
Trench warfare with the devil or having already won? 1 of 4 

Războiul de tranșee cu diavolul sau faptul că am câștigat deja? 1 din 4 

 

Bună ziua tuturor, 

Trebuie să trăim în tranșeele spirituale, în defensivă, temându-ne că ceva ce am putea spune 

sau face, sau nu am spune sau nu am face, ar putea deschide ușa diavolului în viața noastră? 

Sau îl tratăm pe diavol ca pe o pacoste, uneori, ca pe o muscă care bâzâie, dar care nu 

reprezintă o amenințare reală pentru noi sau pentru cei dragi nouă? 

Atunci când facem totul pentru a sta în picioare și, după ce am făcut totul, stăm în picioare, 

stăm din perspectiva faptului că am câștigat deja sau ne punem toată armura pentru a lupta 

împotriva unui dușman pentru care victoria noastră nu este încă stabilită? 

 

Cuvântul În zilele mișcării credinței (WOF)... 

... "mărturisirea pozitivă" era în centrul atenției. Legat de aceasta era să fim atenți (ups, "atenți" 

era unul dintre cuvintele interzise) să nu spunem cuvinte percepute ca fiind negative. 

În jurul anului 1981 ne luam rămas bun de la niște prieteni și am făcut greșeala de a spune cu 

mâna: "Aveți grijă!". Uau, soția a reacționat! Ai fi crezut că tocmai o insultasem pe mama ei, la 

felul în care s-a răsucit și ne-a corectat cu furie: "Respingem ca în numele lui Isus, nu diavol, să 

nu luăm nicio grijă asupra noastră. Nu avem grijă de nimic (atent să folosesc engleza King 

James, pentru că dacă era suficient de bună pentru Pavel, era suficient de bună și pentru ei) Nu 

știți că a spune "ai grijă" înseamnă să ai grijă de tine? Nu vom face asta pentru că nu vrem ca 

diavolul să aibă o ușă deschisă în viața noastră!" Wow. Am închis ușa după ce am fost mustrați 

cu severitate. 

Tot ce încercam să facem era să ne exprimăm grija pentru ei în drumul lor spre casă pe 

întuneric... nu le sugeram să ia pe umeri grijile lumii. Uau, a fost o lecție vie în două domenii - 

unul, să fim atenți la ceea ce spunem, (oops, am făcut-o din nou) și doi, erau unii oameni acolo 

care se temeau cu adevărat că dacă fac un pas greșit, diavolul ar putea intra în viața lor și să 

facă ravagii. 

 

Iată-ne zeci de ani mai târziu 



Sistemele de credință legate de a spune ceea ce trebuie și de a fi îngrijorați că am putea 

deschide ușa diavolului, nu numai că există, dar prosperă și a devenit mult mai sofisticat. 

 

Există grupul care crede într-un sistem judiciar elaborat în ceruri, cu reguli și protocoale prin 

care ne putem prezenta cazul. Dacă facem ceva greșit, atunci cazul ar putea fi împotriva 

noastră. 

Există grupul care intră în detalii despre fiecare demon responsabil de orice, de la națiuni la 

regiuni și până la orașe, și care luptă în rugăciune împotriva acestor demoni. În timpul 

apogeului învățăturii despre cum să duci război cu spiritele asupra orașelor, un grup din Tulsa s-

a îmbrăcat în uniforme militare și a închiriat etajul 60 al unei clădiri pentru a fi mai aproape de 

prințul puterii aerului. 

 

Citim în Faptele Apostolilor sau în scrisori unde Pavel sau Petru, Iacov, Ioan sau Filip au făcut 

război spiritual asupra orașelor în care au călătorit? Vedem acest lucru în Samaria sau în Efes, 

pentru a chema spiritele rele asupra acelor orașe? Nu. 

Există, de asemenea, grupul (grupurile) care își urmează liderii în mod religios, atârnând de 

fiecare cuvânt al acestora, citind adesea un semn spiritual sau o amenințare în orice, de la 

culoarea lunii până la datele din calendar, toate acestea fiind făcute în mod defensiv pentru a 

vedea ce poate face diavolul. Își mai amintește cineva când au fost lansate alerte de rugăciune 

atunci când calendarul occidental a trecut la 6/6/(0)6? 

Acest flux își ține audiența (captivi) în atenție răpită urmărind fiecare mișcare, pentru că dacă 

nu se conectează la următoarea slujbă, dacă nu fac exact cum li se spune, diavolul va avea cu 

siguranță o ușă în viața lor și va aduce lipsuri și orice altceva dorește. 

Frica ia multe forme, multe moduri de a se manifesta, după cum puteți vedea mai sus, iar eu am 

menționat doar câteva moduri. Dar atunci când vine vorba de "religie", frica ne pune povara de 

a fi în defensivă împotriva diavolului. 

Unii sunt atât de dependenți de frică, încât eu o numesc "fear p*rn". Le este atât frică, cât și 

fascinație, și obțin o eliberare spirituală prin dependența de fear p*rn. Ei nu se pot opri din a 

privi acele priveliști care le învăluie știrile în frică. 

 

Aceeași frică care îi face pe oameni să se teamă de diavol, îl face pe Dumnezeu adversar. 



Cu câțiva ani în urmă, liderii unui "curent" de credință le-au spus adepților lor că dacă vor aduna 

destui oameni la o conferință, vor aduce cerul pe pământ și vor face ca trezirea să se reverse în 

toată țara. Ei călătoreau dintr-un oraș în altul în conferințe cu 3.000 și mai mulți oameni, 

umplând chiar și un stadion sau două, și toți cu aceeași temă - dacă adunăm suficienți oameni, 

putem striga, țipa, plânge și implora pe Dumnezeu Tatăl să reverse Duhul Său asupra noastră și 

pentru țara noastră. 

În diferitele "treziri" din istoria recentă, strigătul și strigătul și strigătul către Dumnezeu a fost 

calea normală pentru mulți oameni. Îl făceau pe Dumnezeu Tatăl din ceruri care refuza să îi 

audă, care refuza să Își reverse Duhul Său pentru a trimite o trezire, care trebuia să fie strigat, 

strigat, constrâns, pentru a răspunde la rugăciune sau pentru a trimite o trezire. 

Toți acei oameni au uitat că Hristos trăiește în spiritul lor și că suntem una cu El - nu este nevoie 

să strigăm. 

 

Permiteți-mi să mă întrerup chiar aici: Dacă vă aflați într-un loc spiritual în care Tatăl vostru 

Ceresc a devenit adversarul vostru, atunci, oricine ați ascultat, orice ați privit, vă rog să fugiți, 

nu să mergeți, spre cea mai apropiată ieșire. Acei oameni care îl fac pe Tatăl sau pe Domnul 

adversarul nostru nu sunt nici sănătoși, nici echilibrați. 

Să ne uităm la scriptură.... 

Ați observat că de la Faptele Apostolilor până la Iuda, se vorbește foarte puțin despre diavol? 

Luați în considerare că Luca (a scris Faptele Apostolilor care acoperă 30 de ani), Pavel, Petru, 

Iacov, Ioan, Iuda, au scris scrisorile care alcătuiesc Noul nostru Testament pe parcursul a 

aproximativ 70 de ani, și niciunul dintre acești oameni nu prea are nimic de spus despre diavol. 

Nu există nicio scrisoare dedicată în totalitate luptei spirituale. Abia dacă au menționat pe 

diavol. 

Ei au trăit într-o perioadă în care creștinii erau uciși doar pentru că erau creștini. Dar se spunea 

foarte puțin despre diavol. Nu existau comentarii sau instrucțiuni despre demonii care îl 

motivau pe Cezar sau guvernele locale să persecute creștinii. Nu existau îndemnuri de a alunga 

spiritele care controlau Roma. 

Îl avem pe I Petru, care scrie cel mai mult despre suferința pentru Domnul. Există vreo 15 sau 16 

referiri la suferința pentru Domnul, câteva dintre acestea fiind aducerea trupului nostru în 

supunere față de Hristos și suferința pe care o suportă în fața disciplinei (I Petru 4:1), dar restul 

sunt despre persecuție și despre cum să te descurci. (4:16-19) 



Pavel menționează "această strâmtorare prezentă" în I Corinteni 7:26, referindu-se la 

persecuție și supunând spre luarea lor în considerare că poate nu este cel mai bun moment să 

vă căsătoriți - dacă unul sau amândoi vă puteți pierde viața în martiriu. 

Iar în cuvintele de încheiere ale scrisorii sale către Efeseni, el vorbește despre rugăciune, despre 

cum să ne comportăm ca părinte și ca angajator și ca angajat, și menționează că trebuie să ne 

îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu pentru a rezista împotriva diavolului. 

 

Cealaltă față a acestei monede... 

Când Pavel menționează în Efeseni 6:10-18 să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, el 

menționează acest lucru în contextul în care se află în închisoare pentru credința sa - în mod 

clar, primul sens al acestui pasaj are legătură cu a sta împotriva complotului diavolului de a te 

persecuta (v. 19-20). 

Cealaltă parte a monedei este să ne gândim exact cu ce armură spune el să ne îmbrăcăm. Dacă 

eu spun: "Poți să iei haina mea, poftim, pune-o pe tine pentru că afară e frig", înțelegeți că 

haina este a mea. Așadar, când Pavel spune să vă îmbrăcați cu armura lui Dumnezeu, a cui este 

armura? 

Referința scripturală este Isaia 59:15-21, care, în cazul în care majoritatea, dacă nu toți cititorii 

originali ar fi înțeles exact a cui este armura. Isaia profețește despre o vreme în care cei care 

sunt buni, sunt acuzați că sunt răi. Este o vreme în care a face binele te face pradă oamenilor 

răi. 

Isaia continuă în v.16 spunând că Domnul s-a mirat că nu exista niciun mijlocitor și L-a 

nemulțumit că nu exista dreptate, nimeni care să îndrepte lucrurile: "Așa că brațul Lui a adus 

mântuirea, dreptatea L-a susținut... S-a îmbrăcat în dreptate ca pe o platoșă, coiful mântuirii era 

pe capul Lui, îmbrăcămintea Lui era zelul..."... 

Vedeți, atunci când Pavel a spus să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, Dumnezeul 

despre care vorbea este Domnul Isus, care a fost echipat spiritual pentru a-și îndeplini misiunea 

pe planeta Pământ (persecutat de-a lungul timpului) - Vă amintiți când lui David i s-a dat armura 

regelui Saul cu care l-a înfruntat pe Goliat? Vă amintiți ce i-a spus el lui Saul: "Nu pot purta 

aceasta, pentru că nu am dovedit-o (în luptă)". David a luat armura lui Saul și s-a dus la pârâu să 

culeagă 5 pietre pentru a se înarma cu arma pe care o dovedise împotriva leului și a ursului. (I 

Samuel 17:34-40) 

Isus a dovedit armura în luptă. El a adus cu succes mântuirea, iar acum ni se poruncește să ne 

îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu - a fost dovedită în luptă, este pentru noi. 



Dar suntem noi în tranșee folosind această armură, sau luptăm ca David, știind că am câștigat 

deja înainte de a începe lupta? 

Vom continua acolo săptămâna viitoare. (Această primă parte a seriei a fost un pic cam lungă, 

îmi pare rău, săptămâna viitoare va fi mai scurtă) 

 

Până atunci, binecuvântări, 

John Fenn  

www.cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 

 

Trench warfare with the devil or having already won? 2 of 4 

Războiul de tranșee cu diavolul sau faptul că am câștigat deja? 2 din 4 

 

Bună ziua tuturor, 

Se spune că atunci când instruiesc agenții guvernamentali despre cum să detecteze banii falși, îi 

instruiesc pe agenți să cunoască banii adevărați până la ultimul detaliu. În acest fel, atunci când 

se vede un fals, agentul recunoaște imediat că este fals pentru că îi cunoaște atât de bine pe cei 

adevărați. 

Așadar, în acest studiu voi începe prin a arăta realitățile Noului Testament. Odată ce suntem 

atât de imersați în realitățile Noului Testament, când vom întâlni falsul, îl vom recunoaște 

imediat. 

 

Care este "biletul" tău de intrare în cer? 

Ca să întreb altfel: "De ce mergi în cer?" sau "Cum știi că mergi în cer?". 

Majoritatea oamenilor ar răspunde imediat: "Păcatele mele sunt iertate". 

Dar acesta nu este răspunsul corect. Ceea ce te duce în rai este spiritul tău care este recreat de 

Duhul Sfânt. 

mailto:cwowi@aol.com


"...Adevărat, adevărat vă spun: "Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în 

Împărăția lui Dumnezeu". Ceea ce este născut din carne este carne, iar ceea ce este născut din 

Duh, este duh." Ioan 3:5 

Aici Isus spune că "biletul" de intrare în cer este să ai spiritul recreat de Duhul Sfânt - nu a spus 

nimic despre iertarea păcatelor. Gândește-te altfel; că toți cei care se află în cer au un spirit 

care a fost recreat de Duhul Sfânt. Lucrurile vechi au trecut, iată, toate lucrurile au devenit noi. 

Noi suntem creații noi în Hristos. 

Faptul că ni s-au iertat păcatele a fost acțiunea legală care i-a permis Tatălui să ne recreeze 

spiritul prin Duhul Său. 

 

Dar cum rămâne cu apa? 

Pentru unii, acesta a fost un punct de mare dezbatere, dar, dacă îl punem în context, are sens. 

Prima metodă de stabilire a contextului este să vedem cu cine vorbește Isus. Acel răspuns este 

Nicodim, un lider din Israel, care încerca să înțeleagă lucrarea lui Isus. S-au întâlnit noaptea, în 

particular, și ni se oferă informații despre această discuție privată. 

Apoi ne întrebăm "când?". Răspunsul la această întrebare este la începutul activității lui Isus. În 

Ioan 1 era vorba despre Ioan Botezătorul, iar Isus Însuși se supusese botezului cu apă. Isus a 

trebuit să-i arate lui Nicodim că era neprihănit - El a împlinit toată neprihănirea prin botezul cu 

apă. Ce înseamnă asta? 

Ce a însemnat botezul cu apă pentru Nicodim și pentru iudaismul din primul secol? În iudaismul 

din primul secol, existau multe "spălări rituale", inclusiv botezul total și parțial. Neamurile care 

doreau să devină evrei erau botezate în apă ca expresie publică a credinței lor în Dumnezeul lui 

Israel. Evreii erau botezați pentru a-și exprima pocăința sau reînnoirea dedicării față de Domnul. 

Așadar, fie că era evreu sau neamț convertit, credința în Dumnezeul lui Israel era exprimată 

public prin botezul în apă. Fără acesta, nu erai socotit ca fiind în legământ cu Dumnezeu. De 

aceea, Isus s-a supus botezului în apă, pentru a avea credibilitate, pentru că era corect din 

punct de vedere cultural și istoric pentru credința iudaică. 

 

Acest lucru se află în capitolul 3 din Ioan 

Isus s-a supus botezului în apă al lui Ioan. Cuvintele lui Ioan și botezul lui Isus ar fi fost proaspete 

în mintea lui Nicodim, pentru că el a înțeles că pentru a fi introdus în credință, evreu sau neam, 

trebuie mai întâi să fii botezat în apă. 



Așadar, când Isus i-a spus lui Nicodim în această întâlnire privată; "Dacă nu te vei naște din apă 

(inițiat în credința în credința Dumnezeului lui Israel) și din Duh (spiritul tău recreat de Duhul lui 

Dumnezeu), nu poți intra în Împărăția cerurilor", are sens. 

Această înțelegere a accentului pus pe faptul că spiritul recreat este "biletul" de intrare în rai se 

vede în tot Noul Testament. 

 

Nu am uitat că subiectul este războiul spiritual... 

Dar trebuie să cunoaștem poziția din care ducem lupta - din tranșee sau din tranșee, sau din 

poziția în care am câștigat deja? 

Odată ce duhul tău este recreat de Duhul Sfânt - adică ești născut prin Duhul, acum ești 

cetățean al cerului. Ești un copil al lui Dumnezeu, pentru că El a luat din Duhul Său pentru a te 

face să te naști în Împărăția Sa. 

"De acum înainte nu voi mai judeca pe nimeni după standardele pământești, căci dacă cineva 

este în Hristos, lucrurile vechi au trecut, iată! Toate lucrurile au devenit noi, și acestea toate, 

sunt de la Dumnezeu..." II Corinteni 5:16-18 

"Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu 

toate binecuvântările spirituale în locurile cerești, în Hristos." Efeseni 1:3 

"...după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, după ce ați crezut, ați 

fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței..." Efeseni 1:13 

"...ca să vi se deschidă ochii priceperii voastre pentru a cunoaște invitația pe care v-a făcut-o și 

care este bogăția moștenirii pentru sfinți și puterea Lui nespus de mare, care este îndreptată 

spre și pentru noi, cei ce credem. Aceasta este aceeași putere pe care a lucrat-o în Hristos când 

L-a înviat din morți și L-a așezat la dreapta Sa în locurile cerești, mult mai presus de orice 

principat, autoritate și stăpânire și de orice nume care se numește, nu numai în această lume, ci 

și în cea care va veni. Și El (Tatăl) a pus toate lucrurile sub picioarele Lui și L-a dat ca Cap peste 

toate lucrurile Bisericii (trupul lui Hristos), care este trupul Lui, plinătatea Celui care umple 

universul cu Sine Însuși." Efeseni 1:18-23 

Acesta este doar un început pentru a vedea ce avem și cine suntem în Hristos. Suntem recreați 

de Duhul Sfânt, avem autoritatea de a folosi numele lui Isus împotriva demonilor, suntem 

așezați în ceruri în Hristos. Am fost adoptați de Tatăl prin jertfa lui Isus (1:5). 

 



Odată ce veți realiza acest lucru, veți ști că demonii sunt îngroziți de creștinul care știe cine 

este în Hristos. 

Eu împărtășesc în mod liber lucruri ale Domnului și ale îngerilor în timpul vizitelor - acele 

momente în care sunt "în Duhul", așa cum spune Apocalipsa 1:10 și 4:2. Dar rareori vorbesc 

despre faptul că am văzut demoni, deși am văzut mulți. 

Aproape de fiecare dată când am văzut un demon, iar el își dă seama că îl pot vedea, fuge 

îngrozit. Ei sunt îngroziți de noi. O excepție a fost un demon pe care l-am văzut odată într-o 

biserică, de fapt am văzut câțiva de acest fel. Arată cam ca personajul din Războiul Stelelor 

numit "Jabba the Hutt". Mare, neglijent, gras, leneș. De fiecare dată erau siguri pe poziția lor în 

clădirea bisericii. 

Și de fiecare dată când i-am văzut erau în ceea ce am putea numi 'biserici ale prosperității'. 

Sarcina lor părea să fie aceea de a-i face pe oameni să devină mândri de posesiunile lor, ceea ce 

ducea la lene - lăsați pe altcineva să ajungă la cei săraci, la cei oprimați. "Învățați-mă, dar nu mă 

provocați să o aplic în viața mea", un fel de creștin. Genul de biserică în care oamenii Îl invită pe 

Isus în viața lor ca parte a programului lor, în loc să Îi ofere lui Isus întreaga lor ființă. 

Acești demoni știau că nu puteam să-i alung din clădire pentru că pastorul, conducerea și 

oamenii îi doreau acolo. 

 

Într-o vizită cu Domnul, El mă învăța cum intră demonii în mintea unei persoane. 

Creștinii nu pot avea demoni în spiritul lor, pentru că acesta a fost recreat de Duhul Sfânt. Dar 

dacă o persoană întreține gânduri rele poate ajunge la un punct în care un demon va intra în 

mintea lor și va încerca să pună stăpânire pe gândurile și emoțiile lor. 

În această vizită a fost vorba despre un om creștin care stătea acolo, iar în Duhul în care eram 

eu și Domnul, acest om era într-o sferă masivă de lumină. Lumina nu era oprită de podea, tavan 

sau pereți. Bărbatul avea o sferă de lumină de aproximativ 3 m sau mai mult în care se afla - 

lumina lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu. 

Doi demoni se plimbau prin exteriorul acestei sfere de lumină, căutând o cale de a ajunge la 

mintea acestui om. Eu și Domnul stăteam în spatele lor, în timp ce Domnul îmi vorbea, căci 

demonii erau concentrați asupra omului și nici măcar nu se uitau în spatele lor ca să ne vadă. 

 

Domnul a vorbit despre cum acest om era neprihănit 



dar într-un domeniu avea un păcat secret pe care îl proteja. Aproximativ la fiecare 2 săptămâni, 

Domnul a spus că el avea gânduri legate de carnea sa și în loc să se disciplineze și să-și 

redirecționeze atenția, el deschidea ușa pentru acei demoni. 

Tocmai atunci o parte a sferei s-a deschis, ca o felie de plăcintă, largă la exterior și îngustându-

se spre centru. Dar era o deschidere. I-am văzut pe demoni întorcându-se în lateral, în timp ce 

se îndreptau spre omul din acea "felie", pentru a nu atinge lumina. Când s-au apropiat suficient 

de mult de bărbat, au sărit pe umerii lui și au început să-i vorbească în urechi, apoi au sărit în 

capul lui, pentru a-i ocupa gândurile. Apoi omul a păcătuit, s-a pocăit, ei au sărit afară, iar 

deschiderea din lumină s-a închis cu demonii din nou în exterior. 

Războiul spiritual devine foarte personal atunci când vorbim despre voința noastră, disciplină și 

păcate secrete. Dar am învățat în acea vizită că avem toată puterea, toată autoritatea de care 

avem nevoie. Când vine vorba de războiul spiritual personal, de foarte multe ori noi deschidem 

ușile. 

Dar diavolul intră în viețile noastre și prin intermediul oamenilor din jurul nostru, pentru a ne 

hărțui - și vom relua acest subiect săptămâna viitoare. Până atunci, binecuvântări, 

John Fenn  

www.cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 

 

Trench warfare or already won? 1 chase 1,000? 3 of 4 

Război în tranșee sau deja câștigat? 1 urmărește 1.000? 3 din 4 

 

Bună ziua tuturor, 

Acum câțiva ani traversam cu mașina vestul Kansas-ului, care este aproape la fel de plat ca o 

suprafață de masă. Pentru cei din afara SUA sau pentru americanii care nu l-au parcurs 

niciodată, Kansas se află în mijlocul SUA, iar acolo se cultivă multe plante, cum ar fi grâul. Există 

o singură autostradă interstatală principală, I-70, care străbate toată lungimea statului de la est 

la vest, pe o distanță de 437 de mile, adică 703 kilometri. Centrul și estul Kansasului au dealuri, 

dar vestul Kansasului este atât de plat încât o persoană poate vedea de la orizont la orizont, 

fără copaci sau clădiri care să întrerupă vederea la 180 de grade a cerului. 

Se lăsa noaptea într-o seară fără nori și, în timp ce conduceam, mă uitam în jur la priveliștea 

neobstrucționată de la orizont la orizont. Pe măsură ce soarele apunea, puteam privi 
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literalmente cum întunericul din est se deplasa spre vest pentru a învălui pământul. A fost o 

scenă rară și impresionantă. Mi-am spus în sinea mea: "Tată, uite cum avansează întunericul!" 

Imediat, El mi-a răspuns clar și concis: 

 

"Nu că întunericul avansează, ci că lumina se retrage." 

Această afirmație a Tatălui ilustrează cele două laturi ale războiului spiritual. O parte este 

temătoare, care strigă pentru că întunericul, din punctul lor de vedere, avansează asupra vieții 

lor, asupra vieții celor dragi sau asupra societății. Cealaltă perspectivă este că întunericul nu are 

nicio putere în sine, pentru că avansează doar în măsura în care lumina se retrage. 

Atunci când vorbim despre "războiul spiritual", este important să adoptăm perspectiva Tatălui, 

să vedem că singurul motiv pentru care dușmanul avansează în viața cuiva este că, undeva, 

cumva, lumina s-a retras de la ei. 

 

Greșeala pe care o fac oamenii 

Învățătorii și pastorii biblici sunt renumiți pentru faptul că scot versetele din context și le 

răstălmăcesc în așa fel încât să sune bine și să le poată comercializa. Când fac acest lucru în 

ceea ce privește subiectul războiului spiritual, eroarea lor îi face pe creștini să creadă că ceea ce 

fac ei este scriptural, când în realitate nu este așa. Asta înseamnă că Dumnezeu nu este nici pe 

departe aproape de rugăciunile, declarațiile și lupta lor de război spiritual. 

Pentru că acești învățători nu înțeleg realitatea lui Hristos în noi și ceea ce a făcut El pe cruce și 

la înviere, și cum avem autoritatea de a folosi cel mai puternic nume din univers, ei trebuie să 

se bazeze pe versete din Vechiul Testament, acum depășite, pentru că suntem într-un nou 

legământ stabilit pe promisiuni noi și mai bune (Evrei 8:6) 

Prin urmare, ei se tem că întunericul avansează și îi conduc pe alții în frica lor, permițând 

întunericului să avanseze în acești oameni cu inimă bună. 

 

De exemplu: 1 poate pune pe fugă 1.000 și 2 pot pune pe fugă 10.000 

Această învățătură este atât de răspândită încât generații întregi de creștini cred că înțelegerea 

lor este capitolul și versetul. Și anume, că se pot ruga împreună cu cineva pentru a-i înmulți 

puterea împotriva demonilor. 



Versetul în cauză este Deuteronomul 32:30: "Cum ar putea 1 să alunge 1.000 și 2 să pună pe 

fugă 10.000, dacă nu i-ar fi vândut Stânca lor și dacă nu i-ar fi închis Domnul?". 

Deuteronomul înseamnă "cuvinte" și este transcrierea relatării lui Moise despre nașterea lui 

Israel celor născuți în pustie în timpul celor 40 de ani de rătăcire. 

Pentru că cei care au ieșit din Egipt L-au refuzat în câteva luni de 10 ori pe Domnul, El le-a dat 

ceea ce I-au spus că vor - să moară în pustie. "Cu adevărat, așa cum trăiesc Eu, spune 

Domnul, așa cum Mi-ați spus voi, iată ce vă voi da: trupurile voastre vor cădea în pustiu..." 

(Numeri 14:2, 28-29) 

Aici, în Deuteronomul 32, Moise le spune toate acestea copiilor celor care au murit în pustiu. 

Moise este pe cale să moară, iar acești tineri trebuiau să audă ce s-a întâmplat cu părinții lor. Ei 

trebuiau să știe de ce dușmanii lui Israel au avut succes; a fost pentru că, după ce au refuzat cu 

încăpățânare să creadă după 10 ori, El a fost obligat de părinții lor ceea ce au cerut: Să moară în 

pustiu. (Nu se puteau întoarce în Egipt în acest moment) 

Este în acest context în care Moise spune în 32:30: "Cum ar putea un singur dușman să alunge o 

mie dintre ei, Și două să pună pe fugă zece mii, Dacă nu i-a vândut Stânca lor (propriei lor 

necredințe), Dacă nu i-a închis Domnul - a limitat încercările lor de a o face singuri?" 

Versetul se referă la modul în care dușmanul a triumfat asupra generației necredincioase: Cum 

1 dușman i-a făcut pe 1.000 de israeliți să fugă îngroziți, iar 2 dușmani au făcut să fugă 10.000 

de israeliți pentru că L-au abandonat pe Dumnezeu, care în cele din urmă i-a predat necredinței 

lor și consecințelor acesteia. 

Dar un predicator, cu ani în urmă, a luat prima parte a acestui verset și a crezut că va "predica". 

Astfel s-a născut o doctrină eronată, care a devenit în cele din urmă o scândură doctrinară în 

temelia multor creștini - și se miră de ce eforturile lor sunt atât de neputincioase. Dumnezeu 

este Adevărul, iar ei au fost mințiți, crezând că acel verset spune ceva ce nu spune. Așadar, 

Dumnezeu nu este în el. 

Există multe astfel de doctrine false pe care creștinii bine intenționați le-au crezut. Dar Duhul 

Sfânt nu este în eroare pentru că El este Adevărul, așa că acei oameni se simt neputincioși din 

punct de vedere spiritual și nu au nicio idee de ce. 

Avansează întunericul sau lumina ta se retrage pentru că ai crezut în eroare în toți acești ani? 

Săptămâna viitoare, ce spune Noul Testament despre războiul spiritual... până atunci, 

binecuvântări, 

John Fenn  



www.cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 

 

Trench warfare or having already won? Using our authority against us 4 of 4 

Războiul de tranșee sau faptul că am câștigat deja? Folosirea autorității noastre împotriva 

noastră 4 din 4 

 

Bună ziua tuturor, 

Astăzi vă voi împărtăși o parte dintr-o vizită pe care am avut-o cu Domnul cu zeci de ani în 

urmă, dar care mi-a schimbat viața. Rareori o împărtășesc pentru că este personală și unele 

dintre întrebările pe care I le-am pus se datorau unor evenimente din familia mea și din familiile 

unor persoane apropiate mie. Dar voi împărtăși o parte. 

M-am gândit la Matei 28:18: 

"Toată puterea (autoritatea) Mi-a fost dată în cer și pe pământ, de aceea mergeți..." 

Cuvântul grecesc tradus în unele versiuni prin "putere" este de fapt "autoritate", sau exousia. 

Isus a spus; 

"Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer și pe pământ; mergeți, deci, și învățați toate 

neamurile..." 

Diferența dintre putere și autoritate poate fi observată la un ofițer de poliție. Arma pe care o 

poartă este putere, dar traficul se oprește sau pleacă atunci când ridică mâna prin autoritate. 

Atunci când dau indicații în trafic, nu este ceva în ei înșiși care oprește traficul, ci faptul că au 

autoritatea guvernului de a-i determina pe oameni să se supună. 

Toată autoritatea i-a fost dată lui Isus de către Tatăl, de aceea noi trebuie să facem ucenici. De 

ce "prin urmare"? Pentru că noi suntem în El și El în noi, noi suntem cei însărcinați să exercităm 

autoritatea Sa pe pământ. 

La fel ca un ofițer de poliție care are autoritatea de a folosi puterea, la fel și noi avem 

autoritatea de a folosi puterea lui Dumnezeu. Și în același mod în care atât autoritatea, cât și 

puterea trebuie să fie la locul lor în cadrul unui ofițer de poliție, tot așa și noi, creștinii, ar trebui 

să trăim atât în autoritatea Domnului, cât și capabili să folosim puterea Tatălui (prin Duhul Său) 

acolo unde El dorește. 
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Este puterea Tatălui prin Duhul Său cel Sfânt cu care se echipează autoritatea. Cuvântul și Duhul 

Sfânt sunt de acord, așa că, deși poți avea autoritatea de a folosi numele Lui, trebuie să faci asta 

în echipă cu Duhul Sfânt, care este puterea. Isus a spus că a scos demonii afară prin Duhul Sfânt 

- Duhul Sfânt este puterea care face efectiv lucrarea. 

Întrebarea mea de mai devreme în timpul vizitei despre faptul că Isus are toată autoritatea, 

așa cum a spus în Matei 28:18, a fost de ce Tatăl permite ca copiii să fie abuzați, neglijați, 

chiar răniți sau chiar mai rău în familii oribile. Dacă El are toată autoritatea, unde este El 

atunci când copiii suferă astfel? 

El a răspuns imediat: "Tatăl a creat familia și a delegat familia omenirii. Intenția a fost ca familia 

să fie principala modalitate prin care cunoașterea căilor Sale să fie răspândită pe tot pământul. 

(Există multe versete din VT și NT care demonstrează acest lucru) Deoarece familia este o 

autoritate delegată, suntem excluși din multe familii, deoarece nu ne vor pe noi și nici căile 

Tatălui."   

"Adesea, Tatăl trebuie să aștepte până când acel copil începe să crească și să iasă din structura 

de autoritate a familiei, motiv pentru care mulți vin la mine când se apropie și în anii 

adolescenței sau ai facultății. Chiar dacă ajung să Mă cunoască de mici în mijlocul unei astfel de 

familii, Eu sunt limitat de autoritatea familiei. Uneori, credința lor rămâne doar între noi, pentru 

că nimeni altcineva din familie nu umblă cu Mine. În alte situații, de îndată ce un copil începe să 

devină independent, devine legal posibil și corect ca Tatăl să-i caute pe acei copii pentru a-i 

mângâia și a începe să-i vindece și a-i atrage la Sine. Noi nu vom fi învinși. În acea zi, toți vor 

vedea că tot ceea ce facem este drept și corect, astfel încât nimeni nu poate aduce o acuzație 

împotriva noastră."   

După o discuție despre acest lucru, despre cum trebuie să respecte însăși structura de 

autoritate pe care a delegat-o omenirii și alte lucruri conexe, a mai comentat apoi:  

"Eu am într-adevăr toată autoritatea în cer și pe pământ, iar voi sunteți în Mine, de aceea aveți 

autoritate pe pământ. Satana nu are nicio autoritate. El îi face pe oameni să îi dea autoritatea 

lor, apoi se folosește de autoritatea lor împotriva lor. Ceea ce vedeți în lume, și chiar și în 

poporul Meu, este acumularea și punctul culminant al anilor și adesea al deceniilor în care 

oamenii i-au dat autoritatea lor, pe care el a folosit-o împotriva lor, până la înrobirea chiar a 

națiunilor întregi." În multe cazuri, mai multe generații au crescut dându-i lui Satana autoritatea 

lor, crezând că așa este viața, până la înrobirea unor familii, generații și națiuni întregi. Atunci 

când o persoană este născută din nou, viața devine o călătorie pentru a lua înapoi autoritatea 

pe care o dăduse anterior (din ignoranță) lui Satana.") 

Dintr-o dată am văzut-o. Voința fiecărei persoane este suverană. În Hristos, noi suntem în El și 

El în noi și trăim sub autoritatea Sa. Isus are toată autoritatea. Dar liberul arbitru înlocuiește 



totul. Fiind ființe cu voință liberă, putem să ne dăm autoritatea oricui alegem - lui Dumnezeu 

sau diavolului. Dumnezeu folosește voința noastră și autoritatea noastră în El pentru a ne face 

mai buni, dar diavolul folosește autoritatea noastră împotriva noastră pentru a ne hărțui și a ne 

distruge.   

Liberul arbitru al unei persoane este mai mare decât Dumnezeu și decât diavolul. Nici 

Dumnezeu și nici diavolul nu pot obliga o persoană să facă ceva. Am folosit deseori ilustrația 

milioanelor de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, își depășesc dependențele pur și simplu 

fiind voința lor. Creștinii au pierdut din vedere faptul că trebuie doar să își crească o coloană 

vertebrală, o voință puternică, pentru a-l învinge pe diavol. Voința ta este mai puternică decât 

orice demon. Să te cunoști pe tine însuți și să-ți determini voința mai întâi, înainte de a fi ispitit, 

este cheia pentru a trăi o viață victorioasă. Când te cunoști suficient de bine pe tine însuți și Îl 

cunoști suficient de bine pe Tatăl încât să urăști să rupi dulcea Prezență a Duhului Său prin 

supărarea păcatului, când protejarea acestei Prezențe devine extrem de importantă pentru 

tine; Când păcatul te va ispiti, vei fi capabil să spui "Nu sunt eu, nu sunt așa cum sunt eu.", și va 

dispărea.   

Tot ceea ce avem în Hristos adaugă cu siguranță putere la fermitatea deciziei noastre de a 

sparge fortăreața diavolului în viața noastră, dar esența este că trebuie să decidem că nu vom 

mai face ___. Nu poți încerca să te împotrivești ispitei dacă în secret în inima ta știi că o dorești. 

Carnea este întotdeauna capabilă să păcătuiască, dar noi trebuie să controlăm carnea și să-i 

spunem ce are voie și ce nu are voie să facă.   

Se spune adesea despre dependență  

Nimeni nu-l poate ajuta pe dependent până când și dacă acesta nu decide că vrea ajutor. Ca să 

spunem așa cum a spus Pavel în Efeseni 2:3, păcătoșii păcătuiesc pentru că, prin natura lor, sunt 

"copii ai mâniei". Asta înseamnă că păcătoșii păcătuiesc pentru că așa este natura lor; creștinii 

păcătuiesc pentru că este alegerea lor.    

Odată ce ne stabilim voința, atunci cerul sau iadul răspund în consecință. Când ne stabilim 

voința și când știm că mai mare este Cel din noi decât cel din lume. Și știm că suntem 

binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale în cele cerești în Hristos. Și știm că facem parte 

dintr-o preoție regală adoptată mai întâi și apoi născută în familia regelui - nu vei crede că 

trebuie să cauți vreo formulă pentru a depăși păcatele tale sau ale strămoșilor tăi.   

Îți vei da seama că Hristos trăiește cu adevărat în tine și că poți merge direct la Tatăl pentru a 

căuta îndurare și har pentru a te ajuta la vreme de nevoie. Vei realiza că ți s-a dat autoritatea 

susținută de puterea Tatălui de a porunci demonilor să se îndepărteze din viața ta.   



Formulele devin depășite. Când ne luptăm din punct de vedere spiritual împotriva autorităților 

și a principatelor, o facem din perspectiva faptului că am câștigat deja - avem toată autoritatea 

asupra lor, deoarece Hristos în noi are toată autoritatea. Viețile noastre capătă un impuls: De la 

primele eforturi de a lua înapoi autoritatea pe care o dădusem în mod ignorant diavolului, la 

închiderea deschiderilor pentru diavol, pentru că toată autoritatea noastră este acum 

îndreptată spre lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu.   

Pot demonii să aducă ispite? Da. Pot demonii să provoace oamenii să te atace? Da. Dar dacă 

voința ta este stabilită, iar acei demoni care te cunosc și care te-au urmărit de-a lungul timpului 

știu că voința ta este stabilită și că nu ai niciun interes să păcătuiești, atunci când îți exerciți 

autoritatea și folosești acel Nume mai presus de orice nume, puterea Tatălui te va sprijini și va 

învinge acei demoni, făcând ca orice atac să fie doar pentru o scurtă perioadă de timp.  

Evlavia devine dominantă, iar viața, deși plină de provocări, este trăită victorios....  

Un nou subiect săptămâna viitoare....sper că aceste informații v-au fost de folos. Binecuvântări,  

John Fenn  

cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 

 

Final thoughts on spiritual warfare – 8 oktober 2022. 

Gânduri finale despre războiul spiritual - 8 octombrie 2022. 

 

Bună ziua tuturor, 

Câteva gânduri finale, foarte practice, despre războiul spiritual. 

 

Demonii nu vă pot citi gândurile 

Demonii și chiar Satana însuși, sunt doar indivizi. Ei nu ne pot citi mințile. Pentru oamenii care 

au fost învățați să fie atenți la diavol, problema demonilor care ne citesc mintea este 

importantă. S-ar putea chiar să le fie greu să creadă că nu le poate citi mințile. 

Și, împreună cu aceasta, demonii pot înțelege limbile, deoarece noi vorbim limbile pământului 

și ale cerului. Dar ce importanță are acest lucru? Noi ne rugăm Tatălui, așa că cui îi pasă cine 

știe ce ne rugăm? Dacă îți dai seama că demonii nu au nicio autoritate în viața ta, nu-ți va păsa 
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cu adevărat de ceea ce un demon poate sau nu poate să știe sau să înțeleagă - ei sunt imateriali 

și irelevanți. Hristos în mine este tot ceea ce contează. 

 

De exemplu: Câtă revelație de la Dumnezeu ai avut, cât de multe știai, înainte de a te naște din 

nou? Răspunsul este foarte puțin. Abia după ce spiritul tău a fost recreat de Duhul Sfânt, 

lucrurile lui Dumnezeu au devenit lucruri pe care le știai, care brusc au avut sens pentru tine. 

Asta pentru că înainte erai în întuneric, înstrăinat de Dumnezeu, având foarte puțină revelație. 

Dar, odată intrat în familie, adevărurile Tatălui au fost revelate. 

Acum imaginați-vă ființe de mii de ori mai mult în întuneric decât erați înainte. 

Dacă tu, fiind om, nu ai avut nicio lumină a lui Dumnezeu în viața ta, nicio revelație personală a 

lucrurilor lui Dumnezeu, cu cât mai mult în întuneric și ignoranță crezi că sunt demonii? Ei nu vă 

pot citi gândurile. 

Acesta este motivul pentru care avem gânduri ciudate și ispite ciudate care nu au niciun sens și 

care plutesc prin mintea noastră - ei nu au nicio idee despre ce gândim, așa că doar aruncă 

lucruri acolo ca să vadă dacă ceva din ele este luat de noi ca gând. Mai mult decât atât, mulți 

demoni se află în jurul familiilor de generații întregi. În același mod în care Tatăl ne dă îngeri 

pentru a fi la conducere, perversiunea lui Satana este că demonii pot fi repartizați în familii și 

sunt ceea ce Biblia numește "duhuri familiare". Familiari pentru că au fost în jurul unei familii, 

adesea de generații, consumând un trup după altul de-a lungul deceniilor. 

Așa că ei știu ce te stresează sau te sperie prin observare, nu prin citirea minții tale. Liniștește-

te, nu au de ce să-ți fie frică - știind că nu-ți cunosc mintea, că pot doar să ghicească ce gândești 

pentru că te cunosc și te-au observat pe tine sau familia ta de ani de zile, nu ar trebui să te 

deranjeze. 

Iată de ce ceea ce spunem și ceea ce facem este atât de important. Ei ne observă. Prin cuvintele 

tale îți dezvălui inima. În același mod în care cuvintele tale dezvăluie voința ta unei alte 

persoane, cuvintele tale limitează sau dau informații demonilor, permițându-le să acționeze sau 

să fugă, realizând că nu există nimic pentru ei cu tine. 

 

Aruncă-i afară 

Isus a spus să scoatem pur și simplu demonii. El nu i-a căutat, ci atunci când o persoană care Îi 

ieșea în cale și care avea un demon, îi poruncea să iasă afară. Același lucru se vede în cartea 

Faptele Apostolilor. 



 

Există doar o singură înregistrare a cuiva care să vorbească cu un demon, și aceasta a fost Iisus 

vorbind cu demonul șef, Legiune, în Marcu 5. Aceasta a fost doar pentru a determina cine era 

șeful acelor mii de spirite pe care le avea omul, astfel încât El să le poată alunga. Slujitorii care 

vorbesc în mod regulat cu demonii sunt dezechilibrați, pentru că a fost doar acea 1 singură dată 

în NT când s-a făcut acest lucru, și asta de către Domnul pentru a afla în mod specific cine era 

șeful peste mii de oameni. 

 

Nu poți să treci peste voința liberă a cuiva 

În Matei 15:22, Isus este rugat de o mamă să o vindece/elibereze pe fiica sa. În Luca 9:38-42, un 

tată cere vindecare și eliberare pentru fiul său, în greacă "băiat", care este mai tânăr decât un 

adolescent. 

Revenind chiar până în anul 500 î.Hr. găsim tradiția evreiască (în Mishnah, legea orală) care 

afirmă că un părinte este responsabil pentru acțiunile unui copil până când acesta împlinește 

vârsta de 13 ani (uneori 12 ani pentru fete). Această ceremonie de majorat se numește "bar 

mitzvah" pentru un băiat, "bat mitzvah" pentru o fată. Ea se bazează pe debutul pubertății. 

Dar mulți părinți, inclusiv Barb și cu mine, au descoperit că Domnul urmează aproximativ același 

principiu. Îmi amintesc că mi-am pus mâinile pe unul dintre fiii mei și am poruncit ca febra să 

dispară când era tânăr. 

Nu s-a întâmplat nimic, ceea ce era neobișnuit. Când L-am întrebat pe Tatăl de ce, El mi-a spus 

simplu: "Știe suficient și este destul de mare pentru a sta pe propria lui credință. El este 

responsabil acum". 

Dacă aveți un copil adolescent sau adult, iar acesta nu umblă cu Domnul 

Poate chiar face lucruri în care discerni că sunt implicați demoni în viața lor, autoritatea ta este 

foarte limitată. Poți mijloci pentru ei și chiar le poți porunci demonilor să se îndepărteze de ei, 

dar dacă ei trăiesc în mod voit în acest fel, demonii nu trebuie să se supună ție. Cel mult, 

persoana iubită găsește ușurare pentru o vreme, dar când demonii se întorc, ei cedează, iar 

ciclul începe din nou. 

Poate de aceea, rugăciunile lui Pavel din Efeseni 1:17-19, 3:14-20 și Coloseni 1:9, toate au 

legătură cu faptul că Tatăl ajunge la oameni și se ocupă de oameni în inimile lor, nu prin 

mustrarea demonilor din viața lor. În cele din urmă, eliberarea trebuie să înceapă în inima unei 

persoane - ea trebuie mai întâi să respingă influența demonică care se găsește în acel obicei, în 



acea dependență, în acel păcat. Nu există nicio rugăciune de mijlocire pentru alții consemnată 

în NT care să implice alungarea demonilor din viața cuiva, ci întotdeauna este vorba despre cum 

să fie întăriți în Domnul și să vadă chemarea Lui asupra lor. 

Trupul lui Hristos din Efes fusese, înainte de Hristos, implicat în practici oculte profunde 

(amintiți-vă că Faptele Apostolilor 19 consemnează că și-au ars cărțile despre ocultism când au 

venit la Domnul). Așa că ne-am aștepta ca Pavel să scrie pe larg despre demoni în scrisoarea sa 

către Efeseni - dar nu vedem acest lucru. Vedem în schimb rugăciuni pentru ca ochii înțelegerii 

lor să fie deschiși, pentru ca ei să fie întăriți de Duhul Tatălui în omul lor interior, și așa mai 

departe. Aceste rugăciuni se concentrează pe Hristos în ei și pe umblarea în ceea ce sunt ei în 

Hristos. 

 

Păcatul personal și influența demonică 

Romani 13:14 spune: "Îmbrăcați-vă în Domnul Isus și nu faceți provizii pentru carne, ca să 

împliniți poftele ei." 

Diavolul primește mult mai multă vină pentru păcatele private ale credincioșilor decât este 

responsabil. Nu există niciun demon menționat aici de Pavel: el spune că te ocupi de carnea ta. 

În limba greacă din Romani 13:14 pentru "provizie" este cuvântul "pronoia", de la "pro", care 

înseamnă înainte, sau înainte de timp, și "noia", care înseamnă "a gândi". În mod literal, deci: 

"Îmbrăcați-vă în Domnul Isus și nu vă gândiți dinainte cum veți împlini poftele cărnii". 

 

Atac demonic în timpul somnului 

Nu toate visele sunt spirituale, multe sunt produsul unei vieți stresante și al grijilor acestei lumi. 

Dar, uneori, oamenii se luptă cu demonii în somn. La începutul slujbei am observat că oamenii 

care fuseseră abuzați sexual sau în alt mod (verbal sau fizic) se luptau cu demonii în somn. 

De exemplu, dacă un bărbat și-a molestat fiica, sau un băiat a fost molestat de un unchi sau de 

un băiat mai mare din cartier, sau lucruri de genul acesta, demonii care i-au motivat pe acei 

agresori vor căuta adesea să continue să hărțuiască victima, adesea în somn. 

Nu am un capitol și un verset în acest sens, ci doar experiență. Demonii caută oameni pentru a-

și putea extinde influența, sau dacă agresorul moare, acele spirite rămân fără influență, așa că 

vor căuta victimele agresorului. Adesea, făptașul este încă în viață, dar fata sau băiatul a crescut 

și a ieșit din acea structură de autoritate (cum ar fi familia sau un club social, cum ar fi 

cercetașii) care a deschis ușa pentru demoni, așa că demonii vor căuta victima pentru a încerca 



să câștige autoritate în viața lor de adult. Adesea, asta se întâmplă în visele lor - nu știu cum 

funcționează faptul că hărțuiesc noaptea, dar am văzut asta de nenumărate ori. 

Din nou, stabilește-ți voința. 

Luptă-te cu ei în numele lui Isus, chiar și în somn, folosind numele Lui, și în curând nu-și vor mai 

găsi locul și vor lăsa acea persoană în pace. Dacă acest lucru durează ani de zile, experiența a 

arătat că, uneori, victima nu s-a confruntat pe deplin cu răul care i-a fost făcut, așa că menține 

rana deschisă și, prin urmare, ușa deschisă pentru ca acei demoni să o hărțuiască. Uneori nu. 

Uneori, demonii au o voință puternică și încearcă în mod repetat. Dar trebuie să vă afirmați 

voința ca fiind mai puternică și stabilită, iar ei vor pleca. Mai întâi atacurile se vor diminua, apoi 

la luni de zile distanță, ca și cum ar reveni din când în când doar pentru a testa lucrurile și a 

vedea dacă s-a schimbat ceva la tine. Dar dacă voința cuiva este stabilită, acei demoni vor 

renunța la un moment dat, chiar dacă acea persoană lucrează prin rănirea sufletului său. 

Subiectul este uriaș, iar învățăturile mele din acest spațiu nu au menirea de a fi exhaustive în 

legătură cu niciun subiect, dar sper că sunt benefice și dau de gândit. Un nou subiect 

săptămâna viitoare, până atunci, binecuvântări, 

John Fenn  

cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 
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