi-a putut spune.
Săptămânile care au urmat internării mele în spital au fost cele mai întunecate din viața mea.
Oamenii veneau să mă viziteze și comentau despre cât de calmă și senină păream. În realitate, îmi
petreceam cea mai mare parte a orelor când eram trează concentrându-mă asupra păcatului meu. Satan
avea de lucru să mă convingă că nu eram vrednică de dragostea lui Dumnezeu. Nu aveam capacitatea de
a vedea posibilitatea de a fi vreodată restaurată până la sănătate fizică sau, din această cauză, spirituală.
Plângeam încontinuu până mă culcam și aveam coșmaruri groaznice când dormeam. Fizic, făceam pași
mici. Am început să mă dau jos din pat pentru perioade scurte de timp care au crescut treptat. Făceam
zilnic fizioterapie și am început să-mi folosesc brațul pentru a face eforturi mici, dar încă nu-mi puteam
folosi piciorul. Piciorul meu era amorțit și trebuia să port o atelă pentru a-l ține la loc.
Adevărata poveste, însă, a început câteva luni mai devreme. Iubitul meu tată a murit pe 10 iunie
1999. Moartea lui m-a făcut să intru într-o stare de durere profundă, la limita disperării. Nu m-am putut
obișnui cu pierderea tatălui meu. În plus, am fost operată la o săptămână după înmormântarea tatei. La
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vizita medicală de după operație, chirurgul meu, care e creștin, a spus că fizic sunt bine. Apoi a întrebat
cum eram de fapt. I-am explicat că simt că am probleme reale, deoarece o cameră izolată și un pat arătau
bine pentru mine. M-a întrebat ce vrea să fac. „Să o văd pe soția ta Kay“, am răspuns.
Era o luptă întreaga zi, dar în cele din urmă am sunat-o și am programat o vizită, neștiind exact la
ce să mă aștept, dar deschisă spre ceea ce urma să facă Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu, în harul Lui,
m-a binecuvântat în acea zi. Poveri de o viață au fost ridicate de peste mine. Eram epuizată complet, dar
entuziasmată de ce făcuse Dumnezeu pentru mine. Bănuiesc că mă așteptam ca viața să devină mai
ușoară. Nu a devenit! Dar eram mai capabilă să mă descurc cu lucrurile care mi se întâmplau. Cred că
am fost atacată nu numai în lumea fizică, ci și în lumea spirituală. Satan avea treabă cu mine. Cred că pe
20 septembrie el a crezut că a câștigat, dar Dumnezeu avea alte planuri.
În timpul spitalizării, prietenii au venit să mă vadă – atât de multă dragoste, atât de multă
bunătate. Oameni complet străini mi-au trimis flori și s-au interesat de starea mea, dar asta nu a avut
efect real asupra mea. Am devenit tot mai întunecată. Am o prietenă foarte apropiată, Margaret. Am fost
prietene întreaga viață. Ea a recunoscut și a știut ce experimentam, deoarece soțul ei, Neil, trecuse printro experiență similară. Ea a fost singura persoană pe care am lăsat-o să vadă ce se întâmpla cu adevărat
cu mine. Mi-am vărsat frustrarea, mânia și resentimentele asupra ei și ea a stat și m-a lăsat s-o fac și mia slujit cu multă dragoste dragostea lui Dumnezeu. Nu că nu apreciam dragostea și grija arătate mie. Pur
și simplu nu-i puteam lăsa pe alții să-mi vadă sentimentele reale... FRICA și nevrednicia totală de
dragostea lui Dumnezeu. În acest punct eram spitalizată de nouă săptămâni și lucrurile nu arătau bine
pentru mine.
Medicul meu specialist este un bărbat foarte inteligent și foarte viclean. El nu este creștin, dar
Dumnezeu nu a fost limitat de asta. El i-a cerut chirurgului meu să aranjeze ca soția lui Kay să vină să
mă viziteze, din moment ce nu mă făceam mult mai bine. De ce nu făceam asta? Are legătură cu ceea ce
simțeam în legătură cu mine însămi la acel moment.
Când Kay m-a sunat să stabilim o întâlnire, știam că Dumnezeu este în controlul situației. Știam
și credeam că Dumnezeu mă va vindeca. Nu numai vindecarea fizică de care, evident, aveam nevoie, ci
și, mai important, vindecarea de problemele mentale, emoționale și spirituale cu care mă confruntam.
Crezând că voi fi vindecată, am început să le spun tuturor celor cu care veneam în contact: asistente,
medici, prieteni și familie, de fapt, aproape tuturor, și toți au exprimat diverse grade de credință. I-am
cerut familiei mele și grupului meu să se roage.
Kay a venit la timp cu Jenny Parkinson, mijlocitoarea ei, și părea că am trecut la treabă aproape
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imediat. Erau diverse probleme de care trebuia să ne ocupăm legate de păcatul din viața mea și păcatul
generațiilor trecute din familia mea. Rugăciunea care mi s-a cerut să o spun a fost foarte dificilă,
deoarece trebuia să rostesc cu voce tare lucruri pe care chiar nu voiam ca alții să le știe. Din fericire,
Domnul m-a ajutat să fac asta.
Când Key a început să se roage pentru vindecarea mea fizică, ea nu s-a rugat în general, ci foarte
specific, pentru fiecare parte a trupului meu care trebuia vindecată. Ea a început prin a se ruga pentru
creierul meu – fiecare parte individuală: neuroni, vase de sânge, nervi, materia cenușie, materia albă etc.
Acest proces a fost urmat de membrele mele. Când Kay a terminat să se roage pentru brațul meu, mi-a
spus să-l ridic – și l-am ridicat chiar deasupra capului! Înainte de asta îl puteam ridica numai cu mare
concentrare și nu deasupra capului. Kay a continuat cu partea de jos a trupului meu, rugându-se în cele
din urmă pentru piciorul meu. A luat atela de pe piciorul meu și mi-a spus să ridic piciorul pe genunchiul
ei. Am făcut asta automat! Eram absolut uimită! Nu puteam face asta înainte, și totuși acum puteam.
Apoi mi-a spus să merg prin cameră. Am făcut și asta! Apoi a deschis ușa și eu am alergat pe întregul
hol. Am fost copleșită de fericire și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, deoarece a făcut asta pentru
mine.
Veștile s-au răspândit curând în spital și asistentele au venit de peste tot să fie martore la acest
„incredibil“ în termeni umani. O asistentă era atât de confuză de ceea ce a văzut, mi-a luat brațul și a
mers cu grijă cu mine înapoi în salonul meu. Mi-am sunat soțul să-i spun ce se întâmplase și el a crezut
că am înnebunit complet. Nu putea înțelege ce-i spuneam. În cele din urmă, Kay a luat telefonul și l-a
convins că spuneam adevărul. El a ajuns la spital în timp record. Bucuria de pe fața lui când m-a văzut
este ceva ce nu voi uita niciodată.
Cele mai multe reacții față de vindecarea mea au fost pozitive, cu excepția unei asistente. Ea a
fost foarte negativistă și ostilă. Această reacție a avut un efect interesant asupra mea. M-a făcut foarte
temătoare, atât de mult încât nu am vrut să părăsesc salonul. Am sunat-o pe prietena mea Margaret, care
a recunoscut ce se întâmpla. Satan încerca să mă jefuiască de victoria și de binecuvântarea pe care
Domnul mi le dăduse. Când m-am rugat, problema a dispărut. Când am ieșit din salon, acea asistentă
tocmai plecase din camera asistentelor.
A trebuit să aștept douăzeci și patru de ore să-mi văd medicul și să fiu externată. Când el a vorbit
cu mine, a spus că eram una dintre cele trei vindecări miraculoase pe care le-a văzut în acest timp ca
medic și pe care nu și le putea explica. De asemenea, nu a vrut să mai vin la controale – eram vindecată.
Marți, 16 noiembrie, Dumnezeu m-a vindecat. Cel mai important lucru din toate acestea pentru
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mine este că am recunoscut că nimic din ce am făcut sau aș putea face nu-mi va schimba starea. În harul
Lui, Dumnezeu m-a întregit. El mi-a dat viața înapoi. Nu știu de ce a ales El să facă asta pentru mine. Eu
categoric nu o merit. Tot ce știu este că slava Îi aparține Domnului. Numai El e vrednic de lauda noastră
și vreau să le spun altora despre măreția și dragostea Lui.

***************
În scrisoarea sa către ceilalți medici implicați în îngrijirea lui Helen, medicul ei specialist a
descris recuperarea ei ca... vindecare prin credință. Helen a avut credință și a vrut să fie vindecată.
Domnul a fost glorificat și mulți au văzut puterea Lui în acea noapte și au primit veștile bune ale lui Isus
când Jenny și eu am putut vorbi cu pacienții și cu personalul care umpleau coridoarele în urma agitației
create.
De-a lungul celor trei ani și jumătate cât am făcut lucrarea Domnului, am avut privilegiul de a
vedea multe vindecări miraculoase – vindecări fizice, vindecări emoționale și vindecări spirituale – și nu
mă satur niciodată să văd puterea minunată a Duhului Sfânt la lucru. Nu mă satur niciodată să văd fețe
radiind când Duhul Sfânt transformă doliul oamenilor prețioși ai lui Dumnezeu în dans. În unele
dimineți încă mă voi trezi la ora 4:00 AM întrebându-mă „Chiar s-a întâmplat asta?“ și spunând „Îți
mulțumesc, Isuse, că suntem liberi datorită sângelui Tău prețios care s-a vărsat, noi avem viața de
înviere! Tu ești real. Noi avem autoritate pe acest pământ când Te lăsăm pe Tine să ne folosești.“

Exercițiu de jurnal în ambele direcții
Doamne, ce ai vrea să-mi spui referitor la adevărurile din acest capitol?
Pentru mărturii suplimentare, mergi la Apendicele E – Slujind „Rugăciuni care vindecă
inima“ în China.
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APENDICE I – GRUPURI COMUNE
DE DUHURI

Poți ușor să alungi în același timp trei sau mai multe duhuri legate strâns. Deci în pregătirea
pentru eliberare îți sugerez să alcătuiești o listă a duhurilor de care ai devenit conștient când ai completat
primele șase rugăciuni din „Rugăciuni care vindecă inima“. Încearcă să grupezi aspecte legate în cel mai
potrivit cluster. De exemplu, îndoiala, frica și necredința pot constitui un cluster; respingerea,
inferioritatea și abandonul pot constitui un alt cluster. În fiecare cluster pune cuvântul „cel mai tare“
alături de ceea ce simți că este forța cea mai puternică din cluster și cuvântul „alimentator“ alături de
ceea ce simți că este sursa principală a acestei forțe.
Probabil ai mai mult de o rană a inimii, deci vei repeta acești pași pentru fiecare rană a inimii.
Când eliberarea este completă, aceste liste vor servi ca aducere aminte și trecere în revistă a întăriturilor
demonice și aspectelor de care te-a eliberat Hristos. Odată ce este identificat un grup, poți face autoeliberare, deși recomandarea mea este să inviți un cuplu de persoane pregătite pentru eliberare să te
slujească pentru asta.

Mai jos este un model de grupuri comune de duhuri
Acestea sunt doar exemple, concepute pentru a vă stimula gândirea și reflecția în timp ce Îi cereți
Domnului să vă arate ce aspect din inima voastră are nevoie de vindecare și eliberare.
MÂNIA este duhul cel mai puternic – judecata este sursa primară de alimentare
• ură
• răutate
• violență
• crimă
• temperament
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• răzbunare
• represalii
• neiertare
• amărăciune
FRICA este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este îndoiala
• frica de autoritate
• frica de oameni
• necredința
• duhul de fugă
• duhul de responsabilitate falsă
• groază, îngrijorare, anxietate
• frica de cancer
LIPSA FINANCIARĂ este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este lăcomia
• credința în sărăcie
• jefuirea lui Dumnezeu prin faptul că nu dai zeciuială
• necredința în binecuvântările din legământ
• lăcomia
• datoria
• necinstea
• idolatria posesiunilor
• eșecul
SENZUALITATEA este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este pofta și fantezia
• pornografia
• sexul premarital
• abuzul sexual
• curvia/adulterul
• sexul demonic
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• violul
• legarea/controlul
• incestul
DEPRESIA este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este autocompătimirea
• respingerea
• disperarea
• neajutorarea
• lipsa de speranță
• tristețea
• retragerea
• sinuciderea
DOLIUL este cel mai puternic duh – sursa primară de alimentare este pierderea
• disperarea
• inima frântă
• durerea
• părerea de rău
• chinul
• plânsul
• angoasa
• agonia
RUȘINEA este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este vinovăția
• mânia
• condamnarea
• dizgrația
• jena
• ura
• ura de sine
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• autocompătimirea
• inferioritatea
ABANDONUL este cel mai puternic duh – sursa primară de alimentare este izolarea
• dezertarea
• divorțul
• singurătatea
• neglijarea
• respingerea
• autocompătimirea
• victimizarea
• intimitatea blocată
ÎNȘELAREA este cel mai puternic duh – sursa primară de alimentare este infidelitatea
• înșelarea
• confuzia
• negarea
• minciuna
• secretoșenia
• șmecheria
• faptul de a fi nedemn de încredere
• auto-înșelarea
INSTABILITATEA MENTALĂ este duhul cel mai puternic – sursa primară de alimentare este
isteria
• nebunia
• constrângerile
• confuzia
• paranoia
• schizofrenia
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APENDICE J – CONVINGERI NEDUMNEZEIEȘTI/
CUVINTE DE BLESTEM ȘI JURĂMINTE
CORESPUNZĂTOARE
ÎNLOCUIEȘTE-LE CU CONVINGERI ȘI SCOPURI
DUMNEZEIEȘTI
CORESPUNZĂTOARE

MODEL COMPLETAT
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Doamne, ce așteptări negative contribuie la

Doamne, ce jurăminte interioare contribuie

(starea rănii inimii)?

la (starea rănii inimii)?

Mă aștept să.../cred că...

Deci jur să fac asta... (o acțiune)

1

Probabil voi eșua

renunț și să mor.

2

Nu voi avea libertate financiară – niciodată

pun semn de egalitate între sărăcie și evlavie.

suficient
3

Păcatul meu este de neiertat

îl ascund de Dumnezeu.

4

Nu merit binecuvântarea lui Dumnezeu

o fac pe cont propriu.

5

Copiii mei se vor răzvrăti

caut să-i controlez.

6

Viața este nedreaptă & Dumnezeu nu intervine

nu am încredere și mă retrag.

7

Oamenii nu mă vor accepta

pun un zid de protecție.

8

Trebuie să fiu perfect

mă străduiesc mult.

9

Bărbații nu plâng

îmi înăbuș sentimentele

10

Nu sunt bun

acționez pe baza impulsurilor mele rele

11

Nu sunt foarte talentat, deci nu pot reuși

nu încerc să realizez lucruri mari

12

Forțele din jurul meu sunt prea puternice

stau invizibil, ca să nu fiu strivit

Mă pocăiesc pentru convingerea

Mă pocăiesc pentru jurământul interior că

nedumnezeiască potrivit căreia...

voi...

13
14
15
16
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Doamne, ce vrei să-mi spui pentru a înlătura

Aleg să ascult de ceea ce Tu, Doamne, mi-ai

această minciună?

spus.

Totuși, Dumnezeu spune...

Deci îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt,
să...

1

„Te voi face să prosperi“

pășesc prin credință.

2

„Îți voi da puterea să faci avere“

mă încred în Dumnezeu pentru prosperitate
financiară.

3

„Sângele Meu spală toate păcatele tale”

mă pocăiesc și sunt curățat.

4

„Ți-am oferit o țară cu lapte și miere“

intru în posesia țării promise mie.

5

„… nu se vor abate de la calea pe care trebuie

îmi învăț copiii, nu să-i provoc.

să meargă”
6

„Eu fac ca toate lucrurile să lucreze spre binele

cred că Dumnezeu domnește peste toate.

tău”
7

„Transmite dragostea Mea altora.”

rămân deschis și iubitor.

8

„Eu sunt Cel desăvârșit.“

mă încred în perfecțiunea lui Dumnezeu, nu în a
mea.

9

„Isus a plâns.“

fiu receptiv la emoțiile inimii mele.

10

„Ești neprihănit prin Hristos.“

mă îmbrac cu neprihănirea lui Hristos.

11

Pot totul în Hristos, care…

Îl văd pe Hristos la dreapta mea,
împuternicindu-mă. (Fapte 2:25)

12

Sunt așezat cu Hristos în locurile cerești

domnesc cu Hristos peste forțele răului.

Accept ce mi-a spus Dumnezeu că...

Îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt, să...

13
14
15
16
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APENDICE K – CONVINGERI NEDUMNEZEIEȘTI/
CUVINTE DE BLESTEM ȘI JURĂMINTE
CORESPUNZĂTOARE
ÎNLOCUIEȘTE-LE CU CONVINGERI ȘI SCOPURI
DUMNEZEIEȘTI
CORESPUNZĂTOARE
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Doamne, ce așteptări negative contribuie la

Doamne, ce jurăminte interioare contribuie

(starea rănii inimii)?

la (starea rănii inimii)?

Mă aștept să.../cred că...

Deci jur să fac asta... (o acțiune)

Mă pocăiesc pentru convingerea

Mă pocăiesc pentru jurământul interior că

nedumnezeiască potrivit căreia...

voi...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Doamne, ce vrei să-mi spui pentru a înlătura

Aleg să ascult de ceea ce Tu, Doamne, mi-ai

această minciună?

spus.

Totuși, Dumnezeu spune...

Deci îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt,
să...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Accept ce mi-a spus Dumnezeu că...

Îmi propun, prin puterea Duhului Sfânt, să...
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APENDICE L – VINDECARE INTERIOARĂ
PENTRU SITUAȚII INFERNALE

Cultura noastră spune că „o imagine valorează cât o mie de cuvinte“. Este adevărat? Eu cred că
da. Viața este alcătuită din scene individuale. Unele scene sunt pozitive și unele sunt negative. Imaginile
poartă în ele o mare putere. O imagine este la fel de tare ca o mie de mărturii. Dacă o imagine s-ar
combina cu o mie de mărturii, gândește-te cât de puternic ar fi!
Să spunem că o femeie are o imagine negativă despre bărbați în mintea ei pentru că un bărbat a
violat-o. Ea poate știe că trebuie să ierte orice are împotriva oricui (Marcu 11:25) și că nu trebuie să lase
soarele să apună peste mânia ei (Efeseni 4:26). Deci poate ea spune de o mie de ori „îl iert“. Dar dacă
păstrează în mintea ei o imagine a omului care a violat-o, atunci acea imagine va crea mai multă energie
în ea decât mărturisirea de iertare și va vedea că în inima ei încă îl urăște pe acel bărbat (dacă nu cumva
pe toți bărbații).
Ce îi trebuie acestei femei este o nouă imagine care să o înlocuiască pe cea veche. Ea are nevoie
de o imagine a modului în care Isus a răspuns la acea situație, pentru că sigur El era acolo. David a spus:
„Chiar dacă merg în Locuința Morților, Tu ești acolo“ (Psalm 139:8). Deci ce făcea Isus în acea situație
infernală? Ce a făcut Isus când a fost într-o situație infernală similară, când oamenii și-au bătut joc de El
și I-au rupt hainele și L-au scuipat și I-au smuls barba și I-au pus spini pe cap și L-au răstignit, să moară
de cea mai dureroasă dintre toate morțile?
El S-a uitat în jos la cei care-L chinuiau și a spus: „Tată, iartă-i, că nu știu ce fac“ (Luca 23:34).
Poate această femeie care a fost violată să-L invite pe Isus să vină și să stea lângă ea și să-i arate
cum a răspuns El la situația în care a fost ea și ce îi cere El să facă? Dacă poate, atunci va avea o nouă
imagine a ei cu Isus în scenă, făcând împreună cu Isus supranaturalul, imposibilul, și slujind iertare
profundă într-o situație în care naturalul ar fi total de neiertat. Dacă poate, va fi vindecată de energiile
spirituale negative care-i poluează inima și sufletul și care s-au născut din cauza acestui eveniment
traumatizant și au fost hrănite de faptul că ea a păstrat aceste imagini negative în inima ei luni sau ani.
Ea va avea o nouă energie cu rădăcina în iertarea care inundă acum ființa ei interioară.
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Notă: În general ne întoarcem la scena imediată de după viol, nu la violul propriu-zis, astfel încât
clientul să nu fie copleșit de traumă și să se reducă abilitatea lui Isus de a sluji har.
Poți să suspectezi că în acest scenariu femeia nu numai că are o imagine negativă de care trebuie
să scape, ci că, cel mai probabil, are și o așteptare negativă și un jurământ interior la care trebuie să
renunțe, de asemenea, și care să fie îndepărtat. Așteptarea negativă este probabil ceva de genul: „Toți
bărbații sunt porci“. Jurământul interior poate fi „Nu voi mai avea încredere niciodată într-un bărbat“.
Deci acum avem trei lucruri care produc energia păcatului în această femeie. În plus, ea își stabilește
soarta viitoare, deoarece duhul ei trimite un mesaj puternic de așteptare către fiecare om care o poate
auzi spunând: „Mă aștept să mă tratezi rău și nu am încredere în tine“. Duhul omului aude cele două
mesaje pe care ea i le spune, „Ar trebui să mă port ca un animal insensibil în jurul ei. Nu sunt vrednic de
încredere când sunt în prezența ei.“ Deci ea își va atrage mai multă molestare și mai mult abuz.
Această femeie va avea nevoie de vindecare la câteva niveluri. Dacă blestemele generaționale
sunt parte din asta, ea va avea nevoie și să le rupă. Dacă au intrat duhuri de frică și neîncredere, ea va
avea nevoie să fie eliberată de ele, ca să nu mai vorbim de toate duhurile de perversiune sexuală de care
probabil va trebui să se ocupe.
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APENDICE M – POCĂINȚA ÎNFLĂCĂRATĂ
ÎNLĂTURĂ BLOCAJELE

Dacă te-ai rugat cele șapte rugăciuni și tot mai cazi în același păcat, atunci ai nevoie să-ți
înflăcărezi pocăința cu unele imagini detaliate ale rezultatelor finale ale păcatului și ale neprihănirii care
se leagă de aspectul cu care te lupți.
Completează pe foaie sau pe computer următoarele întrebări. Folosește cât de multe detalii și
vivacitate. Cu cât este mai grafică și mai realistă imaginea, cu atât va genera mai multă putere și pasiune
în interiorul tău. Dorinței tale de a păcătui într-un domeniu specific i se aplică o lovitură de moarte prin
completarea exercițiilor de pe paginile următoare.

Fișă de lucru pocăință înflăcărată (Pagina 1)
O imagine detaliată a devastării și distrugerii care rezultă din păcatul ___________.
„Doamne, arată-mi distrugerea pe care o aduce în viața mea continuarea păcatului de
_______________.”
Acordează-te la curgerea și imaginile de la Duhul Sfânt atunci când scrii:
Principii biblice (și de altă natură) care se leagă de acest păcat.
O imagine detaliată a păcatului și a modului cum crește el în viața cuiva.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el sănătății mele fizice.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el sănătății sufletului meu.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el sănătății mele spirituale.
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O imagine detaliată a ceea ce-i va face el relației mele cu Dumnezeu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el cunoștințelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el soțului meu/soției mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el copiilor mei.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el slujirii mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el locului meu de muncă și finanțelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el vieții mele veșnice.
„Ca rezultat al acestei meditații, iată mărturisirea mea despre ceea ce voi face: ____________.”
(Rostește asta cu voce tare de câteva ori.)

Fișă de lucru pocăință înflăcărată (Pagina 2)
O imagine detaliată a binecuvântării faptei neprihănite de a ___________.
„Doamne, arată-mi binecuvântarea pe care o va aduce în viața mea continuarea faptei neprihănite
de a _______________.”
Acordează-te la curgerea și imaginile de la Duhul Sfânt atunci când scrii:
Principii biblice (și de altă natură) care se leagă de această faptă.
O imagine detaliată a acestei fapte de neprihănire și a modului cum crește ea în viața cuiva.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea sănătății mele fizice.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea sănătății sufletului meu.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea sănătății mele spirituale.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea relației mele cu Dumnezeu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face ea cunoștințelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea soțului meu/soției mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face ea copiilor mei.
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O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea slujirii mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face ea locului meu de muncă și finanțelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face ea vieții mele veșnice.
„Ca rezultat al acestei meditații, iată mărturisirea mea despre ceea ce voi face: ____________.”
(Rostește asta cu voce tare de câteva ori.)
Instrucțiuni de încheiere: Meditează în următoarele două săptămâni, în timpul tău devoțional,
la această „Fișă de lucru Pocăință Înflăcărată“ completată, rugându-L pe Dumnezeu să adâncească, să
lărgească și să internalizeze aceste adevăruri în viața ta. Rostește cu voce tare, pentru că rostirea este
parte a meditației și rostirea cu voce tare adâncește adevărurile în tine.
Vezi apendicele pentru un exemplu completat „Fișă de lucru Pocăință Înflăcărată“ pe tema
poftei, pornografiei și adulterului.
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APENDICE N – FIȘĂ DE LUCRU
POCĂINȚĂ ÎNFLĂCĂRATĂ DESPRE POFTĂ

Pofta este un aspect cu care se întâlnesc aproape toți bărbații și probabil 95% dintre femei. În
cele ce urmează este o „Fișă de lucru Pocăință Înflăcărată“ completată pe tema poftei, pornografiei și
adulterului/curviei. Evident, pot fi adăugate și mai multe detalii când se răspunde la fiecare dintre
întrebările de mai jos.
O imagine detaliată a devastării și distrugerii provocate de păcatul poftei, pornografiei și
adulterului/curviei
„Doamne, arată-mi distrugerea pe care o va aduce în viața mea continuarea păcatului de
poftă/pornografie.“ Acordează-te la curgerea și imaginile Duhului Sfânt în timp ce scrii.
O imagine detaliată a păcatului și a modului în care crește el în viața cuiva
Pofta este un apetit al cărnii care a fost pervertit și a crescut rapid, ieșind de sub control. Este
transformarea iubirii, care se concentrează pe a da altora, în poftă, care se concentrează pe a cere de la
alții. Ea crede că se obține o mai mare satisfacție prin a lua de la alții pentru a-ți împlini nevoile decât
prin a experimenta bucuria de a dărui altora. Aceasta este o minciună.
Ca și cu toate formele de apetit al cărnii (mâncare, somn, sex), când este tratat cu indulgență el
continuă să crească până când este dezechilibrat și perturbă viața cuiva. Consideră că, dacă poate avea
mai mult, va fi satisfăcut. Aceasta este o minciună. Nu va fi niciodată mulțumit cu mai mult. Apetitul va
continua pur și simplu să crească, devenind tot mai mare și mai mare, iar pasiunile lui vor deveni tot mai
pervertite și mai pervertite și demonice, încorporând multe imagini și fapte de nedescris.
El oferă plăcere pentru moment, dar lasă distrugere în urma sa. Duce de la poftă la pornografie,
la imoralitate sexuală și adulter/curvie. Pornografia este o minciună. Ea nu descrie viața așa cum este cu
adevărat.
Fiecare unire sexuală te face să unești forța vieții tale cu prostituata cu care ești și cu alte sute sau
222

mii de oameni cu care s-a unit acea prostituată. Forța ta vitală se risipește și ridici forța vitală a multor
altora, din care unii sunt demonici și distructivi și îți afectează negativ viața.
Principi biblice (și de altă natură) referitoare la acest păcat
• Orice lucru asupra căruia îmi ațintesc ochii crește în mine. Dacă îi fixez asupra poftei și
perversiunii, atunci pofta și perversiunea cresc în mine. Dacă îmi fixez ochii la Dumnezeu și la
dragostea sănătoasă pentru soția mea, atunci asta crește în mine. Veghează asupra ochilor tăi cu toată
stăruința.
• Sexualitatea este un motor interior constant dat de Dumnezeu. Dar acest apetit poate scăpa de
sub control și poate deveni stăpânul cuiva.
• Pornografia presupune poftă, care este interzisă în Scripturi.
• Uneori, „chemarea“ sexualității trebuie să fie transformată în alte eliberări de energie creativă.
Râul forței de viață dintr-o persoană poate fi exprimat prin multe canale, inclusiv sex, companie,
exprimare creativă, exprimarea motivației inimii cuiva etc. Nevoia de sexualitate poate fi de fapt o
chemare interioară la intimitate, senzație fizică sau sex. Chemarea interioară poate fi satisfăcută și printro conservare intimă și/sau companie (fie în persoană, fie la telefon sau într-o scrisoare, fie prin jurnal cu
Domnul). Chemarea la senzație fizică și eliberare poate fi satisfăcută prin exerciții fizice.
• Meditează la Proverbe Capitolul 5, „capcanele imoralității“, și Capitolul 7, „vicleșugurile
prostituatei“. Poate memorezi aceste capitole. Măcar fă o listă cu adevărurile importante pe care
Dumnezeu ți le dă din aceste capitole.
O imagine detaliată a ceea ce îi va face sănătății mele fizice
Presupunând că pofta duce în cele din urmă la imoralitate sexuală, trupul meu va fi consumat de
diverse boli cu transmitere sexuală, cum ar fi bolile venerice și SIDA. Asta duce la o viață condusă de
durere și la o moarte dureroasă, ca și la umilire publică.
O imagine detaliată a ceea ce îi va face sănătății sufletului meu
Sufletul meu va deveni sucit, deoarece va vedea oamenii de sex opus mai degrabă ca pe obiecte
sexuale decât ca pe oameni. Nu voi vedea drept. Nu mă voi bucura de plăcerile vieții. Voi vedea un
singur lucru, sexul pervers, oriunde mă uit.
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O imagine detaliată a ceea ce îi va face sănătății mele spirituale
Voi experimenta vinovăție și păcătoșenie și voi fi deconectat de la creșterea și dezvoltarea
spirituală. Moralitatea unei persoane determină teologia ei. Din moment ce eu mă simt separat de
Dumnezeu, îmi voi pierde pasiunea spirituală. Voi deveni căldicel și rebel spiritual. Mă voi împietri pe
dinăuntru, în loc să devin mai afectuos.

O imagine detaliată a ceea ce îi va face relației mele cu Dumnezeu
Vinovăția mea din cauza păcatului sexual mă va face să mă ascund de Dumnezeu, să mă tem de
Dumnezeu, să fiu mânios pe Dumnezeu. Voi căuta să mă feresc de lucrurile spirituale sau mă voi
transforma într-un ipocrit. Nu voi mai fi sincer în interior. Voi fi necinstit, rău și ticălos. Probabil voi
începe să batjocoresc lucrurile religioase.
O imagine detaliată a ceea ce le va face cunoștințelor mele
Toți oamenii de sex opus vor deveni mai degrabă obiecte decât prieteni. Oamenii nu vor avea
încredere în mine, pentru că îmi încalc jurămintele de căsătorie. Voi încălca absolut orice jurământ pe
care îl voi face vreodată. Oamenii sănătoși se vor feri de mine. Perverșii vor fi atrași de mine.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face soțului meu/soției mele
Căsnicia mea își va pierde pasiunea din moment ce eu găsesc satisfacție sexuală în altă parte. Voi
începe să-mi disprețuiesc soțul/soția și căsnicia. Adulterul probabil va duce la ruperea căsniciei mele.
Îmi voi pierde soțul/soția, fericirea și bucuria de a fi căsătorit. Voi rămâne singur(ă). Mă voi întoarce
într-o casă goală, zi după zi. Dacă nu-mi voi respecta jurământul făcut soțului/soției, probabil nu-mi voi
respecta niciun jurământ făcut oricui. Voi trece dintr-o relație în alta, rămânând în cele din urmă
singur(ă).

O imagine detaliată a ceea ce le va face copiilor mei
Probabil voi pierde dragostea, cinstea și respectul copiilor mei. Ei vor fi mânioși pe mine pentru
că mi-am violat jurământul de căsnicie și pentru că l-am rănit și l-am umilit pe tatăl/am rănit-o și am
umilit-o pe mama lor și pe ei înșiși. Ei vor fi afectați deoarece vor crește într-o familie mono-parentală și
vor avea imagine distorsionată despre Dumnezeu, viață și familie. Vor fi nefericiți și vor tinde să ducă
mai departe păcatele mele familiilor și copiilor lor. Probabil voi pierde o relație apropiată cu nepoții mei.
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Șansa mea de a transmite o moștenire dumnezeiască se va duce.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face lucrării mele
Probabil îmi voi pierde poziția în slujire. Voi întrerupe slujirea pentru Dumnezeu și pentru
zidirea Împărăției lui Dumnezeu. Mulți oameni mă vor judeca, nu vor avea încredere în mine și mă vor
respinge. Orice bucurie pe care am găsit-o în slujirea altora va fi de domeniul trecutului.
O imagine detaliată a ceea ce le va face locului meu de muncă și finanțelor mele
Dacă sunt angajat în slujire, probabil îmi voi pierde locul de muncă. Va trebui să susțin două
gospodării, în loc de una, deci voi fi limitat financiar. Faptul că plătesc prostituate pentru sex va duce la
o mare scurgere financiară din viața mea. Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra finanțelor mele.
Proverbele spun că voi fi redus la o felie de pâine.
O imagine detaliată a ceea ce îi va face vieții mele veșnice
Din cauza împietririi inimii mele față de lucrurile lui Dumnezeu, probabil nu mă voi pocăi, ci voi
începe o viață de rebeliune continuă împotriva lui Dumnezeu. Astfel voi cădea din harul lui Dumnezeu
prin Hristos și îmi voi petrece veșnicia în chinuri în iad (Galateni 5:4; Evrei 6:4-6; Matei 7:21-23;
Coloseni 2:189).
Ca rezultat al acestei meditații, iată mărturisirea mea legată de ceea ce voi face (rostește
asta cu voce tare de câte ori și de fiecare dată când ești ispitit)
Voi ridica următoarele garduri în viața mea: voi tăia toate potențialele surse de pornografie. Nu
voi face cumpărături în magazine care vând așa ceva. Voi folosi doar servicii internet care exclud orice
pornografie. Nu voi avea în posesie niciun material pornografic. Nu voi merge în nicio locație unde aș
putea fi ispitit.
Când sunt ispitit să păcătuiesc, mi-L voi imagina în loc pe Isus. Voi avea comuniune cu El și mă
voi închina înaintea tronului Lui. De asemenea, voi face exerciții fizice și voi avea conversații oneste cu
prietenii și cu familia, astfel încât dorința de intimitate să fie satisfăcută prin acestea. Când voi fi obosit
sau descurajat, și deci mai susceptibil pentru ispită, voi fi și mai atent. Somnul va fi cel mai bun
remediu.
Când simt atracție față de o persoană de sex opus, voi pune la loc gardul de protecție în plus,
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adică să nu fiu niciodată singur cu el/ea. Voi căuta să evit o relație cu el/ea pentru a ne proteja și pe
el/ea, și pe mine.
Voi medita la Proverbe 5 și 7 și voi nota ce îmi arată Dumnezeu.
Dacă încă sunt incapabil să biruiesc această ispită, voi căuta consiliere și/sau să stabilesc o relație
de dare de socoteală în acest domeniu. Pofta ar trebui să răspundă bine la cele șapte rugăciuni din
această carte. Mă voi ruga aceste rugăciuni în legătură cu problema poftei.
O imagine a binecuvântării faptei neprihănite de dragoste sexuală pură
„Doamne, arată-mi binecuvântarea care vine în viața mea când continui în neprihănirea dragostei
sexuale pure.“ Acordează-te la curgerea și imaginile Duhului Sfânt când notezi.
O imagine detaliată a acestei fapte a neprihănirii și a modului în care crește ea în viața
cuiva
Din moment ce dragostea sexuală pură este o activitate între un soț și o soție, amândoi, și soțul și
soția, ar trebui să exploreze acest subiect al adâncirii dragostei sexuale maritale pure. E nevoie de doi
pentru a face ca asta să se întâmple. Deci conveniți să treceți amândoi prin următorul proces.
Dragostea sexuală pură care se exprimă în căsnicie este menită să producă o legătură și o uniune
continue între partenerii de căsnicie, aducând bucurie și pasiune în întreaga căsnicie. Unirea fizică a
celor doi parteneri de căsătorie îi face una și această uniune duce la o împărtășire a darurilor și a vieții
care curg dinspre unul spre celălalt. În cele din urmă, ei vor ajunge să arate la fel, să gândească la fel și
să răspundă la fel.
Studiile arată că oamenii căsătoriți fac sex mai des decât oamenii necăsătoriți, deci vei avea o
mai mare împlinire sexuală decât persoana necăsătorită imorală.
Un cuplu căsătorit trebuie să crească împreună din punct de vedere sexual de-a lungul întregii
căsnicii, ca din toate celelalte puncte de vedere.
Principii biblice (și de altă natură) care se leagă de această faptă
• Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât
să ardă (1 Corinteni 7:9).
• Să fii împreună cu soțul tău/soția ta oferă siguranță sexuală. Asta ar trebui să cauți. Ar trebui să
eviți să trăiești singur.
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• Să ai o relație caldă, iubitoare cu soțul tău/soția ta îmbunătățește sexualitatea. Asta ar trebui să
cauți. Să urmărești intimitate și companie mai profundă cu partenerul tău de căsătorie este unul dintre
cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru a îmbunătăți sexualitatea.
• Dă și ți se va da înapoi. Oferă dragoste în modul în care înțelege partenerul tău dragostea.
Femeile vor companie, dragoste și relație. Bărbații tind să vrea mai mult sex.
• Citește o carte bună despre sexualitate în căsnicie. Citește Cântarea Cântărilor pentru a obține o
înțelegere a împlinirii sexuale în căsnicie. Fă o listă de lucruri pe care ți le arată Dumnezeu din Cântarea
Cântărilor.
• Sexualitatea este cea mai bogată când este o expresie a dragostei.
• Dumnezeu recunoaște slăbiciunea noastră și greșelile pe care le facem în viață și îl întâlnește cu
mila și harul Lui pe păcătosul care se pocăiește. Sângele lui Isus spală orice păcat sexual. Caută voia
desăvârșită a lui Dumnezeu referitoare la sex în loc să cauți voia Lui permisivă.
• Fugi de poftele tinereții, altfel vei fi împietrit. Ridică garduri care să te protejeze de ispita
sexuală. Fără pornografie, fără filme, televiziune sau cărți erotice. Nu merge în locuri unde abundă ispita
sexuală. Nu face vreo activitate care te duce în ispită sexuală.
• Dacă este nevoie, primește consiliere spirituală de calitate pentru a birui problemele sexuale.
Vindecarea interioară și eliberarea pot să te ajute să te ocupi de problemele sexuale.
• Să nu existe nicio cerere de exploatări sexuale de la partenerul de căsătorie, care să violeze
inima, sufletul sau mintea.
• Cineva este atras spre ceva la care își ațintește ochii. Ațintește-ți ochii asupra unei căsnicii
puternice, sănătoase, pasionate, care să te împlinească, și asta vei obține. Primește plăcere și împlinire de
la această viziune.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătății mele fizice
Sexul în cadrul căsătoriei va fi o binecuvântare pentru sănătatea mea fizică. Va produce dragoste,
bucurie și pace, care toate vor duce la un răspuns sănătos pozitiv, datorită efectelor psihosomatice.
Primirea forței de viață a partenerului meu prin această unire sexuală mă va completa și aprofunda și
extinde.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătății sufletului meu
Va produce dragoste, bucurie și pace, ceea ce va vindeca și restaura sufletul meu. Mă voi simți
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satisfăcut și împlinit și lărgit și binecuvântat deoarece Creatorul meu și soțul meu/soția mea mi-au dat un
asemenea dar.
O imagine detaliată a ceea ce îi va face sănătății mele spirituale
Creșterea în toate nivelurile de intimitate cu soțul meu/soția mea va încuraja o continuă creștere a
intimității cu Domnul. Căsnicia mea va fi o imagine a intimității spirituale pe care o avem Domnul și cu
mine, și deci o încurajare constantă spre acea intimitate. Voi continua să-L caut pe Domnul.
O imagine detaliată a ceea ce îi va face relație mele cu Dumnezeu
Voi fi în pace cu Dumnezeu și mulțumitor pentru dragostea pe care mi-a arătat-o prin soțul
meu/soția mea. Voi avea o conștiință curată și deci voi fi capabil să păstrez o dorință pasionată să cresc
și să continui cu Dumnezeu. Zelul meu va crește, revelația lui Dumnezeu va crește în mine. Cunoștința
și înțelepciunea mea vor crește.
O imagine detaliată a ceea ce le va face cunoștințelor mele
Îmi voi păstra încrederea și compania prietenilor mele, deoarece ei vor simți că sunt o persoană
morală și de încredere. Numărul cunoștințelor mele va continua să crească și ele vor fi persoane morale
și de încredere.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face soțului meu/soției mele
Soțul meu/soția mea va continua să crească și să înflorească, pentru că va ști că este iubit(ă),
onorat(ă) și respectat(ă). Căsnicia noastră va continua să crească în dragoste și intimitate și apropiere.
Va rămâne caldă de-a lungul întregii sale durate, din moment ce fiecare caută să-și exprime dragostea
pentru celălalt în moduri care sunt pline de semnificație pentru el.
O imagine detaliată a ceea ce le va face copiilor mei
Copiii mei vor continua să crească în respectul, dragostea și cinstea lor pentru mine. Vom păstra
o relație strânsă de-a lungul întregii noastre vieți. Mă voi bucura de prietenia nepoților mei și voi
transmite mai departe câtorva generații o ungere dumnezeiască.
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O imagine detaliată a ceea ce-i va face lucrării mele
Va îmbunătăți slujirea mea. Oamenii vor putea să se uite la mine cu încredere și respect. Harul,
cunoașterea, înțelepciunea și ungerea lui Dumnezeu vor putea curge fără restricții prin mine. Voi putea
să-i ajut pe alții în domeniul purității sexuale pentru că am descoperit eu însumi harul lui Dumnezeu în
acest domeniu. Slujirea mea va continua să crească și să se extindă.
O imagine detaliată a ceea ce le va face asta locului meu de muncă și finanțelor mele
Binecuvântarea lui Dumnezeu va continua să curgă peste locul meu de muncă și peste finanțele
mele. El va binecuvânta orice lucru pe care voi pune mâna. Grânele mele se vor revărsa. Binecuvântarea
lui Dumnezeu și prosperitatea vor fi peste mine.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face vieții mele veșnice
Inima mea va rămâne puternică, pură și înflăcărată. Voi merge în cer și îmi voi petrece veșnicia
în prezența Tatălui meu. Mă voi bucura o veșnicie de bucurie, binecuvântare și odihnă.
Ca rezultat al acestei meditații, iată mărturisirea mea în legătură cu ceea ce voi face
(rostește asta cu voce tare ori de câte ori ai nevoie să întărești aceste adevăruri în viața ta).
Voi construi intimitate și prietenie cu soțul meu/soția mea iubindu-l/iubind-o în modurile care
sunt cele mai pline de semnificație pentru el/ea.
(Pentru bărbat) Asta va include să o invit la întâlniri, să ieșim la masă, să-i cumpăr flori, să-i
scriu bilețele de dragoste, să o țin de mână, să o ating în moduri nom-sexuale, să o mângâi, să îmi
exprim zilnic dragostea, aprecierea și aprobarea în mod verbal. De asemenea, voi evita să-mi critic soția
sau să încerc să o schimb după chipul meu sau după cum cred că ar trebui să fie. O voi accepta pentru
ceea ce a făcut-o Dumnezeu să fie. Nu voi căuta să o domin, să o manipulez sau să o presez. O voi
respecta.
(Pentru femeie) Asta poate include să-i gătesc mâncarea preferată, să-l onorez și să-l respect, să-l
las să mă vadă și să se bucure de mine goală, să mă îmbrac în lenjerie ispititoare, să-l las să se bucure
periodic de un festin sexual de dragoste cu mine, incluzând multe atingeri și mângâieri și act sexual și
variații sexuale.
(Pentru ambii) Nu-mi voi închide spiritul față de soțul meu/soția mea. Voi rămâne deschis și
iubitor și blând și plin de compasiune. Mă voi pocăi de orice judecăți negative, de așteptări care au
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rădăcina în amărăciune și de jurămintele interioare pe care le-am făcut față de ele. Voi crede ce e mai
bun – că el/ea mă iubește și ține la mine și că vrea să mă satisfacă sexual și că poate să mă satisfacă
sexual și că o va face și că eu îl/o pot satisface sexual. Renunț la orice convingere sau jurământ interior
față de opusul acestor lucruri - că nu mă iubește, nu vrea să mă satisfacă sexual sau nu poate și nu mă va
satisface sexual sau că niciodată nu voi putea să îl/o satisfac sexual. Acestea sunt minciuni din iad. Le
voi respinge ca pe lucruri ce alimentează activitatea demonică din mine. Voi hrăni numai adevărul
Duhului Sfânt, nu minciunile vrăjmașului.
De asemenea, renunț la orice jurăminte interioare pe care le-am făcut că nu mă voi dărui sau că
nu mă pot dărui sexual din toată inima soțului meu/soției mele. Îmi propun prin Duhul Sfânt să mă
dăruiesc din toată inima din punct de vedere sexual soțului meu/soției mele.
Voi medita la Cântarea Cântărilor și voi nota ce îmi vorbește Dumnezeu.
Dacă încă nu pot să biruiesc această ispită, voi căuta consiliere și/sau voi stabili o relație de dare
de socoteală în acest domeniu. Cele mai multe probleme sexuale ar trebui să răspundă bine la cele șapte
rugăciuni din această carte. Mă voi ruga aceste șapte rugăciuni care se leagă de problema mea sexuală.

Instrucțiuni de încheiere
Meditează zilnic, în timpul tău devoțional din următoarele două săptămâni, asupra acestei „Fișe
de lucru Pocăință Înflăcărată“ completate, rugându-L pe Dumnezeu să adâncească, să extindă și să
internalizeze adevărurile de mai sus. Oricând ești ispitit, revino și citește această meditație cu voce tare.
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APENDICE O – CUM POT
SĂ-MI CONTINUI PREGĂTIREA?

1. Abonează-te

la

blogurile

noastre

gratuite

și

la

newsletter-ul

lunar:

cwgministries.org/subscribe. În fiecare lună oferim un modul gratuit de training, pe internet, alături de
discount-uri lunare. Blogurile noastre oferă învățătură și mărturii pentru a te încuraja în umblarea în
Duhul.
2. Intră pe aceste trei site-uri educaționale care conțin toate experiențele de învățare
enumerate mai jos și multe altele:
• cwgMinistries.org
• cluonline.com
• cluschoolofthespirit.com/
3. Modulele de training de mai jos pot fi găsite pe site-urile de mai sus și ele te vor echipa
pentru o trăire cu ungerea Duhului
• Cum să auzi vocea lui Dumnezeu
• Sfătuit de Dumnezeu
• Cum să-L auzi pe Dumnezeu prin visele tale
• Să eliberăm puterea de vindecare prin emoții născute în Duh
• Revărsarea Duhului
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Resurse suplimentare de Mark şi Patti Virkler despre acest subiect
Comuniune cu Dumnezeu
Dialog cu Dumnezeu
Manual Sfătuit de Dumnezeu
Caiet Sfătuit de Dumnezeu
Să ne scufundăm mai adânc în Râul lui Dumnezeu
Marea taină
Percepe-ţi duhul
Supranatural în mod natural
Caiet Cercetare biblică referitoare la vise şi viziuni
Ghidul profesorului Cercetare biblică referitoare la vise şi viziuni
Dezvoltă credinţă în inimă
Creativitate născută în duh
Cum poţi să ştii?
Autoritate divină, putere divină, energie divină
Acestea şi multe alte materiale pot fi comandate pe site-ul Comuniune cu Dumnezeu:
www.cwgministries.org
Mark Virkler este disponibil să susţină seminarii despre acest subiect, dar şi despre altele, şi
poate fi contactat pe e-mail la mark@cwgministries.org sau la telefon 800-466-6961 • 716-652-6990

Resurse suplimentare aparţinând altor autori
Să restaurăm fundaţiile de Chester şi Betsy Kylstra
Instrumente de slujire pentru restaurarea fundaţiilor de Chester şi Betsy Kylstra
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Transformarea omului dinăuntru de John şi Paula Sandford
Vindecare prin eliberare, volumele 1 şi 2, de Peter Horrobin
Poate un creştin să aibă un demon? de Don Basham
Consilierea teosofică de Ed M. Smith (Această carte nu este disponibilă pe piaţa liberă, deci
contactaţi-l la phostic@eagleweb.net sau la telefon 888-467-3757.)
Să rupem legăturile sufleteşti nesănătoase de Bill și Sue Banks
Porci în salon de Frank şi Ida Mae Hammond
Binecuvântare sau blestem de Derek Prince
Visele, înţelepciunea din ele de Herman Riffel
Liber emoţional de Rita Bennett
Vindecare de emoţiile deteriorate de David Seamands
Vindecarea amintirilor de David Seamands
Trei întrebări cruciale despre războiul spiritual de Clinton E. Arnold
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