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I Autoritatea 

 

 

Definiţie: putere sau drept legal; a avea dreptul de a 

porunci sau de a acţiona; putere exercitată de o persoană 

în virtutea poziţiei sale sau a încrederii acordate; 

stăpânire; jurisdicţie; autorizare; la fel ca şi autoritatea 

unui prinţ asupra supuşilor săi, sau a părinţilor asupra 

copiilor; autoritatea unei curţi de judecată.  

 

 

A  Isus a umblat pe acest pământ într-o autoritate 

biblică reală.  

 

1) El nu a dat dovadă de slăbiciune în învăţăturile 

Sale. 

2) Lui nu i-a fost frică de diavol. 

3) EL nu a încercat să câştige autoritate; EL ştia 

că o are deja. 

 

(Matei 7:28-29) „28. După ce a sfârşit Isus 

cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de 

învăţătura Lui;29. căci El îi învăţa ca unul care avea 

putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.“ 

 

http://ardictionary.com/Legal/1982
http://ardictionary.com/A/1
http://ardictionary.com/Right/6465
http://ardictionary.com/Right/6465
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4) Isus ştia cine este EL şi a înţeles ce putere 

avea. 

 

(Marcu 1:27) <<27. Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa 

că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O 

învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi 

duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!”>> 

 

Notiţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Isus a operat în două feluri de autoritate. 

 

A Autoritate pământească 
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1) Isus a avut autoritate pe acest pământ    
   deoarece a fost născut aici. 
 

 A fost necesar ca Isus să fie născut din femeie, pentru 

a putea avea autoritate în mod legal pe Pământ. 

 

 Isus a avut nevoie de un trup pentru a putea elibera 

autoritatea lui Dumnezeu pe acest pământ. 

 

 Omul trebuie să intre prin aceeaşi uşă (a naşterii) 

pentru a putea avea autoritate pe pământ. 

 

 Demonii nu sunt născuţi aici, iar din acest motiv, ei vor 

încerca să înşele oamenii pentru a putea avea influenţă 

pe pământ. 

 

 Demonii au nevoie de trup pentru a putea manipula şi 

controla. 

 

 Dumnezeu doreşte ca trupul tău să fie supus Lui, astfel 

încât El să poată lucra într-o măsură mai mare pe 

pământ. 

(Romani 12:1) „1. Vă îndemn, dar, fraţilor, 

pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 

trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 

plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din 

partea voastră o slujbă duhovnicească.“ 
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2) Nu poţi rămâne pe această planetă, decât dacă ai 

un trup fizic. 

 

 Diavolul şi dracii se pot manifesta doar pentru o scurtă 

perioadă de timp, deoarece ei nu au un trup fizic. 

 

 Înainte de lucrarea crucii, diavolul avea acces legal 

asupra oamenilor, din cauza înaltei trădări a lui Adam 

din grădina Eden. 

 

 Astfel, în duhul omului a intrat moartea spirituală 

(separarea de Dumnezeu). Omul a început să 

aparţină diavolului, iar din acest motiv, diavolul avea 

acces pe pământ. 

 

 Omul putea totuşi să se împotrivească diavolului, 

deoarece diavolul nu are trup fizic, care sa-i permită 

să aibă control deplin pe pământ. 

 

 Diavolul a trebuit să se folosească de trupul 

unui şarpe pentru a putea veni la om să-l 

înşele. 

 

 De aceea, oameni precum David, Ilie, Elisei, 

Samson, şi alţii care nu erau născuţi din nou şi 

care aveau natura diavolului înăuntrul lor, au 
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putut să facă lucruri măreţe pentru Dumnezeu. 

Ei aveau trup fizic pentru a locui pe Pământ. 

 

 Dumnezeu are un trup, pe Fiul Său Isus, care a fost 

născut pe pământ. Prin Isus, Dumnezeu are drept legal 

în viaţa ta. 

 

(Ioan 10:1-2) „1. Adevărat, adevărat vă spun că 

cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă 

parte, este un hoţ şi un tâlhar. 2. Dar cine intră pe 

uşă este păstorul oilor.“ 

 

 Oamenii aşteaptau ca Dumnezeu să facă lucruri pe 

pământ, însă Dumnezeu era limitat în Vechiul 

Testament, din cauza lipsei unui trup fizic. Acum, în 

Noul Testament, Dumnezeu are un trup prin Trupul 

lui Isus Cristos, care este Biserica Lui. 

 Dumnezeu vrea ca tu să stăpâneşti pe pământ, 

folosindu-ţi autoritatea peste păcat, boală şi 

lipsă. Aceasta este voia lui Dumnezeu. 

 

 Dacă lucrurile nu sunt în ordine, este din cauză 

că noi nu ne-am folosit autoritatea pentru a 

restaura ordinea divină.  

(Evrei 10:12-13) „12. El, dimpotrivă, după 

ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-

a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui 

Dumnezeu 13. şi aşteaptă de acum ca 
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vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al 

picioarelor Lui.“ 

 

 Trebuie să ni se deschidă ochii şi să vedem 

autoritatea în care doreşte Dumnezeu să 

umblăm. 

 

(Evrei 2:5-8) <<5. În adevăr, nu unor 

îngeri a supus El lumea viitoare despre 

care vorbim. 6. Ba încă, cineva a făcut 

undeva următoarea mărturisire: „Ce este 

omul ca să-Ţi aduci aminte de el sau fiul 

omului, ca să-l cercetezi? 7. L-ai făcut 

pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, 

l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai 

pus peste lucrările mâinilor Tale: 8. toate 

le-ai supus sub picioarele lui”.>> 

 

 Isus a fost născut pe pământ, însă El nu a avut un duh 

păcătos (şi nici nu a păcătuit vreodată). De aceea, El 

nu s-a aflat sub controlul diavolului. Ca şi fiu al omului 

EL a făcut semne, minuni şi miracole fiindcă a avut o 

relaţie bună cu Dumnezeu…şi nu pentru că era 

Dumnezeu. Deşi era Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe Sine 

Însuşi de toate abilităţile supranaturale şi de privilegiile 

cereşti. EL a umblat în autoritate, în calitate de om.   

 La Calvar, Isus a dezbrăcat pe diavolul de întăritura şi 

puterea sa asupra oamenilor. Diavolul are încă o cale 

de intrare, prin înşelăciune, către cei care nu sunt 
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născuţi din nou; însă el nu mai are nici un drept asupra 

oamenilor.  

(1 Ioan 4:4) „4. Voi, copilaşilor, sunteţi din 

Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în 

voi este mai mare decât cel ce este în lume.“ 

(Matei 28:18) <<18. Isus S-a apropiat de ei, a 

vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost 

dată în cer şi pe pământ”.>> 

 

 Acum Satan se arată doar în mod sporadic, atunci 

când găseşte o persoană sau un grup de oameni prin 

care să se manifeste. Acei oameni devin mâinile, 

picioarele şi vocea lui pe pământ. Exemplu: grupări 

extremiste, perversiuni, găşti, anarhişti, dictatori, 

ocultişti etc.  

 

 Motivul pentru care diavolul operează într-o măsură 

aşa de mare astăzi, este fiindcă oamenii îl lasă pe 

diavol să le împrumute trupurile.  

 

B Autoritate cerească 

1) Isus a avut autoritate în calitate de Fiu al lui 

Dumnezeu, deoarece EL a venit din Cer. 

Autoritatea ta cerească vine din clipa în care 

eşti născut din nou.  

Naşterea din nou este o condiţie pentru 

exercitarea autorităţii. 
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 Isus nu a fost doar Fiu al Omului….ci a fost Fiul lui 

Dumnezeu.   

 

 EL a avut autoritate în două lumi. 

 

 EL a putut să lucreze pe pământ în calitate de Fiu al 

Omului, însă a avut autoritate cerească în calitate de 

Fiu al lui Dumnezeu. 

 

(Matei 28:18) <<18. Isus S-a apropiat de ei, a 

vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost 

dată în cer şi pe pământ”.>> 

 

 

(Matei 21:23-27) <<23. Isus S-a dus în 

Templu; şi, pe când învăţa norodul, au venit la 

El preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului 

şi I-au zis: „Cu ce putere (autoritate-enlg.) faci 

Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a dat puterea 

(autoritatea) aceasta?” 24. Drept răspuns, Isus 

le-a zis: „Vă voi pune şi Eu o întrebare; şi dacă-

Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce 

putere fac aceste lucruri. 25. Botezul lui Ioan 

de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar 

ei vorbeau între ei şi ziceau: „Dacă vom 

răspunde: „Din cer”, ne va spune: „Atunci de ce 

nu l-aţi crezut?” 26. Şi dacă vom răspunde: „De 

la oameni”, ne temem de norod, pentru că toţi 

socotesc pe Ioan drept proroc.” 27. Atunci au 
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răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Şi El, la rândul Lui, 

le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere 

fac aceste lucruri”.>> 

 

 Isus a răspuns întrebărilor lor cu o altă 

întrebare, referitoare la felul de autoritate în 

care a funcţionat El. Răspunsul a fost - prin 

ambele feluri de autoritate - autoritate 

cerească şi autoritate umană. 

 

2) Isus te-a răscumpărat pentru Dumnezeu şi ţi-a 

dat autoritatea Lui. Atunci când îl primeşti pe 

Isus, autoritatea cerească este disponibilă şi 

pentru tine. 

 

 Tu ai autoritate pe acest pământ fiindcă te-ai născut 

aici. 

 Ai autoritate cerească fiindcă eşti născut din nou ca şi 

copil al lui Dumnezeu. 

 

(Ioan 5:26-27) „26. Căci, după cum Tatăl are 

viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa 

în Sine. 27. Şi I-a dat putere să judece, întrucât 

este Fiu al omului.“ 

 Tu ai autoritate delegată de la Isus pentru a stăpâni pe 

pământ, pentru a expune şi pentru a nimici lucrările 

diavolului.  
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(Marcu 13:34) „34. Se va întâmpla ca şi cu un 

om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă 

robilor săi putere (autoritate-engl.), arată 

fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte 

portarului să vegheze.“ 

(Marcu 13:34) (English Standard Version) „34. 

Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă 

ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi autoritate, 

arată fiecăruia care este datoria lui şi 

porunceşte portarului să stea treaz.“ 

 

 Trebuie să imităm stilul pământesc de viaţă al lui 

Isus, care a fost unul de supunere totală faţă de 

Tatăl Său, şi de dependenţă faţă de Duhul Sfânt. 

 

 Tu trebuie să stai treaz şi să-l ţii pe diavol sub 

picioarele tale. 

 

 Orice lucru vei lega tu pe pământ, este legat în 

ceruri (*vezi observaţiile). 

 

(Matei 18:18) „18. Adevărat vă spun că orice 

veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice 

veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.“ 

*Observaţii: Tu ai autoritate asupra diavolului şi asupra 

oricărei forţe demonice de pe faţa pământului şi din domeniul 

spiritual. Pavel spunea în 2 Corinteni 12:1-2 că există trei 

ceruri, şi că el a fost răpit în al treilea cer. Al treilea cer este 

locul Tronului lui Dumnezeu, ceea ce noi numim Rai (acolo 
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unde ni s-a pregătit un loc). Atunci cand vorbim de “Cer” 

vorbim despre Rai, însă cum rămâne cu celelalte două ceruri? 

Zona de deasupra capului nostru, care este numită cer (unde 

sunt norii), este considerată a fi primul cer. Este atmosfera de 

deasupra noastră, unde zboară păsările şi unde plutesc norii. 

Al doilea cer este acea zonă din spaţiu unde sunt planetele şi 

stelele. În Biblie ni se spune că Tronul lui Dumnezeu se află în 

partea de nord a Cerului (Isaia 14:13). Oamenii de ştiinţă 

spun că există o zonă în partea de nord a spaţiului ceresc,  

despre care nu pot afla informaţii precise. Concluzia lor este că 

ceva imens ocupă acel spaţiu. Acela ar fi al treilea cer, care 

include Tronul lui Dumnezeu. Ţinând cont de toate acestea, 

putem avea o înţelegere mai bună despre ceea ce Matei 18:18 

spune: “ceea ce vei lega pe pământ va fi legat in cer”.   

Efeseni 6:12 ne spune că domniile, căpeteniile şi stăpânirile 

întunericului sunt cele trei entităţi demonice care operează pe 

pământ.  

În plus, pe măsură ce studiem, devine evident faptul că 

există o ierarhie demonică. Cea mai puternică forţă demonică 

este duhul răutăţii din locurile cereşti. Acestea sunt forţe 

demonice care se află în afara porţilor Cerului - în al doilea cer                            

- iar ele încearcă să oprească binecuvântările pe care 

Dumnezeu le revarsă peste copiii Săi. Filipeni 4:19 ne spune 

că Dumnezeu împlineşte nevoile noastre potrivit cu bogăţia Lui 

în slavă. Adesea diavolul este numit domnul puterii 

văzduhului, iar creaturile sale şi-au instaurat forţele pentru a 

se lupta împotriva binecuvântărilor trimise de Dumnezeu. 

Această oştire demonică încearcă să blocheze binecuvântările, 

pentru ca nevoile tale să rămână neîmplinite. De aceea, tu 

trebuie să legi lucrurile pe pământ, pentru ca ele să fie legate 

şi în cer (al doilea cer). Nu e nevoie să legi lucruri acolo unde 

locuieşte Dumnezeu (al treilea Cer), fiindcă acolo nu există 

nimic rău. Trebuie să legi duhurile răutăţii din al doilea cer, 
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care încearcă să interfereze cu binecuvântările tale aici pe 

pământ.  

În viaţa lui Daniel, vedem cum forţele localizate în al doilea cer 

au încercat să blocheze răspunsul rugăciunilor lui. În final, 

răspunsul a venit fiindcă arhanghelul Mihail s-a luptat 

împotriva duhului răutăţii care se numea prinţul Persiei. 

Această luptă a fost susţinută, iar în final câştigată, din cauza 

rugăciunilor persistente ale lui Daniel. Mi se fae pielea găină 

atunci când mă gândesc că autoritatea noastră ajunge până la 

ceruri! Nu există distanţă în timp sau spaţiu, care să ne 

împiedice să legăm, în Numele lui Isus acele duhuri ale 

răutăţii. Ele trebuie să dea drumul atunci binecuvântărilor pe 

care Dumnezeu le are pentru noi. Ceea ce noi legăm pe 

pământ este legat în ceruri, iar ceea ce noi dezlegăm pe 

pământ este dezlegat în ceruri! 

 

 Poţi să dezlegi îngeri din ceruri. 

 

(Evrei 1:14) (English Standard Version) „14. 

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să 

slujească pentru cei ce vor moşteni 

mântuirea?“ 

 

 Îngerii sunt trimişi să slujească pentru tine…nu 

neapărat sa-ţi slujească ţie. 

 

 Îngerii iau aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Atunci când îngerii aud Cuvântul lui Dumnezeu 

(mărturisirea Scripturii cu credinţă) ieşind afară 
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din gura ta, ei se grăbesc să ducă la îndeplinire 

în viaţa ta acel cuvânt rostit.  

 

(Psalmi 103:20) „20. Binecuvântaţi pe 
Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în 
putere, care împliniţi poruncile Lui şi care 
ascultaţi de glasul cuvântului Lui.“ 

 

 Acelaşi duh al lui Isus din tine care strigă “Ava Tată,” 

strigă, de asemenea, “înapoia mea Satană”. 

(Galateni 4:6) <<6. Şi, pentru că sunteţi fii, 

Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului 

Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!”>> 

 

(Luca 4:8) 8. <<Drept răspuns, Isus i-a zis: 

„Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini 

Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I 

slujeşti.”>> 

 

 

3) Voi sunteţi ambasadori ai cerului şi reprezentanţi 

ai lui Isus pe pământ. Tu te afli aici pentru a pune 

în aplicare voinţa lui Dumnezeu pe acest pământ.  

 

(2 Corinteni 5:20) „20. Noi, dar, suntem trimişi 

împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum 

Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm 
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fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu 

Dumnezeu!“ 

 

 La fel cum un poliţist are dreptul să reprezinte 

guvernul, căruia îi slujeşte…şi tu ai dreptul să acţionezi 

în folosul cerului. 

 

 

(Luca 9:1) „1. Isus a chemat pe cei 

doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere 

şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece 

bolile.“ 

 

(Faptele apostolilor 3:6) <<6. Atunci Petru 

i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi 

dau: în Numele lui Isus Hristos din 

Nazaret, scoală-te şi umblă!”>> 

 

 În calitate de ambasador, trebuie să ştii ce ţară 

reprezinţi, şi să cunoşti legile şi obiceiurile ei, pentru 

a o reprezenta cum trebuie.  În acelaşi fel trebuie să 

înţelegi Împărăţia lui Dumnezeu, şi să cunoşti ceea 

ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea fi 

un ambasador adevărat al lui Dumnezeu.  

 

 Autoritatea ta nu este independentă de Dumnezeu, 

ci se află în supunere faţă de Dumnezeu şi este în 

Numele lui Isus.  
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(Marcu 16:17-18) „17. Iată semnele care 

vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele 

Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi 

noi; 18. vor lua în mână şerpi; dacă vor bea 

ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor 

pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se 

vor însănătoşi.” 

 

 Cine are mai multă putere: cel care s-a aşezat, 

sau cel care umblă?  Cred că Cel care s-a 

aşezat – deoarece EL este Împăratul. Diavolul 

umblă încoace şi-ncolo, însă noi suntem aşezaţi 

în locurile cereşti in Cristos Isus.  

 

(Efeseni 2:6) „6. El ne-a înviat împreună şi 

ne-a pus să şedem împreună în locurile 

cereşti, în Hristos Isus“ 

(1 Petru 5:8) „8. Fiţi treji şi vegheaţi! 

Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă 

târcoale ca un leu care răcneşte şi caută 

pe cine să înghită.“ 

 

 Diavolu umblă încoace şi-ncolo pe pământ 

fiindcă nu are un trup fizic care să-i permită 

să rămână într-un singur loc. El nu are un loc 

al puterii!  

 Tu însă ai autoritate delegată pe acest 

pământ şi în Cer împreună cu Cristos. 

Trebuie să ai revelaţia acestui fapt, pentru a 



17 
 

putea să-ţi exerciţi autoritatea asupra 

activităţilor demonice de pe pământ.  

 

 Epistola către Efeseni ne arată că noi suntem 

aşezaţi cu mult mai sus decât domniile, 

puterile şi stăpânirile întunericului.  

 

(Efeseni 1:19-23) „19. şi care este 

nemărginita mărime a puterii Sale faţă de 

noi, credincioşii, după lucrarea puterii 

tăriei Lui, 20. pe care a desfăşurat-o în 

Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi 

şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 

cereşti, 21. (mult) mai presus de orice 

domnie, de orice stăpânire, de orice 

putere, de orice dregătorie şi de orice 

nume care se poate numi, nu numai în 

veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22. El I-a 

pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie 

peste toate lucrurile, Bisericii, 23. care 

este trupul Lui, plinătatea Celui ce 

îndeplineşte totul în toţi.“ 

 

 

 

 

4) Tu eliberezi autoritatea lui Dumnezeu pe 

pământ folosind Numele lui Isus. 
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(Filipeni 2:10) „10. pentru ca, în Numele lui Isus, 
să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de 
pe pământ şi de sub pământ“ 

(Filipeni 2:10) (Wycliffe New Testament) „10. 
pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice 
genunchi, al celor din ceruri, [şi] de pe pământ şi 
din iad.“ 

 

 Puterea trebuie să fie eliberată. Numele lui Isus este cel 

care eliberează puterea.  

 

 Exemplu: Dinamita are putere de explozie în ea, însă 

nu poate fi eliberată fără ca fitilul să fie aprins.  

 

 Mărturie din viaţa mea:  

 

În 1985, după ce am avut o operaţie pentru 

extragerea măselei de minte, am murit din 

cauza unui puternic medicament analgezic, ce 

mi-a fost administrat greşit. Am simţit cum 

mergeam printr-un tunel spre o lumină 

strălucitoare, când deodată am auzit vocea 

mamei mele spunând: “În Numele lui Isus, vei 

trăi!” (am auzit în mod repetat acest lucru 

strigat de către mama mea). Astfel, m-am 

întors înapoi pe Pământ în trupul meu, ca 

rezultat al faptului că mama mea şi-a (folosit) 

eliberat autoritatea.  
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5) Oamenii spun că Dumnezeu este în control pe 

pământ, însă potrivit Scripturii, Dumnezeu ţi-a 

dat ţie autoritate pentru a stăpâni şi pentru a 

pune lucrurile sub picioarele Lui.  

 

(Evrei 10:12-13) „12. El, dimpotrivă, după ce a adus 

o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru 

totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 13. şi aşteaptă 

de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al 

picioarelor Lui.“ 

 

 Lumea aceasta este un dezastru: criză economică, 

avort, sărăcie, războaie, foamete, crime, boli - toate la 

nivel înalt. Unde este Dumnezeu în toate acestea? 

 

 Dumnezeu se află acolo unde a fost mereu, 

aşteptând ca noi să luăm în stăpânire. 

 

 Motivul pentru care lumea se află într-o 

asemenea dezordine, este fiindcă noi am permis 

acest lucru. Dumnezeu se aşteaptă ca omul   

să-şi folosească autoritatea şi să pună lucrurile 

înapoi în ordine.  

 Nu tot ceea ce se întâmplă este voia lui 

Dumnezeu. (de ex. avortul sau abuzul copiilor). 
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Matei 18:18 (Contemporary English 

Version) Vă promit că Dumnezeu în Cer va 

permite tot ceea ce voi veţi permite pe 

pământ, însă EL nu va permite nimic din 

ceea ce voi nu veţi permite.  

 

 Dumnezeu ţi-a spus ţie să te împotriveşti 

diavolului, nu a spus că EL o va face în locul 

tău.  

 

(Iacov 4:7) „7. Supuneţi-vă, dar, (voi-

N.tr.) lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă 

diavolului, şi el va fugi de la voi.“ 

Iacov 4:7 (Young's Literal Translation) fiţi 

supuşi dar lui Dumnezeu; ridicaţi-vă 

împotriva diavolului, şi el va fugi de la voi. 

 

(1 Petru 5:8-9) „8. Fiţi treji şi vegheaţi! 

Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă 

târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe 

cine să înghită. 9. Împotriviţi-vă lui tari în 

credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume 

trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.“ 

 

 Tendinţa noastră este să aşteptăm ca 

Dumnezeu să stea împotriva diavolului, însă 

potrivit Scripturii, Dumnezeu se aşteaptă ca tu 

să o faci.   
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(Efeseni 6:10-12) (New King James 

Version) „10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în 

Domnul şi în puterea tăriei Lui. 11. 

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui 

Dumnezeu, ca voi să puteţi ţine piept 

împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi 

n-avem de luptat împotriva cărnii şi 

sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 

împotriva domniilor, împotriva 

stăpânitorilor întunericului acestui veac, 

împotriva duhurilor răutăţii care sunt în 

locurile cereşti.“ 

 

(Luca 10:19) „19. Iată că v-am dat putere 

să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi 

peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic 

nu vă va putea vătăma.“ 

 

 

Observaţie:  John A. MacMillan, fost misionar în China, şi autor al 

cărţii Autoritatea credinciosului, spunea: “Biserica are autoritate 

pe pământ, de care nici măcar nu a ştiut – acea autoritate nu o 

folosim. Unii dintre noi de abia am ajuns la limita minimă a acelei 

autorităţi, însă înainte ca Isus să se reîntoarcă, vom vedea o 

întreagă armată de credincioşi care se vor ridica în autoritatea ce 

le aparţine. Ei vor şti ce le aparţine, şi vor face lucrarea pe care 

Dumnezeu le-a încredinţat-o.”   
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Notiţe: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III Autoritatea de a blestema 

 (a pronunţa judecată) 

 

 

A A blestema înseamnă a înlătura întărituri prin 

folosirea cuvintelor tale.  

 

 

1) Isus ne-a învăţat să poruncim muntelui, sau să 

vorbim smochinului, însă nu în mod literal, ci 

să vorbim împotriva întăriturilor din viaţa 

noastră pe care acestea le reprezintă. 

(Matei 21:19-21) <<19. A văzut un smochin lângă 

drum şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât 

frunze, şi i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai 

dea rod din tine! Şi îndată smochinul s-a uscat. 20. 

Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au 

zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o 

clipă?” 21. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat 

vă spun că, dacă (voi) veţi avea credinţă şi nu vă 

veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut 

smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui 

acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se 

va face.>> 

 

 Nu trebuie să implori ca întăritura să plece din viaţa ta 

într-un mod timid, ci trebuie să-I porunceşti să 

plece.  
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 Definiţia “blestemului” se referă la a osândi, a 

extrage şi a tăia. 

  

 Mai intâi trebuie să înţelegem că termenul 

“blestem” nu se referă la utilizarea modernă, în 

sens de profanare sau înjurătură, ci “a 

blestema” înseamnă a pronunţa judecată (Matei 

25:41). Isus a blestemat (a pronunţat judecată 

împotriva) smochinul şi i-a poruncit să moară 

din rădăcină.  

(Efeseni 5:11) „11. şi nu luaţi deloc parte 

la lucrările neroditoare ale întunericului, 

ba încă mai degrabă osândiţi-le.“ 

 A blestema o întăritură înseamnă a o tăia şi a o 

dărâma, prin folosirea cuvintelor rostite cu 

credinţă.  

 

(Matei 7:19) „19. Orice pom care nu face 

roade bune este tăiat şi aruncat în foc.“ 

 

(Psalmi 37:28-30) „28. Căci Domnul 

iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe 

credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub 

paza Lui, dar sămânţa celor răi este 

nimicită. 29. Cei neprihăniţi vor stăpâni 

ţara şi vor locui în ea pe vecie. 30. Gura 

celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi 

limba lui rosteşte judecata.“ 
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2) Blestemă rădăcina păcatului, bolii, sărăciei, şi a 

activităţilor demonice din viaţa ta şi 

porunceşte-le să moară şi să fie înlăturate.  

 

 Dumnezeu Însuşi ne arată cum să blestemăm 

întăriturile. 

 

(Psalmi 2:5) „5. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte  

şi-i îngrozeşte (blestemă-enlg.) cu urgia Sa, 

zicând“ 

 

(Psalmi 37:22) (New American Standard Bible) 

„22. Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc 

ţara, dar cei blestemaţi de El vor fi înlăturaţi.“ 

 

 Orice lucru care se află în tine, şi produce roadă rea, 

trebuie dezrădăcinat. 

 

 Pomul rău se cunoaşte după roadele  pe care le 

produce (sau după lipsa lor).  

 

 Respingerea şi abuzul sunt pomi răi.  

 

 Boala din trupul tău este un pom rău. 
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 Dependenţele sunt pomi răi ce produc roade 

rele. 

 

 Sărăcia şi lipsa sunt pomi răi. 

 

 Întăriturile religioase sunt pomi răi. 

 

……..Trebuie să le blestemi. 

 

 Dacă Dumnezeu nu le-a plantat în tine, atunci ele 

trebuie să fie scoase afară utilizând cuvinte pline de 

credinţă.  

 

(Matei 15:13) <<13. Drept răspuns, El le-a 

zis: „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl 

Meu cel ceresc va fi smuls din 

rădăcină”.>> 

 

(Matei 7:17-19) „17. Tot aşa, orice pom 

bun face roade bune, dar pomul rău face 

roade rele.18. Pomul bun nu poate face 

roade rele, nici pomul rău nu poate face 

roade bune. 19. Orice pom care nu face 

roade bune este tăiat şi aruncat în foc.“ 
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 Dacă lucrurile care s-au stabilit în tine nu 

produc roade bune, atunci trebuie să le scoţi 

afară. Dumnezeu se aşteaptă ca tu să faci acest 

lucru.  

(Matei 12:33) „33. Ori faceţi pomul bun şi 
rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul 
lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul 

lui.“ 

 Tu trebuie să faci ca pomul să fie bun 
……….Tu trebuie să te ocupi de asta. 

(2 Timotei 2:21) (English Standard 
Version) 21. Deci, dacă cineva se curăţă de 
ceea ce este dezonorant, va fi un vas de 
cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, 

pregătit pentru orice lucrare bună. 

 

B  Tu trebuie să scoţi afară hoţii din templul tău. 

 

1)   Isus a scos afară din Templu pe tâlhari cu   
     ajutorul unui bici. 

 

 Prin scoaterea hoţilor afară din Templu, El ne-a lăsat un 

exemplu de urmat, în privinţa restaurării scopului divin. 

Nu trebuie să permiţi în templul tău nimic care să te 

jefuiască de împlinirea destinului tău.  

 

 Neiertarea şi amărăciunea sunt hoţi, care-ţi vor 

fura încrederea.  
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 Frica şi gândurile deşarte sunt hoţi care-ţi vor 

fura productivitatea. 

 

 Boala este un hoţ care-ţi va fura energia şi 

sănătatea. 

 

 Sărăcia este un hoţ care-ţi va fura creativitatea 

şi mijloacele de a trăi.  

 

 Biciul este un instrument care simbolizează autoritatea 

celui care o foloseşte. Este folosit pentru a împrăştia 

vrăşmaşii şi a restaura ordinea.  

 

 Cuvintele gurii tale sunt pline de putere, fiindcă sunt 

susţinute de autoritatea lui Dumnezeu - de a elimina 

vrăşmaşii şi a aduce binecuvântare.  

 Pocneşte biciul acolo unde există boală, 

înfrângere şi sărăcie, şi scoate-le afară din 

templul tău.  

 

 Trupul tău este templul Duhului Sfânt şi este 

denumit o casă a rugăciunii.  

(1 Corinteni 6:19) „19. Nu ştiţi că trupul 

vostru este Templul Duhului Sfânt care 

locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de 

la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai 

voştri?“ 
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 Este greu să te rogi dacă eşti bolnav, 

deprimat, sau ai gânduri de eşec.  

 

 Începe să pocneşti biciul Cuvântului lui 

Dumnezeu şi alungă tot ceea ce nu produce 

viaţă din Dumnezeu.  

 

(Ioan 2:15) „15. A făcut un bici de 

ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din 

Templu, împreună cu oile şi boii; a 

vărsat banii schimbătorilor şi le-a 

răsturnat mesele.“ 

 

Notă: Acţionează ca şi Isus! Dacă vrei să fii ca şi Cristos, atunci 

trebuie să imiţi exemplul Său, pe care ni l-a lăsat în Cuvântul lui 

Dumnezeu. În Marcu 11:12 îl vedem pe Isus făcând două acţiuni 

bine gândite pe care probabil că nu te-ai gândit niciodată că 

trebuie să le imiţi. Mai întâi, El a blestemat un smochin. El a 

vorbit smochinului, şi i-a spus că nici un om nu va mai mânca 

vreodată din rodul lui. Astfel, El a pronunţat judecată împotriva 

lui. Imediat după aceea, El a mers la Templu, a luat un bici şi a 

scos afară pe cei ce schimbau bani, şi pe cei care făceau comerţ 

în Casa lui Dumnezeu. Eu cred că aceste două acţiuni lucrează 

împreună. Într-o singură zi, Isus a nimicit un pom care nu 

producea roadă, şi a scos afară tâlharii din Templul lui 

Dumnezeu. Isus a făcut toate aceste lucruri ca să ne dea un 

model de urmat. Tu eşti Templul lui Dumnezeu, în era Noului 

Testament, iar din când în când ai nevoie de o curăţenie 

generală. Trebuie să călcăm pe urmele lui Isus, de aceea trebuie 

să scoatem afară lucrurile care nu sunt productive. Biciul pe  

care-l foloseşti pentru a face acest lucru este gura ta. Trebuie  
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să-ţi foloseşti gura, aşa cum a facut-o şi Isus, bestemând şi 

poruncind lucrurilor care nu au fost plantate de Dumnezeu în tine, 

să moară. Matei 7:19 spune că orice pom care nu produce roadă 

bună, este un pom rău, şi trebuie tăiat. Există pomi (lucruri 

stabilite) în tine, care nu sunt buni, care au fost planţi de tine sau 

de alţii, însă nu au fost plantaţi de Dumnezeu. Sărăcia, boala, 

respingerea, frica, neiertarea, răzvrătirea, concepţii religioase 

greşite, întărituri ale minţii nu sunt bune pentru tine, acestea 

nefiind plantate de către Dumnezeu în tine. La început, pomul 

este mic, însă pe măsură ce acesta creşte, devine tot mai greu de 

dezrădăcinat. Unii pomi au fost aduşi şi sădiţi din afară, însă alţii 

au fost acolo de la început, făcând parte din arborele tău 

genealogic. Aceşti pomi sunt mai greu de scos afară, deoarece au 

fost transmişi de-a lungul generaţiilor. Trebuie să acţionezi ca şi 

Isus, să fii cuprins de o mânie sfântă, şi să porunceşti acelor 

“pomi” care nu produc roadă bună să moară. De asemenea, 

trebuie să scoţi afară hoţii şi celelalte lucruri care nu fac parte din 

trupul tău sau din familia ta. Dacă Isus nu a plantat acele lucruri, 

înseamnă că este vorba despre un hoţ, care încearcă să te 

jefuiască. Nu ar trebui să laşi ca acel lucru să mai rămână acolo. 

Eu cred că boala este un hoţ şi un tâlhar, şi că ea trebuie scoasă 

afară din Templul lui Dumnezeu. Trupul tău este Templul lui 

Dumnezeu, aşa că de ce ai lăsa un hoţ să ocupe spaţiu în locuinţa 

lui Dumnezeu?   

   De ce întârzii să-ţi foloseşti autoritatea? De ce-i îngădui pe 

vrăşmaşii lui Dumnezeu în viaţa ta şi le permiţi să devină 

întărituri? 

    În Marcu 5 este prezentat un om care avea o întreagă legiune 

de demoni care au ocupat spaţiu în viaţa lui timp de mulţi ani. O 

legiune poate avea între 2000 şi 5000 de draci. O altă traducere 

spunea că acel om avea o “mulţime” de draci în el. Probabil că 

acel om nu a trăit deloc comfortabil împreună cu acele întărituri 

demonice în viaţa lui. Slavă Domnului că Isus l-a eliberat, l-a 
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ajutat să-şi recapete mintea, şi a scos afară dracii din el, care au 

intrat apoi în nişte porci din apropiere. Acei porci s-au aruncat 

imediat în prăpastie şi au pierit. Adevărul pe care îl vedem în 

această istorisire, este că porcii nu au acceptat ceea ce omul a 

acceptat! Omul se obişnuise foarte mult cu acele duhuri rele, însă 

porcii nu le-au acceptat nici măcar o clipă. Ca şi creştin, uneori 

îngădui lucruri în viaţa ta, pe care nici măcar porcii nu le-ar 

îngădui. Este vremea să devii liber şi să nu mai permiţi să rămână 

în viaţa ta lucrurile de care Isus te-a eliberat.  

 

Notiţe: 

 

 

 

 



 
 

IV Diavolul nu este aşa de mare cum crezi tu. 

 

A Diavol mic 

 

1) La sfârşitul lumii, diavolul va fi văzut aşa cum 

este el cu adevărat. 

 

(Isaia 14:16) <<16. Cei ce te văd se uită ţintă miraţi 
la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: „Acesta este 
omul care făcea să se cutremure pământul şi zguduia 
împărăţiile, 17. care prefăcea lumea în pustiu, 
nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de 
război?”>> 

 

2) Isus şi-a împlinit misiunea prin faptul că a 

nimicit lucrările diavolului.  

 

(1 Ioan 3:8) „8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, 

căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului.“ 

 

 Isus l-a dezbrăcat pe diavol de puterea sa - pe care a 
luat-o de la Adam prin trădare.  
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(1 Petru 5:8) „8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că 
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 
care răcneşte şi caută pe cine să înghită.“ 

 

 Diavolul nu este leu, ci doar se poartă ca un leu. 

 

 Tu eşti leul adevărat. 

 

3) Singura putere prin care diavolul poate opera acum, 
este înşelăciunea. 

 

 

 Tu îl faci pe diavol mare prin imaginaţii greşite. 

 

 El nu este atât de mare cât crede, iar tu eşti mai 
mare decât crezi.  

 

 Poţi cuprinde şarpele cu o mână. Aşadar, 
figurativ vorbind, diavolul nu este atât de mare 
încât să nu-l poţi cuprinde cu mâinile tale.  

 

(Marcu 16:18) „18. vor lua în mână şerpi; 
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va 
vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, 
şi bolnavii se vor însănătoşi.” 
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Notă: A lua un şarpe în mână înseamnă a 
înlătura influenţa lui dintr-un domeniu specific 
din viaţa ta. 

 

 Trebuie să-l dezumflii, nu să-l umflii (adică să ai o 
percepţie corectă despre el)   

 

 Adesea, oamenii pun pe seama diavolului multe 
lucruri pe care acesta nu le-a făcut 

 Trebuie să-l vezi ca fiind mic şi slab. 
 Să nu-ţi fie frică de el. Împotriveşte-te fricii. 
 Dacă diavolul te-ar putea omorî, ai fi deja mort. 
 Diavolul este atât de mare cât îl faci tu să fie.  

 

 Diavolul nu poate să-şi facă loc în viaţa ta. El poate 
doar să profite de locul pe care i-l dai tu.  

 

(Efeseni 4:27) „27. şi să nu daţi prilej (loc) 
diavolului.“ 

 

 Tu poţi să i te împotriveşti, iar atunci el trebuie să 
fugă. 

 

(Iacov 4:7) „7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. 
Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.“ 
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 Împotriveşte-te diavolului, supunându-te lui 
Dumnezeu. Apoi poţi să i te împotriveşti, iar el va 
trebui să fugă. Nu tu eşti cel care trebuie să fugă.  

 

 Împotriveşte-te lui prin gândurile tale.                       
2 Corinteni 10:3-5 ne spune să dărâmăm orice 
întăritură care se ridică împotriva cunoştinţei lui 

Dumnezeu. Gândul că el ar putea să-ţi facă rău este 
o minciună. Refuză să laşi ca acel gând să rămână, 
iar în schimb gândeşte-te la credincioşia şi provizia 
lui Dumnezeu.  

 

 Împotriveşte-te lui prin cuvintele tale. 

 

 Isus ne-a dat exemplul Său, atunci când s-a 
împotrivit diavolului în pustiu. S-a opus 
atacurilor diavolului folosindu-se de cuvinte. 

 

(Luca 4:8) <<8. Drept răspuns, Isus i-a 
zis: „Înapoia Mea, Satano!” Este scris: „Să 

te închini Domnului Dumnezeului tău şi 
numai Lui să-I slujeşti.”>> 

 

 Aceeaşi putere care l-a aruncat pe diavol din Cer, se 
află în tine. Aruncă-l şi tu afară din viaţa ta.  
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4) Solul lui Satan era un ţepus (spin), nu o creangă.  

„7. Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina 
strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un 
ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă 
pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.“ 

 

 Pavel a vrut ca Domnul să-l scape de acel spin, însă 
Dumnezeu a vrut ca Pavel să nu se lase intimidat de 
un spin micuţ.  

 

 Chiar şi în momentele de slăbiciune ale lui 
Pavel, faptul că el încă avea putere asupra 
diavolului nu s-a schimbat.  

 

 Diavolul este mic şi prăpădit, şi nu lupul mare şi rău 
care oamenii îl fac să fie.  

 

 El este foarte deştept, fiindcă a fost în lume mai 
mult decât tine.  

 

 Decepţia (înşelăciunea) este cea mai mare 
unealtă a lui. 

 

 El ştie care este slăbiciunea ta. 

 

 Aminteşte-ţi, Dumnezeu a pus toate lucrurile sub 
picioarele tale.  
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(Evrei 2:8) „8. toate le-ai supus sub picioarele 
lui.”  

  “Sub picioarele lui”, vorbeşte despre picioarele 
omului. 

 

 Asta include şi pe diavol, care a fost pus sub 
picioarele tale.  

 

 

Notiţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V  Este doar o luptă, nu un război. 

 

A Lupta care s-a dat pentru mântuirea ta, a fost 

câştigată, însă tu trebuie să continui să ţii vrăşmaşul 

sub picioarele tale.   

 

1) Lupta face parte din cultura noastră spirituală în 

Cristos. 

 

 Tu eşti un soldat spiritual. 

 

 Eşti chemat să lupţi lupta cea bună a credinţei. 

 

 Lupţi lupta cea bună a credinţei, punându-ţi credinţa 

în Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

 Lupta credinţei este una care biruieşte şi avansează, 

nu una care pierde.  

 

 Cuvintele - armată, soldat, luptă, războinic, armură, 

arme - sunt termeni folosiţi în Biblie de peste 700 de 

ori. 

 

 Ai o armură spirituală, şi eşti protejat tot timpul. 
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 Armele tale sunt supranaturale, în timp ce armele 

diavolului sunt limitate. 

 

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt 

supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, 

întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.“ 

(2 Corinteni 10:4) 

 

 

 

 

 Lupta se dă în mintea ta.  

 

 Umple-ţi mintea de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a 

te putea împotrivi minciunilor diavolului. 

 

 Diavolul nu poate spune adevărul, deci tot ceea 

ce spune este o minciună, şi ea nu trebuie 

crezută.   

 

B Te împotriveşti diavolului atunci când refuzi să 

cooperezi cu el. 

 

1) Atacul diavolului nu este unul fizic. Însă el încercă 

să te facă să-l crezi pe el, în loc să-L crezi pe 

Dumnezeu. 
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(Efeseni 6:10) <<”Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în 

Domnul şi în puterea tăriei Lui.“ 11. Îmbrăcaţi-vă 

cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine 

piept împotriva uneltirilor diavolului.>> 

 

 El vrea să-ţi înşele mintea pentru a o face să se 

gândească la lucruri greşite. 

 

 Gândirea greşită produce întărituri în minte, care la 

rândul lor, produc cuvinte greşite şi fapte greşite. 

Rezultatul final este că toate acestea produc un destin 

greşit. 

 

 Fiecare atac trebuie întâmpinat cu o forţă superioară. 

 

 Tu eşti mult mai puternic decât atacurile lui. 

 

 

 

2) O minte pasivă este cu siguranţă un semn al 

înşelăciunii (decepţiei). 

 Păzeşte-te şi respinge fiecare gând greşit. 

 Nu lăsa ca orice gând care vine în mintea ta, să 

locuiască acolo. 
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(Filipeni 4:8) „8. Încolo, fraţii mei, tot ce este 

adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 

drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de 

iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 

bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.“ 

 

 Dărâmă orice lucru care se ridică împotriva 

cunoştinţei lui Dumnezeu. 

(2 Corinteni 10:5) „5. Noi răsturnăm izvodirile 

minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva 

cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem 

rob ascultării de Hristos.“ 

 

 Trebuie să condamni fiecare gând greşit sau cuvânt 

rostit, pentru ca ele să nu se împlinească. 

 

 Dacă nu condamni (declari greşite), gândurile 

rele sau cuvintele rostite de tine sau de alţii, 

ceea ce s-a rostit se va întâmpla. 
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(Isaia 54:17) (Amplified Bible) „17. Nici o 

armă făurită împotriva ta nu va avea 

putere; şi pe orice limbă care se va ridica la 

judecată împotriva ta o vei dovedi greşită. 

Aceasta [pace, neprihănire, siguranţă, 

triumf asupra opoziţiei] este moştenirea 

robilor Domnului [aceia în care este 

reprodus Slujitorul ideal al Domnului], aşa 

este dreptatea sau mântuirea care le vine 

de la Mine [aceasta este ceea ce le dau Eu 

ca şi îndreptăţire a lor], zice Domnul.“ 

 

 

3) Lupta care se dă stă în executarea victoriei, care a 

fost câştigată deja de către Isus. 

 

 Vei stăpâni ţara doar după ce vei izgoni vrăşmaşii, nu 

înainte. 

 

 Isus a câştigat deja întregul război. 

 

 Ţine vrăşmaşul departe de mintea ta, şi pune-l acolo 

unde aparţine - sub picioarele tale. 
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Notiţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI Pentru a umbla în autoritate trebuie să fii                     

acoperit (protejat) spiritual. 

 

1) Sângele a fost folosit pentru a acoperi spiritual. 

 

 Sângele viţeilor, oilor, şi cel al ţapilor reprezentau 

acoperirea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. 

 

 Acoperirea cu sânge semnifica faptul că nici un rău 

nu se putea atinge de ei. 

 

 Ramurile de isop erau înmuiate în sânge, şi cu ele se  

stropeau oamenii sau stâlpii caselor acestora. 

 

(Exodul 12:22) „22. Să luaţi apoi un mănunchi de 

isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină şi să 

ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu 

sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă 

din casă până dimineaţa.“ 

 

(Exodul 24:8) <<8. Moise a luat sângele şi a 

stropit poporul, zicând: „Iată sângele 

legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe 

temeiul tuturor acestor cuvinte.”>> 
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 În Era Noului Testament, acoperirea ta spirituală este 

sângele lui Isus. 

 

 Sângele lui Isus este aplicat prin declararea zilnică a 

promisiunilor Lui peste viaţa ta. 

 

 

2) În Noul Testament, sângele lui Isus este lichidul lui 

Dumnezeu pentru acoperirea ta. 

 

(Exodul 12:7,13) „7. Să ia din sângele lui şi să 

ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al 

caselor unde îl vor mânca. 13. Sângele vă va sluji 

ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea 

sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va 

nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara 

Egiptului.“ 

 

(Psalmi 91:2-4) <<2. zice (*aplicarea sângelui cu 

gura ta) despre Domnul: „El este locul meu de 

scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care 

mă încred!”3. Da, El te scapă de laţul vânătorului, 

de ciumă şi de pustiirile ei.4. El te va acoperi cu 

penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci 

scut şi pavăză este credincioşia Lui!>> 

(*completarea îmi aparţine) 
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 Sângele lui Isus este lichidul milei lui Dumnezeu 

pentru tine. 

 

 Sângele proclamă milă chiar şi atunci când ar trebui 

să fii judecat. 

 

 Atunci când Cain l-a ucis pe Abel, sângele lui 

Abel a vorbit. 

 

 Sângele lui Abel a cerut milă. 

 

 Notă: Nimănui nu i-a fost permis să-l omoare 

pe Cain. El s-a căsătorit şi a avut copii. 

Dumnezeu nu a pronunţat o judecată teribilă 

asupra lui; Dumnezeu i-a arătat milă. 

 

 Aplică sângele asupra ţării tale……care în mod normal 

ar trebui să fie judecată pentru păcatele şi crimele 

făcute împotriva umanităţii, însă primeşte milă. 

 

 Aplică sângele peste finanţele tale…….care uneori ar 

merita judecată din pricina cheltuielilor lacome, însă 

totuşi are parte de milă.   

 

 Aplică sângele asupra familiei tale…….care nu merită 

dragostea şi harul lui Dumnezeu, însă totuşi are 

parte de milă. 
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(Leviticul 16:15) (New King James Version) 

„15. Să înjunghie ţapul adus ca jertfă de 

ispăşire pentru popor şi să-i ducă sângele 

dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele 

acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele 

viţelului, să stropească cu el spre capacul 

îndurării şi înaintea capacului îndurării.“ 

 

 Sângele este aplicat pe capacul îndurării pentru 

beneficiul tău. 

 

 Sângele lui Isus este lichidul curăţirii tale. 

 

 Sângele lui Isus ne curăţeşte de toate păcatele. 

 

(Apocalipsa 1:5) „5. şi din partea lui Isus 

Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut 

din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A 

Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de 

păcatele noastre cu sângele Său“ 

 

(1 Petru 1:2) „2. după ştiinţa mai dinainte a lui 
Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul 
spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus 
Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!“ 

 

 Viaţa este în sângele Lui, care te spală, te înnoieşte 

şi te întinereşte.  
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(Evrei 9:14) „14. cu cât mai mult sângele lui 

Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe 

Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va 

curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să 

slujiţi Dumnezeului celui Viu!“ 

 

 Sângele lui Isus este lichidul pentru curaj. 

 

 În sânge există putere pentru a birui păcatul şi 

carnalitatea. 

 

 Prin sângele lui Isus ai îndrăzneală pentru a obţine 

răspuns la rugăciunile tale, pentru a fi un martor 

puternic pentru Cristos. 

 

(Evrei 10:19) „19. Astfel, dar, fraţilor, fiindcă 

prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în 

Locul Preasfânt“ 

 

(Apocalipsa 12:11) „11. Ei l-au biruit prin 

sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii 

lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 

moarte.“ 

 

 Înţelege ce fel de sânge curge prin venele tale! 
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Notă: Îndrăzneala vine prin cunoaştere. Atunci când am 

întâlnit-o pe soţia mea prima dată, am fost foarte 

ruşinos şi timid. Am avut nevoie de mult curaj să o invit 

la prima noastră întâlnire, însă până la urmă mi-am 

făcut curaj şi i-am făcut propunerea. Mai târziu am aflat 

că ei îi plăcea foarte mult de mine, iar acest lucru mi-a 

oferit siguranţă şi chiar un pic de fală. Curajul vine prin 

cunoaştere, şi cu cât mai multă cunoştinţă ai despre un 

lucru anume, cu atât mai multă încredere vei avea în 

acel domeniu. 

 

 Sângele lui Isus este lichidul pentru plată. 

 

(1 Petru 1:19) (Amplified Bible) 19. ci [ai fost 

cumpărat] cu sângele scump al lui Hristos 

(Mesia), Mielul [sacrificial] fără cusur şi fără 

prihană. 

 

 Ai fost răscumpărat prin sânge şi nu mai eşti supus 

păcatului şi naturii păcătoase. 

 

 Preţul pentru a umbla în autoritatea lui Dumnezeu a 

fost plătit pe deplin. 

 

 Nu încerca să obţii autoritate fiindcă o ai acum 

prin sângele lui Isus.  
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Notiţe: 
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VII Autoritatea ta se află în dependenţă de Isus, şi    

    nu este independentă faţă de El.  
 

 

 

A Authoritatea este o putere delegată. 

 

 

 

 

 

1) Poliţistul are putere delegată în societate. Insigna 

lui reprezintă guvernul căruia îi slujeşte. Arma lui 

reflectă puterea lui.  

 

 

 

 Poliţiştii nu au putere în ei înşişi pentru a-i urmări pe 

infractori, sau pentru a opri maşini pe şosea. Ei au 

însă autoritate şi responsabilitate din partea 

guvernului pentru a face aceste lucruri, ştiind că 

sunt susţinuţi de acesta. 

 Însă dacă acţionează independent de guvernul care 

i-a împuternicit, poliţiştii nu mai au nici o autoritate 

în ceea ce fac.  
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 În primul rând, ei trebuie să cunoască legea, pentru 

a o putea pune în aplicare.  

 

 Pentru a putea exercita autoritatea într-un mod 

Biblic, trebuie să ştii pe cine reprezinţi, iar 

aceasta include cunoaşterea scripturilor.  

 

 Dacă tu nu ştii cine te susţine, diavolul nu va 

asculta de glasul tău.  

 

 Dacă poliţistul nu ar şti cine îl susţine, ar fi 

nesigur pe acţiunile lui.  

 

 

(Faptele apostolilor 19:14-16) <<14. Cei ce 

făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui 

Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. 

15. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl 

cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine 

sunteţi?” 16. Şi omul în care era duhul cel 

rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi 

şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi 

răniţi din casa aceea.>> 
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2) A acţiona separat de Isus înseamnă a nu avea 

autoritate disponibilă.  

 De aceea este atât de important să ai o revelaţie 

despre cine eşti ” în Cristos”.  

 

 Nu te separa niciodată din a fi în El.  

 Însăşi viaţa lui Dumnezeu curge de la El.  

 

 Conştienţa autorităţii tale este sporită atunci 

când cunoşti faptul că eşti aşezat împreună 

cu El.  

 

 Începe să te vezi acţionând din interiorul lui 

Isus, şi nu ca unul care este în afara Lui, şi 

încearcă mereu să intre înăuntru.  

 

 Cel Măreţ locuieşte în tine, deci viaţa ta este 

destinată la măreţie.  

 

Notă: Cu puţin timp în urmă, Domnul m-a provocat punându-mi o 

întrebare:  “Ce fel de Isus locuieşte înlăuntrul tău?” Este Isus din 

tine unul bolnav, anemic, fără putere, religios, timid, înfrânt, în 

nevoie sau un eşuat? Sau ai un Isus înviat, victorios, maiestos, 

atotputernic, atotştiutor, cuceritor, Rege al regilor, Domn înălţat şi 

dătător de viaţă care locuieşte în tine?  Poate crezi că majoritatea 

Creştinilor îl văd pe Cel Măreţ locuind în ei, însă imaginea lor este 

distorsionată, din pricina situaţiilor trecute sau prezente din vieţile 

lor. Dacă ai putea să vezi cine este Cel care locuieşte în tine, 
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atunci ai înţelege motivul pentru care nici o armă făurită împotriva 

ta nu va avea succes. Vei şti că Cel ce este în tine este mai mare 

decât cel ce este în lume. Vei vedea la fel ca David, că Dumnezeu 

este mai mare decât micul uriaş cu care s-a confruntat. Versetul 

“Pot să fac totul prin Cristos care mă întăreşte”, va fi imnul tău. 

Aceasta înseamnă că poţi face doar ceea ce El chiar ştie să facă, 

fiindcă tăria Lui va fi cea care te va ajuta. Realitatea Cristosului 

înviat este că nu există nici o slăbiciune în El, şi de aceea poţi face 

toate lucrurile prin El! 

Este important să priveşti îndeaproape la Cel care este în tine. 

Cuvântul “a mări” înseamnă a te focaliza, şi a privi cu intenţie. În 

Luca 1:46, vedem că sufletul Mariei mărea pe Domnul, 

bucurându-se de Cel care era în ea. Ea a realizat că Dumnezeu 

era în pântecul ei, iar asta a făcut-o să se bucure. Maria a ştiut că 

din acea clipă, viaţa ei s-a schimbat în întregime. Mărturisirea ei a 

fost: “CEL ATOTPUTERNIC A FĂCUT LUCRURI MARI PENTRU 

MINE”. Ea l-a perceput pe Isus ca fiind puternic în ea. Isus poate 

face doar ceea ce tu îl poţi vedea făcând. Din acest motiv Isus 

vrea ca să-ţi deschizi ochii spirituali şi să vezi cine este El, pentru 

ca El să-şi poată arăta măreţia Lui în tine. În Marcu 4:12, Isus a 

spus că dacă ar putea vedea, atunci ar fi schimbaţi. Aceasta este 

explicaţia faptului că trebuie să avem ochii deschişi pentru a putea 

vedea puterea lui Dumnezeu. Isus vrea să-i mântuiască pe toţi, 

însă doar cei care-şi deschid ochii şi-L primesc pe El, vor 

experimenta mântuirea. Trebuie să-l vezi, iar apoi să-l primeşti pe 

Isus ca şi mântuitor al tău, pentru a putea beneficia de puterea 

Lui mântuitoare.   

 

Vindecarea vine în acelaşi fel. Atunci când îl vezi pe Isus ca fiind 

vindecătorul din tine,  poţi beneficia de putere pentru a fi 

vindecat. Isus din tine este mult mai puternic decât cancerul, 

tumorile, problemele de inimă, artritele, bolile de piele şi decât 
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orice altă problemă. Cel care este în tine este mai mare decât 

ceea ce încearcă să atace trupul tău. Acest lucru va face să-ţi fie 

mai greu să te îngrijorezi sau să-ţi fie frică de simptome, sau chiar 

de diagnosticul doctorului-deoarece ştii cine este în tine-

Vindecătorul.  

 

Prosperitatea (bunăstarea) şi darea de seamă vin în acelaşi fel. 

Isus este Cel ce-ţi poartă de grijă, şi Cel care împlineşte toate 

nevoile tale. Isus este în tine, şi El îţi dă încredere că indiferent de 

problemele cu care te confrunţi, răspunsul locuieşte înăuntrul tău.  

 

Notiţe: 
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