„Veriga care lipsește! Când emoțiile supranaturale sunt eliberate,
ele sunt o autostradă express prin care primești vindecarea
dobândită de Dumnezeu.“
Sid Roth, gazdă a Este supranatural!

Să dezlănțuim

PUTEREA
DE VINDECARE
prin

EMOȚII NĂSCUTE ÎN DUHUL

MARK VIRKLER ȘI
CHARITY VIRKLER KAYEMBE
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Această carte, Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute în Duhul, abordează
un subiect foarte dificil pentru Biserică, având profunzime scripturală, mărturie transparentă și
instrucțiuni clare pentru călătoria care înseamnă să fii cu adevărat „călăuzit de Duhul lui
Dumnezeu“ (Romani 8:14).
Dr. Virkler și dr. Kayembe au amplitudinea zecilor de ani de experiență în a aduce
vindecare sufletului uman și a da o perspectivă proaspătă asupra faptului că este posibil ca noi,
credincioșii creștini, să umblăm în puterea Duhului în emoțiile noastre. Această lucrare este
valoroasă pentru toți cei care vor plinătate în sufletul lor. De asemenea, este un instrument
valoros pentru consilieri, pastori și pentru oricine care caută să-i ajute pe alții.
Aceasta va fi folosită ca lectură de referință în Școala Globală Randy Clark de Lucrare
Supranaturală, în care Dr. Virkler este membru.
Dr. Mike Hutchings
Director, Global School of Supernatural Ministry and Global Certification Programs

Când sunt înțelese și aplicate, aceste adevăruri vitale despre emoțiile Împărăției vor elibera
viață nouă și putere nouă în biserică! Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute în
Duhul de Mark Virkler și Charity Kayembe este o lucrare excepțională, de care e mare nevoie, și
care nu numai că revelează diferența dintre emoțiile carnale și roada Duhului, dar ne învață și
cum să înțelegem și să exprimăm emoțiile născute în Duhul în viața de zi cu zi și pentru slujire.
Dr. Dennis și Jen Clark
Pastori seniori la Kingdom Life Church
Fondatori/directori la Full Stature Ministries și TEAM Embassy School
Autori ai bestseller-urilor Să manifestăm Vindecătorul divin din interior și
Auto-eliberarea făcută simplu
Mark Virkler și fiica lui Charity au făcut-o din nou!
Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute în Duhul este o carte incredibil de
practică și vă va duce într-o călătorie spirituală spre vindecare emoțională. Nu știu nicio altă
carte care să se concentreze asupra emoțiilor noastre cu această profunzime.
Fiecare om are un suflet, care constă din ceea ce gândim (minte), cum alegem (voință) și ce
simțim (emoții). Din păcate, mulți dintre noi avem suflete deteriorate, incluzând emoții foarte
nesănătoase. Charity și Mark merg adânc în Scripturi și ne arată cum Dumnezeu nu doar că este
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la originea emoțiilor noastre, ci a și creat o cale să avem emoții sănătoase. Îmi place progresia
din carte, care ne ia de la ce sunt emoțiile noastre, până la cum pot fi ele vindecate și până la a
învăța cum ne acordează Dumnezeu pentru a cunoaște inima Lui pentru alții.
Isus a știut că mila este unul dintre factorii declanșatori ai lui Dumnezeu Tatăl pentru
implicarea în slujire. Și noi ne putem dezvolta abilitățile de a ști când ne poziționează Dumnezeu
Tatăl să fim asemenea lui Isus și parteneri cu El pentru a le aduce altora vindecare și restaurare.
Bună treabă, Mark și Charity!
Steve Long
Senior Lider, Catch the Fire Toronto
Autor al Vindecarea mea îmi aparține, În alergare și Zona credinței
Cartea dr. Mark Virkler a jucat un rol imens nu numai în dezvoltarea vieții mele, ci și în
dezvoltarea vieții studenților de la Global Fire School of Supernatural Ministry and Kingdom
Life Institute din Murfreesboro, Tennessee. Am crezut întotdeauna că, în calitate de creștini plini
de Duhul, noi putem produce orice lucru pentru care avem pasiune.
Fiind făcuți după chipul lui Dumnezeu, avem aceeași componentă divină pentru a simți, a
percepe și a crea pe care o are El. Gândurile și acțiunile noastre sunt semințele ce conțin puterea
de a crea și de a reproduce supranaturalul în viețile noastre. Când această sămânță se combină cu
dorința unei emoții puternice, are loc concepția care duce la naștere! Eu numesc asta „Legea de
reproducere a Împărăției“. Scriptura ne spune în Proverbe 23:7 că un om este (deci va deveni) ce
crede (și simte) în inima lui. Minunile se manifestă de către credință prin emoțiile noastre! Este
pur și simplu puterea învoirii sau principiul că „dacă doi dintre voi se învoiesc în legătură cu un
lucru acela se va face pentru voi“. Când emoțiile tale se învoiesc cu gândirea ta se va face asta
pentru tine!
Dr. Mark Virkler a deschis în mod minunat în această nouă carte adevărul Evangheliei spre
o viață de minuni. Dacă ești flămând după supranatural și după slava lui Dumnezeu, atunci vei
vrea să ingerezi și să digeri conținutul acestei noi cărți extraordinare. Vreau să vă recomand cu
tărie această carte, deoarece ea conține puterea revelației de a schimba complet viața ta pentru
Împărăția lui Dumnezeu.
Jeff Jansen
Fondator al Global Fire Ministries International
Autor al cărților Slava care crește și Sunetul furios al slavei
Senior Leader al Global Fire Church
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În momentul în care am luat această carte am putut simți că are Duhul revelației pe tot
parcursul ei. Ideea de „coerență a inimii“ care curge din identitatea noastră glorioasă de creație
nouă este profundă. Dar conceptul implicării emoțiilor Împărăției ca precursor al curgerii
vindecării divine este revoluționar!
Totul are atât de mult sens, mai ales cu Isus ca exemplu al nostru de manifestare a cerului
pe pământ. Totul în Isus era în aliniere cerească perfectă, mai ales starea Lui emoțională de
coerență perfectă a inimii prin comuniunea Lui intimă cu Tatăl. Isus a radiat „pacea“ perfectă a
cerului pe pământ și asta înseamnă mai mult decât simplă pace; este starea divină de bine și de
sănătate. El a spus: „Vă dau pacea Mea“ (vezi Ioan 14:27).
Această carte este revelație de ultimă oră la cele mai înalte standarde! Prietenii mei Mark
Virkler și Charity Kayembe sunt o echipă-dinamită care scrie teologie practică excelentă ce ne și
provoacă și ne și echipează în același timp.
Vă recomand din inimă această carte ca pe o descoperire semnificativă în știința
manifestării cerului pe pământ. Ea m-a provocat profund să caut să mă implic total în curgerea
de vindecare supranaturală plină de compasiune a cerului. Nu vreau doar să vindec bolnavii.
Vreau să umblu în compasiunea Tatălui să vindec bolnavii!
Phil Mason
Director spiritual Tribe Byron Bay, Australia
Autor al cărții Cuantumul slavei: Știința cerului care invadează pământul
și al seriei în patru volume Transformare supranaturală
www.philmason.org
Îl cunoaștem pe Mark de peste 20 de ani și am apreciat enorm darul lui de învățătură în
pionieratul adevărului care transformă și care spune că noi putem auzi cu claritate vocea lui
Dumnezeu dacă acordăm atenție prezenței Lui și mișcării Duhului Lui cel Sfânt. Prima dată când
am auzit învățătura lui Mark am descoperit că auzirea lui Dumnezeu a adus mai multă libertate
glorioasă, direcție, înțelepciune și siguranță, dar și vindecare și transformare interioară. Rafturile
noastre cu jurnale se revarsă!
Învățătura lui a fost întotdeauna susținută total de Scriptură, confirmând modul în care
Dumnezeu poate călăuzi și conduce viețile noastre. În cartea lor Să dezlănțuim puterea de
vindecare prin emoții născute în Duhul, Mark și Charity își susțin temeinic învățătura foarte
practică prin contexte și aplicații biblice. Dar Emoțiile născute în Duhul aduc un nivel complet
nou în slujire și în puterea Duhului Sfânt care se revarsă în noi.
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Citind fiecare capitol am putea literalmente să vedem efectele bucuriei, nădejdii, credinței
și dragostei lui Mark ridicând și transformând prezentul nostru, trecutul nostru și viitorul nostru!
Boala, trauma, zdrobirea – toate candidate pentru vindecare și este miraculos cum, prin
comuniunea cu Dumnezeu, Duhul Lui preia controlul sinelui nostru vechi, ne trezește simțurile
spirituale și aduce la maturitate emoțiile Împărăției în noi.
Trevor și Sharon Baker
Revival Fires, Dudley, England

Fascinant! Numai în ultimii 1-2 ani Dumnezeu mi-a evidențiat în mod repetat cum alege El
să folosească emoțiile Împărăției, ca pacea, dragostea, bucuria, mila și multe altele, pentru a
extinde și vindeca Împărăția Lui aici pe pământ. Mark Virkler, unul dintre cei mai superbi
învățători din Cuvântul lui Dumnezeu, a publicat ceva extraordinar în această carte, Să
dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute în Duhul.
Ascultați-mă! (Adică, ascultați-l pe Mark!) Isus, când a fost mișcat de compasiune, a
vindecat mulțimile și nu a lăsat pe nimeni pe dinafară. Toți vrem asta în viețile noastre –
dragoste, compasiune, putere de vindecare, pe toate, nu-i așa? Atunci ia un exemplar al acestei
cărți și pune imediat în practică învățătura! De asemenea, aș recomanda asta și pentru grupurile
voastre de studiu.
Steve Shultz
Fondator The Elijah List
Dr. Mark Virkler și fiica lui, dr. Charity Kayembe, au făcut-o din nou. Cartea lor, Să
dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute în Duhul, oferă principii biblice importante
pe baza cărora să trăim, să fim vindecați și să îi vindecăm pe alții.
Eu personal am beneficiat de declarațiile puternice pe care ei ne încurajează să le facem.
Exercițiile, activitățile de la ore și pașii care urmează sunt toți practici și de ajutor. Această carte
este un curs excelent pentru ca o persoană să fie vindecată în duh, suflet și trup.
Dr. Mark și Charity arată în mod remarcabil de clar că bucuria ne întărește, pacea ne
conduce, dragostea ne obligă și compasiunea de mișcă. Recomand cu căldură această carte
tuturor pastorilor și liderilor și Trupului lui Hristos.
Reverend Ronald V. Burgio, D.Min
Lead Pastor, Love Joy Church, Lancaster, New York
Președinte Emeritus, Elim Fellowship, Lima, New York
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DEDICAȚIA LUI MARK
Îi mulțumesc soției mele Patti, care a stat lângă mine
în cei 45 de ani de căsătorie și m-a iubit în timpul tuturor tranzițiilor mele,
din care câteva sunt descrise în această carte.
Fără dragostea, răbdarea și inima ei înțelegătoare
nu aș fi cine sunt astăzi.

DEDICAȚIA LUI CHARITY
Minunatului meu soț Leo.
L-am găsit pe cel pe care îl iubește sufletul meu.
Îți mulțumesc pentru că-ți trăiești viața împreună cu mine!
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MULȚUMIRI

Îi suntem recunoscători pastorului Phil Mason, prietenul nostru, și revelației lui
extraordinare referitoare la minunea Noii Creații, precum și fizicii cuantice și modului în care se
leagă ea de umblarea noastră în Duhul. El a dezvăluit ca un expert multe concepte dificil de
înțeles, aducând împreună știința și supranaturalul într-un mod puternic. Ce dar minunat!
De asemenea, îl apreciem pe prietenul nostru dr. Jim Richards și perspectivele sale
excelente despre cum atât de mult din ceea ce îmbunătățește calitatea vieții noastre este o stare și
nu un scop și pentru că oferă o componentă cheie pentru înțelegerea noastră că limbajul inimii
este personal, pozitiv și la timpul prezent.
În cele din urmă, îi suntem recunoscători pentru învățătura sa dr. Caroline Leaf. Ea a făcut
ca neuroștiința complexă să fie accesibilă pentru toți și a arătat cum este ea relevantă în viețile
noastre de zi cu zi și, cel mai important, în relația noastră cu Dumnezeu.
Am fost inspirați de acești lideri și această carte a fost influențată de revelațiile unice pe
care le aduc ei.
De asemenea, vrem să-i mulțumim minunatei echipe editoriale care este Destiny Image:
Larry, John, Brad, Sierra, Meelika, Patti, Wil, Christian, Cavet și toți cei care au fost parteneri cu
noi în a publica acest mesaj. Apreciem contribuțiile voastre minunate și toată munca susținută
pentru acest proiect. Vă mulțumim foarte mult!
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Când mă uit cu bucurie la imaginile promisiunilor lui Dumnezeu ca
fiind deja împlinite eliberez acele minuni în viața mea. Ce văd este ce
primesc.
O inimă veselă este un bun leac
PROVERBE 17:22
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CUVÂNT ÎNAINTE

În copilăria timpurie, în adolescență și la vârsta de 20 de ani, îmi afișam emoțiile și eram
cu siguranță și controlată și motivată de emoțiile mele (sau de absența lor). Îmi amintesc că
mama mea, profesorii, liderii spirituali și alții îmi spuneau să nu fiu atât de emoțională.
Ca rezultat, aveam o perspectivă negativă adânc înveterată despre valoarea emoțiilor și
când eram afectată simțeam adesea condamnare interioară în inima ființei mele.
De asemenea, am experimentat perioade plate pe monitorul emoțional și am descoperit
rapid că uram absența emoțiilor mai mult decât emoțiile dramatice și necontrolate pe care le
experimentam. Ce dilemă! Eram convinsă că eram înfrântă și când eram afectată și când nu
eram. Mă simțeam ca într-o bătălie lose-lose.
Noaptea în care am fost născută din nou a fost o noapte foarte emoțională când stăteam
singură în sufragerie și Îl căutam pentru mânuire. Am simțit că Isus a venit în inima mea ca o
„dragoste lichidă“ când El a îndepărtat în mod miraculos toate păcatele, toată vinovăția și
rușinea. Mă simțeam atât de curată pe dinăuntru!
Am plâns încontinuu toată noaptea. Cu cât simțeam mai mult dragostea Lui, cu atât
plângeam mai mult. Era atât de frumos și am ajuns să înțeleg în acea noapte că nu cunoscusem
sau experimentasem niciodată dragostea înainte de asta. Mă simțeam vie, acceptată pe deplin și
celebrată.
Pe măsură ce am crescut în Domnul am fost binecuvântată cu prieteni loiali care m-au
influențat în procesul meu de maturizare. Am primit vindecare de durerea emoțională din trecut,
eliberare de control demonic și am găsit o pistă de aterizare în viața mea și înțelepciune și
înțelegere valoroase despre cum să îmbrățișez emoțiile inspirate de Dumnezeu și călăuzite de
Duhul.
Am început să mă bucur de întâlnirile spirituale și am devenit familiară și cu emoțiile lui
Dumnezeu. El este plin de emoție vibrantă, plină de viață. El râde. El plânge și experimentează o
gamă completă de emoții ca milă, încântare, mânie dreaptă, dragoste și tristețe.
Am ajuns să înțeleg că eu sunt emoțională pentru că El este emoțional. Eu sunt creată după
chipul și asemănarea Sa. Am experimentat vindecare prin întâlnirile emoționale în prezența Lui
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și am primit eliberare în multe ocazii în mijlocul râsului și în mijlocul plânsului prin inspirația
Lui.
Iubesc emoțiile născute în Duhul!
Sunt recunoscătoare pentru faptul că Dr. Mark Virkler și iubita lui fiică Charity au scris
această carte minunată. Ce libertate vă va aduce revelația pe care o conține și ce instrument va fi
în mâinile voastre când vă îndreptați spre alții!
Fie să primiți chei și înțelegeri valoroase despre inima lui Dumnezeu și despre Împărăția
Lui când călătoriți prin paginile acestei lucrări inspirate de Duhul.

Patricia King
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Introducere

CUM M-A ÎNVĂȚAT DUMNEZEU
SĂ ONOREZ EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI
De-a lungul vieții am trecut de la a disprețui emoțiile la a le accepta și,
acum, la a le onora.
Acum provocarea este de a învăța să simt și să umblu
în puterea emoțiilor Împărăției!

Ai o teologie referitoare la rolul emoțiilor Împărăției în a aduce în timp transformare
spirituală?
Eu cu siguranță nu aveam. De fapt, obișnuiam să disprețuiesc emoțiile ca fiind sufletești.
Acum treizeci și șapte de ani, când am început să aud vocea lui Dumnezeu prin jurnalul în
ambele direcții, Dumnezeu mi-a spus că acolo era un loc pentru emoții. El mi-a amintit că Isus,
mișcat de compasiune, a vindecat (vezi Matei 14:14), așa că am decis să accept emoțiile. Acum,
Dumnezeu mă duce un pas mai departe, arătându-mi că emoțiile de milă și recunoștință ale
Împărăției sunt cruciale pentru a aduce în timp minunile și transformările pe care El le are
pregătite pentru viața mea.
Am ajuns la concluzia că credința, când este cuplată cu emoțiile de compasiune și
recunoștință ale Împărăției, aduce minuni.
Când sunt folosite împreună, sinergia acestor elemente eliberează suficientă putere
spirituală pentru a birui circuitele de cabluri din mintea și trupul meu și pentru a produce o
minune care să transforme viața.
Minunile apar când revelația, purtată pe valurile compasiunii, este energizată cu un duh
de recunoștință.
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Ooo, de la a disprețui la a-i celebra importanța! Ar fi fost frumos dacă nu mi-ar fi trebuit
37 de ani pentru a îmbrățișa aceste schimbări.

CARE ESTE DEFINIȚIA TA
PENTRU CREDINȚĂ ȘI DRAGOSTE?
Când am mai crescut, definiția mea pentru credință și dragoste nu includea de fapt emoțiile
ca o parte componentă a niciuneia dintre ele. Eu definisem credința ca fiind loialitate față de crez
sau o stare de fapt și dragostea ca o decizie de a-mi da viața pentru altul. Erau corecte descrierile
mele ale credinței și dragostei?
Erau ele biblice? Vei descoperi în această carte că aceste definiții aveau nevoie de
modernizare considerabilă!
Am început să studiez Scripturile pentru a vedea ce se spune despre emoții. Ce șoc am
avut! Iată un verset care rezumă lucrurile: „credința lucrează prin dragoste“ (Galateni 5:6).
Înțelesul literal al expresiei lucrează în acest verset este „energizat de“. Deci credința este
energizată de dragoste. Fără dragoste credința nu lucrează.
Am ajuns să cred că emoțiile sunt canalul care eliberează energie spirituală. Puterea de
vindecare pe care a eliberat-o Isus a depins de valul de compasiune. Dacă vreau să văd minuni în
viața mea, trebuie să combin compasiunea și credința. Compasiunea față de mine și de alții și
credința că Dumnezeu poate face orice vrea El!

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ DEDIC
PENTRU A EXPLORA CREDINȚA
ENERGIZATĂ DE DRAGOSTE?
Biblia dedică sute de versete credinței, nădejdii și dragostei și alte sute opusurilor lor –
teama, îndoiala, mânia, ura și judecata.
Acestea sunt subiecte foarte importante cu care să ne luptăm și pe care să le integrăm în
viețile noastre. În cele din urmă mi-am pus deoparte un an pentru a explora dinamica credinței
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energizate de dragoste. Am ajuns să înțeleg că mila este valul pe care vine puterea Duhului
Sfânt. Credința energizată de dragoste eliberează minuni.
Devoționalul „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“1 te călăuzește în
experimentarea „credinței energizate de dragoste“. El te conduce spre a onora rolul emoțiilor în
eliberarea Duhului. Încearcă asta timp de șapte zile și vezi dacă nu experimentezi transformări
miraculoase în duhul, sufletul și trupul tău. Eu am experimentat!
Scopul acestei cărți este să te ajute să ajungi la o înțelegere biblică a diferitelor elemente
care fac parte din această serie de devoționale, mai ales a rolului emoțiilor în a aduce
transformare. Împărăția lui Dumnezeu este definită ca pace și bucurie în Duhul Sfânt (vezi
Romani 14:17)!
Acestea sunt emoțiile născute în Duhul.

O SCURTĂ INTRODUCERE LA CREDINȚA
ENERGIZATĂ DE DRAGOSTE
„Credința lucrează prin dragoste“ (Galateni 5:6) este un subiect pe care îl vom detalia în
Capitolele 5-7 ale acestei cărți. Iată aici o scurtă introducere la acest verset. Dacă vindecarea,
transformarea și minunile apar atunci când 1) credința 2) este energizată 3) de dragoste, asta
înseamnă că oricine, chiar și copiii, se poate aștepta să vadă minuni dacă poate apăsa pe aceste
trei lucruri – credința, curgerea Duhului Sfânt și dragostea? Evident că este mult mai ușor pentru
un copil decât pentru un adult să trăiască în credință, curgere și dragoste. De aceea Isus ne-a
învățat să devenim ca niște copii astfel încât să putem experimenta Împărăția (vezi Matei 18:3).

Credința care lucrează prin dragoste (Capitolul 5)
Credința este unul dintre cele nouă moduri în care Se manifestă Duhul Sfânt (vezi 1
Corinteni 12:7-9). Deci credința se naște prin mișcarea lui Dumnezeu în inima mea. Cele cinci
părți componente care zidesc credința din inimă sunt modelate de Avraam, tatăl tuturor
credincioșilor (vezi Romani 4:11,20-21). Credința nu este ceva ce adun eu, nici nu este un acord
mental la un crez. Credința este revărsarea prezenței Duhului Sfânt.
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Credința care lucrează prin dragoste (Capitolul 6)
Înțelesul literal al cuvântului grecesc tradus ca lucrează prin în Galateni 5:6 este „energizat
de“. Acest cuvânt grecesc, energeō, este energia Duhului Sfânt care eliberează minuni. (Lexicon
Strong’s G1754). Noul Testament ne învață că energeō susține, de asemenea, întreaga viață și
ține toți atomii împreună (vezi Coloseni 1:17). În noua viață, Duhul ne locuiește (vezi Ioan
20:22). Apoi Duhul Sfânt îl umple pe creștinul pe care-l locuiește și care ascultă (vezi Efeseni
5:18). În cele din urmă, El se revarsă, odihnindu-Se peste credincios și îl unge cu putere de a
vindeca și de a face minuni (vezi Fapte 2:2-3).

Credința care lucrează prin dragoste (Capitolul 7)
Înțelesul literal al cuvântului grecesc pentru dragoste (agapē) este „afecțiune, bunăvoință“
(Lexicon Strong’s G26). Înțelesul literal al cuvântului strâns legat de el compasiune
(splagchnizomai) este „a avea măruntaiele răscolite de o emoție intensă“ (Strong’s G4697).
Splankna (cuvântul grecesc) poate fi definit ca „mila lui Dumnezeu care răscolește revărsânduse din cea mai profundă parte a ființelor noastre peste care vine o eliberare a milei, puterii și
binecuvântării lui Dumnezeu pentru persoana aflată în nevoie“. Compasiunea este dragoste
activă. Compasiunea are un conținut emoțional puternic. Emoțiile sunt un limbaj al inimii.
Dumnezeu trăiește în inimile noastre și Duhul Lui vine pe valurile emoțiilor Împărăției care curg
din inimile noastre.
Deci credința produce minuni când este energizată de Duhul Sfânt și combinată cu emoția
dragostei. Minunat! Mi-a luat ani să primesc revelație despre acest adevăr biblic simplu! Acum
provocarea este să trăiesc în el, să încetez să fiu critic și să încep să iubesc.

EMOȚIA DE DRAGOSTE
POATE FI MĂSURATĂ CU ADEVĂRAT?
În Capitolul 1 al acestei cărți analizăm un monitor ieftin pentru inimă care îți permite să
afli dacă 1) ești acordat la inima ta, 2) simți emoții de dragoste, recunoștință, milă, bucurie și
mulțumire și 3) eliberezi dragoste către alții. Biblic vorbind, această postură se numește a trăi
prin Duhul sau a rămâne în Hristos (vezi Galateni 5:25; Ioan 15:1-4). Este aproape incredibil
pentru mine că acest monitor pentru inimă chiar ar putea măsura când intră cineva în această
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stare, dar după ce îl folosești de 150 de ori îți garantez că exact asta face. Voi discuta în detaliu
despre acest instrument în Capitolul 11, din moment ce este un instrument concret care să mă
pregătească să simt și să trăiesc în emoțiile Împărăției.
„Meditații pe marginea noii creații“ despre care am vorbit în această carte te va ajuta să
eliberezi emoțiile de mânie, teamă și separare de Dumnezeu și să le înlocuiești cu emoțiile de
credință, dragoste și pace ale Împărăției. Monitorul pentru inimă poate fi un instrument obiectiv
care să te învețe să experimentezi aceste emoții ale Împărăției.

Principiul cheie pe care îl vom explora în această carte:
Dacă ne uităm lung la imaginile promisiunilor lui Dumnezeu ca fiind deja împlinite asta
produce emoții născute în Duhul (credință, bucurie și recunoștință), ceea ce dezlănțuie putere
de vindecare (vezi Geneza 15:5-6; Matei 14:14; Romani 14:17).
■ Este o eliberare mai mare a puterii Duhului Sfânt.
■ Genele de vindecare ale trupului tău sunt „activate“.
■ Viața devine interesantă, amuzantă și plină de bucurie.

RESURSE PENTRU FOLOSIRE INDIVIDUALĂ
SAU ÎN GRUPUL MIC
Sunt disponibile CD-uri, DVD-uri, media electronice și activități pentru grupul mic
corelate cu această învățătură. Te rog să vezi mai multe informații la finalul cărții.

Note:
115.

www.cwgministries.org/emotions
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Partea I

PUTEREA
EMOȚIILOR ÎMPĂRĂȚIEI
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Capitolul 1

RELAȚIA MEA DE PIATRĂ CU
EMOȚIILE DE-A LUNGUL ANILOR
O inimă veselă este un bun leac.
PROVERBE 17:22

Nu numai cu emoțiile mă luptam. Mă luptam cu multe alte lucruri. Ca adolescent tipic,
eram destul de sigur că știam destul de multe despre orice. Biserica în care am fost mântuit la 15
ani era cam în aceeași tabără în care eram eu. Erau atât de siguri că sunt singurii care merg în cer
încât nu ne lăsau să ne căsătorim în afara denominație noastre.
Acum mă uit în urmă și înțeleg că am fost mântuit într-un fundamentalism ultraconservator.
Ei bine, toți începem de undeva și dacă ne uităm vedem că Dumnezeu face ca toate
lucrurile să lucreze împreună spre bine (vezi Romani 8:28).
Unele dintre lucrurile bune erau că ei credeau în pocăința profundă, făcându-L pe Isus
Domn în momentul mântuirii, în botezul în apă și în faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
Deci Îți mulțumesc, Doamne, pentru această temelie minunată.
Am remarcat că această biserică nu urma câteva porunci biblice foarte clare, cum ar fi să
permită instrumentelor muzicale să fie parte a închinării noastre a cappella (vezi Psalm 33:2).
Singurul lor răspuns când i-am întrebat despre asta la foarte matura vârstă de 16 ani a fost „Ei
bine, noi nu facem asta așa“.
Îmi pare rău, dar acest răspuns nu a funcționat niciodată pentru mine. Dacă este în Biblie,
facem asta. Când Domnul îmi deschide ochii spre ceva din Biblie ce nu am văzut înainte, cred în
schimbare. Atât este de simplu, din punctul meu de vedere.
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Tot ce Biblia îmi arată sau mă învață să fac voi urma. Mă voi schimba. Am ales calea Lui
în locul căii mele, Biblia în locul culturii mele sau al tradițiilor religioase pe care mi le-au predat
alții sau chiar pe care le-am predicat eu însumi. Sigur nu vreau să fiu într-un grup care
invalidează Cuvântul lui Dumnezeu prin tradițiile lui (vezi Marcu 7:8).
Nu mă deranjează să mă schimb. Îmi place să mă schimb. Schimbarea este singura
constantă.
Am ales să-L manifest pe deplin pe Isus Hristos în această lume. Vezi tu, „înălțimea
staturii plinătății lui Hristos“ (Efeseni 4:13).
Vreau ca tot ce spun să fie ancorat în Scriptură, așa că ofer referințe scripturale în toate
scrierile mele. Cred că Biblia este singurul ecartament cu autoritate pentru orice lucru din viață.
Deși am studiat filosofia și psihologia în facultate, acestea nu sunt autorități în viață. Rezerv
acest rol numai pentru Scriptură.

ORICE MINCIUNĂ
Satan spune orice minciună câtă vreme mă convinge că planul original al lui Dumnezeu nu
poate fi obținut. Niciodată nu încetează să mă mire cât de departe merge satan pentru a elimina
din omenire planul original al Bibliei și al lui Dumnezeu.
Dumnezeu, desigur, vrea să umble cu noi în Grădină în răcoarea zilei (vezi Geneza 3:8).
Dorința Lui este și va fi întotdeauna aceea de a avea comuniune cu copiii Lui.
Prima minciună a lui satan s-a axat pe a pretinde că „sigur nu am nevoie de aceste plimbări
cu Dumnezeu în care El vorbește cu mine și îmi arată căile Lui și îmi revelează înțelepciunea
Lui“. Vezi tu, satan spune „Tu poți cunoaște“ (vezi Geneza 3:5). Ei bine, sigur că este adevărat.
Sigur că pot cunoaște. Am mers la școală și la facultate.
„Tu“ ai devenit umanist, ceea ce în esență înseamnă că trăiesc cu mine în centrul vieții
mele, nu cu Isus. „Cunoașterea“ a devenit raționalism, ceea ce înseamnă să-mi trăiesc viața în
funcție de mintea mea în loc să o trăiesc în funcție de inima mea (vezi Proverbe 4:23).
Două minciuni au fost primele cuvinte ieșite din gura lui satan, și totuși ele sunt atât de
comune încât nu mi-a trecut niciodată prin minte să nu le cred. Am crezut că pot cunoaște. Se
numește rațiune, logică, raționalism. Este ceea ce crede cultura mea. Este ceea ce cred eu. Am
crezut în teologia mea că mă va feri de eroare. Am testat totul cu teologia mea. De ce? Biblia
spune „caută să te înfățișezi ca un om încercat“ (2 Timotei 2:15).
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Cred că erau câteva motive pentru care trăirea în funcție de mintea mea era foarte
confortabilă pentru mine. Eu în mod natural sunt un gânditor, nu un om care simte. Îmi folosesc
mai mult partea stângă a creierului, nu partea dreaptă. Trăiesc într-o cultură care folosește mai
mult partea stângă a creierului, care se închină la raționalism și crede că adevărul vine prin
rațiune. Chiar și biserica mea și colegiul creștin de arte liberale erau de acord. Totul este despre
rațiune, logică și teologie. Deci toată lumea lua contact cu emoțiile mele care erau lăsate
deoparte.

MAI MULTE MINCIUNI GARANTEAZĂ
CĂ NU EXPERIMENTEZ PLANUL ORIGINAL AL
LUI DUMNEZEU DE PĂRTĂȘIE ÎN GRĂDINĂ...
Vezi tu, lui satan nu-i pasă de fapt pe care dintre minciunile lui o cred, câtă vreme cred că
nu pot avea experiențele pe care le găsesc consemnate în Biblie.
Dispensaționismul spune că nu pot trăi Scriptura pentru că lucrurile s-au întâmplat într-o
altă dispensație (adică într-o perioadă de timp în care Dumnezeu interacționa cu omul într-un
anume fel) și ele nu sunt disponibile azi.
Teologia liberală spune că nu o putem trăi pentru că Biblia este plină de mituri care trebuie
îndepărtate astfel încât să ajungem la partea cea mai importantă a adevărului.
Religia spune că nu o putem trăi pentru că este prea greu; e nevoie de 40 de zile
consecutive de post și chiar și atunci probabil că nu voi fi suficient de bun pentru a opera în
darurile Duhului Sfânt (vezi 1 Corinteni 12:7-11). Și, odată ce am descoperit cât de ușor este
într-adevăr să aud vocea lui Dumnezeu și să văd viziuni, satan mi-a spus: „Nu poate fi atât de
ușor. Doar inventezi tu lucruri. Trebuie să te îndoiești de asta.“
Știi, oricare dintre aceste minciuni poate funcționa, garantând că eu nu voi radia puterea și
revelația Duhului Sfânt pentru lumea din jurul meu.
Am crezut aproape toate acele minciuni într-un moment sau altul al vieții mele. Acum le
resping pe toate în numele lui Isus. Ele nu vor avea nicio putere asupra mea. Eu pot trăi
Scripturile!
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„ADEVĂRUL“ NECONTESTAT
A DEVENI MINCIUNĂ
Eram prea tânăr ca să întreb măcar de unde veneau rădăcinile disconfortului meu legat de
emoții. Era norma culturală, deci am acceptat-o fără să contest. Am fost învățat că emoțiile erau
sufletești și ce e sufletesc trebuia respins. Eram de acord cu asta. Am respins emoțiile. Niciodată
nu mi-a trecut prin minte să mă uit să văd dacă erau versete în Scriptură care plasau emoțiile în
lumea spirituală. Când m-am uitat, am descoperit, spre marea mea uimire, că există versete care
localizează emoțiile în duhul omului.
De exemplu, Ezechiel spune: „Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și
mânios și mâna Domnului apăsa tare peste mine“ (Ezechiel 3:14). Dar nu m-am uitat niciodată
la asta, deci nu am știut niciodată.
În acei ani de început ai vieții mele creștine chiar am împărțit broșuri care ilustrau un tren
constând dintr-un motor, cărbune și vagoane. Motorul era „faptul“ sau Biblia, cărbunele era
credința noastră și vagonul erau emoțiile noastre. Broșura spunea: „Trenul va merge cu sau fără
vagon. Dar ar fi inutil să încercăm să împingem trenul cu vagonul. La fel, noi, în calitate de
creștini, nu depindem de emoții sau sentimente, ci ne punem încrederea (credința) în
credincioșia lui Dumnezeu și în promisiunile Cuvântului Lui.“
Declarația de mai sus părea corectă. Interpretarea pe care i-o dădeam eu era că trebuia să
trăiesc pe baza teologiei mele, ceea ce nu este tocmai ce spunea broșura. Eu am crezut că
paradigmele mele construite cu grijă erau cele care mă țineau în siguranță și curat. Emoțiile nu
jucau niciun rol în teologia mea. De fapt, eu nu aveam o doctrină construită cu grijă referitoare la
emoții. Pur și simplu nu am remarcat niciodată că Isus, mișcat de compasiune, a vindecat.
Deoarece compasiunea este o emoție și eu nu aveam niciun loc pentru emoții, faptul că emoția
era temelia stilului de viață al lui Isus era cu totul peste puterea mea de a înțelege
Propoziția a simțit compasiune nu este o declarație care apare doar o dată. Apare de 12 ori
în Noul Testament. În plus, desigur, Împărăția este pace și bucurie, care sunt ambele emoții (vezi
Romani 14:17). Chiar nu aveam o teologie clară și consistentă referitoare la emoțiile Împărăției.
(Este interesant că Creștinismul astăzi a inclus în 2014 un articol intitulat „Emoția nu este
vagonul către credință“.)2
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CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
ASUPRA INIMII ȘI A EMOȚIILOR
Îmi place să amintesc ce spun cele mai recente cercetări științifice despre emoții, sănătate,
vitalitate, creativitate, intuiție și viață bună.
HeartMath Institute a compilat peste 20 de ani de cercetare a acestor teme, punând
întrebări ca: „Unde își au originea emoțiile? Sunt ele produse secundare ale minții? Curg ele din
inimile noastre? Avem o minte în inimile noastre? Biblia spune că da; Maria s-a gândit la aceste
lucruri în inima ei (vezi Luca 2:19).
HeartMath a dovedit că avem un creier în inimile noastre și că el trimite mai multe semnale
către creierul din capetele noastre decât trimite creierul din capetele noastre către inimile noastre.
Ooo! Chiar așa? Dar asta este o alterare a minții!
HeartMath.com explorează și puterea emoțiilor de a îmbunătăți calitatea vieții cuiva. Am
lucrat cu compilația lor care se poate descărca gratuit și care este rezultatul a peste 20 de ani de
cercetare „Știința inimii“ׅ, și cu siguranță merită timpul de care e nevoie pentru a o frunzări puțin.
Ea îmbină perfect cele 1.200 de versete despre inimă și duh pe care le-am explorat.

EMOTIVITATE ȘI RAȚIONALISM
Dicționarul Merriam-Webster definește emotivitatea ca fiind „o tendință de a privi
lucrurile emoțional, indulgența nejustificată în a arăta emoțiile“.
Abordarea mea referitoare la „indulgența nejustificată în a arăta emoțiile“ a fost că „dacă
arăți mai multe emoții decât mine, ești prea emotiv“. Eu sunt mai puțin emoțional; prin urmare,
aș putea să le atribui emotivitatea celor mai mulți oameni.
Merriam-Webster definește raționalismul ca „dependența de rațiune ca bază pentru
stabilirea adevărului religios, o teorie conform căreia rațiunea este în ea însăși sursa unei
cunoașteri superioare și independente de percepțiile senzoriale“.
Îmi plac rațiunea, logica și teologia, deci ani întregi raționalismul mi s-a potrivit de
minune.
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SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ FIM FLEXIBILI
În jurnalul meu, Dumnezeu mi-a spus că aș putea crede în vocea Lui din inima mea mai
mult decât aș putea crede teologia motivată din mintea mea. I-am explicat că asta nu era
adevărat pentru că memorasem un verset care spune clar că inima este înșelătoare și deznădăjduit
de rea (vezi Ieremia 17:9). Cine ar putea să se încreadă într-o voce care vine printr-o inimă
înșelătoare și deznădăjduit de rea? Dumnezeu mi-a explicat cu răbdare că acel verset nu descria
inima mea, pentru că El mi-a dat o inimă nouă și un duh nou (vezi Ezechiel 36:26-27) și aș putea
să mă încred în vocea Lui care se revarsă din noua mea inimă mai mult decât aș putea să mă
încred în teologia motivată din mintea mea. Ooo!
Acceptând asta ca pe un cuvânt adevărat de la Domnul, am trecut de la a-mi trăi viața în
primul rând în funcție de cap la a-mi trăi viața în primul rând în funcție de inimă. La urma urmei,
câți dintre noi au simțit în inimile noastre că un lucru este adevărat înainte de a putea să mergem
la Scriptură și să găsim un verset care să confirme asta în mod clar?

MĂ ÎNCRED ÎN MINTEA MEA, ÎN INIMA MEA,
ÎN NICIUNA SAU ÎN AMBELE?
Cei mai mulți creștini, indiferent de felul lor, au în comun faptul că Biblia este autoritatea
finală pentru orice lucru de care vorbesc. Întrebarea este cum decidem ce spune de fapt Biblia?
Înțeleg că dacă mi-aș pune „capul“ să fie responsabil, tot ce ar ieși de aici ar fi că rațiunea mea
interpretează Biblia pentru mine.
Când Dumnezeu a început să vorbească direct în inima mea, am dezvoltat o înțelegere a
unei metodologii mai ample de a stabili adevărul. Acum onorez discernământul inimii mele (vezi
Marcu 2:8). În plus, Îl rog pe Dumnezeu să călăuzească raționamentul meu (vezi Isaia 1:18; 1
Corinteni 2:16), dându-mi rațiune cu ungerea Duhului sau rațiune călăuzită de curgerea Duhului
Lui (vezi Ioan 7:37-39; 10:27).
De asemenea, meditez asupra Scripturii și mă bucur de acea senzație de ardere din duhul
meu când El deschide Scriptura pentru mine (vezi Luca 24:32). „Adevărurile“ pe care le
descopăr le supun apoi celor doi sau trei consilieri spirituali ai mei pentru confirmare și văd dacă
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roada manifestată în viața mea este în concordanță cu ce spune Biblia că trebuie să experimentez
(vezi Proverbe 11:14; 2 Corinteni 13:1; Matei 7:16).
Desigur, în acest proces sunt integrate visele, viziunile, profeția și jurnalul în ambele
direcții (vezi Fapte 2:17; Apocalipsa 1:10-11). Aceasta este esența metodei mele de a descoperi
adevărul. Eu o numesc „Paradigma liderului“. Este colaborarea cu Dumnezeu care confirmă
vocea Lui pe aceste șase căi. Este cu totul diferit de dependența mea de dinainte de dumnezeul
fals al raționalismului.
Nu există cutii în viziunea mea despre lume. În schimb am principii pe baza cărora trăiesc.
Principiul meu cheie este pasiunea de a crește până la statura plinătății lui Hristos. Odată ce
trăiesc cum a trăit El, am ajuns! Până atunci sunt un învățăcel, crescând constant, schimbândumă constant. La vârsta de 65 de ani încă sunt un învățăcel.

PAVEL: „CUNOȘTINȚĂ“ VERSUS
„ADEVĂRATA CUNOAȘTINȚĂ“
Am trăit pe baza teologiei mele argumentate, logice, exact cum a făcut apostolul Pavel.
Am făcut exact ce a făcut Pavel. El a pornit să-i ucidă pe cei cu care nu era de acord. Și eu am
ieșit din Colegiul biblic „ucigând“ (judecând și disprețuind) pe oricine care nu era de acord cu
mine din punct de vedere teologic. Nu-i puteam ucide fizic, dar puteam să-i mustru public, să-i
numesc eretici, și cu siguranță puteam să mă uit la ei de sus în semn de dispreț.
Pavel a avut o întâlnire cu Dumnezeu pe drumul Damascului, în care a auzit vocea lui
Dumnezeu și a văzut o viziune (vezi Fapte 9). Eu am avut o experiență similară când Dumnezeu
m-a trezit într-o dimineață cu o voce de bas și a spus: „Ridică-te; te voi învăța să auzi vocea
Mea.“ În acea dimineață am învățat patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. 1) mă liniștesc,
2) privesc țintă la Isus, 3) recunosc vocea Lui sub formă de gânduri spontane, care curg în
interior, și 4) le notez.
Trei ani mai târziu, Pavel a plecat din pustie cu un cuvânt nou-nouț în vocabularul lui,
cunoștința adevărată (vezi Coloseni 2:2; 3:10).
Ce este cunoștința adevărată? Pavel o așază în opoziție cu cunoștința logică a omului și
învățătură (vezi Coloseni 2:4,8). Chiar așa? Sigur mi-ar plăcea să știu ce a vrut să spună Pavel
când a făcut distincția între cunoștința omului și cunoștința adevărată.
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Nu aveam o definiție a „cunoștinței adevărate“ sau o înțelegere a modului în care se
deosebește ea de cunoștință. Orice este asta, este ceva ce Pavel a învățat în timpul celor trei ani ai
săi din pustie, unde, desigur, nu existau cărți, săli de clasă, învățători, și unde numai Duhul Sfânt
l-a instruit. Numai revelația spirituală era disponibilă în pustie.
Așa că am înțeles că pentru Pavel cunoștința adevărată era aceea care s-a născut prin
revelație în duhul lui. Ea era diferită de cunoștința care a venit prin procesul de gândire din
mintea lui.
Revelația uimitoare m-a făcut să mă întorc să explorez fiecare verset din Biblie despre
rațiune, logică și teologie, pentru că acestea erau lucrurile pe baza cărora trăiam. Ce crezi?
Logica și teologia nici măcar nu apar în Biblie. În plus față de acest fapt uimitor, nu există nicio
poruncă să gândesc logic. Cea mai apropiată poruncă este „Veniți totuși să ne judecăm“ (Isaia
1:18), dar asta nu înseamnă să judec pe cont propriu, ci să-L las pe Dumnezeu să injecteze
gândurile Lui în mintea mea pentru a călăuzi procesul meu de gândire prin Duhul Lui. Asta îmi
permite să experimentez ceea ce Biblia numește „gândul lui Hristos“ (1 Corinteni 2:16). Eu
experimentez gândirea împreună cu Dumnezeu când cer înțelegerea Lui, Îl văd cu mine, mă
acordez la gândurile care curg și las ca această curgere din râul din mine să conducă gândurile
mele raționale. Cu adevărat simplu și cu adevărat eficient. Fac asta de mulți ani.
Știi, când Dumnezeu gândește El merge direct la imagini. „Veniți 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.“ Acesta nu este modul în care am fost eu învățat să gândesc. Eu
am fost învățat să folosesc logica, nu imaginile. Hmmm, mă întreb cine ar trebui să-și schimbe
abordarea despre gândire/judecată – eu sau Dumnezeu?
Măcar știam cum să studiez. Biblia sigur este foarte clară în legătură cu asta.
„Caută (în versiunea în engleză study) să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat“ (2 Timotei 2:15).
Asta a fost, până când am descoperit că aceasta este singura poruncă din Biblie să studiem
și este o traducere greșită a cuvântului grecesc spoudazō, care literal înseamnă „a-ți da silința“
(Strong’s G4704). Bibliile New King James și New American Standard îl traduc corect: „Dă-ți
silința“ (2 Timotei 2:15).
Ooo! Deci aici eu memorasem și practicasem ceva greșit pentru câți ani? Nici nu ai idee
cât de dezgustat și de mânios m-a făcut să mă simt! Ca să fie clar, spoudazō apare în total de 12
ori în Biblie și numai o dată este tradus prin „studiu“. În celelalte 11 cazuri este tradus corect.3
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Acum, că versetul meu preferat, „caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat“ nu mai poate fi folosit pentru a justifica teologia mea bazată pe rațiune, din moment ce
era o traducere greșită, ce voi folosi ca noul meu verset favorit?
Ei bine, iată-l: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea și ne deschidea Scripturile?“
(Luca 24:32). Aceasta este cunoaștere revelată. Dumnezeu îmi deschide versete din Scriptură
când meditez la ele (vezi Iosua 1:8). Da, El încă vorbește. „Oile Mele aud vocea Mea“ (Ioan
10:27).

INSTRUCȚIUNI
DIN EXPERIENȚELE VIEȚII?
Când vine vorba de raționalism, eu întotdeauna mi-am lăsat gândurile să conducă. Dar
această abordare l-a făcut pe apostolul Pavel să naufragieze și experiența revelatorie de pe
drumul Damascului a fost cea care l-a condus într-o direcție total nouă.
Trei ani de recitire a Scripturii în lumina acestei noi experiențe l-au făcut să își ajusteze
radical teologia (vezi Galateni 1:17-18). El și-a inversat sistemul de credință, acceptând acum că
Isus era Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu.
Deci, biblic vorbind, este corect să le permitem experiențelor de viață (în acest caz,
întâlnirea directă revelatoare cu Dumnezeu) să ne reajusteze și să ne facă să ne uităm din nou în
Scriptură pentru a vedea dacă poate am ratat ceva. Am făcut asta de multe, de foarte multe ori.
Isus a spus că trebuie să testăm lucrurile după roadele lor (vezi Matei 7:15-20). Deci, dacă
teologia mea produce în viața mea roadă care este contrară Scripturii, atunci îmi schimb teologia.
Am ales să predau numai lucruri pe care le-am văzut întâi dovedite în experiențele vieții
mele. Adevărul care trăiește! Adevărul pe care eu personal îl trăiesc.

ETAPE ÎN ÎMBRĂȚIȘAREA EMOȚIILOR
În 1979, când aveam 27 de ani, am avut o descoperire majoră în experiența mea creștină.
Am învățat să aud clar, zilnic și intim, vocea lui Dumnezeu. Povestesc această istorie în cartea
mea 4 chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, disponibilă la www.CWGMinistries.org.
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A fost ceva care mi-a schimbat viața și în ziua în care am învățat să fac asta am petrecut
cinci ore auzind de la El și scriind ce spunea El. Într-una dintre aceste întâlniri vizionare
timpurii, Isus îmi ținea capul pe pieptul Lui și mă mângâia pe păr. El a vorbit și a spus că
„Tandrețea e bună“. Ooo! Niciun om nu mi-a ținut vreodată capul pe pieptul lui și nu mi-a
mângâiat părul. Asta m-a schimbat dramatic.
Isus a continuat și a spus:
Vreau să restaurez emoțiile în viața ta și vreau să faci trei lucruri pentru a restaura
emoțiile. Vreau să citești în Evanghelii și să vezi că Eu, Isus, mișcat de milă, am
vindecat, și că este bine să ai emoții și să le lași să conducă în viața și slujirea ta.
Apoi, vreau să citești Psalmii și să remarci că David a avut emoții și le-a exprimat pe
toate înaintea Mea, și asta a fost perfect în regulă. Eu pot să duc toate emoțiile tale
când le prezinți înaintea Mea. În cele din urmă, vreau să remarci cât de tandru te
iubesc Eu în jurnalul tău în ambele direcții și apoi vrea să te iubești pe tine însuți și
pe alții cu aceeași tandrețe.
Așa că am făcut acele trei lucruri și Dumnezeu a restaurat continuu emoțiile în
personalitatea mea uscată și colerică. Un rezultat imediat a fost acela că soția mea a spus că
mariajul nostru s-a îmbunătățit mult când am învățat să aud vocea lui Dumnezeu prin jurnalul în
ambele direcții.
Apoi, la vârsta de 64 de ani, am urmat un seminar unde am fost învățat că vindecarea este
rezultatul unei intenții clare cuplate cu o emoție elevată.
Aceste două lucruri mi-au pavat drumul pentru ca puterea de vindecare să curgă.
Am zis: „Chiar așa?“ Ai nevoie de emoții elevate ca să vină cu ele puterea de vindecare a
Duhului Sfânt? Mă întreb dacă acesta este un concept biblic.“ Eu cu siguranță nu m-am uitat să
văd dacă un astfel de lucru chiar este așa.
Aveam o teologie zero referitoare la rolul emoțiilor în a aduce o minune de vindecare. Așa
că am cercetat Scripturile și știința în timp ce am experimentat pe mine însumi să văd ce aș
învăța. Cercetarea și experimentul meu sunt incluse în conținutul acestei cărți de aici încolo. A
fost o experiență fascinantă când am investit un an întreg pentru a explora în profunzime această
idee.
Am decis că intenția clară este ceea ce Biblia numește credință. Am credință într-un anumit
lucru. Vorbesc unui munte și îl văd aruncat în mare. Dacă o intenție clară este credință, atunci
este destul de ușor de construit un caz pentru nevoia ca intenția clară să fie prezentă pentru a
experimenta o minune.
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Noua parte urma să construiască o înțelegere teologică a rolului emoțiilor elevate în a
elibera o minune. Când am explorat asta, am decis că emoțiile elevate sunt ceea ce Biblia
numește emoțiile Împărăției. Am ajuns să folosesc cuvinte pe care le evitasem, lucruri precum
Împărăția lui Dumnezeu este emoții – pace și bucurie în Duhul Sfânt (vezi Romani 14:17).
Această pace și bucurie nu vin din menținerea unei anumite construcții mentale care mă
face plin de pace sau de bucurie.
Este pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Aceste emoții sunt realități ale duhului, care vin de la
Duhul Sfânt. Ele se nasc în duhul meu, nu în mintea mea. Și ele sunt emoțiile Împărăției! Chiar
așa? Chiar așa! Așa că am început să construiesc o teologie a emoțiilor Împărăției. Era ceva
interesant și nou.
Apoi, desigur, avem cuvântul compasiune. Isus, mișcat de compasiune, a vindecat (vezi
Matei 14:14)! Până în acel moment al istoriei, compasiunea era doar un substantiv. Autorii
Evangheliilor l-au transformat într-un verb pentru a descrie intensitatea emoțiilor lui Isus. Ei au
creat o nouă formă a cuvântului compasiune pentru că definiția existentă nu era un cuvânt
suficient de puternic pentru a descrie ce experimenta Isus. OK, cred că obțin o grilă teologică
pentru nevoia de emoție în eliberarea minunilor și a transformării personale.
Compasiunea, o emoție a Împărăției, L-a condus pe Isus când slujea vindecare.
E greu de imaginat că a fi condus de o emoție este ceva spiritual, nu? Puterea de vindecare
Duhului Sfânt venea pe această emoție intensă – compasiunea.
Dar, de teama de a nu lăsa emoțiile negative să ne conducă, unii dintre noi au învățat că
nicio emoție nu ar trebui să ne conducă. Să presupunem însă că punem emoțiile Împărăției în fața
trenului.
Trezirile cu siguranță au emoții. Dar, pentru că nu am știut că emoțiile ar putea fi realități
la nivelul duhului, am considerat că trezirile afișează emoții sufletești și deci emotivitate. Însă
compasiunea, bucuria, pacea și dragostea sunt roade ale Duhului, nu roade ale sufletului (vezi
Galateni 5:22).
Ahab a avut o emoție în duhul lui care l-a împins la acțiune (vezi 1 Împărați 21:5), deci
Biblia ne învață clar că emoțiile pot fi prezente în duhurile noastre. Asta le face să fie mai
profunde decât dacă ar fi doar rezultatul unei construcții mentale sau sufletești care ne face să
avem emoții puternice, până la a se comporta ciudat.
Da, am fost la servicii unde emoțiile erau manipulate până la un nivel înalt și asta mă face
să mă simt inconfortabil. Aș numi asta ceva sufletesc.
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Deci ce fac în schimb la un serviciu de închinare? Privesc țintă la Regele așezat pe tronul
Lui în cer, cu mulțimile de închinători înaintea Lui (vezi Apocalipsa 4). Mă alătur lor în
închinare și adorare față de Domnul meu.
Când fac asta, emoțiile Împărăției cresc în duhul meu fără să fie trezite de o stare
sufletească necontrolată, ci fiind născute în duhul meu prin faptul că sunt în prezența Regelui
meu.

EMOȚII CARE CĂLĂUZESC
Acum, că am terminat cu emoțiile, pot să le ghidez astfel încât să nu fie peste tot?
Da, pot. Am descoperit că emoțiile sunt produse secundare ale imaginilor la care mă uit.
Dacă îmi imaginez că se întâmplă ceva teribil, atunci emoția de teamă crește în mine. Dacă Îl văd
pe Isus la dreapta mea (vezi Fapte 2:25), atunci ajung la mine pacea și liniștea. Deci dacă eu
controlez imaginile la care mă uit atunci pot ghida răspunsurile mele emoționale.
Alegând imaginile la care mă uit, eu îmi ghidez răspunsurile emoționale.
Cel mai bun mod pe care îl cunosc de a-mi controla imaginile mentale este să-mi ațintesc
ochii la Isus (vezi Evrei 12:1-2), să mă acordez la curgere și să-L rog să-mi dea imaginile Lui
pentru absolut fiecare situație. Asta duce la imaginea Lui luminând inima și mintea mea (adică o
viziune) și, atunci când îmbrățișez asta, pacea Împărăției îmi inundă sufletul.
De exemplu, eu vizualizam capitalul națiunii noastre ca fiind plin de politicieni fără
coloană vertebrală, strâmbi, și aveam emoții de teamă și mânie. Așa că în timpul meu devoțional
de dimineață L-am întrebat pe Dumnezeu cum vede El capitalul națiunii mele.
M-am acordat la curgere și într-un moment mi-a venit o imagine a lui Isus întronat
deasupra Capitoliului și Congresului nostru, cu haina, slava și puterea Lui curgând în jos peste
ei. Gândurile care curgea și ce mi-au venit au fost „Eu domnesc în națiunea voastră“ Ei bine,
sigur că El domnește. El este Regele regilor și Domnul domnilor. Imediat emoții de pace și
confort mi-au inundat sufletul.
Deci sunt capabil să-mi ghidez și să-mi controlez instant emoțiile rugându-L pe Dumnezeu
să îmi dea imaginile Lui adevărate pentru a înlocui imaginile nebiblice la care mă uit. Cât de
grozav este! Dacă emoțiile sunt canalul Duhului, pot acum să lărgesc revărsarea Duhului prin
mine privind mai mult și mai intens la imaginile divine pe care mi le dă Dumnezeu. Ce revelație
neprețuită!
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Eu lărgesc curgerea Duhului privind mai mult și mai intens imaginile pe care mi le dă
Dumnezeu!

GATA SĂ MERG ÎNAINTE
Acum, cred în rolul și în puterea emoțiilor Împărăției. Cred că ele promovează vindecarea.
Cred că Biserica a greșit complet prin faptul că nu a îmbrățișat locul emoțiilor Împărăției pentru
a grăbi vindecarea, minunile și transformarea spirituală. Vom începe să o facem în această carte
și vom adăuga cele mai recente cercetări științifice care se leagă de ceea ce spune Biblia despre
emoții. De exemplu, poți găsi mii de studii științifice care dovedesc că o inimă veselă e ca un
medicament (vezi Proverbe 17:22). Intră pe PubMed,4 și în bara lor de căutare tastează „emoțiile
și sistemul imunitar“ sau „emoțiile și cancerul“ sau „emoțiile pozitive și sănătatea“.
Ești gata să explorezi? Ai o minte deschisă? Vrei să mergi la Scripturi cu mine, să vezi ce
spun, să zici pur și simplu „Da, Doamne“, și să încerci să vezi unde te duc?
Meditațiile „Celebrarea noii Creații“ pe care le-am dezvoltat ca să meargă în paralel cu
această carte te atrag spre o întâlnire emoțională puternică cu Domnul Isus Hristos prin faptul că
privești cu atenție la ceea ce ești tu ca o creație nouă în El. Pe măsură ce îți iei timp să parcurgi
aceste devoționale vei descoperi că emoțiile tale sunt transformate de Duhul Sfânt. Vii la viață cu
emoțiile Împărăției chiar dacă ai stări emoționale nesănătoase. Promovezi un stil de viață de
transformare spirituală.
Nu ar fi frumos să vezi oameni mișcați de compasiune rugându-se pentru vindecare pe
străzi și eliberând puterea lui Dumnezeu de a face minuni exact așa cum a făcut Isus? Are nevoie
națiunea noastră de asta? Ar produce asta o altă trezire? Este acesta planul lui Dumnezeu? Vei fi
parte a lui? Eu voi fi!
Să facem ca Biserica să fie din nou Biserică. Să luminăm în orașele noastre cu lumina
divină și cu puterea de vindecare ale lui Hristos! Să fim cunoscuți ca cei a căror compasiune
atinge cu intenția clară de a vindeca și de a elibera prizonierii. Vino! Îl poți auzi cum te cheamă?
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EXERCIȚII PRACTICE
Treci în revistă acest link5 care îți prezintă cum să auzi vocea lui Dumnezeu și să primești
viziunile Lui clar, ușor și în fiecare zi. Acestea sunt abilitățile pe care se bazează devoționalele
din această carte.
Devoțional zilnic
Completează în fiecare zi meditația „Râul vieții“ în următoarele șapte zile. Devoționalul
este

disponibil

în

format

audio

cu

muzică

pe

fundal.

Poți

asculta

gratuit

la

www.cwgministries.org/SpiritualTransformations. De asemenea, este disponibil ca parte a
meditațiilor „Celebrarea noi Creații“, care poate fi cumpărată ca set de CD-uri sau ca fișiere
individuale MP3.
Simte puterea Duhului Sfânt trecând prin tine ca un val când privești cu atenție Râul vieții
curgând de la tronul lui Dumnezeu și acoperindu-te în întregime. Citește în rugăciune și
imaginează-ți aceste pasaje pentru a-ți pregăti ochii inimii să vadă această realitate: Ezechiel
47:1-12 și Apocalipsa 22:1-2. Vezi-te în camera de sus din Fapte 2:1-4, fiind scufundat în Duhul
Sfânt. Când poți să vezi și să intri adânc și cu evlavie, Duhul Sfânt poate să aducă și va aduce
transformare și vindecare. Dacă vei vedea asta clar, vei simți puterea transformatoare.

Jurnal
„Doamne, ce ai vrea să-mi spui referitor la adevărurile din acest capitol?“ Notează ce scrii
în jurnal într-un caiet separat sau într-un document de computer.
Citește

acest

link

pentru

fiecare

utilizare

a

cuvântului

spoudazō:

www.cwgministries.org/study. Este „studiază“, sau „dă-ți silințele“?
Mărturie de la Margaret Cornell, care folosește Devoționalul Râul Vieții

Dragă Mark,
În această dimineață, când am început să mă rog, am folosit devoționalul tău Duhul
Sfânt. Am făcut jumătate din el de zeci de ori înainte, dar de această dată, în loc să
apelez la muzică și la vocea ta, am apelat pur și simplu la memorie.
În momentul în care am început picioarele mi-au devenit fierbinți și am simțit un foc
al Duhului Sfânt împrăștiindu-se prin trupul meu, și când am terminat l-am găsit pe
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soțul meu și mi-am pus mâinile peste el și a simțit și el focul și apoi ne-am rugat
pentru alți oameni despre care știm că sunt bolnavi și am eliberat spre ei focul
Duhului Sfânt.
Chiar și acum, la puțin timp după, încă mă simt energizată în trupul meu de către
Duhul Sfânt. Este un lucru atât de bun de făcut și un lucru atât de bun de simțit.
Chiar și când scriu această mărturie simt forfotirea Duhului Sfânt care a început când
am mers la Toronto și am experimentat focul lui Dumnezeu.
Când am scris în jurnal, iată ce mi-a vorbit Dumnezeu despre această experiență:
Tu experimentezi botezul cu foc pe care l-am promis odată cu botezul Duhului Meu
cel Sfânt. Este un foc purificator, un foc sfânt care vindecă, așa că lasă-ți trupul să
rămână în starea aceasta cât de mult poți. Mi-ai cerut o nouă ungere pentru a
vindeca bolnavii și acesta este un nou început, un mic început. Anul acesta vei vedea
lucrul după care ai tânjit.
Lasă-Mă să-ți restaurez trupul, sufletul și duhul, pentru că ultimul an a fost o zonă
de luptă, ai experimentat multe lovituri, dar acum este un nou tip de har și progres în
toate dorințele inimii tale

Note:
2

Owen

Strachan,

“Tim

Keller:

Emotion

Isn’t

the

Caboose

to

Faith”,

ChristianityToday.com, 30 mai 2014, http://www.christianitytoday.com/ct/2014/april-web only/jesus-resonates-with-people.html.
3 Vezi www.cwgministries.org/study pentru lista tuturor celor 12 situații în care apare în
Biblie spoudazō.
4 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
5 www.cwgministries.org/4keys
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Capitolul 2

DE UNDE VIN EMOȚIILE?
OMUL VECHI VERSUS OMUL NOU
Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi
care se strică după poftele înșelătoare.
EFESENI 4:22

Emoțiile sunt produse fie de „Omul vechi“, fie de „Omul nou“
Omul meu vechi opera când trăiam în împărăția întunericului, despărțit de Isus. Omul meu
nou este o creație nouă care am devenit eu acum, când sunt parte a Împărăției lui Dumnezeu. Zeii
din spatele unei împărății sunt în conflict cu Dumnezeul celeilalte Împărății. Trecând de la omul
meu vechi la omul meu nou, eu vărs toate gândurile și emoțiile pe care încă le mai am și care
erau parte a stilului meu de viață vechi, întunecat, când îl slujeam pe prințul puterii văzduhului,
și iau gândurile și emoțiile lui Hristos și Îl slujesc pe adevăratul Domnul înălțat. Frica, mânia,
anxietatea, neiertarea și vinovăția falsă sunt alungate.
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CHARITY

EMOȚIILE: SUNT ELE
CHIAR ATÂT DE IMPORTANTE?
Poate suntem tentați să nu fim de acord sau să diminuăm importanța emoțiilor noastre, dar
Scriptura are multe de spus despre ele. De fapt, se dovedește că emoțiile sunt un jucător decisiv
nu numai în umblarea noastră spirituală în general, ci și în războiul nostru spiritual, în particular.
Satan este învins de tot și nu este o amenințare pentru noi (vezi 1 Ioan 4:4).
Noi știm că Duhul Sfânt din noi este mai mare decât orice duh din lume, deci cum ajunge
vrăjmașul să se strecoare în viețile noastre? Pe unde intră?
Geneza 3:1 spune că șarpele era cel mai viclean dintre toate animalele. Strategia lui este
atât de subtilă, diavolul și îngerii lui preferă ca noi nici măcar să nu realizăm că sunt infiltrați.
Înțelegem că dacă ne angajăm activ în păcat atunci ne deschidem spre întuneric. Dacă facem răul
cu intenție atunci vrăjmașul nostru are un drept legal să ne afecteze viețile și să ne influențeze
negativ. Deci știm că dacă ne jucăm cu tablele Ouija, ne mințim șefii sau ne înșelăm soțiile asta
este păcat și atunci nu luăm parte la așa ceva!

CE A SPUS ISUS
Dar există o versiune a păcatului în Vechiul Legământ, în timp ce Isus are o abordare
diferită. În Predica de pe Munte, Isus ne-a învățat: „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu
preacurvești». Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu
ea în inima lui“ (Matei 5:27-28).
Isus a mai spus: „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi» și «oricine va ucide
va cădea sub pedeapsa judecății». Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea
sub pedeapsa judecății“ (Matei 5:21-22).
Isus a vrut ca noi să înțelegem că nu este vorba doar despre comportamentul exterior; de
atitudinile și emoțiile noastre interioare Îi pasă Lui. El a venit să ne învețe o cale diferită, o
Împărăție diferită. Este o Împărăție interioară – Împărăția inimii.
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Noi vrem să trăim ca Isus, să trăim sfânt, astfel încât să putem să fim siguri că vrăjmașul
nu are niciun prilej sau pretenție de la noi și nicio putere asupra noastră (vezi Ioan 14:30).
Noi trăim vieți sfinte la exterior, deci de ce este o luptă? Cum au vreo influență forțele
întunericului? Este adevărat că Isus l-a dezarmat pe satan și i-a luat puterea, ceea ce înseamnă că
singura putere pe care o are este cea pe care i-o dăm noi (vezi Coloseni 2:15).
Vedem în Scripturi că nu numai păcatele exterioare evidente îi dau vrăjmașului acces, ci și
păcatele ascunse ale inimilor noastre. Ce simțim în legătură cu vecinii sau familia. Gândurile pe
care le avem despre pastori și despre aproapele nostru. Emoțiile pe care le întreținem despre noi
șine și despre viitorul nostru. Sunt ele sfinte și dumnezeiești și bune?

PUNCTELE DE INTRARE A EMOȚIILOR
Iacov 4:7 promite că dacă ne împotrivim diavolului el va fugi! Dar care este prima
jumătate a acestui verset? Supuneți-vă lui Dumnezeu, apoi împotriviți-vă diavolului, apoi el va
fugi. Acum, dacă suntem conștienți de păcatul din inima noastră și alegem intenționat să-l
ignorăm, rugăciunile noastre nu vor primi răspuns (vezi Psalmul 66:18). Deci despre ce fel de
supunere față de Dumnezeu vorbim? Împotriva cărui tip de păcat trebuie să fim în gardă și care
sunt punctele de intrare a vrăjmașului?

115.

Ținând mânie

Noi îl re-împuternicim pe vrăjmaș în viețile noastre când ținem mânie și lăsăm soarele să
apună peste mânia noastră. Dumnezeu spune că dacă nu lăsăm mânia îi dăm vrăjmașului un cap
de pod în inimile și în viețile noastre: „Mâniați-vă și nu păcătuiți; nu lăsați soarele să apună
peste mânia voastră, ca să nu-i dați prilej diavolului“ (Efeseni 4:26-27).
Acest lucru este încurajator pentru că vedem aici că mânia nu este păcat, pentru că putem
să ne mâniem și să nu păcătuim. Dar să ținem mânie, să trăim permanent în mânie și să nu o
eliberăm înaintea lui Dumnezeu – aici mânia benignă de moment trece linia și devine
nesănătoasă, periculoasă, mânie păcătoasă care îi dă vrăjmașului un loc în viețile noastre.
Eclesiastul 7:9 spune că nu trebuie să ne grăbim să ne mâniem în sufletul nostru, că dacă
facem asta suntem nebuni. Deci, în timp ce poate experimentăm o intensificare a mâniei în
vâltoarea momentului, nu o lăsăm să trăiască și să locuiască și să rămână în noi și să se simtă
confortabil având rezidență în inimile noastre.
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2. Complăcându-ne în anxietate
Anxietatea este un alt mod prin care îl lăsăm pe vrăjmaș să ne influențeze viețile. Poate nu
considerăm îngrijorarea un păcat, dar dacă ne îngrijorăm nu exprimăm credință în Dumnezeu. Și
orice nu este credință este păcat (vezi Romani 14:23).
Isus Însuși a avut chiar destul de multe de spus despre această emoție aparent neimportantă
în Matei 6:25-34:
De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau
ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este
viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la
păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în
grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai
de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge
măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu
băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi, vă
spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că,
dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi
aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin
credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom
bea?», sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?». Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le
caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora
de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.
Vedem aici că îngrijorarea nu este atât de inofensivă cum ne-ar putea face vrăjmașul să ne
gândim. Când ne îngăduim să întreținem gânduri și emoții anxioase de fapt spunem: „Doamne,
nu cred că Tu îmi vei oferi ce am nevoie, nu cred că Tu îmi vei purta de grijă.“ Îi spunem lui
Dumnezeu că nu credem în El și fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți (vezi Evrei 11:6).

3. Întreținând frica
Noi îl re-împuternicim pe vrăjmaș prin frica noastră (vezi Evrei 2:15). Acesta e un lucru
important! Trebuie să înțelegem că frica este pur și simplu credință în sens invers. Un alt mod de
a spune asta este că frica este credință în satan.
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Credința noastră este incredibil de puternică. Noi mutăm munții cu ea (vezi Matei 17:20).
Deci suntem responsabili să acordăm mare atenție modului în care ne exercităm această armă
luând în considerare cu mare grijă unde ne punem încrederea. Nu trebuie să avem mai multă
credință în puterea lui satan de a ajunge la noi decât avem în puterea Tatălui nostru ceresc de a
ne proteja, de a ne oferi ce avem nevoie și de a avea grijă de noi.
Iov a spus: „De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!“
(Iov 3:25). El se aștepta la ce era mai rău și i s-a făcut conform credinței lui (vezi Matei 9:29).
Povestea lui Iov a fost scrisă ca un exemplu pentru noi, care să ne arate de ce să nu vrem
niciodată să lăsăm frica nedumnezeiască în inimile noastre și în mințile noastre. Niciodată.
4. Păstrând neiertare
Unul dintre cele mai periculoase moduri prin care îl re-împuternicim din greșeală pe
vrăjmaș este atunci când umblăm în neiertare. Biblia spune că noi creăm în viața noastră un
spațiu în care să vină diavolul dacă menținem neiertare în inimile noastre.
Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am
iertat pentru voi, în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci
nu suntem în necunoștință de planurile lui“ (2 Corinteni 2:10-11).
Satan este numit pârâșul fraților și el îi acuză constant pe alții în fața noastră (vezi
Apocalipsa 12:10). El minte și răstoarnă adevărul și încearcă să ne facă să-i vedem pe alții prin
lentile distorsionate, ispitindu-ne să umblăm în amărăciune, judecată și resentimente față de ei.
În capitolul șase din Matei Îl găsim pe Domnul învățându-i pe ucenicii Lui cum să se
roage. Isus face apoi o declarație foarte directă, inconfundabilă:
„Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile
voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile
voastre“ (Matei 6:14-15).
În mod clar, umblarea în neiertare nu este o opțiune. Acesta este un motiv mai mult decât
suficient pentru a ierta pe oricine de orice întotdeauna!
Dar, pentru a întări această idee, doar câteva capitole mai târziu, Isus subliniază asta când
spune pilda despre robul neiertător în Matei 18. Robul nemulțumitor a fost iertat de datoria lui
enormă, și totuși, în loc să fie mulțumitor, se întoarce și cere de la colegul său plata unei datorii
mult mai mici.
În pildă, stăpânul robului a fost cuprins de mânie în fața nedreptății lui și l-a dat pe mâna
chinuitorilor să-l tortureze. Isus ne învață că trebuie să ne extindem mila și să ne iertăm unii pe
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alții din inimă, altfel vom experimenta și noi chinul (vezi Matei 18:21-35). Prin urmare, vedem
cum neacordarea milei, compasiunii și iertării deschide ușa pentru durere și îi permite
vrăjmașului să intre în viața noastră.
5. Acceptând vinovăția falsă
Un al cincilea mod prin care îl lăsăm pe vrăjmaș în viețile noastre este prin vinovăție falsă.
În mod esențial, vinovăția înseamnă să nu ne iertăm pe noi înșine, deci ea este strâns legată
de neiertare. Dar se pare că, în calitate de creștini, noi suntem adesea mult mai buni în a ne ierta
familiile, prietenii și chiar dușmanii decât în a ne ierta pe noi înșine.
Noi experimentăm vinovăție falsă când încă ne simțim rău în legătură cu ceva ce am
mărturisit deja și de care ne-am pocăit. Odată ce ne-am pocăit de un păcat, Dumnezeu nu Și-l
mai amintește (vezi Evrei 10:17). Cât de departe e estul de vest, atât de departe alungă El acele
fărădelegi de la noi (vezi Psalmul 103:12).
Din nou, pârâșul fraților este cel care aduce condamnare asupra noastră și ne face să ne
simțim vinovați de lucruri pe care Dumnezeu a ales să le uite. Uneori trebuie să fim mai
asemănători cu Tatăl nostru ceresc și să dezvoltăm o amnezie sfântă!
Apostolul Pavel ne reamintește că nu există nicio condamnare pentru ei care sunt în
Hristos Isus (vezi Romani 8:1). Prin urmare, nu trebuie să denigrăm moartea sacrificială a lui
Isus presupunând că păcatele noastre sunt mai puternice decât sângele Lui care curăță. E gata,
deci putem să lăsăm să dispară vinovăția falsă și să fim liberi de condamnare. Aleluia!

SĂ INTRĂM ÎN PACEA ȘI BUCURIA
LUI DUMNEZEU
Așa cum putem vedea, departe de a nu fi legate de umblarea noastră cu Dumnezeu sau
deconectate de spiritualitatea noastră, emoțiile sunt o parte absolut importantă a acesteia.
De fapt, pentru că libertatea emoțională este vitală pentru starea noastră de bine, sunt coautor la o carte despre tehnici de libertate emoțională. EFT pentru creștini; Să intrăm în pacea și
bucuria lui Dumnezeu explorează încă un dar de vindecare pe care Dumnezeu ni l-a dat sub
forma energiei psihologice.
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EFT este o tehnică psihologică creată de Dumnezeu care ne împuternicește cu libertate și
alegere în ceea ce privește emoțiile noastre și modul cum le experimentăm noi. Aceasta
presupune apăsare ușoară a punctelor de presopunctură de pe față și din partea de sus a trupului.
Această apăsare poate elibera, prin sistemul neurologic, stresul emoțional greu de exprimat sau
de eliberat al evenimentelor și amintirilor zilnice și pe termen lung.
Sute de proiecte de cercetare universitară arată de ce funcționează atât de bine EFT și
mărturiile extraordinare sunt emoționante. De la soldați întorși din război la refugiați ruandezi și
la supraviețuitori ai unor atacuri armate în școli, EFT a fost extraordinar de eficient în eliberarea
diverselor traume, inclusiv anxietate, frici și tristețe persistentă. Într-adevăr, dr. Joseph Mercola,
fondatorul celui mai vizitat site internet de sănătate naturală din lume, descrie rezultatele
imediate și puternice la care a fost martor în urma apăsării ca „terapie la viteza luminii“ 6.
Toți avem parte în viețile noastre de stres de diverse grade și stresul nu este numai rău.
Reacția noastră la stres, când îi permitem să ne facă să fim stresați, este cea care devine o
problemă. Deci, fie că traficul rutier, un examen care urmează sau un coleg care ne provoacă,
vrem să neutralizăm efectele stresului nesănătos înainte ca el să provoace daune în relațiile
noastre, în viața noastră spirituală și în trupurile noastre.

ÎMPĂRĂȚIA EMOȚIILOR
Așa cum am spus în primul capitol, există diverse motive pentru care noi am dezvoltat
această idee greșită că nu trebuie să trăim pe baza emoțiilor.
Dar, așa cum vom continua să învățăm, conform Scripturii, ele sunt foarte importante în
viețile noastre!
Bucuria ne întărește (vezi Neemia 8:10). Pacea ne conduce (vezi Coloseni 3:15). Dragostea
ne constrânge (vezi 2 Corinteni 5:14). Compasiunea ne mișcă (vezi Matei 9:36). Ce parte din
compasiune, pace și bucurie nu simțim noi?
Îmi place ce spune pastorul Kris Vallotton de la biserica Bethel despre Romani 14:17.
Pentru că neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt sunt Împărăția lui Dumnezeu, asta
înseamnă că „două treimi din Împărăție o simțim!“ Evident, asta demonstrează că Tatălui Îi pasă
mult de emoțiile noastre și vrea foarte tare ca noi să simțim ce simte El. Este buna Lui plăcere să
ne dea Împărăția, și asta include toate emoțiile Lui sfinte, vindecătoare, ale Împărăției.
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MARK

SURSELE SPIRITUALE
Gândurile care curg în mintea noastră vin din două surse spirituale primare (vezi Ioan
7:37-39).
Satan aduce pe câmpul de bătaie al minții noastre gânduri care curg și care sunt congruente
cu natura lui. El este pârâșul fraților, tatăl minciunilor, adversarul și vrăjmașul și hoțul care vine
numai să fure, să ucidă și să prăpădească credința, nădejdea, dragostea și viața mea (vezi
Apocalipsa 12:10-11; Ioan 8:44; Matei 13:39; Ioan 10:10). Deci eu resping orice gânduri
spontane care se potrivesc cu natura lui satan, deoarece vin de la demoni.
Duhul Sfânt ne revelează noua noastră natură în Hristos, inundându-ne mințile cu gânduri
care curg și care sunt congruente cu natura Lui. El este Mângâietorul; Duhul Adevărului, Cel
care ne convinge fără a ne condamna; Cel care zidește și mângâie; a cărui voce este iubitoare,
blândă, răbdătoare și plină de milă (vezi Ioan 14:16; 16:13; 16:8; 2 Corinteni 7:3; 1 Corinteni 13;
14:3; Galateni 6:1; 1 Tesaloniceni. 5:14; 2 Corinteni 1:3). Pe toate gândurile spontane care se
aliniază cu natura lui Hristos le accept, deoarece vin de la Duhul Sfânt.

GÂNDURILE ANALITICE
Gândurile analitice sunt conectate și construite de mintea mea, deci vin din sinele meu.
Logica și rațiunea controlate de sine ar fi considerate gândurile mele; de exemplu, 2 + 2 = 4. Un
alt mod de a spune asta este că raționamentul unui om este raționamentul pe care îl face el când
este în afara templului lui Dumnezeu sau când nu este în prezența Duhului Sfânt (vezi Psalmul
73:16-17). Când Asaf a gândit în afara templului, el a căzut în disperare (vezi psalmul 73:1-15).
Când, în cele din urmă, a venit în prezența Domnului, el a perceput. E a primit cunoaștere
revelată și depresia lui a fost înlocuită cu adevărul lui Dumnezeu (vezi Psalmul 73:18-20).
Eu îmi petreceam 80% din timp trăind în gânduri negative, acuzatoare. Acum petrec circa
98% și mai mult din timp trăind în gânduri pozitive, înălțătoare, pentru că am făcut fiecare gând
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rob ascultării de Hristos (vezi 1 Corinteni 13:13; 2 Corinteni 10:5). Toată lumea are nevoie de o
revelație referitoare la subiectul următor:
Să trecem de la Omul Vechi la Omul Nou: Minciunile lui Satan versus Adevărurile lui
Dumnezeu
SĂ FIE „DEZBRĂCATE“

SĂ FIE „ÎMBRĂCATE“

MINCIUNILE FIRII VECHI

ADEVĂRURILE NOII CREAȚII

1

Nu pot...

Pot totul în Hristos, care mă întărește (vezi Filipeni 4:13).

2

Îmi lipsește...

Dumnezeul meu Se va îngriji de toate nevoile mele după
bogăția Lui în slavă în Isus Hristos (vezi Filipeni 4:19).

3

Mi-e teamă...

Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste și de pricepere (vezi 2 Timotei 1:7).

4

Nu am credință.

Dumnezeu mi-a dat o măsură de credință (vezi Romani
12:3).

5

Sunt slab.

Domnul este tăria vieții mele (vezi Psalmul 27:1).

6

Satan chiar m-a prins.

Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume
(vezi 1 Ioan 4:4).

7

Sunt învins.

Dumnezeu mă face întotdeauna biruitor în Hristos Isus (2
Corinteni 2:14).

8

Nu știu ce să fac.

Hristos Isus a fost făcut pentru mine înțelepciunea lui
Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 1:30).

9

Mă aștept să mă îmbolnăvesc

Prin rănile Lui sunt vindecat (vezi Isaia 53:5).

din când în când.
10 Sunt atât de îngrijorat și de
frustrat.

11 Sunt în robie.

Pot să arung toate grijile mele asupra Lui, pentru că El
îngrijește de mine (1 Petru 5:7).

Unde este Duhul Domnului este libertate (vezi 2 Corinteni
3:17).

12 Mă simt atât de condamnat.

Nu mai experimentez condamnare pentru că sunt în
Hristos Isus (vezi Romani 8:1).
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Să dezbrac Omul Vechi și să îmbrac Omul Nou

Credințe și Imagini

TRĂIREA DESPĂRȚIȚI DE

TRĂIREA CONȘTIENȚI DE

ISUS PRODUCE „STRESUL

ISUS PRODUCE „RELAXAREA

CA RĂSPUNS“ –

CA RĂSPUNS“ –

PROMOVEAZĂ BOALA. NOI

PROMOVEAZĂ SĂNĂTATEA.

„NE DEZBRĂCĂM“ DE

NOI „NE ÎMBRĂCĂM“ CU

ACEST OM VECHI.

ACEST OM NOU.

Insuficient, copleșit, care

Care crede în bunătatea lui

învinovățește, timid, care se

Dumnezeu, care primește mila,

grăbește, distras și alte credințe

adoptat, activat, victorios,

demonice.

binecuvântat, protejat, căruia i se
poartă de grijă și alte credințe
dumnezeiești.

Emoțiile care rezultă

Frică, mânie, nesiguranță,

Roada Duhului, milă, bunătate,

îngrijorare, anxietate, vinovăție,

mulțumire, dragoste, bucurie, pace.

rușine, depresie.
Starea de sănătate

Probleme digestive, insomnie,

O digestie sănătoasă, un somn

care decurg de aici

hipertensiune, boli de inimă,

odihnitor, vitalitate, energie, inimă

cancer, ulcer, artrită, răceli,

robustă, sistem imunitar puternic,

pentru a numi numai câteva.

un trup și articulații fără dureri,
pentru a numi doar câteva.

CRUCEA A FOST SUFICIENTĂ
Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți
(Evrei 10:14).
În lumea spirituală, desăvârșirea este deja finalizată. Ea rezistă chiar și în timp ce noi
suntem în procesul de a lucra la mântuirea noastră (vezi Filipeni 2:12-13). Dacă recunosc
următoarele 12 lucruri ca fiind deja încheiate și finalizate și le rostesc ca pe realitatea mea
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pozitivă personală, la timpul prezent, le scriu pe inima mea.7 Asta îmi permite să experimentez
aceste adevăruri.
Eu sunt desăvârșit în Isus Hristos. Isus mi-a oferit: părtășie restaurată, noi dorințe ale
inimii, neprihănirea Lui, putere asupra păcatului, slava Lui, Duhul Sfânt, sănătate, prosperitate,
nădejde, bucurie, pace, adoptare în familia Lui și viață veșnică.
Privește acest videoclip muzical de MercyMe8 care arată cum crucea te-a făcut
„Desăvârșit“. Este minunat și a fost deja ascultat de peste 15 milioane de ori. Noi avem albumul
lor Bine ai venit în Nou și l-am ascultat de cel puțin 100 de ori. Ei au o revelație a trăirii bazate
pe har și faptul că asculți asta eliberează o viață extraordinară. Surprinde faptul că Isus a făcut
totul la cruce. Noi ne putem relaxa și umbla odată cu curgerea. El ne-a primit!

SĂ MERGEM MAI ÎN PROFUNZIME:
CELE 12 LUCRURI PE CARE ISUS
LE-A REALIZAT PENTRU NOI PE CRUCE
Calvarul este evenimentul central în istorie. Ce a oferit Hristos estre extrem de bun și
merită să ne gândim la asta și să vizualizăm și să simțim.
Aceste daruri acoperă fiecare domeniu al vieților noastre, făcându-ne desăvârșiți în Hristos
(vezi Coloseni 1:28).
115.

Isus a luat răzvrătirea și independența mea și mi-a restaurat părtășia zilnică cu

Dumnezeu.
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor (Isaia 53:6).
Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una
(Ioan 17:22).
■ Lipsa și nevoia mea: răzvrătire, independență
■ Darul lui Isus: părtășia restaurată
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Am părtășie cu Dumnezeu, Eden restaurat,
plimbări în grădină în răcoarea zilei
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt iubit, acceptat, încălzit și inspirat.
43

2. Isus a îndepărtat inima mea întunecată și acum eu am o inimă nouă înflăcărată de
dorințele lui Dumnezeu.
El a fost străpuns pentru păcatele noastre (Isaia 53:5).
Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou (Ezechiel 36:26).
■ Lipsa și nevoia mea: nedreptățile inimii
■ Darul lui Isus: o inimă nouă și un duh nou
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: am o inimă nouă, de carne, care este
înfometată după Dumnezeu.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Simt pace, pasiune, sfințenie, bucurie și
mulțumire.
3. Isus a înlăturat păcătoșenia mea și acum port haina neprihănirii a lui Hristos.
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21).
■ Lipsa și nevoia mea: păcatele
■ Darul lui Isus: Neprihănirea Lui
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Îmbrac haina albă strălucitoare de neprihănire
a lui Hristos.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt curat, plin de pace, mulțumitor și
cu o bucurie care dă pe dinafară.
4. Isus a înlăturat puterea păcatului și acum am o putere și o pasiune de a trăi în
sfințenie.
El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați (1 Petru 2:24).
■ Lipsa și nevoia mea: înfrângerea în fața puterii păcatului
■ Darul lui Isus: puterea de a trăi în neprihănire
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Constrângerea mea spre dorințe păcătoase este
înlăturată.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt liber, eliberat, plin de bucurie și de
pace.
5. Isus a luat rușinea mea și acum eu radiez slava Lui.
Isus, Căpetenia și Desăvârșirea credinței, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a
suferit crucea, a disprețuit rușinea (Evrei 12:2).
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Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una
(Ioan 17:22).
■ Lipsa și nevoia mea: rușinea
■ Darul lui Isus: slava lui Dumnezeu
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Radiez slava divină a lui Dumnezeu.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Simt pace, bucurie, încântare, onoare,
acceptare.
6. Isus a îndepărtat blestemul pe care îl meritam și acum umblu prin Duhul,
experimentând binecuvântările lui Dumnezeu.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii… 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).
■ Lipsa și nevoia mea: curse
■ Darul lui Isus: binecuvântarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Am un nou Locatar care trăiește în mine –
Duhul Sfânt.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt împuternicit și energizat de o
bucurie de nedescris.
7. Isus a luat boala mea și acum eu trăiesc în sănătate divină.
Prin rănile Lui am fost vindecați (1 Petru 2:24).
■ Lipsa și nevoia mea: rănile
■ Darul lui Isus: vindecarea
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Sunt vindecat.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt sănătos, plin de bucurie,
mulțumitor, încântat.
8. Isus a luat sărăcia mea și acum trăiesc în belșug.
Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut
sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți (2 Corinteni 8:9).
■ Lipsa și nevoia mea: sărăcia
■ Darul lui Isus: bogățiile Lui
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Am mai mult decât suficient.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt în siguranță, plin de pace,
mulțumitor și încântat.
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9. Isus a luat părerea mea de rău și regretul meu referitor la ce ar fi putut fi; acum
speranța îmi umple inima în fiecare zi.
El a purtat suferințele noastre (Isaia 53:4).
Hristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).
■ Lipsa și nevoia mea: părerile de rău, regretele
■ Darul lui Isus: nădejdea
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze
spre binele meu!
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt plin de pace, relaxat, plin de
bucurie, calm și mulțumitor.
10. Isus a lua anxietatea mea; acum bucuria și pacea îmi păzesc inima.
În toate lucrurile, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre, prin rugăciuni și
cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile în
Hristos Isus (Filipeni 4:6-7).
■ Lipsa și nevoia mea: anxietatea
■ Darul lui Isus: bucuria, pacea
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Știu că Dumnezeu ascultă rugăciunile mele și
răspunde.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Simt pace, bucurie, încântare, onoare,
acceptare.
11. Isus a înlăturat frica mea de respingere și m-a adoptat în familia Lui, iubindu-mă cu
pasiune.
Pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?“ Adică:
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“ (Matei 27:46)
El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale
(Efeseni 1:5).
■ Lipsa și nevoia mea: respingere, frică
■ Darul lui Isus: adoptarea ca fiu al lui Dumnezeu
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Sunt adoptat într-o familie minunată, care mă
sprijină și are multe daruri.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Mă simt acceptat, încurajat, iubit și mi se
poartă de grijă.
12. Isus a experimentat moartea mea și acum eu am viață veșnică.
46

Pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața
veșnică în Hristos Isus Domnul nostru (Romani 6:23).
■ Lipsa și nevoia mea: moartea
■ Darul lui Isus: viața veșnică
■ Realitatea Împărăției care este restabilită: Îmi petrec veșnicia în prezența lui Dumnezeu.
■ Emoțiile Împărăției care sunt experimentate: Simt pace, bucurie, încântare, onoare,
acceptare și dragoste.

CÂT DE BINE E?
Dacă gândirea pozitivă are valoare, atunci cu cât mai puternic este să meditezi la noile
realități ale Împărăției stabilite la Calvar?
Crucea a fost suficientă. Cred, vorbesc despre și păstrez în imaginația mea realitatea că
crucea m-a făcut desăvârșit! Mă bazez pe ce a oferit Hristos.

EXERCIȚII DE JURNAL ÎN DOUĂ DIRECȚII9
Să consolidăm, să extindem aceste adevăruri și să trăim în ele
Gândindu-ne la măreția sacrificiului lui Dumnezeu de a-L lăsa pe Fiul Lui iubit să vină pe
pământ să experimenteze această moarte și separare teribile, ca și durerea și suferința pe care
Isus a fost dispus să le experimenteze pentru a obține aceste victorii pentru mine, este bine să îmi
pun deoparte timp pentru a internaliza pe deplin aceste realități, astfel încât să le pot trăi.
Cred că cel mai ușor mod de a face asta este să scrii în jurnal despre fiecare dintre ele,
cerându-i lui Dumnezeu o imagine referitoare la cum arată viața mea când umblu în fiecare
dintre ele. Apoi, dacă văd aceste imagini ca un tablou magnific, imaginea va rămâne cu mine și
voi putea să memorez ușor viziunea și umblarea în ea, trăind și umblând prin Duhul (vezi
Galateni 5:25). Poate găsești un artist să îți facă un tablou frumos. De asemenea, am ales să
petrec mai mult timp scriind în jurnal despre fiecare dintre aceste 12 binecuvântări ale
Calvarului, astfel încât Dumnezeu să-mi poată permite să le văd în plinătatea lor și să umblu pe
deplin în ele.
Viziuni și jurnal referitoare la cele 12 lucruri oferite de Calvar
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1

LUCRUL OFERIT

VIZIUNEA DE LA

RHEMA DE LA

DE CALVAR

DUMNEZEU

DUMNEZEU

Intimitate spirituală cu

Un cordon de argint care

Acesta este cordonul care nu

Dumnezeu: „Ca ei să fie una,

conectează Duhul lui

poate fi rupt. Tot ce sunt Eu

așa cum Noi suntem una“

Dumnezeu cu duhul meu

curge prin el către tine.

(Ioan 17:22).

Acordează-te constant la
curgerea aceasta de viață din
tine.

2

3

O inimă vindecată: „Vă voi

Dumnezeu îmi face un

Această inimă nouă nu este

da o inimă nouă și voi pune

transplant de inimă.

rănită, mândră, împotrivitoare

în voi un duh nou“ (Ezechiel

sau frântă. Prețuiește-o.

36:26).

Iubește-o. Depinde de ea.

Împodobit cu neprihănirea lui

O haină albă, curată, fără

Ești împodobit ca o mireasă

Hristos: „Ca noi să fim

pată, pe care El o pune pe în ziua nunții ei, făcută pură

neprihănirea lui Dumnezeu în mine.

și sfântă prin ceea ce Eu ți-am

El“ (2 Corinteni 5:21).

dat – neprihănirea Mea.
Poart-o cu mândrie.

4

Putere aspra păcatului: „El a

Capul lui Satan strivit e

Satan se ofilește strivit sub

purtat păcatele noastre pe

călcâiul lui Hristos.

călcâiul Meu. El nu mai are

trupul Lui pe cruce, ca noi să

nicio putere să te învingă. Nu

murim față de păcat și să

îl primi înăuntru.

trăim pentru neprihănire“ (1
Petru 2:24).
5

6

7

Slavă divină: „Slava pe care

Eu eman o strălucire

Te-am făcut complet nou.

Tu Mi-ai dat-o le-am dat-o

radiantă pentru ca toți să

Acum strălucești cu slava

lor“ (Ioan 17:22).

o vadă.

Mea. Radiezi Duhul Meu.

Duhul Sfânt: „Să primim

O minge de lumină

Mi-am pus Duhul în tine ca

Duhul Sfânt prin credință“

locuiește în mine.

un rezident permanent. Ia de

(Galateni 3:13-14).

la El și supune-te Lui.

Vindecare fizică: „Prin rănile Un trup bătut a obținut

Eu am plătit un preț enorm

Lui ați fost vindecați“ (1

pentru a garanta că vei umbla

vindecarea mea.

în sănătate divină.

Petru 2:24).
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8

LUCRUL OFERIT

VIZIUNEA DE LA

RHEMA DE LA

DE CALVAR

DUMNEZEU

DUMNEZEU

Prosperitate financiară: „Prin

Un balansoar cu un sac

Totul este un schimb divin.

sărăcia Lui voi să vă

gol de bani la capătul de

Eu am renunțat la toate

îmbogățiți“ (2 Corinteni 8:9).

jos și cu un sac plin la

bogățiile Mele ca tu să poți

capătul de sus.

avea belșug. Primește
belșugul care este al tău.

9

Nădejde: „Hristos în voi,

Mintea mea strălucește

Într-o lume a lipsei de

nădejdea slavei“ (Coloseni

cu lumina nădejdii.

speranță, tu oferi speranță

1:27).

10

tuturor celor pe care îi atingi.

Pace: „În toate lucrurile

Un scut protector de pace

Aud și răspund la fiecare

aduceți cererile voastre la

îmi acoperă inima și

cerere, oferind harul Meu

cunoștința lui Dumnezeu cu

mintea.

pentru a împlini nevoia. Deci

rugăciuni și cereri, cu

crede în Mine și vei umbla în

mulțumiri. Și pacea lui

pace.

Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile
și gândurile în Hristos Isus“
(Filipeni 4:6-7).
11

O familie: „El ne-a rânduit

O familie fericită care se

Ți-am dat o familie iubitoare

mai dinainte să fim înfiați

bucură de o masă

pentru a răspunde tuturor

prin Isus Hristos, după buna

împreună.

nevoilor tale. Sprijină-i și

plăcere a voii Sale“ (Efeseni

primește.

1:5).
12

Viața veșnică: „Darul fără

Pentru totdeauna

Viața pe pământ este nimic

plată al lui Dumnezeu este

împreună în cer.

comparativ cu veșnicia. Ține-

viața veșnică, prin Isus

ți ochii ațintiți la scop.

Hristos, Domnul nostru“
(Romani 6:23).
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E rândul tău: Viziuni și jurnal referitoare la cele 12 daruri oferite la Calvar
Întrebare pentru jurnal: „Doamne, ce ai vrea să-mi spui referitor la noile realități pe care Tu
mi le-ai oferit la Calvar? Te rog dă-mi o imagine clară a fiecăruia dintre cele 12 daruri și asupra
felului cum arată ele așa cum se manifestă în viața mea. Vreau să văd clar aceste imagini, astfel
încât să pot trăi încontinuu și numai în ele, văzându-le zi și noapte.“

1

LUCRUL OFERIT

VIZIUNEA DE LA

RHEMA DE LA

DE CALVAR

DUMNEZEU

DUMNEZEU

Intimitate spirituală cu
Dumnezeu: „Ca ei să fie una,
așa cum Noi suntem una“
(Ioan 17:22).

2

O inimă vindecată: „Vă voi da
o inimă nouă și voi pune în voi
un duh nou“ (Ezechiel 36:26).

3

Împodobit cu neprihănirea lui
Hristos: „Ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în
El“ (2 Corinteni 5:21).

4

Putere aspra păcatului: „El a
purtat păcatele noastre pe
trupul Lui pe cruce, ca noi să
murim față de păcat și să trăim
pentru neprihănire“ (1 Petru
2:24).

5

Slavă divină: „Slava pe care
Tu Mi-ai dat-o le-am dat-o
lor“ (Ioan 17:22).

6

Duhul Sfânt: „Să primim
Duhul Sfânt prin credință“
(Galateni 3:13-14).

50

7

LUCRUL OFERIT

VIZIUNEA DE LA

RHEMA DE LA

DE CALVAR

DUMNEZEU

DUMNEZEU

Vindecare fizică: „Prin rănile
Lui ați fost vindecați“ (1 Petru
2:24).

8

Prosperitate financiară: „Prin
sărăcia Lui voi să vă
îmbogățiți“ (2 Corinteni 8:9).

9

Nădejde: „Hristos în voi,
nădejdea slavei“ (Coloseni
1:27).

10

Pace: „În toate lucrurile
aduceți cererile voastre la
cunoștința lui Dumnezeu cu
rugăciuni și cereri, cu
mulțumiri. Și pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile și
gândurile în Hristos Isus“
(Filipeni 4:6-7).

11

O familie: „El ne-a rânduit
mai dinainte să fim înfiați prin
Isus Hristos, după buna
plăcere a voii Sale“ (Efeseni
1:5).

12

Viața veșnică: „Darul fără
plată al lui Dumnezeu este
viața veșnică, prin Isus
Hristos, Domnul nostru“
(Romani 6:23).
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EXERCIȚII PRACTICE
Citește aceste articole:
■ www.cwgministries.org/FaithAndLove
■ www.cwgministries.org/DemonicThoughts
Jurnal: „Doamne, există convingeri (minciuni) din omul vechi care încă locuiesc în mine?“
Enumeră-le pe toate care îți vin în minte (poți trece în revistă graficul de mai sus, „Minciunile
omului vechi“ și articolul de mai sus despre gândurile demonice). Completează „Celebrarea noii
Creații: Să înlocuiesc convingerile“10 (22 de minute) pentru fiecare minciună. Vei vedea că
Dumnezeu poate vrea să te întorci să discuți în fiecare zi despre același subiect, abordându-l din
diferite unghiuri în fiecare zi și aprofundându-l-l până când convingerea omului vechi iese de tot
din viața ta. Urmează călăuzirea Duhului Sfânt. El știe cel mai bine.
Citește www.cwgministries.org/PerfectPeace și începe să te imaginezi pe tine însuți
îmbrăcat în cele 12 oferte ale crucii. Cum te simți? Încălzește-te în viziune și emoție. Scrie în
jurnal ce îți vorbește Dumnezeu despre a îmbrăca aceste 12 oferte de la Calvar. Asigură-te că
asculți videoclipuri muzicale online gratuite care pun aceste adevăruri pe muzică într-un mod
foarte puternic.
Exercițiile aplicative de mai sus pot să-ți ia câteva săptămâni să le termini. Este în regulă.
Continuă cu această misiune chiar și după ce mergi înainte să citești următoarele capitole.

Note:
6 Dr. Joseph Mercola Tehnici de eliberare emoțională, Disc 1, Introducere. Vezi
www.GloryWaves.org/survivor pentru mai multe informații.
7 Vezi Capitolul 21 din Anatomia unei minuni de dr. Jim Richards.
8 www.youtube.com/watch?v=wjLlLPZderk
9 www.cwgministries.org/4keys
10 www.cwgministries.org/beliefs
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Capitolul 3

SĂ TRECEM DE LA
OMUL VECHI LA OMUL NOU
Sunt transformat când mă uit țintă la cine sunt în Hristos.
Puterea transformatoare este eliberată când mă uit.

Ai remarcat cum ești schimbat de lucrurile la care le uiți?
Când ne închinăm, ridicându-ne ochii și văzând slava lui Hristos, suntem transformați în
asemănarea Lui. Pacea, mângâierea și odihna ne umplu sufletul. Suntem păstrați în pace perfectă
când imaginația noastră este ațintită asupra lui Dumnezeu11.
Pe de altă parte, ne putem imagina în mintea noastră că soțul/soția sau un prieten care
întârzie acasă a fost implicat într-un accident auto și, când ne uităm fix la această imagine, ne
umplem de frică și îngrijorare.
Biblia ne spune clar că suntem transformați în timp ce privim (vezi 2 Corinteni 3:18; 4:18).
Israeliții în pustiu s-au uitat mai degrabă la adversități decât la garanția Domnului care le-a dat
Țara Promisă. Ca rezultat al țintei privirilor lor, ei au fost cuprinși de frică și necredință și au
murit în pustiu în loc să primească destinul despre care Dumnezeu spusese că este al lor (vezi
Evrei 3-4).
Deci avem de ales. Am putea să ne contemplăm păcatul și păcătoșenia ar putea crește în
interiorul nostru. Am putea să ne gândim la slăbiciunea firii noastre și să devenim deprimați. Neam putea concentra asupra lui anticrist și teama ar crește în noi. Am putea observa răul din lume
și disperarea, furia și sentimentele de neajutorare ar putea crește în noi. Ne-am putea aținti
privirea la deficiențele altora și le-am judeca și aceleași deficiențe vor crește în noi.
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Noi devenim ceea ce privim atent și ce judecăm și de aceea ni se spune să ne ațintim ochii
la Isus și să nu judecăm (vezi Ioan 5:30; 12:47; 2 Corinteni 10:12; Iacov 4:11; 5:9), ci să-i
onorăm în schimb pe toți (vezi 1 Petru 2:17). Știu, pentru că am încercat fiecare dintre aceste căi
eronate de a trăi.
Isus a spus: „Luați seama la ce auziți“ (Marcu 4:24). Aveți grijă este cuvântul grecesc
blepo și înseamnă „vezi și simte“ (Strong’s G991). Acest verset ne învață să vizualizăm
cuvintele pe care Dumnezeu ni le spune. Pune deoparte timp să 1) asculți cu urechile inimii tale,
2) vezi cu ochii inimii tale și 3) simți emoțiile lui Dumnezeu care vin de aici în inima ta. Aceasta
este meditația biblică. Dumnezeu garantează înțelegere supranaturală! Eu aud, văd și simt inima
Lui față de mine. Apoi vorbesc și acționez dintr-o inimă care arde de revelație (vezi Luca 24:1325). Asta este viața, așa cum ar trebui ea să fie!
În meditațiile „Celebrarea noii Creații“12 noi petrecem timp ațintindu-ne ochii la cine
suntem noi în Hristos. De asemenea, petrecem destul de mult timp ascultându-L pe Domnul și
supunându-ne la ce spune El. De aceea au ele o atât de mare putere de a transforma. Noi devenim
reflecții ale Celui la care privim țintă.
Promisiunile lui Dumnezeu, văzute ca fiind deja împlinite, produc credință și atrag
minuni.
Isus a trăit în mijlocul unei generații rele, unui guvern rău și unei secte religioase legaliste
fariseice, și totuși a umblat în pace, putere și autoritate. El nu era căzut, deprimat, supărat sau
frustrat.
La ce erau ațintiți ochii Lui? Unde Se uita El care Îi permitea să trăiască în pace, putere și
autoritate? Te întrebi vreodată dacă Biserica poate face același lucru azi? În mijlocul buletinelor
de știri de 24 de ore despre tot ce face satan, putem noi să trăim în pace, eliberând minuni și
Împărăția Lui oriunde mergem? Cred că putem.

NOUA CREAȚIE: REALITATE POZIȚIONALĂ,
PROCES SAU AMBELE?
Să vedem dacă putem răspunde la această întrebare.
Faptul că am devenit o făptură nouă s-a întâmplat în trecut
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Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate
lucrurile s-au făcut noi (2 Corinteni 5:17).
În momentul mântuirii tale, au fost anumite păcate îndepărtate instantaneu și miraculos din
viața ta? Îți poți aminti dacă s-a întâmplat asta? Îți poți aduce aminte ceva care a căzut imediat
din viața ta? Dar ceva care a devenit instantaneu nou?
Să devenim o Creație Nouă este și un Proces continuu
V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință [de exemplu, cunoștința
născută de Duhul], după chipul Celui ce l-a făcut (Coloseni 3:10).
Duceți până la capăt mântuirea voastră... pentru că Dumnezeu este la lucru în voi
(Filipeni 2:12-13).
Israeliții au luptat să primească Țara Promisă, despre care Dumnezeu spusese că este a lor.
Deci și noi luptăm să experimentăm destinele noastre promise.
Vindecarea, libertatea și eliberarea sunt cel mai adesea un proces. Aceste lucruri ne-au fost
oferite legal de moartea lui Hristos pe cruce, dar acum noi trebuie să luptăm pentru a le stabili în
viețile noastre.
Iată un verset care rezumă perfect cele două adevăruri: Căci printr-o singură jertfă
[sacrificiu] El [Isus] a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți (Evrei 10:14).
Deci, da, din punct de vedere juridic s-a realizat, dar practic noi lucrăm la asta. Noi
devenim cine suntem.

DE CE AR FACE DUMNEZEU DIN ASTA
UN PROCES DE CREȘTERE?
Așa cum israeliții au luptat pentru a intra în binecuvântările promise, și noi trebuie să
învățăm să ne îmbrăcăm zilnic cu personalitățile noii creații. Dumnezeu explică de ce face El din
asta un proces:
Nu-i voi izgoni [pe dușmanii lor] într-un singur an dinaintea ta pentru ca țara să n-ajungă
o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Ci le voi izgoni încetul cu
încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării (Exod
23:29-30).
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Ooo! Asta explică multe! Dumnezeu nu-mi va da libertate într-un domeniu în care nu sunt
pregătit să mențin această libertate, pentru că, dacă ar face asta, multe „fiare“ ar atenta la ea și nu
aș avea capacitatea de a mă ocupa cu eficiență de ele. Asta îmi amintește de Isus spunând că dacă
scoți un duh și nu umpli zona cu neprihănire, se întorc de șape ori mai multe duhuri (vezi Luca
11:24-26).
Nu toți vrăjmașii noștri sunt îndepărtați în momentul mântuirii.

TRANSFORMAREA CURGE DIN DUHUL
Deci transformarea este ceva ce fac eu, sau ceva ce face El când mă deschid spre El?
Înnoiți-vă în duhul minții voastre și îmbrăcați-vă în omul cel nou (Efeseni 4:23-24).
Transformarea spirituală nu înseamnă supunere exterioară forțată față de reguli, ci o inimă
și o minte transformate prin lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în tine când Îl întâlnești pe
Dumnezeu. În Romani 12:2 se spune: „Fiți transformați prin înnoirea minții“. Aici este un
verset care explică modul în care sunt înnoite mințile noastre.
Apoi le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile (Luca 24:45).
Deci vedem că această transformare vine când mă prezint înaintea lui Dumnezeu și Îl
experimentez pe El, revelația Lui și puterea Lui care schimbă vieți.13
Altă dată când cuvântul transformat apare în Noul Testament este „Noi toți privim, cu fața
descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului“ (2 Corinteni 3:18).
Acest verset spune clar că procesul de transformare presupune să privim și să păstrăm o
imagine în fața noastră folosind ochii inimilor noastre. Când observăm suntem transformați în
ceea ce privim. Este absolut minunat și cu adevărat diferit de cazul în care eu aș încerca să mă
schimb memorând o regulă și încercând apoi să o respect.
Cuvântul grecesc din paragrafele de mai sus este metamorphoō (Strong’s G3339), de unde
avem cuvântul metamorfoză. Această metamorfoză are loc „în timp ce ne uităm nu la lucrurile
care se văd, ci la lucrurile care nu se văd“ (2 Corinteni 4:18).
Singurul loc din Noul Testament în care mai este folosit acest metamorphoō este atunci
când Isus a fost „schimbat la față“ înaintea ucenicilor și fața și hainele Lui s-au făcut albe ca
lumina (vezi Matei 17:2; Marcu 9:2).
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CHARITY

SĂ URMĂRIM FLUTURI
Îmi place foarte mult revelația pe care dr. Jim Richards, creatorul Fizicii inimii, o
împărtășește despre transformare în excelenta lui carte Mutând limitele tale invizibile:
Nu există promisiunea transformării în afara unui anume tip de proces meditativ...
Nu este tipul de transformare în care încerci să devii ceva ce nu ești. Este procesul
prin care ceea ce ești te schimbă.
Larva nu devine un fluture. Larva este un fluture într-un stadiu diferit. Când îi lăsăm
loc neprihănirii lui Dumnezeu, care este deja în noi, ea ne face să manifestăm în
exterior ce ne-a făcut deja Dumnezeu să fim în interior.
Amin! Aceasta este o imagine atât de puternică pentru a ne ajuta să înțelegem realitatea
noii noastre creații. Dumnezeu a confirmat această înțelegere într-o noapte când am adormit și
am avut un vis. Prin el, Duhul Sfânt mi-a reamintit că inima acestei cărți și mesajul sunt numai
despre transformare. Noi medităm pentru a experimenta emoțiile Împărăției deoarece acele
emoții ale Împărăției ne transformă.
În visul meu eram un profesor asistent, dar continuam să le spun studenților ceva greșit.
Profesorul principal a explicat că ceea ce trebuia de fapt să fac era să-i pun pe toți studenții să
prindă fluturi. Așa că le-am spus asta, și ei au făcut așa!
Așa cum explicăm în cartea noastră Cum să-L auzim pe Dumnezeu prin visele noastre: Să
înțelegem limbajul pe care îl vorbește Dumnezeu noaptea, putem traduce ușor mesajul din vis
punând câteva întrebări, cum ar fi care este acțiunea principală din vis?14 Ei bine, în acest vis eu
predam. Apoi, am potrivit asta cu viața mea reală întrebând unde învăț eu pe cineva ceva? Asta
indică zona din viața mea căreia îi vorbește visul.
Așa cum am menționat, cadrul visului – adică, ce se întâmpla în viața mea de trezie când
am avut visul – era că eu meditam la acest proiect scris. Acum, înainte de publicare, titlul
provizoriu al acestei cărți era Transformări spirituale. Deci în viața de trezie eu „dau învățătură“
prin această carte și Învățătorul principal, care este Duhul Sfânt, mă conduce și mă călăuzește
spre ce este cel mai important.
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SĂ DESPACHETĂM VISUL
Cel mai important și mai de impact simbol erau fluturii.
Fluturii, pentru mine, sunt imaginea perfectă a transformării.
Într-adevăr, cuvântul grecesc folosit în Romani 12:2 pentru transformat este același din
care provine românescul metamorfoză.
Dumnezeu îmi amintea că ceea ce căutăm noi cu adevărat este transformarea.
Aceasta este preocuparea noastră și partea cea mai bună referitoare la transformare este că
este ceva care ni se face. Transformarea este o lucrare interioară. Larva nu se luptă, nu depune
eforturi pentru a se transforma într-un fluture frumos. Ea se odihnește și, prin minunea creatoare
a lui Dumnezeu, apare ca o creație complet nouă.
Exact ca noi. Noi suntem creații noi și lucrurile vechi s-au dus.
Noi nu ne străduim din greu să ne schimbăm în exterior. Noi suntem schimbați din interior
spre exterior. Și când suntem transformați? Când privim (vezi 2 Corinteni 3:18).
Noi am fost deja creați după chipul lui Dumnezeu; El ne vede cum suntem noi în El,
neprihănirea cea mare a lui Dumnezeu în Hristos Isus (vezi 2 Corinteni 5:21).
Tot ce trebuie să facem este să ducem până la capăt această mântuire și transformare
perfecte, și de fapt este mai ușor decât am crezut. Pentru că într-adevăr Duhul Sfânt este Cel care
e la lucru în noi pentru a împlini asta, deci tot ce trebuie să facem este să ne vedem în modul în
care ne vede Dumnezeu. Să vedem versiunea Lui despre noi privind prin lentilele prin care Se
uită El.

OBSERVAREA PRODUCE TRANSFORMARE
Noi vrem să explorăm câteva dintre modurile fascinante în care fizica cuantică se corelează
cu umblarea noastră în Duhul în general și cu momentele noastre de meditație și transformare
spirituală în special.15
Unul dintre cele mai misterioase, și totuși de bază, principii în domeniul fizicii cuantice
este efectul observatorului. O versiune simplificată a acestui principiu este că atunci când ne
uităm la ceva îl schimbăm. Simplul nostru act de a-l observa îl afectează.16
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Fizicienii se referă la valurile de energie din lumea cuantică. Toate probabilitățile și
posibilitățile sunt distribuite de-a lungul valului. Dar valul rămâne într-o stare de potențial până
când este observat. Când valul este observat și măsurat el „colapsează“. Este schimbat din a fi un
val invizibil și colapsează în dimensiunea noastră fizică drept particulă manifestă, ca un foton
sau electron – lumina și materia sunt făcute din asta.
Acest fenomen este numit colapsarea funcției de undă, deci pentru scopurile noastre vrem
să înțelegem că aici „colaps“ înseamnă a muta ceva din lumea invizibilă în lumea vizibilă. A
muta ceva din invizibil în vizibil, din supranatural în natural, din spiritual în fizic, din cer pe
pământ.
Un alt aspect interesant al lumii cuantice este că este o lume a potențialului, unde este
disponibil în orice moment din timp orice rezultat posibil. Asta este de fapt ce ne spun fizicienii:
așa definesc ei dimensiunea cuantică.
Ei bine, asta ne sună familiar! Aceasta este lumea credinței, unde toate lucrurile sunt
posibile celor care cred și nimic nu este imposibil cu Dumnezeu (vezi Marcu 9:23; Matei 19:26).
Știm că Dumnezeu ne-a dat deja totul când ni L-a dat pe Hristos. Isus este Vindecătorul nostru,
El este Cel care ne poartă de grijă, El este Pacea noastră. Totul este în El și totul este al nostru,
disponibil chiar acum. Deja am fost binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale. Unde? În
locurile cerești (vezi Efeseni 1:3). Deja ni s-a dat tot ce privește viața și evlavia (vezi 2 Petru
1:3). Deci tot ce trebuie să facem acum este să colapsăm aceste resurse promise ale Împărăției în
viețile noastre de zi cu zi.
Cum facem asta? Prin efectul observatorului. Evrei 11:3 vorbește despre această înțelegere
a colapsării funcției de undă când spune că „pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui
Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd“. Ce se vede – materie,
particule, această lume naturală – este făcut din ce este nevăzut – valuri de energie potențială din
lumea spirituală invizibilă.
Colapsarea funcției de undă este o imagine din lumea naturală a ceea ce se întâmplă când
ne rugăm. În lumea spirituală, orice posibilitate este disponibilă pentru noi în Hristos –
vindecare, resurse, perspectivă divină.
Dar noi vrem să aducem acele resurse cerești în dimensiunea noastră fizică.
Noi vrem ca aceste posibilități infinite de binecuvântare în duhul să colapseze și să se
materializeze în lumea noastră tangibilă. Prin observarea și viziunea pe care le practicăm, aceste
valuri cerești de slavă colapsează într-o minune manifestată, o „particulă“ de vindecare sau
binecuvântare, ceva concret și disponibil în dimensiunea noastră localizată în timp și spațiu.
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UN EXEMPLU DIN VIAȚA REALĂ
Eu explorez alte aspecte ale științei supranaturale a fizicii cuantice în cartea noastră Cum
să-L auzi pe Dumnezeu prin visele tale, dar vreau să împărtășesc aici încă un exemplu pentru a
ilustra acest principiu în legătură cu rugăciunile noastre vizionare. Cred că în momentele tale de
mijlocire deja colapsezi valuri glorioase de binecuvântare în lume, și vreau să explic dintr-un
unghi științific cuantic ce se întâmplă și de ce funcționează, pentru ca tu să continui să faci asta!
Una dintre studentele mele care au absolvit este medic misionar peste ocean. Ea i-a dat
unei fetițe toate medicamentele pe care le avea, și totuși copilul a continuat să se simtă slăbit.
Făcând tot ce putea în lumea naturală, ea a trimis fetița de doi ani acasă cu familia ei. Și apoi s-a
rugat.
Într-o viziune, ea L-a văzut pe Isus mergând la casa fetiței, punându-Și mâinile peste ea și
vindecând-o. Ea era în duhul cu Isus și s-a rugat conform acelei viziuni, punându-se de acord cu
cea ce făcea Isus și rostind viață peste fetiță.
Ea a devenit observatorul cuantic al lui Isus și a colapsat acel val de vindecare potențială
din cer în lumea fizică. Acordul ei vizual cu lumea spirituală a devenit o punte pe care să treacă
binecuvântarea supranaturală și să se manifeste ca minune în lumea naturală.
În ziua următoare ea a sunat să verifice starea fetei și i sa confirmat că exact în ora în care
ea era cu Isus și cu fetița în duhul aceasta a fost vindecată. Deodată, ea s-a trezit, a sărit din pat
plină de energie și a început să se joace fericită cu ceilalți copăii tot restul zilei. A fost o minune
instantanee și ei au fost atât de mulțumitori să o aibă înapoi pe micuța lor!
Astfel vedem efectul observatorului în acțiune când umblăm prin Duhul, pentru că atunci
când observăm ceva îl schimbăm. Studenta mea a văzut valul de slavă și l-a schimbat astfel încât
nu a mai fost doar o realitate potențială în cer, ci acum a colapsat într-o realitate manifestată pe
pământ. Observarea duce la transformare

SĂ FIM MARTORI AI ISTORIEI
ÎN TIMP CE SE SCRIE
Dacă avem oportunitatea de a vedea un eveniment important care se desfășoară la nivel
național sau internațional, comentatorii îl vor descrie adesea spunând: „Suntem martori ai istoriei
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în timp ce se scrie!“ Desigur, înțelegem că asta înseamnă că avem privilegiul de a vedea ceva
măreț întâmplându-se sau de a vedea ceva întâmplându-se pentru prima dată. Noi suntem martori
ai acestui lucru; îl observăm.
În cele ce urmează vreau să ne uităm la modul în care Isus Însuși chiar ne-a chemat să fim
observatori. Modul în care a spus asta este că noi suntem martorii Lui. După ce Isus a murit, a
fost îngropat, a înviat și apoi a revenit pe pământ, El le-a dat câteva indicații finale ucenicilor
Lui. Chiar înainte să urce la cer, El le-a spus să aștepte promisiunea Tatălui.
Știm că ultimul lucru pe care ni-l spune cineva chiar înainte să plece este cel mai
important. Ei bine, ultimul lucru pe care l-a spus Isus a fost: „Băieți, nu mergeți nicăieri până nu
veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“ Acum, de ce s-a întâmplat asta? Isus a continuat să explice că,
odată ce Duhul Sfânt vine și-i botează, ei vor avea puterea de a fi martorii Lui (vezi Fapte 1:1-8).

UNȘI SĂ FIM OBSERVATORI
În mod normal noi, creștinii, înțelegem mărturia ca fiind ceva ce facem cu gura noastră, și
totuși toți ceilalți știu că este ceva ce facem cu ochii noștri. Aceasta este definiția din dicționar –
noi mărturisim și vedem ceva. Deci este vorba doar despre observare, la fel cum emisiunile
martor ocular ne arată un eveniment la televizor. Sau, dacă suntem martori într-o sală de
judecată, este pentru că am văzut o infracțiune sau un accident care au avut loc. În primul și în
cel mai important rând, pentru a fi un martor trebuie să fim un observator și un văzător.
Isus ne-a învățat că botezul Duhului Sfânt deschide ochii inimilor noastre spre lumea
spirituală care este în jurul nostru. El deblochează dimensiunea spirituală pentru noi, astfel că
avem puterea de a vedea lumea spirituală care penetrează și infuzează lumea fizică. Duhul Sfânt
ne unge să observăm Împărăția cerului care este atât de aproape, de fapt este în interiorul nostru
(vezi Luca 17:21).
Noi știm că așa a trăit Isus. El a spus: „Eu nu fac nimic de la Mine“ (Ioan 5:30). De
asemenea, a mai spus că face numai ce-L vede pe Tatăl că face și spune numai ce-L aude pe
Tatăl că spune (vezi Ioan 5:19-20). Deci noi, ca să-L imităm pe Isus, trebuie să putem vedea ce
fac El și Tatăl și să auzim ce spune Duhul Sfânt. Chiar acum suntem martori în timp real și
observatori la prezent ai activității din cer. Despre asta vorbea Isus în Fapte 1:8.
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SĂ-L MĂRTURISIM PE ISUS
Acesta este genul de martor care a fost apostolul Pavel. Știm că Isus S-a înălțat deja la cer
până la momentul convertirii lui Pavel. Deci, atunci când Pavel L-a văzut pe Isus, era același
mod în care noi Îl vedem pe Isus – în dimensiunea invizibilă a cerului. El s-a uitat cu ochii inimii
în lumea spirituală și L-a observat pe Isus (vezi Efeseni 1:17-18).
În Fapte 22, Pavel amintește de sfatul dat lui de către Anania: „Apoi a spus: «Dumnezeul
părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui și să-L vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din
gura Lui. Tu vei fi martorul Lui față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și
auzit.»“ (Fapte 22:14-15).
Înțelegem din aceste versete că pentru a fi un martor noi trebuie să ne acordăm la lumea
spirituală, privind și ascultând constant pentru a vedea ce face compania cerului. Când Îl vedem
pe Isus cu noi la dreapta noastră, observația noastră colapsează mai plenar prezența, pacea și
puterea Lui în lumea noastră.

SECRETUL
Așa putem să ne ațintim ochii la Isus, așa putem să ne acordăm mintea la Duhul și așa
putem să privim la lucrurile veșnice care sunt nevăzute (vezi Evrei 12:2; Romani 8:5-6; 2
Corinteni 4:18). Fapte 1:8 este așa-ul nostru. Noi primim putere când Duhul Sfânt vine peste noi
ca să fim martorii Lui. Martorii lui Isus. Văzătorii lui Isus. Cei care privesc și se uită și Îl observă
pe Isus.
Isus vrea un martor al vieții Lui – cea pe care El o trăiește chiar acum.
Acum înțelegem că atunci când vedem potențialul pe care ni-l arată Dumnezeu prin
momentele noastre de meditație și viziune de ziua și de noaptea noi creăm un acord vizual. Acest
acord este un pod peste care pot trece aceste promisiuni ale cerului. Dar ele rămân în starea
spirituală de posibilitate până când cineva de pe pământ vede ce a făcut disponibil Dumnezeu –
până când cineva le observă.
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OBSERVAREA NOII CREAȚII
De asemenea, în momentele noastre de meditație observăm sinele nostru nou creat.
Aceasta este versiunea lui Dumnezeu pentru noi și El ne vede ca fiind perfecți. Noi suntem în
Hristos și, de aceea, suntem sfinți și fericiți și sănătoși. Suntem creativi și favorizați și strălucitori
și puternici și iubiți. Așa este Isus și El este în noi și noi suntem în El. Așa ne vede Dumnezeu,
deci așa trebuie să ne vedem și noi înșine.
Datorită principiului efectului observatorului, înțelegem acum că atunci când observăm
acest adevăr îl colapsăm. Îl schimbăm din a fi doar o realitate spirituală în a fi și o realitate fizică.
Când ne uităm la Isus suntem transformați prin puterea Duhului în chipul Lui glorios, versiunea
Lui despre noi (vezi 2 Corinteni 3:18). Valurile Lui glorioase de potențial și promisiune
colapsează în inimile noastre și ne schimbă viețile, deoarece observarea duce la transformare.

MARK
Transformarea spirituală apare când mă uit ca să văd realitatea lui Dumnezeu, să
experimentez puterea Lui de energizare și sunt schimbat în ceea ce privesc.
Transformarea creștină nu este rezultatul unui raționament cognitiv sau al setării voinței
mele și al strădaniilor. Este rezultatul privirii cu fermitate la adevărata realitate spirituală și al
faptului de a fi energizat pentru a deveni aceste lucruri. În meditațiile noastre „Celebrarea noii
Creații“ te-am făcut să petreci mult timp uitându-te la cine ești în Hristos. Astfel „te îmbraci cu
Hristos“. Aceasta este transformarea născută din Duhul din interior spre exterior.
Așa cum am spus mai devreme, un alt exemplu comun al acestui proces de transformare
este acela că atunci când suntem prinși în închinare și ne uităm la Domnul suntem schimbați.
Simțim dragoste, bucurie, pace și putere curgând în inimile noastre.
Învățarea bazată pe revelație duce la ceea ce Pavel a numit „adevărata cunoaștere“, care
era cunoașterea pe care Pavel a primit-o prin Duhul când a petrecut trei ani în pustia Arabiei.
Când Pavel vorbește despre „adevărata cunoaștere“ în Coloseni, aceasta este cunoașterea
infuzată de dragoste și ea produce omul nostru nou după chipul lui Isus Hristos (vezi întregul
Coloseni 2, și mai ales Coloseni 2:2 și 3:10). Și Petru ne spune că „adevărata cunoaștere“ se
naște prin puterea divină a lui Dumnezeu care operează în noi și crește calitățile asemănătoare cu
ale lui Hristos prin noi (vezi 2 Petru 1:3,8).
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Adevărata cunoaștere este ceea ce experimentezi când un verset sare de pe paginile
Scripturii și ajunge direct în duhul tău, făcându-ți inima să tresară și să ardă. Știu că ai
experimentat asta.
Adevărata cunoaștere este cunoașterea născută în revelație
Eliberarea mea din robia păcatului vine prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în mine.
Omul nostru vechi a fost răstignit cu El... ca noi să nu mai fim robi ai păcatului
(Romani 6:6).
Prin Duhul faceți să moară faptele trupului (Romani 8:13).
Deci în loc să mă străduiesc să biruiesc un păcat mă întorc spre puterea Duhului Sfânt care
locuiește în mine, și care este experimentată ca o viață energizantă ce curge în interior (vezi
Romani 8:2). Când o chem, ea devine suficient de puternică pentru a confrunta și birui
răspunsurile omului meu vechi, cu înclinația lui spre păcat. Acum sunt liber! Am dus la capăt
mântuirea mea, pentru că Hristos era la lucru în mine (vezi Filipeni 2:12-13).
Transformarea spirituală apare când energia Duhului din interior devine suficient de
puternică pentru a confrunta și birui energia răspunsurilor omului meu vechi. Hristos trăiește
acum prin mine prin Duhul Lui care mă locuiește:
Am fost răstignit cu Hristos; și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine
(Galateni 2:20).
Cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu El (1 Corinteni 6:17).
Dacă eu 1) cred că Hristos este viața mea prin energizarea Duhului Lui cel Sfânt din
interior, 2) privesc țintă la acest adevăr și 3) îl rostesc ca fiind realitatea mea curentă, personală,
în timp ce 4) trăiesc acordat la râul (curgerea) Duhului Sfânt din interior, atunci experimentez
asta (vezi Ioan 7:37-39). Eu experimentez viața în Duhul (vezi Galateni 5:25; 1 Corinteni 12:711). Trebuie să cred, să văd, să rostesc, să mă acordez la curgerea Lui.

SĂ EXPERIMENTĂM PUTEREA DE ÎNVIERE
Nu că am și câștigat premiul... dar alerg înainte, căutând să-l apuc (Filipeni 3:12).
Da, El este acolo în inima mea. Râul Duhului Sfânt curge și eu învăț mai mult în fiecare zi
despre cum să mă bazez pe El și să mă încred în curgerea Lui din interior, deci arunc ce e vechi
pentru a putea îmbrățișa ce e nou. Arunc logica firească și raționalizarea și efortul propriu și în

64

schimb Îl văd pe Isus la dreapta mea și puterea Lui din interior care curge ca un râu și mă
acordez la această curgere și trăiesc pe baza ei.
Trebuie să arunc siguranța mea veche de sine, puterea și înțelepciunea pentru a obține
Duhul. Acesta este un concept intens cu care să-ți bați capul. Dumnezeu vrea ca noi să încetăm
să ne încredem în abilitățile firii și să ne punem încrederea totală în abilitățile Lui. Un amestec
format din eforturile noastre cele mai mari și gândurile noastre despre cum să implementăm
viziunea Lui pentru viețile noastre nu este acceptabil. El vrea să dezbrăcăm omul vechi și să ne
bazăm în întregime pe Duhul Lui.
Avraam a combinat cele mai bune gânduri ale lui cu vocea lui Dumnezeu și l-a produs pe
Ismael, care a dat totul peste cap (vezi Geneza 12:1-3; 15:1-5; 16:1-4; 17:18-19).
Moise a simțit că trebuie să fie un eliberator, deci, folosind puterea și înțelepciunea lui, a
ucis un egiptean care îi hărțuia pe israeliți (vezi Exod 2:11-14). Dumnezeu a spus „Nu, nu așa“,
și l-a dus 40 de ani în pustie, până când a învățat să audă vocea lui Dumnezeu și să vadă viziunile
lui Dumnezeu (vezi Exod 3). Apoi Moise s-a întors în puterea Duhului pentru a împlini
supranaturalul.
El a manifestat înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu și, astfel, a devenit ca Dumnezeu
pentru faraon (vezi Exod 7:1).
Când urmăm chemarea lui Dumnezeu pentru viețile noastre trebuie să lăsăm deoparte
puterea și înțelepciunea noastră și să alegem să ne bazăm în întregime pe El.
Dumnezeu m-a chemat să satur lumea cu mesajul comuniunii cu Dumnezeu. În loc să
născocesc un master plan al meu, am căutat călăuzirea Lui pas cu pas. Pentru întregul prim an
după trimiterea mea, tot ce mi-a spus Dumnezeu în legătură cu asta a fost să-mi iubesc soția.
Aparent El a simțit că o căsătorie cu adevărat puternică era o fundație esențială pentru a conduce
o lucrare la nivel mondial. Sunt de acord cu asta. Dacă aș fi conceput propriul plan despre cum ar
fi trebuit să crească și să se extindă lucrarea, probabil nu aș fi început concentrându-mă pe cum
să-mi întăresc căsnicia.
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ABORDAREA CORECTĂ ȘI CEA GREȘITĂ
PENTRU TRANSFORMARE
În Marcu 10 vedem doi oameni venind la Isus pentru a primi binecuvântare și
transformare. Unul experimentează schimbarea dorită pentru că vrea să lepede natura lui veche și
să primească viața nouă. Celălalt nu primește transformarea pentru că nu vrea să lase deoparte
natura lui veche. Trebuie să ne lepădăm de eul nostru vechi înainte de a primi noul nostru eu
(vezi Coloseni 3:8-10).
Tânărul conducător bogat pierde oportunitatea lui Isus
Tânărul bogat a cerut viața veșnică și Isus era dispus să i-o dea, dar l-a sfătuit să nu se
agațe de Omul Vechi – dependența lui de bani. El a plecat întristat, pentru că nu era dispus să
renunțe la falsa lui identitate – în acest caz, încrederea lui în bogățiile nesigure (vezi Marcu
10:17-22).
Principiul lui Isus din Marcu 10:30: Când renunț la dependența de sine și mă încred în
Hristos, primesc în schimb de o sută de ori mai mult din împuternicirea Lui, din energizarea
Lui și din resursele Lui.

Orbul Bartimeu primește minunea Lui
Al doilea om din Marcu 10, orbul Bartimeu, s-a descurcat mai bine.
Bartimeu a început cu o revelație personală despre abilitatea lui Isus de a-l transforma. El a
declarat că Isus este Fiul lui David, și deci este Mântuitorul. Bartimeu a adăugat la această
revelație intensă emoția pasionată arătată prin faptul că a striga tare. Asta I-a atras atenția lui
Isus, și Isus S-a oprit și L-a chemat pe Bartimeu să vină la El (verzi Marcu 10:46-52).
Bartimeu a sărit și a venit la Isus și și-a aruncat haina. Haina lui de cerșetor îi ținuse cald
când nopțile erau friguroase, fusese patul pe care a dormit și asta e ce întinsese el pe pământ
pentru a prinde pomana pe care oamenii i-o aruncau. Pelerina lui era foarte importată pentru
vechea lui identitate (aceea de cerșetor), dar nu mai avea nevoie de ea cu noua lui identitate –
aceea de om care vede.
Isus l-a întrebat pe Bartimeu ce vrea și Bartimeu, numindu-L Rabuni (adică
Învățător/Stăpân), i-a cerut să-și primească vederea.
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Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a mântuit.“ Îndată orbul și-a căpătat vederea și a
mers pe drum după Isus (Marcu 10:52).

LAS TRECUTUL ÎN URMĂ
Trebuie să las trecutul în urmă pentru a putea îmbrățișa minunile lui Dumnezeu pentru
viitorul meu!
Nu te agăța de trecutul tău, de păcatele tale, de inferioritatea ta, de conștiința de sine sau de
inabilitățile tale. Dă-I-le pe toate lui Isus. Lasă-L pe Isus să te salveze de propriile tale eforturi.
Apoi poți primi puterea Lui nelimitată.
Nu pot experimenta omul noii mele creații dacă mă agăț de siguranța omului meu vechi.
Devoționalul nostru Celebrarea noii Creații. Să înlocuiesc emoțiile17 îți conduce pașii prin
renunțarea la convingerile și emoțiile omului tău cel vechi și îmbrățișarea convingerilor și
emoțiilor omului tău cel nou.

PREDARE
Eu trebuie să predau efortul propriu dacă vreau să primesc împuternicire divină!
Eu vreau minuni! Vreau transformare spirituală! Ca și Pavel, lupt împotriva dorințelor
păcătoase ale firii mele (vezi Romani 7), a bolii din trupul meu și a lipsurilor din viața mea. Sunt
de acord cu concluzia lui Pavel: nu pot birui firea folosind puterea firii (vezi Romani 8). Pentru a
accesa această putere trebuie să predau efortul propriu, deoarece el stă în calea activării divine.
Trebuie să mă opresc din a mă strădui dacă vreau să reușesc în viață! Acest lucru nu cumva este
puțin contraintuitiv?
Firea nu poate birui firea – numai Duhul poate! Îmi mut credința de la a depinde de
mine la a depinde de Dumnezeu. Încrederea totală în puterea lui Dumnezeu permite ca
transformarea să aibă loc.
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JURNAL ÎN AMBELE SENSURI:
RHEMA DE LA DUHUL
Mark, ce este din fire este fire și nu va birui ce este din duh.
Problemele inimii sunt întrețesute cu problemele duhului. Nu vei birui problemele
inimii tale sau meditațiile inimii tale cu voința minții tale sau cu autocontrolul tău
mental.
Mintea ta nu are puterea necesară pentru a birui puterea lumii spirituale. Numai
Duhul lui Dumnezeu poate depăși daunele provenite din împărăția lui satan. El este
vrăjmașul, el și cohortele lui – domnii, puteri și duhuri rele. Ele nu vor fi biruite prin
minte sau prin setarea voinței omului. Ele vor fi biruite doar prin puterea Duhului
Meu.
Așa că atunci când vii în prezența Mea experimentezi mila Mea și puterea mea
manifestată. Tu ești activat să operezi în puterea Duhului Meu. Asta se întâmplă prin
„legea duhului de viață în Hristos Isus“. Este energizarea pe care duhul tău o simte
când este în prezența Mea, prezența Regelui, Cel mai puternic din univers. Razele
Sale, Razele Mele intră și te transformă pe tine și înșelăciunea din sufletul tău. Acolo
este câștigată victoria. Acolo este câștigată victoria. Acolo este câștigată victoria.
Deci vino la mine, intră în prezența Mea și cere de la Mine și bazează-te pe Mine și
vei primi viață, viața Mea, puterea Mea, Duhul Meu. Asta este ce biruiește firea.
Nimic altceva nu realizează asta. Deci învață-i pe oameni să vină în prezența Mea.
Doamne, cum venim în prezența Ta?
Uitându-vă la Mine, văzându-Mă. Venind înaintea Mea și onorându-Mă și
închinându-vă Mie ca fiind Viața voastră și Sursa tuturor lucrurilor.
Eu sunt Domnul și Mântuitorul vostru. Cei care recunosc asta și intră în prezența
Mea în curțile Mele primesc de la Mine. Cei care nu se străduiesc prin propriile
puteri, uitându-se la propria fire și la propria lor putere pentru a realiza ceva.
Deci vino înaintea Mea, primește de la mine și bucuria ta va fi deplină. Vino, stai și
închină-te în prezența Mea, pentru ca biruința ta să fie totală. Lauda desăvârșită este
cea care aduce victoria Mea.
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10 PAȘI PENTRU A EXPERIMENTA
TRANSFORMAREA NĂSCUTĂ ÎN DUHUL
Pași simpli, aprofundați, care să te transforme din interior spre exterior, nu ca eforturi
proprii religioase, ci de la Duhul Sfânt din tine!
115.

Cer ajutorul lui Dumnezeu și îl primesc. Mă rog, cerând-I lui Dumnezeu să

intervină, să manifeste Împărăția Lui pe pământ în această situație.
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să
găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie (Evrei 4:16).
2. Primesc revelație, semințe spirituale, pe care le plantez pentru minunea mea. Aleg
să fiu ca Isus și să fac numai ce-L aud și-L văd pe Tatăl meu că face.
Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci numai ce-L vede pe
Tatăl făcând... Judec după cum aud (Ioan 5:19,30).
3. Încetez propria mea muncă. Mă opresc din a-mi exercita puterea de a face treaba,
știind că eforturile firii nu realizează nimic sau, mai rău chiar, creează Ismaeli, care aduc
consecințe ce durează mii de ani.
Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta (Evrei 4:11).
Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am
spus Eu sunt duh și viață (Ioan 6:63).
4. Fertilizez semințele revelației cu credință. Notă: promisiunea sau potențialul
binecuvântării a fost disponibil, dar nu realizat, pentru că ei nu cred că era parte din viitorul lor.
Vi se va face după credința voastră (Matei 9:29).
Cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la
cei ce l-au auzit... măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii (Evrei
4:2-3).
5. Mă gândesc doar la promisiunea împlinită. Fac fiecare gând rob ascultării de voia
revelată a lui Dumnezeu. Războiul spiritual pe care îl port este în cea mai mare parte în mintea
mea, unde eu distrug fiecare gând care nu se aliniază cu cuvântul revelat al lui Dumnezeu și
insist ca fiecare gând al meu să fie în acord și în ascultare de ceea ce mi-a vorbit Hristos.
Noi răsturnăm izvodirile minții... și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos (2
Corinteni 10:5).
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6. Îmi imaginez numai promisiunea împlinită, ceea ce eliberează emoțiile Împărăției
de mulțumire și bucurie că deja am biruit în Hristos. Duhul meu este saturat de recunoștință că
binecuvântările revelate ale lui Dumnezeu sunt deja prezente în viața mea. Experimentez asta
uitându-mă încontinuu cu atenție la binecuvântările Lui revelate până când emoțiile mele sunt
implicate în ceea ce văd cu ochii inimii mele.
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în
Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui (2 Corinteni 2:14).
7. Mă rog cu pasiune, spunând: „Promisiunea este împlinită“.
Reduc la tăcere gândurile necredincioase văzând și spunând: „Binecuvântarea promisă s-a
împlinit deja“.
Păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm... ca niciunul
din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu (Evrei
3:6,12).
8. Această laudă desăvârșită oferă energia spirituală care eliberează minunea. „Din gura
copiilor și a celor ce sug la țâță Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi
(Psalm 8:2). Remarcă modul în care Isus citează acest verset, schimbând două cuvinte: „Tu ai
scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug“ (Matei 21:16). Deci noi Îl lăudăm pe
Dumnezeu pentru că a împlinit deja ce a spus că va face. Vedem asta, simțim asta și rostim asta.
Această laudă desăvârșită trimite fluxuri de credință, atrăgând minunea lui Dumnezeu spre noi
(vezi Marcu 11:20-22).
9. Simt energia Duhului curgând în mine – o energizare divină în interiorul meu care mă
transformă. „Legea Duhului de viață în Hristos Isus te-a eliberat“ (Romani 8:2).
10. Acționez în conformitate cu puterea și revelația Duhului.
Energia spirituală și emoțională care crește în mine mă îndeamnă la acțiune. Dovada că am
o credință vie este aceea că acționez pe baza instrucțiunilor lui Dumnezeu. „Credința fără fapte
este moartă“ (Iacov 2:26).
11. Îmi pun armura protectoare a lui Dumnezeu, care este credința, nădejdea, dragostea
și pacea. Îmbrac neprihănirea lui Hristos și mă lupt cu frica și îndoiala rostind cuvintele pe care
le-am primit de la Domnul. Mă energizez rugându-mă în Duhul. Asta este ceea ce Biblia
numește armura lui Dumnezeu (vezi Efeseni 6:10-18; 1 Tesaloniceni 5:8) și poate fi rezumat prin
cuvintele „mă îmbrac cu Hristos“. Asta este ce facem noi în meditațiile noastre „Celebrarea noii
Creații“.
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Pentru a implementa complet adevărurile lui Dumnezeu în mintea ta vei vrea să folosești
procesul Lui de meditații biblice pentru a realiza cu succes procesul. Așa că ia Scripturile și
meditează la ele timp de două luni, astfel încât revelația în care îți cere Dumnezeu să umbli să
devină în întregime a ta!
Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui. El este ca
un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se
vestejesc; tot ce începe duce la bun sfârșit (Psalm 1:2-3).
Când îți înnoiești mintea îndepărtezi din creierul tău substanțele ca un copac și crești noi
substanțe în creierul tăi ca un copac.18
Privește aceste minunate videoclipuri online ale dr. Caroline Leaf și minunează-te în
legătură cu știința, explicată simplu, referitoare la ce are loc în creierul tău când îți înnoiești
mintea prin puterea Duhului Sfânt.19

EXERCIȚII PRACTICE
Declarația mea: Eu experimentez o transformare zilnică împuternicită de Duhul pentru că:
1. Îți cer continuu, Tată ceresc, înțelepciunea Ta
2. Primesc cuvintele tale rostite, viziunile și emoțiile Tale.
3. Mă încred pe deplin în puterea Ta.
4. Cred ce ai spus Tu.
5. Mă gândesc numai la promisiunile Tale pentru mine.
6. Văd promisiunile Tale deja împlinite.
7. Rostesc promisiunile Tale ca fiind realitatea mea personală la timpul prezent.
8. Simt energia Duhului Tău în mine.
9. Acționez pe baza cuvintelor Tale rostite.
10. Stau protejat de credință, nădejde și dragoste.

Jurnal
Doamne, despre care dintre pașii de mai sus, implicați în transformare, vrei să vorbești cu
mine acum? Ce ai vrea să-mi spui?
Doamne, ce plasă de siguranță ai vrea să arunc eu acum, ca să pot lua harul Tău
supranatural, care să mă împuternicească, pentru a reuși?
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Fă în următoarea săptămână una dintre aceste două meditații „Celebrarea noii Creații“:
115.

Va exista o minciună (convingere falsă) legată de orice plasă de siguranță pe care

o ai, deci completează „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc convingerile“20 (22 de
minute) și înlocuiește acea minciună cu adevărul. Poate vei descoperi că Dumnezeu
vrea să-ți vorbească mai multe zile la rând despre îndepărtarea acestei minciuni,
abordând-o din toate unghiurile și adâncind noile adevăruri cu care El o va înlocui.
Deci parcurge de cinci ori „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc convingerile“, lăsându-L
pe Dumnezeu să aducă la suprafață orice minciună vrea El în fiecare din aceste cinci dăți sau
aceeași minciună în toate cele cinci zile.
2. Poate Dumnezeu te conduce să te îmbraci cu Hristos într-un mod mai profund. Asta
înseamnă că ai putea completa „Celebrarea noii Creații: Să mă îmbrac cu Hristos“21 (13 minute).

Râul Vieții în timp ce adormi
Când stai în pat și ești pe cale să adormi, spune încet Râul vieții

22

, o meditație de 12

minute în care ești scufundat în Râul Duhului Sfânt. Simte puterea Duhului Sfânt care curge prin
tine când privești atent la Râul Vieții ce curge de la tronul lui Dumnezeu și te acoperă complet.
Imaginează-ți în rugăciune realitatea scripturală descrisă în Ezechiel 47:1-12 și Apocalipsa 22:12. Vezi-te pe tine însuți în Camera de Sus, Fapte 2:1-4, fiind scufundat în Duhul Sfânt. Când vezi
asta și intri mai profund și cu evlavie, Duhul Sfânt poate să aducă și va aduce energizare,
transformare și vindecare.
Eu am văzut că este un mod foarte bun de a mă concentra asupra Duhului Sfânt când
adorm. Desigur, parcurge acest devoțional și când ești treaz și alert, pentru a avea un impact și
mai complet.

Note:
11 Mai multe despre asta la www.cwgministries.org/PerfectPeace.
12 www.cwgministries.org/emotions
13 Vezi Seriile Transformării supranaturale, de Phil Mason, mai ales Volumul 3:
Călătoria inimii
14 Mai multe despre această metodă DAESI Dream Work la www.GloryWaves.org/daesi.
15 www.GloryWaves.org/quantum
16 Vezi excelenta carte a lui Phil Mason Slavă cuantică: Știința cerului care invadează
pământul
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17 www.cwgministries.org/emotions
18 www.youtube.com/watch?v=kazIKVxVo94
19 www.youtube.com/watch?v=_kR56Zp_VyA
20 www.cwgministries.org/beliefs
21 www.cwgministries.org/christ
22 www.cwgministries.org/immersed
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Capitolul 4

SĂ CULTIVĂM EMOȚIILE
ÎMPĂRĂȚIEI ȘI EMOȚIILE
ELEVATE ALE ÎMPĂRĂȚIEI
Emoțiile Împărăției îți pun trupul în starea de vindecare, în timp ce emoțiile elevate ale
Împărăției te deschid spre transformări miraculoase.

PACE PERFECTĂ CÂND
IMAGINAȚIA TA ESTE...
„Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în Tine“ (Isaia
26:3). Cuvântul inimă este de fapt cuvântul ebraic yêtser (Strong’s H3336). Eu am memorat
acest verset ca „tăria inimii“, dar el se traduce corect „celui cu tăria imaginației Tu îi dai pacea
perfectă, pentru că se încrede în Tine.“ Din nouă dăți, de câte ori apare în Biblie yêtser, el este
tradus corect (în engleză, nota traducătorului) de șapte ori ca „imaginație care încadrează
realitatea ta“. Explorăm acest cuvânt în profunzime pe: www.cwgministries.org/PerfectPeace.
Este suficient să spunem că Biblia, scrisă ca o carte de povestiri, îmi conduce contant
imaginația, așa că Îl văd pe Dumnezeu în acțiune în treburile omenirii. Când Îi prezint Duhului
Sfânt ochii inimii mele, El îi luminează, îngăduindu-mi să văd în lumea spirituală (vezi Efeseni
1:17-18). Deci Biblia promovează folosirea corectă a ochilor inimii mele și a imaginației după
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voia lui Dumnezeu, pe care eu o definesc ca faptul de a-ți reprezenta lucrurile despre care
Dumnezeu spune că sunt adevărate.
Când văd corect, descopăr că se produc emoțiile Împărăției de pace, credință, bucurie,
mulțumire și compasiune.
Cum să promovezi emoțiile Împărăției
Să te implici în închinare în sala tronului, să cânți în alte limbi (vezi 1 Corinteni 14:2,4,15),
să experimentezi o umplere, să participi la un serviciu de vindecare, să experimentezi eliberarea,
să strigi la vrăjmaș (vezi Isaia 31:3-4), să-L chemi pe Dumnezeu, să completezi o meditație
„Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ – toate aceste activități vor stimula emoțiile
Împărăției în inima ta. Le vom explora pe toate în această carte.
Devoționale care zidesc emoțiile Împărăției
Meditațiile cuprinse în seriile Celebrarea noii Creații includ muzică având voce pe fundal
și ghiduri de rugăciune.
Ele te poartă într-o interacțiune cu Isus, astfel încât experimentezi o transformare
miraculoasă. Aceste întâlniri durează de la nouă la paisprezece minute, în funcție de meditația pe
care o alegi. Te dezbraci de omul vechi și te îmbraci cu omul nou în Hristos. Poți apăsa butonul
de pauză de pe dispozitivul tău de ascultare ori de câte ori ai nevoie de mai mult timp în
devoțional pentru a interacționa cu Dumnezeu.
Creșterea credinței și a mulțumirii care rezultă de aici devin magnetul lui Dumnezeu care
atrage binecuvântările, ungerile și purtarea Lui de grijă pentru viața ta.
Asta îți permite să experimentezi destinul pe care Domnul l-a plănuit pentru tine și care
include sănătate, înțelepciune, resurse, realizări, conducere și abundență (vezi Deuteronom 28:114). De asemenea, îți permite să treci prin prigoană și suferință cu ochii țintă la Isus și să
experimentezi pacea și minunile Lui în mijlocul furtunilor vieții (vezi Matei 5:10; Fapte 5:41;
8:1).
Scopul acestui capitol este să îți ofere o înțelegere mai profundă a fiecărui aspect din
meditațiile „Celebrarea noii Creații“, astfel încât să le poți parcurge cu mai mare sârguință și să
culegi rezultate mai bune.
Meditația de 12 minute „Râul Vieții“ oferă o experiență în care ești scufundat în Râul
Duhului Sfânt. Nu te îngrijora, la fel ca într-un vis, poți respira sub apă! Când experimentezi
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această scenă în rugăciune probabil îți vei vedea trupul tremurând când puterea Duhului Sfânt
curge prin tine și vei părăsi întâlnirea împuternicit și plin de pace.
Meditația „Celebrarea noii Creații” vine în patru versiuni
■ „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile” (40 de minute)
■ „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc convingerile” (22 de minute)
■ „Celebrarea noii Creații: Să mă îmbrac cu Hristos” (13 minute)
■ „Celebrarea noii Creații: Să intru în stăpânirea Țării mele Promise” (9 minute)
Intră și descarcă toate meditațiile de mai sus23 împreună cu un print al ghidului de
rugăciune care o însoțește pe fiecare dintre ele.

Tu alegi!
Folosește orice parte pentru devoționalul tău zilnic. Poți alege să începi seara cu „Râul
Vieții“, cântând în timp ce te pregătești să dormi, și dimineața alege segmentul „Celebrarea noii
Creații“ care răspunde chemării inimii tale și a Duhului Sfânt.
De exemplul, eu întreb „Duhule Sfânt, ce este în inima mea de care trebuie să mă ocup
azi?“ Dacă simt frică sau cred o minciună (ceva contrar Scripturii), atunci voi parcurge meditația
care se ocupă de înlocuirea emoțiilor sau de cea care se ocupă de înlocuirea convingerilor.
Dacă am nevoie de reafirmarea a cine sunt eu în Hristos, parcurg meditația „Să mă îmbrac
cu Hristos“. Dacă aștept ca destinul din Țara Promisă să se manifeste în viața mea, aș putea
parcurge meditația „Să intru în Țara mea Promisă“, deoarece îmi amintește de pașii pe care
trebuie să-i parcurg când merg înainte în credință și ascultare.
Prima dată este întotdeauna ciudat
Noi cerem ca tu să încerci fiecare dintre meditații de patru până la șase ori, astfel încât să
treci dincolo de orice stadiu ciudat, care este normal când încerci ceva nou. Parcurge fiecare
dintre aceste cinci devoționale de șase ori, adică 30 de sesiuni sau o lună de meditații zilnice.
Asta îți oferă instrumente puternice pe care le vei putea folosi oricând ai nevoie în viață și
îți aduce o mare transformare în următoarea lună.
Meditația „Celebrarea noii Creații: Să înlocuies emoțiile“ începe prin a-L întreba pe
Domnul ce emoție ar trebui să lași deoparte și apoi prin a urmări acea emoție până la rădăcinile
ei. Folosind sfatul minunat al lui Dumnezeu, vei înlătura toți factorii care contribuie la această
emoție stresantă și o vei înlocui cu emoțiile Împărăției Lui de dragoste, bucurie, pace, milă,
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credință și mulțumire. Motivul pentru care durează 40 de minute este acela că experimentezi o
operație majoră pe cord.

VIEȚI VINDECATE CÂND OAMENII
AU EXPERIMENTAT MEDITAȚIILE
CELEBRAREA NOII CREAȚII
■ Impact emoțional: „Am fost mișcat până la lacrimi. Am simțit prezența Lui într-un mod
nor și proaspăt.“ – Pastor Keith Carlisle
■ Mă văd pe mine însumi ca pe o nouă creație: „Îmi place să trec prin asta și să-L aud pe
Domnul vorbind. Să învăț să mă văd pe mine însumi ca fiind creația nouă care sunt este un
proces. Tocmai am înțeles în dimineața aceasta că mă concentrez mult mai bine de când am
început să folosesc devoționalul. Mintea mea nu mai zboară de la un lucru la altul. Pot să stau în
Cuvânt mai mult timp și chiar citesc cu mai multă atenție.“ – Judy Young
■ Vindecare: „Ce binecuvântare a fost pentru mine acest devoțional. «Râul Vieții» mi-a
adus vindecare fizică. Este treptată, dar tânjesc după acea curgere de apă a Duhului Sfânt care
vindecă. Am asculta de două ori în ultimele ore ale acestei dimineți. „Celebrarea noii Creații“
mi-a adus de fiecare dată când am ascultat-o o întâlnire cu Domnul. Am avut revelație de-a
lungul întregii sesiuni. Dumnezeu o folosește ca să mă vindece.“ – Judith Johnson
■ Curățarea celulelor: „A fost ca un fel de mici Rugăciuni care vindecă inima și chiar a
funcționat pentru mine. Aspectele adăugate, referitoare la curățarea celulelor și genelor, sunt
foarte bune.“ – Jessie Mejias
■ Libertate în Hristos: „Acest devoțional este incredibil de puternic. Este un ghid
extraordinar pentru a conduce oamenii la libertatea în Hristos pentru care Isus a plătit deja prețul.
Sigur îl voi recomanda și altora.“ – Brenda Brown
■ Consiliere mai bună: „Este de mare ajutor în propria mea viață și a avut un impact
semnificativ în lucrarea mea de consiliere.“ – Reverend Paul Stanton
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40 DE MINUTE SUNT PREA MULT
PENTRU UN TRANSPLANT DE INIMĂ?
Vindecarea vine prin rugăciune (vezi Iacov 5:15). Oamenii ca Heidi Baker, cu lucrarea ei
extraordinară de vindecare, petrec trei sau mai multe ore pe zi în rugăciune, așa cum au făcut cei
mai mulți dintre marii evangheliști cu lucrare de vindecare de-a lungul istoriei.
Eu pur și simplu nu am știut niciodată ce să fac într-un timp de rugăciune de o oră care să
fie dătător de viață și să schimbe viața. Ei bine, „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“
va face ca ora ta de rugăciune să zboare ca gândul.
Vei ieși din timpul tău de meditație radiind în lume credință, bucurie, nădejde și
mulțumire. Asta atrage binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Purtarea de grijă și favoarea
Lui se vor manifesta în orice domeniu în care exprimi realitățile Împărăției, de credință și milă.
Vei trece de la a radia frică la a radia credință, pace și așteptări pozitive în legătură cu orice
aspect specific pe care l-ai procesat în profunzime. Frica aduce lipsă în viața ta; credința aduce
belșug în viața ta. Te vei simți energizat, împuternicit de Duhul și transformat. Garantat!
Încearcă zilnic meditația „Să înlocuiesc emoțiile“ timp de o săptămână și vezi dacă nu observi o
mare diferență.
Vei abandona depresia, negativismul, boala și ineficiența și vei păși în realitățile sănătății
Împărăției, emoțiilor Împărăției, puterii Împărăției și înțelepciunii Împărăției.
Isus i-a întrebat pe ucenici: „Un ceas nu ați putut veghea cu Mine?“ (Matei 26:40).
Asta bate cu siguranță o oră în fața televizorului sau o oră pe internet.
Ea va deveni cea mai transformatoare oră din ziua ta!

DOUĂSPREZECE TRĂSĂTURI UNICE
Motivul pentru care meditațiile „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“24 are o
capacitate atât de mare de a schimba vieți este acela că ele combină toate aceste activități într-un
singur moment devoțional.
1. Încep prin a fi „în Duhul“, ceea ce este crucial (vezi Apocalipsa 1:9-11).
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2. Sunt călăuzit spre a auzi vocea lui Dumnezeu și spre a vedea viziunile Lui, ambele fiind
foarte importante pentru transformare (vezi Geneza 12:1-3; 15:5-6; Matei. 6:22; 2 Corinteni
3:17-18; 4:17-18).
3. Încorporez revelația din visele mele. Ziua noastră începe seara. „O seară și o dimineață“
este modul în care descrie Biblia o zi (vezi Geneza 1:5,8,13,19,23,31).
4. Experimentez consilierea profetică prin rugăciune. Meditația începe cu Dumnezeu
vorbind și aducând un domeniu pe care ar vrea să-l transforme. Acest domeniu este procesat de-a
lungul întregului devoțional având vocea Lui drept călăuză pe tot parcursul drumului.
5. Procesez o emoție (sau un aspect al unei emoții) pe sesiune. Acest lucru ar putea fi văzut
ca sfințire zilnică (vezi Evrei 12:14) sau ca o acordare folosind aceste șapte rugăciuni – ruperea
blestemelor generaționale, dezlegarea legăturilor sufletești nedumnezeiești, identificarea
convingerilor nedumnezeiești și a jurămintelor interioare și pocăința de ele, vindecarea
interioară, vindecarea amintirilor celulelor și eliberarea.
6. Arunc dependența de sine (vezi Ieremia 17:5; Habacuc 1:11; Proverbe 3:5-6).
7. Mă predau total puterii Duhului. Duhul este Cel care dă viață; carnea nu folosește la
nimic (vezi Ioan 6:63-64; Habacuc 3:19; Exod 15:2).
8. „Mă îmbrac cu Hristos“ privind țintă la omul meu nou în El (vezi Romani 6:1-23; 8:113).
9. Practic „umblarea prin Duhul“ vizualizând trei momente din ziua care vine și văzând
„omul meu nou în Hristos“ răspunzând în fiecare situație.
10. Experimentez emoțiile Împărăției. Emoțiile sunt limbajul inimii și ele sunt foarte
importante în aducerea schimbării. Când credința și emoțiile se pun de acord apare
transformarea.
11. Cer semne de confirmare de la Dumnezeu care mă vor face să știu că sunt pe calea cea
bună.
12. Credința crește, atrăgând binecuvântările și minunile lui Dumnezeu (vezi Romani
10:17; Matei 9:29; Marcu 9:23).

MODALITĂȚI DE A TE ACORDA LA DUHUL TĂU
A fi „în Duhul“ și „în momentul“ înseamnă a fi acolo unde apar minunile.
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În cele ce urmează sunt câteva abordări care să ne ajute să trecem în postura de a fi „în
duhul“, astfel încât să putem experimenta curgerea Lui din noi (vezi Apocalipsa 1:9-11).
Pune un semn în dreptul abordărilor pe care le-ai găsit de succes în a te liniști pentru a auzi
ce spune inima ta și încă un semn în dreptul abordărilor pe care ai vrea să le explorezi.
1. Relaxează-te, liniștește-te: zâmbește. Folosește liniștea sau muzica. Respiră cât de
profund și de încet poți ca să te simți confortabil pe măsură ce devii conștient de dragostea ta
pentru Dumnezeu (vezi Deuteronom 28:47). Treci la momentul prezent (vezi Exod. 3:14).
2. Jurnal în ambele direcții: Poți auzi cu ușurință vocea lui Dumnezeu: 1) liniștindu-te, 2)
văzându-L pe Isus la dreapta ta, 3) acordându-te la curgere și 4) scriind. Vocea Lui vine ca
gânduri care curg și îți vin în minte când ai ochii ațintiți la Isus. Explorează mai profund asta în
cartea 4 chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu.25
3. Roagă-te sau cântă în alte limbi: Limbile îi permit duhului tău să aibă comuniune cu
Dumnezeu și să fie întărit cu energie divină, revelație și pasiune (vezi 1 Corinteni 14:1-4,15)
4. Închinare în sala tronului26: Vezi-te pe tine însuți închinându-te alături de mulțimi de
oameni înaintea tronului lui Dumnezeu din cer. Vezi un exemplu aici27 (12 minute).
5. Meditația „Marea Galileii“28, care poate fi folosită în două moduri: 1) Începe cu muzica
de la început, cu o introducere de cinci minute în care ești purtat într-o plimbare cu Isus pe malul
Mării Galileii. Aceasta este urmată de 25 de minute de muzică liniștită, pe care să o asculți când
scrii în jurnal. 2) Când vrei doar muzică, începe pur și simplu de la minutul 6.
6. Meditația „Râul Vieții“29 poate fi gata în 12 minute și te duce spre conștientizarea
Duhului Sfânt care te înconjoară și te pătrunde.
7. Abordări suplimentare includ dans în prezența Lui. Cei care se simt confortabil cu
EFT30 pot folosi această metodă pentru a intra la nivelul inimii. Monitorul pentru coerența
inimii HeartMath’s emWave®2 este un alt instrument pe care îl vom explora în Capitolul 10.

MINUNI PLUS DARURILE VINDECĂRILOR
Dumnezeu a rânduit în biserică... minuni, apoi pe cei care au darul tămăduirilor (1
Corinteni 12:28).
Mărturia mea
Eu îmi sporesc sănătatea urmărind și minunile și darul tămăduirilor.
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Minuni
Deoarece meditațiile „Celebrarea noii Creații“ includ auzirea vocii lui Dumnezeu și se
încheie cu tine petrecând o perioadă importantă de timp uitându-te la cum arăți, cum te porți și
cum te simți acum, odată ce te-ai îmbrăcat cu omul nou în Hristos, credința crește în inima ta.
Credința este un magnet care atrage minunile lui Dumnezeu în viața ta. Deci acest devoțional
promovează minunile prin creșterea credinței.

Darul vindecărilor
Cum promovează „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ „darul vindecărilor“?
Darul vindecărilor include vindecările care apar când folosești numeroase modele suplimentare
de vindecare compatibile cu Scriptura. Unul dintre aceste modele ar fi vindecarea care este
grăbită atunci când cineva experimentează ceea ce se cheamă „răspunsul relaxării“. Biblia
numește asta „a intra în odihnă“ sau „a te odihni de lucrările tale“ (vezi Evrei 4:10-11).
Așa cum știi, viața în stres îți deteriorează sănătatea. Pe de altă parte, experimentarea
emoțiilor lui Dumnezeu de milă, bucurie, pace și recunoștință promovează vindecarea prin
trecerea ta de la „modul stres“ la răspunsul relaxării. Asta te eliberează de daunele care apar când
trăiești în modul stres și declanșează răspunsurile vindecării în întregul tău trup. Capitolul 8
examinează mult mai detaliat modul stres și modul relaxare și arată cum modul relaxare
semnalează noi gene în noi moduri, promovând astfel milioane de reacții chimice de vindecare în
corpul tău în fiecare moment în care trăiești în această stare!
Deoarece până la 90% din vizitele adulților la medic au o rădăcină emoțională 31, tocmai ai
promovat restaurare și sănătate pentru întreaga ta ființă prin 1) primirea revelației de la
minunatul Sfetnic; 2) trecerea de la stres la pace; și 3) a crede, a rosti și a vedea minunea ca fiind
deja împlinită. Te poți aștepta ca vindecarea fizică să urmeze (vezi 3 Ioan 2).
Când experimentezi timp de câteva zile sau săptămâni meditațiile „Celebrarea noii Creații:
Să înlocuiesc emoțiile“, vei înlocui emoțiile stresante cu emoțiile Împărăției. Vei submina stresul
bucată cu bucată până când va fi complet eliminat. Asta duce la vindecare și transformare.
Emoțiile Împărăției produc sănătatea Împărăției.
Dacă emoțiile Împărăției creează starea de vindecare în trupurile noastre, ce ar putea
produce emoțiile elevate ale Împărăției? Starea de descoperire a minunilor!

81

EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI
ȘI EMOȚIILE ÎNALTE ALE ÎMPĂRĂȚIEI
PROMOVEAZĂ VINDECAREA
Compasiunea este un exemplu de emoție elevată a Împărăției. Acest cuvânt, compasiune,
înseamnă literal „a avea intestinele fremătând”.
Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe
cei bolnavi (Matei 14:14).
În serviciile unde se fac minuni oamenii experimentează emoțiile elevate ale Împărăției
când aud predici pasionale despre vindecarea pe care Isus a câștigat-o pentru ei (vezi Isaia 53:5).
Asta se intercalează cu profeția și cu momentele de rugăciune pentru vindecare, dar și cu mărturii
despre vindecarea pe care o experimentează alții. Toate acestea conduc la credință, nădejde,
dragoste, compasiune și recunoștință intensificate.
Când eram student la colegiul Roberts Wesleyan (1970-1974) am scris o lucrare de
cercetare despre „Treziri“ în care am spus că „trezirile sunt intens emoționale și cristologice din
punct de vedere al concentrării“. Din nefericire, la acel moment al vieții mele eu disprețuiam
emoțiile, așa că, pe scurt, decizia mea după ce am scris această lucrare a fost că „nu voi putea fi
niciodată parte a unei treziri, din moment ce nu m-aș coborî niciodată până la emoționalitate și,
în plus, mie îmi place să predic despre doctrine teologice, deci doar să mă concentrez asupra lui
Isus nu era punctul în care mă aflam eu“. De atunci m-am pocăit de ambele convingeri.
În cartea ei EFT pentru creștini: Să intrăm în pacea și bucuria lui Dumnezeu, Charity
scrie: „Emoțiile sunt filtrul care îi permite energiei să intre și să iasă din duhul nostru... și din
celulele noastre... Emoția este energia care activează și eliberează duhul.“ Și dr. Jim Richards, în
cartea sa Wired for Success, Programmed for Failure, spune că „emoțiile plus informația
constituie poarta spre inimă“.32
Credința din inimă cere ca noi să folosim limbajul inimii, nu limbajul minții. Limbajul
inimii include emoții, imagini, curgere, meditație și cugetare. Noi ne putem schimba starea de a
fi doar când funcționăm la nivelul inimii. Duhul Sfânt revarsă viață și revelație direct în inimile
noastre (vezi 1 Corinteni 6:17).
Orice experiență intensă, dacă este menținută mai mult de jumătate de oră, poate lăsa
schimbări permanente în circuitele neuronale ce implică emoția și memoria. 33
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Emoțiile sunt canalul duhului, deci așteaptă mai mult din puterea lui Dumnezeu de a
transforma viața și de a lucra minuni când se eliberează emoțiile elevate ale Împărăției.

SĂ MUGIM ASUPRA DUȘMANILOR NOȘTRI
IMPLICĂ EMOȚIILE ELEVATE
ALE ÎMPĂRĂȚIEI
Folosește emoțiile elevate ale Împărăției când ai nevoie de o descoperire și când emoțiile
standard ale Împărăției nu au adus minunea de transformare pe care o cauți.
Hohotul este un element posibil în meditațiile biblice. Cuvântul hâgâh (pronunțat hawgaw, Strong’s H1897) apare de 24 de ori în Versiunea King James a Bibliei și este tradus de șase
din aceste dăți ca „a medita“. Alte dăți este tradus prin diferite cuvinte pentru activități ce
compun diverse părți ale meditațiilor biblice. Acestea includ a rosti, a șopti, a vorbi, a rosti, a
jeli, a studia și a hohoti.
În Isaia 31:4, versiunea King James a Bibliei traduce acest cuvânt ca „a mugi“.
Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Cum mugesc leul și puiul de leu asupra prăzii“.
Deci o parte a meditației și a însușirii promisiunilor Scripturii în viețile noastre presupune
muget. Ooo! Să explorăm cum arată asta ca să putem începe să o facem. Îți amintești cum vin
sportivii pe teren cu un strigăt? Da, asta pare să aducă mai multă energie în atmosferă.
Să zicem că ai în viața ta o situație care este contrară legilor și domniei lui Dumnezeu. În
Isaia 31:3, egiptenii s-au uitat la tăria armatei lor ca la dumnezeul lor. Deci adevăratul Dumnezeu
urma să vină și să mugească la această armată, această falsă realitate aranjată de satan, și să lupte
împotriva ei și să o distrugă (vezi Isaia 31:5).
Este exact ce vrea Domnul să facem în situațiile nedumnezeiești din viețile noastre. Aceste
situații ar putea fi o boală cronică, infirmitatea, păcatul, frica, îndoiala, necredința, mânia,
sărăcia, dezbinareA, blocajul emoțional etc. Orice lucru din viața ta care este contrar lumii lui
Dumnezeu este dușmanul pe care Domnul Oștirilor vrea să-l doboare și să-l distrugă.
Așa Se va coborî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. Cum își
întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și-l
va izbăvi, îl va cruța și-l va mântui (Isaia 31:4-5).
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Când lupți împotriva acestei probleme din viața ta, de ce să nu te implici cu adevărat și să
mugești? Da, chiar vreau să spun să mugești asupra ei. Fii emoțional, pasionat! Fă gălăgie! Fii
intens! Mânie-te chiar! Și, pentru că Domnul oștirilor te însoțește în luptă, poți la fel de bine să
vezi asta cu ochii inimii tale. Isus, Leul din Iuda, stă acolo cu tine, mugind asupra acestei
probleme și poruncindu-i să dispară acum!
Desigur, începe prin a-L întreba pe Isus care ar trebui să fie răspunsul tău emoțional față de
orice. Dacă El râde de asta, atunci ar trebui să râdem și noi. Dacă El mugește, atunci și noi ar
trebui să mugim. Remarci că în Isaia se spune: „Leul și puiul de leu mugesc asupra prăzii“. Isus
este Leul din seminția lui Iuda care mugește și eu mă văd pe mine însumi ca puiul de leu care stă
lângă EL și mugește și el. Desigur, recunosc că cel mai puternic dintre cele două mugete este cel
care vine de la Isus. Făcând ce Îl văd pe El că face, eu eliberez Împărăția Lui pe pământ (vezi
Matei 6:10).
Eu văd mugetul ca o aplicație a acestui principiu: „Împărăția cerurilor se ia cu năvală și
cei ce dau năvală pun mâna pe ea“ (Matei 11:12).
Tim Madden a mugit la boala Lyme și a experimentat o minune!
De exemplu, prietenul meu Tim Madden, un lider al YWAM Crossroads Discipleship
Training School din Kona, mi-a împărtășit această povestire în ianuarie 2013. El suferise câțiva
ani de boala Lyme și Domnul i-a spus când scria în jurnal că este în regulă să se mânie pe diavol.
El a fost destul de surprins, pentru că a crescut într-o familie mânioasă și-și făcuse un obiectiv
din a evita mânia când își va crește copiii. Mânia nu era ceva în legătură cu care să se simtă în
regulă să o folosească în viața de zi cu zi, dar el a decis să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și sa supus.
Deci Tim a mers la plimbare cu mașina cu geamurile închise, astfel încât nimeni să nu-l
audă strigând la diavol și la bacteria Lyme care îi provoca boala. A făcut asta câteva zile de-a
lungul câtorva săptămâni și sigur boala Lyme i-a părăsit trupul și sănătatea lui a fost restaurată!
Am sta de vorbă cu Tim în ultimii patru ani și boala Lyme în continuare nu mai este.
Uneori noi pur șI simplu tolerăm aceste situații în loc să devenim pasionați și intenși în
legătură cu faptul că ele nu vor mai fi îngăduite în viețile noastre pentru că sunt contrare
Cuvântului lui Dumnezeu!
În loc de asta, să ne supunem poruncii lui Dumnezeu de a mugi asupra dușmanilor noștri
până când ei fug de groază.
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Începe prin a-I cere lui Dumnezeu să identifice o problemă în viața ta care este contrară
Cuvântului Său. Apoi continuă și unește-te cu Leul din Iuda, văzându-vă pe voi doi mugind la
unison asupra vrăjmașului și speriindu-l de moarte până când fuge și situația din viața ta se
aliniază pe deplin cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu răcnește se întâmplă lucruri
Domnul Dumnezeu răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor
jelesc și vârful Carmelului este uscat (Amos 1:2).
Domnul rănește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile și
pământul (Ioel 3:16).
Domnul înaintează ca un viteaz, Își stârnește râvna ca un om de război; înalță glasul,
strigă, își arată puterea împotriva vrăjmașilor Săi (Isaia 42:13).
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului (1 Ioan 3:8).
Eu proclam ceva din prezența Lui și se întâmplă lucruri
Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina (Iov 22:28).
Cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr (Proverbe 28:1).
Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri, în mâna lor, ca să facă
răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele; să lege pe împărații lor cu lanțuri și
pe mai-marii lor cu obezi de fier; ca să ducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!
Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui! Lăudați pe Domnul (Psalm 149:6-9)

REFLECȚII REFERITOARE LA MUGET
Mugetul este o unealtă puternică în a învinge vrăjmașul. Intensitatea, hotărârea și
pasiunea sunt adunate împreună cu forță în aceste mugete puternice. Aceste atitudini sunt
importante în câștigarea unei bătălii. Mugetul încurajează credința în cel care mugește și insuflă
teamă în adversar. Să-L vezi pe Isus mugind împreună cu tine îți încurajează și mai mult
credința. Implică întotdeauna numele lui Isus când mustri vrăjmașul. De exemplu, după ce
mugești de câteva ori, poruncește, „În numele lui Isus, demonii să plece“. Repetă asta de două
sau de trei ori. Apoi repetă întregul proces pentru a doua sau a treia oară, până când simți în
duhul tău că a fost obținută victoria.
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După ce ai practicat de câteva ori sesiunile de muget și ai înțeles că poți face un astfel de
lucru cum ar fi „să mugești asupra vrăjmașului“ și nu te înfrânge, ci doar te întinde, acum este
timpul să integrezi mugetul în armonia instrumentelor de război pe care le folosești când lupți
împotriva vrășmașului (vezi Efeseni 6:10-18).
Poate ești călăuzit de Duhul Sfânt să încorporezi „mugetul aspra vrăjmașului“ în orice
devoțional călăuzit de Duhul pe care îl parcurgi. Este potrivit mai ales să încorporezi mugetul ori
de câte ori ești blocat și ai nevoie de o descoperire!
Consideră mugetul o acțiune profetică ce eliberează energie spirituală, la fel cum Elisei ia spus lui Ioas să lovească în pământ de cinci-șase ori ca să-și poată învinge categoric dușmanul
(vezi 2 Împărați 13:14-19). Așa că mugește de cinci sau șase ori prin credință și obține victoria.
Vezi asta ca pe un act profetic care eliberează puterea lui Dumnezeu în acea situația.

MĂRTURII DIN PARTEA ALTORA CARE AU
MUGIT ȘI AU EXPERIMENTAT DESCOPERIRI
Cameron Batten
Am vrut să împărtășesc cu voi ceva ce mi s-a întâmplat când participam la exercițiul
de mugit. Când L-am întrebat pe Domnul ce vrea El să schimbe, El a spus clar și
imediat că voia să distrugă întăritura pe care vrăjmașul o avea asupra mea din cauză
că am crezut minciuna că eram și că voi fi întotdeauna respins. Pe când stăteam
liniștit, L-am văzut pe Isus alergând spre mine, dar S-a oprit la o distanță de cinci
picioare. Și, cu anxietatea și intensitatea unui fundaș așteptând mingea, El aștepta
ceva – pe mine!
Când am început să „mugesc“ și să merg după întăritură, El a alergat imediat și a
plonjat în inima mea rănită, a smuls din rădăcină și a aruncat minciuna și a înlocuit-o
cu dragostea și prezența Lui. El aștepta ca eu să cooperez cu El. El a folosit gura mea
pentru a întoarce puterea Lui să vindece inima mea rănită! Asta s-a întâmplat în timp
ce stăteam pe scaun!
Nu eram în șirul de la rugăciune. Isus a comunicat dorința Lui pentru mine și am
lucra împreună pentru a face lucrarea Lui.
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Dacă Isus poate face asta prin simpla mea cooperare cu El la un seminar, cu cât mai
mult poate face în fiecare zi, acum că am învățat să-L aud!
Sunt liber, mai mult decât am fost vreodată. Am înțeles când mi-am ocupat locul și
am stat în Cuvânt că Leul din seminția lui Iuda „a mugit“ cu mine și zidurile care mă
țineau captiv s-au prăbușit. Nu voi mai fi niciodată la fel datorită acestui mesaj. În
cele din urmă am descoperit creștinismul cu un Isus viu, și nu doar cu un Isus istoric!
Voi fi veșnic recunoscător! Acum merg să împărtășesc acest mesaj. Dumnezeu să te
binecuvânteze în lucrarea ta.
O „Sesiune practică“ de mugit produce o descoperire
La un seminar din Raleigh, Carolina de Nord, am condus un grup să practice „mugetul“
asupra bolilor din trupurile lor (boala este un dușman al oamenilor Domnului). Am mugit și i-am
poruncit să părăsească trupurile noastre și am poruncit ca vindecarea divină să se producă în
numele lui Isus. Abia terminasem de spus că meditația biblică include muget; era o simplă
sesiune practică despre cum să mugești.
Puțin mai târziu o femeie a venit în față și și-a spus mărturia.
Ea avusese o durere de genunchi timp de doi ani ca efect al unei operații de ligament.
Durerea a plecat de tot când a mugit asupra ei și i-a poruncit să plece în numele lui Isus! Îți
mulțumesc, Isuse!
De acum, voi ține cont de aceste sesiuni mai mult decât de niște simple „sesiuni practice“.
Am de gând să intru în ele cu credință că vor avea loc minuni și voi conduce cu regularitate
oamenii la a mugi aspra bolilor lor. Ce ar fi să începem să conducem oamenii în exerciții de
mugit în care să mugească împreună cu Leul din Iuda și să se ridice împotriva infirmității din
trupul lor? Să-L privim pe Leul din Iuda câștigând câteva bătălii pentru noi atunci când ne
punem de acord cu El în mugetele Lui!
Eram din nou cu Tim Madden în ianuarie 2016, dând învățătură la grupul lui YWAM
Crossroads, și am făcut o sesiune practică de muget. Am încurajat pe toată lumea să aleagă un
dușman și să mugească asupra lui, sugerând că ar putea fi boala, teama, îndoiala sau necredința.
O doamnă în vârstă a mărturisit în fața grupului că era prea slăbită și plină de durere ca să
mugească, așa că i-a cerut colegei ei să facă asta în locul ei, asupra durerii din trupul ei. Ea a
făcut asta și acum trupul ei este complet eliberat de durere! Am văzut lucruri similare
întâmplându-se în fiecare sesiune practică de muget pe care am condus-o. Deci de ce să nu
mergem înainte și să avem o sesiune de muget și să mugim asupra dușmanului?
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„Strigătul“ este un alt exemplu de emoție elevată
Am văzut că Biblia face o distincție între „rugăciune“ și „strigăt“ către Dumnezeu.34
Remarcă intensitatea emoțională la care se face aluzie în definiția acestui cuvânt ebraic
qârâ’: „a striga, a proclama, a rosti cu voce tare“ (Strong’s H7121). Acest cuvânt ebraic pentru
„strigăt“ apare în următoarele versete:
Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El
împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă.“ (Psalm 145:18-19).
Același cuvânt ebraic apare în Ieremia 33:3, Psalmul 18:6, ca și în 734 de alte locuri din
Vechiul Testament. Noul Testament în greacă are două cuvine similare pentru a striga la
Dumnezeu (Strong’s G2896 și G994), care apar de peste 60 de ori. Remarcă intensitatea
emoțională din povestirea despre orbul Bartimeu care striga și nu voia să tacă (vezi Marcu
10:46-52). De asemenea, gândește-te la strigătul pe care îl găsim în Matei 15:21-28 – femeia din
Canaan care striga insistent și eliberarea pe care a primit-o.
Isus Însuși a spus o pildă în care ne învață să strigăm la Dumnezeu zi și noapte până când
Dumnezeu răspunde: „Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către
El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând“ (Luca 18:7-8).
Dumnezeu Se întâlnește cu noi în două locuri – în credința noastră și în mărturisirea
slăbiciunii noastre. Să strigăm, să spunem „Doamne, nu înțeleg de ce întârzie eliberarea Ta. Te
rog vino la mine acum“ poate să nu fie cel mai propice fel de a zidi credința și încrederea. Poate
fi un strigăt mânios de teamă sau disperare.
Cel mai bine este când strigătul meu este un strigăt sincer de încredere pasionată ca
Împărăția lui Dumnezeu să se manifeste acum! Dar uneori pot începe cu un strigăt de slăbiciune,
lipsă de înțelegere și/sau nerăbdare. David sigur a strigat în ambele moduri în Psalmi. Ca și în
cazul lui David, rugăciunea noastră trebuie să se încheie cu mulțumirea că Dumnezeu a auzit și
că a împlinit (vezi Filipeni 4:6) și să declarăm „S-a făcut“.
Întrebarea pe care știu să o adresez este: „Doamne, de ce lucrurile pe care ai promis că mi
le dai nu se manifestă încă în viața mea? Ce trebuie să fac diferit pentru a le vedea manifestânduse? Ce vrei să fac pentru a grăbi eliberarea acestei minuni?“ Apoi ascult, aud și mă supun la ce
vorbește El. Închei mulțumindu-I pentru dragostea, purtarea de grijă și înțelepciunea Lui de a ști
cum să merg mai departe.
Neprihănirea trebuie să însoțească strigătul cuiva: „Ochii Domnului sunt peste cei fără
prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor“ (Psalm 34:15).
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„Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și-i scapă de toate necazurile lor“ (Psalm
34:17). Păcatul continuat este o barieră în calea răspunsului lui Dumnezeu la strigătul cuiva (vezi
Judecători 10:9-16).
Să strigi de mai multe ori pe zi
■ „Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și El va auzi glasul meu“ (Psalm 55:17).
Biblic vorbind, ziua începe seara (vezi Geneza 1:5).
■ Ilie s-a rugat cu sinceritate de șapte ori într-o zi înainte să vină răspunsul (vezi Iacov
5:17-18; 1 Împărați 18:41-45).
Deci strigă cu putere la Dumnezeu de trei sau mai multe ori pe zi, cerând revelația Lui și
acționând apoi pe baza ei.

Unde ar putea avea loc mugetul sau strigătul?
Serviciile de vindecare intense sunt, cu siguranță, un loc unde poți striga către Dumnezeu
și poți primi de la El. Se poate întâmpla în cămăruța ta de rugăciune sau în mașina ta sau în
pădurea din spatele casei tale, așa cum am văzut în povestirile de mai sus, și chiar la piață. Eu fac
sesiuni de mugit la seminariile mele și oamenilor le place și simt eliberarea. De fiecare dată
cineva este vindecat de ceva. Este cu adevărat uimitor. Dar asta presupune să încerci!

GESTURI PROFETICE
Un gest profetic eliberează energie spirituală și, când este făcut în credință și pasiune,
eliberează mai multă energie spirituală.
„Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici.“ Apoi a zis: „Ia săgeți“; și a luat. Elisei a
zis împăratului lui Israel: „Lovește în pământ“, și a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. Omul lui
Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut
pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de trei ori“ (2 Împărați 13:17-19).
Ce descoperim în povestirea de mai sus?
1. Gesturile profetice eliberează putere spirituală.
2. Când sunt făcute în credință și cu pasiune, ele eliberează mai multă putere.
3. Când sunt făcute cu inima neîncrezătoare, ele eliberează mai puțină putere.
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Fac anumite presupuneri când citesc povestea din Biblie și vin cu cele trei concluzii de mai
sus? Da. Îmi imaginez un împărat care urmează indicațiile unui profet într-un mod neîncrezător.
Dacă aș merge după vrăjmașul meu să-l înving, aș lovi cu putere de pământ iar și iar, până aș
obosi. Sigur nu aș lovi pământul de trei ori. Deci, da, presupun un răspuns neîncrezător, și
aceasta se traduce printr-o eliberare mai mică a puterii lui Dumnezeu, din moment ce dușmanul
nu va fi învins de tot.

CEEA CE VINE DIN TOATĂ INIMA
ESTE O EMOȚIE ELEVATĂ A ÎMPĂRĂȚIEI
Jurnal
Mark, ți-am spus să-L cauți pe Domnul cu toată inima ta și atunci Mă vei găsi (vezi 1
Cronici 28:9).
Plinătatea inimii este bună și trebuie să fie direcționată numai spre Mine. Plinătatea
inimii presupune umplerea tuturor celor cinci simțuri ale inimii cuiva și numai cu
Mine. Asta include ochii inimii tale, urechile inimii tale, mintea inimii tale, voința
inimii tale și emoțiile inimii tale.
Plinătatea inimii presupune:
1. Să auzi numai gândurile Mele, indiferent unde ești.
2. Să vezi numai viziunile Mele – să înveți să Mă vezi peste tot.
3. Să cugeți numai la gândurile Mele în timp ce le faci pe toate celelalte roabe.
4. Să rostești numai scopurile Mele cu o inimă neîmpărțită.
5. Să simți numai emoțiile Mele, care să te îndemne la acțiune.
Cu cât este mai pasionat, mai complet și mai deplin procesul de mai sus, cu atât
cineva are inima mai plină și cu atât mai mult experimentează puterea de
transformare a Duhului Meu. Asta poate veni pe bucăți și câte un pic sau poate veni
ca o curgere. Pentru Fiul Meu, a venit ca o curgere. Pentru mulți alții, vine pe bucăți
și câte un pic.
Atât de simplu este. Nu face să fie mai dificil.
Îți mulțumesc, Doamne. (Vom vorbi mai mult despre cele cinci simțuri de mai sus ale
inimii/duhului unei persoane în capitolul următor.)
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Remarcă faptul că toate activitățile făcute din toată inima din Biblie sunt îndreptate spre
Dumnezeu:
■ Dragoste (Deuteronom 6:5)
■ Slujire (1 Cronici 28:9)
■ Cunoaștere și păzire a legii Lui (Psalm 119:34)
■ Auzirea vocii Lui (Deuteronom 30:2)
■ Rugăciune (Psalm 119:58)
■ Căutare (Ieremia 29:13)
■ Încredere (Proverbe 3:5-6)
■ Laudă (Psalm 9:1)
■ Întoarcere (2 Cronici 6:38)
■ A face toate lucrurile ca pentru Domnul (Coloseni 3:23-24)

EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI COMPARATIV
CU EMOȚIILE ELEVATE ALE ÎMPĂRĂȚIEI
1. Dragostea este o emoție a Împărăției și compasiunea este o emoție mai intensă a
Împărăției. În Capitolul 7 vedem că mila este definită ca „a avea intestinele fremătând”.
2. Pacea este o emoție a Împărăției și bucuria de nedescris este o emoție elevată a
Împărăției. Râsul sfânt intră probabil în categoria bucuriei de nedescris.
3. Rugăciunea implică credință și pace, în timp ce starea mai intensă a rugăciunii este
strigarea.
4. Rugăciunea poate fi intensificată și prin post (vezi Matei 17:21). Stimulul de a ține post
ar putea fi o emoție elevată a Împărăției. Un post poate fi un mod de a te întoarce din toată inima
către Domnul (vezi 2 Cronici 6:38; Iona 3). Aș spune că în timpul postului emoțiile în general nu
sunt elevate, deoarece trupul este slăbit din cauza postului.
5. Meditația biblică și cugetarea sunt în general liniștite și reflexive, și totuși o formă de
meditație este să „mugești asupra dușmanului tău“, ceea ce ar fi o emoție elevată a Împărăției.
6. Dragostea mea pentru Dumnezeu mă cheamă să urmăresc sfințenia.
Emoțiile mai intense ale Împărăției mă fac să lupt violent și să iau Împărăția cu năvală
(vezi Matei 11:12). Asta dă naștere la un angajament pasionat pentru o descoperire care distruge
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orice blocaj din cale. Nu voi ajunge la nimic mai puțin decât la o experiență deplină cu tot ce
Dumnezeu a spus că este al meu! Punct! Sunt într-un război pe viață și pe moarte! Orice trebuie
schimbat voi schimba!
7. Închinarea produce pace, în timp ce lauda din toată inima, ca lauda în caz de naștere din
nou și lauda în sala tronului, produc emoții elevate intense (vezi Psalm 9:1), care se pot
manifesta ca strigăt, declarație, muget, dans, cădere la pământ, râs sfânt și multe alte
manifestări pe care le-am văzut în caz de naștere din nou în Scripturi și de-a lungul întregii istorii
a Bisericii.
8. Punerea de acord cu o profeție produce o emoție a Împărăției de recunoștință, bucurie,
pace (vezi 1 Corinteni 14:3), dar e nevoie de o emoție elevată a Împărăției pentru a acționa pe
baza unei profeții cu pasiune, declanșând un gest profetic ca răspuns la profeție. Se pare că acest
împărat nu a întreprins cu pasiune și seriozitate acțiunea profetică, din moment ce a fost mustrat
(vezi 1 Împărați 13:17-19). Dacă ar fi făcut-o cu pasiune și seriozitate, puterea Duhului lui
Dumnezeu ar fi venit pe baza acestei acțiuni profetice și i-ar fi transformat viitorul.
Dacă emoțiile Împărăției nu au eliberat minunea transformatoare pe care o cauți,
folosește emoțiile mai intense ale Împărăției pentru a obține succesul.

AMBELE, ȘI EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI, ȘI
EMOȚIILE ELEVATE ALE ÎMPĂRĂȚIEI,
AU LOCUL LOR
Ambele sunt puternice. Din înțelegerea și experiența mea, aș vrea să sugerez că emoțiile
Împărăției pun trupul cuiva într-o stare de vindecare, în timp ce emoțiile intensificate ale
Împărăției deschid pe cineva pentru posibilitatea unei minuni spontane, a unei victorii! Această
victorie poate fi în ceea ce privește vindecarea fizică, vindecarea emoțională, intervenția divină
etc.
Căutarea lui Dumnezeu din toată inima, pocăința de păcat din toată inima și
experimentarea eliberării de duhuri ar trebui să fie anticipate ca activități din toată inima care
eliberează transformare miraculoasă, instantanee (vezi Luca 8:2). Amintește-ți că orice
experiență intensă menținută mai mult de jumătate de oră poate lăsa schimbări permanente în
circuitele neuronale care implică emoțiile și memoria.
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O minune care transformă are loc în momentul în care energia Duhului Sfânt este
experimentată cu suficientă forță pentru a anula și a înlocui energia care a menținut
răspunsurile instinctive ale omului meu vechi.

EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI CURG
DIN DUHUL TĂU, NU DIN SUFLETUL TĂU
Răspunsurile emoționale se pot naște fie în duhul, fie în sufletul tău. Dumnezeu ne învață
să trăim și să umblăm prin Duhul (vezi Galateni 5:25). Roada Duhului include emoțiile
Împărăției de dragoste, bucurie, pace (vezi Galateni 5:22).
Această roadă a Duhului vine din faptul că privim țintă la Isus. În vremuri de prigoană, mam uitat să-L văd pe Isus și L-am văzut venind pe valuri spre mine, strălucind de lumină și
rostind cuvinte de pace și mângâiere pentru inima mea în mijlocul furtunii pe care o
experimentam.
Frica este înlocuită de pace când privesc țintă la Hristos mergând calm spre mine prin
furtuna din timpul nopții. Pacea mă echipează să merg pe apă cu El fără să-mi fie frică. Pacea îmi
curăță mintea, deci pot să fiu supărat când copilul meu tocmai a distrus ceva prețios, dar în loc să
izbucnesc de mânie pot să respir adânc, să mă liniștesc în duhul meu, să cer și să primesc sfatul
lui Dumnezeu (sub formă de gânduri, imagini, emoții și putere care curg) și apoi să eliberez
roada Duhului (dragoste, bucurie, pace, răbdare).

A SPUNE RUGĂCIUNI VERSUS
A DEVENI RUGĂCIUNE
Dacă ne-am ruga pentru pacea orașului nostru, pacea va coborî peste oraș în timpul nostru
de rugăciune și apoi pacea poate s-ar ridica de peste oraș după ce timpul de rugăciune s-ar
termina. Dar dacă ieșim din tipul de rugăciune transformați prin faptul că am devenit noi înșine
plini de pace, atunci ducem acel duh cu noi când mergem și pacea continuă în orașul nostru chiar
și după ce timpul de rugăciune se termină, pentru că nu încetăm niciodată să ne rugăm.
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Noi „ne rugăm neîncetat“. Noi am devenit rugăciunea. Noi devenim pace. Noi ducem
pacea lui Dumnezeu în orașul nostru. Noi ne-am îmbrăcat cu omul nou în Hristos. Noi rămânem
în Hristos, Prințul Păcii, și El rămâne în noi. Noi radiem încontinuu cine suntem. În acest caz noi
ducem pacea Lui, deci asta este ce radiem.
O cercetare pe marginea acestei teme poate fi găsită la pagina 97 a lucrării Știința inimii35
pe site-ul HeartMath.
Insistă până la vindecare
Este vreunul printre 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 vindeca. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a
plouat deloc în țară trei ani și șase luni (Iacov 5:14-17).
Deci suntem sfătuiți să primim înțelegere spirituală și sfat în plus referitoare la păcatele
care blochează vindecarea, eliberarea sau destinul, și apoi să ne mărturisim aceste păcate unii
altora și să ne rugăm unii pentru alții ca să putem experimenta binecuvântarea completă a lui
Dumnezeu. Eu cu siguranță am văzut acest proces mergând cu succes în multe, multe cazuri. Să
umblăm în smerenie și să restaurăm această practică!
Mediațiile „Celebrarea noii Creații“ sunt concepute să te conducă spre o intimitate cu
Dumnezeu în care El creează realitățile Împărăției în tine, care sunt ceea ce devii tu. Ieși din
timpul de rugăciune nu doar știind cum să trăiești, ci simțind experiența atât de profund, încât
circuitele tale neuronale sunt scrise iar și tu trăiești într-un mod nou. Când termini timpul de
rugăciune iei cu tine această nouă și durabilă prezență a Duhului Sfânt.
Noi trebuie să devenim lucrurile pe care sperăm să le experimentăm în lumea noastră.
Isus a umblat în pace și a adus pace lumii.

EXERCIȚII PRACTICE
1. Citește acest articol: www.cwgministries.org/blogs/high-praises-his-presence-roaring.
2. Întrebări pentru jurnalul personal: „Doamne, ce vrei să-mi spui în legătură cu a deveni
rugăciune? Doamne, ce vrei să-mi spui despre emoțiile Împărăției versus emoțiile elevate ale
Împărăției?“
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3. Exercițiu de meditație: Pentru fiecare din următoarele cinci zile, completează ambele
devoționale: „Râul Vieții“ și „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“. Asta se poate face
față-verso sau le poți împărți, făcându-l pe fiecare în alt moment al zilei. Poți încerca „Râul
Vieții“ când stai în pat înainte de a adormi. Dar poți adormi la jumătatea drumului, deci este
foarte bine, de asemenea, să o parcurgi când stai pe scaun, astfel încât să experimentezi întregul
său impact.
Există versiuni audio cu muzică pe fundal și fișe de lucru care se pot descărca.
■ „Râul Vieții“36, o meditație de 12 minute în care ești scufundat în Râul Duhului Sfânt.
■ „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile”37(40 de minute)
Fă ce merge mai bine pentru tine. Poți folosi numai fișele de lucru sau numai fișierul audio
sau fișele de lucru și fișierul audio împreună.
Un sfat tehnic: Când folosești fișele de lucru interactive pentru jurnal poți da „save as“ și
un nou nume fișierului când este făcut devoționalul. Asta îți păstrează necompletată foaia
originală a devoționalului, gata să fie folosită în altă zi.
Dacă ești blocat și ai nevoie de o minune să-ți transforme trupul, emoțiile, procesele de
gândire, sau să obții victorie, folosește emoțiile elevate ale Împărăției – o zi sau mai multe.
Consemnează rezultatele.

Note:
23 www.cwgministries.org/SpiritualTransformations
24 www.cwgministries.org/emotions
25 www.cwgministries.org/4keysbook
26 www.cwgministries.org/throne
27 http://bit.ly/HinnVideo
28 www.cwgministries.org/galilee
29 www.cwgministries.org/immersed
30 www.cwgministries.org/eft
31 http://bit.ly/SickStress
32 James B. Richards, Wired for Success, Programmed for Failure (Traveler’s Rest, SC:
True Potential Inc., 2010).
33 Andrew Newberg și Mark Robert Waldman, Born to Believe (New York: Free Press,
2008), 183.
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34 Bill Gothard, Power of Crying Out: When Prayer Becomes Mighty (Colorado Springs,
CO: Multnomah Books, 2002), loc. 125-126.
35 www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/
36 www.cwgministries.org/immersed
37 www.cwgministries.org/emotions
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Partea a II-a

CREDINȚA, ENERGIZATĂ
DE IUBIRE, ELIBEREAZĂ
VINDECAREA, MINUNILE ȘI
PURTAREA DE GRIJĂ
A ÎMPĂRĂȚIEI
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Capitolul 5

CREDINȚA: SĂ TE PUI DE ACORD
CU INTENȚIA LUI DUMNEZEU
DE A FACE O MINUNE
„Credința, energizată de dragoste“.
Vezi GALATENI 5:6
Credința este unul din cele nouă moduri în care Se manifestă Duhul Sfânt.
Vezi 1 CORINTENI 12:9
Să privesc țintă la noua mea stare în Hristos face să crească credința în inima mea. Această
semnătură a credinței are impact asupra oamenilor, evenimentelor și contează, făcându-i pe
fiecare să se alinieze cu credința pe care o transmit eu în exterior!

LUMEA MEA EXTERIOARĂ SE CONFORMEAZĂ
CU CEEA CE CRED EU
În unele zile credința mea a fost că nu voi reuși. Că voi eșua. Că voi pierde. Că voi fi
respins. Că nu pot să performez sau să îmi termin treaba. Acestea sunt zile urâte, dezgustătoare,
care sper să rămână pentru totdeauna în urma mea, deoarece ele aduc aproape de mine împărăția
întunericului, fricii și eșecului.
Acum, dacă mă trezesc cu un asemenea gând sau cu o asemenea emoție, parcurg pur și
simplu devoționalul „Celebrarea noii Creații“ și Îl las pe Dumnezeu să-mi vorbească, amintindu98

mi cine sunt în Hristos. Primesc o nouă semnătură a credinței (vezi Filipeni 4:13; Deuteronom
28:1-14; 8:18; Coloseni. 1:28). Declar:
Pot totul în Hristos, care mă întărește. Dumnezeu mi-a dat puterea de a crea bunăstare.
Eu sunt deplin în Hristos.
Ooo! Încă o dată m-am îmbrăcat cu omul nou și radiez viața Lui divină. Mi se pare benefic
să am astfel de devoționale care mă pot duce ușor și repede prin pașii restaurării, astfel încât să
nu mai am nevoie să înot în mocirlă o zi întreagă, atrăgând lucruri negative demonice în viața
mea! Interacționez cu Isus de-a lungul meditațiilor „Celebrarea noii Creații“, deci credința mea
se bazează apoi pe ce îmi vorbește El și pe ce îmi revelează în inimă.
Credința vine în urma auzirii și auzirea este prin rhema (cuvântul rostit) al lui Hristos (vezi
Romani 10:17). Eu mă pun de acord cu ce îmi revelează Dumnezeu și declar: „Așa este, s-a
isprăvit, conform cuvântului Tău. Îți mulțumesc, Doamne. Primesc ce ai rostit Tu.“ Acest
răspuns al credinței, ascultarea, și recunoștința eliberează puterea Duhului Sfânt. Lumea mea
exterioară se va conforma mesajului scris pe inima mea, fie că acest mesaj este reprezentat de
realități ale omului vechi, fie de realități ale noii creații. Ceea ce văd, cred, simt intens și rostesc
este ceea ce primesc (vezi Marcu 11:22-24).

LIMBAJUL INIMILOR NOASTRE
Limbajul minții noastre nu se va înregistra ca fiind semnificativ pentru inimile noastre.
Pentru a avea impact asupra inimilor noastre trebuie să folosim limbajul inimilor noastre.
Limbajul inimii include următoarele șapte elemente:
115)

începe cu vocea Duhului Sfânt, care este îmbrățișată atunci când noi alegem să 2)

afirmăm asta ca fiind 3) o realitate personală și 4) la timpul prezent. În plus, limbajul
inimii este 5) vizual, 6) emoțional și 7) folosește meditații biblice pentru a încadra în
duhurile noastre lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le nască în viețile noastre.
Poți citi Psalmii să vezi cât de des se roagă David folosind 1) propoziții afirmative care
sunt 2) personale și 3) la timpul prezent.
Câteva exemple din Psalmul 3 te vor ajuta să începi:
Tu, Doamne, Tu ești scutul meu (Psalm 3:3).
Domnul este sprijinul meu (Psalm 3:5).
Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei (Psalm 3:7).
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ȘAPTE ELEMENTE
DIN LIMBAJUL INIMII NOASTRE
115.

Revelație născută în Duhul

Duhul Sfânt, Râul care curge în cea mai profundă parte a ființei noastre (vezi Ioan 7:3739), este în comunicare cu inimile noastre prin gânduri care curg, imagini care curg și energie
care curge. Cuvântul rostit al lui Dumnezeu din inimile noastre (rhema, vezi Romani 4:17) oferă
revelație și putere (vezi 21 Corinteni 12:7-11).
2. Adevăr personal
Adevărul pe baza căruia nu se acționează personal este mort și fără valoare (vezi Iacov
1:26; 2:17). Isus i-a spus șchiopului să se ridice. Șchiopul s-a ridicat, făcând puterea lui
Dumnezeu personală și reală pentru el (vezi Matei 9:6-7). Meditația la cuvântul lui Dumnezeu
trebuie să ducă la aplicarea lui de către noi pentru ca el să fie benefic în viețile noastre (vezi
Iosua 1:8).
Moartea lui Hristos pe cruce nu este de folosi nimănui care nu aplică personal sângele Lui
pentru a spăla păcatele sale.
3. Adevărul la timpul prezent
Știm că lumea spirituală este doar la timpul prezent, deoarece în lumea spirituală nu există
trecut sau viitor. Dumnezeu, care este duh (vezi Ioan 4:24), spune: „Eu sunt cine sunt“ (Exod
3:14). El nu este un „Eu am fost“ sau „Eu voi fi“. El este întotdeauna la timpul prezent. Timpul
este parte a lumii noastre, nu parte a lumii spirituale. Când medităm și suntem răpiți în duhul,
timpul dispare din conștiința noastră. Inimile noastre sunt energizate când duhurile noastre
comunică realități spirituale la timpul prezent.
4. Afirmații pozitive
Când Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că minunea promisă este deja oferită, noi
deschidem ușa pentru ca ea să se realizeze. Marcu 11:22-24 ne învață să ne rugăm, să cerem și să
credem și să rostim că s-a făcut. Negativismul este interzis.
Cei care nu sunt mulțumitori pierd totul (vezi Deuteronom 28:47-48).
În schimb ni se cere o atitudine de recunoștință și mulțumire (vezi Coloseni 3:15-16; 2:7;
Evrei 12:28). În toate mulțumim și pentru toate aducem mulțumiri, deoarece știm că Dumnezeu
este suficient de mare pentru a face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru (vezi 1
Tesaloniceni 5:18; Efeseni 5:20; Filipeni 4:6; 2 Corinteni 2:14; Romani 8:28).
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■ Declarația „sunt bolnav“ este afirmativă, dar ea afirmă „realitățile“ împărăției
întunericului, nu Adevărul Împărăției lui Dumnezeu (vezi Isaia 53:5).
■ Declarația „nu sunt bolnav“ este un adevăr al Împărăției, dar nu este făcută la modul
afirmativ.
■ „Eu sunt vindecat și umblu în sănătate“ este un adevăr pozitiv, afirmativ al Împărăției.
5. Adevărul perceput vizual
Noi trebuie să ne rugăm ca ochii inimilor noastre să fie luminați (vezi Efeseni 1:18). O
imagine face cât o mie de cuvinte. Imaginile mișcă inima și ideile mișcă mintea. Isus a vorbit
inimilor oamenilor, deci El a dat constant învățătură folosind pilde, care sunt povestiri în imagini
(vezi Matei 13:34). Biblia este o carte de imagini, zugrăvind povestiri din viețile oamenilor.
Când păstrăm o imagine a promisiunii împlinite promovăm credința și eliberăm o minune (vezi
Geneza 15:5-6; 21:1-2).
6. Simțit emoțional
Noi avem emoții în inimile noastre. Dumnezeu era întristat în inima Lui (vezi Geneza 6:6).
Emoțiile sunt foarte ades produse secundare ale imaginilor. Dacă aleg să-mi imaginez imaginile
lui Dumnezeu, creez imagini care produc pace și credință într-o minune (vezi Geneza 15:5-6).
Dacă aleg să-mi imaginez imaginile lui satan, creez imagini care produc teamă și aduc distrugere
(vezi Exod 14:11-12,35).
O imaginație statornică produce un răspuns emoțional de pace desăvârșită, care, la
rândul ei, creează realitatea mea.
Gândurile minții noastre sunt fără putere împotriva imaginilor pe care le păstrăm în
inimă. Pot să declar de o mie de ori că sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, dar, dacă mă
văd ca pe un păcătos mizerabil, imaginea câștigă în fața miilor de declarații.
Vindecarea interioară impune folosirea limbajului inimii. În vindecarea interioară noi Îl
invităm pe Isus să ne arate unde este El în acea trauma și ce spune și ce face El. Ne acordăm la
gândurile care curg (vocea Lui) și la imaginile care curg (viziunile Lui) și spunem „Da,
Doamne“ la cerea ce ne revelează El, având astfel răspunsul Lui față de acea persoană sau
situație.
Faptul că îmbrățișăm această nouă imagine, care Îl include pe Isus viu, slujind
răspunsul lui Dumnezeu, ne vindecă inimile în moduri în care cuvintele nu o pot face
niciodată.
7. Meditația
Meditația este ceva ce facem în inimile noastre (vezi Psalm 19:14; 49:3; Iosua 1:8).
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„Imaginea“ este parte a definiției cuvântului ebraic pentru „a medita“ (Strong’s H1897).
Meditația presupune a reflecta în rugăciune și a-L lăsa pe Duhul Sfânt să ilumineze ochii
inimilor noastre, ca să vedem din perspectiva lui Dumnezeu (vezi Efeseni 1:17). Inimile noastre
ard de revelație când Isus deschide Scripturile pentru noi (vezi Luca 24:32).
Meditația încadrează imaginile lui Dumnezeu în duhurile noastre, astfel încât ele să poată
fi născute prin duhurile noastre în lumea noastră. Meditația biblică promovează minunile. În loc
să medităm la promisiunile lui Dumnezeu jumătate de zi și la frica și eșecul lui satan în cealaltă
jumătate de zi, alegem să fim statornici și să avem un singur gând, meditând numai la
promisiunea lui Dumnezeu percepută vizual ca fiind împlinită. Fără indecizii, pentru că asta
înseamnă că nu primesc nimic (vezi Iacov 1:6-8). O abordare în șapte pași a meditației poate fi
explorată aici.38
Pentru a scrie un mesaj în inimile noastre folosim limbajul inimilor, ceea ce înseamnă
că mesajul se naște prin Duhul și este rostit ca fiind personal, la prezent, o realitate pozitivă,
care este vizuală, emoțională și la care medităm continuu.

TATĂL CREDINȚEI NAȘTE O MINUNE
Un exemplu de mesaj al credinței care este scris pe inima cuiva este cel al lui Avram, tatăl
credinței. La vârsta de 99 de ani, Dumnezeu a vorbit și i-a schimbat numele lui Avram în
Avraam, ceea ce înseamnă tatăl multor popoare (vezi Geneza 17:5). Asta s-a întâmplat într-un
moment în care Avraam nu avea niciun copil cu soția lui.
Când Avraam se gândea la numele lui sau îl rostea, spunând „Eu sunt Avraam“, el scria în
inima lui promisiunea lui Dumnezeu prin faptul că făcea 1) cuvântul rostit al lui Dumnezeu
pentru el 2) personal, 3) afirmativ, 4) la timpul prezent, 5) vizual (Dumnezeu a spus că va avea
tot atâția urmași câte stele sunt pe cer), ceea ce evoca 6) un profund răspuns emoțional în
Avraam, și 7) Avraam se gândea la promisiunea lui Dumnezeu (vezi Romani 4:17-22). El nu-și
petrecea ziua gândindu-se: „Asta nu se va întâmpla niciodată“.
Remarcă faptul că Avraam nu spunea „Am un scop, acela de a fi tatăl...“ nici nu spunea
„Ar trebui să fiu...“, nici nu spunea „Eu devin...“. Fiecare dintre aceste declarații împinge
realitatea transformată către o dată din viitor și în realitate îți spui ție însuși „Nu sunt asta acum“.
În schimb Avraam a spus: „Eu sunt tatăl multor neamuri“.
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El a intrat în starea credinței din inimă. El a auzit o promisiune de la Dumnezeu, spunând
că acesta era destinul lui, și a văzut o viziune de la Dumnezeu că promisiunea s-a împlinit (vezi
Geneza 12:1-3; 15:5-6). El a ales să mediteze la asta, să rostească asta și să acționeze prin
credință. Acum, la momentul potrivit Dumnezeu poate face asta. Soția lui l-a născut pe Isaac un
an mai târziu și pământul a fost binecuvântat prin sămânța lui cu circa 1.500 de ani mai târziu,
când Isus a fost înviat din morți la Calvar.

SCOPURILE NE FAC SĂ RATĂM STAREA
Așa cum ne învață dr. Jim Richards, decât să avem scopuri, mai bine avem stări.39 Avraam
nu a spus „Eu am scopul de a deveni tatăl multor popoare“. Deci nu vreau să spun, de exemplu,
„Scopul meu este o sănătate vibrantă“. În schimb spun „Trăiesc în starea de sănătate vibrantă“
(vezi Isaia 53:5).
Prin rănile Lui sunt vindecat. S-a împlinit! Este realitatea mea! Este starea în care trăiesc
câtă vreme sunt implicate credința, imaginile și emoțiile.
Faptul că privim țintă cu statornicie la imaginile lui Dumnezeu adâncește credința și
emoțiile.
Dumnezeu i-a dat lui Avraam o viziune a promisiunii împlinite – milioane de stele,
reprezentând milioane de urmași. Următorul verset spune că Avraam a crezut (Geneza 15:5-6).
Credința a crescut ca urmare a păstrării imaginii lui Dumnezeu cu promisiunea împlinită. Când
văd trupul biciuit al lui Isus, este o imagine puternică a prețului extrem pe care Isus l-a plătit
pentru a procura vindecarea mea. Această imagine aprinde credința din mine și mă face pasionat
emoțional să primesc acest dar prețios, să-l eliberez către alții și să trăiesc în starea de sănătate.
Acea imagine produce emoțiile mai înalte ale Împărăției și emoțiile mai înalte ale Împărăției
accelerează o străpungere.
Să mă văd pe mine însumi trăind în starea de sănătate până la vârsta de cel puțin 100 de ani
mă face conștient de ceea ce eu, ca o persoană sănătoasă, cred, simt și fac.
Asta mă îndeamnă la acțiune (vezi Iacov 2:26) și mănânc corect, fac sport în mod regulat,
îmi procesez supărările etc. Trăiesc în acea realitate și trimit o semnătură a credinței către orice
celulă a ființei mele și către lumea din jurul meu care spune „Trăiesc într-o stare de sănătate“.
Imaginile suplimentare măresc credința, emoțiile și eliberarea puterii Duhului.
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Credința și emoțiile sunt, ambele, canale care eliberează puterea Duhului. Faptul că ne
uităm statornic cu atenție la imaginile lui Dumnezeu crește credința și intensifică emoțiile
Împărăției. Asta duce la accelerarea transformării spirituale.
Deci, dacă adaug unele detalii, imagini puternice referitoare la stilul de viață pe care îl
experimentez dacă dobândesc starea de sănătate, asta adaugă mai multă putere pentru a realiza
acest stil de viață. Așa că mai jos scriem aceste adevăruri în inimile noastre declarând-le ca
adevărurile noastre personale, la timpul prezent.
Trăiesc în starea de sănătate vibrantă, ceea ce înseamnă că ajung să:
■ Împlinesc destinul meu dat de Dumnezeu, care este să...
■ Fiu sănătos pentru a-mi sărbători nepoții, ceea ce înseamnă că eu...
■ Mă bucur de anii de aur ai vieții făcând...
■ Trăiesc pe o navă de croazieră mai degrabă decât într-un azil.
■ Să evit cabinetele medicilor, spitalele, operațiile și bolile degenerative.
■ Mă simt bine în legătură cu modul cum arăt, ceea ce duce la bucurie și stimă de sine
pozitivă.
■ Am energie să îndeplinesc fiecare activitate zilnică.
■ Am o viață sexuală grozavă.
Ei bine, ai înțeles ideea. Continuă, zugrăvind imagini puternice care sunt pline de
semnificație pentru tine.
Acum, eu am multe imagini puternice la care să mă pot uita cu atenție și care generează
credință și răspunsuri emoționale puternice, eliberând puterea Duhului Sfânt pentru a stimula
schimbarea. Trăiesc prin Duhul (vezi Galateni 5:25).
Dacă nu fac asta, atunci nu cred cu adevărat în asta.
Biblia spune clar că credința mea este demonstrată prin faptele pe care le fac (vezi Iacov
2:22). Deci dacă am credință că voi trăi o viață sănătoasă și faptele mele arată altceva, atunci
credința mea este moartă (vezi Iacov 2:17,20,26). Nu am cu adevărat credință. Mă înșel singur.
Deci asta înseamnă că mă voi întoarce la cei șapte pași pe care i-a făcut Avraam, tatăl credinței,
întemeind credința biblică. Voi urma cu atenție modelul pe ce mi l-a lăsat, astfel încât să trăiesc
și să umblu ca un copil al credinței și să nu mă înșel singur.
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AVRAAM, TATĂL CREDINȚEI, MODELEAZĂ
INGREDIENTELE CREDINȚEI DIN INIMĂ
1. Aud vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu rostește o promisiune și credința se aprinde în
inima mea. Umblarea prin credință a lui Avraam a început când Dumnezeu i-a vorbit (vezi
Geneza 12:1-3). Credința vine prin auzirea rhema, care este vocea lui Dumnezeu în inimile
noastre (vezi Romani 10:17). Vocea lui Dumnezeu este suficient de simplă cât să o primească și
copiii. Ea vine fără efort, sub formă de gânduri spontane. Eu cer cu o inimă curată, ascultătoare,
și primesc (vezi Matei 21:22; Iacov 4:3; 1 Ioan 3:22).
2. Văd viziunea lui Dumnezeu a promisiunii împlinite. Dumnezeu i-a arătat lui Avraam
milioane de stele ca o imagine a milioanelor de urmași ai lui Avraam. Faptul că privesc imaginile
de la Dumnezeu îmi implică emoțiile și îmi crește credința (vezi Galateni 15:6).
Unul din înțelesurile cuvântului a medita este „a-și imagina“ (Strong’s H1897). Viziunile
vin fără efort sub formă de imagini spontane. Eu cer cu o inimă curată, ascultătoare, și primesc.
3. Cuget la rhema de la Dumnezeu și la viziunea din inima mea (vezi Romani 4:20-21).
A cugeta sau a medita la înseamnă a rostogoli iar și iar acel lucru când ni-l imaginăm. Meditația
biblică angajează și partea dreaptă și partea stângă a creierului, la fel cum angajează și inima.
Când medităm, distrugem orice gând și imagine nebiblice, doborând întăriturile și trasând un nou
trase în Duhul (vezi 2 Corinteni 10:5-6).
Deci, pe parcursul zilei, continuăm să credem, să vedem, să simțim și să rostim realitatea
împlinită promisă pe care Dumnezeu o are pentru mine. Nu-mi petrec nicio parte din zi
întorcându-mă la jale, frică, lipsă și pesimism. Nu sunt nehotărât (vezi Iacov 1:6-8). Mențin o
atenție clară pe întreaga durată a zilei și când adorm. Aceasta atenție este credința că
promisiunea lui Dumnezeu este reală și la timpul prezent, unită cu o emoție de recunoștință și
mulțumire pentru că s-a realizat.
4. Rostesc promisiunea lui Dumnezeu ca pe realitatea mea personală, pozitivă, la
timpul prezent. În Geneza 17:5, numele lui Avram a fost schimbat în Avraam, care înseamnă
„tatăl multora“. Credința și mărturisirea lui au devenit „Eu sunt Avraam“, sau, ca să fie foarte
clar, el spunea „Eu sunt tatăl multora“. În mod clar asta a fost o realitate personală, pozitivă, la
timpul prezent, despre care vorbea.
Rezultatul a fost că un an mai târziu s-a născut Isaac, ceea ce înseamnă că realitatea
spirituală a început să se nască în lumea fizică.
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Derek Prince definește „mărturia corectă“ ca „a spune numai ce spune Dumnezeu despre
situația noastră și a continua să o spunem“. Când el avea o boală incurabilă, Domnul i-a spus să
rostească peste el versete despre vindecare de trei ori pe zi, exact așa cm un medic ți-ar prescrie
să iei medicamente de trei ori pe zi. El a făcut asta și a fost vindecat.
O parte din a fi pasionat este să te rogi dimineața, la prânz și seara (Psalm 55:17).
Meditația biblică presupune o stare de rugăciune, imaginare și rostire sau șoptire. Este cea mai
puternică dacă rostești promisiunea lui Dumnezeu peste tine când ești relaxat, în duhul, într-o
atitudine de rugăciune. Comunitatea științifică ar defini asta ca fiind în starea alpha.40
5. Acționez. Emoțiile mă împing spre acțiune și îți vei aduce aminte că emoțiile sunt
produsele secundare ale imaginilor pe care le privești. Când mă uit cu statornicie la promisiunea
lui Dumnezeu ca fiind împlinită în viața mea, energia care se generează în mine devine suficient
de puternică pentru a birui orice energie care ar căuta să blocheze împlinirea promisiunii.
Energia de la Dumnezeu mă împinge la acțiunea pe care Dumnezeu îmi cere să o fac. În
Geneza 17:10-23, Dumnezeu a vorbit și Avraam a acționat ascultând chiar atunci.
Dacă acțiunile mele nu sunt conforme cu ceea ce spun că cred, atunci Biblia spune că
credința mea este nefolositoare și moartă (vezi Iacov 2:20,26).
De peste 250 de ori când Noul Testament vorbește despre cunoaștere folosește o formă a
cuvântului grecesc ginosko, adică o cunoaștere prin experiență. Este același cuvânt folosit pentru
un bărbat care o cunoaște pe soția lui și ea rămâne însărcinată.
Biblic vorbind, a „cunoaște“ ceva înseamnă informație care este revelată, simțită,
îmbrățișată și pe baza căreia se acționează.
Cunoașterea nu poate fi pur și simplu cunoaștere cu mintea.
De aceea Biblia poate cere ca eu să fac fapte împreună cu credința, altfel credința mea este
moartă. Pot spune că știu (intelectual) că prin rănile lui Isus sunt vindecat (vezi Isaia 53:5), dar
numai când văd asta, cred asta, spun asta, simt asta și acționez pe baza acestei cunoașteri și o
experimentez știu de fapt (vezi Iacov 2:17-22).
Când informația nouă nu este integrată prin acțiune ea se pierde în 12 ore. Și nu numai că
se pierde, dar ea lucrează împotriva progresului nostru, din moment ce este catalogată de creierul
nostru ca fiind „informație nefolositoare“. Același lucru este adevărat pentru informația pe care
încerc cumva să o integrez și nu merge. Repet, ea este catalogată ca „informație nefolositoare“ și
pusă deoparte. Nu sunt permise încercările făcute cu inima îndoită!
6. Evit să-mi injectez ideile mele în planul lui Dumnezeu. Isus nu a făcut nimic din
proprie inițiativă (vezi Ioan 5:30; 8:28,32; 12:49; 14:10; 16:13). Avram și Sarai au venit cu
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propriile lor idei despre cum să împlinească minunea promisă a unui copil. Sarai i-a dat-o lui
Avram pe roaba ei să aibă un copil cu ea. Ei bine, ei au avut un copil de parte bărbătească, dar
Dumnezeu nu voia să aducă minunea promisă prin acest copil (vezi Geneza 16:2; 17:18-19).
Principiul este că nu adăugăm ideile noastre bune la revelația lui Dumnezeu. Noi urmăm
doar instrucțiunile Lui. Instrucțiunile Lui pot să vină prin conștiința ta, și se înregistrează în
inima ta ca un „da“ sau un „nu“, sau prin vocea lui Dumnezeu în inima ta, care poate fi auzită
ușor folosind jurnalul în ambele direcții. Un alt mod prin care ne vorbește Duhul este prin pacea
interioară care se opune lipsei de odihnă. Dacă nu este pace în inima ta, nu merge înainte.
7. La momentul potrivit, Dumnezeu înfăptuiește minunea. Unele minuni sunt
instantanee, în timp ce multe vindecări sunt progresive. Împlinirea destinului tău este progresivă.
Eliberarea din captivitate a venit la israeliți după patru generații de robie, deoarece „nelegiuirea
amoriților“ nu ajunsese la capăt (vezi Geneza 15:16). Vai! Cu siguranță asta înseamnă că
întârzierea nu este întotdeauna din cauza noastră.
Isus a venit la momentul potrivit (vezi Galateni 4:4). Momentul potrivit înseamnă, în parte,
că Roma cucerise lumea și drumurile romane erau acum gata să ducă mesajul lui Isus în cele mai
îndepărtate zone ale pământului. Deci noi ne încredem în cât de bun este timpul lui Dumnezeu.
Să aruncăm o privire la cronologie – Avram a primit promisiunea și viziunea de la
Dumnezeu când avea 75 de ani. Lui i s-a spus să înceapă că mărturisească faptul că aceasta este
adevărată când avea 99 de ani și el a primit minunea când avea 100 de ani.

SĂ IDENTIFICI ȚARA TA PROMISĂ
Dumnezeu a plănuit pentru fiecare dintre noi propria noastră „Grădină a Edenului“ unde El
comunică zilnic cu noi în răcoarea zilei și unde noi celebrăm dragostea, bunătatea și
binecuvântările Lui pentru noi. Din această Grădină El ne vorbește despre „Țara noastră
Promisă“, pe care el a pregătit-o pentru noi. Hai să avem aceste plimbări în grădină și să credem
ce spune El, ca să moștenim destinele noastre promise și să nu murim în pustie (vezi Numeri
14:28-30).
În general Dumnezeu trece o persoană prin experiențele pustiei pentru că acesta este locul
unde ea învață lecții importante despre încredere și abandonare față de Dumnezeu. Cred că ar
trebui să acceptăm asta ca parte din viață.
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Dumnezeu mi-a spus: „Orice lucru asupra căruia îți fixezi ochii crește în tine; și tu devii
orice crește în tine.“ Asta a transformat ce am ales să privesc cu atenție.
Nu mă mai uit la boală, efort propriu, lipsă, slăbiciune sau lege. Acum mă uit țintă numai
la Isus și la promisiunile și viziunile Lui rostite pentru mine și acestea cresc în mine și pășesc în
aceste realități (vezi Evrei 12:1-2; Fapte 2:25; Psalm 16:8). Sunt vindecat! Sunt binecuvântat!
Am favoare oriunde merg! Eliberez slujire eficientă spre cei pe care îi ating! Am o căsnicie și o
familie binecuvântate! Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceste daruri minunate!

CREDINȚA: UN DAR
DE LA DUHUL LUI DUMNEZEU
Credința este un dar depozitat de Dumnezeu în duhurile noastre (vezi 1 Corinteni 12:9).
Este o unire a convingerii și emoției (minte și inimă) care se formează în lumea spirituală când
ne concentrăm atenția asupra realităților lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 3:17-18; 4:17-18).
Înseamnă să privești realitatea spirituală adevărată ca fiind reală, încheiată și la timpul prezent.
Eu sunt vindecat. Orice lucru pe care pun mâna prosperă. Dușmanul meu este înfrânt. Am
darurile Duhului Sfânt operând în mine și făcându-mă mai mult decât potrivit să termin orice
treabă! Eu câștig. Da, Doamne! Când este armonie perfectă între convingeri și emoții,
schimbarea are loc.
Starea interioară care eliberează minuni se stabilește și se menține când văd
promisiunile lui Dumnezeu pentru mine ca fiind deja împlinite. Asta produce emoțiile
Împărăției de nădejde, bucurie și recunoștință. Asta aduce viitorul meu în prezentul meu,
eliberând o minune (vezi Matei 14:14; 6:22; Filipeni 4:6-8).
Să facem echipă
Văd că minuni se întâmplă încă și mai repede când mai mulți oameni se unesc pentru a-și
concentra credința, compasiunea și recunoștința pentru o minune (vezi Eclesiastul 4:9-12). De
exemplu, când ne adunăm în jurul unei persoane, stând confortabil și punând mâinile pe ea și
cufundând-o în razele vindecătoare ale lui Dumnezeu timp de 15 minute, se întâmplă minuni.
Noi toți ne acordăm pur și simplu la gândurile care curg, la cuvintele care curg și la
imaginile care curg și ne rugăm și rostim ce ne călăuzește Duhul. Este un timp uimitor de dătător
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de viață și de infuzat de minuni. Încearcă. Este un proces incredibil de ușor și de simplu. Aceia
care se roagă sunt și ei vindecați ca și cel pentru care se roagă. Noi numim asta rugăciunea
înmuiată în vindecare.41
Mecanismele de autovindecare ale propriului tău trup sunt activate când privești. Când
păstrezi imaginea a cum arată viața ta și a cum arăți tu complet vindecat se eliberează în trupul
tău o cascadă de reacții chimice care activează răspunsul de vindecare al propriului tău trup.
Trupul tău nu știe diferența dintre o imagine de pe ecranul minții tale și un lucru real, fizic, pe
care îl vezi. Ea răspunde la amândouă. De exemplu, un vis de groază îți face inima să o ia la
galop și palmele să transpire la fel ca atunci când amenințarea e în lumea ta fizică.

CHARITY

SCHIMBĂ-ȚI EMOȚIILE, SCHIMBĂ-ȚI VIAȚA
În cartea sa Distruge obiceiul de a fi tu însuți, dr. Joe Dispenza citează câteva cercetări
incredibile care sunt pertinente și pentru meditația noastră și pentru timpul în care visăm cu
Domnul.
Studiu epigeneticii ne-a arătat că emoțiile noastre pot altera semnificativ sănătatea fizică la
nivel biochimic. Știința a demonstrat că experiențele cu încărcătură emoțională, chiar și cele
experimentate în visele noastre, ne schimbă fiziologia. Putem literalmente să legăm din nou căile
noastre neuronale, influențând cascada de hormoni și neuro-transmițători eliberați în sistemul
nostru, ceea ce apoi va crește și va scădea numărul de receptori ai expresiei genetice din celulele
noastre.
Ce legătură are asta cu orice? Este o privire științifică scurtă aruncată asupra transformării
supranaturale. Când devenim creștini duhul nostru este 100 mântuit; dar știm și că trebuie să
ducem până la capăt mântuirea noastră împreună cu Duhul Sfânt care lucrează în noi (vezi
Filipeni 2:12-13).
Interpretarea viselor și meditația sunt moduri puternice în care facem asta când observăm
și colapsăm în această lume acea versiune a noastră vindecată și întreagă. Într-adevăr, aceasta
este una dintre cele mai benefice, și totuși cele mai puțin înțelese binecuvântări ale interpretării
viselor – abilitatea de a experimenta și de a simți cu adevărat cum e să trăiești în versiunea lui
Dumnezeu a realității.
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Adevărul minunii noii noastre creații este minunat, dar atât de des noi nu înțelegem cum
arată ea de fapt în lumea reală.
Ca și Pavel, vrem să „Îl cunoaștem pe Hristos și puterea învierii Lui“.
Sună grozav pe hârtie, dar ce înseamnă în viețile noastre de zi cu zi și, mai important, cum
se simte?
Putem ști cum se simte când experimentăm propria noastră nouă creație în lumea spirituală
prin viziunile de zi și de noapte. Când ne gândim la aceste imagini pe care Dumnezeu ni le dă
simțim adevărul lor. Asta în schimb ne schimbă fiziologia comutând pe genele sănătoase care
eliberează curgerea de vindecare, inundând astfel trupurile noastre cu viață înnoită și cu energie
și regenerându-ne din interior spre exterior.

AMINTIRILE VIITORULUI
Noi trăim în funcție de orice imagine pe care o ținem în inimile noastre, deci vrem să
păstrăm imaginile lui Dumnezeu. Facem asta prin rugăciunile noastre vizionare. Vara trecută
soțul meu Leo și cu mine am participat la o conferință Quantum Glory cu Phil Mason, director
spiritual al Tribe Byron Bay din Australia. El a împărtășit multe informații profunde, dar
revelația care a avut cel mai mare impact asupra noastră a fost că „Profeția înseamnă amintiri
ale viitorului“. Da, asta înseamnă!
Într-adevăr, Dumnezeu trăiește în afara timpului, deci ceva pe care noi poate îl considerăm
îndepărtat El îl vede ca realitate la timpul prezent. În momentele noastre de meditație facem și
noi asta. Ne gândim la „amintirile viitorului“ pe care ni le-a dat Dumnezeu, la promisiunile Lui
profetice pentru noi. Medităm la acele amintiri și ne memorăm viitorul. Ne „amintim“ varianta
Lui a viitorului nostru când trăim în eternul acum al lui Dumnezeu, marele EU SUNT.
Când suntem în duhul și în starea de potențial manifestat și promisiune împlinită suntem
umpluți în mod natural cu bucurie și recunoștință.
Semnătura noastră a credinței atrage binecuvântarea și observația noastră practicată o
colapsează. Tot ce trebuie să facem este să intrăm în imaginile lui Dumnezeu despre noi prin
visele, viziunile și meditațiile noastre și să trăim conform cu acel adevăr. Să trăim amintirile
viitorului.
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SĂ COLAPSĂM SLAVA LUI
Așa cum am discutat, conform efectului observatorului din fizica cuantică, când observăm
ceva îl schimbăm. Simpla noastră acțiune de a ne uita la el îl afectează. Acesta este un principiu
important și vrem să-l trecem din nou în revistă pentru a fi siguri că apreciem implicarea lui
puternică în viețile noastre.
Fizicienii au demonstrat că noi putem „transforma“ valurile invizibile de energie în
particule localizate de materie – electroni și fotoni în lumea noastră naturală – pur și simplu
observându-i. Aceasta se numește funcția de colaps a valului și, așa cum am spus, pentru
scopurile noastre a colapsa înseamnă pur și simplu a face ca ceva invizibil să devină vizibil, a
muta ceva din lumea nevăzută în lumea noastră vizibilă, tangibilă.
Înțelegem cum se corelează acest principiu cu umblarea noastră în Duhul deoarece
Dumnezeu are o imagine cerească a noastră în lumea Lui spirituală nevăzută. Versiunea lui
despre noi este în Hristos, radiind viață și lumină și slava reală a lui Dumnezeu pentru că suntem
în El și El este în noi și duhurile noastre sunt una cu Duhul Lui (vezi 1 Corinteni 6:17). Noi
participăm la natura Lui divină și suntem umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu (vezi 2 Petru 1:4;
Efeseni 3:19). Aceasta este versiunea Lui a ceea ce suntem noi chiar acum.
Dar dacă nu vedem ce vede El, „cel mai bun eu“ se vede doar în cer. Noi trebuie să
colapsăm versiunea aceasta binecuvântată a noii noastre creații în viețile noastre de zi cu zi, aici
și acum. Pentru a face asta, avem nevoie doar să vedem ce vede Dumnezeu, și asta ne aduce la
un alt vis pe care l-am avut.

„PAPA”RAZZI
În noaptea de după visul în care prindeam fluturi (menționat mai devreme în această carte),
am avut o vedenie de noapte aparent fără legătură. În visul meu mâncam junk food într-un
magazin alimentar. Am fost chemată afară și acolo era un fotograf care-mi făcea poze
încontinuu. Din diferite unghiuri, poze fabuloase. Hainele mele erau perfecte, părul meu era
coafat exact cum trebuie și eu zâmbeam larg pentru cameră, înțelegând ce poze minunate urmau
să iasă.
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Putem decoda simbolismul văzând că magazinul de junk food era un loc al ispitei
nesănătoase – al complacerii în gunoiul dinăuntru, cum ar fi gândurile, emoțiile și imaginile
nesănătoase. Papa Dumnezeu era fotograful paparazzi! El m-a scos din acel loc nesănătos și apoi
mi-a făcut poze (vezi 1 Corinteni 10:13). Aceasta Îl reprezintă pe El oferindu-mi versiunea Lui
despre mine. El mi-a arătat unghiul Lui și cum arăt pentru Eu – cum mă vede El. Mă puteam
vedea prin lentilele cerului și cum sunt eu după chipul Lui.
1 Corinteni 11:15 spune că părul unei femei este slava ei și în acest vis părul meu era
minunat. Aceasta era o imagine a slavei lui Dumnezeu care este desăvârșită în mine – stil,
tunsoare, accesorii perfecte. Când Îl vedem așa cum este, vom fi ca El (vezi 1 Ioan 3:2). Și când
m-am uitat la El am fost schimbat după chipul Lui din slavă în slavă (vezi 2 Corinteni 3:18).
Noi suntem făcuți după chipul Său. Noi suntem chipul Său. Trebuie să ne vedem pe noi
înșine așa cum ne vede El – chipul, versiunea și perspectiva Lui despre noi. Prin lentilele Lui,
din punctul Lui de vedere. Asupra a ce Se concentrează El? Ce trece El cu vederea? Pe ce pune
El accentul și face „zoom in“? Care este unghiul Lui? Colapsează viziunea și versiunea Lui
asupra noii noastre creații. Colapsează sinele nostru cel mai bun, Hristos-noi, în această realitate
și dimensiune.

PAPA CEL MÂNDRU
O altă încurajare pe care ne-o amintește visul în legătură cu perspectiva lui Dumnezeu
despre noi se simte când ne gândim la întrebarea: „Ce anume te preocupi să fotografiezi?“ Doar
lucruri pe care le apreciezi, le prețuiești și le iubești.
Tu faci fotografii cu lucrurile de care ești mândru și vrei să le arăți și să le împărtășești cu
alții. Dumnezeu este mândru de noi! Suntem atât de speciali pentru Tatăl nostru ceresc, atât de
vrednici să fim fotografiați și prețuiți și să se îndrepte atenția asupra noastră.
Prin viziunile noastre din timpul zilei din meditație și prin vedeniile de noapte din vise
putem să ne vedem pe noi înșine prin lentilele Cerului, prin ochii lui Dumnezeu. Și El Se uită la
noi, ne observă. Așa existăm noi, pentru că Dumnezeu este Observatorul Final.42
Pentru a aduce realitatea Lui în lumea noastră naturală, suntem pur și simplu de acord cu
ce ne arată El și vedem și noi același lucru. Așa cum cuvântul a mărturisi înseamnă „a spune
același lucru ca“ Dumnezeu, noi vrem și „să vedem același lucru ca“ Dumnezeu.
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Și în acel loc al meditației ne vom găsi schimbați în timp ce privim, prea plini de pace,
bucurie, recunoștință și de orice emoție a Împărăției.
Când vedem crâmpeie din lumea spirituală putem să fim de acord cu ele, eliberând
binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre sub formă de minuni manifestate.
Noi trăim realitatea noii noastre ființe create și a ungerii Duhului Sfânt din noi și de peste
noi. Observăm fiecare dar bun pe care Tatăl ni l-a dat și eliberăm aceste resurse ale Împărăției în
lumea noastră, colapsând invizibilul în vizibil, colapsând nevăzutul în văzut, colapsând slava –
aducând cerul pe pământ.

MARK

PRIVIRE ASUPRA OMULUI MEU NOU
Pentru că eu devin ce privesc, vreau să privesc la noua creație a omului meu – cine sunt eu
în Hristos. Textul de mai jos provine din fișa de lucru „Celebrarea noii Creații“. El te conduce
spre a-ți pune timp deoparte pentru a auzi de la Dumnezeu și apoi spre a privi la omul tău nou în
Hristos și a experimenta emoțiile duhului și puterea duhului care te fac entuziasmat, împuternicit
și plin de bucurie. Planifică să experimentezi ceea ce Petru a numit „bucurie negrăită și
strălucită“ (o altă emoție elevată a Împărăției) și asta îți va aduce mântuirea (1 Petru 1:8-9).
Cuvântul grecesc pentru „mântuire“ în Noul Testament este sōtēria și este definit ca eliberare,
păstrare, siguranță, salvare și include vindecarea (Strong’s G4991).
Celebrarea noii Creații: Să ne îmbrăcăm cu Hristos
Isuse, lasă-mă să văd și să simt noua mea creație în Tine. Cum e să manifest roada
Duhului Tău4 3– să-i iubesc pe toți cei pe care îi întâlnesc? Cum mă port când umblu
în iertare și răbdare și bunătate față de toți, inclusiv față de mine însumi? Cum e să
ai bucurie care îți inundă sufletul și se revarsă, scăldându-i pe alții în cascada și
râsetele ei? Inima mea este atât de fericită; e ca și cum aș avea o sărbătoare
continuă. Alții ajung captivi în bucuria mea; este contagioasă. Și pacea Ta – îmi
copleșește sufletul; simt o mulțumire atât de profundă. Fiecare parte din mine este în
odihnă în Tine.
Doamne, primesc echiparea44 Ta pentru situațiile pe care le voi întâlni azi. Mă văd
eliberând intuiția și înțelepciunea Ta pentru a trata fiecare situație. Cum e să
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manifest înțelepciunea Ta? Darul credinței de la Tine crește în mine. Cum este
credința care mută munții? Mă văd pe mine însumi ca fiind mai mult decât biruitor,
triumfând întotdeauna în Hristos. Cum e să fii în echipa câștigătoare? Mă văd
eliberând vindecarea Ta și minunile Tale către alții.
Cum e? Simt pur și simplu cum cuvintele potrivite forfotesc în mine și le împărtășesc
pentru a sluji viață celor pe care îi întâlnesc. Simt nevoile inimilor lor și le slujesc
direct lor, remarc cum e să fii echipat cu Duhul Sfânt. Cum mă port când sunt uns și
împuternicit?
Cum e să fii liber, să fii inspirat, să fii creativ?
Ce alegeri să fac acum, că nu-mi este frică? Cum arăt învăluit de prezența lui
Dumnezeu? Cum e bucuria Lui față de mine? Cum mă face să simt experimentarea
milei Lui blânde? Cum trăiesc viața cu Dumnezeu în dreapta mea, știind că nu mă
voi clătina? Cum e să fii iertat? Și vindecat? Ce pot face acum, când sunt puternic și
sănătos? Ce fel de decizii iau știind că Tatăl meu este Împăratul împăraților? Cum
mă face să mă simt faptul că sunt din familia regală? Ce alegeri fac știind că pot
face toate lucrurile în Hristos? Cum mă simt pentru că sunt întărit în omul meu
dinăuntru prin Duhul Lui?
Cum este încrederea? Cât de recunoscător sunt, știind că pașii mei sunt comandați
de Domnul și că El face ca toate lucrurile să lucreze pentru binele meu? Cum mă
simt știind că Dumnezeu îmi păzește întotdeauna spatele și veghează mereu asupra
mea? Ce fel de rugăciuni spun sau ce fel de decizii iau din poziția mea alături de
Hristos pe tronul Lui?
Când fac acest exercițiu, ies după timpul meu devoțional încărcat cu energia lui
Dumnezeu! Încearcă! Fă din asta o parte a practicii tale, mai ales în zilele când ai nevoie să te
îmbraci cu Hristos și să fii încărcat cu energia Lui. Pot pune pariu că ai nevoie de asta în cele mai
multe zile.
Activează darurile minunilor și vindecării luând 10-15 minute pentru a procesa cele de mai
sus ca parte a devoționalului tău zilnic. Când te uiți la omul tău nou în Hristos tu creezi și trimiți
o semnătura de credință care este puternică în a atrage în viața ta minunile lui Dumnezeu.
Eliberezi în trupul tău procesele naturale și supranaturale de vindecare ale lui Dumnezeu. Cât de
grozav este!
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CÂT TIMP TRĂIM ÎN CREDINȚĂ,
NĂDEJDE ȘI DRAGOSTE?
Dacă mă văd pe mine însumi ca fiind vindecat, restaurat, având pace și funcționând în
destinul meu stabilit de Dumnezeu în timpul meu devoțional de dimineață și apoi îmi petrec
restul zilei văzând și simțind opusul, ce crezi că ar trebui să aștept ca rezultat? Ar fi asta ceea ce
Biblia numește minte împărțită? Ce primește exact de la Dumnezeu un om cu mintea împărțită?
Să ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu
valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să
primească ceva de la Domnul. (Iacov 1:6-8).
Trebuie să ajung să văd o realitate, nu două. Când ochiul tău este singur, vezi ce se
întâmplă. „Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de
lumină“ (Matei 6:22). Deci aleg să văd doar omul meu nou în Hristos cu promisiunile Lui
împlinite acum. Asta eliberează un mic pârâu de lumină divină care îmi inundă întreaga ființă cu
lumină întreaga zi dacă mă uit întreaga zi la această imagine.
„Dar dacă ochiul tău este rău întregul tău trup va fi plin de întuneric. Dacă deci lumina
care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!“ (Matei 6:23). Nu
există niciun motiv pentru care să mă uit în altă parte decât la promisiunile lui Dumnezeu și să
văd întunericul lui satan, din moment ce asta îmi contaminează întreaga ființă cu întuneric, boală,
disperare și moarte. Crede-mă, am făcut asta și nu e deloc amuzant.
Deci, dacă sunt hotărât trei procente din zi (în timpul meu devoțional) să păstrez imaginea
destinului meu și apoi în restul zilei am altă imagine, alt gând, altă emoție, gândindu-mă că „nu
se va întâmpla niciodată“, vei spune că sunt hotărât sau nehotărât? Îmi voi primi vindecarea sau
nu? Îmi voi împlini destinul sau nu?
Nu-mi voi primi minunea pentru că încă transmit că mintea mea și inima mea și duhul meu
sunt în două realități opuse. O parte din zi le transmit genelor mele să împlinească destinul lui
Dumnezeu de sănătate și binecuvântare și o altă parte din zi le comand genelor mele stres și
moarte. Îmi va restaura acest semnal mixt trupul spre sănătate? Va produce această credință
amestecată o minune supranaturală? Nu cred.
Vindecarea apare când treci dincolo de starea de dualitate.
Încrederea în sine produce o dispoziție stresată, în timp ce încrederea în Dumnezeu
produce o dispoziție relaxată. Inima și mintea ta remarcă dacă ești într-o dispoziție stresată sau
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relaxată. De exemplu, când ești supărat stomacul tău nu digeră bine alimentele. Când ai pace ai o
digestie bună. Starea ta emoțională îți afectează trupul, funcțiile lui și sănătatea lui.
Ține minte: cele mai multe boli ale adulților au o rădăcină emoțională. Nu ar fi frumos să
le comandăm genelor noastre răspunsuri sănătoase pe tot parcursul zilei, în loc de 3 procente? În
fiecare secundă mor 25 de milioane de celule și sunt înlocuite de 25 de milioane de celule noi. O
celulă experimentează de la 100.000 la 6 trilioane de funcții pe secundă. Există 70 de trilioane de
celule în trupul tău. Inima și mintea ta controlează toate aceste răspunsuri ale trupului.
„Ce văd, asta primesc.“
Imaginează-ți cât de multă vindecare este turnată în trupul tău când experimentezi emoțiile
lui Dumnezeu, ceea ce este exact lucrul pentru care te antrenezi să experimentezi în meditațiile
„Celebrarea noii Creații“. Putem învăța să trăim continuu această realitate a noii creații!

INTENȚIA CLARĂ PRODUCE
REZULTATE MAI MARI!
S-a descoperit că dacă facem o activitate cu intenția clară de a înțelege și cu convingere
vom experimenta rezultate mai bune. Credința lucrează și-i transmite trupului nostru să
funcționeze în lumina lucrului în care credem.
De exemplu, 84 de femei care făceau curățenie în hoteluri au descoperit că făceau
suficientă mișcare fizică la serviciu cât să slăbească, și totuși nu slăbeau. Dar când la jumătate
dintre ele li s-a spus că făceau suficient exerciți pentru a pierde din greutate ele făcea curățenie
cu intenția de a pierde din greutate și au pierdut din greutate și și-au coborât nivelul presiunii din
sânge.45
Scopul acestei cărți este să te ajute să ai o intenție clară referitoare la puterea și valoarea
emoțiilor Împărăției și să știi cum să trăiești încontinuu în ele.
Când mă uit la imaginile promisiunilor lui Dumnezeu pentru mine ca fiind deja
împlinite experimentez realitățile Împărăției Lui de credință, bucurie și pace care unesc inima
și mintea mea, eliberând acele minuni în viața mea.
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VISELE PROMOVEAZĂ
SCHIMBAREA SPIRITUALĂ
Visele noastre sunt vizionare, puternice emoțional și au capacitate extrem de mare de
transformare.
Sfatul din timpul nopții de la Dumnezeu vine sub formă de vise simbolice cu imagini
intense ce determină emoții puternice, care apar când ești la nivelurile de unde ale creierului
alpha și theta.
Astfel, visele pot aduce transformări uriașe, mai ales când sunt notate și când se acționează
pe baza lor. Adesea, imaginea finală sau emoția cheie a visului sunt suficiente pentru a medita
asupra lor și a primi un mesaj. Eu aleg să adorm rugându-L pe Dumnezeu să-mi dea revelație,
sfat, călăuzire, daruri și transformare prin visele pe care mi le dă (verzi Psalm 16:7).
Când te trezești, notează orice emoție stresantă pe care o simți în visele tale. Acestea ar
trebui procesate în timpul tău devoțional, deoarece indică domenii care trebuie date lui Hristos și
vindecate prin atingerea Lui iubitoare. Chiar dacă ai parcurs în trecut o meditație devoțională
pentru a vindeca o anumită emoție, faptul că ea apare iar înseamnă că este o rădăcină mai adâncă
de care e nevoie să te ocupi sau că te confrunți cu o provocare în care ai nevoie să aplici din nou
puterea răscumpărătoare a lui Hristos.
Pune-ți deoparte timp când treci prin meditația „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc
emoțiile“. Rezolvă emoția stresantă care apare în visul tău. Isus poate să o vindece complet și o
va face. Descoperă mai multe despre interpretarea creștină a viselor aici.46
Amintește-ți că vindecarea apare în straturi și, când te confrunți cu noi provocări, ți se va
cere să-ți folosești credința într-un mod nou și, poate, mai profund. Nu e nicio problemă. Despre
asta este procesul vieții și creșterii. Asta este ceea ce Biblia numește „să ducem până la capăt
mântuirea noastră“ (vezi Filipeni 2:12-13).
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MĂRTURIA MEA: CREDINȚA MAI MARE
ELIBEREAZĂ O MINUNE
După ce am folosit „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ mai mult de o
săptămână am schimbat cu „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc convingerile“. Dumnezeu a
vrut să schimbe convingerile mele de la „Nu pot reuși în domeniul marketingului pentru grupuri
sau rețele“ la „Am o ungere să reușesc în domeniul marketingului pentru rețele“.
Am procesat acest subiect mai multe zile la rând până când am crezut și m-am văzut pe
mine însumi, în momentele mele devoționale, reușind ușor și plin de încredere în domeniul
stabilirii de relații de marketing cu rețele și grupuri.
Acum, amintește-ți declarația de la finalul meditațiilor „Celebrarea noii Creații“:
Doamne, Te rog și mă aștept pe deplin să văd un semn de la Tine azi care să confirme
realitatea noii mele creații, cu care tocmai m-am îmbrăcat. Las-o să ajungă la mine în orice
mod unic vrei Tu. Tu onorezi credința! Credința Ta radiază prin mine! Simt asta și văd razele ei
trecând și aducând în viața mea ceea ce îmi dai Tu. Îți mulțumesc, Doamne! E atât de bine (vezi
Psalm 86:17; Matei 21:22; Deuteronom 28:1-14).
Acum, că inima mea s-a poziționat în credință, eu transmiteam un mesaj spre lume, pentru
ca rețelele să vină la mine pentru nevoile din programa lor de învățământ. În circa trei săptămâni
am primit un telefon de la un curriculum marketer aflat la 3.000 de mile distanță de mine, care
mă întreba dacă ar putea încheia un contract cu mine să pun la dispoziție cele 100 de cursuri ale
noastre la opt milioane dintre contactele lui!
Răspunsul meu a fost da! Această minune nu s-a întâmplat niciodată în trecut pentru că în
inima mea nu era dragoste și compasiune pentru a mă adresa grupurilor și rețelelor. Credeam că
nu pot face asta. Nu îmi plăcea să fac asta, nu voiam să fac asta și nu făceam asta. Ei bine, asta
înseamnă moarte pentru un om de afaceri sau pentru o lucrare. Schimbă-ți inima, schimbă-ți
viața.
Deci așteaptă minuni în orice mod unic prin care Dumnezeu vrea să ți le reveleze.
Când vei folosi meditațiile „Celebrarea noii Creații“ mai multe săptămâni vei atinge un
nou nivel de credință în domenii importante din viața ta. Această credință nouă va duce la
minuni.
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ARMURA LUI DUMNEZEU NE PROTEJEAZĂ
INIMILE ȘI MINȚILE
Biblia ne avertizează să nu ne îndoim în inimile noastre (vezi Marcu 11:23), deci ne putem
proteja inimile umplându-le cu credință și dragoste – îmbrăcându-ne cu platoșa credinței și
dragostei – și ne putem proteja mințile umplându-le cu nădejde – luând coiful nădejdii (vezi 1
Tesaloniceni 5:8), care în greacă înseamnă „a anticipa cu plăcere“ (Strong’s G1680).
Credința, nădejdea și dragostea sunt starea vieții în Împărăție (vezi 1 Corinteni 13:13). Ce
stare grozavă este! Este singura stare în care merită să trăiești. Este starea care eliberează
sănătate, vindecare, minuni și schimbare personală și de aceea satan va căuta să o fure de la noi
și să ne întoarcă la emoțiile împărăției lui de frică, deznădejde și mânie.
Devoționalul „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ te duce zilnic în starea
Împărăției lui Dumnezeu. Merită timpul pe care îl investești pentru a-l parcurge, deoarece trăirea
în afara Împărăției lui Dumnezeu cu greu se poate numi trăire, deoarece trăiești în împărăția
întunericului în loc să trăiești în Împărăția luminii.

EXERCIȚII PRACTICE
1. Continuă folosind devoționalul „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“47 din
tema de săptămâna trecută.
2. Scrie în jurnal: „Doamne, ce vrei să-mi spui referitor la a fi hotărât în legătură cu
destinul meu și cu sănătatea mea? Sunt nehotărât? Cum ai vrea Tu să mă ocup de asta?“
3. Practică primirea, scrierea și rostirea afirmațiilor care scriu cuvintele lui Dumnezeu în
inima ta. Lasă-L pe Domnul să te călăuzească în completarea unei serii de declarații cu putere.
Fiecare declarație trebuie să fie 1) personală, 2) pozitivă, 3) la timpul prezent, 4) vizuală și 5)
emoțională. „Eu sunt .........................................................................................................................
4. Jurnal: Pune-ți jurnalul lângă pat și când adormi roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea vise.
Când te trezești, notează-le imediat, apoi interpretează-le dimineața și acționează în ascultare de
sfatul pe care l-ai primit.
5. Examinează aria vastă de lucruri pe care le împlinește credința.48
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Note
38 www.cwgministries.org/meditation
39 Vezi capitolul 3 din Wired for Success, Programmed for Failure de dr. Jim Richards.
40 www.cwgministries.org/Brainwaves
41 www.cwgministries.org/soak
42 Vezi capitolul 5 din Quantum Glory de Phil Mason.
43 Galateni 5:22-23: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine,
credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor.
44 1 Corinteni 12:7–11: cuvinte de înțelepciune, cuvinte de cunoștință, credință, darul
vindecărilor, darul minunilor, profeția, deosebirea duhurilor, vorbirea în alte limbi, interpretarea
limbilor.
45 Alia J. Crum și Ellen J. Langer, „Mind-Set Matters“, Psychological Science 18, nr. 2
(2007): 165-171, doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01867.x.
46 www.cwgministries.org/dreams
47 cwgministries.org/emotions
48 cwgministries.org/ReasonOrFaith
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Capitolul 6

ENERGIZAT DE PUTEREA
DE LA DUHUL SFÂNT
„Credință energizată de dragoste.“
vezi GALATENI 5:6
Descoperă cum să creezi o conexiune cu energia Duhului Sfânt,
care este pretutindeni!

Credința trebuie cuplată cu ceva pentru a fi cu adevărat eficientă. Biblia vorbește de
„credința care lucrează prin dragoste“ (Galateni 5:6). A lucra prin este o exprimare interesantă.
Ea indică faptul că atunci când credința se unește cu dragostea are loc un fel de energizare.
Sintagma a lucra prin este cuvântul grecesc energeō (Strong’s G1754), care vom vedea că în
sens literal înseamnă „energizat de“.
În acest capitol vom explora în profunzime energeō, astfel încât să dobândim un sentiment
pentru această putere care eternizează credința. Ce este asta? Unde este? De unde vine? Cum
poate fi crescută sau scăzută? Această energizare chiar este crucială pentru a elibera credința care
mișcă munții și a-i arunca în mare? Chiar am nevoie de această energizare dacă vreau să
experimentez minuni și vindecări?
Puterea de energizare a Duhului Sfânt umple totul și este peste tot: „Toate se țin prin El“
(Coloseni 1:17). Această energie a Duhului este energia sau puterea lui Dumnezeu, Creatorul și
Susținătorul lumii. Pe puterea sau energia Duhului S-a bazat Isus pentru a elibera minuni în viața
Lui. Aceasta este puterea cu care îmi doresc cu pasiune să devin familiarizat în mod intim ca să
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pot umbla fără efort în supranatural. Duhul Sfânt este mai mult decât o putere. Duhul Sfânt este o
persoană a Dumnezeirii care trebuie onorată și iubită și care poate fi întristată.
Biblia spune că „Dumnezeu este dragoste“ și că Dumnezeu este atotputernic (vezi 1 Ioan
4:7; Geneza 17:1). Cheia pentru a elibera puterea atotputernică a lui Dumnezeu este să fii
încorporat adânc în dragostea Lui. Când rămân în dragostea Lui pot experimenta puterea Lui
care mă energizează și se revarsă prin mine spre alții (vezi Ioan 15:9; 1 Corinteni 13:13; Marcu
5:30).

TĂRIA MEA SAU ÎMPUTERNICIREA
DUHULUI SFÂNT?
Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și se abate de la
Domnul (Ieremia 17:5).
Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele [rhema] pe care vi
le-am spus Eu sunt duh și viață (Ioan 15:5).
Versetele de mai sus sunt incredibil de intense!
Dacă voi alege tăria mea, sunt blestemat. Tăria cărnii mele nu folosește la nimic! Cuvântul
grecesc rhema din versetul de mai sus înseamnă „cuvânt rostit“, deci alternativa la trăirea pe
baza puterii mele este să trăiesc din Dumnezeu auzind vocea Lui și primind puterea Lui.
Următoarele versete ne învață că atenția noastră trebuie să fie la puterea de energizare a
Duhului.
Pentru că umblarea după lucrurile firii este moarte, dar umblarea după lucrurile Duhului
este viață și pace (Romani 8:6).
Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești (Romani 8:9).
Dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii veți trăi (Romani 8:13).
În acest capitol vom explora în profunzime Duhul Sfânt și energia lui uimitoare care ne
umple, ne înconjoară și care este fiecare gură de aer pe care o respirăm. Când ne acordăm la
puterea Lui, neîncrezându-ne în tăria cărnii noastre, se întâmplă minuni. Deci așteaptă să se
întâmple minuni pe măsură ce continui să parcurgi devoționalele „Celebrarea noii Creații“.
Aceste minuni se pot întâmpla în fiecare domeniu, inclusiv experimentarea emoțiilor
schimbate, vindecare fizică, vindecarea relațiilor, minunea resurselor și creativitatea sporită.
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Această listă este absolut infinită, deci lărgește-ți așteptările. Când crești în credință domeniu
după domeniu, Duhul Sfânt te va duce acolo unde Îl crezi pe Dumnezeu.

PUTEREA DUHULUI SFÂNT
ESTE ENERGIE ACTIVĂ
Energeō este unul dintre cuvintele grecești traduse prin „putere“ în Noul Testament.
Rezumatul de mai jos se concentrează asupra energeō, care include „curgerea activă a puterii lui
Dumnezeu în noi și prin noi, producând transformare“.

CUVINTE GRECEȘTI

REALITATE

EXEMPLE

PENTRU PUTERE

BIBLICĂ

CONTEMPORANE

Autoritate

Dumnezeu ne-a da autoritate

Autoritatea Publică din New

Exousia

(exousia) să scoatem demoni

York: Autorizat să vadă că

Folosit de peste 100 de ori

și să vindecăm bolnavii.

puterea este oferită
rezidenților statului NY.

Putere

Duhul Sfânt ne dă putere

Centrala Niagara Mohawk

Dunamis

(dunamis/dinamită) de la

furnizează puterea electrică

Folosit de peste 100 de ori

Dumnezeu pentru a face aceste

pentru fiecare locuință.

minuni.
Energie

Când vorbesc și îmi pun mâinile

Un prăjitor de pâine

Energeō

peste bolnavi eliberez activ

furnizează o eliberare activă

Folosit de circa 40 de ori

(energeō) energia lui

din această electricitate.

Dumnezeu.
Cuvântul grecesc „Energeo“, așa cum este definit în Dicționarele Biblice
■ Kittle Theological Dictionary of the New Testament: Energie activă, a fi la lucru.
■ Robinson’s Word Pictures: A energiza, Dumnezeu este Cel care energizează universul.
■ Thayer’s Greek Definitions: A exercita putere, a lucra pentru cineva, a ajuta pe cineva, a
avea efect.
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O definiție potrivită a Energeō:
Energeō este puterea lui Dumnezeu disponibilă prin Duhul Sfânt care realizează
lucrarea lui Dumnezeu. Eu experimentez asta ca o energie activă, care curge. Această energie
este eliberată când credința și compasiunea se unesc!
Ce crezi tu că realizează energia Duhului Sfânt?
Sugerez că ți-ar fi de folos să te oprești pur și simplu din citit pentru un moment și să îți pui
această întrebare: „Când Îl simt pe Duhul Sfânt? Ce face El acum în viața mea? Ce face Duhul în
lume astăzi? Este energizarea Duhului doar pentru minuni sau și pentru alte lucruri? Dacă este și
pentru alte lucruri, atunci ce s-ar include aici?“
Iată ce cred eu că face Duhul Sfânt în viața mea și în lume astăzi:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Te-ai oprit? Ți-ai făcut lista cu ce crezi că realizează puterea Duhului Sfânt în viața ta?
Să aruncăm o privire la cuvântul energeō din Noul Testament și să vedem dacă energia Lui
este mai mult sau mai puțin limitată decât ai descris mai sus.
Pentru că a fi împuternicit de Dumnezeu este inima unei vieți de succes, este cu adevărat
crucial să avem o bună înțelegere a ceea ce realizează puterea Lui. Deci iată-ne!

CE FACE ENERGIA
DUHULUI SFÂNT
Energeō sau o formă a acestui cuvânt grecesc apare în toate versetele de mai jos:
115.

Dumnezeu energizează creștinul și face ca toate lucrurile să lucreze spre bine.

Dumnezeu energizează creștinii prin Duhul Lui pentru a împlini voia Lui plăcută. În timp
ce demonii pot energiza necredincioși, puterea lor de energizare este limitată de Dumnezeu și în
cele din urmă va fi biruită de El (vezi Ioan 19:11; Efeseni 2:2; 2 Tesaloniceni 2:9,11). Pe cei ce
vor să fie înșelați, Dumnezeu îi energizează cu o înșelare puternică (vezi 2 Tesaloniceni 2:11).
De exemplu:
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi [energizează] și vă dă, după plăcerea Lui,
și voința și înfăptuirea [energizare] (Filipeni 2:13)
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Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii [energizare] Lui, care lucrează
[energizează] cu tărie [dunamis] în mine (Coloseni 1:29).
În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care
face [energizează] toate lucrurile după sfatul voii Sale (Efeseni 1:11).
Notează un moment/momente în care ai experimentat energizarea de mai sus din partea
Duhului:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Și Biblia și predicarea cu ungerea Duhului sunt energizate de Dumnezeu.
Biblia are ungere și este energizată de Dumnezeu și îi poate transforma pe cei care primesc
adevărurile ei (vezi 1 Tesaloniceni 2:13). Mărturiile energizate de Duhul pot transforma viețile
celor care le primesc și le cred (vezi Filipeni 1:6). De exemplu:
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător [energizant] și mai ascuțit decât orice sabie cu
două tăișuri (Evrei 4:12).
Notează momentele în care ai primit revelație energizantă din Scriptură sau predicare:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Darurile și lucrarea pe care le are cineva, ca și ușile deschise pentru slujire vin din
energizarea divină prin Duhul Sfânt.
Darurile pe care le are cineva, lucrarea la care este chemat și ușile deschise pentru slujire
sunt „energizante“ de la Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 12:6,10,11; Galateni 2:7-8; Efeseni 3:7).
Noi lucrăm conform energizării Duhului Sfânt care lucrează în noi (vezi Coloseni 1:29). Când
operăm în darurile divine pe care Dumnezeu le-a pus în noi, slujindu-ne unii pe alții cu aceste
daruri, zidim și energizăm trupul lui Hristos (vezi Efeseni 4:16). Când folosim viața lui Hristos
în situații care ne pun la încercare, mărturia puterii Lui care lucrează în noi îi va energiza pe alții
(vezi 2 Corinteni 4:11-12). Ar trebui să ne rugăm pentru energizarea divină a cuvintelor noastre
când ne împărtășim mărturiile lucrării lui Hristos în noi (vezi Filipeni 1:6). De exemplu:
O ușă largă pentru slujire eficientă [energizantă] s-a deschis și este multă împotrivire (1
Corinteni 16:9).
Notează momentele când ai văzut că Duhul deschide o ușă pentru tine să slujești:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

125

4. Rugăciunea energizată de Duhul produce rezultate supranaturale, inclusiv eliberare
și vindecare.
Rugăciunea energizată a unui om neprihănit este eficientă, deoarece oferă puterea lui
Dumnezeu (vezi Iacov 5:16). Energizarea divină aduce lucrări divine (vezi Efeseni 1:29; 3:20;
Marcu 6:13-14). Credința este energizată când se unește cu dragostea (vezi Galateni 5:6).
Energia lui Dumnezeu din noi eliberează harul lui Dumnezeu pentru noi și acesta se primește
fără plată. Această eliberare energizantă de putere pentru o minune vine de la Dumnezeu și nu
este rezultatul lucrării legii, ci al auzirii credinței. Energia lui Dumnezeu a fost cea care L-a
înviat pe Isus din morți (Efeseni 1:20). De exemplu:
Cel ce vă dă Duhul și face [energizează] minuni printre voi le face oare prin faptele Legii
sau prin auzirea credinței? (Galateni 3:5)
Notează momentele când ai văzut Duhul făcând o minune în viața ta:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Pe scurt, asigură-te că-L experimentezi pe Duhul în toate aceste moduri ca să nu trebuiască
în loc să te bazezi pe tăria cărnii tale. Această „energie activă“ (energeō) operează în eliberarea
puterii divine pentru minuni și daruri de vindecare, susține universul, energizează darurile
individuale din oameni, deschide ușile pe care Dumnezeu ți le aduce înainte pentru slujire și te
ajută când predici cu ungerea Duhului.
Această „energie activă“ este prezentă și în experiența prezenței manifeste a lui Dumnezeu,
care uneori se numește „slava“ lui Dumnezeu. Această „energie activă“ iluminează Scripturile
pentru inimile și mințile noastre și slujește viața Duhului inimilor celor care aud predicarea
cuvântului.
Energeō, energia Duhului Sfânt, produce schimbare personală, minuni, daruri de
vindecare, înviere din morți, oportunități de slujire și slujire cu ungere, în timp ce susține
fiecare moleculă din univers.
Să devii un expert în energia activă a Duhului Sfânt meditând cu atenție la fiecare dintre
versetele care conțin energeō (sau formele lui).49
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CUM SE SIMTE DUHUL SFÂNT CARE TE
ENERGIZEAZĂ?
Poți simți energizarea (energeō) Duhului Sfânt în următoarele moduri (mai ales când te
acordezi la senzațiile interioare):
1. Când mâinile tale sunt energizate de Duhul Sfânt asta se simte sub formă de căldură,
foc, încălzire, furnicături și energie. Acestea sunt experimentate adesea când ne punem mâinile
peste bolnavi (vezi Luca 5:17; Marcu 5:30).
2. Când inimile noaste sunt energizate de Duhul Sfânt se simte ca o străfulgerare interioară
care duce la o curgere de credință, nădejde, dragoste, compasiune, bucurie, pace, milă, putere sau
inimile ard în noi. Experimentăm manifestarea și roada Duhului Sfânt în noi (vezi Galateni 5:22;
1 Corinteni 12:7-11; Luca 24:32).
3. Când buzele noastre sunt energizate de Duhul Sfânt se simte ca o curgere de cuvinte care
vin sub călăuzirea Duhului Sfânt și eliberează prizonierii (vezi Luca 12:12; 21:15; 4:32). Noi
suntem „oracole vorbitoare ale lui Dumnezeu“ (vezi 1 Petru 4:11 King James Version). Inimile
noastre ne călăuzesc gurile și adaugă putere de convingere buzelor noastre (vezi Proverbe
16:23); sau, un alt mod de a spune asta, Duhul Sfânt din noi le învață pe buzele noaste ce să
spună (vezi 1 Corinteni 2:13; Matei 10:20).
4. Când munca noastră este energizată de Duhul Sfânt se simte ca o lucrare făcută cu
ușurință, experimentând curgere, creativitate și productivitate pentru că am intrat în odihna Lui și
asta se consideră o „faptă vie“, nu o „faptă moartă“ (Evrei 6:1-2).
5. Când mintea noastră este energizată de Duhul Sfânt se simte sub formă de gânduri
creative care curg, cu ungere, și se numește „gândul lui Hristos“ (1 Corinteni 2:16).
Notează momentele în care ai experimentat aceste senzații de la Duhul Sfânt în viața ta:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CUM SIMȚIM ENERGIA DUHULUI SFÂNT
Ochii și urechile inimilor noastre văd și aud.
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Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne arate curgerea puterii Lui. Ne acordăm la imaginile care
curg și la gândurile care curg și slujim ce primim (vezi Ioan 5:19-20,30).
Inimile noastre simt emoțiile lui Dumnezeu.
Îl rugăm pe Duhul Sfânt să manifeste mila lui Dumnezeu față de persoana/situația căreia îi
slujim și apoi simțim că acea milă supranaturală crește în noi (vezi Matei 14:14).
Mâinile eliberează putere
Mâinile noastre simt uneori căldură, energie și vibrație/furnicături când puterea lui
Dumnezeu se mișcă prin ele (vezi Luca 6:19).
Din mâna Lui [și a mea] pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui (Habacuc 3:4).
Când îmi pun mâinile peste bolnavi văd și simt această putere revărsându-se prin atingerea
mea.
Notează momentele când ai experimentat aceste lucruri în viața ta:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CE ACTIVITĂȚI SPORESC CURGEREA
ENERGIEI DUHULUI SFÂNT?
115.

Invitația ca Duhul Sfânt să fie prezent

Apoi ne putem uita să-L vedem ca lumină și slavă ce sclipesc în jurul nostru, prin noi și în
toată creația Lui. Un md prin care Îl onorăm pe Duhul Sfânt este prin a-L invita să fie prezent și
a ne declara dependența de puterea Lui de vindecare care să fie eliberată pentru a face cu
ușurință minuni. Asta face ca El să Se manifeste în modurile în care avem nevoie – puterea de a
vindeca sau oricare dintre cele nouă roade sau manifestări ale Duhului Lui (vezi Galateni 5:2223; 1 Corinteni 12:7-11).
2. Rugăciunea pentru vindecare
Cerem ca puterea și mila Duhului Sfânt să fie prezente. Ne acordăm la compasiunea lui
Dumnezeu care crește în inimile noastre și în mâinile noastre este prezentă o senzație de energie,
pe care o putem experimenta ca tremurat/furnicături și adesea căldură. Când atingem bolnavi
eliberăm acea energie în ei. Curgerea și puterea Duhului Sfânt pot fi restricționate când sunt
prezente vreuna din următoarele probleme: neiertare, mânie, amărăciune, ură, furie, păcat
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nemărturisit, faptul că nu primim bine prezența Duhului Sfânt și nu ne bazăm pe ea și faptul că
rostim cuvinte negative (vezi Efeseni 4:29-32).
3. Rugăciunea în Duhul (Ioan 4:23-24)
Noi trebuie să ne vedem stând cu El în locurile cerești și închinându-ne înaintea tronului
Lui (vezi Efeseni 2:6-7; Apocalipsa 4). Când facem asta, stăm cufundați în atmosfera cerului. Ne
uităm la puterea lui Dumnezeu care se degajă de la tronul Lui sub formă de raze de lumină. Ele
intră în ființa noastră (vezi Evrei 3:4). Noi absorbim această putere și lumină. Apoi, când ne
punem mâinile peste bolnavi și poruncim vindecarea, vedem puterea lui Dumnezeu (energeō)
sub formă de lumină care se revarsă din noi.
Notează momentele în care ai experimentat aceste lucruri în viața ta:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Rezumat: Să maximizăm curgerea Duhului Sfânt
În fiecare dintre situațiile de mai sus noi intrăm într-o stare de odihnă, încetând propriile
noastre lucrări, în timp ce invităm în schimb puterea Duhului Sfânt și credem că va realiza asta
(vezi Evrei 3-4). Îl onorăm pe Duhul Sfânt salutând prezența Lui și apoi ne întoarcem spre Duhul
Sfânt care este experimentat în interior ca un râu ce curge (vezi Ioan 7:37-39). Asta înseamnă că
ne acordăm la gândurile care curg, imaginile care curg, emoțiile care curg și energia care curge,
și care vin toate din sala tronului Tatălui nostru ceresc. Acest Râu al Duhului Sfânt, care curge de
la tronul Lui, curge acum prin noi (vezi Apocalipsa 22:1).

FAPTUL DE A VEDEA CU OCHII INIMII CREȘTE
CURGEREA ENERGIEI DUHULUI SFÂNT?
Regele David a scris despre rămânerea (în Domnul – vezi Psalmul 15:1) și în următorul
capitol din Psalmi a spus că modul în care a făcut asta este prin a-L vedea pe Domnul la dreapta
lui, tot timpul (vezi Psalm 16:8; Fapte 2:25). Noi putem alege să facem același lucru. Folosind
imaginația dumnezeiască Îl putem vedea pe Isus la dreapta noastră tot timpul. Când Îl invităm pe
Duhul Sfânt să ne arate ce face Isus și ne acordăm la curgere ajungem să vedem viziuni ale lui
Isus în acțiune în lumea noastră, astăzi. Noi Îl însoțim, devenind mâinile, picioarele și trupul Lui.
Când facem acțiunile Lui Îl eliberăm pe Hristos împrejurul nostru!
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Imaginile sunt limbajul inimilor. Când inima noastră ne vorbește în somn, o face prin vise
alcătuite din imagini (vezi Psalm 16:7). Biblia spune că izvoarele vieții curg din inimile noastre
(vezi Proverbe 4:23). În epistola sa către biserica din Efes, Pavel se roagă ca ochii inimii lor să
fie luminați (vezi Efeseni 1:17-18). Vrem să facem același lucru. Asta invită viziunile să curgă în
noi.
Când Avram, tatăl credinței, a văzut într-o imagine împărtășită divin („stelele de pe cer“)
promisiunea lui Dumnezeu împlinită, Biblia spune că atunci Avram a crezut (vezi Geneza 15:56). Faptul de a vedea o realitate spirituală cu ochii inimii noastre ne adâncește credința în
inimile noastre. Biblia spune că cel care nu se îndoiește în inima lui poate arunca munții în mare
și că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.
Când declari vindecare, alege să privești și să vezi curgerea puterii divine a lui Dumnezeu
(energeō) sub formă de lumină care distruge întunericul lui satan. Practică acordarea la curgere
astfel încât să simți puterea Lui ieșind din tine și intrând în altcineva.
Notează un moment în care ai avut o imagine clară a promisiunii împlinite și în care acesta
a produs o credință mai profundă:
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Mărturii ale energiei Duhului la lucru
Mulți au împărtășit că atunci când au parcurs meditația „Râul Vieții“ au simțit energie
pulsând prin trupul lor. Și eu am experimentat asta.
Același lucru este valabil pentru meditația „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc
emoțiile“. Mulți au mărturisit o eliberare de energie demonică și o nouă energizare proaspătă din
partea Duhului Sfânt. Sunt încrezător că atunci când vei parcurge aceste devoțional vei simți
aceeași energizare.
Jurnal despre puterea lui Dumnezeu
Mark, puterea Mea susține toate lucrurile. Manifestarea puterii Mele este cea care
eliberează minuni creative. Când vii în prezența Mea Mă vezi. Vezi puterea Mea.
Vezi slava Mea sub formă de lumină care strălucește de la Tronul Meu și din
Prezența Mea. Și atunci tu poruncești voia Mea pe pământ așa cum o vezi în cer.
Împărăția vine pe pământ pentru că cel care a respirat în atmosfera cerului Meu
eliberează acea atmosferă pe pământul Meu prin poruncile lui.
Deci este vorba doar despre Mine. Este vorba despre a fi în prezența Mea și a
manifesta prezența Mea și autoritatea Mea pe pământul Meu. Este despre a respira în
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slava mea și apoi de a o expira pe pământul Meu. Asta am ales eu pentru Biserica
Mea să facă.
Acesta este treaba ta. Iată, Eu am spus. Iată, trebuie să se facă.

DUHUL SFÂNT CARE UMPLE TOT SPAȚIUL
Când mă uit în jur, Îl văd pe Duhul Sfânt pretutindeni, sau văd un spațiu gol umplut cu
diverse lucruri – case, copaci, scaune etc.?
99,999% dintr-un atom care este „spațiu gol“ este de fapt Duhul lui Dumnezeu care umple
toate lucrurile (vezi Coloseni 1:17, „Prin El se țin toate lucrurile“). Deci să nu vezi asta ca un
spațiu gol. Vezi Duhul dătător de viață, infuzat cu înțelepciunea și puterea divină pe care El le
eliberează constant!
Aleg să văd adevărata realitate. Văd energia lui Dumnezeu curgând peste tot, tot timpul,
văd Duhul lui Dumnezeu energizând fiecare atom, transformând fiecare moleculă, vindecând-i
pe toți cei oprimați e diavol.
Când mă uit să văd cum poate arăta Duhul Sfânt văd valuri de lumină care sclipesc în jurul
meu. Uneori Îl văd ca fiind similar cu luminile Aurorei Boreale pe cerul din nord. Când mă uit la
sala tronului Îl văd și ca valuri de lumină și energie care sclipesc și se rotesc în jurul tronurilor
lui Dumnezeu și al lui Isus. Văd energia Lui luminându-mă pe dinăuntru.
Duhul trece prin noi pe valurile milei și recunoștinței. Când eliberăm vindecare către noi
înșine și către alții, noi începem cu mila lui Dumnezeu, pe care El ne-o dă dacă I-o cerem.
Extindem compasiunea față de noi înșine și față de toți ceilalți. Pe valurile compasiunii vin
înțelepciunea, lumina, slava și puterea de vindecare ale lui Dumnezeu. Noi păstrăm o atitudine
de mulțumire crezând că această energie uimitoare a Duhului este reală și este prezentă peste tot
în jurul nostru, infuzând toate lucrurile. Această energie transformă totul în slava lui Dumnezeu
(vezi Romani 8:28).
Vedem asta, simțim asta, ne gândim la asta, rostim asta, credem asta și ne încălzim în slava
luminii lui radiante. Nu e de mirare că suntem fericiți și plini de bucurie și de recunoștință. De ce
nu am fi?
Jurnal despre slava lui Dumnezeu
Mark, nu face să fie dificilă prezența Mea manifestă. Nu e dificilă. Da, este adevărat
că Eu aleg când să Mă manifest.
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Eu am ales să Îmi manifest prezența și slava când sunt invitat să o fac. Atât este de
simplu. Nu face să fie mai dificil. Când ceri ceva după voia Mea vei primi ce ai
cerut. Este voia Mea să-Mi manifest slava în întreaga lume. Deci cere și primește, ca
bucuria ta să fie deplină. Slava Mea apare peste poporul Meu. Ea îl protejează și îl
împuternicește. Este voia mea să fac asta și lumea Mea să vadă această slavă.
Mark, cu cât trăiești și te vezi pe tine stând cu Mine în cer, cu atât ești mai înzestrat
cu atmosfera cerului și poți elibera cerul pe pământ. Pentru că ceea ce trăiești este
ceea ce vezi, respiri și de care ești impregnat.
Apoi este ceea ce eliberezi către ceilalți. Deci vino și trăiește în cerurile Mele, pentru
că acolo te-am pus Eu. Tu ești așezat cu Mine în locurile cerești. Vino aici adesea și
vezi slava Mea și Împărăția Mea și apoi eliberează-le pe pământ. Iată, Eu am vorbit;
iată, se va face.

FII INTENȚIONAL ÎN LEGĂTURĂ
CU CONECTAREA CU DUHUL
Nu lăsa la voia întâmplării când intri în închinare, rugăciune pentru vindecare sau pur și
simplu în umblarea prin viață. Eu nu sper că voi intra cumva, cândva, în Duhul, în timpul
serviciului de închinare. Eu aleg emoțiile Duhului, nu emoțiile sufletești. Vrea emoții generate de
Duhul Sfânt, nu ritmul cântecului sau cuvintele liderului. Știu cum să intru în Duhul:
■ Cu ochii inimii mele caut imaginile care curg ale lui Dumnezeu, Isus și Duhului Sfânt.
Mă uit să-L văd fie în cer, fie în jurul meu sau atingându-i pe alții.
■ Cer ceva de la El și apoi ascult cu urechile inimii mele gândurile care curg și care mă
luminează, crezând că ele vin de la Râul ce curge în interior (vezi Ioan 7:37-39).
■ Cu emoțiile inimii mele ajung să ating curgerea plină de compasiune a dragostei Lui
pentru mine și prin mine pentru alții.
Avioanele decolează de fiecare dată pentru că urmează legile care permit ridicarea. Noi
putem face același lucru când ne ridicăm în Duhul. Știm ce să facem și facem. Cât se poate de
simplu.
Păstrează totul simplu și copilăros astfel încât Duhul Sfânt să poată curge. Cu un zâmbet
pe față, ne predăm puterii, dragostei și milei lui Dumnezeu. Punem capăt strădaniilor noastre,
eforturilor noastre, gândurilor noastre și ne acordăm la curgerea din interior, care este Râul
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Duhului Sfânt (vezi Evrei 3:18-19; 4:1-11; Ioan 6:63). Chiar așa, ar putea viața să fie mai
ușoară?

EXERCIȚII PRACTICE
Meditează la toate versetele ce includ cuvântul grecesc energeō. Ieremia 17:5 și Ioan 6:6364 sunt absolute, spunându-ne într-un mod emfatic că suntem blestemați dacă umblăm prin
puterea noastră și binecuvântați dacă umblăm prin puterea lui Dumnezeu, astfel că mă fac cu
adevărat pasionat să explorez fiecare verset din Noul Testament care conține energeō. Vrem să
înțelegem și să îmbrățișăm pe deplin puterea Duhului Lui! Minunile apar când energia lui
Dumnezeu curge prin noi.
Citește acest articol50 și meditează împreună cu mine la toate versetele din Noul Testament
care includ cuvântul energeō. Întreabă „Cum se simte eliberarea energiei divine a lui Dumnezeu
(energeō) și ce realizează ea?“ Vrem să obținem o înțelegere deplină a modului în care
Dumnezeu folosește cuvântul energeō. Făcând asta vei descoperi tot ce a spus Dumnezeu despre
acest subiect și urci în Top 1% din oamenii din lume care au o revelație despre energia activă
care curge a Duhului Sfânt. Cât de valoros e acest lucru!
Exercițiu de jurnal
Doamne, ce vrei să-mi vorbești referitor la prezența și puterea Duhului Tău în și prin mine
și adevărurile prezentate în acest capitol?
Exercițiu de meditație
Devoționalul „Râul Vieții“51 te conștientizează cu ușurință despre curgerea energiei,
puterii, înțelepciunii, relevației și ungerii Duhului Sfânt. Pentru fiecare din următoarele cinci zile
parcurge „Râul Vieții“, o meditație de 12 minute. Fă asta în timp ce stai pe un scaun, astfel încât
să experimentezi impactul ei total. În recunoști pe Duhul Sfânt, te acordezi la curgerea Lui activă
de energie și primești de la El vindecare, putere, minuni, înțelepciune, revelație, discernământ și
schimbare. Când parcurgi meditația „Râul Vieții“ probabil îți vei simți trupul tremurând ușor și
vibrând deoarece energia divină pulsează prin tine.
Îți recomand cu tărie să fii intențional în legătură cu meditația „Râul Vieții“. Dacă ai
nevoie de o vindecare, minune sau manifestare specifică, cere-o în timpul devoționalului. Crede
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în ea, cere-I lui Dumnezeu o viziune a ei întâmplându-se și uită-te cu atenție la acea viziune,
permițând energiei Lui de vindecare să îți pătrundă ființa în zona sau zonele specifice care au
nevoie de asta.
Când privești prin credință la viziunea lui Dumnezeu a destinului tău sau a vindecării
realizate, primești. Când te întorci de la a crede în propria ta purtare de grijă (amintește-ți de
orbul Bartimeu care și-a aruncat haina) și te încrezi numai în Dumnezeu pentru a te vindeca și
elibera, Dumnezeu răsplătește această credință cu minuni. Pășești pe apă și găsești putere
supranaturală care îți permite să faci fapte supranaturale. Biblia este plină de astfel de povestiri.
Creează-ți propria ta povestire! Practică asta zilnic timp de câteva săptămâni sau mai mult și vezi
ce minuni ți se întâmplă. Trimite-mi mărturia ta.
■ Ascultă acest videoclip minunat – “Greater”52 de MercyMe – și fii inspirat de măreția
Celui care trăiește în tine.
■ Încearcă acest model de vindecare în șapte pași.53

Note:
49 www.cwgministries.org/energeo
50 www.cwgministries.org/energeo
51 www.cwgministries.org/immersed
52 http://bit.ly/GreaterVid
53 www.cwgministries.org/7StepHealing
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Capitolul 7

DRAGOSTEA: COMUTATORUL
PORNIT/OPRIT AL LUI DUMNEZEU
PENTRU A DEZLĂNȚUI PUTEREA
DE VINDECARE
„Credință energizată de dragoste.“
vezi GALATENI 5:6

Nu e interesant că Dumnezeu a desemnat compasiunea să fie comutatorul pornit/oprit care
să elibereze puterea Lui de vindecare? Puterea de a face minuni ar fi putut să fie dată:
■ Celor ordinați în slujire.
■ Celor cu o teologie bine dezvoltată.
■ Celor cu o diplomă la un colegiu biblic.
■ Celor cu o minte strălucită.
■ Celor care se încred în propria lor neprihănire.
În loc de asta, puterea de vindecare este eliberată de cei care sunt mișcați de credință și
milă. Credința și mila sunt disponibile pentru oricine, inclusiv pentru copii și credincioși noi. Nu
e grozav?
Dragostea și frica sunt emoții opuse în Scriptură: „Dragostea desăvârșită alungă
frica“ (1 Ioan 4:18).
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■ Gândurile lui Dumnezeu, când sunt aliniate cu emoția de dragoste, eliberează puterea lui
Dumnezeu (vezi Galateni 5:6).
■ Gândurile lui Dumnezeu, când sunt aliniate cu emoția de frică, nu produc niciun rezultat.
■ Gândurile lui satan, aliniate cu emoția de frică, eliberează puterea lui satan (vezi Iov
3:25).
Să vedem pe scurt cum ne afectează frica și dragostea:
■ Dacă credința mea este să cresc în spiritualitate creștină și emoția mea este dragostea și
recunoștința că în Hristos sunt întreg, eu intru în starea de creștere spirituală.
■ Dacă credința mea este să cresc în spiritualitate creștină și emoția mea este frica sau
vinovăția că nu sunt acceptabil pentru Dumnezeu, creșterea mea în spiritualitatea creștină este
blocată.
■ Dacă credința mea este în vindecarea mea și emoția mea este dragostea și recunoștința
pentru lucrarea împlinită a lui Hristos pe cruce și principiile de sănătate vibrantă, intru în starea
de minuni și daruri de vindecare.
■ Dacă credința mea este în vindecarea mea și emoția mea este frica nu mă voi face bine;
infirmitatea rămâne.
■ Dacă credința mea estre că îmi voi împlini destinul și emoția mea este dragostea și
recunoștința pentru destinul pe care Dumnezeu l-a conceput pentru mine, destinul meu este adus
la mine deoarece Dumnezeu mă conduce pe drumul pe care trebuie să merg.
■ Dacă credința mea este că îmi voi împlini destinul și emoția mea este teama că sunt
neadecvat și incapabil, atunci destinul meu rămâne blocat.
■ Dacă credința mea este în libertate financiară și emoția mea este dragostea și
recunoștința referitoare la pasiunea lui Dumnezeu de a mă binecuvânta financiar, libertatea
financiară este atrasă spre mine când urmez vocea Lui (vezi Deuteronom 28).
■ Dacă credința mea este în libertate financiară și emoția mea este teama că nu pot reuși
financiar, atunci libertatea financiară ca binecuvântare de la Dumnezeu rămâne imposibil de
obținut.
Ca o clarificare biblică, este posibil să ai frică de Dumnezeu (un respect plin de reverență
care face pe cineva să I se supună) și în același timp să-L iubești (vezi Deuteronom 10:12; vezi și
Psalm 19:9; 111:10; Proverbe 1:7; 8:13; 10:27; 14:27).
Când sunt cufundat în dragoste eu experimentez și radiez inima lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan
4:7). Mă simt valoros, am nădejde și sunt optimist. Asta hrănește credința. Caut binele și îl
găsesc. Dragostea te duce spre credință, în timp ce frica te duce spre îndoială.
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COMPASIUNE
Lui Isus „I-a fost milă de ei și i-a vindecat pe bolnavi“ (Matei 14:14).
Compasiune! Cu adevărat! Nici măcar nu sunt sigur că știu să definesc compasiunea sau
cum poate fi diferită compasiunea de dragoste, chiar dacă acestea sunt două cuvinte distincte în
Noul Testament. Ambele cuvinte îmi sună ca emoții. Am fost învățat că emoțiile sunt parte din
sufletul meu și că trebuie să le reprim, ceea ce am făcut cu destul de mult succes în prima parte a
vieții mele creștine.
Sunt multe motive pentru care mă pot ruga pentru bolnavi. Ca om dependent de muncă, pot
face asta ca să-mi fac treaba; sau mă pot ruga din cauza vinovăției date de orientarea spre
performanță, simțind că dacă nu împlinesc nevoile oamenilor îl dezamăgesc pe Dumnezeu. Pot
să mă rog pentru că există o poruncă biblică ce îmi spune că trebuie să mă rog pentru bolnavi și
scopul meu este ascultarea de legile lui Dumnezeu. Ei bine, Isus a vindecat bolnavii pentru că a
simțit milă!
În Capitolul 1 am împărtășit modul în care Isus a restaurat emoția în viața mea. Pentru că
eu sunt teolog, El mi-a revelat, de asemenea, din Scriptură, adevărul că noi avem emoții în
duhurile noastre (vezi Ezechiel 3:14), deci a fost greșit din partea mea să retrogradez emoțiile în
suflet și apoi să ignor compasiunea ca piesă de bază în slujirea de vindecare a lui Isus. În timpul
perioadei din viața mea în care nu am exprimat milă nu a curs prin mâinile mele nicio minune.
(Poate fi o cheie în asta legat de importanța emoțiilor!)
Puterea lui Dumnezeu este eliberată când trăim în starea realităților de a rămâne în
Dumnezeu, care sunt credința, nădejdea și dragostea (vezi 1 Corinteni 13:13).

CHARITY

COMPASIUNEA CA VAL PURTĂTOR
M-am gândit, în legătură cu Galateni 5:6, la modul în care credința lucrează prin dragoste,
în relație cu modul în care Isus a fost mișcat de compasiune și a vindecat bolnavii (vezi Matei
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14:14). Mi-a venit în minte o imagine care este analoaga în lumea naturală pentru ceea ce se
întâmplă în lumea spirituală.
În telecomunicații, un val purtător este ceva pe care este purtat mesajul. Mesajul este codat
în valul purtător prin modificarea frecvenței, amplitudinii sau fazei valului. Ideea pe care am
primit-o de la Domnul este cum putem vedea compasiunea ca un „val purtător“ al puterii de
vindecare a lui Dumnezeu.
Mila este frecvența divină pe care este purtată și eliberată puterea lui Dumnezeu. Pentru
Isus, emoțiile erau canalul puterii Duhului.

„PRINCIPIUL VALULUI PURTĂTOR“
REVELAT ÎNTR-UN VIS
Scena visului – mergeam la culcare imediat după ce meditasem la nevoia ca mila să fie
prezentă pentru a elibera putere și energie spirituală și am avut următorul vis.
Visul – eram la birou și colega mea, Karen, mi-a dat un remediu homeopatic de la o
doamnă pe care o slujesc.
Interpretarea simbolurilor din vis
■ Biroul = unde lucrez (deci pentru a face lucrare de vindecare...)
■ Trecut prin mâinile lui Karen = Karen sunt foarte apropiat de „caring“ („a avea grijă“) și
ea chiar este una dintre cele mai pline de compasiune persoane pe care le cunosc (lucrare de
vindecare când te miști prin mâinile purtării de grijă; este purtată de compasiune).
■ Remediu homeopat = o frecvență de vindecare (de exemplu, puterea/energia de
vindecare a lui Dumnezeu).
■ A fi dat de către persoane căreia îi slujeam = minunile încep cu o nevoie. (Persoana
căreia îi slujeam avea o nevoie, și când asta se unește cu grija/compasiunea, atunci apare
vindecarea.)
Mesajul visului
Compasiunea era prezentă în Karen și prin ea a fost transferată și a curs frecvența
energizată pentru vindecare. În prezența ei a fost dat și primit darul. „Karen care are grijă“ (în
engleză “Caring Karen” era „purtătorul“ și conectorul darului de vindecare.
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Acest vis a arătat că frecvența divină a milei trebuie să fie prezentă pentru ca puterea
de vindecare a lui Dumnezeu să lucreze.
Compasiunea este „valul purtător spiritual“ care transmite înțelepciunea, vindecarea,
puterea și darurile de vindecare ale lui Dumnezeu spre noi și prin noi spre alții.

MARK

DEFINIȚII GRECEȘTI: „A SIMȚI COMPASIUNE“
Charles Spurgeon a spus: „Cuvântul original [compassion] este un cuvânt absolut
remarcabil. El nu se găsește în greaca clasică. Nu se găsește în Septuaginta. De fapt, era un
cuvânt inventat de evangheliștii înșiși [scriitorii Evangheliilor]. Ei nu au găsit în toată limba
greacă un cuvânt care să se potrivească scopului lor și de aceea au trebuit să creeze unul. El este
expresia celei mai profunde emoții: o frământare a intestinelor – un dor de cea mai intimă
natură.“54
Când am studiat această afirmație, am descoperit că mila era un substantiv până în vremea
scriitorilor Evangheliilor și ei l-au schimbat într-un verb care descrie intensitatea inimii pline de
compasiune a lui Isus față de oameni.
Spurgeon avea dreptate – a fost crea un cuvânt nou. Isus era mișcat atât de profund, încât
nici măcar nu exista un cuvânt în întreaga lor limbă pentru a descrie asta! Era nevoie să fie creată
o formă nou-nouță a verbului special pentru a încerca să surprinzi o emoție pe care El o
experimenta când elibera minunile de vindecare. Uimitor! Definiția grecească a compasiunii
este:
■ Conform Strong’s Hebrew and Greek Dictionary: „A avea intestinele frământate, a fi
mișcat de compasiune“ (splagchnizomai, Strong’s G4697).
■ Thayer’s Greek Definitions: „A fi mișcat cu milă. Parte de vorbire: verb.“
O definiție practică a compasiunii lui Dumnezeu eliberate:
Inima plină de milă și grijă a lui Dumnezeu care tânjește, curgând de la Duhul Sfânt
din interior, care le duce vindecarea și purtarea Lui de grijă celor ce au nevoie.
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Să devii un expert explorând toate cele 12 apariții ale cuvântului splankna (compasiune) în
Biblie.55 Compasiunea este valul purtător pe care vine puterea de vindecare a lui Dumnezeu, deci
vreau să știu tot ce spune Biblia despre acest cuvânt și despre efectele pe care le produce.

CHARITY

VALURI DE COMPASIUNE
ÎNTR-UN OCEAN DE DRAGOSTE
Isus a folosit adesea lucruri naturale din lumea noastră fizică pentru a descrie realitățile
spirituale, așa că eu voi folosi imaginea valului purtător și a oceanului de dragoste și voi construi
pe ea. Toate lucrurile din lumea fizică vin din lumea spirituală și ceea ce este în fiecare dintre ele
are un corolar în cealaltă (vezi Evrei 11:3). Imaginile sunt limbajul inimii și noi vrem să ne
conectăm tot mai mult cu emoțiile Împărăției care curg prin inimile noastre, așa că hai să
reprezentăm asta în felul următor.
E ca și cum lumea spirituală ar fi un ocean. Pământul este lumea noastră naturală, fizică, și
plaja este granița dintre cele două dimensiuni. Înțelesesem anterior că era un ocean de dragoste și
că valul era dragostea care duce puterea spre noi, dar am vrut să modific asta puțin și să ofer o
distincție între oceanul de dragoste și valurile de compasiune.
Ce treabă are dragostea cu asta?
Dragostea poate fi ceva static uneori. Dragostea, ca un ocean, poate fi liniștită și calmă.
Poate pur și simplu să fie. Putem spune că iubim pe cineva, dar asta nu înseamnă neapărat că
plănuim să mutăm cerul pe pământ pentru acea persoană. Este „doar“ dragoste.
Desigur, autorii Bibliei au experimentat dragoste. Ei L-au iubit pe Dumnezeu, au avut soții
și copii – ei știau ce este dragostea. Agape, eros, phileo – ei aveau multe cuvinte potrivite de
dragoste. Dar, indiferent ce știau ei dinainte despre dragoste, nu era suficient pentru a descrie ce
au văzut în Isus. Ei au simțit nevoia de a crea o nouă formă a cuvântului splanka, pentru a
descrie emoția pe care au văzut-o venind peste Isus și mișcând-L spre acțiune. Ooo!
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Desigur, dragostea este minunată și noi trebuie să iubim constant oamenii (adică să fim
mereu buni și răbdători și să-i punem pe alții înaintea noastră). Dar nu la fel de constant simțim
compasiune și suntem mișcați de ea. Dragostea poate doar să fie, dar compasiunea nu poate.
Compasiunea mișcă. Deci în oceanul de dragoste compasiunea este cea care mișcă. Compasiunea
reprezintă valurile.
Care e treaba cu valurile?
Valurile vorbesc despre curgere și curent și intensitate. Valurile mișcă prin definiție. Ele nu
stau liniștite. La fel e și compasiunea. Compasiunea mișcă, prin definiție. Nu poate fi liniștită.
Scriptura spune că Isus a simțit compasiune și că El a fost mișcat de compasiune. Compasiunea
este diferită de dragoste, deoarece compasiunea întotdeauna ne mișcă să acționăm, să slujim, să
ajutăm la împlinirea unei nevoi. Dragostea este întotdeauna acolo, dar compasiunea este
deasupra și peste și mai intensă decât dragostea. Este un termen foarte puternic. Este
inconfundabil în intensitatea lui care ne mână la acțiune.
Am văzut asta când ne-am uitat la cele 12 versete care spun că Isus a văzut o nevoie, a fost
mișcat de compasiune și apoi a acționat. Dar este ceva mai mare chiar decât compasiunea care
L-a îndemnat să vindece oameni. De fapt, este incredibil, pentru că El nu doar că a fost mișcat de
compasiune și apoi a vindecat, El a fost mișcat de compasiune – și apoi a făcut totul. Aceasta a
fost întreaga și singura Lui motivație pentru slujire. El nu a făcut nimic în afara ei.
Știm că Isus a făcut minuni de vindecare din compasiune. Dar El a arătat, de asemenea, și
slujirea din milă (ca bunul samaritean) care vine din compasiune. El a slujit eliberare din
compasiune (vezi Matei 9:22). El a administrat slujirea practică de împlinire a nevoii de a-i hrăni
pe cei flămânzi din compasiune (vezi Matei 15:32). El chiar a vorbit și a dat învățătură
mulțimilor din compasiune (vezi Marcu 6:34).
Asta acoperă destul de bine fiecare tip de „slujire“ pe care trebuie să o facem! De la
vindecare la învățătură și la eliberare, toate din emoții divine. Deoarece El a fost mișcat de
compasiune. O emoție a Împărăției.
S-a spus că „mila [are] semnificație mesianică pentru că numai Isus a arătat milă. Ce avem
noi în fiecare caz nu este atât descrierea unei emoții umane, ci o caracterizare mesianică.“56
Sunt de acord cu faptul că nu este o emoție umană. Dar nu este o semnificație sau o
caracterizare mesianică prin faptul că numai Isus poate și trebuie și ar putea să experimenteze
compasiune. El este exemplul care ne arată cum se face. Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul
Omului astfel încât fiii oamenilor să poată deveni fiii lui Dumnezeu. În calitate de copii ai
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Duhului suntem mișcați de ceea ce Îl mișcă pe Dumnezeu. Vrem să trăim pe baza emoției Lui
divine, care este roada Duhului – dragoste, bucurie, pace etc.
Așa cum mânia înseamnă să urăști
Compasiunea mișcă – ne mișcă pe noi și se mișcă prin noi. Ea ne face să acționăm și să
facem. Dacă luăm în considerare opusul ei asta ne ajută să facem mai ușor distincția între
dragoste și compasiune. De exemplu, ura. Cineva poate spune că ei urăsc pe cineva, dar ei pot să
nu facă nimic în legătură cu asta.
Dar când vine vorba de furie? Dacă acea persoană nu urăște pur și simplu, ci este mânioasă
– ea este împinsă spre acțiune. Furia te mișcă. La el ca mila, este o emoție la nivelul duhului și
oamenii care sunt mișcați de mânie fac ceva. Aruncă lucruri. Lovesc oameni. Ucid. Aceasta este
o emoție care vine dintr-un loc mult mai adânc decât propriile noastre inimi. Ura este ca
dragostea – putem doar să o avem în inimile noastre. Mânia este ca mila – ea vine la noi din
lumea spirituală. Vine peste noi și ne mișcă.
Să venim împotrivă sau să venim alături de
Un alt aspect semnificativ al mâniei este acela că ea este întotdeauna „împotriva“ a ceva.
Mânia este împotriva soțului sau a părintelui etc. Ea ne ridică împotriva cuiva. Repet, este o
imagine foarte bună pentru a înțelege opusul ei, deoarece compasiunea te pune în acord cu. La
fel cum pârâșul fraților vine împotrivă, Duhul Sfânt vine alături de.
Noi vrem să venim alături de orice face Dumnezeu venind în acord cu orice simte El. Noi
simțim emoțiile Lui și ne aliniem cu ele lăsându-le să curgă liber prin noi.
Acesta este un alt lucru încântător – este ne ceva făcut nouă. Compasiunea este o emoție a
Împărăției care vine peste noi; sau, mai specific, se ridică din noi ca o inundație. La fel cum
Dumnezeu este la lucru în noi pentru a ne da voința și înfăptuirea voii Lui; la fel cum Duhul
Sfânt ne transformă când ne uităm cu fața descoperită la slava Domnului; la fel cum dragostea
lui Dumnezeu ne constrânge și ne controlează. Emoția de compasiune inițiată divin în lumea
spirituală ne mișcă.
Putem iubi suficient?
Nu putem! Evident că nu am încercat niciodată să ne străduim cu adevărat din greu și să
generăm suficientă putere în mâinile noastre încât să vindecăm ochi orbi. Știm că asta este în
afara a ceea ce putem face și în afara noastră. Dar destul de des suntem tentați să încercăm și să
„adunăm“ dragoste pentru oameni, să încercăm prin noi înșine să iubim suficient de mult încât să
eliberăm o binecuvântare spre ei. Dar nu putem genera compasiune oricât ne-am strădui să facem
o minune puternică de vindecare.
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Este dincolo de noi. În loc de asta, este ceva ce ni se face nouă. Vine peste noi și se mișcă
prin noi. Numai după ce am fost mișcați am trecut la acțiune și minunea este eliberată. Deci a trăi
ca Isus înseamnă să fim mișcați de compasiune și tot ce facem în slujire să vină din emoția
Împărăției.
Unde este Împărăția lui Dumnezeu?
Omul dinăuntru vorbește despre intestine, pântece, matrice. Ceva mai jos decât inimile
noastre. Nu în piepturile noastre, ci undeva și mai adânc. Împărăția este înăuntru (vezi Luca
17:21).
Inima noastră spirituală poate fi lângă locul unde se află inima noastră fizică și asta poate fi
acolo unde Duhul Sfânt este unit cu duhul nostru. Dar El este mai mare de atât. Și, deci, în timp
ce El este acolo, una cu inima noastră, El merge și mai adânc în intestinele noastre, în spatele
buricului. În acel loc este un cordon ombilical spiritual spre dimensiunea cerească, spre lumea
spirituală. Este în profunzime, unde este omul dinăuntru, și acesta este portalul și locul de
conexiune dintre ființele noastre fizice spre lumea spirituală. Am fost încurajat când am auzit o
învățătură excelentă a profetului târziu Bob Jones care a avut o înțelegere similară a Împărăției
dinăuntru, pe care am luat-o ca pe o mare confirmare.
Definiția splanka arată clar că nu este o emoție care își are originea în noi. Este
compasiunea și mila lui Dumnezeu. Își are originea chiar în inima Dragostei Înseși în lumea
spirituală. Și apoi vine la noi și explodează în atmosfera noastră fizică, pe unde? Prin omul
nostru dinăuntru. Adânc înăuntrul nostru, în intestinele noastre (vezi Ioan 7:37-39).
Când compasiunea din atmosfera cerească explodează în lumea noastră, acel moment de
impact ar putea fi descris foarte bine ca „o luptă a intestinelor, un dor de cea mai intimă natură“.
Acea emoție a Împărăției invadând un trup uman este un lucru dramatic. Te mișcă. Îi face pe unii
oameni să cadă la pământ. Sau să tremure. Sau să râdă. Sau să plângă. Dar când te obișnuiești să
curgi cu ea, să mergi pe ea și să trăiești pe baza ei așa cum a făcut Isus ea te îndeamnă la acțiune
de slujire.
Compasiunea este o mișcare suverană a Dumnezeului din interior, sau putem învăța să
facem surf pe aceste valuri?
Înțelegem că Isus nu doar a vindecat din compasiune, ci că El a făcut de fapt totul numai
din compasiune.
Toate slujirile își au originea în emoția de dragoste inițiată de Dumnezeu Însuși.
Deci, dacă este o mișcare suverană a lui Dumnezeu, ce trebuie să facem noi? Ce rol jucăm
noi în minune?
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Când începi să înveți cum să faci surf, poate fi o provocare să te așezi corect pentru a
prinde valurile. Când începi înțelegi că niciodată nu te-ai luptat prin puterea ta, că niciodată nu
ți-a simțit slăbiciunea în relație cu o forță mai mare decât tine ca atunci când ai sărit pe placa de
surf în ocean și ai încercat să vâslești departe de plajă în valurile mari. Te lupți prin valurile care
se rostogolesc și se prăbușesc peste tine, trăgându-te spre mal și la început poate părea atât de
inutil și îți cere fiecare gram de atenție și de putere pe care îl ai.
Acum, asta poate vorbi despre multe lucruri diferite. Unul este că e imposibil să mergem
împotriva scopurilor lui Dumnezeu, inimii Lui și a ceea ce vrea El să facă într-o anumită situație.
O altă caracteristică evidentă a valurilor este că în ele e vorba de curgere, direcție și
intensitate. Compasiunea vorbește și despre intensitatea emoției Împărăției, deoarece ea se
sparge de valurile existenței noastre fizice. Și, oricât ar fi de greu să lupți împotrivă acestor
valuri, nu e nimic mai frumos sau mai încântător decât când curgi cu valurile. Este o forță cu atât
mai mare decât tine care te poartă, făcând toată treaba. Atunci descoperi că tu te plimbi cu succes
pe aceste valuri puternice ale duhului, valurile compasiunii.
Deci, cum putem curge împreună cu compasiunea lui Dumnezeu?
Trebuie să ieșim în locul liniștit al duhului/oceanului. Pe mal este zgomot și valurile se
izbesc și poate fi haotic. Dar dacă poți să ieși din lumea materială și să te liniștești în duhul tău și
să te conectezi cu Duhul în lumea spirituală atunci e ca și cum ai vâsli cu placa prin valuri și ai fi
pe partea cealaltă a valurilor și ai atârna în ocean.
Aici poți de fapt să stai pe placa ta cât de mult sau de puțin timp vrei, odihnindu-te și fiind
întărit și înviorat înainte de a decide să întorci placa și să te îndrepți spre țărm. Așa cum descrie
Evrei 4:11, noi lucrăm să intrăm în odihnă.
E ca Isus mergând în locuri pustii pentru a Se ruga și a petrece timp în comuniune cu Tatăl.
Dacă chiar și Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de momente liniștite de meditație, cu cât mai mult
avem noi nevoie! Deci putem să ne relaxăm în oceanul lumii spirituale a lui Dumnezeu un timp
îndelungat și să ne îmbibăm de tot ce este acolo pentru noi. Ne desprindem de țărm când suntem
față în față cu Dumnezeu. Dar apoi, odată ce suntem înviorați suficient, ne întoarcem plăcile și
suntem gata să înfruntăm omul și lumea naturală și să împărtășim cu ei ce am primit din cer.
Deci compasiunea este un val și nu este constant. Ea se unduiește și apoi se disipează, se
rostogolește și apoi pleacă. Nu este un perete constant de val, ci se unduiește constant. Același
lucru este adevărat pentru compasiunea lui Dumnezeu. Doar pentru că este o emoție a Împărăției
suverană, inițiată divin, nu înseamnă că venirea ei peste noi și unduirea ei sunt aleatorii sau rare.
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Nu, valurile lui Dumnezeu de compasiune sunt întotdeauna aici, întotdeauna curg. Doar că noi
trebuie să ne așezăm pe poziții pentru a lua bine valul pe tot parcursul până la țărm.
Cum ne poziționăm pentru a lua acest val?
Trebuie să ne aliniem cu valul. Trebuie să venim în aliniere și acord cu ceea ce are deja
loc. Asta înseamnă să ne aliniem cu ceea ce Dumnezeu a început deja să facă și cu modul cum
Se mișcă El deja.
Este ușor să vedem asta când suntem în duhul, deci spunem da la asta și ne punem de acord
cu asta. Ne aliniem cu forța emoției divine care curge deja spre țărm întorcând placa și „uitândune ca să vedem“ (vezi Habacuc 2:1). Sincronizarea este totul, deci la un anumit moment, după un
timp în care așteptăm și ne uităm ca să vedem unde se duce valul și cum se rostogolește el,
ajungem să „facem“ ceva.
Pentru numai câteva secunde, la momentul exact, trebuie să ne facem inimile să vâslească.
Stând jos pe placă, în același mod în care am ajuns acolo, dar acum întorcând-ne spre țărm,
vâslim cu toată puterea noastră pentru a prinde la momentul potrivit forța valului și a merge cu
el. Dacă suntem într-un impas el nu ne culege și nu ne duce la țărm. Trebuie să ne mișcăm cu el,
în direcția în care merge el, pentru a-l prinde și a putea curge cu el.
Deci, dacă vrem ceva „de făcut“, asta este. Ne aliniem darurile și punctele tari și voința și
alegem să le predăm și să le aliniem cu scopurile lui Dumnezeu și să ne străduim cât mai mult –
măcar pentru câteva momente.
În loc să mă lupt prin puterea firii mele, mă aliniez cu mișcarea Duhului.
Alegem să venim în acord cu puterea acelui val, astfel încât să putem fi mutați și purtați –
fără efort și într-un mod plin de har – pe valul emoției Împărăției. Și câtă vreme stăm aliniați cu
direcția în care merge el, acesta ne va purta pe tot traseul de la oceanul plin de pace al Duhului
direct la plaja de nisip, valurile de compasiune spărgându-se de țărmul dimensiunii fizice într-o
explozie de viață și energie și putere din lumea spirituală.
Să aveți acest gând, care era și în Hristos Isus (Filipeni 2:5).
Vedem atunci că să ne rugăm pentru vindecarea cuiva doar pentru că „trebuie“, pentru că
este o poruncă biblică ce spune asta, nu este de fapt cea mai bună motivație. Uită-te la exemplul
lui Isus. În jurul scăldătoarei din Betesda stăteau șchiopi și orbi și surzi – mulți, mulți oameni în
nevoie. Noi avem consemnarea faptului că Isus l-a vindecat pe unul dintre ei – doar pe unul
dintre toți cei ce erau bolnavi.
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El i-a vindecat pe toți cei ce veneau la El, dar nu i-a vindecat pe toți. Când a murit pe cruce
și a spus că s-a isprăvit, încă erau oameni bolnavi în jur. Încă erau oameni flămânzi pe pământ.
Încă erau oameni care aveau nevoie de eliberare. Și totuși El a spus că lucrarea Lui s-a isprăvit.
Pot să învăț din asta și să am perspectiva lui Isus. Este mai bine să trăiesc conform inimii
lui Dumnezeu și când El Se mișcă peste mine prin Duhul Lui și simt acea „luptă în zonele mele
interioare“ atunci știu că „acum este momentul“. Compasiunea mă mișcă, ceea ce înseamnă că
este prezentă putere care să fie eliberată (Luca 5:17). Asta face să fie interesant, deoarece atunci
am credință că purtarea de grijă și vindecarea curg nestingherite, purtate pe acel val de
compasiune, și știu că persoana va fi întâlnită în punctul în care are nevoie.
Cu siguranță nu putem greși dacă urmăm pur și simplu exemplul lui Isus, făcând doar ce El
L-a văzut pe Tatăl că face și mișcându-ne numai când El este mișcat de compasiune. În felul
acesta nu trebuie să facem nimic care nu se bazează pe emoția Împărăției. Dacă este din
vinovăție, obligație sau datorie nu este din credință. Și orice nu este din credință este păcat (vezi
Romani 14:23).
În ce ne implicăm
Nu am nevoie să gândesc mai înalt despre mine decât ar trebui să gândesc, pentru că sunt
mulți membri ai unui singur trup (vezi Romani 12:3). Noi nu suntem fiecare dintre noi prin noi
înșine o expresie a plinătății lui Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu, ci sunt o parte a trupului Lui.
Sunt alți frați și surori și mâini și picioare și fiecare parte a trupului se specializează în anumite
lucruri. Noi lucrăm împreună în unitate și conectare.
Dacă așteptăm toți după Dumnezeu și ne acordăm la frecvența Lui și trăim pe baza emoției
Împărăției, atunci toată lucrarea de slujire va fi făcută. Aceasta este viziunea. Dacă toată lumea
este sensibilă la Dumnezeu și nu acționează până când nu sunt mișcați de compasiune, dar, la fel
de important, acționează de fiecare dată când sunt mișcați de compasiune, atunci vom avea grijă
de toată lumea. Toate spitalele vor fi goale. Toți oamenii flămânzi vor fi hrăniți. Noi toți vom
arăta o putere extraordinară pentru că toți vom trăi pe baza dragostei extraordinare.
Dragostea care ne mișcă. Dragostea care este deasupra și dincolo de și care ne face să
trecem la acțiune. O dragoste profundă care se revarsă din lumea spirituală și chiar din inima lui
Dumnezeu. O emoție divină atât de puternică prin natura ei încât, când izbucnește în atmosfera
noastră fizică, impactul comportamentului uman prin care curge ea apare ca o „lipsă a părților
interioare“, un curent atât de puternic în care suntem prinși și cuprinși și îndemnați spre slujire
pur și simplu prin intensitatea ei.
O dragoste care ne mișcă – aceasta este compasiunea.
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Emoția lui Dumnezeu
Poate aceasta este chiar o cheie pentru a face ca rugăciunile noastre să primească răspuns
mai des. Dacă vrem ca vindecarea să fie eliberată și puterile supranaturale să se manifeste de
fiecare dată când ne rugăm, atunci poate ar trebui să ne asigurăm că ne rugăm numai când
suntem mișcați de compasiune să facem asta. Conform Scripturii, asta face Isus.
El nu face nimic din proprie inițiativă și nici Duhul Sfânt nu face nimic din proprie
inițiativă – deci nici noi nu trebuie să facem asta (vezi Ioan 8:28; 16:13). Dacă ne mișcăm pur și
simplu din compasiune cum a făcut Isus, atunci ne vom mișca în putere așa cum a făcut El. Rată
de succes de sută la sută! Trăind numai pe baza inițiativei divine, slujind întotdeauna și numai
din emoția lui Dumnezeu.
Condus de compasiune
În toiul acestei cercetări și meditații biblice pe tema compasiunii am avut două vise. Ele
încapsulează adevărurile pe care mi le preda Duhul Sfânt în viața reală – cum emoția Împărăției
este ceea ce L-a mișcat pe Isus. Compasiunea este ce L-a condus pe El.
Așa cum vedem într-un vis de dinainte, colega mea plină de compasiune Karen reprezintă
de obicei pentru mine „compasiunea“. Numele ei sună precum „caring“ (a avea grijă) și trăsătura
ei dominantă de personalitate, așa cum o văd eu, se potrivește perfect, deci ea este simbolul
perfect care tot apare oricând Domnul vrea să mă învețe mai multe despre această emoție a
Împărăției.
Am visat că toți oamenii din birourile lucrării noastre mergeau împreună în caravană și
Karen era în mașina din față. Ea s-a oprit pe o parte a drumului și eu am urmat-o. Dar oamenii
din spatele nostru nu au fost atenți și au sfârșit prin a intra în spatele mașinii mele, care ca
răspuns m-a izbit de Karen și ne-a făcut pe toți să plonjăm dincolo de terasament. A fost destul
de înspăimântător!
Uitându-ne la acțiunea principală a visului, vedem că mesajul este că toată lucrarea trebuie
să curgă din compasiune sau să urmeze compasiunea. Dragostea și compasiunea trebuie să
conducă slujirea. E periculos să pierzi din vedere grija, să lași ca motivația pură a inimii să fie
lăsată departe. Așa cum compasiunea conducea vehiculul aflat în față lucrării în vis, totul mergea
grozav până când compasiunea a fost marginalizată și abandonată pe marginea drumului.
Dumnezeu îmi arăta prin vis că dacă nu păstrăm compasiunea în fața și în centrul lucrării, ca
forța care ne ghidează, vom avea accidente și vom arde.
Eliberarea, învățătura, vindecarea – diversele daruri reprezentate de diverșii membri ai
echipei de slujire care veneau în spate în mașinile lor – toate trebuie să se nască în inima lui
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Dumnezeu. Compasiunea Lui trebuie să miște lucrarea noastră. Dragostea Lui trebuie să ne
constrângă și grija Lui trebuie să ne conducă (vezi 2 Corinteni 5:14). Altfel, chiar cele mai bune
intenții ale noastre și lucrarea Împărăției pot deraia și sfârși într-o epavă.
Compasiunea și Fiul ei
În visul anterior am văzut cât de important este să ne conducă mila lui Dumnezeu. Ea
trebuie să vină prima și toate lucrările urmează acea emoție divină. În următorul vis vom vedea
partea cealaltă a aceluiași adevăr. În acest vis am descoperit cum Karen și fiul ei împărțeau o zi
de naștere nu numai în aceeași, dar și în același an.
Așa cum am stabilit, Karen reprezintă pentru mine „compasiunea“, deci atunci vrem să
întrebăm: „ce înseamnă ca mila și roadele ei să aibă aceeași geneză?“ În mod normal, fructele
vin după ce copacul a crescut complet. De obicei un copil se naște după ce o femeie devine adult.
Dar cumva – într-un mod surprinzător – acest vis arăta ceva diferit.
Dumnezeu mi-a arătat cum roada compasiunii, care este slujirea, nu poate fi separată de
compasiunea însăși. Așa cum tocmai am spus, biblic vorbind, compasiunea ne îndeamnă spre
acțiune. Isus a simțit compasiune și a vindecat, a hrănit, a dat învățătură și a eliberat. El nu doar a
simțit compasiune și a plecat mai departe, lucrarea Lui a urmat imediat emoția de compasiune a
Împărăției.
Dacă chiar este compasiune din cer, ea ne va mișca întotdeauna spre acțiune. Nu este mult
timp între a simți și a face. Nu este o distanță sau o ruptură între conectarea cu emoțiile lui
Dumnezeu și eliberarea puterii Lui pentru a întâlni ușor nevoia. Este foarte important ca mila să
fie cea care ne inspiră acțiunile, dar este la fel de important ca acțiunea să urmeze imediat. Exact
cum este descris în vis – compasiunea s-a născut, și la fel și roada ei. Toate în același timp, fără
nicio distanță sau întârziere.
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ENERGIE PURTATĂ
PE ARIPILE INIMILOR NOASTRE
Din studierea Scripturii și din experiența personală de viață cred că revărsarea Duhului lui
Dumnezeu prin inimile noastre este purtată pe aripile imaginilor, emoțiilor, credinței și curgerii,
deoarece acestea reprezintă limbajul inimii. Să spunem altfel:
Puterea de vindecare a lui Dumnezeu vine pe aripile revelației, compasiunii, viziunii și
credinței, pe care le rostesc ca pe realitatea mea personală la timpul prezent.
Prin urmare, când slujesc vindecare vreau să mă uit cu ochii inimii mele în lumea spirituală
și să văd Împărăția lui Dumnezeu. Când fac asta, emoțiile Lui – credința Lui veșnică, revelația și
puterea – curg.
Iată ce fac eu, practic vorbind: mă uit să-L văd pe Isus cum îi dă har persoanei pentru care
mă rog (vezi Daniel 8:2-3; Evrei 12:1-2; 2 Corinteni 3:18; 4:18). Îmbrățișez inima Lui de
compasiune față de acea persoană și apoi fac și rostesc ce Îl văd pe Isus că face și spune,
mulțumindu-I pentru binecuvântările pe care le eliberează și crezând că s-a isprăvit.

SĂ TRĂIM ADEVĂRUL
Ce înseamnă să credem adevărul lui Dumnezeu? Răspunsul este: „să trăim adevărul“!
Acordul mental nu este suficient. În schimbarea spirituală noi migrăm între următoarele două
stiluri de viață:
■ De la a face rău în mod automat, instinctiv. Aici este locul în care cineva nu este
conștient de gândurile, imaginile și emoțiile interioare negative inconștiente.
■ La a face bine în mod automat, instinctiv. Asta se întâmplă când cineva, inconștient și
instinctiv, eliberează caracterul și puterea lui Hristos. (vezi Romani 2:13; Iacov 1:22; Galateni
5:22-24; 1 Corinteni 12:7-11).
Pentru a trece de la stilul de viață greșit la stilul de viață corect avem nevoie să:
■ Devenim conștienți de gândurile, imaginile și emoțiile negative automate.
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■ Devenim conștienți de cum să inversăm situația și să facem lucrurile corect.
■ Practicăm conștient să facem lucrurile corect (asta cere timp, repetiție și disciplină).

SĂ DOBÂNDIM NOI RĂSPUNSURI AUTOMATE
Odată ce am înțeles suficient cheile pentru a corecta un comportament, le practic până
când le fac instinctiv. Îmi dau mie însumi câteva săptămâni sau chiar câteva luni de practică
intențională, concentrată, pentru a dobândi o nouă abilitate. Odată ce abilitatea este dobândită,
am obținut o minte statornică. Mă concentrez exclusiv asupra voii și destinului lui Dumnezeu
pentru acest domeniu al vieții mele. Ochiul meu este statornic, clar, plin de lumină, fără niciun
pic de întuneric în el (vezi Luca 11:34).
Practica poate include să-mi imaginez binecuvântările promise ale lui Dumnezeu pentru
noi. Reprezentarea lor ne ajută să ajungem mai repede la scopul nostru. Cei care practică o
abilitate reprezentându-și-o în detaliu în mintea lor au descoperit că s-au perfecționat în acea
abilitate aproape la fel de repede ca cei care o practică fizic. O imagine chiar valorează o mie de
cuvinte, pentru că imaginile sunt limbajul inimii.
De exemplu, Dumnezeu ne spune să-i cinstim pe toți oamenii (vezi 1 Petru 2:17). Dacă în
timpul meu devoțional de dimineață voi practica vederea și onorarea oamenilor pe care îi voi
întâlni în acea zi, crezi că voi ajunge la realitatea de a-i onora pe toți oamenii mai repede decât
dacă nu aș practica reprezentarea realității în care știu că Dumnezeu vrea să trăiesc?
Dacă dezonorarea oamenilor este o problemă de care ai nevoie să te ocupi, atunci ai putea
folosi pentru o săptămână „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc convingerile“.
Convingerile pe care poate vrei să le înlocuiești sunt:
■ Ziua 1: „Este bine să-i dezonorez pe cei cu care nu sunt de acord.“
■ Ziua 2: „Este bine să-i dezonorez pe necredincioși.“
■ Ziua 3: „Este bine să dezonorez partidele politice care se opun partidului meu.“
■ Ziua 4: „Este bine să dezonorez Islamul.“
■ Ziua 5: „Este bine să dezonorez știrile.“
Continuă până când dezonorarea este înlăturată complet și înlocuită cu onorarea celor cu
care nu ești de acord. Asta nu înseamnă că acum ești de acord cu ei. Înseamnă pur și simplu că
nu ai un duh de reproș (o atitudine negativă) față de ei. Este cu adevărat greu să faci pe cineva să
fie interesat de mesajul mântuirii dacă în duhul tău îi dezonorezi. Ei vor simți disprețul și îți vor
întoarce spatele.
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În timpul tău devoțional, rămâi acordat la curgere, dându-i lui Dumnezeu oportunitatea de
a te face să conștientizezi diferitele rădăcini ce contribuie la dorința ta de a-i dezonora pe alții.
Folosește apoi pașii rugăciunii care te conduc spre un proces de înlăturare efectivă a acestor
rădăcini.
Notă: „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ are dea face în modul cel mai
detaliat cu înlăturarea unui tipar vast de diverse rădăcini spre o problemă, deci folosește acest
model pentru un proces de transformare deplină și completă. Da, îți ia 40 de minute să parcurgi
meditația audio cu ghid, dar dacă experimentezi o transformare reală a inimii vor fi printre cele
mai bune 40 de minute din săptămâna ta.
Dacă folosești doar foaia de lucru, fără ghidul audio, o poți parcurge în ritmul tău, care e
probabil cel mai bun. Asta înseamnă că o poți face în 30 de minute sau într-o oră. Dacă ai nevoie
să parcurgi acest devoțional cinci zile la rând, atacând dezonorarea din diferite puncte de vedere,
și scoți rădăcinile, ai petrecut cinci ore într-un exercițiu de rugăciune și ți-ai transformat radical
viața. Cât de grozav e!
În cele din urmă intrarea ta într-un nou mod de viață este completă și deplină. Aceasta este
spiritualitate creștină la lucru. Un adevăr estre învățat când îl trăiești.

CÂND SĂ TRECI LA ALTE STILURI
DEVOȚIONALE
Odată ajuns la o conștientizare automată, instinctivă a atitudinii inimii lui Isus în domeniul
pentru care te rogi, vei descoperi că atunci când începi timpul devoțional întrebându-L pe
Dumnezeu ce emoție ar vrea să lași deoparte, în loc să primești o emoție sau o convingere
negativă vei avea o emoție pozitivă luminându-ți mintea (în exemplele mele de mai jos a fost
„uniunea“). Asta înseamnă că ai reușit să te ocupi de acea problemă! Este timpul să mergi mai
departe. Poți continua prin a-I prezenta lui Dumnezeu o altă situație provocatoare cu care te
confrunți sau o emoție care te tulbură și cu care te lupți sau o problemă de sănătate cu care te
confrunți. Sau poți trece la un alt stil devoțional.57
Repetă meditațiile „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“ până ești transformat.
Am petrecut o săptămână de devoționale matinale căutând ungere și binecuvântare pentru o
conversație pe care urma să o am cu cineva de la o mare firmă de marketing cu care voiam să
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stabilesc o relație. Căutam să trec de la teama de respingere la o convingere că am putea lucra
împreună în armonie. Foloseam „Celebrarea noii Creații: Să înlocuiesc emoțiile“.
Șase dimineți la rând teama și separarea erau cuvintele care îmi apăreau când întrebam
„Ce emoție negativă ai vrea Tu să las deoparte?“ În cele din urmă, în a șaptea dimineață, a venit
răspunsul „uniune“. Am înțeles că aceasta nu era o emoție negativă pe care să o las deoparte.
Aceasta a fost înțelegerea că noua realitate era acum eliberată în conștiința mea, în inima mea și
în duhul meu. Acum transmiteam valuri de credință pentru uniune și parteneriat între mine și
această firmă de marketing. În ziua următoare am avut o conversație telefonică nemaipomenită
de o oră care a dus la o colaborare minunată și benefică pentru ambele părți.
Credința, energizată de dragoste, m-a adus în Țara Promisă a lui Dumnezeu în ceea ce
privește această situație!
Acel succes a însemnat că eram gata să trec la un alt domeniu al nevoii.
Erau alți responsabili de marketing cu care trebuia să comunic în săptămânile ce urmau.
Mi-am reprezentat asta și am întrebat: „Doamne, ce emoție vrei Tu să las deoparte?“ și am
început procesul de zidire a credinței, cu ungerea Duhului, pentru următoarea mea minune. Într-o
săptămână am primit un email de la ei prin care mă invitau la o convorbire telefonică.
Vorbesc despre un mod distractiv de a parcurge devoționale care aduce încontinuu
transformare și binecuvântare în viețile noastre! Experimentează propria ta „Celebrare a noii
Creații“ în viața ta. Ia-ți timp să te îndrăgostești de omul tău nou în Hristos!
Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său (Galateni 4:4)
Acum, desigur, vreau ca toate minunile să se întâmple pe loc. Dar timpul lui Dumnezeu nu
este timpul nostru. Avraam a primit nașterea supranaturală a lui Isaac după 25 de ani de când a
fost făcută promisiunea (vezi Galateni 21:5). Israeliții au intrat în Canaan la 40 de ani după ce li
s-a promis țara lui Israel (vezi Numeri 32:13). Responsabilitatea noastră este să trăim în credință
și chiar să murim în credință (vezi Galateni 2:20; Evrei 10:36-39; 11). Responsabilitatea lui
Dumnezeu este să aducă destinul Lui pentru viețile noastre în timp ce noi umblăm prin Duhul
Lui (vezi Galateni 5:25).

ESTE BINE SĂ CERI SEMNE?
David a cerut un semn de la Dumnezeu care să confirme că El era cu el. „Fă un semn
pentru mine“ (Psalm 86:17). Ghedeon I-a cerut lui Dumnezeu un semn (vezi Judecători 6:37152

40). Îi putem cere lui Dumnezeu un semn. Dumnezeu vrea să confirme, unei inimi smerite care
caută, că este pe calea cea bună și că El o sprijină.
Nu există niciun motiv pentru care să nu-I cerem lui Dumnezeu un semn de confirmare.
Poate fi despre orice – o confirmare de la un frate sau de la o soră, o circumstanță care să
confirme, un eveniment supranatural, orice alege Dumnezeu. El este unic în toate circumstanțele,
deci păstrează-ți urechile și ochii inimii deschiși astfel încât să recunoști semnul de confirmare a
prezenței și binecuvântării lui Dumnezeu când apare.

CHARITY

ARATĂ-MI UN SEMN
Înainte ca israeliții să ajungă în Canaan, Moise L-a rugat pe Dumnezeu să-i arate slava Lui
(Exod 33:18). Îmi place în special versetul 15 din acest capitol: „Apoi I-a spus: «Dacă nu mergi
Tu Însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici»“. Este remarcabil că Moise ar fi preferat să stea
în pustie cu Dumnezeu decât să intre în Țara Promisă fără El (Exod 33:15). Atât de mult prețuia
el prezența lui Dumnezeu. Ca și Moise, eu vreau să merg doar acolo unde mă conduce
Dumnezeu și vreau să merg acolo dacă merge și El.
Anul trecut, înainte să fie publicată cartea noastră Cum să-L auzi pe Dumnezeu prin visele
tale, mă întrebam ce urma să facă Domnul; cum urma să o folosească și unde urma să o ducă?
Drept răspuns la întrebarea inimii mele, Domnul m-a binecuvântat cu versiunea Lui asupra
situației mele printr-un semn dat unui prieten. Don, un colaborator cu dar profetic, a împărtășit o
viziune pe care Dumnezeu i-a revelat-o despre noua noastră carte ce urma să apară în curând.
El a văzut o pasăre colibri cu o geantă de poștaș, care livra cartea mea în întreaga lume.
Acest lucru i s-a părut extrem de semnificativ pentru că tocmai văzuse păsări colibri la sfârșit de
săptămână și remarcase cât de incredibil de rapide erau. Acum sunt aici și în secunda următoare
nu mai sunt; dacă ai clipi le-ai rata!
Viziunea lui Don a fost un semn de confirmare a viselor pe care le avusesem în cele două
nopți de dinainte. Cu două nopți în urmă, am visat că Dumnezeu trimitea plicuri pentru mine
(punând etichete cu adresa mea de retur pe corespondență) și era în mișcare (având cutii mobile
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împachetate și stivuite). Apoi, în noaptea de dinaintea viziunii lui Don, am visat despre o
„decolare“.
Când ne uităm la colibri descoperim că, dacă iei îi în considerare lungimea corpului lor,
chiar sunt cele mai rapide ființe de pe pământ, ceea ce era uimitor și reprezenta ceva ce nu am
știut înainte.
Asta m-a încurajat că mesajul cărții noastre despre interpretarea viselor urma să fie bine
primit. Dumnezeu mi-a arătat prin semnele din propriile mele vise și prin semnul de confirmare
din viziunea prietenului meu că El S-a ocupat de asta. Intimitatea cu El prin vise este mesajul Lui
și El este cel responsabil pentru livrare; eu sunt responsabilă doar cu ascultarea; rezultatele
depind de El.
Să practicăm meditația
Deci acelea sunt imaginile la care mă gândeam. Eu am practicat cu conștiinciozitate
meditația în fiecare zi, uneori de două ori pe zi, doar pentru că îmi place locul unde mă duce și
cum mă simt când sunt în duhul cu Dumnezeu.
Capitolul patru din Efeseni vorbește despre „a-L învăța pe Hristos“, ceea ce înseamnă „a
dezbrăca omul tău vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții
voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și
sfințenie pe care o dă adevărul“ (Efeseni 4:22-24).
Ce înseamnă asta pentru mine în această situație era că eu meditam la faptul că mă
simțeam nepregătită și nervoasă. Mă dezbrăcam de stres și îmbrăcam tăria lui Isus. Mă
dezbrăcam de anxietate și mă îmbrăcam cu ungerea Lui. Schimbam acele gânduri și emoții
nesănătoase cu unele care mă împuterniceau prin faptul că mă vedeam echipată complet cu harul
și înțelepciunea Lui.
Am petrecut timp simțindu-mă cât de bine se poate în timp ce finalizam cu succes
interviurile. Am petrecut timp imaginându-mi cât de recunoscătoare aș fi fost odată ce terminam
primele conferințe și oamenii erau binecuvântați de ceea ce învățau. Am intrat în acel spațiu în
momentele mele de meditație de dinainte ca lucrurile să se întâmple în lumea mea „reală“. Și
observând această versiune pozitivă, victorioasă a vieții mele, prin harul lui Dumnezeu, ea
colapsa. Credința atrage și viziunea colapsează și ceea ce doar am experimentat în timpul
meditațiilor mele a devenit apoi o realitate pe care am experimentat-o și în această lume naturală.
Mulți oameni au profețit că favoarea lui Dumnezeu este peste această învățătură, dar nu
voiam ca nesiguranțele sau problemele mele să împiedice avansarea mesajului Lui. M-am ocupat
de acest negativism, în momentele mele de meditație, alegând activ și intenționat să trăiesc în
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sinele meu aparținând noii creații. Odată ce am luat din drum omul meu vechi, voia lui
Dumnezeu și planurile Lui perfecte se puteau realiza pe deplin.
Acum, la numai un an, roada acestor meditații se vede și semnul Duhului Sfânt prin
viziunea prietenului meu de a duce acest mesaj întregii lumi s-a materializat. Timpul nostru cu
Sid Roth a fost primul meu interviu dat la televiziune58 Nicio presiune sau altceva de felul acesta!
Din fericire, are deja o jumătate de milion de vizualizări pe YouTube și am continuat să primim
mărturii minunate despre oameni care au găsit sens în visele lor după ce au urmărit această
singură emisiune. Slavă Domnului!
În același interval scurt de timp am avut privilegiul de a da învățătură despre adevărul lui
Dumnezeu referitor la vise în cadrul a peste patruzeci de evenimente în nouă țări din întreaga
lume. El este pasionat să-i întâlnească pe oameni în visele lor și vrea ca fiecare să știe asta! Sunt
recunoscătoare și onorată să fiu un purtător al acestui cuvânt.
Exact ca un canar, Dumnezeu arată prin asta că mesajul lui decolează și se mișcă repede. În
fiecare zi este o nouă oportunitate sau o altă mărturie extraordinară – atât de multă binecuvântare
încât abia pot ține pasul! Viața cu Duhul Sfânt este o aventură în desfășurare, plină de semne de
confirmare, de minuni și de toate lucrurile bune. Lui Îi place să mențină această călătorie
interesantă pentru noi! Tot ce trebuie să facem este să acordăm atenție și să remarcăm minunile
care sunt peste tot în jurul nostru. Întotdeauna este mai ușor să vedem lucrurile după care ne
uităm. Or, așa cum spune Isus – ce căutăm vom găsi cu siguranță (vezi Luca 11:9-10).

MARK

COMPASIUNEA ACCELEREAZĂ
MINUNILE DE VINDECARE
Știm că Isus a fost mișcat de compasiune să vindece (Matei 14:14). Ei bine, acum Institutul
HeartMath a dovedit că aceia care au coerență a inimii, însemnând că 1) se conectează cu inimile
lor și 2) eliberează compasiune cuplată cu 3) intenția de a vindeca sunt cei care văd întâmplânduse minuni de vindecare.
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Institutul HeartMath a condus un experiment uimitor cu mai mulți oameni care căutau să
streseze sau să relaxeze o moleculă ADN. Numai cei care 1) erau abilitați în ceea ce privește
coerența inimii, 2) chiar intrau în acea stare și 3) intenționau să schimbe ADN-ul puteau să
streseze sau să relaxeze o moleculă ADN.
Persoanele capabile să genereze rate înalte de coerență a inimii puteau schimba
conformația ADN-ului în funcție de intenția lor... Participanții din grupul de control au dat
dovadă de rate scăzute ale coerenței inimii și nu au putut modifica intenționat conformația ADNului.59
Poți citi un întreg articol care descrie acest experiment pe linkul de mai jos.60 (o versiune
identică, dar mai bine evidențiată se găsește la următorul link61) O discuție mai detaliată despre
coerența inimii și relația ei cu spiritualitatea creștină se poate găsi în Capitolul 11 al acestei cărți,
alături de un link pentru achiziția unui sistem de monitorizare a coerenței inimii, dacă ești
interesat.
Acestea oferă niște confirmări științifice absolut uimitoare ale versetelor: „I s-a făcut milă
de ea și a vindecat pe cei bolnavi (Matei 14:14) și ale credinței energizate de dragoste (vezi
Galateni 5:6).

COMPASIUNEA CUPLATĂ CU CREDINȚA
ELIBEREAZĂ MINUNI
Poate de aceea, atunci când unii oameni iau elementele Cinei cu intenția de a primi
vindecare, ei primesc o minune de vindecare. În timpul Cinei ei sunt într-o stare coerentă; sunt
atenți la inimile lor, exprimând recunoștință față de Domnul pentru lucrarea Lui terminată pe
cruce, unde El a cumpărat vindecarea pentru ei, pe care ei o primesc prin credință. Această
poziție eliberează sigur puterea de vindecare a lui Dumnezeu.
Unii oameni se roagă rugăciuni de mijlocire în timpul Cinei și văd că apare o transformare
spirituală uimitoare. Din nou, cred că este din cauză că ei au intrat în starea de coerență a inimii
și au simțit compasiunea lui Dumnezeu, pe care au cuplat-o cu credința (intenție clară).
Îmi amintesc de serviciile de vindecare ale lui Kathryn Kuhlman, la care am participat
acum câteva zeci de ani și unde am fost martorul multor minuni care au aut loc. Ea punea
mulțimea să cânte iar și iar „Isus, Isus, Isus, este pur și simplu despre acel nume“.
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Ei bine, sunt sigur că mulți oameni au intrat în starea de coerență a inimii în timpul acestei
închinări. Ei s-au acordat la inimile lor cu ușurință, simțind o emoție de recunoștință și credință
pentru a primi o minune. Predicarea, mărturiile și închinarea care L-a înălțat pe Isus i-au pregătit
cum trebuie. Dumnezeu i-a întâlnit cu o minune de vindecare!
Mulți au remarcat faptul că mai multe minuni se întâmplă când se organizează cruciade
evanghelice de vindecare în țările în curs de dezvoltare. Am observat asta eu însumi când am
mers cu un astfel de grup în India. Mi-am pus mâinile pe mulți oameni care au fost vindecați.
Gândindu-mă în urmă la asta, înțeleg acum că un ingredient adăugat la rugăciunile mele era
compasiunea sporită atunci când mă rugam. Poate acesta este un motiv cheie pentru care vedem
mai multe minuni în astfel de circumstanțe. Din fericire, acum pot să aduc o inimă de
compasiune înapoi în țara mea natală și să văd mai multe minuni întâmplându-se și aici.
Adesea îmi încep rugăciunile acordând atenție compasiunii lui Hristos care Îl face să
îngăduie ca trupul Său să fie biciuit pentru a obține vindecarea noastră. Cer ca aceeași
compasiune să fie eliberată în inima mea pentru persoana pentru care mă rog. Îi mulțumesc lui
Isus că prin rănile Lui El a obținut vindecarea pentru persoana pentru care mă rog. Declar că nu
tratez cu superficialitate acest sacrificiu pe care l-a făcut El. Îl onorez. Îl primesc cu recunoștință
și mulțumire. Rostesc vindecare pentru acest trup în numele lui Isus. Prin rănile Lui acest trup
este vindecat (vezi Isaia 53:5). Îi mulțumesc pentru eliberarea puterii Sale de vindecare și
primesc cu recunoștință întreaga vindecare pentru acest trup.
Cred că asta ajută la a aduce emoția de compasiune (compasiunea lui Hristos exprimată
prin inima mea) în ecuație când mă rog pentru oameni.

EXERCIȚII PRACTICE
Exercițiu de meditație: În fiecare din următoarele cinci zile, completează „Celebrarea noii
Creații: Să înlocuiesc emoțiile“62 (40 de minute). Poți alege să incluzi și „Râul Vieții“63, un
devoțional de 12 minute în care ești scufundat în Râul Duhului Sfânt.
Meditează la toate cele 12 apariții ale cuvântului splankna (compasiune) în Biblie.64
Făcând asta vei descoperi tot ce a spus Dumnezeu despre acest subiect în Scriptură și vei ajunge
în Top 1% oameni din lume cu o revelație despre compasiunea exprimată a lui Isus.
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Doamne, ce vrei să-mi arăți prin versetele care conțin cuvântul compasiune? Te rog
să-mi revelezi rolul compasiunii în eliberarea milei și puterii Tale de vindecare. Ce
vrei să fac pentru a crește în darul compasiunii? Ce vrei să-mi vorbești în legătură
cu ideea că dragostea este o emoție a Împărăției care energizează și care este rolul
emoțiilor în sănătate, vindecare și eliberarea minunilor? Îți mulțumesc, Doamne,
pentru ce îmi vorbești.
Roagă-te rugăciuni de vindecare pline de compasiune pentru câțiva oameni pe care îi
întâlnești în această săptămână și care au dureri. Simte compasiune puternică atunci când îți pui
mâinile peste ei, rostind că prin rănile Lui acest trup este vindecat. Vezi rănile lui Hristos de pe
spate. Simte compasiunea Lui, care a îngăduit să se întâmple asta. Eliberează această emoție a
Împărăției cu credință, văzând că actul de compasiune al lui Hristos a obținut vindecarea pentru
cel pentru care te rogi. Simte căldura și energia care ies din mâinile tale și intră în trupul lor. Este
uimitor! Îmi place să fac asta! Când te rogi pentru oameni, poți alege să folosești procesul de
vindecare în șapte pași.65
Sunt atins cu revelația înnoită că puterea de transformare a lui Dumnezeu nu este
rezervată pentru oameni de știință, ci este disponibilă tuturor celor care aud vocea Lui.
Cupleaz-o cu credința și compasiunea și acționează.
Note:
54 Charles Spurgeon, „Predica no. 3438: Compasiunea lui Isus“, 24 decembrie 1914,
Metropolitan Tabernacle, Londra, Marea Britanie.
55 www.cwgministries.org/Compassion
56 G. Kittel, Dicționar teologic al Noului Testament, vol. (Grand Rapids: Eerdmans and
Paternoster Press, 1985).
57 www.cwgministries.org/devotionals
58 www.youtube.com/watch?v=DgbR5oydRRw
59 „Îți poți schimba DNA-ul“, Institutul HeartMath, 14 iunie 2015, Schimbarea DNA prin
Intenție, http://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/personal-development/you-can-changeyour-dna.
60 http://laszlo.ind.br/admin/artigos/arquivos/ModulacaodoDNApelaenergiadasmaos.pdf
61 http://fiimplinit.ro/wp-content/uploads/modulation-of-dna.pdf
62 www.cwgministries.org/emotions
63 www.cwgministries.org/immersed
64 www.cwgministries.org/Compassion
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VINDECARE EMOȚIONALĂ:
STAREA DE VINDECARE
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Capitolul 8

EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI
ADUC GENE CARE VINDECĂ
Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre... și fiți recunoscători
COLOSENI 3:15
Întăriți prin credință... și sporind în ea cu mulțumiri
COLOSENI 2:7

Creierul uman are parte în fiecare secundă de 11 milioane de biți de informație, dar nu este
conștient decât de 50.66 Adevăratul sine este partea subconștientă din mine, pe care Biblia o
numește inimă. Din inimă curg izvoarele vieții (vezi Proverbe 4:23). Ea constă din răspunsurile
mele programate automat, dintre care unele apar natural și pe unele le-am preluat când m-am
îmbrăcat cu Hristos.
Zece milioane din acești biți de informație vin prin intermediul ochilor, în timp ce numai
100.000 de biți de informație vin prin intermediul urechilor.67 Da, imaginile sunt limbajul inimii
și imaginile sunt locul unde se află lucrurile. Noi ne schimbăm în timp ce privim (vezi 2
Corinteni 3:17-18; 4:18). Asta mă ajută să înțeleg parțial puterea uimitoare de transformare
generată dacă mă uit pur și simplu timp de câteva minute la realitatea noii mele creații în Hristos.
Transformarea apare când privim!
Cât de repede se poate întâmpla vindecarea? O globulă roșie din sânge poate face un
circuit complet al trupului tău în 20 de secunde, deci ceea ce vedem sau ne imaginăm îmi poate
afecta sănătatea în câteva minute, dacă nu cumva secunde.68 Eu aleg să văd doar promisiunile lui
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Dumnezeu ca și cum ar fi deja împlinite în viața mea. Acea imagine aduce spre mine destinul
meu.

BENEFICIILE MENȚINERII ATITUDINILOR
ÎMPĂRĂȚIEI DE RECUNOȘTINȚĂ ȘI
MULȚUMIRE
Sunt multe beneficii ale păstrării atitudinilor Împărăției, inclusiv relații îmbunătățite, o
sănătate fizică și mentală mai bună, empatie mai mare, agresiune redusă, somn mai profund,
stimă de sine îmbunătățită și lungime îmbunătățită a telomerilor69, pentru a numi doar câteva
dintre ele.
Scripturile menționează emoțiile Împărăției:
1. „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea...“ (Galateni 5:22).
2. „Împărăția lui Dumnezeu este... neprihănire și pace și bucurie în Duhul Sfânt“ (Romani
14:17).
3. „Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre... cântând cu mulțumire în inima
voastră... mulțumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl“ (Coloseni 3:15-17).
4. „O inimă veselă este un bun leac...“ (Proverbe 17:22).
5. „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile“ (Efeseni 5:20). „Mulțumiți
în toate lucrurile“ (1 Tesaloniceni 5:18).
6. „Fiindcă am primit dar o Împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori“
(Evrei 12:28).
7. „Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii“ (Efeseni 6:15).
Cer atenția asupra Împărăției, în exclusivitate, în viața mea! Niciodată nu aș medita la răul
prezentat la știri, deoarece asta ar susține atenția asupra unei calamități și frici și poate ușor să
aducă disperare. Lui Isus I-ar fi fost greu să trăiască în pace, nădejde și dragoste dacă ar fi
meditat la răul din Imperiul Roman. Principalul motiv, din câte văd eu, pentru a scana știrile ar fi
să știu cum să mijlocesc eficient.
Orice este adevărat, orice este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fată bună și orice laudă, aceea să vă
însuflețească (Filipeni 4:8-9).
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Să nu fii recunoscător nici măcar nu este o opțiune.
Pentru că, în mijlocul belșugului, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu
dragă inimă, vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe
care-i va trimite Domul împotriva ta. El îți va pune pe grumaz un jug de fier până te va nimici.
Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu
zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o vei înțelege (Deuteronom 28:47-48).
Descrierea distrugerii continuă încă zece versete.

CHARITY

ATITUDINEA DE RECUNOȘTINȚĂ A LUI IONA
Imediat a doua după compasiune, recunoștința este cea mai puternică stare emoțională în
care putem trăi. Vedem un exemplu în legătură cu asta în povestea lui Iona din Vechiul
Testament. Experiența lui de a fi înghițit de un pește și apoi scuipat înapoi este incredibilă! Ceea
ce poate am trecut noi cu vederea însă este ce a făcut Iona imediat înainte să fie eliberat din burta
peștelui. Chiar este impresionant, pentru că, în ciuda tuturor lucrurilor care nu mergeau bine la
acel moment în lumea lui Iona, el încă a găsit ceva pentru care să fie recunoscător.
În al doilea capitol din Iona el se roagă și spune: „Îți voi aduce jertfe cu un strigăt de
mulțumire... Mântuirea vine de la Domnul“ (Iona 2:9).
Vedem chiar în versetul imediat următor răspunsul lui Dumnezeu la mulțumirea lui Iona:
„Atunci Domnul i-a poruncit peștelui să-l verse pe Iona pe pământ“ (Iona 2:10).
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har și un tată generos și știm că orice dar bun este de
la El (vezi Iacov 1:17). Îi place când copiii Lui apreciază ce a făcut El pentru ei! Care tată nu ar
aprecia asta? În viața lui Iona vedem clar și puternic cum recunoștința mișcă inima lui
Dumnezeu, de aceea alegem să mulțumim în orice împrejurare, și astfel nu oprim curgerea
Duhului Lui în viețile noastre (vezi 1 Tesaloniceni 5:18-19).
Mai mult decât vindecat
La fel, în Luca 17 citim povestea despre zece leproși care au strigat la Isus. El le-a spus să
meargă să se înfățișeze înaintea preoților și Scriptura spune că au fost „curățați“ pe drum. Unul
dintre bărbați, când a realiza că fusese „vindecat“, s-a întors la Isus pentru a-I mulțumi. Doar
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atunci, după ce a fost exprimată mulțumirea, Isus a declarat că omul a fost făcut „întreg“ (vezi
Luca 17:14-19).
Există trei cuvinte grecești distincte folosite în fiecare din aceste versete. În timp ce
primele două (katharizó în versetul 14 și iaomai în versetul 15, Strong’s G2511 și G2390)
vorbesc despre minunea extraordinară a vindecării fizice, cuvântul grecesc folosit în versetul 19
este și mai cuprinzător. Cuvântul tradus „făcut bine“ sau „întreg“ este sozo, care vorbește nu
numai despre vindecare fizică, ci și despre vindecare spirituală și emoțională (Strong’s G4982).
Este un cuvânt all-inclusive care se folosește pentru a indica eliberare radicală, protecție,
recuperare și restaurare, salvare adevărată sub toate aspectele.
Isus a vindecat trupul leprosului, dar ce a eliberat vindecarea completă sozo de o viață de
stres psihologic și traumă emoțională ca om necurat proscris în societate? Ce emoție născută în
duhul a eliberat puterea de vindecare a cerului în duh, suflet și trup?
Recunoștința. Credința exprimată printr-o inimă recunoscătoare.
În mod clar, nu putem supraestima valoarea trăirii în recunoștință. Asta ne schimbă din
interior spre exterior, colapsând fiecare binecuvântare pe care o apreciem în lumea noastră.
Numai unul dintre leproși a primit manifestarea totală a vindecării complete sozo. Și secretul lui
pentru a elibera acea binecuvântare a fost pur și simplu faptul că a fost găsit recunoscător (vezi
Luca 17:16).
Să-i predăm pe „când“ și „cum“
Am meditat la aceste adevăruri și la importanța recunoștinței din inimă în eliberarea
binecuvântărilor lui Dumnezeu în viețile noastre și în acel loc al meditației am avut un alt vis.
În vis, poștașul a venit, a intrat pe aleea noastră și am crezut că va lăsa niște colete. Am
mers să mă întâlnesc cu el, dar plecase deja, ieșind de pe alee și ajungând în stradă. Am verificat
cutia poștală, dar nu era nimic acolo. Era clar că așteptam ceva, dar nu eram îngrijorată în
legătură cu asta. Am coborât dealul să merg acasă, dar atunci poștașul s-a întors și a condus din
nou pe aleea noastră și s-a oprit chiar în spatele meu.
El a ieșit și mi-a dat mai mult decât mă așteptam – trei pachete diferite de cadouri. Unul
mare în partea de sus avea aproape forma unui platou vegetarian, deși nu asta era în interior (nu
le-am deschis, pur și simplu știam). Am primit toate cadourile și, cu o voce puternică și plină de
bucurie am strigat către poștaș: „O zi a recunoștinței fericită!“
Principiul lui Dumnezeu este: Noi ne așteptăm pe deplin la lucruri mari, dar îi predăm pe
„când“ și „cum“. În vis eu nu știam când sau cum erau livrate cadourile mele și nu s-a întâmplat
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când și cum mă așteptam. Dar am fost recunoscătoare chiar înainte să primesc binecuvântările și
totul s-a dovedit a fi chiar mai bine decât m-am gândit.
În primul rând, vedem că darurile/binecuvântările chiar m-au urmărit și m-au ajuns! Eu nu
mă străduiam și nu strigam după poștaș să se întoarcă. Doar mi-am văzut de viața mea, trăind ca
și cum rugăciunile mele primiseră deja răspuns și binecuvântările erau pe drum. M-am întors și
apoi el a venit în spatele meu cu darurile. Acesta este un instantaneu grozav al Deuteronom 28:2
și al modului în care binecuvântările vin peste noi și ne ajung.
Faptul că erau trei pachete cu daruri este ca o imagine a mamei mele de Crăciun – să dai un
singur cadou nu este niciodată suficient! De exemplu, putem să ne rugăm și să observăm în
meditația noastră o anumită binecuvântare și Îi cerem ceva lui Dumnezeu. Ei bine, Tatăl este
gelos pentru bucuria noastră și vrea întotdeauna să ne dea lucruri bune. În același timp, și Isus
vrea să răspundă la rugăciunile noastre, și Duhul Sfânt sigur nu vrea să fie lăsat pe dinafara când
noi primim binecuvântări! Deci primim daruri/binecuvântări/răspunsuri de trei ori, ceea ce este
mult mai mult decât am putea cere sau crede. O trinitate de binecuvântare.
Proclamarea mea entuziastă „O zi a recunoștinței fericită!“ arată că, deoarece eu trăiam în
emoțiile Împărăției și în energia de bucurie și recunoștință – fără îngrijorare și predată complet
lui „când“ și „cum“ ale lui Dumnezeu – atunci binecuvântările erau aduse toate la mine. Apoi
darurile au apărut. Nu a trebuit să mă lupt și să lucrez pentru ele. În loc de asta, ca platoul de care
am amintit, este ca și cum tot ce voiam și chiar mai mult îmi era dat cu ușurință și prezentat,
toate „dăruite mie pe un platou de argint“.
1 Ioan 5:14-15 spune că „Aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui, că dacă
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că
suntem stăpâni (avem deja) pe lucrurile pe care I le-am cerut.“
Este ușor să fim recunoscători odată ce ne-am primit binecuvântările, și Dumnezeu ne lasă
să știm că le avem deja. El ne-a dat totul când L-a dat pe Isus, deci totul este deja al nostru.
Putem să fim mulțumitori și plini de pace acum și să trăim ca și cum rugăciunile noastre au fost
deja ascultate, pentru că am cerut după voia Lui. Pentru că am cerut după voia Lui, El ne-a auzit
și deci știm că avem deja ceea ce I-am cerut.
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MARK
„Recunoștința este frecvența primirii“

EMOȚII CARE VINDECĂ
Văzând trupul meu ca fiind deja vindecat, simt acum emoția trupului meu deja vindecat,
prin faptul că văd împlinit acest lucru!
Când mă uit la o imagine a viziunii lui Dumnezeu despre realitatea mea viitoare, trăiesc
acum în momentul viitor. Sunt plin de recunoștință pentru că sunt entuziasmat că sunt viu și că
experimentez această realitate vindecată sau destinul împlinit acum.
Biblia spune să închei rugăciunea în starea emoțională de recunoștință. „Nu vă îngrijorați
de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cu rugăciuni
și cereri, cu mulțumiri“ (Filipeni 4:6). Recunoștința nu este doar o frază pe care o adaug la
finalul rugăciunii mele, „Doamne, sunt recunoscător că ai auzit“. Este o emoție de recunoștință și
mulțumire.
Această recunoștință trebuie să reprezinte mai mult decât cuvinte, trebuie să fie mai mult
decât o emoție falsă. Trebuie să fie o emoție adevărată, generată de gândurile și imaginile din
mintea mea. Realizez asta privind în lumea nevăzută la promisiunea lui Dumnezeu împlinită. Îți
amintești de Avram privind milioanele de stele ca fiind milioanele de copii ai lui? Lucrul la care
mă uit produce o reacție emoțională. Mintea mea semnalează emoțiile de recunoștință și
mulțumire care inundă ființa mea, provocând o cascadă de milioane de răspunsuri chimice de
vindecare în tot trupul meu, deci trupul meu este acum în starea de vindecare!
Desigur, asta nu neagă deloc realitatea spirituală că atunci când mă uit la promisiunile lui
Dumnezeu ca fiind împlinite este generată credință, ceea ce eliberează puterea supranaturală a lui
Dumnezeu (vezi Geneza 15:5-6). Tocmai am activat minunile și darurile de vindecare în viața
mea păstrând în mintea mea o imagine a promisiunii împlinite a lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni
12:28).
Emoțiile Împărăției scriu pe deasupra răspunsuri în mintea și în trupul tău.
Minunile apar când există credință și emoții intensificate ale Împărăție. Împreună ele
eliberează puterea Duhului. Deci primește promisiunile rostite și viziunile lui Dumnezeu pentru

165

viața ta. Vezi-le ca fiind împlinite și emoțiile Împărăției de compasiune, bucurie, recunoștință
izbucnesc cu putere.
Acum ai 1) deschis noi receptori, 2) semnalat noi gene în moduri noi și 3) eliberat puterea
Duhului Sfânt, toate acestea promovând vindecarea.
Dacă am nevoie de un trup vindecat, îmi imaginez cum arată organul sau partea trupului
vindecată și privesc ferm această imagine, văzându-L pe Isus restaurând acea zonă cu lumina și
puterea Lui de vindecare. Rostesc încurajare iubitoare peste acea parte a trupului meu pentru că
știu că dragostea și compasiunea poartă puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Curăț amintirile
celulelor și mă pocăiesc de convingeri nedumnezeiești. Apoi poruncesc duhurilor rele conectate
cu acea problemă să plece.
Modelul de devoțional „Celebrarea noii Creații: Să locuiesc emoțiile“ mă conduce prin toți
acești pași, deci nu este ratat niciunul. Piloții aerieni folosesc o listă de verificare pentru a se
asigura că au realizat fiecare pas și că vor reuși decolarea. Și eu aleg să folosesc lista de
verificare a devoționalului „Celebrarea noii Creații“ pentru că vreau să mă asigur că decolez și
mă avânt cu succes în Duhul, primind vindecarea mea și destinul meu.
Convingerile și emoțiile locuiesc în celulele noastre, nu doar în mintea noastră.
Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri
nelegiuite în inima ta? (Ieremia 4:14)
Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor (Eclesiastul
7:9).
Odată ce celulele noastre sunt curățate și pline cu emoțiile lui Dumnezeu și cu lumina Lui,
trupul nostru este în starea de vindecare.
„Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat (1 Ioan 3:3).
Deci eu trec printr-un proces de purificare când mă curățesc de convingerile și emoțiile
nedumnezeiești.
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SĂ TRĂIEȘTI IUBIT
Dumnezeu nu a creat angajați pentru o corporație sau soldați pentru o armată. El a creat
copii pentru o familie. Aceasta este inima Lui pentru noi și motivul nostru de a fi – pentru ca El
să ne poată iubi!
Nu numai atât, dar, pentru că suntem făcuți după chipul Lui și El este dragoste, noi suntem,
de fapt, cablați pentru dragoste. În cartea sa Switch On Your Brain: The Key to Peak Happiness,
Thinking, and Health, neurologul dr. Caroline Leaf ne învață cum s-a dovedit științific că noi nu
avem circuite pentru frică; frica este un răspuns învățat.70 Știm că în dragoste nu există frică, deci
vedem încă o dată, chiar prin psihologia noastră, cum Dumnezeu ne-a crea numai pentru
dragoste (vezi 1 Ioan 4:18).
De fapt, există un termen, optimism bias, pentru a descrie faptul fenomenal că noi toți
tindem în mod natural și instinctiv să exprimăm emoții pozitive, să gândim gânduri sănătoase și
să sperăm la ce e mai bun.71 Dragostea, bucuria, pacea – aceste emoții ale Împărăției sunt cele
care tindem să ne preocupe și orice altceva care este contrar interferează cu designul perfect al
lui Dumnezeu. Teama, mânia și neiertarea scurtcircuitează sistemele noastre și provoacă stres
neurologic și biochimic, dar și emoțional și spiritual.
Sunt atât de multe versete care ne învață despre conexiunea dintre minte/trup și inimă.
Știm că propășim și avem o stare bună de sănătate până la nivelul la care sufletul nostru are o
stare bună de sănătate (vezi 1 Ioan 3). Și eu apreciez în mod special ce spune în Proverbe 14:30
Aramaic Bible in Plain English: „Cel care își domolește mânia este un vindecător al inimii sale
și invidia este o degradare a oaselor.“
Poate le-am considerat mai degrabă refrene poetice și nu le-am luat literal, dar știința a
reușit în cele din urmă să ajungă la înțelepciunea antică și studiile de cercetare confirmă adevărul
lor. Domnul ne lasă să știm în termeni ce nu dau loc îndoielii că emoțiile negative aduc
repercusiuni fizice negative în trupul nostru. Înțelegerea care ne întărește, totuși, este că și opusul
este adevărat – când ne potolim mânia, ne vindecăm inima. Când umblăm în dragoste și iertare și
emoții pozitive, și asta are un efect similar de transformare în bine în trupurile noastre.
Dumnezeu nu ne-a dat reguli de dragul regulilor; El vrea literalmente să ne dea instrucțiuni
despre cum să avem cel mai bine grijă de noi înșine. De fapt, cuvântul ebraic pentru „poruncă“
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(mitzvah) se traduce și prin „prescripție“, deci vedem cum poruncile lui Dumnezeu sunt o
prescripție pentru noi care activează genele de vindecare și ne menține sănătoși. Proverbe 19:16
afirmă asta astfel: „Cine păzește porunca lui Dumnezeu își păzește sufletul“. Legile Lui chiar
sunt pentru binele nostru!
Pentru a rezuma, putem să ne gândim la o imagine simplă: dacă umplem rezervorul de
carburant al mașinii noastre cu sirop de ciocolată, știm că asta nu va alimenta motorul și mașina
nu va merge nicăieri. La fel, când ne umplem inimile și mintea cu negativism nu vom ajunge
prea departe.
Combustibilul vieții noastre este reprezentat de pace și credință, compasiune și
recunoștință. Am fost concepuți în primul rând și cel mai important, mai presus de orice altceva,
pentru a iubi și a fi iubiți. Dragostea lui Dumnezeu este energia pe bază căreia am fost creați să
funcționăm, deci trebuie să practicăm oferirea și primirea ei. În fiecare moment al fiecărei zile
trebuie să învățăm să trăim iubiți.

MARK

COERENȚA: O STARE OPTIMĂ
DE FUNCȚIONARE
Cercetarea Institutului HeartMath a arăta că generarea unor emoții pozitive susținute
permite o mutare a întregului trup care este o stare măsurabilă. Această stare este numită
coerență deoarece este caracterizată de o ordine și armonie mai mari în mintea, emoțiile și trupul
nostru, ceea ce duce la o funcționare optimă. Cresc intuiția, creativitatea și cunoașterea, se
îmbunătățesc performanțele și apar schimbări favorabile în echilibrul hormonal.
Mai simplu spus, trupul și creierul nostru lucrează mai bine, ne simțim mai bine și avem
performanțe mai bune, așa cum se vede în graficul de mai jos. Respirația, bătăile inimii și
presiunea sângelui vin toate în coerență cu o inimă mulțumitoare! Noi toți am experimentat
opusul acestei stări. Când ne temem sau suntem mânioși, respirația și presiunea sângelui cresc.
Când ne e rușine, fața se înroșește. La fel, starea emoțională de apreciere afectează sănătatea
întregului trup, dar într-un mod pozitiv.
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Capitolul 11 al acestei cărți descrie folosirea de către mine a monitorului pentru inimă
emWave®2, pe care l-am cumpărat prin Institutul HeartMath. Acest instrument măsoară nivelul
de coerență a inimii pe care îl are o persoană și produce grafice sus, arătându-ți nivelul curent de
coerență a inimii sau lipsa acesteia. Scopul este de a fi un instrument de training care să te ajute
să muncești și să trăiești în starea de coerență a inimii sau în ceea ce eu numesc emoțiile
Împărăției.
Noi avem un creier în inimile noastre!
■ Inima trimite mai multe semnale spre creier decât trimite creierul spre inimă!
■ Creierul răspunde continuu la semnalele inimii.
■ Când modelul ritmului inimii este neregulat și dezordonat, semnalele care circulă de la
inimă spre creier inhibă abilitatea noastră de a gândi clar, de a ne aminti, de a învăța, de a judeca
și de a lua decizii eficiente. Când suntem în aceste stări de incoerență a inimii adesea acționăm
impulsiv și neînțelept (de exemplu, stresul ne afectează funcțiile).
Din Conexiunea Inimă-Creier72, de Institutul HeartMath

EPIGENETICĂ: SĂ PORNIM
ȘI SĂ OPRIM GENELE
Nouăzeci la sută din genele noastre sunt influențate de mediul lor, care la rândul lui este
influențat de procesele noastre de gândire.
■ Epigenetică înseamnă literal „deasupra genelor“. Asta se referă la controlul genelor nu
din ADN, ci din mesajele care vin din afara celulei – cu alte cuvinte, din mediu.
■ Creșterea răspunsului la stimuli înseamnă să activezi o genă; adică gena este exprimată.
■ Scăderea răspunsului la stimuli înseamnă să dezactivezi o genă, adică gena este
reprimată.
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GENELE SE POT SCHIMBA ȘI CHIAR O FAC!
Gemenii identici în același mediu au modele epigenetice similare, în timp ce gemenii
separați și care trăiesc stiluri de viață diferite au fost descoperit ca având de patru ori mai multe
gene exprimate diferit. Mediul afectează genele!73
Citate uimitoare despre epigenetică:
■ „Dacă îți schimbi gândurile, de fapt îți schimbi biologia“ – Bruce H. Lipton, PhD. Autor
al Biologiei convingerii. Aici este un video de opt minute de la dr. Lipton.74
■ „Când e nevoie de produsul unei gene, un semnal din mediul său, nu o proprietate
emergentă a genei înseși, activează expresia acelei gene“ – H.F. Nijhout.75
■ Genele defecte cauzează mai puțin de 1% din toate bolile. Acest articol76 combate
concepția curentă greșită că noi suntem controlați de genele noastre.

STRESUL: UNA DINTRE CAUZELE
CU CEA MAI MARE CONTRIBUȚIE
LA SCHIMBAREA EPIGENETICĂ
Stresul îți scoate trupul din echilibru. El vine sub trei forme – stres fizic (traumă), stres
chimic (toxine) și stres emoțional (teamă, îngrijorare, stres, stare de a fi copleșit etc.). Fiecare tip
poate declanșa peste 1.400 de reacții chimice și produce mai mult de 30 de hormoni și
neurotransmițători.77
Stresul trimite sânge spre extremitățile noastre, dându-ne putere în plus în brațe și picioare
pentru luptă sau fugă. „Răspunsul la stres“ este conceput pentru situații de urgență, după care se
presupune că ne întoarcem repede la starea normală în care sângele curge înapoi dinspre
extremități spre organele interne și genele se întorc la munca lor obișnuită de vindecare și
restaurare.
Dar dacă trăim în stres constant atunci ne împiedicăm trupurile să ia parte la procesele lor
normale de vindecare. E ca și cum ai trăi într-o țară în care 98% dintre resurse sunt cheltuite pe
apărare și nu mai rămâne nimic pentru celelalte servicii de care are nevoie o cultură. În cazul
trupului omenesc, procesul de restaurare este oprit. Când este într-o stare de stres trupul se
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întreabă constant: „Sunt bine? Unde e sigur să fiu? Cât va dura această amenințare?“ Starea de
stres este opusă celei de a rămâne în Hristos, de a trăi în pace, de a te încrede și a te preda grijii
plini de dragoste a Tatălui nostru ceresc.
Numai gândurile pot porni și opri 2.200 de gene.
Când 20 de voluntari au primit opt săptămâni de training despre cum să meditezi, a fost
determinat faptul că atunci când acest „răspuns al relaxării“ le-a cuprins trupurile 1.561 de gene
au arătat o schimbare:
■ 874 au pornit pentru vindecare
■ 687 s-au oprit față de stres
Cei mai experimentați în a medita au avut schimbări în 2.209 gene. Unele schimbări au
apărut după numai o sesiune de meditație. Genele care erau activate au implicat funcția
imunității și metabolismul energiei. Printre genele care au fost oprite s-au inclus cele legate de
inflamații și stres.78
Dieta și exercițiile reglează genele
TREI LUNI DE DIETĂ ȘI DE EXERCIȚII

ȘASE LUNI DE EXERCIȚII REGLEAZĂ

REGLEAZĂ 500 DE GENE

7.000 DE GENE

În trei luni, 31 de bărbați cu risc scăzut de

Un studiu realizat în Suedia timp de șase luni

cancer la prostată au putut să activeze 48 de

pe 23 de bărbați sănătoși, puțin

gene (cele mai multe având de-a face cu

supraponderali, care au trecut de la a fi relativ

suprimarea tumorii) și să oprească 453 de

sedentari la a face cursuri de aerobic în medie

gene (cele mai multe având de-a face cu

de două ori pe săptămână, a arătat că ei au

creșterea tumorii) pentru că au urmat un

alterat epigenetic 7.000 de gene – aproape 30

regim intensiv de viață și de nutriție. Ei au

de procente din numărul total de gene din

pierdut în greutate și și-au redus obezitatea

întregul genom uman!

abdominală, presiunea sângelui și profilul
lipidelor în trei luni.
Vizualizarea produce schimbări în trupul unei persoane
Într-un studiu Harvard, subiecții cercetării, care nu mai cântaseră niciodată la pian înainte,
dar practicaseră mental un exercițiu simplu de pian cu cinci degete, două ore pe zi timp de cinci
zile, au avut aceleași schimbări în creier ca subiecții care au practicat fizic aceeași activitate.
Zona din creierul lor care controlează mișcarea degetelor a crescut dramatic, permițând creierului
lor să arate ca și cum experiența pe care și-au imaginat-o chiar s-a întâmplat. Ei au instalat un
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hardware neurologic (circuite) și un software (programe), creând astfel noi hărți ale creierului
numai cu ajutorul gândurilor.79 Într-un studiu realizat în Franța, subiecții care și-au imaginat că
ridică greutăți mai mari și-au activat mușchii mai mult decât cei care și-au imaginat că ridică
greutăți mai ușoare.80
Repetiția mentală face ca genele să răspundă în moduri noi!
Dacă privești o imagine interioară, ea va deveni mai reală decât mediul exterior. Creierul
răspunde la ceea ce vezi în interior la fel de bine ca la ceea ce vezi în exterior. Dacă vezi noua
creație care ești și te îndrăgostești de ea și vezi promisiunile lui Dumnezeu pentru tine ca fiind
deja împlinite (așa cum a făcut Avraam în Geneza 15:5), atunci inima ta și trupul tău vor începe
să experimenteze acest eveniment viitor în momentul prezent. Vei semnaliza gene noi în moduri
noi pentru a se pregăti de acest eveniment viitor imaginat. Trupul tău se transformă într-o mașină
de vindecare și credința atrage spre tine puterea lui Dumnezeu care lucrează minuni.
Folosirea improprie a ochilor inimii mele înseamnă să-i folosesc pentru a vizualiza scene
care produc îngrijorare, teamă, anxietate, îndoială, poftă, negativism, întuneric sau pesimism.
Folosirea corectă a ochilor inimii mele înseamnă să-i folosesc pentru a vizualiza
promisiunile lui Dumnezeu – sus de partea mea (vezi Fapte 2:25; Evrei 12:1-2), Dumnezeu
domnind pe pământ de pe tronul Lui cu lumină din cer (vezi Apocalipsa 4), Dumnezeu făcând ca
toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru, Împărăția lui Dumnezeu crescând
întotdeauna și cea a lui satan scăzând (vezi Isaia 9:7), Biserica ucenicizând toate națiunile (vezi
Matei 28:19) etc.

SĂ MĂ ÎMBRAC CU HRISTOS
Dacă în meditația ta zilnică „Celebrarea noii Creații“ practici în mod regulat o nouă serie
de imagini, comportamente și experiențe care sunt ceea ce Dumnezeu a revelat ca fiind destinul
Lui pentru tine, atunci creierul tău chiar se schimbă fizic. El instalează noi circuite neurologice.
Începe să arate ca și cum experiența deja s-a întâmplat. Trupul tău produce schimbări epigenetice
care duc la schimbări structurale și funcționale în trupul tău. Acum trăiești ca noua ta creație și
nu ca omul vechi din trecut. Tu ai murit și viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (vezi
Coloseni 3:3).
V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință (Coloseni 3:10).
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Schimbă-ți inima: schimbă-ți viața.
Meditația spirituală face posibil acest lucru. Închizi ochii și vezi încă o dată scena
promisiunilor lui Dumnezeu pentru tine referitoare la viața ta, sănătatea ta, familia ta, viitorul tău
și destinul tău. Când te uiți atent la aceste lucruri, ești transformat (vezi 2 Corinteni 3:17-18;
4:17-18).
Când repeți acest destin sau această promisiune, ele îți devin familiare. Inima și mintea ta
sunt reconectate pentru a crede și a primi ceea ce privești cu atenție și a răspunde prin credință și
ascultare. Trupul tău se schimbă! Mii de gene sunt activate sau dezactivate pentru a face azi din
acest viitor posibilitatea ta. Uită-te la această nouă realitate, observând fiecare detaliu,
memorându-le, conectându-ți din nou mintea și inima pentru a primi.
Combină emoțiile de compasiune, bucurie, recunoștință și încântare știind că ceea ce vezi
pe ecranul din interiorul minții tale este adevărata ta realitate în Hristos! Emoțiile Împărăției îți
scaldă trupul în neurochimia care ar fi prezentă dacă acel eveniment viitor chiar s-ar întâmpla
acum. Experimentezi un gust al acestei experiențe viitoare acum!
Creierul și trupul tău nu cunosc diferența dintre a avea o experiență reală în viața ta și a-ți
imagina doar și a te gândi la o experiență. Neorochimic vorbind, este același lucru. Deci creierul
și trupul tău încep să creadă că trăiesc cu adevărat în prezent noua ta creație în Hristos.

TRANSFORMARE
Menținând atenția asupra a cine ești în Hristos și nelăsând niciun alt gând să te distragă, în
câteva momente închizi volumul circuitelor neuronale conectate la omul vechi, ceea ce începe să
închidă vechile gene, și tu conectezi noi gene în moduri noi.
Când continui să combini rhema și viziunea lui Dumnezeu cu emoțiile Împărăției de
compasiune și recunoștință, inima și mintea ta lucrează împreună și tu ești transformat în
asemănarea cu El. În acest punct, creierul și trupul tău au fost transformate dintr-o consemnare a
trecutului tău (care se proiecta în prezentul tău) într-o hartă care te ghidează spre viitorul tău.
Rugăciunea poate schimba celulele de la mare distanță, instantaneu!
Când ADN-ul unui om a fost separat de trupul lui, o schimbare din gândurile lui a adus o
schimbare instantanee în ADN-ul lui, acel om fiind la 350 de mile distanță.81 Pentru că noi
suntem parte a Trupului lui Hristos, ne schimbăm unul pe altul chiar și de la distanță. Biblia ne
învață clar că acest lucru este posibil prin rugăciune.
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Medicina epigenetică și noua biologie a intenției
Te încurajez să citești fascinanta, amuzanta carte Un geniu în genele tale, de Dawson
Church, care este ușor de înțeles pe deplin. Nu este o carte creștină și, deși nu sunt de acord cu
tot ce scrie în ea, știu că vei fi inspirat să concepi intenții ferme de a trăi în credință, nădejde și
dragoste, așa cum Biblia te învață să descoperi toate beneficiile vindecătoare ale unui asemenea
stil de viață.
În cele ce urmează sunt doar câteva statistici și citate din cartea lui Dawson pe care le-am
comparat cu Scriptura.
■ Oamenii care Îl văd pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care judecă au un declin al
celulei CD4 (ajutorul) de peste două ori mai mare decât cei care nu Îl văd pe Dumnezeu ca fiind
judecător.82 „Dumnezeu este dragoste“ (1 Ioan 4:16).
■ Numai 23 de procente dintre oameni Îl văd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu
binevoitor.83 Dacă ai un jurnal în ambele direcții84, îți garantez că ai învățat să-L vezi pe
Dumnezeu ca fiind iubitor și bun.
■ Conflictul încetinește vindecarea cu 40%.85 De aceea noi rostim numai cuvinte de zidire
pentru nevoia de moment și facem efortul de a trăi în pace cu toți oamenii (vezi Efeseni 4:29;
Romani 12:18).
■ Cei care fac fapte altruiste trăiesc mai mult, reducând riscul de moarte prematură cu
aproape 60%.86 Să-i iubim și să-i slujim pe alții cu darurile noastre este biblic (vezi Galateni
5:13; 1 Petru 4:10).
■ „Un studiu realizat pe o mie de adulți în vârstă urmăriți timp de nouă ani a concluzionat
că oamenii cu un nivel ridicat de optimism au un risc de moarte din cauza bolilor cardiovasculare
cu 23% mai mic și un risc de moarte din orice cauză cu 55% mai mic decât colegii lor mai
pesimiști.“87 Oamenii în vârstă care sunt optimiști au și amintiri mai bune și se mențin mai
sănătoși. Forma fizică generală se reflectă în viteza de mers: s-a determinat că persoanele în
vârstă care sunt optimiste merg mai repede decât cele pesimiste. Într-adevăr, o inimă veselă este
un bun leac (vezi Proverbe 17:22)!
■ Într-un studiu realizat timp de 20 de ani pe 13.000 de subiecți din Europa, oamenii care
cred că fericirea este o problemă interioară tind să moară de bătrânețe, cu mai puțin de 1% dintre
ei murind de cancer sau boli de inimă. Știm că bucuria Domnului este tăria noastră (vezi Neemia
8:10).
■ „O singură genă reglatoare în vârful unei rețele complexe poate lansa indirect o cascadă
de sute și mii de alte gene“, și „prin compoziția și coordonarea efectelor lor genele pot exercita o
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influență enormă asupra structurii biologice“. Cuvântul pe care îl folosește el, cascadă, este
adesea asociat cu expresia genelor de reglare. Arderea unei gene reglatoare în vârful cascadei
poate duce la o reacție biologică masivă în lanț. El dă exemple de experimente în care „o simplă
genă reglatoare duce direct și indirect la exprimarea a aproximativ 2.500 de alte gene“.88
■ Un studiu a arătat că exploziile bruște de oscilații de înaltă frecvență 40 Hz (valuri
gamma) din creier apar chiar înainte de momentele de revelație. Această oscilație este favorabilă
creării de conexiuni de-a lungul multor părți ale creierului. Descoperirea sugerează faptul că întrun moment de revelație se creează un set complet de conexiuni noi.89 Biblia numește asta
revelație și inspirație și ea duce la cunoaștere adevărată, nu doar la cunoaștere (vezi Fapte 9:1-22;
Coloseni 2:2; 3:10).
■ Numărul noilor conexiuni sinaptice între neuroni se poate dubla într-o oră odată ce sunt
activate genele dependente de experiență. Unul din modurile prin care amintirile sunt codate este
prin reluarea unei scene în mintea noastră. Memoria nu este statică și când combinăm amintiri
vechi cu situații din prezent stimulăm neurogeneza. Noi obișnuiam să credea că amintirile rămân
neschimbate de-a lungul timpului, ca și cum ai lua o fotografie dintr-un album și ai pune-o la loc.
Acum știm că noi combinăm material vechi cu biți și informații din mediul curent. Ca atunci
când imprimi o fotografie la cea mai apropiată imprimantă și apoi o scanezi iar.90 Ochii
împăratului David anticipau timpul lui de rugăciune de dinainte de venirea zorilor când el medita
la Cuvântul lui Dumnezeu, asculta vocea Lui, experimenta dragostea Lui și era înviora (vezi
Psalm 119:147-149).
■ O celulă normală are un potențial electric de circa 90 de milivolți. O celulă inflamată are
un potențial de circa 120 de milivolți și o celulă în stare de degenerare poate scădea la 30 de
milivolți.91 Când ne punem mâinile peste o persoană și ne rugăm pentru vindecare, eliberăm
energia lui Dumnezeu spre ea așa cum a făcut Isus (vezi Luca 8:43-48).
Informația de mai sus mă ajută să înțeleg rolurile minunilor și darurilor de vindecare (vezi
1 Corinteni 12:28). Acum am mai multă înțelegere despre puterea vindecării interioare, punerea
mâinilor și compasiune ca un val ce poartă puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Mi-am adâncit
angajamentul de a trăi în credință, nădejde și dragoste și de a lăsa deoparte judecata, mânia,
disperarea și alte emoții care nu sunt parte din omul meu nou în Hristos. Sunt uluit de
mecanismele de vindecare pe care le-a conceput Dumnezeu în trupurile noastre. Chiar suntem
făcuți într-un mod minunat (vezi Psalm 139:14)!
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Să curățăm mediul celular
Genele sunt activate și dezactivate prin produsele chimice și instrucțiunile oferite lor de
mediul înconjurător, deci un mod prin care putem schimba mediul celular este prin curățarea
amintirilor celulare. Acesta este un concept atât de important și de puternic, încât întregul capitol
următor îi este dedicat.
Îngeri păzitori a ce?
Charity a avut o prietenie de o viață cu îngerii ei păzitori. Ea a ajuns să le știe numele, să
dialogheze cu ei și să se distreze împreună cu ei. Charity are o întreagă serie pe blog despre a trăi
împreună cu îngerii, pe care o puteți găsi aici92, dar și o carte despre aventurile ei angelice care
va apărea în curând.
Mai jos este doar o privire scurtă aruncată spre interacțiunile ei cu îngerii, care atinge
subiectul acestui articol, care este trăirea în emoțiile Împărăției care, la rândul lor, activează
genele de vindecare. Bucurați-vă de mărturia ei referitoare la întâlnirea cu îngerii bucuriei!

CHARITY

COMPANIA CERULUI
Îngerii mei îmi spun că sunt „păzitorii râsului meu“ și „protectorii păcii mele“.
Deci e drăguț din partea lor. Îngerii mei sunt exact ca soțul meu prin aceea că le place să
mă audă râzând. Pojes, Shobis și Leo fac toți ce știu mai bine pentru a-mi stârni un zâmbet sau
un râs, numai pentru că vor să mă vadă fericită și plină de pace și într-un loc bun.
De fapt, râsul din inimă este armă îndreptată împotriva dușmanului. Strategia lui satan este
să ne fure pacea, să ne omoare bucuria și să aducă distrugere în duhul, sufletul și trupul nostru;
râsul nostru este cel mai simplu mod de a exprima eșecul lui total în toate aceste domenii. Întradevăr, acesta este unul dintre motivele pentru care râsul sfânt a fost un element atât de distinctiv
al trezirii spirituale.
Cei care mențin pacea
Am fost încântată când am descoperit că pastorul Bill Johnson de la biserica Bethel
împărtășește o idee similară în cartea lui Să găzduim Prezența și am luat-o ca pe o confirmare că
a fost un gând de la Dumnezeu. El a spus:
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Este important de remarcat că violența în lumea spirituală este întotdeauna un
moment plin de pace pentru poporul Lui. Astfel Prințul Păcii îl poate strivi pe satan
sub picioarele noastre (vezi Romani 16:20). Un alt mod de a spune asta este că
fiecare moment plin de pace pe care îl experimentezi le aduce teroare puterilor
întunericului. Numai în Împărăția lui Dumnezeu pacea este o armă militară.93
Da! Exact asta mă învăța și pe mine Domnul. Dar, sincer, încă aveam nevoie să stau de
vorbă cu Isus despre acești îngeri pe care mi i-a repartizat.
Doamne, ei sunt cu adevărat extraordinari și nu vreau să sune ca și cum aș fi
nerecunoscătoare, dar sunt atât de prezenți în emoțiile mele (de toate felurile!).
Păzitori ai bucuriei mele. Serios? Trebuie să fie mult mai multe lucruri importante la
care să ne concentrăm fiecare dintre noi. Adică, nu suntem într-un război spiritual?
Unde sunt acești băieți implicați în asta?
Isus a râs.
Isus a râs doar, evident amuzat, și m-a asigurat că îngerii mei I se supuneau perfect și
împlineau exact misiunea pe care le-a dat-o El. Apoi a continuat să-mi arate cum, în tot Noul
Testament, emoția lui Dumnezeu a fost un jucător decisiv.
Știam deja de roada Duhului (dragoste, bucurie, pace). Dar atunci El mi-a amintit și de
„realitățile în care să rămân“ – credința, nădejdea și dragostea. 1 Corinteni 13 arată clar că noi
trebuie să avem roada Duhului în viețile noastre, altfel darurile nu contează. Darurile spirituale
(de exemplu minunile și profeția) trebuie să demonstreze roada spirituală a emoțiilor lui
Dumnezeu – răbdarea, bunătatea și compasiunea Lui față de noi.
Ce mi-a atras atenția cu adevărat a fost când El a adus înaintea mea Romani 14:17.
Neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt sunt de fapt chiar Împărăția lui Dumnezeu. Nu
sunt sigur dacă El ar putea pune un preț mai mare de atât pe ele. Și, dacă nu era de ajuns, Duhul
Sfânt mi-a arătat apoi cum toată această emoție a Împărăției juca de fapt un rol în războiul nostru
spiritual.
Ce fel de armură?
În primul rând a fost înțelegerea că „numai“ emoțiile greșite ca mânia sau neiertarea îi dau
pace celui rău în viețile noastre (vezi Efeseni 4:26-27; 2 Corinteni 2:10-11).
Apoi a venit revelația din ce e făcută de fapt armura pentru bătăliile noastre spirituale
împotriva dușmanului – o platoșă a credinței și dragostei și un coif al nădejdii (vezi 1
Tesaloniceni 5:8). Ca să nu mai vorbim de picioarele încălțate cu pace (vezi Efeseni 6:15). Din
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cap până în picioare suntem îmbrăcați în emoția sfântă a Împărăției și asta ne protejează și ne
păzește.
A fost o mare binecuvântare când, nu mult după asta, am citit cuvintele pastorului Bill
despre momentele pline de pace care îi aduc teroare vrăjmașului. Care este cea mai bună expresie
exterioară a păcii? În cazul meu sigur râsul, și asta este exact ce încercau tot timpul să-mi spună
îngerii mei.
Dacă revelația personală, Scriptura și Bill Johnson sunt de acord, sigur sunt pe calea cea
bună!

MARK

EXERCIȚII
Răspuns în jurnal: „Doamne, ce vrei să-mi spui în legătură cu activarea genelor de
vindecare și dezactivarea genelor inflamatoare?“
Folosește această „Rugăciune de Mulțumire de seară“94 de cinci ori pentru a te obișnui cu
beneficiile pe care ți le aduce.
Completează meditațiile „Celebrarea noii Creații“ de cel puțin cinci ori în această
săptămână. Îți sugerez să încerci una dintre cele două versiuni de mai jos.
■ „Celebrarea noii Creații: Să mă îmbrac cu Hristos“95
■ „Celebrarea noii Creații: Să intri în posesia Țării Promise ție.“96
Încearcă niște „mini-filme“ în timpul zilei, în care să aloci 15 secunde pentru a vizualiza
din nou omul tău nou, umplându-l cu viață și cu ungere, și pe Isus lângă tine.
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Capitolul 9

CURĂȚAREA
AMINTIRILOR CELULARE
SĂ PRINDEM UN CRIMINAL
Amintirile sunt stocate în celulele noastre.
O fetiță de opt ani, care a primit inima unei fetițe de zece ani ucise, a început să aibă
coșmaruri repetate extrem de vii în legătură cu criminalul [deși ea nu știa nimic despre cine era
donatorul inimii ei]. Mama ei a programat o consultație cu un psihiatru care după câteva ședințe
a concluzionat că ea a fost martora unor incidente fizice reale. Ei au decis să cheme poliția, care
a folosit descrierea detaliată a crimei (momentul, arma, locul, hainele pe care le purta el, ce i-a
spus fetița pe care a ucis-o) dată de fetiță pentru a-l condamna pe bărbatul respectiv.97
Mulți oameni care au primit transplanturi de organ au preluat și lucrurile care îi plăceau și
pe cele care nu îi plăceau persoanei de la care a venit organul. Da, amintirile și emoțiile sunt
stocate în celulele noastre.
Ai auzit fraza: „Acea persoană îmi stă în gât“ (”a pain in the neck“ în engleză ). Am văzut
durerea unui gât înțepenit dispărând imediat când persoana pe care am consiliat-o a iertat pe
altcineva care i-a „stat în gât“. Cartea Molecule de emoție de dr. Candance Pert aduce dovezi
științifice ale faptului că emoțiile sunt depozitate în celulele noastre.
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TRAUMELE EMOȚIONALE DUC LA 90%
DIN PROBLEMELE NOASTRE DE INIMĂ
Traumele emoționale provoacă stres în trupurile noastre, ceea ce are efect asupra funcției
imunității, chimiei creierului, nivelului de zahăr din sânge, echilibrului hormonal și al multor
altor lucruri. Biblioteca Națională de Medicină a Statelor Unite găzduiește un articol despre stres
care spune că până la 90% din boli sunt legate de stres:
Se estimează că 80-90% din toate accidentele industriale sunt legate de problemele
personale și dezabilitățile angajaților de a gestiona stresul. Agenția Europeană pentru
Siguranță și Sănătate a muncii a raportat că circa 50% din absența de la muncă este
cauzată de stres... Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite
estimează că stresul este cauza a circa 75% din toate programările la medic...
Conform știrilor Instituției pentru Sănătate și Securitate Ocupațională și ale
Consiliului Național referitoare la compensarea asigurării, până la 90% din toate
vizitele la medici primari sunt pentru probleme legate de stres.98
Dacă stresul produce atâtea ravagii, imaginează-ți cât de vindecător ar fi să înlături stresul
din amintirile celulelor noastre! Experiența de rugăciune de mai jos ne conduce în a primi
atingerea vindecătoare a lui Isus pentru a elibera amintirile producătoare de stres stocate la nivel
celular.
Am experimentat curățarea amintirilor celulare.
Naturopatul meu îmi spunea de ani de zile că glanda mea adrenală (responsabilă cu
răspunsul luptă/fugi) era stresată și eu îi răspundeam categoric „nu“, pentru că, la urma urmei,
învățasem să rămân în Hristos și chiar scrisesem o carte despre asta.
Ei bine, în cele din urmă un alt naturopat, Kurt Green99, mi-a spus că o iritație a pielii care
tot revenea era tot rezultatul unei glande adrenale stresate. Așa că am decis că era timpul să merg
la rădăcina problemei și să o rezolv acum, la vârsta de 63 de ani, la circa 12 ani după ce am fost
informat pentru prima dată de problemă. (Apropo, nu trebuie să aștepți 12 ani pentru a te ocupa
de problemele tale, așa cum am făcut eu. Fii înțelept și alege să te vindeci când apare problema!)
Factorii mei reali de stres erau mai degrabă istorici decât la timpul prezent.
În cele din urmă am înțeles că stresul din grandele mele adrenale nu venea neapărat din
viața mea curentă. Cel mai probabil era stres stocat, din cauza unor probleme din trecut din viața
mea, și poate chiar stres care a venit în jos pe linia familiei mele. Stresul fusese stocat în
182

memoria celulelor glandei mele adrenale. Acesta a fost pentru mine momentul unui mare „wow“
și mi-a oferit înțelegerea unui mod cu totul nou de a mă ruga pentru vindecare! Un alt articol pe
care l-am citit și care confirmă asta se intitula „Genele tale își «amintesc» durerea? Oamenii de
știință suspectează că ar putea.“100
Medicina modernă tinde să aibă o viziune mecanică asupra trupului, considerând fiecare
organ și glandă și sistem ca pe componente de sine stătătoare, care pot funcționa destul de
independent unele de altele și de starea emoțională a trupului gazdă. Dar medicii alternativi,
naturopați, țin cont de înțelegerea mai tradițională, antică, a medicinei grecești și chineze, care a
văzut organele interne ca fiind afectate puternic de emoții, existând emoții specifice care
afectează mai ales anumite organe specifice.
Eu sunt de acord cu această înțelegere mai holistică a trupului. Un asemenea punct de
vedere face ca realitățile rămânerii în Hristos, credința, nădejdea și dragostea, să capete o
întreagă semnificație nouă când vine vorba de experimentarea sănătății și vindecării (vezi 1
Corinteni 13:13).

AMINTIRI PRINSE ÎN CELULELE NOASTRE
Un mod foarte bun de a descoperi rădăcina emoțională care cauzează o infirmitate este să
întrebi: „Doamne, ce s-a întâmplat în viața mea chiar înainte de a începe această infirmitate?“
Gândul care îți vine imediat în minte este un cuvânt de cunoștință și îți va revela trauma și o
amintire stocată în memoria celulară care trebuie să fie procesată în rugăciune.
Un alt mod foarte bun de a descoperi o amintire captivă este să remarci când ai o reacție
negativă care este disproporționată comparativ cu stimulul ce a declanșat-o. Motivul pentru care
reacția ta este atât de extremă este legat de energia și amintirile stocate în celulele tale.
Să definim unii termeni
■ Minunile și darul vindecărilor: Biblia spune că „Dumnezeu a rânduit în biserică...
minuni, apoi darul vindecărilor“ (1 Corinteni 12:28). Curățarea amintirilor celulare este un
exemplu al unuia dintre „darurile vindecărilor“ ale lui Dumnezeu. Eu sunt pasionat să
experimentez și minunile și darurile vindecărilor. Nu voi respinge nimic ce Dumnezeu mi-a
oferit. Am văzut mult prea mulți oameni suferind de infirmități pentru că voiau o minune și nu o
primeau și apoi nu perseverau să vadă darurile Lui de vindecare. Ei pot să meargă la un medic și
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să primească un medicament pentru a masca simptomele, dar refuză să exploreze darurile
vindecărilor.
■ Nu este îngăduit niciun efort propriu – numai rugăciunea călăuzită de Duhul (vezi
Efeseni 6:18). În loc să sapi pe cont propriu prin trecutul tău, vei primi cuvinte de cunoștință
când Isus îți vorbește și subliniază anumite lucruri (vezi Ioan 6:63; Psalm 139:23-24; 32:5).
■ Cuvintele de cunoștință și cuvintele de înțelepciune sunt primite de către tine prin:
• Vocea lui Isus – gânduri spontane, care curg și îți vin în minte.
• Viziunea lui Isus – imagini spontane, care curg și îți vin în minte.
• Atingerea vindecătoare a lui Isus – energie spontană, care curge, și eliberarea pe care o
simți în trup.
■ Vindecare interioară: Să Îl inviți pe Isus în scena unde a apărut trauma, să vezi ce face
El, să auzi ce spune El, să simți atingerea Lui și să spui „da“ la instrucțiunile Lui.
■ Jurnalul în ambele direcții: Să notezi pe foaie sau pe un dispozitiv electronic viziunile
tale și dialogul cu Isus
■ O inimă vindecată: O rană este vindecată când poți vedea darul pe care Dumnezeu l-a
produs în viața ta prin acea experiență (vezi Romani 8:28).
■ Tehnicile de Eliberare Emoțională: Unele persoane pot adăuga Tehnicile de Eliberare
Emoțională (EFT)101 pentru a elibera emoții blocate și tensiune celulară, și asta poate facilita
curgerea revelații rădăcinii care a cauzat problema.

TRAUMELE DIN TRECUT DUC
LA STOCAREA EMOȚIILOR CELULARE
În cazul meu, eu știam ce are nevoie de vindecare – glanda mea adrenală stresată. Așa că
m-am liniștit în prezența Domnului și am întrebat „Doamne, ce evenimente din viața mea au
produs trauma stocată sub formă de amintiri în celulele mele și care aduc stres în glanda mea
adrenală?“ Apoi m-am acordat la curgere și am notat fraze de câte un rând cu 11 evenimente din
trecutul meu care mi-au venit în minte în următoarele câteva minute. Ooo! Așa că acum aveam
11 traume de procesat și în legătură cu care să mă rog. Am petrecut câteva zile trecând prin ele,
folosind pașii de la patru la opt ai abordării de mai jos a rugăciunii.
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Primii trei pași ale acestei abordări a rugăciunii erau deja realizați prin ceea ce am descris
mai sus: 1) Mă liniștisem deja înaintea Domnului, 2) I-am cerut răspuns și 3) am primit și am
notat gândurile spontane care au venit de la El. Deci acum să vedem unde m-au condus pașii de
la patru la opt.
Opt pași pentru a curăța amintirile celulare și a experimenta vindecarea
1. Intru în duhul: Mă liniștesc în prezența lui Dumnezeu, iubindu-L cu ajutorul unei
melodii lente și/sau al unei rugăciuni în limbi, având un zâmbet pe față și vizualizându-L pe Isus
lângă mine (vezi 2 Împărați 3:15-16; 1 Corinteni 14:15; Fapte 2:25). Mă acordez la gândurile Lui
care curg, imaginile Lui care curg și emoțiile lui care curg (vezi Ioan 7:37-39).
2. Îl întreb pe Isus ce anume are nevoie de vindecare: „Doamne, ce anume din viața mea de
azi are nevoie de vindecare? Ce organ stresat al corpului sau ce infirmitate sau ce răspuns
emoțional anormal are nevoie să mă ocup de el?“
3. Primesc cuvinte de cunoștință: „Duhule Sfânt, te rog să aduci în atenția mea orice
eveniment(e) care a(u) apărut la începuturile acestei infirmități fizice, emoționale sau spirituale
din viața mea sau care s-a(u) adăugat ulterior“. Mă acordez la curgere și fac o listă de câte un
rând pentru fiecare dintre diversele evenimente care îmi vin în minte. Acestea sunt cuvinte de
înțelepciune și cuvinte de cunoștință care revelează o experiență rădăcină ce trebuie rezolvată
astfel încât infirmitatea să poată fi vindecată. Un soț sau un prieten apropiat mă poate asista în ami aminti evenimentele traumatice care au nevoie de vindecare. După ce este certă această listă
putem aplica pașii de la patru la opt pentru fiecare eveniment. Folosește fișa de lucru care se
poate descărca de pe site pentru a face ca asta ușor.
4. Îl invit pe Isus în scenă (vindecare interioară): „Isuse, amintește-mi ce simțeam și aratămi unde erai Tu în această scenă. Ce spui Tu, ce faci și ce îmi ceri să fac?“ Urmezi vocea și
viziunea Lui pocăindu-mă, iertând, eliberând, onorând și binecuvântând, așa cum mă călăuzește
El. Pastorul 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 un os. Imediat ce și-a iertat calul, durere ei a dispărut! Așa că iartă-te
pe tine și evenimentele și oamenii implicați în traumă și chiar pe Dumnezeu, pentru că a îngăduit
să se întâmple asta. Notează fiecare experiență de vindecare interioară în jurnalul tău ca parte a
memorialelor tale spirituale.
5. Trauma emoțională celulară este eliberată de Isus: „Isuse, Te rog să înlături amintirea
acestei traume care este stocată în (numește partea specifică a trupului)“. Expiră profund de
câteva ori. Oprește-te, privește, ascultă și simte în timp ce Isus slujește har vindecător, înlăturând
amintirea aceea atunci când curăță celulele.
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6. Se renunță la întăriturile demonice în numele lui Isus: „Renunț în numele lui Isus la
toate duhurile care s-au atașat de aceste evenimente“. Mă opresc, privesc, ascult și simt cum Isus
slujește eliberare pentru mine. Expiră de câteva ori cu putere și simte eliberarea. Notează ce
duhuri sunt mustrate și ce simți și vezi că se întâmplă. Numele duhurilor își vor veni în minte sub
formă de gânduri spontane care curg și ele corespund în general cu ceea ce provoacă ele – mânie,
ură, frică, inferioritate, condamnare, rușine, infirmitate, artrită, durere etc.
7. Vindecarea fizică se primește prin Isus: „Doamne Isuse, Te rog să faci să lumineze
lumina Ta peste (numește partea corpului)!“ Privește atingerea, vindecarea și restaurarea lui Isus
pentru partea afectată a trupului. Apoi mulțumește-I: „Îți mulțumesc, Isuse, pentru atingerea Ta
care vindecă și restaurează. O primesc cu recunoștință.“ Notează ce se întâmplă.
8. Darurile divine sunt revelate de Isus: „Doamne, care este darul pe care l-ai produs în
viața mea prin această traumă/acest eveniment?” Notează care este acest dar și vezi și vorbește
doar din acest dar de acum înainte! O durere este vindecată când poți vedea darul pe care
Dumnezeu l-a produs în viața ta prin asta.
Acum aplicăm pașii de la patru la opt pentru fiecare traumă.
Procesează fiecare traumă de pe lista ta într-un timp relaxant de rugăciune de 20 de minute,
trecând prin toți cei cinci pași (numerotați de la patru la opt) pentru fiecare traumă. Am creat o
fișă de lucru de jurnal de rugăciune pentru a face acest proces mai ușor. Poate fi descărcată
gratuit.102 Avem și un model de fișă completată pe care îl poți descărca.103
Să vezi darurile pe care Dumnezeu le-a produs în viața ta prin aceste traume este pasul
final (vezi Romani 8:28). Iată aici câteva daruri pe care mi le-a arătat Dumnezeu că le-a produs
în viața mea pornind de la tramele din viața mea. „Sunt conceput în chip desăvârșit și poziționat
pentru a împlini destinul lui Dumnezeu pentru viața mea“ și „Dumnezeu folosește separarea
(concedierea de la numeroase locuri de muncă) pentru a mă aduce pe cont propriu, pentru a
funcționa în rolul la care m-a chemat El, și pentru a conduce lucrarea pe care o fac în ultimii 25
de ani.“

VINDECARE COMPLETĂ
După ce am procesat cele 11 scene pe care mi le-a dat Domnul, am fost impresionat să mă
întorc prin viața mea, etapă cu etapă, cerându-I Domnului orice alte experiențe adiționale care au
produs stres în sistemul meu. „Duhule Sfânt, revelează-mi traumele din viața mea din timpul...
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(menționează fiecare perioadă specifică).“ În pântecele mamei, de la naștere până la cinci ani, în
școala primară, liceu, facultate, căsnicie, după căsnicie. Notează titluri de câte un rând pentru
fiecare scenă care îți vine în minte. Pentru mine, asta a dus la o listă de alte 21 de evenimente
traumatice care mi-au venit în minte în mai puțin de 30 de minute (de exemplu, cuvinte de
cunoștință). Ooo, încă 21 de evenimente de procesat în rugăciune. Glumești?
Amintește-ți, gândirea nu este îngăduită când faci acest exercițiu. Trebuie să rămâi acordat
la curgerea Duhului Sfânt, lăsându-L pe El să-ți reveleze ce are nevoie de vindecare, în loc să
sapi folosind efortul propriu (vezi Ioan 7:37-39; 6:63).
Acum, procesează lista ta de evenimente aplicând fișa de rugăciune care acoperă pașii de la
patru la opt pentru fiecare eveniment. Am văzut că asta durează 20-25 de minute pe eveniment,
deci am procesat două scene pe zi în timpul meu devoțional zilnic, acoperind toate cele 21 de
traume în 11 zile. Libertatea și eliberarea tot mai mari pe care le-am experimentat au fost absolut
palpitante și foarte încurajatoare, ceea ce, desigur, m-a motivat să continui.

O A DOUA OPINIE?
A doua zi după ce am terminat rugăciunea pe marginea celor 32 de traume (11 din prima
listă și 21 din a doua) care i-au produs stres glandei mele adrenale, am avut oportunitatea de a
experimenta o scanare Spectravision a trupului de la Rocky Steinert, un medic specializat în
nutriție care era în public la un seminar săptămânal pe care îl susțineam. Rezultatele
computerizate au spus că glanda mea adrenală era sub orice stadiu critic! Mulțumesc, Doamne!
Pentru că eu cred într-un număr mare de sfătuitori, am verificat cu Kurt Green și, folosind
forma lui de călăuzire, care este primirea cuvintelor de cunoștință, mi-a spus că 90% din stresul
meu adrenal dispăruse și cel care a rămas venea din câteva amintiri stocate în celulele mele.
Așa că am verificat din nou cu Dumnezeu și El mi-a amintit două traume adiționale pentru
care să mă rog, plus una pentru care mă rugasem deja. Evident, vindecarea pentru aceasta nu
fusese completă, din moment ce El o menționa iar.
Trauma pe care El a subliniat-o a doua oară s-a petrecut când am fost prins în tinerețea mea
de un polițist făcând ceva ce nu trebuia să fac. Dumnezeu a spus că El este Cel ce aduce
restriștea (vezi Isaia 45:7) și că El a făcut ca asta să lucreze spre bine! Ei bine, acceptasem
mental și teologic această idee, dar nu o simțeam emoțional.
Dacă nu ai o nouă emoție a Împărăției, atunci situația nu este încă vindecată.
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Când am procesat trauma a doua oară, am descoperit că aveam nevoie să privesc mai
intențional versetele și revelația care declară perspectiva lui Dumnezeu, astfel încât să pot să
simt pe deplin emoțiile lui Dumnezeu referitoare la acea situație.
Pentru a aprofunda revelația, imaginea și emoția, m-am întors la Isaia 45 și am citit și am
meditat la întregul capitol, vizualizându-l și rugându-mă peste el și simțindu-l. Această meditație
biblică intensivă a produs o vindecare emoțională totală a acelei traume vindecate parțial.
Noi obținem o revelație și mai completă a perspectivei lui Dumnezeu meditând la versete
relevante, rugându-L să ni le explice astfel încât inimile noastre să ardă de revelație (vezi Luca
24:32). Dacă nu vedem clar perspectiva lui Dumnezeu și nu simțim clar emoțiile Lui, rana nu este
vindecată încă. Când privim imaginea pe care ne-o arată El, emoțiile și credința sunt aprinse.

VINDECARE PRIN VISE
Emoțiile pot fi create de imaginile Împărăției pe care ți le dă Dumnezeu în timpul viselor
de noapte. Biblia arată că este înțelept să acorzi atenție viselor tale, să scrii despre ele în jurnal și
să primești călăuzirea și împuternicirea lui Dumnezeu prin ele (vezi Numeri 12:6; Psalm 16:7).
Trupul și creierul tău răspund la fel indiferent că experimentezi scena în viața de trezie sau în
viața din vis. Ai remarcat că inima ta o ia la galop când ai un vis care te înfricoșează?
Am experimentat revelație continuă prin visele mele. Mă duceam la culcare rugându-l pe
Dumnezeu să-mi reveleze orice scene în plus care au lăsat traumă în trupul meu, și mă trezeam
în fiecare dimineață cu încă una sau două. Astfel, procesul a continuat până când în cele din
urmă m-am trezit fără nicio scenă în mintea sau în inima mea.

DUPĂ CE CURĂȚAREA CELULARĂ
A FOST COMPLETĂ
Această vindecare a glandei mele adrenale mi-a permis să încep să dorm opt ore în fiecare
noapte, ceva ce știam că era sănătos, dar nu fusesem în stare să fac timp de 20-30 de ani. Și, da,
iritația pielii a dispărut complet în cele trei săptămâni cât mi-a luat să procesez aceste 35 de
traume!
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În plus, înainte de această vindecare spatele meu înțepenea ori de câte ori stăteam așezat
câteva ore. Avusesem nevoie să merg la chiropractician o dată la două săptămâni pentru a-mi
pune spatele și gâtul la locul lor. Acum pot sta așezat ore întregi fără ca vreunul dintre ele să
înțepenească, și mă duc la chiropractician numai o dată la șase săptămâni. Chiar și atunci, nu e
din cauză că spatele meu este înțepenit sau strâmb, ci pentru că eu cred în faptul că e bine să ai
scheletul aliniat perfect pentru un maximum de sănătate. De la vindecarea amintirilor mele
celulare, chiropracticianul meu spune că spatele meu este într-o formă grozavă.
Nutriția
În timpul acestor trei săptămâni am dublat nutriția mea zilnică, am băut lapte de ciulin
pentru a-mi curăța ficatul și am adăugat câteva alimente suplimentare pe care mi le-a recomandat
naturopatul meu. Chiar eram gata să rezolv aceste probleme și să fac orice era nevoie.

PĂCATE ȘI BLESTEME GENERAȚIONALE
Kurt Green, naturopatul meu, a declarat că „eu personal am descoperit că 30% dintre
evenimentele de care aveam nevoie să mă eliberez erau ancestrale“. Exod 20:4-6 vorbește despre
lucruri care afectează generațiile viitoare.
Rugăciune pentru a înlătura păcatele și blestemele generaționale
Relaxează-te și ia-ți timp, vezi ce te rogi, simte, acordează-te la curgere și dă-I Duhului
Sfânt oportunitatea de a Se mișca în rugăciune, astfel încât să fie mai mult decât cuvinte
mecanice. Te vei ruga asta întâi pentru linia familiei tatălui tău și apoi te vei ruga a doua oară
pentru linia familiei mamei tale.
Vizualizează-i pe tatăl tău/mama ta și roagă-te asta cu voce tare:
Aleg să-l iert pe tatăl meu (să o iert pe mama mea) și pe strămoșii lui/ei pentru toate
păcatele și blestemele generaționale care au curs prin el/ea spre mine și contribuie la (starea de
infirmitate, de exemplu, „stresul din glanda mea adrenală“). Mă văd pe mine copil în pântecele
mamei mele. Pun crucea lui Hristos între tatăl meu/mama mea și acel copil. Poruncesc oricărei
energii negative care curge de la el/ea spre mine și (starea de infirmitate, de exemplu „stresul
din glanda mea adrenală“) să se oprească la crucea lui Hristos și să cadă pe pământ fără
putere la picioarele crucii.
Repetă această declarație în timp ce vezi energia negativă izbind crucea lui Hristos și
căzând pe pământ fără putere.,
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Eliberez acel copil din pântece – ești eliberat, ești eliberat, ești eliberat. Cei pe care Fiul
îi face liberi sunt cu adevărat liberi. Îmi pun mâna pe partea trupului (de exemplu, glanda
adrenală). (Rostesc numele părții trupului), ești eliberată să funcționezi normal în numele lui
Isus. Funcționează normal, în numele lui Isus. Vino la pace în numele lui Isus. Fii vindecată în
numele lui Isus.
Vezi și simte această nouă libertate.
Rostesc binecuvântările Calvarului peste acel copil din pântece. Te binecuvântez cu
sănătate, cu vindecare, cu viață. Îți mulțumesc, Isuse, pentru puterea Ta de vindecare care
restaurează (numește partea din trupul tău). Sunt vindecat, în Numele lui Isus! Sunt vindecat, în
numele lui Isus, sunt vindecat, în numele lui Isus.
Inspiră și expiră profund de câteva ori, simțind eliberarea deplină și noua viață care curge
în tine.
Îți mulțumesc, Isuse, pentru atingerea Ta care vindecă.
Repetiție
Deoarece lucrurile se adâncesc prin repetiție, te-aș încuraja să te rogi această rugăciune de
două ori pentru linia familiei tatălui tău și apoi de două ori pentru linia familiei mamei tale.
Eliberează-te de gunoiul generațional Eu am făcut asta! Este o rugăciune simplă și m-am
simțit bine. Eliberarea ar trebui să fie eficientă și pentru copiii tăi care nu au atins încă vârsta
majoratului.

ESTE O AMINTIRE ADEVĂRATĂ?
Te-ai întrebat vreodată dacă o amintire este adevărată sau falsă? Este asta doar o amintire
falsă și ar trebui să o alung? Este doar o plăsmuire a imaginației mele? E prea mică, prea mare,
prea de demult?
Experiența mea spune că dacă ea ți-a venit în minte în timpul rugăciunii ar trebui să te
ocupi de ea. Nu contează dacă este o amintire falsă sau nu, pentru că, dacă este în mintea ta, ești
deja implicat în asta și aceste rugăciuni îți vor permite să te deconectezi. Oamenii au primit
vindecare de amintiri despre care nici măcar nu erau siguri că sunt adevărate. Așa cum pacientul
cu transplant de inimă a primit amintirile despre ucigașul donatorului, noi putem purta în ADNul nostru amintiri de la generațiile anterioare.
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Încetează să încerci să îți dai seama dacă ai nevoie să te rogi pentru aspectul care ți-a venit
în minte. Pur și simplu roagă-te rugăciunea potrivită (lepădarea de păcatele generaționale,
curățarea amintirilor celulare etc.). Dacă rugăciunea nu era necesară cea mai mare pierdere a ta
sunt cele câteva minute petrecute în rugăciune. Dacă rugăciunea era necesară, atunci ești eliberat
de încă un câmp energetic negativ din tine.

CINCI RECOMANDĂRI PENTRU
CURĂȚAREA AMINTIRILOR CELULARE
1. Sunt dedicat plinătății: trăiesc în prezența Lui, care eliberează în mine dragostea Lui.
Voi pune deoparte orice timp și efort de care e nevoie pentru a aplica prezența Lui vindecătoare
în toate traumele emoționale și a ajunge în starea de pace.
2. Folosesc repetiția pentru a aprofunda vindecarea. Trec în revistă jurnalul meu,
rugându-L pe Dumnezeu să adâncească și să extindă ce mi-a arătat El. Pot alege să folosesc o
tehnică precum EFT când procesez o scenă traumatică.104
3. Odată vindecat, mă voi uita numai la imaginile darurilor pe care Dumnezeu le-a
produs în viața mea prin aceste traume.
4. Voi vedea, simți și mărturisi că „sunt vindecat. Trupule, funcționează normal în
numele lui Isus.“
5. Restructurez procesele mele de gândire: arunc procesele de gândire nebiblice și le
înlocuiesc cu gândurile biblice la care ajung prin auzirea vocii lui Dumnezeu, vederea viziunilor
Lui, simțirea emoțiilor Lui și intru în meditații biblice pe marginea unor subiecte relevante
pentru a menține noua mea poziție (vezi 2 Corinteni 10:4-5).
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TOPUL MINCIUNILOR LUI SATAN PENTRU
A SE ASIGURA CĂ RĂMÂNEM BOLNAVI

1

MINCIUNILE LUI SATAN

ADEVĂRURILE LUI DUMNEZEU

Această abordare a rugăciunii ia prea

Această metodă devoțională transformă timpul tău

mult timp.

de rugăciune în întâlniri bazate pe revelație cu
Dumnezeul

Atotputernic,

ceea

ce

aduce

schimbare în viața ta. Poate fi ceva mai bun?
2

Fișa de lucru pentru rugăciune este

Piloții folosesc liste detaliate de verificare înainte

prea metodică pentru mine.

de a decola pentru a se asigura că totul este făcut
perfect. Nu este acesta un efort care merită? Vrem
ca piloții să se oprească din a folosi listele de
verificare pentru că sunt prea metodice?

3

Am început cu cea mai mare scenă a

Începe cu ceva mai mic și crește.

mea și a fost prea traumatizant.
Acum sunt blocat.
4

Nimeni nu poate fi perfect sănătos.

Sigur că tu poți fi. Isus a plătit pentru vindecarea
ta cu trupul Lui zdrobit pe cruce (vezi Isaia 53:5).

Unii găsesc scuze pentru ceea ce nu pot. Alții găsesc un mod prin care să poată!

CHARITY

ATINS
La seminarul nostru EFT am vorbit cu un pastor care fusese consilier și care primise ea
însăși multă consiliere.105 Ea nu și-a înțeles niciodată problemele legate de greutate și de ce le
are, dar după câteva minute de discuție i-a venit ideea că totul a început când era copil, în anul în
care părinții ei au divorțat.
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Ea a încercat să controleze relația părinților ei și să-i ajute să o repare, dar nu a putut.
Atunci a început să ia în greutate, un alt lucru negativ și în același timp ceva care o separa și o
izola de acea situație. Ea a înțeles legătura dintre faptul că s-a simțit neajutorată în controlarea
alimentației zilnice și menținerea greutății, la fel cum s-a simțit neajutorată în legătură cu
divorțul părinților ei.
Ea a fost uimită de faptul că rădăcina de bază a problemei i-a venit pur și simplu în minte
după ce ani de zile de terapie nu au putut ajunge la ea. Asta îmi amintește de Isaac scoțând
pământul filistenilor din fântâni (vezi Geneza 26:15). Râurile de apă vie sunt adânc în ființa
interioară și atingerea lor le face să țâșnească la suprafață.

MARK

MĂRTURIE DESPRE VINDECAREA
PRIN ELIBERAREA AMINTIRILOR CELULARE
Înainte nu eram familiarizat cu EFT. L-am folosit când lucram cu a patra mea traumă. Cu
siguranță a adus o diferență. Am simțit vindecarea pe măsură ce treceam prin pași și Isus mi-a
dat o perspectivă nouă asupra situației, care o implica pe mama mea.
Când am trecut prin etapele vieții, El mi-a arătat-o pe mama mea și mi-a arătat numeroșii
ani în care a suferit de durere profundă și disperare tăcută. Ea va împlini 91 de ani peste trei
săptămâni. Isus mi-a deschis inima să o văd într-un mod în care nu o văzusem niciodată. El mi-a
arătat frumusețe, talentul și dragostea ei incredibile. Mi-a arătat atât de multe binecuvântări pe
care mi le-a dat ea. În ciuda problemelor ei mentale, a fost uimitoare. Ea a făcut primul ei
tratament cu șocuri când aveam zece ani.
Acum am pentru ea o apreciere care îmi umple inima cu dragoste și respect plin de uimire
pentru ea. Sunt profund recunoscător că Tata a ales-o pe ea să-mi fie mamă. Îți mulțumesc, Tată,
pentru mama mea! Tatăl îmi vindecă inima și față de tatăl meu. Sunt profund recunoscător.
Vindecarea e foarte dificilă și cere mult curaj, dar, omule, merită! Vindecarea este cu
adevărat un dar incredibil al Tatălui nostru iubitor! El este atât de uimitor! Sunt smerit profund
pentru că sunt atât de binecuvântat!
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Să te odihnești în îmbrățișarea Tatălui
Linda
Epilog de la Linda: povestea ei continuă
Am lucrat puțin mai mult la vindecea celulelor trupului meu. Isus mi-a dat o altă amintire
pe care am crezut că o rezolvasem complet. Când treceam prin pașii rugăciunii de la al patrulea
la al optulea, pe care i-ai prezentat, emoții foarte profunde au ieșit la suprafață și apoi am simțit o
eliberare și pace.
Isus mi-a dat o imagine în care era El. Ceva chiar părea să fie diferit. Sănătatea mea s-a
îmbunătățit imediat. Infirmitatea pe care o tolerasem pentru că am crezut că trebuie a dispărut
imediat. Isus mi-a amintit alte câteva situații și voi lucra cu ele imediat ce voi putea. Văd că e
nevoie ca Isus să ne arate emoțiile pe care le păstrează celulele. Asta face o diferență uriașă.
Chiar dacă simți că ai procesat deja o rană, dacă Isus o aduce la suprafață din nou,
proceseaz-o din nou, asigurându-te că parcurgi toți cei opt pași ai rugăciunii enumerați mai sus.
Vindecarea parțială poate apărea când parcurgi unii dintre acești pași. Vindecarea completă poate
apărea folosind toți pașii.

EXERCIȚIU PRACTIC
Fă un sejur complet de jurnal (sau serii de devoționale zilnice) și procesează emoțiile
stocate în celulele tale. Folosește metoda și fișa de lucru oferite în acest capitol. Ia-ți timpul
necesar pentru a experimenta eliberarea. Nu e nevoie să te grăbești și să nu primești descoperirea
ta. Ești vrednic de asta! Isus a murit pentru vindecarea ta.

Note:
97 Sandeep Joshi, „Transferul memoriei în cei care primesc transplant de organe“, revista
Noilor Abordări ale Medicinei și Sănătății, 2 aprilie 2011, cazuri de schimbări de personalitate
cauzate de transplanturile de organe, http://bit.ly/OrganMemory.
98 Razali Salleh Mohd, „Evenimente din viață, stres și boală“, Revista Malaieziană de
Științe Medicale 15, nr. 4 (octombrie 2008): Introducere, http://bit.ly/SickStress.
99 www.cwgministries.org/KurtGreen
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100 Amy Ellis Nutt, „Își «amintesc» genele noastre durerea? Oamenii de știință bănuiesc
că da“, The Washington Post, 19 mai 2016, http://bit.ly/GenePain.
101 www.cwgministries.org/eft
102 www.cwgministries.org/CellWorksheet
103 www.cwgministries.org/CellWorksheetSample
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Capitolul 10

ARMONIE INTERIOARĂ:
SĂ ALUNGĂM DUHURILE
Seara, au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și
a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
„El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre“.
MATEI 8:16-17

ELIBERAREA DE DUHURI: UNA DINTRE
BINECUVÂNTĂRILE OFERITE LA CALVAR
Isus este cu adevărat modelul perfect și Cel pe care aleg să-L imit. Isus a scos duhuri și
oamenii au fost vindecați (vezi Fapte 10:38). Douăsprezece din cele patruzeci și una de rugăciuni
de vindecare ale lui Isus care au fost consemnate au fost rugăciuni pentru eliberare, adică
aproape o treime din rugăciunile Lui au presupus eliberare. Eu aleg să urmez acel exemplu și
plănuiesc ca și circa o treime din rugăciunile mele să fie rugăciuni de eliberare.
Nu că am avut întotdeauna această poziție. Am început de la ipoteza că multe lucruri din
Biblie nu mai sunt pentru azi. Însă Isus m-a convins că pot trăi Biblia de la Geneza la
Apocalipsa. Am scris pe larg despre eliberare în alte cărți, așa că doar voi trece în revistă pe scurt
acele concepte în acest capitol și dacă decizi că ai nevoie de mai mult poți accesa materialele fie
în formă tipărită106, fie prin intermediul Școlii Duhului, care este electronică.107
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Cuvântul grecesc din Noul Testament tradus prin „posedat de demon“ este daimonizomai
și înseamnă literal „sub influența“ (Strong’s G1139). Prin urmare, resping ideea de posedare
demonică, deoarece nu este o traducere exactă a textului grecesc și este o imagine de neacceptat
a unui creștin. Creștinii au Duhul Sfânt unit cu duhurile lor (vezi 1 Corinteni 6:17), deci în niciun
caz ei nu pot fi posedați de un demon. Dar ei ar putea avea anumite domenii din viața lor sub
influența unui demon, așa cum vom vedea în exemplul de mai jos.

RĂNILE INIMII ATRAG DEMONI
CARE PROVOACĂ SLĂBICIUNI MAJORE
Duhul de frică
„Vreau să fiu vindecat de frică. Frica nu dispare niciodată! Totul mă face să-mi fie teamă.
Îmi e teamă de ruină financiară și de înrăutățirea stării de sănătate. Îmi e teamă pentru copiii mei
și pentru soțul meu și pentru națiunea noastră. Îmi e teamă de oameni răi, de Fisc, de anticrist și
de prigoană. Îmi e teamă de respingere și de eșec. Dacă mă decid că vreau să mă rog pentru
vindecarea bolnavilor, îmi este teamă că rugăciunea nu va funcționa și că voi da rău, că
Dumnezeu va da rău și că oamenii vor fi descurajați și se vor îndepărta de Domnul. Isuse, ajutămă! Alungă această frică!“
Soluția
Frica este o problemă mare. Frica este menționată de 313 ori în Biblia New American
Standard și necredința/necredincioșii de 33 de ori. Frica și necredința au început cu șoapta lui
satan, vocea pârâșului, din Grădina Edenului, când el a sugerat: „Chiar a zis Dumnezeu...?”
(Geneza 3:1). El încă spune exact același lucru, încercând să ne influențeze în permanență prin
gândurile din mintea noastră.
Ce este o rană a inimii?
Cred că frica este o rană a inimii. Eu definesc rănile inimii ca fiind orice atitudine care este
opusă credinței, nădejdii și dragostei (vezi 1 Corinteni 13:13). Deci frica, deznădejdea și mânia
ar fi opuse credinței, nădejdii și dragostei și ar fi considerate trei răni diferite ale inimii. (Mai
sunt și altele.)
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ȘAPTE RUGĂCIUNI PENTRU A VINDECA
O RANĂ A INIMII
Am învățat să aplic șapte rugăciuni pentru o rană a inimii astfel încât aceasta să fie
procesată complet și vindecată pe deplin. Acestea sunt. 1) ruperea păcatelor și blestemelor
generaționale 2) dezlegarea legăturilor sufletești nedumnezeiești; 3) pocăința de convingerile
nedumnezeiești și 4) de jurămintele interioare și înlocuirea lor cu convingeri dumnezeiești și
scopuri dumnezeiești, 5) vindecare interioară pentru a rezolva imaginile traumatizante; 6)
dezlegarea blestemelor prin cuvinte și, în cele din urmă, 7) acum, că locuința demonilor este
distrusă și ancorele înlăturate, alungarea duhurilor care au rămas fără casă.
Primele șase rugăciuni înlătură punctele legale de intrare pe care le-au folosit demonii
pentru a câștig acces la tine. Aceste drepturi legale devin ancore de care se atașează demonii.
Dacă îi înlătur întâi toate drepturile legale (ancore), când îi poruncesc demonului să plece este
mai ușor, pentru că el nu mai are dreptul să stea.
Mi-a luat mai mult de zece ani să învăț această lecție simplă! Acum, că am învățat-o,
eliberarea este ușoară și distractivă. Este un proces de vindecare cuprinzător și complet și noi
oferim o fișă de lucru simplă, care se poate descărca gratuit, și pe care o poți folosi pentru a te
ruga aceste șapte rugăciuni.108 Mii de oameni au fost eliberați folosindu-le.
Să aplicăm aceste șapte rugăciuni doar la o teamă pe care probabil o avem toți. „Mă tem să
mă rog pentru bolnavi deoarece ar putea să nu se vindece.“ În cele ce urmează este doar un
model al felului în care pot fi aplicate aceste rugăciuni.
Duhule Sfinte, te rog să ne călăuzești când ne rugăm. Acum acordează-te la imaginile care
curg, gândurile care curg și emoțiile care curg, deoarece acestea sunt limbajul inimii tale.
Prima rugăciune: Ruperea păcatelor și blestemelor generaționale
Imaginează-ți-l pe tatăl tău și spune:
Te iert, tată, pentru necredința care a venit de la tine spre mine. Aleg să te iubesc, să te
onorez și să te eliberez în numele lui Isus. Pun crucea lui Isus între tine și mine și poruncesc
tuturor păcatelor și blestemelor generaționale de frică, îndoială și necredință să se oprească la
crucea lui Hristos și să cadă la pământ, lipsite de putere. Binecuvântez acel copil din pântece
(pe mine) cu binecuvântările Calvarului, te binecuvântez cu viață, te binecuvântez cu credință.
Credință, vino la viață în numele lui Isus (repetă de trei ori). Îți mulțumesc, Doamne. Văd
lumina Ta venind în cascadă în jos spre acel copil din pântece.
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Repetă rugăciunea de mai sus până când vine din inima ta cursiv, cu emoție și pasiune.
Apoi repetă întregul proces, imaginându-ți-o pe mama ta și aplicând rugăciunea la ea.
A doua rugăciune: Dezlegarea legăturilor sufletești nedumnezeiești
Imaginează-ți o persoană cu care ai avut a avut o relație foarte apropiată, care ți-a alimentat
frica, și spune:
Aleg să te iert, să te eliberez și să te binecuvântez în numele lui Isus. Iau sabia Duhului
(ia-o în mână) și tai legătura sufletească nedumnezeiască dinte tine și mine în numele lui Isus
(rotește mâna cu sabia și vizualizează-te pe tine tăind lanțul care vă leagă pe voi doi). O tai
(repetă de cinci ori). Poruncesc oricăror energii negative care au trecut de la tine la mine să
cadă la pământ. Doamne, Te rog să-mi tai împrejur inima. Taie frica și necredința care s-au
aflat acolo în timpul acestei relații și dă-mi o inimă nouă, o inimă a credinței și încrederii. Îți
mulțumesc, Doamne. Primesc, primesc, primesc.
Repetă această rugăciune vizualizând alte persoane cu care ai legături sufletești și care au
alimentat frica și necredința din inima ta.
A treia și a patra rugăciune: pocăința și înlocuirea
Pocăiește-te de credințe nedumnezeiești și de jurămintele interioare corespunzătoare lor în
timp ce le înlocuiești cu credințe dumnezeiești și scopuri dumnezeiești.
Mă pocăiesc de faptul că am crezut că sunt singur și Dumnezeu nu este cu mine. Mă
pocăiesc de jurământul meu interior de a mă proteja și de a mă apăra și de a mă baza pe mine
însumi. Accept adevărul că Tu ești întotdeauna cu mine la dreapta mea conducându-mă,
protejându-mă și împuternicindu-mă cu Duhul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prezența Ta.
Mă pocăiesc de faptul că am crezut că prin puterea mea și prin abilitățile mele trebuie
vindecați bolnavii și de jurământul meu interior de a nu încerca din moment de era evident că nu
am o asemenea putere. Accept adevărul din Cuvântul Tău că puterea Ta, care curge prin Duhul
Tău cel Sfânt, este cea care eliberează vindecare pentru bolnavi.
Mă pocăiesc de faptul că mi-am asumat o responsabilitate falsă în procesul de vindecare
și am devenit stresat în loc să mă relaxez, să zâmbesc și să înțeleg că tot de fac eu este să aplic
victoria Ta completă de la cruce la situația care stă în fața mea. Prin rănile Tale suntem
vindecați!
Îți mulțumesc, Doamne, pentru că vindecarea a fost obținută și datoria a fost plătită. Sunt
liber de puterea lui satan. Aduc aceste persoane la libertate și le scot din întunericul lui satan.
Le eliberez în lumina Împărăției Tale. Puterea Ta curge prin mâinile mele, alungând întunericul.
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Îți mulțumesc, Doamne! Primesc, celebrez; dansez de bucurie! Tu ai obținut victoria.
Binecuvântat să fie numele Domnului!
Roagă-te din nou rugăciunea de mai sus inserând alte credințe nedumnezeiești pe care le-ai
avut și care au alimentat frica din tine.
A cincea rugăciune: experimentarea vindecării interioare
Vizualizează o scenă în care frica de rugăciune pentru vindecare a intrat în tine:
Doamne, Te rog să Te miști în această scenă acum și să mă lași să Te văd prezent în ea,
slujind harul și adevărul Tău pentru mine.
Acordează-te la imaginile care curg și la gândurile care curg și notează ce spune și ce face
Isus. Va fi puternic. Dacă El te atinge, simte puterea Lui intrând în ființa ta, restaurându-te și
transformându-te
De exemplu, Îl văd pe Isus mergând în biserica tradițională unde am fost eu mântuit și
auzindu-l pe pastor predicând că semnele și minunile nu sunt pentru ziua de azi. Isus pune
mâinile Lui pe urechile mele. El spune: „Hai să mergem la o plimbare. Nu vrei să asculți asta. Îți
va pângări inima și mintea.“
El mă scoate din biserică și ne bucurăm de creația Lui în timp ce îmi spune cuvinte de
adevăr și mă eliberează să cred că sunt creator împreună cu El al tuturor acestor minuni și
frumuseți. Isus m-a așezat cu El să domnesc și să conduc peste pământ și mă cheamă să iau
această poziție și această responsabilitate și să nu trăiesc sub norul lui satan de întuneric și
moarte. Eu spun:
Da, Doamne, voi urma călăuzirea Ta. Voi domni cu Tine. Împreună vom domni peste
forțele întunericului. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această onoare pe care mi-ai acordat-o.
Sunt recunoscător pentru asta.
Roagă-te rugăciunea de mai sus încă o dată, inserând alte scene în care frica a intrat în tine.
A șasea rugăciune: ruperea cuvintelor de blestem
Vizualizează persoana care a spus ceva negativ despre abilitățile tale (și aceasta ai putea fi
tu):
Aleg să te iert și să te eliberez și să te binecuvântez în numele lui Isus. Mă pocăiesc pentru
că am crezut acest cuvânt de blestem și rup puterea pe care o are asupra mea. Rup toate forțele
spirituale legate de acesta. Sunt un copil al Regelui. Tot ce are Regele, El a pus la dispoziția
mea. Eu domnesc și împărățesc cu El, proclam Împărăția Lui și slava Lui și Împărăția Lui se
manifestă pe pământ și lucrările întunericului sunt distruse. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că
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îmi încredințezi o asemenea putere și autoritate uimitoare. Le voi folosi înțelept. Le voi folosi
numai așa cum mă înveți Tu.
A șaptea rugăciune: alungarea duhurilor
Mă pocăiesc de faptul că am fost de acord cu gândurile de frică și de neadecvare pe care
acești demoni mi le-au pus în minte. Mă întorc de la aceste gânduri. Din această zi, voi petrece
timp gândindu-mă numai la acele lucruri care sunt iubitoare, drepte și curate și care se aliniază
complet cu Cuvântul Tău. Le poruncesc tuturor duhurilor de frică, îndoială și necredință să
plece de la mine acum în numele lui Isus și să nu se întoarcă niciodată (repetă de trei sau patru
ori).
Doamne, vino și umple-mă cu lumina Ta. Credință, prinde viață în inima mea. Copleșeștemă. Schimbă-mă. Fă-mă un om nou. Un om diferit. Un copil al credinței. Un om care face
minuni astfel încât lumea să știe că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Lui și că Fiul Lui este glorificat
prin lucrările puternice care se revarsă cu putere prin mâinile mele. Binecuvântat să fie numele
Domnului viu!
Adesea este înțelept să ai unul sau doi prieteni care să se roage pentru tine rugăciunea de
eliberare de mai sus. Acesta a fost modelul Noului Testament. El dovedește smerenie și părerile
lor ajută la distrugerea întăriturilor demonilor din viața ta.
Mărturia lui Paul Mortimer, din Anglia
Sunt creștin de 25 de ani și am citit destul de mult.
Mă lupt de mulți ani cu o rană teribilă din inima mea, care mi-a dominat viața. Ca și
dumneavoastră, am putut să slujesc în puterea Duhului Sfânt, dar eram bântuit de
frici și dominat de imagini traumatizante.
Am citit multe, multe cărți despre blesteme, vindecare și eliberare, și în timp ce...
scoteam afară duhuri, nu păream să mă ocup de aspectele care constituiau rădăcina.
După doar câteva zile cu învățătura dumneavoastră, am găsit o vindecare minunată
prin rugăciuni și mai ales folosind viziunea pentru a revedea experiențele
traumatizante ale trecutului și a-L vedea pe Isus începând să vindece inima mea
rănită.
De exemplu, am avut un vis cu un scafandru care cobora încet în întunericul adânc al
oceanului fără a avea coardă; m-am trezit cu o mare frică. Așa că am scris despre asta
în jurnal și Isus mi-a explicat că echipamentul de scafandru era auto-protecția mea și
jurămintele și încălțămintea grea erau păcatele mele și că El urma să sară să mă
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elibereze și să mă ducă la loc sigur, și acest lucru să fie împlinit prin învățătura
dumneavoastră.
De exemplu, după ce am trecut prin câteva dintre rugăciuni, într-o viziune, Isus m-a
dus înapoi în casa mea din copilărie; El m-a dus prin casă și la etaj, în dormitorul
părinților mei. M-am văzut stând lângă patul lor; ei dormeau. Eu aveam un cuțit în
mână și mâinile mele erau pline de sânge. Atunci Isus m-a dus jos și în grădină. Am
stat și am vorbit și apoi mi-am șters mâinile de haina Lui albă. Uimitor. Acesta este
doar un exemplu.
Îmi deschid ochii inimii pentru a-L vedea pe Isus în tot ce fac; acum pot sta ore în șir
să-L văd pe Isus venind și vindecând și vorbind. Incredibil. Neprețuit. Glorios. Viața
mea este transformată în fiecare zi, din slavă în slavă.
Învățătura dumneavoastră (curgerea divină, viața în duhul, jurnalul etc.) este vitală
pentru oricine care vrea cu adevărat să devină tot ce este Isus. Pentru prima dată am
nădejde reală că Isus poate (și face asta) să mă elibereze. Mulțumesc încă o dată.
PAUL MORTIMER

Eliberare de duhuri în timp ce te uiți la un DVD
Tocmai am terminat de vizionat ultimul DVD din cursul Rugăciuni care vindecă
inima, DVD-ul despre Sesiunea Model de Rugăciune pentru Vindecare, în care o
slujiți pe Heidi. Ca fundament al mărturiei mele, trebuie să vă spun că am avut o
problemă cu frica de abandon. Când treceam prin eliberare de câteva duhuri, nu mam adresat niciodată direct, din ce știu, problemei pe care o aveam cu frica de
abandon.
Ei bine, când v-ați rugat pentru Heidi, mă gândeam la cât de mult mă identific cu
durerea ei și cât de multă compasiune am pentru ea Apoi, deodată, am început să
tușesc foarte tare și aproape să mă înec. Am știut imediat că un duh de frică de
abandon ieșea din mine! A trebuit să vă scriu ca să vă spun că, deși nu m-ați slujit
personal, duhul de frică de abandon a trebuit să se supună în Numele lui Isus. Slavă
Domnului!

DR. MARYANN DIORIO,
un absolvent al Christian Leadership University Graduate
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Păstrează biruința asupra demonilor experimentând un duh, suflet și trup unificate.
În cele ce urmează, Charity vă va oferi cheile pentru a păstra biruința asupra influențelor
demonice demonstrând cum să trăiești în armonie și înțelegere și cu tine însuți, și cu Dumnezeu.

CHARITY

PUTEREA ACORDULUI INTERIOR
Știm că funia împletită în trei nu se rupe ușor (vezi Eclesiastul 4:12). Funia dintr-o bucată
se rupe ușor. Două părți sunt ceva mai greu de distrus. Dar trei împletite împreună nu sunt ușor
de rupt. În mod natural, înțelegem că este putere în unitate.
În metalurgie (știința tehnologiei metalelor), metalele sunt încălzite, topite și combinate
pentru a crea unele cu proprietățile dorite, numite aliaje. Motivul pentru care se face asta este ca
să fie mai puternic decât fiecare metal individual și să fie protejat de coroziune. Oțelul, cel mai
cunoscut dintre metale, este un aliaj care are fierul ca material de bază. Acesta este un alt
exemplu din lumea fizică despre tăria sinergică, în care totalul este mai mare decât suma părților
lui.
Ce are asta de-a face cu umblarea noastră în credință? Cum afectează acest tip de sinergie
abilitatea noastră de a umbla în biruință supranaturală în fiecare domeniu al vieții noastre?
Știm că Domnul este trei în unul, o Trinitate. Acesta este unul dintre aspectele unice ale
creștinismului – unitatea Dumnezeirii. Pentru ca unitatea să existe, membrii individuali și
separați devin una, devin uniți. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există ca unul. Tot ce se întâmplă în cer
se întâmplă pentru că cei trei sunt în înțelegere și în unitate.
Noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu: „Să facem om după chipul Nostru“ (Geneza
1:26). Și noi suntem trei într-unul. „Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin; și duhul,
sufletul și trupul vostru să fie păstrate întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus
Hristos“ (1 Tesaloniceni 5:23). Noi suntem o ființă triunică – duh, suflet și trup.
În Marcu 3:25, Isus a spus: „Dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu
poate dăinui“. Cu ar arăta asta? Evident, o casă divizată are certuri, lupte interne și conflicte. Nu
este în unitate, ceea ce o face slabă și vulnerabilă.
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Fiecare dintre noi este acea casă cu trei părți – duhul, sufletul și trupul. Când duhul nostru
nu este de acord cu sufletul nostru sau când trupul nostru nu este pe aceeași lungime de undă cu
duhul nostru pierdem sinergia și nu putem rămâne puternici. Pentru a duce o viață de biruință,
acest trio trebuie să fie în înțelegere și părțile să fie perfect unite între ele, formând o forță unită
și impenetrabilă, pe care vrăjmașul nu o poate birui.
Pentru a păstra biruința pe care Isus a câștigat-o deja pentru noi și a trăi în ea scopul nostru
este pur și simplu să trăim într-un loc de congruență și aliniere unde nu suntem divizați în noi
înșine, unde avem o „casă unită“. Această coerență și armonie interioară ne face statornici și de
neclintit, deoarece devenim acea funie împletită în trei care nu se rupe ușor.
Să ne uităm la fiecare dintre aceste trei părți ale noastre și să vedem ce are de spus
Scriptura. Vom începe cu sufletul, care include mintea.

SUFLETUL: PRIMUL MEMBRU
AL FIINȚEI NOASTRE TRIUNICE
Dr. Caroline Leaf ne învață că niciun gând care intră în mintea noastră nu ar trebui să
treacă neverificat.109 Nu vrem să-i permitem unui gând să treacă fără să-l conștientizăm dacă nu
vrem să-l experimentăm, deoarece un om este ceea ce gândește în inima lui (vezi Proverbe 23:7).
Pastorul Bill Johnson spune acest lucru astfel: nu vrem să lăsăm în mintea noastră un gând
despre noi înșine pe care Dumnezeu nu îl are în mintea Lui despre noi.110 Isus nu Se gândește la
asta, nici noi nu ar trebui să ne gândim la asta, pentru că suntem în El și El în noi.
Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească.
Pentru că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime
care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de
Hristos (2 Corinteni 10:3-5).
Este fascinant faptul că în conversația lui Pavel despre războiul spiritual el discută despre a
face gândurile roabe și a alunga imaginațiile nedumnezeiești. Pentru a câștiga efectiv bătăliile
noastre cu dușmanul ni se spune să facem roabe și să scăpăm de acele cuvinte și imagini care nu
sunt în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu viziunea și versiunea Lui asupra vieților noastre.
Nu ne uităm la acele imagini cu ochii inimii noastre, nici nu întreținem acele minciuni în mintea
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noastră. De multe ori ne gândim la războiul spiritual ca la ceva care se întâmplă în exteriorul
nostru. Dar cel mai adesea nu este așa, se întâmplă în noi, pe câmpul de luptă al minții și inimii
noastre.
Motivul pentru care Dumnezeu ne învață să conștientizăm gândurile pe care le avem este
acela că asta este de fapt tot ce poate folosi satan. El este tatăl minciunilor, adevărul nu este în el,
și când spune minciuni vorbește limba lui maternă (vezi Ioan 8:44). Biblia revelează faptul că
șarpele a fost cel mai înțelept dintre toate fiarele pământului și așa lucrează el (vezi Geneza 3:1).
Evident, cel rău nu anunță cu voce tare că el este satan și vine să ne înșele. În loc de asta, el
introduce subtil un gând, o mică săgeată de foc, în mintea noastră. El doar îl lasă să cadă în
conștiința noastră și în acel moment noi trebuie să îl facem rob. Dacă îl nutrim, dacă medităm la
minciună și o vizualizăm cu imaginația noastră, atunci nu vom avea biruință.

STRATEGIA LUI SATAN
Pentru a înțelege planul de bătaie al vrăjmașului, să examinăm ce a făcut el în Grădină.
Scopul lui a fost acela de a distruge părtășia perfectă pe care omul o avea cu Dumnezeu, și întrun moment atât de critic din istoria omenirii el a folosit cea mai puternică armă pe care o avea la
dispoziție, una mortală.
Deci care a fost marea și înspăimântătoarea armă a celui rău? Cuvintele. Asta e tot ce are.
Numai minciuni și idei înșelătoare. Tot ce ar putea el este să facă unele sugestii subtile: Chiar a
spus Dumnezeu…? El a păcălit-o pe Eva să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu pentru ea și
propria ei identitate.
Ispititorul a întrebat-o dacă vrea să cunoască binele și rău. Dar Eva deosebea deja binele de
rău pentru că Dumnezeu îi spusese diferența și ea trăia pe baza relației de comunicare cu El (vezi
Geneza 2:16-17). La fel, ispititorul a întrebat dacă vrea să fie ca Dumnezeu, dar adevărul e că ea
era deja ca El pentru că fusese creată după chipul Lui.
Analizează cu atenție desfășurarea: satan a adus un gând; Eva l-a păstrat și a început să se
gândească la el ca și cum ar fi fost propriul ei gând. În mintea ei s-a întrebat: Hei, stai puțin,
Dumnezeu ascunde ceva de mine? Și când s-a gândit la aceste lucruri a început să vizualizeze o
imagine în inima ei bazată pe aceste minciuni. Ea și-a imaginat că Dumnezeu nu era atât de
iubitor pe cât crezuse ea că este. Ea și-a imaginat un tată rău care nu o lăsa să aibă parte de
lucruri bune.
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Acele imagini false din inima ei au făcut-o să aibă emoții negative. Lăsând gânduri de
îndoială în mintea ei și imaginându-și-le ca fiind adevărate, Eva a început să experimenteze în
inima ei emoțiile de nerecunoștință și mândrie.
Imaginile mișcă emoțiile noastre și emoțiile ne mână spre acțiune. Imaginile au dat naștere
la emoții de rebeliune, rebeliunea la dorințe și dorințele la păcat. Iacov este de acord cu această
evoluție: „Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta, când a
zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați (Iacov
1:14-16).

O PANTĂ ALUNECOASĂ
Aceasta este o pantă alunecoasă. Prima dată a fost gândul din mintea Evei, la care a
cugetat. Gândurile se ridicau împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, așa că ea ar fi trebuit să le facă
roabe ascultării de Hristos. În loc de asta, Eva a meditat la aceste imagini din inima ei, începând
să-i pară rău de ea însăși, și a acționat pe baza acelor emoții greșite. Acesta a fost păcatul ei, care
a adus moartea.
Acesta este cu siguranță un exemplu despre ce să nu facem, dar este destul de încurajator.
Am văzut că satan nu a făcut-o să păcătuiască. El nu i-a sucit mâna și nu a forțat-o cu nimic. El
doar a păcălit-o să creadă că lui Dumnezeu nu-I pasă de ea și de atunci totul a mers la vale.
Din această povestire vedem cât de important este să ne păzim sufletele – primul membru
al ființei noastre triunice. Adam și Eva nu au păzit acest membru și asta a dus la Cădere. Deci
înțelegem că mintea noastră și sufletul nostru trebuie să fie aliniate cu mintea lui Hristos și să
gândească gândurile lui Dumnezeu astfel încât „casa“ noastră să fie tare.

DUHUL/INIMA: AL DOILEA MEMBRU
AL FIINȚEI NOASTRE TRIUNICE
A doua parte a ființei noastre triunice este duhul nostru. După ce ne-am uitat la câmpul de
bătălie al minții noastre, ne vom concentra acum asupra unei alte arene principale de bătălie din
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noi, care este inima noastră. În timp ce gândurile sunt limbajul minții, emoțiile și sentimentele
sunt limbajul inimii.
Am precizat deja că, de fapt, emoțiile lui Dumnezeu sunt armura Lui. 1 Tesaloniceni 5:8
revelează faptul că platoșa noastră este credința și dragostea, deci aceste emoții sfinte ne păzesc
inimile. Versetul continuă și ne spune că nădejdea este coiful nostru și aceasta este o altă emoție
a Împărăției, care ne protejează mintea. Și știm că umblarea în pace este ceea ce ne protejează
pașii (vezi Efeseni 6:15).
Dumnezeu revelează un adevăr extrem de puternic care poate schimba fiecare domeniu al
vieților noastre – fiziologic, emoțional și spiritual – odată ce îl înțelegem și îl aplicăm. Cu
această descriere a armurii Lui, Dumnezeu ne învață că dacă trăim în emoțiile Împărăției Lui
suntem în siguranță. Suntem puternici. Suntem invincibili împotriva atacurilor diavolului.
Când trăim în dragoste și credință și pace el nu ne poate atinge. Dușmanul nu poate trece
prin armura lui Dumnezeu să ne facă rău și această armură impenetrabilă este făcută chiar din
emoțiile lui Dumnezeu, roada Duhului Lui care este viu în noi (vezi Galateni 5:22).
Întrebare de un milion de dolari
Asta ne conduce la marea întrebare. Sigur că vrem să trăim vieți fericite, pline de pace, dar
trebuie să știm cum. Totul sună grozav, dar cum să experimentăm în mod tangibil emoțiile lui
Dumnezeu? Cum să simțim sentimentele Lui? Pur și simplu văzându-ne viața așa cum o vede
Dumnezeu.
Știm că Dumnezeu vede sfârșitul încă de la început, deci și noi trebuie să facem asta (vezi
Isaia 46:10). Trebuie să ne vedem pe noi înșine experimentând deja binecuvântările despre care
Scriptura spune că sunt ale noastre. Vrem să trăim ca și cum rugăciunile noastre au primit deja
răspuns – pentru că au primit. 1 Ioan 5:14-15 ne spune că „Îndrăzneala pe care o avem la El este
că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm
că suntem stăpâni (posedăm deja) pe lucrurile pe care I le-am cerut“.
Practic, asta înseamnă că ne propunem să ne uităm la imaginile pe care ni le dă Duhul
Sfânt, atât ziua, cât și noaptea prin visele noastre, și să trăim pe baza lor. Asta ne dezvoltă
imaginația dumnezeiască. Imaginația dumnezeiască înseamnă să vizualizăm lucrurile așa cum
spune Dumnezeu că sunt. Adică stăruim asupra unor imagini ale trupurilor noastre vindecate și
întregi. Ne uităm doar la imagini cu noi experimentând relații binecuvântate. Medităm numai la
imagini cu noi umblând în favoare și abundență (niciodată boală, frângere sau lipsă).
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Evoluția unei minuni
Vedem acest exemplu demonstrat în viața lui Isus când El a hrănit mulțimile de bărbați,
femei și copii. Scriptura spune că mii de oameni erau flămânzi și că erau doar câteva pâini și
câțiva pești. Știm că hrana a fost înmulțită, dar au fost câțiva pași importanți în evoluția acestei
minuni, pe care îi putem învăța ca să ne servească drept model.
Luca 9:16 ne arată că Isus nu S-a uitat la nevoie, El nu era consumat de lumea aceasta
naturală și de versiunea ei asupra realității. În această lume erau probleme și lipsuri, dar Isus nu
trăia pentru această lume, El trăia pentru o Împărăție diferită. În timp ce inimile ucenicilor erau
tulburate pentru că ei se uitau numai la lumea materială, inima lui Isus era plin de pace și
mulțumitoare pentru că El Se uita la ce nu se vede.
Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat.
Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului (Luca 9:16).
Când Isus a oferit prânzul, El a făcut trei lucruri. În primul rând, S-a uitat spre cer. Ei bine,
în cer nu este nicio lipsă. Nu este foame. Nu este nicio nevoie. Deci Isus a văzut adevărul că
belșugul și purtarea de grijă erau disponibile și că acolo era mai mult decât suficient. Acesta a
fost primul lucru.
Al doilea pas pe care l-a făcut Isus a fost să-I mulțumească Tatălui. Isus S-a pus de acord
cu viziunea și a fost recunoscător pentru purtarea de grijă chiar înainte ca aceasta să se manifeste.
Al treilea și ultimul pas în evoluția acestei minuni a fost acela că Isus a dat pâinea
ucenicilor, care au dat-o mai departe mulțimilor. Vedem că mâncarea nu a fost înmulțită înainte
ca El să-I mulțumească Tatălui pentru ea; a fost înmulțită după. Pentru a folosi termeni din știința
cuantică, Isus „a observat“ potențialul purtării de grijă a cerului, „colapsând“ astfel acele resurse
în lumea Lui.
Acesta este un principiu extrem de important pentru noi. Noi putem să trăim ca Isus și să
ne uităm ca să vedem ce ne-a oferit Tatăl. Când vedem acea imagine, inimile noastre sunt
umplute cu emoțiile Împărăției de pace și recunoștință. Nu suntem stresați; inimile noastre nu
sunt tulburate, pentru că vedem finalul încă de la început. Vedem ce vede Dumnezeu și suntem
încrezători că am primit deja ce am cerut de la El (vezi 1 Ioan 5:14-15). Remarcăm versiunea lui
Dumnezeu a situației noastre, suntem recunoscători pentru binecuvântarea Lui, colapsăm acea
slavă în viețile noastre și aducem cerul pe pământ.
Iosafat și lauda lui Iuda
Vedem în exemplul lui Isus hrănindu-i pe cei cinci mii atât de multe principii importante.
Unul pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea este puterea recunoștinței. Toate lucrurile pentru
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care suntem recunoscători se înmulțesc; toate lucrurile pentru care suntem recunoscători cresc în
viețile noastre. Isus era mulțumitor pentru hrană și El a primit mai multă hrană. Acest model de
recunoștință pro-activă se vede în toată Scriptura, așa că să ne uităm pe scurt doar la încă două
exemple, de această dată din Vechiul Testament.
În 2 Cronici 20 vedem că împăratul Iosafat a trimis prima dată seminția lui Iuda la bătălie,
înaintea oricui altcuiva. Cuvântul Iuda înseamnă laudă și pentru asta este recunoscută seminția –
ei erau închinătorii din Israel și aceasta era strategia lor de bătaie. Iosafat l-a trimis pe Iuda întâi,
lăudându-L pe Dumnezeu pentru victorie înainte ca ei să dobândească victoria, pentru a primi
victoria.
Aceasta nu a fost o întâmplare izolată, nici nu a fost pur și simplu ideea bună a lui Iosafat.
Dumnezeu Însuși i-a oferit poporului Său planul victoriei în Judecători 20:18: „Copiii lui Israel
s-au sculat, s-au suit la Betel și au întrebat pe Dumnezeu, zicând: «Cine din noi să se suie întâi
ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin?» Domnul a răspuns: «Iuda să se suie întâi»“
Încă o dată vedem că ei au fost recunoscători și I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru
succesul lor militar înainte să aibă succes, pentru a obține succesul. Ei au ajuns să aibă
recunoștință și să Îl laude pe Dumnezeu văzând ca deja împlinită viziunea pe care Domnul le-a
promis-o. Combinația dintre recunoștința lor și observație a colapsat slava cerului în lumea lor,
permițându-le să umble în biruința pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru ei.

TRUPUL: AL TREILEA MEMBRU
AL FIINȚEI NOASTRE TRIUNICE
Am discutat despre sufletul nostru și despre cum trebuie să aliniem gândurile noastre cu
gândurile lui Dumnezeu, având gândul lui Hristos. Am învățat că duhurile/inimile noastre trebuie
să fie aliniate cu emoțiile Duhului Sfânt și în acord cu inima lui Dumnezeu. Acestea sunt două
aspecte ale casei noastre în unitate și armonie, ceea ce ne aduce la ultimul.
Noi suntem duh, suflet și trup, și acum vom vorbi despre trup, a treia parte a ființei noastre
triunice. Am învățat că limbajul minții sunt gândurile și limbajul inimii sunt emoțiile și
sentimentele. În mod natural, limbajul trupului sunt cuvintele.
Limba este fie o armă, fie un instrument, și poate fie să distrugă, fie să creeze. Ultima
învățătură pe care a dat-o Derek Prince este aceea că mărturisirea corectă însemnă să spunem
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exact și numai ce spune Dumnezeu despre situația noastră și să continuăm să o spunem! Fiecare
cuvânt pe care îl rostim trebuie să fie în acord cu cuvântul lui Dumnezeu despre noi, despre
situația noastră, despre sănătatea noastră, despre relațiile noastre și despre finanțele noastre.
Proverbe 18:21 ne spune că viața și moartea sunt în puterea limbii și știm că atunci când
declarăm un lucru el este stabilit pentru noi (vezi Iov 22:28). De aceea psalmistul s-a rugat
„Pune o strajă, Doamne, înaintea gurii mele; păzește ușa buzelor mele“ (Psalm 141:3). El a
înțeles că prin cuvintele noastre suntem fie îndreptățiți, fie condamnați (vezi Matei 12:36-37).
Fiecare dintre noi este un copil al lui Dumnezeu prin aceea că El este Tatăl nostru Creator
și noi suntem făcuți după chipul Lui. Ce este extraordinar în legătură cu mărturia noastră de
creștini, totuși, este că noi ducem asta la nivelul următor, pentru că duhurile noastre sunt unite cu
Duhul Sfânt (vezi 1 Corinteni 6:17). Biblic vorbind, cuvintele pentru „respirație“ și „duh“ sunt
interschimbabile în limbile originale, deci când declarăm ceva avem suflarea Duhului lui
Dumnezeu întărind asta, expirând acel cuvânt, declarându-l și proclamându-l în atmosferă.
Știm ce fac Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu – creează. Dumnezeu a creat lumea prin
cuvintele Lui (vezi Evrei 11:3). De aceea trebuie să rostim doar cuvintele pe care le rostește El și
să exprimăm gândurile Lui, pentru că Duhul Lui cel Sfânt animă și întărește acele cuvinte. Duhul
Lui din noi, eliberat prin noi, este Cel care susține ceea ce spunem noi.

SINGURA ARMĂ A LUI SATAN
Ne-am uitat mai devreme la ispitirea Evei în Grădina Edenului și am văzut un exemplu a
ceea ce să nu facem. Să trecem rapid prin istorie. Îl avem acum pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, în
misiunea Lui de salvare de a mântui lumea de păcatele ei. Satan apare pentru a face să deraieze
planul lui Dumnezeu. Dacă a fost vreodată un moment crucial în această bătălie, un timp în care
vrăjmașul să-și scoată pistoalele cele mai mari, cele mai puternice rachete balistice supranaturale
ale sale, acesta ar fi fost.
Deci ce artilerie uriașă, mortală folosește satan când Îl întâlnește pe Isus în pustie? Care
sunt armele lui mari și înfricoșătoare? Cuvintele. El L-a ispitit pe Isus cu cuvinte pentru a-I pune
la îndoială identitatea. „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu...“ (Matei 4:6).
Vrăjmașul face același lucru cu noi, încercând să ne înșele să ne fie frică de el, ca și cum
ne-ar putea face rău cu adevărat. Dar acestea sunt doar cuvinte subtile și minciuni manipulatoare
și nu sunt o amenințare pentru noi. Tot ce a folosit satan cu Isus au fost minciuni, înșelare și
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cuvinte. Asta este tot ce folosește el pentru că asta este tot ce are el. Isus ne-a arătat ce trebuie să
facem cu minciunile și cuvintele vrăjmașului – le facem roabe și declarăm în loc Cuvântul lui
Dumnezeu.
Dr. Caroline Leaf, care se ocupă de neuroștiințe cognitive și de patologie
comportamentală, este un creștin plin de Duhul și mie îmi place modul cum explică asta: tot ce
are satan sunt minciuni, care nu pot fi măsurate. Tot ce are el este întuneric, care nu poate fi
măsurat. Numai lumina poate fi măsurată. Deci minciunile lui satan nu au substanță. Numai când
acceptăm minciuna lui și începem să ne gândim noi înșine la ea îi dăm substanță. Satan are
nevoie ca noi să-l credem. Credința este substanța (vezi Evrei 11:1). Când acceptăm minciuna lui
satan creăm o curgere de energie electromagnetică în creierul nostru care este foarte reală și
măsurabilă. Dar când facem acest gând rob și rostim în loc Cuvântul lui Dumnezeu distrugem
minciuna. Nu o mai credem și ce se întâmplă, psihologic vorbind, este că minciuna chiar
„moare“. Nu mai este o curgere de energie electromagnetică; în loc de asta este eliberată din gura
noastră sub formă de aer cald, transformată în căldură și disipată. Nu mai există.111
Ooo! Așa cum putem vedea, satan nu nepoate birui – mai ales atunci când avem coerență
între inima noastră, mintea noastră și cuvintele gurii noastre. În cele ce urmează ne vom uita la
ce spune Scriptura că este disponibil pentru noi odată ce am dobândit această armonie interioară.

FELUL DE CREDINȚĂ A LUI DUMNEZEU
Să examinăm două exemple biblice care ilustrează puterea ce mișcă munții pe care o are
ființa noastră triunică. Ce fel de potențial și de posibilități sunt disponibile pentru noi când chiar
trăim în coerență și congruență în noi înșine?
Un pasaj familiar din Scriptură este Marcu 11:22-24, în care Isus explică modul în care să
avem credință în Dumnezeu, felul de credință a lui Dumnezeu. Adesea ne-am concentrat asupra
importanței de a „spune“ munților să se mute, și într-adevăr acesta este un aspect important. Dar
sunt alte două părți ale ființei noastre triunice care au un rol în minunea consemnată în acest
verset, așa că să ne uităm cu atenție la secretul pe care Isus îl revelează.
Isus a lua cuvântul și le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu! 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 că orice lucru veți
cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea“ (Marcu 11:22-24).
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Există trei lucruri care vin în acord în acest pasaj, și acum, că știm ce căutăm, este ușor de
văzut. „Cineva zice“ – acesta este trupul nostru rostind cuvintele în linie cu adevărul lui
Dumnezeu. „Și nu se va îndoi în inima lui“ – aceasta este inima noastră și duhul nostru aliniate
cu inima Tatălui, „Ci va crede“ – aceasta este mintea noastră și sufletul nostru înnoite după
mintea lui Hristos. Trup, duh și suflet – toate trei în congruență și unitate.
În cazul în care nu am înțeles asta, Isus repetă conceptul, subliniind încă o dată cele trei
aspecte ale ființei noastre triunice, în versetul imediat următor. „Toate lucrurile pentru care vă
rugați“ – inima ta și duhul tău care comunică cu Tatăl – „și cereți“ – cu gura noastră facem
cereri (adică, trupul nostru), „să credeți că le-ați și primit“ – ne propunem cu mintea noastră, în
sufletul nostru, să credem că am primit deja răspunsurile noastre. Apoi, după ce gândim, simțim,
vorbim și trăim ca și cum avem deja minunea noastră, în acel loc se manifestă minunea. „Ele vă
vor fi date“, este promisiunea lui Isus pentru tine (Marcu 11:24).
Odată ce aceste trei membre – duh, suflet și trup – sunt în acord în interiorul nostru și în
acord cu cuvântul lui Dumnezeu și cu scopurile și voința Lui, nimic nu este imposibil.
Rugăciunea primește răspuns și muntele este mutat.

„CASA UNITĂ“ A LUI AVRAAM
Am folosit analogiile cu funia împletită în trei, sinergia aliajelor metalice și casa unite.
Ultima imagine la care ne vom uita pentru a ne ajuta să înțelegem importanța crucială a tuturor
celor trei aspecte ale ființei noastre este un cifru care reprezintă o combinație de trei numere.
Pentru a deschide, trebuie să avem numerele corecte în ordinea corectă. Odată ce ele se aliniază,
este ușor să deblochezi biruința și să deschizi larg ușa binecuvântărilor promise ale lui
Dumnezeu.
Să ne gândim la însuși exemplul tatălui nostru în credință, pentru a vedea cum această
unitate a casei lui și combinația de trei au deblocat minunea lui Dumnezeu în viața lui.
Dumnezeu i-a spus lui Avram că va fi tatăl unei mari mulțimi. Deci Avram a început să
gândească gândurile lui Dumnezeu despre urmașii lui – punându-și sufletul/mintea în acord cu
perspectiva lui Dumnezeu. Acesta este numărul unu.
Apoi Dumnezeu i-a dat lui Avram o imagine a viitorului lui promis – stele pe cer și nisip
pe plajă. Geneza 15:5-6 ne spune că „L-a dus afară și i-a zis: «Uită-te spre cer și numără
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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.“
Acea imagine a creat credință în inima lui Avram, deci acum inima lui și duhul lui erau în
acord cu inima lui Dumnezeu. Acesta este al doilea lucru.
În cele din urmă, din plinătatea inimii lui, Avram a rostit adevărul lui Dumnezeu când
numele lui a fost schimbat în Avraam, care înseamnă „tatăl unei mulțimi“. Aceasta a fost o
demonstrație că al treilea membru al casei lui Avraam a fost în unitate – trupul și gura declarau
acum versiunea lui Dumnezeu despre situația lui. De fiecare dată când Avraam își spunea
nunele, el rostea promisiunea lui Dumnezeu peste viața lui: „Eu sunt tatăl unei mari mulțimi“!
El a atins armonia interioară în ființa lui triunică – duh, suflet și trup. El avea un acord în
inima, mintea și cuvintele din gura lui. Era ceva personal, la timpul prezent și pozitiv și era
partea pe care el a jucat-o în minunea lui Dumnezeu.
Cerul este al Domnului, dar pământul El l-a dat fiilor oamenilor (vezi Psalm 115:16). Noi
suntem parteneri cu Dumnezeu în eliberarea binecuvântărilor promise ale cerului pe pământ
atunci când trăim aliniați cu inima, mintea și cuvântul Lui. Gândind gândurile lui Dumnezeu,
simțind emoțiile Lui și rostind adevărul Lui. Când ființa noastră triunică trăiește în armonie cu
Trinitatea Însăși, noi suntem o conductă poziționată și pregătită, gata să elibereze slava Lui în
lumea noastră.

DE CE NU A FOST NICIODATĂ
DUMNEZEU VERSUS SATAN
Toate acestea conduc la întrebarea – dacă suntem atât de puternici și avem un astfel de
potențial extraordinar de a muta munții și de a trăi viața din belșug, de ce nu experimentăm asta
mai des? Când ne luptăm și nu vedem biruința despre care Biblia spune că este a noastră,
încercăm să explicăm asta. O scuză comună pe care o dăm este că trebuie să fie vina lui satan. El
mă atacă și de aceea sunt bolnav, de aceea sunt învins, de aceea mi s-a întâmplat acest lucru
rău.
Noi spunem că este vina diavolului, dar în realitate îi dăm mult prea mult credit. El nu are
abilitatea de a face toate lucrurile pentru care îl învinovățim. La fel, noi numim dezastrele
naturale „acțiunile lui Dumnezeu“ și încă o dată găsim vina în locul greșit.
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Când în această lume se întâmplă lucruri rele, nu este chiar vina lui satana și cu siguranță
nu este vina lui Dumnezeu. Este a noastră. Aceste lucruri se întâmpla când suntem noi de strajă,
pentru că noi le îngăduim. Pământul așteaptă cu mare nerăbdare arătarea fiilor și fiicelor maturi
ai lui Dumnezeu (verzi Romani 8:19). Însăși creația a fost subiectul inutilității, ca sclavă a
corupției, și tânjește cu nerăbdare după libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu (vezi Romani
8:20). Lumea așteaptă după noi.
Să analizăm cu atenție ce spune Scriptura despre noi și despere vrăjmașul nostru. Evident,
satan și diavolul există, dar ei nu trebuie să aibă mare influență în viețile noastre. Acesta este
aspectul crucial al problemei. Noi ne vedem pe noi înșine ca fiind mici și pe satan ca fiind mare
și puternic. El este un gigant înfricoșător și noi suntem doar omulețul de care se ia el întotdeauna.
Săracii de noi!
Adesea noi vedem două echipe – Dumnezeu este căpitanul echipei Lui de îngeri sfinți și
satan este căpitanul echipei lui de înger căzuți. Fără să ne dăm seama sau să recunoaștem măcar
asta, noi îi punem pe Dumnezeu și pe satan pe picior de egalitate.
Avem această imagine fatal greșită a războiului spiritual – că este cumva Dumnezeu versus
satan, bine versus rău, cer versus iad. Să-ți imaginezi că este un oarecare tip de dualitate sau
egalitate în rivalitatea dintre Dumnezeu și satan este, evident, o versiune denaturată a realității
care ne face un deserviciu extraordinar când căutăm să trăim în puterea de înviere a lui Hristos.
În loc de asta trebuie să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeu este Cel
Necreat. El este omniștient – El știe tot. Dumnezeu este omnipotent – El are toată puterea.
Dumnezeu este omniprezent – El este mereu pretutindeni.
Heruvimul fără loc de muncă
Satan nu este niciunul din aceste lucruri. El nu știe totul, el nu este puternic și cu siguranță
nu este mereu peste tot. Noi nu i-am atribui niciodată aceste calități lui Gabriel sau Mihail sau
altui înger. Dar am fost înșelați să-i atribuim în mod greșit o asemenea natură dumnezeiască lui
satan însuși.
Trebuie să avem gândul lui Dumnezeu în legătură cu asta și să-l vedem pe vrăjmașul
nostru așa cum este el de fapt, așa cum îl descrie Scriptura, Așa cum spune prietenul meu dr. Jim
Richards, satan este un heruvim fără loc de muncă.112 Aceasta este revelația pe care avem nevoie
să o înțelegem și imaginea biblică de care trebuie să ne înconjurăm inimile.
Evrei 2:14 ne spune că prin moartea Lui Isus l-a lăsat pe diavol complet lipsit de putere.
Satan este deci învins și orice putere pe care a avut-o a fost anulată când a fost dezarmat la cruce
și făcut de rușine în public când Isus a triumfat asupra lui (vezi Coloseni 2:15).
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Vrăjitorul din Oz
De fapt, starea actuală a vrăjmașului nostru îmi amintește mai mult de Vrăjitorul din Oz
decât de orice altceva. În versiunea originală a filmului cu Judy Garland, toată lumea era
îngrozită de vrăjitor. El era cunoscut pentru statura lui uriașă și vocea puternic, amenințătoare, și
Dorothy și prietenii ei erau foarte înspăimântați să-l întâlnească.
Ei și-au adunat curajul și la finalul filmului și-a înfruntat frica și au avut o întâlnire cu
Vrăjitorul din Oz însuși. Dar ce au găsit nu a fost o amenințare mare și înfricoșătoare. În loc de
asta, vrăjitorul s-a dovedit a fi un om extrem de mic de statură în spatele unei cortine, care
folosea lumina și umbrele pentru a proiecta o imagine uriașă.
Mai mult, ei au descoperit că avea o voce atât de înceată și scârțâitoare, încât trebuia să
folosească un megafon pentru a putea fi măcar auzit. Când l-au văzut pe vrăjitor așa cum era de
fapt, ei au înțeles că nu fusese niciodată o amenințare pentru. Era doar fum și oglinzi. Era doar o
mare înșelare.
Și la fel este cu satan.
Isaia 14:14-16 consemnează rebeliunea lui satan de dinainte să fie alungat din cer, ca și
răspunsul Domnului la asta: „Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.“ Dar ai fost
aruncat în Locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă mirați la
tine, te privesc cu luare aminte și zic: „Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și
zguduia împărățiile?“
Când îl vedem pe satan așa cum este, ne mirăm de ce am fost atât de speriați de el la
început. El e cel care ne făcea să tremurăm? El este cel care ne făcea să ne agităm? În cele din
urmă vom înțelege că singura armă pe care o are el de fapt sunt cuvintele. Că puterea lui asupra
noastră a fost o iluzie și că autoritatea lui în viețile noastre era doar o înșelare. Odată ce-l vedem
pe satan așa cum este el de fapt, nu ne va mai fi frică de el niciodată.

DAR NOI?
Isus a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ“ (Matei 28:18). Și El ne-a
dat toată acea putere nouă. „Vă dau autoritate să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată
puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma“ (Luca 10:19; vezi și Luca 9:1).
Să ne cunoaștem vrăjmașul și locul lui este important, dar mai important de atât este să ne
cunoaștem pe noi înșine. Trebuie să ne înțelegem identitatea și cine suntem în Hristos. Acum, că
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Îl vedem pe Dumnezeu în locul Lui corect, mult departe de domnii și puteri, unde suntem noi în
acest spectru?
În Psalmul 8:3-6, David pune chiar această întrebare și revelează răspunsul extraordinar:
„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi
zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu
puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste
lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.“
Noi suntem încununați cu slavă, creați să domnim și făcuți „puțin mai prejos decât
Dumnezeu“ (Psalm 8:5). Unele versiuni ale acestui verset spun că am fost făcuți puțin mai prejos
de „îngeri“, dar acesta este o traducere greșită. Cuvântul ebraic este Elohim, care este
întotdeauna numele folosit pentru Dumnezeu Însuși.
Această revelație a identității noastre este confirmată în întreaga Scriptură, deci știm că
suntem copii ai lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 3:1). Duhul nostru a fost unit cu Duhul Sfânt (vezi 1
Corinteni 6:17). Suntem așezați cu Hristos în locurile cerești (vezi Efeseni 2:6). Suntem părtași
ai naturii divine și am fost umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu (vezi 2 Petru 1:4; Efeseni 3:19).
Dumnezeii cu „d“ mic
De fapt, există un alt fragment uimitor în Psalmi care îi vorbește și adevăratei noastre
identități. Psalmul 82:6 declară că „voi sunteți dumnezei și toți sunteți fii al Celui Prea Înalt“.
Chiar așa? Noi nu ne gândim de obicei așa la noi înșine, dar de fapt se legă foarte bine de
ce spune Geneza despre începutul nostru.
Știm că am fost creați după chipul lui Dumnezeu (vezi Geneza 1:27). Scriptura mai arată
clar că toate se fac după soiul lor (vezi Geneza 1:21-25). Asta înseamnă că puii unei păsări sunt
păsări mic și copiii zebrei sunt zebre mici.
În mod natural, rezultă atunci că fiii lui Dumnezeu sunt dumnezei mici. Cu siguranță nu
Dumnezeu Însuși, dar cu siguranță copii făcuți după chipul Lui divin, cu propriul lui ADN, mici
copii ale Lui (vezi 1 Ioan 3:9). El a suflat în noi chiar suflarea Lui; Duhul Lui care curge prin noi
este Cel care ne dă viață (vezi Geneza 2:7).
Ca nu cumva să fim ispitiți să coborâm această revelație la a fi limitată la unele pasaje
obscure din Vechiul Testament, chiar Isus a subliniat acest lucru pentru noi în Evanghelii, ca să
fie sigur că nu pierdem din vedere. „Isus le-a răspuns: «Nu este scris în Legea voastră: sunteți
dumnezei?»“ (Ioan 10:34). El chiar a mers mai departe și a spus că acest adevăr este cuvântul lui
Dumnezeu și că Scriptura nu poate fi desființată (vezi Ioan 10:35). Într-adevăr, noi suntem
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progenituri supranaturale ale lui Dumnezeu Însuși (vezi 1 Petru 1:23). Noi nu suntem din această
lume (vezi Ioan 17:16).

LA CE IMAGINE TE UIȚI?
Deci asta este ce trebuie să vezi – pe satan sub picioarele noastre, pe Dumnezeu
conducându-ne la victorie. Cum arată biruința și triumful? Cum e să fii mai mult decât biruitor?
Cum e să avem deja răspuns la rugăciunile noastre? La asta vrem să ne uităm și așa să trăim.
Noi toți trecem prin viață cu o imagine pe fundalul minții noastre – fie de înfrângere, fie de
victorie. De obicei acesta este la un nivel subconștient, dar este totuși viziunea pe baza căreia
trăim și ea informează orice lucru pe care îl facem și îl spunem și orice decizie pe care o luăm.
Ne vedem pe noi înșine ca fiind slabi și mici și temători de diavolul cel mare și
înfricoșător, așteptând în permanență să cadă drobul de sare și uitându-ne după ce lucru rău s-ar
putea întâmpla în viitor? Ce căutăm asta vom găsi, deci dacă ne uităm după ceva negativ îl vom
găsi întotdeauna. Vom atrage asta spre noi deoarece ni se va face după credința noastră (vezi
Matei 9:29). Teama noastră este credință inversată și lucrul de care ne temem vine peste noi
(vezi Iov 3:25).
În loc de asta, trebuie să păstrăm imaginea adevărată a lui Dumnezeu despre noi în inimile
noastre și să trăim pe baza ei. De aceea trebuie să avem gândul corect, care este gândul stabilit de
duh, trăind în gândul lui Hristos (vezi Romani 8:6). Noi distrugem toate închipuirile legate de
înfrângere sau boală sau lipsă și alegem în schimb să avem în vedere promisiunile biblice despre
succes, vindecare și purtare de grijă.
Noi ne propunem să vedem prin lentilele cerului și să ne gândim la versiunea lui
Dumnezeu asupra realității – perspectiva Lui asupra noastră și asupra situației noastre. El ne
vede așezați cu El în locurile cerești. El ne vede domnind și stăpânind împreună cu Hristos.
Acestea sunt imaginile pe care trebuie să le avem în inimile noastre și la care să medităm (vezi
Romani 8:37). O imagine a faptului că suntem mereu binecuvântați, pentru că Hristos ne
conduce întotdeauna la biruință (2 Corinteni 2:14).
Acestea sunt versete excelente, dar cum arată adevărul din viețile noastre și, mai important,
cum se simte? E bine, odată ce ne imaginăm asta, emoțiile vor curge. Odată ce vedem acest
adevăr îl vom simț ca fiind adevărat și el va deveni adevărul nostru și noi vom putea trăi pe baza
lui.
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NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL
Îți amintești ce s-a întâmplat la Turnul Babel? Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor
și toți au aceeași limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce șiau pus în gând!“ (Geneza 11:6)
Deci ei sunt un singur popor (duh), împărtășesc aceeași limbă (trup) și au același gând
(suflet). Și Dumnezeu a spus că rezultatul acestei unități este că nimic nu va fi imposibil pentru
ei. Ooo!
Îmi place versiunea King James a acestui verset pentru că spune că nimic nu le va fi reținut
„din ce și-au imaginat că vor face“. Din nou, vedem că imaginația este un jucător foarte
important, că succesul nostru este determinat în mare măsură de imaginea la care ne uităm. Acea
imagine la care medităm ne informează emoțiile, gândurile și cuvintele de pe buzele noastre, și
acest verset confirmă importanța incredibilă de a cultiva o imaginație dumnezeiască.
De asemenea, este important faptul că Domnul a spus că le poate deturna întregul plan
nedumnezeiesc încurcându-le pur și simplu limbile. Dacă numai un aspect al ființei noastre
triunice este dezactivat impulsul nostru puternic se oprește brusc.
În schimb, când suntem uniți în eforturile noastre dumnezeiești, înțelegem că dușmanul are
nevoie să scoată din rând doar una dintre aceste trei zone. El nu trebuie să le afecteze pe toate
trei; tot ce trebuie să facă el este să interfereze cu una dintre ele, deoarece membrele sunt
interconectate. Când gândurile noastre nu sunt corecte, emoțiile noastre devin acre și mărturia
noastră urmează această tendință. Dar acum știm cum să-l învingem pe dușman pentru că îi
recunoaștem strategia. Acum înțelegem că avem puterea și abilitatea de a câștiga aceste bătălii în
fiecare zi. Când gândurile noastre sunt gândurile lui Dumnezeu, mintea și sufletul nostru sunt
unite cu ale Lui. Când emoțiile și sentimentele noastre sunt ce are Dumnezeu în acea situație,
inima și duhul nostru sunt unite cu ale Lui. Și când mărturia noastră, cuvintele de pe buzele
noastre, sunt de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, ne-am adus întreaga ființă triunică în acord cu
Dumnezeu. În acest stadiu, nu suntem o casă divizată împotriva ei înseși, ci o casă unită care va
rezista. Și pentru că suntem uniți ca unul nimic nu va fi imposibil pentru noi (vezi Ge nea 11:6).
Suntem de neoprit.
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SĂ TRĂIM LIBERI
În concluzie, pentru a rămâne liberi de minciunile vrăjmașului și a nu-l reîmputernici în
viața noastră, întreabă-L pe Dumnezeu care este perspectiva Lui asupra situației tale. Noi toți
avem provocări și „munți“ pe care îi înfruntăm. Care este muntele tău? Poate este raportul unui
medic, un fiu risipitor sau nevoia unui nou loc de muncă sau promovarea la locul de muncă.
Trebuie să trecem pentru o clipă de partea cealaltă a muntelui. Imaginează-ți că problema
uriașă cu care te lupți este în spatele tău acum. Mergi în acea parte a muntelui cu Isus și vezi cum
e. Uită-te să vezi imaginea Lui cu tine vindecat, cu familia binecuvântată sau cu abundență
financiară. Cum arată asta? Cum se simte?
Gândește-te la acea imagine, meditează la acea imagine dumnezeiască și nu te ridica din
locul tău de rugăciune cu Domnul până când nu poți trece prin această zi trăind ca și cum
rugăciunea ta a primit deja răspuns. Cât de ușurat te vei simți de partea cealaltă a muntelui? Cât
de mulțumitor vei fi? Experimentează finalul încă de la început și trăiește acum în acele
promisiuni. Când observi versiunea lui Dumnezeu despre realitate și o simți ca fiind adevărată,
vei colapsa binecuvântările Lui în lumea ta, vei elibera slava Lui în viața ta aici și acum și vei
aduce cerul pe pământ.

MARK

EXERCIȚIU PRACTIC
Descarcă „Fișa de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“ de mai jos și
completeaz-o pentru cel puțin o rană a inimii (acces permis pentru trei ore). Pentru că cei mai
mulți dintre noi au mai multe răni ale inimii, vino din nou în alte zile și completează-o pentru
celelalte răni. Vindecarea este un proces. Merită să iei cât timp este nevoie pentru a realiza bine
procesul. Să treci împreună cu familia ta prin modulul interactiv online de trei luni „Rugăciuni
care vindecă inima“ sau să faci studiu biblic acasă merită, de asemenea, timpul investit și sunt un
mod excelent prin care un grup poate experimenta împreună vindecarea.
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Resursele de mai jos pot fi descărcare aici: 113
1. „Fișa de lucru Aspecte care contribuie la asta“ în format electronic
2. Blog: „Eliberare de duhuri printr-o întâlnire de putere bazată pe revelație“
3. Blog: „Să lucrăm împreună pentru eliberare: Un profet și un învățător slujesc împreună“
4. Modulele DVD Rugăciuni care vindecă inima oferă o experiență completă de învățare și
vindecare pentru persoane sau grupuri, pentru a explora în profunzime acest model de
vindecare.114
5. Un modul interactiv online Rugăciuni care vindecă inima este disponibil aici.115

Note:
106 www.cwgministries.org/store/prayers-heal-heart-dvd-package
107 www.cluschoolofthespirit.com/courses/prayers-that-heal-the-heart
108 www.cwgministries.org/free-resources-prayers-that-heal-the-heart
109 Vezi Capitolul 11 din Switch on Your Brain: The Key to Peak Happiness, Thinking
and Health de Dr. Caroline Leaf.
110 Vezi Capitolul 2 din God is Good: He’s Better Than You Think (Dumnezeu e bun: El
este mai bun decât crezi) de Bill Johnson.
111 Acesta este rezumatul meu al cuvintelor ei. Prezentarea completă poate fi găsită aici:
www.youtube.com/watch?v=_C5dZ8Nk2ck.
112 Vezi Satan Unmasked: The Truth Behind the Lie (Satan demascat; Adevărul din
spatele minciunii) de Dr. Jim Richards.
113 www.cwgministries.org/prayers
114 www.cwgministries.org/store/prayers-heal-heart-dvd-package
115 www.cluschoolofthespirit.com/prayers
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Partea a IV-a

SĂ FOLOSIM
EMOȚIILE ÎMPĂRĂȚIEI
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Capitolul 11

VARIABILITATEA
PULSULUI INIMII
Ani de zile am fost înfometat după un instrument simplu care să poată oferi un răspuns clar că
sunt poziționat corect în interiorul meu. Vreau să trec de la minte la inimă și de la emoții
stresante la emoțiile Împărăției.

Știm că emoțiile negative precum frica și panica ne aruncă trupul în haos. Inima noastră o
ia la galop, gândurile noastre devin împrăștiate, respirația noastră devine sacadată și păstrarea
acestor emoții ne deteriorează sănătatea, pacea și abilitatea de a avea comuniune cu Dumnezeu.
Știm că emoțiile Împărăției de dragoste, bucurie, pace și recunoștință contrabalansează emoțiile
distructive de frică, mânie și regret.

UN INSTRUMENT DE INSTRUIRE
PENTRU TRĂIREA EMOȚIONALĂ AFIRMATIVĂ
BAZATĂ PE INIMĂ
emWave®2 este un dispozitiv mic care se manevrează manual și poate fi folosit de sine
stătător sau conectat la un computer, care îți permite să vezi grafice cu informațiile pe care le
oferă. Funcția lui specifică este de a măsura „coerența inimii“, care este o stare de consistență
interioară din inima ta și dintre inima și mintea ta.
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Când îți atașezi senzorul de lobul urechii, instrumentul măsoară variabilitatea pulsului
inimii, permițându-ți să știi dacă:
1. Ești acordat la inima ta;
2. Ești relaxat și prezent;
3. Mintea și inima ta funcționează împreună în armonie (coerență);
4. Exprimi o emoție a Împărăției ca recunoștință sau milă;
5. Proiectezi aceste emoții spre ceilalți.
Chiar este uimitor. Până acum am trecut prin 150 de sesiuni cu acest instrument și pot să
garantez personal că asta verifică dacă experimentezi cele cinci realități de mai sus.
Ce măsoară de fapt softul emWave®2 și prin ce mijloace?
Funcția fiziologică directă care este măsurată este pulsul inimii tale așa cum se simte în
lobul urechii. Un mic LED (o diodă ce emite lumină) îți luminează pielea și un senzor de lumină
înregistrează schimbările în lumina reflectată când fiecare puls merge spre ureche. Unitatea
măsoară intervalul dintre fiecare puls și calculează pulsul inimii după fiecare puls nou. Pulsul
inimii pentru cei mai mulți oameni variază constant, accelerând și încetinind. emWave®2 face
hărți cu bătăile inimii tale când acestea se schimbă.
Variabilitatea pulsului inimii (HRV) se mai numește ritm al inimii. În general, un model
HRV mai lin indică un sistem nervos autonom mai sincronizat. Cercetătorii de la Institutul
HeartMath au descoperit că emoțiile negative perturbă ritmul inimii și emoțiile pozitive creează
o armonie și o coerență mai mari în ritmul inimii și îmbunătățesc echilibrul sistemului nervos în
ansamblul lui. O înțelegere mai profundă a HRV este disponibilă aici.116
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COERENȚA INIMII DEFINITĂ
TRĂSĂTURI

DEFINIȚIE BIBLICĂ ȘI

DEFINIȚIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI

BENEFICIU

BENEFICIU

Un focus al inimii:

Din inimă curg izvoarele vieții

Inima este de 60 de ori mai mare

Inima este cea care

(vezi Proverbe 4:23).

din punct de vedere electric și de

transmite energie din

„Duhul este Cel care dă viață,

până la 5.000 de ori mai puternică

ființa ta.

carnea nu folosește la nimic”

din punct de vere magnetic decât

(Ioan 6:63).

creierul. Câmpul ei

Puterea izvorâtă din Isus pentru a-

electromagnetic se extinde cu trei

i vindeca pe cei care Îl abordau

picioare în afara trupului nostru,

prin credință (vezi Luca 6:19).

purtând informație care

Oamenii atinși de umbra lui Petru

sincronizează sistemele trupului

erau vindecați (vezi Fapte 5:15).

nostru și interacționează cu alții.

Experimentarea de

Experimentarea emoțiilor

Activează hormonii benefici,

emoții pozitive

Împărăției – dragoste, bucurie,

dezvoltând sistemul nostru

pace, recunoștință și milă.

imunitar, starea de bine,
creativitatea și intuiția.

Sincronizare și

„Să-L iubești pe Domnul

Mintea, inima și trupul

armonizare în întregul

Dumnezeul tău cu toată inima ta,

funcționând în armonie unele cu

sistem

cu tot sufletul tău, cu toată

altele eliberează energia și

puterea ta și cu toată mintea ta, și

informația optime

pe aproapele tău ca pe tine
însuți“ (Luca 10:27).
Relaxat și prezent

Nu se străduiește (vezi Evrei 4:9-

Un sistem nervos autonom mai

11).

sincronizat (economisește

Să rămâi în Hristos (vezi Ioan 15;

energie).

Psalm 15).
Eliberezi viață spre alții

Renunți la viața ta și primești

Cei care fac fapte altruiste trăiesc

viață (vezi Matei 10:38-39).

mai mult, reducând riscul de
moarte prematură cu aproape
60%.
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Biblia ne spune să ne odihnim de lucrările noastre sau să încetăm să ne străduim (vezi
Evrei 4). Să trăiești „în odihnă“ este o stare de sănătate în care îți lași trupul să se bucure de
„răspunsul relaxării“ mai degrabă decât de „răspunsul stresului“. Este starea de încredere când
crezi că Dumnezeu are toate lucrurile sub control și că te veghează. Coerența inimii este starea
de odihnă. Este o stare de relaxare. Înseamnă să ai pace și să fii acordat la curgerea Duhului
Sfânt din tine, lăsându-L pe El să trăiască viața Lui prin tine. Înseamnă să mori față de tine și să
învii față de Hristos.
Cuvântul „inimă“ apare de 732 de ori în Biblia Noul Standard American și aceasta este
considerată organul central al ființei umane. Biblia spune că din inimă ies izvoarele vieții (vezi
Proverbe 4:23).
Institutul HeartMath oferă o carte ce se poate descărca gratuit117 și trece în revistă 25 de ani
de cercetare asupra inimii. Este uimitor de citit cu atenție. Nu am mai citit niciodată așa ceva! Nu
alunecă spre New Age sau secte. Este pur și simplu o cercetare științifică.

VALOAREA TRĂIRII CU O STARE
DE COERENȚĂ A INIMII!
Și Biblia și știința ne revelează faptul că starea de coerență a inimii este intuiția,
creativitatea, claritatea mentală, echilibrul emoțional și eficiența personală, care sunt toate lucruri
pe care le dorim și de care avem nevoie. Câtă vreme stresul contribuie la 80-90% din vizitele la
medici, coerența inimii este obligatorie.
Să trăiești acordat la inima ta, pe care să o păstrezi umplută de să dea pe dinafară cu milă
față de alții și recunoștință față de Dumnezeu este cheia vindecării divine, experimentării
sănătății și trăirii unei vieți creștine eficiente (vezi Matei 14:14).
Scripturile cer cu siguranță ca noi să rămânem în emoțiile Împărăției, care reduc stresul:
■ „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele” (Proverbe 17:22).
■ Noi mulțumim în și pentru toate lucrurile (vezi Efeseni 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18).
■ Noi trebuie să ne iubim unii pe alții; cel care nu iubește rămâne în moarte (vezi 1 Ioan
3:11,14).
■ Cel care nu iubește nu-L cunoaște pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este dragoste (vezi
1 Ioan 4:8).
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■ „Dacă ne iubim unii pe alții Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns
desăvârșită în noi“ (1 Ioan 4:12).
■ „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are
cu ea pedeapsa“ (1 Ioan 4:18).
Unii oameni se luptă cu exprimarea emoțiilor pentru că:
1. Li s-a spus să le suprime, deoarece sunt sufletești;
2. Le-au umflat pentru a se ocupa de emoțiile negative
3. Nu au multe pentru că în mod natural sunt mai degrabă oameni care gândesc decât
oameni care simt, pentru că trăiesc în lumea vestică, unde a fost preamărită rațiunea și depreciată
emoția, iar acum ei sunt complet detașați de inimile lor și de emoțiile lor.
Toate aceste probleme trebuie rezolvare dacă vrem să fim ca Isus, care a fost mișcat de
compasiune să vindece (vezi Matei 14:14).

LECȚII DE LA EMWAVE®2
Dacă minunile, vindecarea și transformarea spirituală apar mai ușor când sunt acordat la
inima mea, simțind compasiune, și în starea de relaxare, atunci emWave®2 poate servi ca un
instrument puternic de învățare, arătând vizual pe un ecran când sunt în această stare de coerență.
Presupun că Isus nu a trăit „în fire“. Îmi asum că El a trăit în pace, plin de credință, și a
manifestat compasiune care a purtat pe aripile ei vindecarea.
emWave®2 m-a învățat că eu confundam faptul de a gândi gânduri de recunoștință cu a
simți recunoștință. Am înlocuit gândurile despre pace cu a simți pace etc. emWave®2 m-a
învățat că trebuie să simt emoții, nu doar să mă gândesc la ele. Acest lucru în sine a fost
neprețuit, deoarece să simț compasiune este cheia spre a elibera minuni și trăirea fără stres este
cheia spre propriile mecanisme de vindecare ale trupului meu.

226

RATAREA ȚINTEI

LOVIREA ȚINTEI

A te gândi la recunoștință

A simți recunoștință

A te gândi la dragoste

A simți dragoste

A te gândi la a rămâne

A experimenta rămânerea

A te gândi la mulțumire

A te simți mulțumitor

A analiza

A fi

A te strădui și a lucra

A experimenta odihna

A te gândi la pace

A simți pace

emWave®2 m-a obligat să ajung la o definiție mai bună a ceea ce este o emoție. Este ceva
simțit. De asemenea, m-a învățat cum să generez și să susțin o emoție a inimii.

RECUNOȘTINȚĂ RELAXATĂ
ȘI COERENȚĂ ÎNALTĂ A INIMII
Să mă uit în sus indică faptul că îmi folosesc facultățile vizuale. În sus și la stânga
înseamnă să îmi amintesc din punct de vedere vizual, în timp ce în sus și la dreapta înseamnă să
construiesc din punct de vedere vizual. Biblia vorbește de multe ori despre a te uita în sus să vezi
purtarea de grijă a lui Dumnezeu (vezi Psalmi 121:1; 123:1; Isaia 40:26; Zaharia 5:5; Ioan 8:28;
Fapte 2:25; Apocalipsa 4:1-2). Deci dacă te uiți în sus spre ceruri și Îl vezi pe Isus stând pe
tronul Lui și te închini în prezența Lui asta ar trebui să aducă pace, relaxare, mulțumire, dragoste
și închinare, care sunt toate emoții vindecătoare, ce reduc stresul și ajută la realizarea coerenței
inimii.
Emoțiile sunt produse secundare ale imaginilor, deci să privesc atent o imagine mă ajută să
experimentez emoții. Am descoperit că dacă imaginile mele Îl includ pe Isus prezent lângă mine
și eu zâmbesc intru în starea de relaxare. În acest punct emWave®2 îmi spune că tocmai am
intrat într-o stare de coerență înaltă a inimii. Chiar așa este! Acum sunt gata să experimentez
curgerea (vezi Ioan 7:37-39).
Posturi specifice pentru a produce o coerență înaltă a inimii
■ Să-mi ridic ochii și să Îl văd pe Isus la dreapta mea, râzând și fiind bucuros să ajute. Îi
cer ajutorul, mă relaxez și intru în starea de liniște, bucurie și râs.
227

■ Rugăciune de vindecare: Mă uit în sus și Îl văd pe Isus și în interiorul meu văd, rostesc
sau simt:
Tu ai îngăduit ca trupul Tău să fie biciuit pentru a obține vindecarea mea. Acest dar al
compasiunii este neprețuit. Nu îl voi risipi. Îl primesc cu recunoștință intensă. Prin rănile
acestea sunt vindecat! S-a isprăvit! S-a isprăvit! S-a isprăvit! Îți mulțumesc, Doamne!
■ Să mă uit în sus și să-L văd pe Isus și în interior să văd/rostesc/simt recunoștința mea
pentru multele lucruri pe care le-a făcut Isus pentru mine.
■ Să mă uit în sus și să o văd pe Patti și să apreciez bucuria de a fi căsătorit cu ea.
■ Să mă uit în sus și să-L văd pe Isus și în interior să văd/rostesc/simt o apreciere din toată
inima: „Român în Tine, vița. Isus, Tu ești viața mea, izvorul meu, totul pentru mine.“
■ Să mă uit în sus și să-L văd pe Isus și să exprim o închinare din toată inima, plină de
emoție, înaintea tronului Lui.
■ Să mă uit în sus și să mă închin lui Dumnezeu în timp ce mă rog în alte limbi (vezi Fapte
2:11).
■ Să mă uit și să creez în duhul meu, fiind pierdut în gânduri, cu privirea în sus spre
dreapta.
■ Cu viziune și emoție sinceră în interior rostesc/simt: „Inspir ungerea Ta divină și expir
darul favorii Tale“.
■ În interior să văd/rostesc/simt: „Pot totul în Hristos, care mă întărește“.
■ În interior să văd/rostesc/simt: „Sunt mai mult decât biruitor în Hristos“.
■ În interior să văd/rostesc/simt: „Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, și eu cred“.
■ În interior să văd/rostesc/simt: „Biruiesc în Hristos când Îl laud pentru harul și puterea
Lui minunate pe care mi le dă mie“.
Acest blog118 include modele de hărți produse de emWave®2 care arată coerența inimii.
Gata cu strădania! A devenit clar pentru mine că orice luptă sau strădanie mi-a adus un
scor mic în ceea ce privește coerența. Asta, desigur, se aliniază cu Evrei 4 și cu trăirea în odihna
de Sabat și cu încetarea lucrărilor noastre. Am descoperit cu ani în urmă, când am folosit
biofeedback, că aveam nevoie să zâmbesc dacă voiam ca acesta să indice că eram relaxat.
Ei bine, acum descopăr că un zâmbet nu înseamnă automat că am o atitudine de apreciere,
și dacă vreau ca monitorul emWave®2 să indice o coerență ridicată, da, un zâmbet este de ajutor
ca o dovadă a faptului că sunt relaxat, dar nu este suficient. Trebuie să păstrez o atitudine a
Împărăției, ca aprecierea, pe care o extind spre alta, și folosesc respirația cu atenția îndreptată
spre inimă. Făcând toate aceste lucruri se înregistrează că am o coerență ridicată a inimii.
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CONCLUZII
În plus față de folosirea emWave®2 pentru 150 de sesiuni, am revăzut cu atenție cercetarea
de pe site-ul lor.119 Acum înțeleg cum lucrează coerența și pot defini și experimenta trăirea în
odihnă și pace. Acum pot să ajung la coerență în 15 secunde, așa cum a confirmat dispozitivul
emWave®2 unit. Însă aproape am aruncat emWave®2 în timpul primelor 50 de încercări, din
care unele au fost de succes, dar altele nu, și nu puteam identifica la început ce făceam greșit.
Patru poziții negative
Am identificat cele patru aspecte care produceau o coerență slabă și le-am corectat.
1. Nu pot fi acordat la mintea mea.
2. Nu mă pot strădui.
3. Nu trebuie să „gândesc“ recunoștință, compasiune etc.
4. Nu pot trăi punând accentul pe sinele meu.
De asemenea, dacă mă concentrez asupra a ceea ce nu voi face asta nu va indica niciodată
pe emWave®2 că am o stare de coerență a inimii. Nu pot ieși din întuneric concentrându-mă
asupra lui sau atacându-l. Ies din întuneric (sau, în acest caz, din stres), aducând acolo lumină.
Cele patru poziții negative de mai sus se străduiau să alunge întunericul, și de aceea ele au eșuat
constant.
Patru poziții pozitive care să le înlocuiască
Să schimbăm cele patru declarații negative de mai sus cu patru declarații pozitive. Cele
patru poziții pozitive de mai jos (confirmate de Scriptură și de monitorul pentru coerența inimii)
aduc lumină, ceea ce produce o coerență înaltă a inimii:
1. Mă acordez la inima mea: vizualizez respirația mea intrând prin inima mea și ieșind prin
plexul meu solar.
2. Mă acordez la curgerea Duhului Sfânt din interior: Mă acordez la starea de ușurință,
recunoscându-L pe Duhul Sfânt care curge în mine fără efort, primind viața Lui cu fiecare
inspirație.
3. Simt emoțiile Împărăției: mă acordez la emoțiile de recunoștință, dragoste, compasiune
și bucurie.
4. Direcționez emoțiile Împărăției spre alții: primesc viață când dau viață altora, deci când
expir eliberez intenționat dragoste, apreciere și pace către oamenii cu care sunt, pentru care mă
rog sau la care mă gândesc și pe care-i vizualizez în minte.
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O declarație consolidată a posturii de coerență a inimii: Sunt acordat în interior la
duhul meu, am un zâmbet relaxat pe față, inspir compasiunea și recunoștința lui Dumnezeu
în inima mea și le eliberez spre alții.

O CURBĂ A ÎNVĂȚĂRII
Recunosc că atunci când lucrez la calculator și îmi văd de treburile zilnice încă am
obiceiuri care trebuie înlocuite – faptul că trăiesc în mintea mea, fără să simt emoții, și faptul că,
până la un anumit punct, mă străduiesc. Mă aștept să fie nevoie de o perioadă de timp și de
atenție concentrată pentru a-mi schimba stilul de viață120 astfel încât să trăiesc acordat la inima
mea, în starea de ușurință interioară, exprimând emoții de recunoștință, și concentrat asupra
Duhului Sfânt care curge liber în mine și din mine atunci când revărs dragoste, bucurie și pace
celor pe care îi vizualizez, pentru care mă rog sau lângă care stau în acel moment.
Personajele din Biblie au petrecut ani învățând acest stil de viață, așa cum fac și
călugării. Cred că acest proces poate fi accelerat prin răspunsul continuu, instant, al
emWave®2.
Deci am oprit lucrarea mea (au! vreau să spun joaca!), dar sunt convins că merită. Biblia și
știința confirmă amândouă că beneficiile acestui stil de viață plin de recunoștință și de odihnă,
bazat pe inimă, sunt enorme!
Termenul biblic pentru acest stil de viață este „a rămâne“. Explorează beneficiile
rămânerii așa cum sunt consemnate în Ioan 15. Iată aici câteva dintre ele:
Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele; cel care rămâne în Mine și în care rămân Eu aduce
multă roadă, pentru că despărțiți de Mine nu puteți face nimic... dacă rămâneți în Mine, și
cuvintele Mele rămân în voi, cereți orice vreți și vi se va face. Tatăl Meu este proslăvit prin asta
dacă aduceți multă roadă și voi veți fi astfel ucenicii Mei (Ioan 15:5,7-8).
În ce fel ar fi valoros pentru mine să mențin orice altă poziție?
Dacă îmi ia trei luni sau un an să mă concentrez pentru a învăța să trăiesc continuu în
această atitudine, va fi una dintre cele mai bune perioade de creștere din întreaga mea viață. Să
stau conectat la monitorul emWave®2 când lucrez, creez, scriu și mă rog sigur mă va face să
intru mai repede în acest stil de viață! Ce mod minunat de a folosi tehnologia modernă! Slavă
Domnului pentru acest dar uimitor! Am așteptat mult un instrument atât de util.
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Victoria mea a început! După numai două luni scriam și lucram deja la un nivel mai înalt
de coerență a inimii decât atunci când am început. Îți mulțumesc, Doamne! De asemenea, am
început să fiu conștient de momentele când aveam tensiune sau frustrare sau nerăbdare sau
mânie în sistemul meu și când îmi puneam clipsul monitorului pentru inimă el confirma imediat
că aveam o stare de coerență joasă a inimii. Imediat ce mă pocăiam, Îi dădeam Domnului
tensiunea, frustrarea și mânia și inspiram pacea, bucuria și dragostea Lui, emWave®2 înregistră
o coerență mare. Asta se poate întâmpla în mai puțin de 30 de secunde, ceea ce este încurajator și
interesant.
Acum sunt mai conștient de momentele când nu umblu în emoțiile Împărăției și am învățat
cum să mă întorc rapid la experimentarea și exprimarea emoțiilor Împărăției. Faptul că există un
instrument extern de monitorizare care va evalua obiectiv starea inimii în timp real și îmi va
arăta unde sunt în ceea ce privește exprimarea emoțiilor Împărăției este cu adevărat uimitor.
Ooo, tehnologia inimii este folosită spre slava Domnului și pentru zidirea Împărăției Lui!
Ei au chiar studii care arată cum ar putea accelera coerența inimii minunile de vindecare.121
Probabil nu aș fi crezut că e posibil dacă nu aș fi experimentat asta eu însumi. Un lucru bun în
legătură cu emWave®2 este că vine cu o garanție de returnare a banilor în 30 de zile, deci chiar
poți să-l încerci fără niciun risc și să te convingi singur.
Aș sugera că merită să investești timp pentru a învăța coerența inimii. Mi se pare că cei
care au dezvoltat lucrări puternice, pline de minuni, au umblat printr-o curbă semnificativă a
învățării înainte să intre în aceste lucrări. Bănuiala mea este că ei învățau abilități ca a pune
accentul pe inimă și pe credință și experimentarea recunoștinței că Isus a făcut deja lucrarea și a
obținut vindecarea noastră prin jertfa Lui (vezi Isaia 53:5).
Merită să insiști să înveți un nou mod de viață, sau este pur și simplu prea mult pentru
tine?
Viața cu stres face ca nivelul de cortizon din trupul tău să crească. Asta, la rândul ei, face
ca imunoglobulina să scadă. Imunoglobulina este responsabilă pentru funcționarea sănătoasă a
sistemului imunitar al corpului tău, care se luptă constant cu bacteriile, virușii și cu organismele
ce îți invadează corpul. În timpul unui seminar de patru zile cu dr. Joe Dispenza, 120 de
participanți la un studiu au fost rugați să intre într-o stare emoțională precum dragostea, bucuria
sau recunoștința pentru 9-10 minute, de trei ori pe zi. Până la încheierea evenimentului nivelul de
cortizon al participanților a scăzut cu trei puncte standard și imunoglobulina lor a ajuns de la o
medie de 52,5 la 86,122.
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Astfel de cercetări mă conving încă o dată de faptul că o inimă veselă este un bun leac și că
dacă vrem să sărbătorim vârste înaintate cu o stare bună de sănătate, pentru numele lui
Dumnezeu, trebuie să ne relaxăm și să ne umplem de bucurie, dragoste și pace.
Deci ce-ar fi să parcurgem meditația de 13 minute „Celebrarea noii Creații: Să mă îmbrac
cu Hristos“123 dimineața și seara timp de câteva săptămâni și să vedem unde ne duce. Nu numai
că ne vom îmbunătăți starea de sănătate, așa cum este descris în paragraful de mai sus, dar și
beneficiile spirituale vor fi din altă lume.

EXERCIȚII PRACTICE
Practică intenționat coerența inimii. Practică acordându-te la inima ta, fiind în starea de
ușurare, simțind emoțiile Împărăției și manifestându-le și spre alții. Fă asta în timpul tău
devoțional, când ești la muncă și la distracție. Vezi unde te duce asta. Așa cum știi, practicarea
abilităților corecte îți permite să mergi înainte în Dumnezeu, în viață și în sănătate. Deci această
abilitate merită să o practici. Moise a avut nevoie de 40 de ani, Isus de 40 de zile și Pavel de trei
ani. Călugării fac asta o viață întreagă.
Poți decide să cumperi un emWave®2. Eu am cumpăra unul și îl folosesc să mă ajute să
mențin în mod mai consistent conștientizarea inimii și o emoție de recunoștință. Citește acest
articol124 despre nivelurile de activitate a undelor cerebrale și acest articol125 care definește
limbajul inimii.

Note:
116 www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/heart-rate-variability/#soh
117 www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/
118 www.cwgministries.org/blogs/grateful-heart-healing-heart
119 www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/
120 www.cwgministries.org/habit
121 http://fiimplinit.ro/wp-content/uploads/modulation-of-dna.pdf
122 www.drjoedispenza.com/blog/health/the-power-of-gratitude/
123 www.cwgministries.org/christ
124 www.cwgministries.org/Brainwaves
125 www.cwgministries.org/Language
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Capitolul 12

VÂNĂTOAREA DE COMORI:
UN ORGANIZATOR DE
RUGĂCIUNE CĂLĂUZIT DE DUHUL
Există mai mult de un mod de a te ruga.
„Dacă tot ce ai este un ciocan, atunci totul ți se va părea un cui.“

EU CONSTRUIESC CASE – FIZIC ȘI SPIRITUAL
În adolescență și când aveam cam 20 de ani eu am lucrat în echipe de construcții și am
construit o casă în care am locuit mulți ani. Deci am un banc de lucru și o ladă de scule destul de
mari în garaj, care conțin unelte pe care știu să le folosesc.
Cele peste 40 de scule pe care le am și pe care le-am folosit pentru a construi casa mea
fizică includ diverse tipuri de ciocane, cuie, fierăstrău, flex, bormașină, dălți, mașini de
înșurubat, chei Allen, diverse mărimi de chei franceze, clești, clești ajustabili, mistrii, găleți
pentru amestecuri, vopsele, pensule de diverse mărimi, diverși adezivi, o scară pliantă, o scară
extensibilă, curea pentru scule, mască de față, șmirghel, panouri de lemn, trafalet, cuțit utilitar,
ruletă, levier, cheie tubulară, clești de blocare, foarfeci, mașini de găurit, picioroange, corzi
extensibile, pistol cu capse și pistol cu silicon.
Mai jos sunt 40+ unelte (abordări ale rugăciunii) despre care m-a învățat Dumnezeu în
peste 40 de ani, și pe care le-am folosit ca să construiesc case spirituale puternice pentru mine
însumi și pentru alții. Cu siguranță vreau să fiu la fel de priceput cu uneltele cu care construiesc o
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casă spirituală cum sunt cu cele cu care construiesc o casă fizică, deci am investit timp pentru a
învăța să le folosesc la nevoie. Te încurajez într-un efort similar.
Da, încă angajez specialiști să mă ajute la treburile din casa mea fizică și spirituală care
simt că sunt în afara ariei mele de expertiză. Dar aceste 40 de unelte îți vor permite să
construiești un castel magnific, unde să puteți trăi tu și Domnul și unde să strălucească slava Lui.

40+ ABORDĂRI ALE RUGĂCIUNII PENTRU
A RĂSPUNDE NEVOILOR TALE SPECIFICE
Rugăciunile iau multe forme. Până acum în această carte ți-am prezentat devoționalele
„Râul Vieții“ și „Celebrarea noii Creații“, disponibile în patru variante. Am explorat șapte
rugăciuni care vindecă inima, ceea ce oferă o abordare eficientă pentru a experimenta eliberarea
de demoni. De asemenea, ne-am uitat la „Curățarea amintirilor celulare“ și la „Șapte pași în
meditația biblică“.
Când scriam această carte am simțit că Domnul mă îndeamnă să revizuiesc și să enumăr
diferitele abordări ale rugăciunii pe care le-am folosit de-a lungul anilor cu mare succes. Am
venit cu o listă de peste 40. Am scris un scurt text pe blog despre fiecare dintre ele, ca să poți
explora și folosi aceste stiluri de rugăciune când este nevoie.
Enumerând-le mai jos, am început cu nevoia inimii care este experimentată, urmată de
numele modelului recomandat de rugăciune și de un link la blogul care descrie acea abordare a
rugăciunii.
Duhule Sfinte, ce abordare a rugăciunii ar trebui să folosesc azi?
Lasă-L pe Domnul să te ajute să alegi devoționalul călăuzit de Duhul pe care ar trebui să-l
folosești într-o anumită zi. Te poți concentra asupra unei probleme specifice pentru câteva zile,
folosind în fiecare zi o abordare diferită a rugăciunii, astfel încât să examinezi problema din
diferite perspective. Adresează-te problemei de mai multe ori, din toate punctele de vedere
posibile, până când experimentezi victoria!
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1

NEVOIA MEA AZI

DEVOȚIONAL

ESTE...

DE FOLOSIT

Să cresc în intimitate cu

Comuniune cu

Dumnezeu. Să primesc

Dumnezeu

DESCRIERE BLOG

cwgministries.org/4keys

înțelepciune, călăuzire,
credință, nădejde și
dragoste
2

Rugăciunea Domnească

cwgministries.org/lords-prayer

Să fiu mulțumitor pentru

Rugăciune de seară, de

cwgministries.org/evening

ziua care tocmai se încheie

mulțumire

Să eliberez creativitatea

Rugăciune pentru

lui Dumnezeu – să concep

creativitate

Un model general de
rugăciune

3

4

cwgministries.org/creative

ceva nou
5

O revelație mai profundă

Meditație biblică

cwgministries.org/meditation

Vindecare miraculoasă

cwgministries.org/7StepHealing

O problemă reapare – răni

Rugăciuni care vindecă

cwgministries.org/7prayers

ale inimii care au nevoie

inima

din Scriptură pentru a
stabili ferm un adevăr în
inima mea
6

O minune de vindecare
divină

7

de vindecare completă
8

9

Să înlătur rădăcinile

Vindecarea amintirilor

emoționale ale bolii

celulare

Să interpretez un vis astfel

Interpretarea viselor

cwgministries.org/cellular

cwgministries.org/ daesi

încât să primesc sfatul și
revelația de la Dumnezeu
prin el
10 Să experimentez închinarea Închinare în sala
în sala tronului

tronului
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cwgministries.org/throne
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11

Să mă scufund în prezența lui

Rugăciune de cufundare

cwgministries.org/soaking

Să primesc un tratament prin

Rugăciune de

cwgministries.org/soak

radiere divină de vindecare

scufundare pentru

Dumnezeu
12

vindecare
13

Râul Vieții

cwgministries.org/immersed

Să experimentez emoțiile

Celebrarea noii Creații:

cwgministries.org/emotions

Împărăției îmbrăcându-mă cu

Să înlocuiesc emoțiile

Să fiu scufundat în Duhul
Sfânt

14

Hristos
15

16

Să experimentez convingerile

Celebrarea noii Creații:

Împărăției îmbrăcându-mă cu

Să înlocuiesc

omul nou în Hristos

convingerile

Să fiu viu pe deplin

Celebrarea noii Creații:

îmbrăcându-mă cu omul meu

Să mă îmbrac cu Hristos

cwgministries.org/beliefs

cwgministries.org/christ

nou în Hristos
17

18

Să intru în posesia țării mele

Celebrarea noii Creații: Să cwgministries.org/possess

promise

intri în Țara Promisă ție

Să-mi îmbunătățesc ungerea și

Jurnalul afacerii cu

succesul ca manager, om de

ungerea Duhului

cwgministries.org/business

marketing și lider
19

20

21

Să-mi acordez inima să-L audă

Să-L abordez pe

pe Dumnezeu

Dumnezeu prin Cort

Să îmi acordez fin inima

Un instrument de

pentru a auzi de la Dumnezeu

acordare fină

Să distrug forțele invizibile

Să rup blestemele în

care mă împiedică să

Curtea de Judecată

experimentez destinul lui
Dumnezeu
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cwgministries.org/tabernacle

cwgministries.org/tuning

cwgministries.org/court

22

23
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Să mijlocesc în timp ce sunt

Mijlocirea călăuzită de

călăuzit de Duhul Sfânt

Duhul

Să angajez credința, puterea

Răcnetul, strigătul și

și victoria asupra

gesturile profetice

DESCRIERE BLOG

cwgministries.org/intercede

cwgministries.org/roar

dușmanului
24

Să eliberez emoțiile negative Tehnici de eliberare

cwgministries.org/eft

emoțională
25

Să îmi zidesc duhul

Rugăciune în limbi

cwgministries.org/tongues

26

Să îmbunătățesc o relație

Poruncile „Unul altuia“

cwgministries.org/one-anothers

27

Să blochez o persoană care

Rugăciunea Gardul viu de cwgministries.org/thorns

este pe drumul spre rău

spini

Să intensific rugăciunea

Postul

cwgministries.org/fast

Să onorez puterea Crucii

cwgministries.org/cross

Să onorez limbajul inimii

cwgministries.org/language

Să interacționez cu Isus într-

Exercițiile spirituale Sf.

cwgministries.org/ignatius

un pasaj din Biblie

Ignatius

32

Să iau o decizie înțeleaptă

Paradigma liderului

33

Pentru echipa noastră de Echipe de conducere

28

pentru o biruință majoră
29

Să mă îmbrac cu tot ce a
oferit Hristos la Calvar

30

Să mă rog din inimă, nu din
minte

31

cwgministries.org/paradigm
cwgministries.org/leadership

conducere, să ia o decizie călăuzite de Duhul
înțeleaptă
34

Să adâncesc dragostea și

Să-mi îmbogățesc căsnicia cwgministries.org/marriage

bucuria în căsnicia mea
35

Să aud inima din spatele a

Să auzim inimile oamenilor cwgministries.org/hearts

ceea ce spune cineva
36

Să fiu uns

Intrarea în ungere

cwgministries.org/anointing

37

Să mă asigur că mențin

Fericirile Împărăției

cwgministries.org/attitude

atitudinile Împărăției
38
237

NEVOIA MEA AZI ESTE...

DEVOȚIONAL

DESCRIERE BLOG

DE FOLOSIT
38

Să am pe cineva cu care să

Cu cine să împărtășesc

împărtășesc jurnalul meu în

jurnalul în ambele direcții

cwgministries.org/share

ambele direcții
39

Să ajut la rezolvarea tulburărilor

Eliberare de DID

cwgministries.org/did

Isus, ajută-mă!

cwgministries.org/jesus-help

21 de zile de rugăciune

cwgministries.org/digestion

de personalitate multiplă
40

Criză, am nevoie urgent de
ajutor!

41

Să-mi îmbunătățesc digestia

pentru vindecare digestivă
42

Am nevoie de o minune de

Să iau Cuvântul lui

vindecare

Dumnezeu ca pe un

cwgministries.org/ThreeTimes

medicament
Obișnuiește-te cu fiecare dintre abordările de mai sus ale rugăciunii încercând-o pe oricare
pe care nu ai încercat-o deja. Cel mai bine este să încerci orice este nou de cel puțin trei sau patru
ori astfel încât să depășești senzația de disconfort care însoțește la început orice activitate nouă.
Descoperă beneficiul pe care îl poate oferi fiecare abordare a rugăciunii. Acum ele au devenit
instrumente utile în munca ta de a împlini nevoi viitoare. Praștia lui David a fost puternică
împotriva lui Goliat pentru că el exersase folosirea ei.
Ia-ți câteva luni și devino echipat în fiecare dintre aceste 40 de moduri de a te ruga. Până la
urmă, trebuie să faci ce funcționează pentru tine și să alegi abordarea rugăciunii de bază care este
cea mai bună pentru tine în timp ce ai alte zeci pe care să le folosești când e nevoie. Amintește-ți
doar că niciun soldat nu ar exersa vreodată să tragă cu arma numai de trei ori, să decidă că nu
funcționează pentru el ca o armă eficientă și să o abandoneze în favoarea alteia. Dacă o abordare
a rugăciunii se găsește în Scriptură, atunci exersăm folosirea ei până când ne obișnuim cu ea.
Zidește o casă spirituală puternică prin folosirea eficientă a multor metode de rugăciune pe
care Dumnezeu le-a dat Bisericii Sale. Apoi pregătește-i pe alții să folosească aceste instrumente
uimitoare. Îți mulțumesc, Doamne Isuse, pentru darurile Tale pentru Biserica Ta!
Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere (Iacov 5:16).
Să aloci timp pentru a stăpâni rugăciunea este cel mai mare dar care ți se va da
vreodată!
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RESURSE PENTRU GRUPUL MIC
ȘI PENTRU FOLOSIRE ÎN CLASĂ
Douăsprezece sesiuni de învățătură dată de Mark Virkler pe DVD, care corespund celor 12
capitole ale Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute din Duhul. Fiecare
învățătură durează 20-25 de minute. De asemenea, este inclus și un material video de 45 de
minute cu învățătură dată de Charity Kayembe despre Coerență: Puterea unității din interior și
un atelier bonus al lui Mark numit Urletul, strigătul și gesturile profetice. Acesta are 75 de
minute și include 45 de minute de pregătire, 20 de minute de meditație călăuzită și 10 minute de
mărturii, în care oameni împărtășesc minunile ce au avut loc în timpul experienței de meditație.
Comandă DVD-uri Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute din Duhul la 1-800466-6961 sau www.cwgministries.org/emotion-dvds.
Meditațiile Celebrarea noii Creații pot fi cumpărate ca set de CD-uri ce conține toate cele
patru meditații Celebrarea Noii Creații de pe site-ul CWG, sau ascultate gratuit la link-urile
oferite în aproape fiecare capitol al cărții. Comenzi: www.cwgministries.org/creation-cds.
Modulul electronic de training Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute din
Duhul. Include cărți electronice care pot fi descărcate, materiale video digitale, MP3-uri,
programa de curs, teste on-line și Certificat de absolvire plus credite de colegiu CLU. Comenzi:
www.cluschoolofthespirit.com/emotions.
PDF-uri care se pot descărca GRATUIT și care conțin activități săptămânale pentru
aplicații și interacțiune în grupuri mici. Timpul de pregătire a lecției trebuie să fie experimental
prin natura lui. Fiecare întâlnire va conține o parte de învățătură și o experiență de meditație și se
termină cu discuție și schimb de idei. Activitățile, discuțiile și întrebările din grupul mic sunt
oferite pe site-ul nostru. Link pentru descărcare: www.cwgministries.org/UnleashingGroups.
Carte: Dacă este cumpărată cartea Să dezlănțuim puterea de vindecare prin emoții născute
din Duhul în săptămâna de dinainte de începerea studiului, atunci studenții trebuie să citească
Introducerea și Capitolul Unu înainte de prima oră. Dacă este cumpărată cartea în prima
săptămână de studiu, atunci tema pentru a doua săptămână trebuie să fie să se citească
Introducerea și Capitolele Unu și Doi, astfel încât studenții să fie pregătiți în a doua săptămână să
discute despre Capitolul Doi.
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RESURSE PENTRU A APROFUNDA
UMBLAREA TA ÎN DUHUL
4 Chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu126
Pregătire pentru a auzi vocea lui Dumnezeu astfel încât să ai zilnic comuniune cu El. Asta
îți permite să trăiești prin credința din inimă, așa cum a făcut Avraam (modul electronic de
învățare aici127).
Sfătuit de Dumnezeu128
Jurnal în ambele direcții unde Dumnezeu îți vorbește despre convingerile și emoțiile pe
care le ai, înlocuind convingerile și emoțiile negative cu emoțiile și convingerile Împărăției
(modul electronic de învățare aici129)
Supranatural în mod natural130
Învață cum să trăiești conștient de Duhul Sfânt din tine, astfel încât să poți elibera puterea
Lui care te locuiește (modul electronic de învățare aici131)
Cum să umbli în Duhul132
Explorează 500 de versete din Scriptură despre Duhul ca să înveți să umbli confortabil prin
Duhul. Dobândește un vocabular biblic pentru a-ți defini senzațiile inimii/duhului, astfel încât să
poți colabora cu ele și să le comunici altora (modul electronic de învățare aici133).
Rugăciuni care vindecă inima134
Pregătire biblică extinsă despre folosirea limbajului inimii pentru șapte rugăciuni specifice,
complementare, cu ungerea Duhului, pentru a vindeca rănile inimii (modul electronic de învățare
aici135).
Cum să-L auzi pe Dumnezeu prin visele tale136
Explorează 50 de vise din Biblie și peste 50 de vise de la oameni din ziua de azi. Învață
cum să înțelegi și să interpretezi propriile tale vise, traducând mesajele pe care Dumnezeu ți le dă
noaptea (modul electronic de învățare aici137)
Asumă-ți responsabilitatea pentru sănătatea ta138
Trupul, sufletul și duhul tău sunt legate intrinsec, așa că să înveți cum să îți păstrezi trupul
în cea mai bună formă este parte a menținerii creșterii tale spirituale (modul electronic de
învățare aici139)
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Note:
126 www.cwgministries.org/store/4-keys-hearing-gods-voice-dvd-package
127 www.cluschoolofthespirit.com/courses/hearing-gods-voice/
128 www.cluschoolofthespirit.com/courses/counseled-by-god/
129 www.cluschoolofthespirit.com/courses/counseled-by-god/
130 http://www.cwgministries.org/store/naturally-supernatural-complete-discountedpackage
131 www.cluschoolofthespirit.com/courses/living-naturally-supernatural/
132 www.cwgministries.org/store/how-walk-spirit-complete-discounted-package
133 www.cluschoolofthespirit.com/courses/how-to-walk-by-the-spirit/
134 www.cwgministries.org/store/prayers-heal-heart-dvd-package
135 www.cluschoolofthespirit.com/courses/prayers-that-heal-the-heart/
136 www.cwgministries.org/store/dream-your-way-wisdom-complete-discounted-package
137 www.cluschoolofthespirit.com/courses/hearing-god-through-your-dreams/
138 www.cwgministries.org/store/take-charge-your-health-complete-discounted-package
139 www.cluschoolofthespirit.com/courses/take-charge-of-your-health-2/
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DESPRE DR. MARK VIRKLER
Dr. Mark Virkler a scris mai mult de 50 de cărți în domeniile auzirii vocii lui Dumnezeu și
creșterii spirituale. El este fondatorul lucrării Communion with God (www.CWGMinistries.org)
și al universității Christian Leadership (www.CLUOnline.com), unde vocea lui Dumnezeu este
în centrul fiecărei experiențe de învățare. Învățătura lui Mark despre dezvoltarea intimității cu
Dumnezeu și vindecarea spirituală a fost tradusă în peste 40 de limbi și a ajutat la înființarea a
peste 250 de școli biblice având în centru biserici, în întreaga lume.
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DESPRE DR. CHARITY VIRKLER KAYEMBE
Dr. Charity Virkler Kayembe a slujit alături de părinții ei timp de 20 de ani și este
pasionată să aduc cerul pe pământ prin restaurarea supranaturalului în viața de zi cu zi a
credincioșilor. Ea scrie despre a trăi cu Dumnezeu pe blogul ei (www.GloryWaves.org),
împărtășind desfășurarea călătoriei și aventura care este umblarea prin Duhul. Lucrarea
internațională a lui Charity a dus-o în toate colțurile globului, ea călătorind în peste 50 de națiuni
de pe șase continente. Ea și soțul ei locuiesc în New York.
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DESCOPERĂ MAI MULT
DE LA MARK VIRKLER
ANTRENORUL TĂU „CUM SĂ“ PENTRU VIAȚA CONDUSĂ DE DUHUL

Mark și Patti Virkler au scris 60 de cărți care arată cum să aduci vocea lui Dumnezeu în
viața ta, domeniu după domeniu. Acestea sunt disponibile la: CWGMinistries.org/catalog.
De asemenea, ei au dezvoltat peste 100 de cursuri de colegiu pentru Christian Leadership
University, care pun vocea lui Dumnezeu în centrul experienței tale de învățare. Aceste cursuri
pot fi urmate toate de acasă. Vezi catalogul complet online la: cluonline.com.
Vrei să-i lași pe soții Virklers să îți recomande un antrenor care să te conducă în aplicarea
vocii lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții tale? Informațiile despre programul lor
Antrenorul Spiritual Personal sunt disponibile la: CWGMinistries.org/pst.
Îi poți găzdui chiar pe Mark Virkler sau Charity Kayembe în comunitatea ta pentru un
seminar

de

weekend.

Detalii

pot

fi

găsite

la:

CWGMinistries.org/seminars

and

GloryWaves.org/seminars.
Mark Virkler și Charity Kayembe scriu constant pe blog la: CWGMinistries.org/blog și
GloryWaves.org/blog.
Descoperă

un

site

al

Mântuirii

care

onorează

rolul

Duhului

Sfânt:

www.BornOfTheSpirit.Today.
Știi că Scripturile și științele sunt de acord în legătură cu modul cum poți trăi suficient de
mult

cât

să-ți

împlinești

destinul

având

www.TakeChargeOfYourHealth.Today.
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sănătate

vibrantă?

Află

cum:

Training Interactiv Online
de la Școala Duhului CLU
Cât de departe ai putea merge tu cu o școală biblică în
buzunar?
Chiar pot să urmez „Școala Duhului“ de acasă?
Da, poți!
☑ Nu trebuie să mergi la o Școală Biblică sau la o Școală de Misiune.
☑ Poți locui în orice oraș din orice țară, poți merge la orice biserică, și totuși să obții o
Diplomă în Spiritualitate Aplicată de la Școala Duhului din cadrul universității Christian
Leadership University! CLU oferă module interactive de Pregătire pentru Viața prin Duhul care
includ experiențe de pregătire video și teste online ce pot fi descărcate toate direct pe laptopul,
tableta sau telefonul tău smart.
Nu crezi că este timpul ca TU să ai un antrenor care să îți fie alături și să acționezi astfel
încât să mergi înainte și să intri în Țara ta Promisă?
Nu există un mod mai ușor de a crește decât să intri într-un grup de oameni care gândesc la
fel și să te concentrezi atent, sub călăuzirea Duhului Sfânt și a unui antrenor care este în fața ta în
domeniul care te interesează. „Funia împletită în trei nu se rupe ușor“ (Eclesiastul 4:12). Vă
susțineți unul pe altul în timpul procesului de pregătire și, prin „concentrare atentă“, devii un
împlinitor al Cuvântului, nu doar un ascultător (vezi Iacov 1:25). Nimeni nu vrea să moară în
pustie, deci asigură-te că faci pașii care trebuie și care să îți permită să experimentezi țara ta
promisă!
Află mai multe și încearcă azi cursul nostru GRATUIT de probă:
www.CLUSchooloftheSpirit.com
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Să dezlănțuim puterea de vindecare
prin emoții născute în Duhul
Curs electronic interactiv
Antrenorii te ajută să ajungi mai repede la a stăpâni un domeniu
Îți garantăm că vei învăța cum să îți amintești și să interpretezi vise! Te putem învăța, în
numai trei luni, ceva ce nouă ne-a luat ani să învățăm, pentru că noi am mers în față în a pregătit
calea. Și aceste exerciții sunt atât de spirituale prin natura lor încât le poți face ușor ca parte a
timpului tău devoțional zilnic.
Când meditezi la adevărurile revelate în contextul unei Școli a Duhului CLU, ți se cere să
integrezi pe deplin principiile care schimbă vieți. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Vei
învăța ce trebuie să înveți și viața ta va fi transformată pin puterea Duhului Sfânt.
Uită-te la TOT ce vei primi în acest Modul interactiv de Training pentru o Viață prin
Duhul!
☑ Serii întregi de materiale video care se pot descărca
☑ Sesiuni audio MP3
☑ Carte electronică întreagă în format PDF
☑ Două ateliere digitale video bonus
☑ Meditațiile Celebrarea noii Creații și Râul Vieții
☑ Călăuzire pas cu pas de la Sistemul de Management al Învățării Interactive
☑ Certificat de absolvire a 5 CEU
☑ Antrenor
Află mai multe și înscrie-te azi la
www.CLUSchooloftheSpirit.com/emotions
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