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C U M  S Ă  D I S T R U G I 

FORTĂREȚELE  
LUI SATAN  
D I N  V I AȚA  TA



Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.

D R .  A D R I A N  R O G E R S



1

Cum Să Distrugi 
Fortărețele Lui Satan 
Din Viața Ta

Oamenii au tot felul de fortărețe în viețile lor. 
Cred cu tărie că unii dintre cei care citesc această 
broșură i-au permis lui Satan să construiască 
fortărețe în inimile, în mințile și în viețile lor. 

Nu doar că aceste fortărețe satanice îi rănesc și 
le distrug viețile spirituale, dar prin ei contaminează 
viețile familiilor și bisericilor lor.  Toate aceste 
lucruri pentru că diavolul a găsit un loc necurat în 
inima acelei persoane și a construit o fortăreață 
acolo, pe care o folosește apoi să se războiască cu 
Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. 

Această broșură conține mesajul pastorului 
Adrian Rogers Cum Să Distrugi Fortărețele Lui 
Satan Din Viața Ta (#1213), disponibil în limba 

engleză online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /p ro d u c t s / h o w - t o - b re a k- s a t a n s - s t ro n g h o l d s - 
i n - yo u r - l i f e -1 2 1 3

lwf.org /p ro d u c t s /d e a l i n g - w i t h - t h e - d e v i l - s e r i e s

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.

D R .  A D R I A N  R O G E R S

ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/how-to-break-satans-strongholds-in-your-life-1213
https://www.lwf.org/products/getting-a-handle-on-your-emotions-series
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Creând Un Climat 
Propice Pentru Diavol

Pavel ne avertizează: ” şi să nu daţi prilej 
diavolului… Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu… ”(Efeseni 4:27 și 30a).

Aceste versete ar trebui să ne facă pe fiecare 
dintre noi să fim atenți și să luăm aminte la faptul 
că noi, chiar copii ai lui Dumnezeu fiind, putem 
să dăm prilej diavolului și să-L întristăm pe Duhul 
Sfânt! Oricare dintre acestea ar trebui să fie de 
neconceput în inima și mintea unui copil al lui 
Dumnezeu.

Într-o zi am văzut câțiva bărbați care montau 
niște căsuțe pentru rândunici mov (n.tr. purple 
martin (Progne subis) este o specie de rândunică 
prezentă în Nordul Americii, care, contrar numelui, 
are penajul albastru-negru închis, dar pe care 
refracția luminii îl face să pară un mov închis, 
uneori chiar și verde - https://en.wikipedia.org/
wiki/Purple_martin) și i-am întrebat ce fac.

Unul dintre ei a spus: “Pregătesc un adăpost 
pentru rândunica mov”.

L-am rugat: “Povestește-mi mai mult”.
El a răspuns: “Ei bine, trebuie să fie construit 

într-un anumit fel, cu o gaură de o anumită 
mărime. Dacă pasărea vede casa și îi place, va veni 
să locuiască acolo, dar trebuie să o faci să se simtă 
binevenită”. Trebuie să creezi un climat pentru 

rândunica mov înainte ca ea să-și pregătească un 
cămin acolo.”

Iată exact ceea ce au făcut unii creștini! Au 
creat un climat pentru diavol. Au creat anumite 
condiții și i-au întins covorul de bun-venit pentru 
ca diavolul să se simtă ca acasă. În esență, ei au 
spus: ”Satan, cred că acesta este locul care ți se 
potrivește”.

Ține minte aceasta: Satan niciodată nu va putea 
să câștige în viața ta vreun teren pe care nu i-l dai 
tu. Satan nu este mai măreț decât Domnul nostru. 
El nu are niciun drept și nicio autoritate în viața ta. 
Este un intrus incontestabil până când nu-i oferi 
un loc.

De aceea, Efeseni 4 ne avertizează să nu dăm 
prilej diavolului. Dar, odată ce ai creat un climat 
pentru diavol, el va trece direct la treabă în viața ta.

Să presupunem că ai avea o bucată de teren 
de aproximativ cincizeci de acrii și mi-ai vinde 
mie un acru în mijlocul proprietății. De asemenea, 
mi-ai permite accesul prin proprietatea ta pentru 
a ajunge la terenul meu de un acru.

Satan niciodată nu va putea 
să câștige în viața ta vreun 
teren pe care nu i-l dai tu.

Acum, să ne închipuim că eu pun muzică tare 
în fiecare noapte a săptămânii, arunc gunoi în jur și 
fac orice pot ca să-ți profanez proprietatea. După 
un timp, tu spui: ”Vreau să pleci. Mută-te!”

Imaginează-ți că eu răspund: ”Nu trebuie să 
plec și tu nu mă poți obliga. Mi-ai vândut acest 
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teren și eu am drept legal asupra lui. Dacă nu-ți 
place, e problema ta. Eu nu mă mut.”

Nu vei putea să mă evacuezi pentru că tu mi-ai 
vândut locul acolo!

Unii creștini au făcut aproape același lucru 
cu Satan. I-au dat un loc în viața lor și nu pot să-l 
evacueze. De ce? Pentru că locul pe care i l-au dat 
lui Satan a devenit fortăreața lui.

Atunci, lucrul important pe care să îl înțelegem 
este cum construiește Satan fortărețe în viețile 
oamenilor lui Dumnezeu. Ce anume din ce facem 
îl determină pe el să se simtă ca acasă? Să privim la 
versetele din context în Efeseni 4:27 și 30 pentru a 
găsi câteva răspunsuri.

MINCIUNA

Ce lucruri creează un climat pentru diavol? 
Privește la Efeseni 4:25. ” De aceea, lăsaţi-vă de 
minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui 
său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii 
altora.” Dacă viața ta nu se bazează pe adevărul 
absolut, total, impecabil, tu creezi un climat unde 
diavolul se simte binevenit.

În Ioan 8:44 Isus a spus aceasta despre diavol:

El de la început a fost ucigaş şi nu stă în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori 
de câte ori spune o minciună, vorbeşte 
din ale lui, căci este mincinos şi tatăl 
minciunii.

Dacă chiar dorești ca diavolul să se simtă ca 
acasă în viața ta, atunci vei trăi în minciună, vei 
iubi minciuna și chiar vei crede minciuna. Satan 
este prințul întunericului și minciuna provine din 
tărâmul întunericului.

Împărăția lui Dumnezeu, pe de altă parte, se 
clădește pe adevăr. În Ioan 14:6, Isus a spus: ”Eu 
sunt Calea , Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine.” Rugându-se către Tatăl, El 
a spus: ”Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). 
Iar în 1 Ioan 5:6 citim: ”Duhul este adevărul”.

Aș vrea să-ți pui această întrebare: ”Există 
vreun domeniu de necinste în viața mea, inclusiv 
minciuni albe, care ar putea fi o locuință pentru 
diavol?”

Știai că poți minți cu tonul vocii sau doar 
arcuindu-ți sprâncenele? Iată un exemplu.

Când eram în facultate, am păstorit o biserică 
mică, Prima Biserică Baptistă din Fellsmere, Florida, 
la o distanță de 130 mile (n.tr. la aproximativ 
209km). Într-o seară, în timp ce mă întorceam la 
facultate, mi-am dat seama că unul din faruri nu 
mai funcționa. Știam că era defect, dar speram să 
ajung înapoi la școală. În timp ce conduceam, m-a 
oprit o patrulă de poliție. Când am ieșit din mașină, 
polițistul mi-a spus: ”Fiule, știi că nu-ți merge un 
far?”

Am spus: ”Nu-mi merge un far?” Mi-a spus să-l 
repar și eu am spus: ”Da, domnule”.

Dar când m-am întors în mașină, Duhul Sfânt 
m-a mustrat: ”Adrian, ai mințit”.

”N-am mințit, Doamne. Am spus adevărul”.
Dar convingerea Duhului Sfânt a fost exact la 

țintă. Poate că rostisem adevărul, dar spusesem 
o minciună cu tonul vocii mele, dând impresia 
că, până să îmi comunice polițistul, eu nu aveam 
nicio idee că farul nu funcționează. Acea minciună 
Îl întristase pe Duhul Sfânt și a trebuit să I-o 
mărturisesc. 

Dacă în inima ta există vreun domeniu care 
nu se bazează pe adevărul absolut, ai făcut o casă 
pentru diavol. Dacă trăiești în minciună, rostești  
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minciuna, iubești minciuna sau răspândești 
minciuna, i-ai făcut diavolului o casă.

Exact așa cum unei rândunici mov îi place un 
anume tip de casă, tot așa  diavolul spune: ”Cred că 
pot fi confortabil aici.”

MÂNIA

Ești o persoană predispusă la mânie? Ești supărat 
din cauza a ceva chiar acum? Știai că te asemeni cu 
diavolul atunci când ești așa?

Diavolul are o afinitate pentru mânie. Biblia ne 
spune în Apocalipsa 12:12 și 17 că Satan fierbe de 
furie. Deci, dacă ești o persoană mânioasă, diavolul 
se simte confortabil în inima ta. 

Efeseni 4:26 ne spune: ” Mâniaţi-vă şi nu 
păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mânia voastră”. 
Într-o secțiune despre mânie, s-ar putea să vi se 
pară ciudat că am adus în discuție acest verset 
pentru că ne spune să ne mâniem. Dar adaugă: ”și 
nu păcătuiți”.

Cum poate cineva să se mânie și să nu 
păcătuiască? Se numește mânie sfântă- felul 
de mânie pe care Domnul a manifestat-o când 
a răsturnat mesele schimbătorilor de bani din 
templu (vezi Matei 21:12-13). Modul în care te poți 
mânia fără să păcătuiești este acela de a te mânia 
pe păcat. 

Poți spune multe despre 
caracterul unui om în funcție 
de ceea ce îl face să se mânie. 

Poți spune multe despre caracterul unui om în 
funcție de ceea ce îl face să se mânie. Unii oameni 
nu se mânie din cauza păcatului, dar îi poți vedea 
înfășurând o crosă de golf în jurul unui copac. Se 
mânie pe lucrul greșit.

Există ostilitate și mânie în inima ta? Ți-a făcut 
cineva rău și încă ești mânios din cauza aceasta? 
Ești furios pe șeful tău, pe colegul tău, vecinul, 
soția, copiii, părinții tăi sau pe cineva de la biserică?

”Ei bine, merită”, îți spui. Poate că da, dar tu o 
meriți? Adică, meriți ceea ce ți se va întâmpla atunci 
când diavolul îți va transforma mânia în fortăreață?

Orice ți-ar fi făcut acea persoană, ai de gând să 
înrăutățești lucrurile făcând din viața ta un loc de 
campare pentru diavol? Este o prostie să faci asta.

FURTUL

Efeseni 4:28 spune: ” Cine fura să nu mai fure, ci 
mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, 
ca să aibă ce să dea celui lipsit.”

Nu doar că Satan este un mincinos și plin de 
mânie, ci Satan este și un hoț. Ioan 10:10a spune: 
” Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească...” Dacă este hoție în viața ta, poți fi 
sigur că Satan a câștigat teren pe care ai nevoie 
să-l recâștigi.

Marcu 5 relatează despre un om posedat 
demonic care trăia într-un cimitir, țipând și tăindu-
se cu pietre. Gândește-te la ce furase diavolul de 
la acel om. Diavolul îi furase sănătatea mintală, 
libertatea, familia, bucuria și sănătatea.

Voi fi foarte tranșant când voi face următoarea 
declarație, așa că pregătiți-vă. Dacă duci acasă de 
la lucru nimic mai mult decât un creion care nu îți 
aparține, ai făcut loc pentru diavol. Poate că pare 
dur, dar priviți la ce spune Luca 16:10: ” Cine este 
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credincios în cele mai mici lucruri este credincios 
şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai 
mici lucruri este nedrept şi în cele mari.”

O persoană care fură un creion are potențialul 
de a fura un salariu de 150 000 de dolari. Dacă 
suntem necredincioși în lucrurile mici, Isus a spus 
că suntem necredincioși și în cele mari.

Într-o zi, mi-am dat seama de acest adevăr. 
Eram înclinat să spun: ”Da, dacă sunt capabil să fur 
puțin, atunci sunt capabil să fur mult”. Dar Isus nu 
a spus asta.

Isus a spus că necredincioșia în lucrurile mici 
este aceeași cu necredincioșia în lucrurile mari. 
Pentru un Dumnezeu sfânt, hoția este hoție. 
Dimensiunea furtului nu are nicio importanță.  

Dacă o persoană ucide caracterul altei 
persoane și îi fură reputația prin bârfă, atunci acea 
persoană e un hoț. Oamenii care nu dau zeciuială 
sunt hoți. Poate crezi că e prea dur, dar acesta este 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Maleahi 3:8 spune: ” Se cade să înşele un om pe 
Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: 
‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de 
mâncare”.

Știu că aceasta este din Vechiul Testament care 
a fost scris pentru evreii aflați sub Legea mozaică 
și că noi suntem sub har. Dar oricine îngăduie 
oamenilor aflați sub lege să facă mai mult decât 
facem noi sub har este o rușine pentru har.

Isus a spus: ” Căci vă spun că, dacă neprihănirea 
voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor 
şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în 
Împărăţia cerurilor”(Matei 5:20).

Cineva ar putea obiecta spunând: ”În Vechiul 
Testament o zecime aparținea lui Dumnezeu, dar în 
Noul Testament totul aparține lui Dumnezeu”. Sună 
pios, dar adevărul este că în Vechiul Testament 

totul aparținea lui Dumnezeu, de asemenea. Totul, 
întotdeauna, a aparținut lui Dumnezeu!

Mulți creștini L-au jefuit pe Dumnezeu de 
zeciuielile și darurile lor din dragoste. Când facem 
asta, devenim ca diavolul, care încearcă să fure 
de la Dumnezeu. Când furăm de la Dumnezeu, 
pregătim un cuib murdar pentru diavol. Spunem: 
”Intră, diavole. Îți fac loc.”

VORBIREA

Nu doar că diavolul este un hoț, dar este și vulgar. 
Dacă ai tendința de a vorbi murdar, atunci tu îi faci 
loc. Pavel ne spune:

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci 
unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să 
dea har celor ce-l aud. (Efeseni 4:29)

Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici 
vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu 
sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de 
mulţumire. (Efeseni 5:4)

Unii oameni cred că sintagma ”glume” se 
referă la umor, așa că ajung la concluzia că nu 
trebuie să folosim umorul. Dar nu despre aceasta 
vorbește Pavel. Aceasta nu are nimic de a face cu 
umorul. Folosit  în mod corect, umorul este un 
dar al lui Dumnezeu pentru a ne reînnoi, relaxa și 
reîmprospăta.

În schimb, Pavel vorbește despre vorbirea care 
îi dărâmă pe oameni. Există anumite tipuri de limbaj 
și povești care distrug, nu zidesc. Ele dărâmă. Ele 
profanează. Cei care spun acest gen de povești o 
fac pentru că au inimi murdare.
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Isus a spus:

Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi 
lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din 
prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun 
scoate lucruri bune din vistieria bună a 
inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele 
din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, 
în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală 
de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor 
fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos 
fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit 
(Matei 12:34-37).

Satan locuiește într-o inimă murdară. El 
va transforma acest loc mizerabil într-una din 
fortărețele sale. 

AMĂRĂCIUNEA

Dacă ești o persoană plină de amărăciune, nu 
ai bucurie în inima ta. Poți să stai în biserică cu 
zâmbetul pe buze și să cânți cântările; dar dacă 
în inima ta este amărăciune, n-ai bucurie, nu ai 
biruință. Dacă există amărăciune în inima ta, îți 
distrugi viața, îi contaminezi pe cei din jurul tău și 
otrăvești viața bisericii tale. Îi oferi un loc diavolului.
 

Dacă există amărăciune în 
inima ta, îți distrugi viața, îi 

contaminezi pe cei din jurul tău 
și otrăvești viața bisericii tale. 

Știai că diavolul este plin de amărăciune? Își 
dorește o răzbunare acerbă împotriva poporului 
sfânt al lui Dumnezeu și îi urmărește- încercând 
pe toate căile să le facă rău. Apocalipsa 12:12b 
relatează: ” Vai de voi, pământ şi mare! Căci 
diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie 
mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Când lași să crească în inima ta o rădăcină 
de amărăciune împotriva cuiva, te asemeni cu 
diavolul. Vrei să te răzbuni. Dar ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu?

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi 
pentru ziua răscumpărării. Orice 
amărăciune, orice iuţime, orice mânie, 
orice strigare, orice clevetire şi orice fel 
de răutate să piară din mijlocul vostru. 
Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi 
şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat 
şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (Efeseni 
4:30-32)

Acest pasaj ne spune că, adesea, amărăciunea 
conduce la calomnie. Știați că termenul pentru 
diavol înseamnă ”calomniatorul”? Apocalipsa 12:10 
îi numește pe Satan ” pârâșul fraților noștri”. Dacă 
ești un calomniator, un bârfitor sau dacă folosești 
vorbirea de rău de orice fel, atunci, literalmente, tu 
faci lucrarea diavolului!

Am auzit despre un cuplu în vârstă. Soția avea 
vederea bună, dar abia auzea. Soțul putea auzi, dar 
abia vedea. Așa că ea conducea, iar el vorbea.

Odată, călătoreau din Memphis către Nashville 
și s-au oprit să alimenteze. Angajatul de la stația de 
benzină a ieșit și a spus: ”Faceți plinul?” 

Bărbatul a răspuns: ”Da”.
Soția lui a întrebat: ”Ce a spus?”
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”M-a întrebat dacă-i fac plinul și eu i-am spus 
că da.”

După puțin timp, angajatul a spus: ”Aveți o 
mașină frumoasă. Ce fel de mașină este?”

Bărbatul a răspuns: ”Este un Chrysler.”
Soția a întrebat: ”Ce a spus?”
”Voia să știe ce fel de mașină este. I-am spus că 

este un Chrysler.”
Apoi angajatul a întrebat: ”Mergeți departe?”
Bărbatul a răspuns: ”Da, mergem la Nashville”.
Soția a întrebat: ”Ce a spus?”
”A spus că vrea să știe unde mergem și i-am 

spus că mergem la Nashville”.
Angajatul a întrebat: ”De unde sunteți?”
”Memphis”.
”Ce a spus?”
”A vrut să știe de unde suntem. I-am spus că 

suntem din Memphis.”
Angajatul a spus: ”Memphis? Cunoșteam o 

femeie acolo. Fără nicio umbră de îndoială era cea 
mai rea, cea mai dură, cea mai aspră și cea mai 
insensibilă femeie pe care am cunoscut-o în toată 
viața mea.”

Soția a întrebat: ”Ce a spus?”
Soțul a răspuns: ”Crede că o cunoaște pe sora 

ta”.
Permite-mi să-ți prezint cum lucrează diavolul. 

Mai întâi, el crează amărăciune. Cineva îți face rău; 
te simți rănit și simți că ai dreptul să fii amărât. 
După o vreme, acea amărăciune se transformă în 
mânie (vezi Efeseni 4:31).

Cuvântul grecesc pentru mânie include ideea 
a ceva care arde pe dinăuntru. Ca niște zdrențe 
care ard într-un pod sau dulap. Dacă nu-ți tratezi 
amărăciunea, atunci începi o ardere lentă. Ai 
simțit-o vreodată? Eu, da. Este ceea ce Biblia 
numește mânie. 

Următorul cuvânt din acest pasaj din Efeseni 
este iuțime. După un timp, acele zdrențe care ard 
mocnit vor izbucni în flăcări și va ieși la iveală 
iuțimea. Dar diavolul nu a terminat încă. Acea 
mânie se transformă în strigare, care înseamnă ”a 
vorbi tare”. Ai privit vreodată o persoană care trece 
de la amărăciune la foc mocnit și apoi explodează 
de mânie? Devine ostilă. Când îi vorbești, devine 
din ce în ce mai gălăgioasă și se înroșește la față. 
Aceasta este strigarea. 

Ce se întâmplă apoi? Strigarea se transformă 
în clevetire. Te aprinzi și începi să spui ceva, și 
diavolul spune: ”Da, spune-i și asta. Și spune-i și 
cealaltă”. Cuvintele rele încep să curgă. Spui lucruri 
pe care nu le crezi. 

Când ne pierdem controlul, spunem lucruri 
precum: ”Te urăsc!”, ”Nu ești bun de nimic!”, ”Mai 
bine nu ne căsătoream!” sau ”Mi-aș fi dorit să fii 
mort!”. Mai târziu am da orice să ne putem retrage 
cuvintele. Dar diavolul este acolo și el spune: ”Da, 
așa este. Spune-i și asta.”

Te simți bine pentru un timp, dar ce a început 
ca amărăciune se încheie cu răutate. Înainte să-ți 
dai seama, ai dorința de a răni pe cineva. Poate că 
vrei să nu-i mai dai bani, sau să pleci și să faci pe 
cineva să sufere. 

La momentul în care vom fi terminat cu toate 
acestea, diavolul își va fi făcut lucrarea în noi! 
Am deschis ușa și i-am permis diavolului să-și 
construiască o fortăreață în viețile noastre. Spun 
că ”am permis” pentru că diavolul nu poate lua 
niciun loc în afară de cel pe care i-l dăm noi.

Știai că poți frânge inima lui Dumnezeu? Când îi 
dăm un loc diavolului, Duhul Sfânt are inima frântă. 
Asta pentru că permitem ca acest templu al nostru, 
cumpărat cu sângele prețios al lui Isus, să devină 
un cuib pentru Satan. Deschidem ușa și scumpul 



14 15

Duh al lui Dumnezeu plânge în timp ce Satan râde, 
bătându-și joc de lucrurile lui Dumnezeu. 

Distrugând Fortăreața 
Lui Satan

Dacă intenționăm să-l evacuăm pe diavol și să îi 
surpăm fortărețele, avem nevoie să facem trei pași 
pentru a-l scoate afară.

POCĂINȚĂ

Mai întâi, trebuie să existe pocăință. Efeseni 4:22 
spune:

să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care 
se strică după poftele înşelătoare şi să 
vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să 
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfinţenie pe care o dă adevărul.

Cuvintele să vă dezbrăcați înseamnă ”a 
termina cu”. Trebuie să ne ocupăm de fortăreață 
mărturisind-o și abandonând-o. Nu există altă cale 
de a trata păcatul.

Trebuie să iei înapoi ceea ce i-ai dat lui Satan. 
Nu vei recupera acel teren până când nu te 
pocăiești. Dar niciodată nu îl vei lua înapoi până 
când nu îl vei deposeda de autoritatea legală din 
viața ta. 
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Fiecare zonă de păcat nemărturisit din viața ta 
este teren legal pentru Satan. Până nu mărturisești 
acel păcat și până nu-I ceri lui Dumnezeu să-l 
curățească, diavolul are tot dreptul să construiască 
o fortăreață în inima ta.

Dumnezeu nu acceptă alibi sau scuză pentru 
păcat. Poate spui: ”Ei bine, am drepturile mele”. Nu 
ai mai multe drepturi decât un mort! Ești crucificat 
cu Hristos. Îi aparții Lui. 

Nu ai niciun drept să întristezi pe Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu. Nu ai niciun drept să-i oferi un 
loc diavolului în inima ta. Nu ești al tău, ai fost 
cumpărat cu un preț (vezi 1 Corinteni 6:19-20).

Trebuie să-L glorifici pe Dumnezeu în trupul 
și în duhul tău, care sunt ale Lui. Pocăința nu 
înseamnă doar a fi zdrobit din cauza păcatului; 
înseamnă să fii dezrobit de păcatul tău.

Pocăința nu înseamnă 
doar a fi zdrobit din cauza 
păcatului; înseamnă să fii 
dezrobit de păcatul tău. 

ÎMPOTRIVIRE

După ce te pocăiești, încă rămâne să-ți faci 
curățenie în casă. Trebuie să intri acolo cu o 
împuternicire care este Numele lui Isus și să iei 
acel teritoriu înapoi.

Însă vreau să te avertizez că diavolul nu va 
pleca pur și simplu în liniște. Va trebui să-l alungi.

Biblia spune: ” Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. 
Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la 

voi”(Iacov 4:7). Dacă nu te împotrivești diavolului, 
el nu va pleca nicăieri. 

Trebuie să-i spui diavolului: ”M-am pocăit de 
păcat. Datoria este anulată. Totul s-a terminat. Nu 
mai ai nicio autoritate legală în viața mea. Ți-am dat 
un loc, dar îl iau înapoi în Numele și cu autoritatea 
lui Isus. Acest trup al meu este templul Duhului 
Sfânt al lui Dumnezeu. Ai încălcat proprietatea 
Tatălui meu și, în Numele lui Isus, pleacă”. Fă 
aceasta, și el va fugi de la tine.

Dacă vei încerca să te împotrivești diavolului 
cu păcat nemărturisit în inima ta, el îți va râde în 
nas. Își va bate joc de tine. Trebuie să existe mai 
întâi pocăință și apoi poate fi împotrivire. 

Dacă vei încerca să te 
împotrivești diavolului cu 

păcat nemărturisit în inima 
ta, el îți va râde în nas. 

ÎNNOIRE

Efeseni 4:23-24 spune:

şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi 
să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfinţenie pe care o dă adevărul.
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Nu iubiți formularea ”sfințenie pe care o 
dă adevărul”? Să ne ierte Dumnezeu pentru 
prefăcătoria siropoasă care nu este deloc sfințenie.

Nu este suficient să te dezbraci de omul cel 
vechi! Trebuie să te îmbraci cu omul cel nou. 
Trebuie să fim înnoiți în duh și în inimă. Trebuie să 
schimbăm întunericul în care am trait cu lumina lui 
Dumnezeu. Citește ce spune Cuvântul Lui despre 
aceasta:

Odinioară eraţi întuneric, dar acum 
sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca 
nişte copii ai luminii. Căci roada luminii 
stă în orice bunătate, în neprihănire şi în 
adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea 
Domnului (Efeseni 5:8-10)

De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care 
dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te 
va lumina.” Luaţi seama deci să umblaţi cu 
băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, 
ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi 
vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu 
fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta 
este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini 
de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu 
cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti 
şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă 
Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui 
Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile 
în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 
(Efeseni 5:14-20)

O Alegere De Făcut

Cu toții ne confruntăm cu o alegere. Fie putem să 
întristăm pe Duhul lui Dumnezeu și să fim umpluți 
de diavol, fie să-l izgonim pe diavol și să fim plini 
de Duhul lui Dumnezeu. Nu este loc pentru diavol 
când suntem plini de Duhul Sfânt!

Când Biblia spune: ”Fiți plini de Duh”(Efeseni 
5:18b), ce înseamnă aceasta? A fi plin de Duhul lui 
Dumnezeu înseamnă că nu există nicio încăpere în 
templul trupurilor și inimilor noastre în care El să 
nu fie binevenit. Nu e niciun colțișor la care El să 
nu aibă acces- fie că este vorba de viața noastră 
sexuală, afaceri, politică, viața bisericească sau 
viața socială.

Trebuie să fim plini de Duhul Sfânt în lucrurile 
mari și mici ale vieții: în banii noștri, în exercițiile 
fizice, în somnul nostru, în mâncarea noastră, în 
culcare și în trezire. Trebuie să-I dăm Lui cheile de 
la toate.

Când sunt umplut de Duhul, nu mai este loc 
pentru Satan. Dacă este loc pentru Satan, Duhul 
este întristat și nu mai sunt plin de El.

Pocăința, împotrivirea și înnoirea sunt pașii 
pentru a distruge fortărețele lui Satan din viața 
ta. Nu încerca să te pocăiești până când nu ești 
sincer și nu-ți înfrunți păcatul. Nu încerca să te 
împotrivești până ce nu te-ai pocăit. Și nu încerca 
să fii plin de Duhul Sfânt și să fii înnoit până ce nu 
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ai ales să te împotrivești lui Satan și să te predai 
Duhului Sfânt binecuvântat al lui Dumnezeu. 



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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