
7 Pași spre libertate în Hristos 

                                                după  Neil T. Anderson 

 

1. Primul pas înspre a experimenta libertatea în Hristos este să declari verbal că te delimitezi de orice implicație 

prezentă sau din trecut a practicilor, învățăturilor și ritualurilor oculte, precum și a religiilor non-creștine. 

Să declari că renunți la orice activitate sau grup care Îl neagă pe Isus Hristos sau oferă învățături din alte surse 

decât autoritatea absolută a Bibliei. Orice grup care presupune inițieri secrete și oculte, ceremonii, promisiuni 

sau pacturi ar trebui de asemenea renegate. (1 Ioan 4:1-3). 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, iar noi trebuie să acceptăm adevărul Său la cel mai profund nivel 

al al ființei noastre (Psalmul 51:6). Fie că simțim sau nu, e important să credem că este adevărat! Isus este 

adevărul; Duhul Sfânt este Duhul adevărului; Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul; suntem îndemnați să spunem 

adevărul în dragoste (Ioan 14:6, Efeseni 4:15). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Este necesar să îi iertăm pe cei ce ne-au greșit astfel încât Satan să nu poată profita de noi (2 Corinteni 

2:10-11). Dumnezeu ne cere să eliminăm toată amărăciunea din viața noastră și să iertăm pe alții așa cum și noi 

la rândul nostru am fost iertați (Efeseni 4:31-32). 

Persoane pe care le iert:      Persoane cărora îmi cer iertare:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 



 

4. În vremurile prezente, domnește rebeliunea. Mulți oameni se supun legilor și autorităților doar atât timp cât 

acestea le sunt convenabile lor. Există o lipsă generală de respect  față de guvern, iar creștinii sunt adesea la fel 

de vinovați ca restul societății când vine vorba de a cultiva un spirit de critică și rebeliune. Cu siguranță nu ni se 

cere să fim de acord cu politicile liderilor care nu sunt în acord cu Scriptura, dar suntem chemați să îi respectăm; 

Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-va de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1 Petru 2:17). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Mândria ucide. Ea spune: „Nu am nevoie de Dumnezeu sau de ajutorul oamenilor. Pot să mă descurc și 

singur.”. Oh, nu, nu poți! Avem cu desăvârșire nevoie de Dumnezeu și avem cu necesitate nevoie unii de alții. 

Apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu spune că „(noi) care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui 

Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.” (Filipeni 3:3). 

Aceasta este o definiție foarte bună a umilinței: să nu ne punem încrederea în lucrurile pământești ci mai degrabă 

să ne „întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10). Smerenia este încrederea pe deplin în Domnul. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



6. De multe ori de simțim blocați într-un cerc vicios al „căderii în păcat-mărturisirii-căderii în păcat- 

mărturisirii” care pare că nu se mai termină. Putem deveni foarte descurajați și poate să cedăm în fața păcatului. 

Pentru a avea parte de libertate trebuie să urmăm ceea ce scrie în Iosua 4:7 „Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. 

Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.”. Ne supunem lui Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor și 

pocăință (împotrivirea față de păcat/abandonarea păcatului). Ne împotrivim diavolului respingându-i minciunile. 

În schimb, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, și umblați în adevăr (Efeseni 6:10-20). Păcatul ce a devenit 

o obișnuință de cele mai multe ori necesită ajutor din partea unui frate sau soră în Hristos care este de încredere. 

Iacov 5:16 spune „Mărturisiți-vă unii altora păcatele si rugați-va unii pentru alții, ca sa fiți vindecați. Mare 

putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Câteodată asigurarea din 1 Ioan 1:9 este îndeajuns „Dacă 

ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Ultimul pas spre libertate este să te împotrivești păcatelor generaționale cât și de orice plan (blesteme, 

descântece, vorbe necurate, injurii) direcționat către tine sau lucrării pe care o faci (Exod 20:4-6). Fărădelegile 

unei generații pot cu ușurință afecta generațiile următoare dacă păcatul strămoșesc nu este mărturisit și lepădat  în 

mod clar, iar moștenirea spirituală în Hristos nerevendicată. Tu nu ești vinovat de păcatul strămoșilor tăi, dar din 

pricina păcatului lor, ești predispus unor legături sau slăbiciuni cât și influențat de mediul fizic și spiritual în care 

ai crescut. Aceste condiții pot fi cauza pentru care un om se zbate cu un anumit păcat. Cere-i Domnului să 

îți arate specific care păcate sunt caracteristice familiei tale.    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


