
2. Principiul Autorităţii
Cheia pentru înţelegerea autorităţii constă în identificarea a patru domenii de 

jurisdicţie stabilite de Dumnezeu: părinţii, guvernul, conducătorii bisericii şi angajatorii. 
Când trebuie să luăm o decizie, să ne întrebăm: „Sub autoritatea cui este aceasta?” 
Dumnezeu ne dă călăuzire, protecţie şi ne asigură cele necesare prin autorităţile ome-
neşti. Dacă ne răzvrătim împotriva lor, ne expunem la distrugerea adusă de stăpânirile 
demonice, care iau controlul asupra unor oameni şi a unor locuri anume. De aceea 
„răzvrătirea este ca şi păcatul ghicirii.” (Vezi I Samuel 15:23).

De ce sunt dificile unele autorităţi?

Nevoia de formare a caracterului
Scopul final al lui Dumnezeu este dezvoltarea caracterului nostru şi El Se va folo-

si deseori de persoane dificile ca să-l ducă la îndeplinire. Iosif a fost vândut ca sclav, iar 
mai târziu a fost întemniţat pe nedrept. Aceste experienţe însă au fost „şcoala” în care 
Dumnezeu l-a pregătit pentru a-Şi realiza planul Lui în viaţa lui Iosif. Lecţiile de caracter 
care nu au fost  învăţate în tinereţe, se vor repeta mai târziu în viaţă. De aceea multe con-
flicte ale adulţilor sunt, de fapt, conflicte din tinereţe care nu au fost niciodată rezolvate.
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DE CE APAR CONFLICTELE?

În orice structură de autoritate se nasc tensiuni, pentru că autorităţile stabilesc reguli, 
iar cei de sub autoritate tind să testeze limitele. Dumnezeu le-a pus lui Adam şi Evei doar o 
singură restricţie şi aceea a fost cea pe care au testat-o. Mai multe conflicte apar când cei din 
conducere nu demonstrează înţelepciune, maturitate sau dragoste.

Promisiuni neîmplinite
Pretenţiile distrug relaţiile. Când o persoană din conducere face o promisiune şi nu o 

împlineşte, cei de sub autoritatea lui se simt răniţi. Dacă ofensele nu sunt rezolvate imediat, 
se transformă în rădăcini de amărăciune şi „. . . mulţi sunt întinaţi” (Evrei 12:15).

Mândrie
„Sursa certurilor este doar mândria . . .” (Proverbe 13:10). Mândria înseamnă a-îmi clădi 

viaţa în jurul meu şi a nu-mi păsa de nevoile altora. Mândria înseamnă a-mi rezerva drep-
tul de a lua deciziile finale şi a nu mă supune îndrumărilor Data de autorităţile rânduite de 
Dumnezeu. Mândria înseamnă a crede că sunt mai bun decât alţii şi a-i judeca sau a-i dis-
preţui. Mândria înseamnă a refuza să-mi cer iertare de la cei cărora ştiu că le-am greşit.

Mânie
„Cine seamănă nelegiuire, [voinţa proprie, în special imoralitate] nelegiuire va secera, şi 

sceptrul mâniei lui va fi zdrobit” (Proverbe 22:8). A cincea poruncă îi îndeamnă pe copii să-şi cin-
stească părinţii. Totuşi, Dumnezeu îi îndeamnă şi pe taţi să nu-şi provoace copiii la mânie. 
(Vezi Efeseni 6:4). Când taţii reacţionează cu mânie la dezamăgirile aduse de copii sau îi dis-
ciplinează cu mânie, le zdrobesc (frâng) duhul şi îi provoacă la mânie.

O cercetare înţeleaptă pentru un lider
Ai fi uimit dacă ai afla despre aşteptările pe care le-ai creat când doar ai sugerat 

lucruri pe care ai dori să le faci în viitor. Întreabă pe fiecare persoană de sub conducerea ta: 
„Ţi-am făcut vreodată o promisiune pe care nu am împlinit-o?” Fii gata să scrii repede. Nu 
argumenta cu privire la ce au înţeles din ce ai spus, doar împlineşte-le dacă poţi.

Ori de câte ori fiii sau fiicele sunt întrebaţi: „Care ar fi două schimbări pe care ai vrea 
să le vezi la tatăl tău?” De obicei aceştia răspund: „Dacă nu s-ar mai mânia atât de repede şi 
dacă şi-ar cere iertare atunci când greşeşte.” Demonstrarea acestor două calităţi va împiedica 
derularea secvenţei tragice descrise în diagrama următoare.
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PATRU TIPURI DE SINUCIDERE

1. SINUCIDERE MINTALĂ:  Droguri, filozofii false

• Droguri: Reducerea responsabilităţii mentale - II Corinteni 10:5

 Tratament: Postul, memorarea Scripturii

• Filozofii false: Îl exclud pe Cristos - Coloseni 2:8

 Tratament: La fel ca mai sus

2. SINUCIDERE MORALĂ:  Cedarea faţă de senzualitate

• Împotrivirea faţă de rău = Bazele vieţii

• Consecinţele poftei = Mai multă poftă - Galateni 6:7

3. SINUCIDERE SPIRITUALĂ:  Implicarea în ocultism

• Trei stadii ale distrugerii unei naţiuni
 1. Respingerea Cuvântului lui Dumnezeu

 2. Acceptarea imoralităţii

 3. Închinarea demonică

• Consecinţe
 1. Temeri iraţionale

 2. Nervozitate inexplicabilă

 3. Gândire ilogică, fragmentară

 4. Incapacitate de a-I răspunde lui Dumnezeu

• Soluţia
 1. Mărturiseşte precis implicarea - I Ioan 1:9

 2. Revendică sângele şi Numele Domnului Isus Cristos - Apoc. 12:11

4. SINUCIDERE FIZICĂ:  Moarte - Evrei 9:27
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Dărâmarea întăriturilor de amărăciune
Recâştigarea „terenului„ cedat aduce puritate morală.

1. Exersează desenarea şi explicarea diagramei despre amărăciune.
•  Desenează diagrama - Aceasta reprezintă sufletul nostru (mintea, voinţa şi 

sentimentele).

•  Haşurează un pătrat - Potrivit cu Efeseni 4:26–32, atunci când ţinem amărăciune 
faţă de cineva, îi cedăm lui Satan un domeniu din sufletul nostru. Atunci el are 
dreptul legal să-şi construiască o fortăreaţă pe proprietatea sa.

•  Desenează fortăreaţa - Fortăreaţa este un mod de a gândi care este contrar voii lui Dum-
nezeu. Din această fortăreaţă, Satan ne chinuie sufletele cu temeri, mânie, îngrijorare şi 
alte emoţii distructive.

•  Trasează săgeţi către alte pătrate - Dumnezeu ne spune în Biblie că ne va da pe mâna 
chinuitorilor dacă nu-i iertăm pe cei care ne-au greşit. Dacă încercăm să ne luptăm 
cu ei, Satan pur şi simplu se retrage în fortăreaţa lui şi aşteaptă alte oportunităţi 
de atac. Nu vom putea niciodată să ne câştigăm adevărata libertate până când nu 
dărâmăm fortăreaţa; însă noi nu putem dărâma fortăreaţa, până când Dumnezeu 
nu recâştigă înapoi terenul.

•  Scrie paşii de acţiune - Explică fiecare pas şi citează versetele corespunzătoare din 
Biblie. Întreabă persoana dacă ar vrea să învingă amărăciunea. 

•  Însoţeşte persoana în rugăciune pentru primele trei puncte - Apoi într-o rugăciu-
ne separată, încurajează persoana să-l ierte pe cel care i-a greşit.

2. Memorează versetele cheie folosite pentru această diagramă.

 M Evrei 4:12 M Efeseni 4:26–27 M II Corinteni 10:1–5
M Matei 18:34 M Efeseni 6:12 M Evrei 12:15
M I Ioan 1:9 M I Ioan 2:9 M Psalmul 23:3
M Efeseni 4:31–32 M Apocalipsa 12:11 M Coloseni 2:14–15

3. Scrie cum ai dărâmat tu o întăritură a amărăciunii.
Notează experienţa ta în aplicarea acestui material. Enumeră calităţile de carac-

ter pe care Dumnezeu le clădeşte în viaţa ta, ca rezultat al faptului că ai fost rănit. 

4. Păstrează un jurnal cu felul în care i-ai ajutat pe alţii să învingă 
amărăciunea.

Consemnează întrebările şi comentariile celor cărora le-ai împărtăşit acest mate-
rial. Pe măsură ce revezi notiţele despre conversaţiile cu ei, vei descoperi lămuriri noi 
şi alte aplicaţii al principiului universal al suferinţei. 

5. Încurajează-i pe cei pe care i-ai ajutat să-şi scrie mărturiile.
După suficient timp care a confirmat că cei cu care ai vorbit sunt liberi de amă-

răciune, încurajează-i să-şi scrie mărturia şi să-ţi dea şi ţie o copie. Aceste mărturii 
scrise nu numai că-i vor încuraja, dar te vor ajuta şi pe tine să identifici moduri noi de 
a dărâma fortăreţele amărăciunii. 
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CÂMPUL DE BĂTĂLIE AL 
SUFLETULUI

Sufletul:  Mintea, voinţa şi sentimentele vs. duhul (Greacă psuchē) - Evrei 4:12

Terenul: Zona de jurisdicţie (domeniul din suflet) - Efeseni 4:27

Întăritura:   Moduri de a gândi şi concluzii contrare Scripturii - II Corinteni 10:4-5

Chinuitorii:  Necazuri permise de Dumnezeu ca să ne înveţe mila - Matei 18:34

Autorităţile:  Un conducător al răului peste o zonă de jurisdicţie - Efeseni 6:12

Paşi de acţiune:

1. Mărturiseşte păcatul amărăciunii - Evrei 12:15; I Ioan 1:9

2. Roagă-L pe Dumnezeu să recâştige terenul cedat - Psalmul 23:3

3. Dărâmă întăriturile prin adevăr - II Corinteni 10:4–5

4. Arată milă iertând pe cel ce ţi-a greşit - Matei 6:14–15

Autorităţi

FortăreaţăTeren

Chinuitori

Teamă

Poftă

Mânie

S U F L E T

Dărâmă întăriturile amărăciunii

cedat
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Puncte cheie pentru a explica cum să dărâmi. . .

Fortăreţele amărăciunii

Sufletele noastre
• PROBLEMA

M Amărăciunea ne întinează sufletele.

În căutarea noastră de a avea „pacea cu 
toţi oamenii şi neprihănirea, fără de care nu putem 
vedea pe Dumnezeu,” trebuie să veghem mereu 
ca nimeni să nu se împotrivească harului lui 
Dumneuzeu. Altfel, foarte uşor pot răsări în 
noi rădăcini de amărăciune, ceea ce înseamnă 
ca „mulţi să fie întinaţi.” (Vezi Evrei 12:14–15.)

• CONSECINŢA

 M Amărăciunea ne slăbeşte sufletul.

Dacă urmărim să facem ce este rău, 
Dumnezeu poate îngădui să ni se împli-
nească dorinţele rele, dar ne trimite în 
schimb uscăciune în suflet.” (Vezi Psalmul 
106:15.) Uscăciunea ne micşorează capacita-
tea sufletului de a reacţiona faţă de Dumne-
zeu şi de a urma căile Lui.

• SOLUŢIA

M Terenul pierdut poate fi recâştigat.

Promisiunea din Psalmul 23:3 este 
semnificativă: „El îmi înviorează sufletul.” 
Ca Păstor al nostru, Domnul ne conduce pe 
„cărări drepte” şi „ne pregăteşte o masă în 
faţa potrivnicilor noştri.” (Vezi Psalmul 23:3, 5.)

„Terenul”
• DEFINIŢIA

M Un domeniu de jurisdicţie al sufletu-
lui.

Suntem avertizaţi că amărăciunea va  
„. . . da prilej (loc în engleză) diavolului” (Efeseni 
4:27). Cuvântul loc în greacă înseamnă 
„domeniu de control legal.” Într-o împără-
ţie, jurisdicţia este reprezentată de terenul 
asupra căruia împăratul are autoritate.

• PROBLEMA

M Terenul cedat aduce chinuitori.

Când i se dă teren diavolului în sufle-
tul unei persoane, acesta are dreptul legal 
să-şi ridice fortăreţe pe acel teren şi să-l 
folosească ca bază de operaţiune ca să chi-
nuiască alte domenii ale sufletului.

• SOLUŢIA

M Terenul este recâştigat în mod treptat.

De fiecare dată când îngăduim ca soa-
rele să apună peste mânia noastră, îi cedăm 
mai mult teren lui Satan, potrivit cu Efeseni 
4:26–32. Poate că sunt mai mulţi oameni 
împotriva cărora păstrăm amărăciune. În 
bătălie, terenul pierdut care este în posesia 
duşmanului trebuie recâştigat pas cu pas.

Fortăreţe
• DEFINIŢIA

M Un tipar fals de gândire.

Dumnezeu ne avertizează să nu ne 
lăsăm amăgiţi de filozofiile deşarte care 
sunt „...după tradiţiile oamenilor, după învăţă-
turile începătoare ale lumii şi nu după Cristos.” 
Crezând aceste filozofii, vom îngâdui lui 
Satan să ne „întineze” (murdărească) suflete-
le. (Vezi Coloseni 2:8.)

• CONSECINŢA

M Decizii împotriva voii lui Dumnezeu.

Când Satan construieşte în mintea 
noastră un tipar de raţionament care este 
împotriva Scripturii, atunci ne influenţează 
voinţa în luarea unor decizii greşite. Aces-
tea duc la stări emoţionale distructive, cum 
ar fi frica, mânia, depresia, îngrijorarea.
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• SOLUŢIA

 M Fortăreţele pot fi dărâmate

Ne-au fost Data arme care să „... fie 
puternice şi să dărâme întăriturile” (II Corinteni 
10:4). Aceste arme ale adevărului sunt meni-
te să dărâme orice filozofie falsă şi orice 
imaginaţie înşelătoare pentru a aduce orice 
gând în acord cu învăţătura lui Cristos.

EXEMPLE DE ÎNTĂRITURI

 • „Cel care m-a rănit nu se va schimba 
niciodată.”

Bazat pe această concluzie falsă, Satan 
îi convinge pe soţi să divorţeze, pe copii 
să se răzvrătească împotriva părinţilor, pe 
angajaţi să-şi lase serviciul şi face să se nască 
dezbinări în biserici.

Însă Dumnezeu afirmă: „Iată, Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul oricărei fărpturi. Este ceva 
prea greu pentru Mine ?” (Ieremia 32:27).

Dumnezeu le învaţă pe soţii să arate un 
duh blând şi smerit şi să fie supuse soţilor 
lor, ca dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie 
câştigaţi prin purtarea soţiilor lor. (Vezi I Petru 
3:1–2.)

Dumnezeu îi îndeamnă şi pe soţi să-şi 
iubească soţiile şi să nu le poarte amără-
ciune. Când un soţ îşi iubeşte soţia cu dra-
gostea jertfitoare agape, aceasta ajunge un 
„ajutor potrivit” şi de mare preţ. (Vezi Efeseni 
5:25–33.)

 • „Trebuie să-l pedepsesc pe cel care 
m-a rănit.”

Dumnezeu promite să-i pedepsească 
pe cei care ne fac rău, dacă ei continuă să 
respingă apelul binevoitor făcut de cei ofen-
saţi. Nu trebuie să ne răzbunăm singuri, ci 
mai bine să-L lăsăm pe Dumnezeu să-şi des-
făşoare mânia. „... Răzbunarea este a Mea, Eu 
voi răsplăti, zice Domnul” (Romani 12:19).

Când luăm problema în mâinile noas-
tre şi vrem să ne răzbunăm pe cei care ne-au 
rănit, pierdem binecuvântările deosebite pe 
care le dă Dumnezeu celor care biruiesc prin 
dragoste. Mai mult, ne distrugem sănătatea 
fizică, ne alterăm atitudinile şi relaţiile.

Chinuitori

• DEFINIŢIA

 M Puterea răului care ne chinuie 
sufletele.

Când robul căruia i s-a iertat o dato-
rie uriaşă a refuzat, la rândul lui, să ierte o 
datorie mult mai mică unuia din datornicii 
lui, a fost mustrat de stăpânul lui şi apoi dat 
pe mâna „chinuitorilor.” (Matei 18:34; Vezi şi ver-
setele 23–34).

În acest pasaj, forma verbală a cuvântu-
lui grecesc pentru chinuitori este „a tortura.” 
Rădăcina cuvântului înseamnă „să aducă 
durere şi chin; să producă suferinţă şi neli-
nişte sufletului.”

• PROBLEMA

M Dumnezeu trimite chinuitori oameni-
lor care se lasă stăpâniţi de amărăciune.

În pilda despre robul nemilostiv, stă-
pânul l-a mustrat pe robul care nu a vrut 
să-l ierte pe cel ce îi era dator: „Eu ţi-am iertat 
toată datoria ... oare nu se cădea să ai şi tu milă de 
cel ce este rob împreună cu tine, cum am avut şi eu 
milă de tine? 

„Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna 
chinuitorilor până va plăti tot ce datora.” (Matei 
18:32–34).

Un om stăpânit de amărăciune devine 
propriul său prizonier; este mânios, des-
curajat, depresiv, deziluzionat şi nu este în 
stare să se concentreze asupra reponsabilită-
ţilor lui sau să se bucure de relaţiile pe care 
Dumnezeu i le-a hărăzit.

• SOLUŢIA

M Înţelegerea cuvântului milă.

În pilda robului nemilostiv, datornicul 
nu a cerut milă, ci pur şi simplu a cerut o 
amânare a termenului. „Doamne, mai îngădu-
ieşte-mă şi-ţi voi plăti.” (Matei 18:26).

Stăpânul l-a dat pe mâna chinuitorilor 
ca să-şi dea seama că nu va putea niciodată 
să-ţi achite datoria. Dacă ar fi cerut milă în 
schimb, stăpânul i-ar fi iertat toată datoria. 
Primind milă din partea stăpânului, ar fi 
fost în stare să arate şi el milă faţă de cei ce 
i-au greşit.
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• PREGĂTIREA

Dacă am cedat „teren” lui Satan, sun-
tem sub influenţa căpeteniilor lui, a puteri-
lor celui rău şi a stăpânitorilor întunericu-
lui. 

Biblia, care ne avertizează să nu „dăm 
loc diavolului” prin amărăciune, ne asigură 
şi că „Noi n-avem de luptat împotriva sângelui 
şi a cărnii, ci împotriva domniilor, împotriva 
autorităţilor şi a conducătorilor întunericului 
acestei lumi, împotriva duhurilor răutăţii din 
locurile cereşti” (Efeseni 6:12).

Paşii biblici prin care suntem în stare 
să-l învingem pe Satan şi să-i distrugem 
întăritu rile ne sunt daţi în pasajul următor.

• EI L-AU BIRUIT PRIN . . .

 M Sângele Mielului

Satan şi oştirile lui au fost prezenţi la 
răstignirea lui Cristos. În timp ce Cristos era 
pironit pe cruce, El a smuls din mâna lui 
Satan documentul legal care ne acuza. 

Acel document îi dădea lui Satan auto-
ritate peste fiecare persoană din lume. Isus 
a pironit documentul pe cruce şi a şters 
înscrisul de pe el cu însuşi sângele Lui.

Apoi El l-a făcut „de ruşine” pe Satan 
în ceruri. Această expresie se referă la prac-
tica ce se făcea la Roma, prin care generalii 
triumfători defilau cu duşmanii lor învinşi 
pe străzile oraşului, ca să demonstreze că 
aceştia nu mai aveau autoritate sau putere 
asupra oamenilor, pentru că fuseseră 
înfrânţi şi dezarmaţi.

Bazat pe ce a făcut Cristos pe cruce, 
singura autoritate al lui Satan asupra noas-
tră este cea pe care i-o dăm prin respingerea 
a ce a realizat Domnul Cristos, sau prin 
neascultare faţă de Cuvântul Său. Aceste 
adevăruri puternice sunt prezentate în urmă-
toarele pasaje:

„Pe voi, care eraţi morţi în păcatele voastre 
şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a 
adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat 
toate păcatele.

„A şters documentul cu poruncile împotri-
va noastră care ne acuzau şi l-a anulat pironin-
du-l pe cruce.

„A dezbrăcat domniile şi autorităţile şi le-a 
făcut de ruşine înaintea lumii, după ce a trium-
fat asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:13–15).

„Şi din partea lui Isus Cristos, Martorul 
credincios, Întâiul din umanitate înviat dintre 
cei morţi, Domnul împăraţilor pământului! A 
Celui care ne-a iubit, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său” (Apocalipsa 1:5).

 M Cuvântul mărturiei lor

Ne însuşim lucrarea puternică al lui 
Cristos prin faptul că ne punem încrederea 
în El şi ne pocăim de faptele firii pământeşti 
care ne-au stăpânit viaţa. (Vezi Coloseni 2:6–12.)

Felul nostru de a mărturisi acest ade-
văr este prin recunoaşterea păcatului amă-
răciunii, cerându-i lui Dumnezeu să recâş-
tige terenul pe care l-am cedat lui Satan, 
prin dărâmarea întăriturilor de idei false, 
nebiblice şi prin a arăta milă faţă de cei care 
ne-au rănit.

Noi îi iertăm pe alţii pentru că Dumne-
zeu ne-a iertat întâi pe noi datorită jertfei lui 
Cristos.

Cunoaşte-ţi armele . . .
ca să dărâmi fortăreţele amărăciunii

„Ei l-au biruit prin sângele 
Mielului şi prin cuvântul mărturi-
ei lor . . .” (Apocalipsa 12:11).
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Paşi de acţiune:

1. Mărturiseşte păcatul amărăciunii.
Mulţi dintre noi scuzăm amărăciunea. Repetăm mereu paguba pe care ne-au făcut-

o cei care ne-au ofensat şi prin aceasta ne justificăm vinovăţia, aruncând-o asupra altora. 
Mai mult, deseori redefinim amărăciunea spunând: „Nu sunt amărât, doar am fost rănit 
adânc.” Adevărul este că ne-am suprimat sentimentele faţă de cel care ne-a rănit, însă 
Dumnezeu spune: „Cine spune că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, este încă în întune-
ric până acum” (I Ioan 2:9). Întunericul este împărăţia lui Satan; astfel că cel care este amărît 
trăieşte în păcat şi este sub puterea Diavolului.

Însă „dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să 
ne cureţe de orice nelegiuire” (I Ioan 1:9).

2. Roagă-L pe Dumnezeu să recâştige terenul cedat.
Potrivit cu Efeseni 4:26–27, îi cedăm teren lui Satan de fiecare dată când lăsăm ca 

soarele să apună peste mânia noastră. Pentru fiecare dintre aceste ocazii, trebuie să-I 
cerem lui Dumnezeu să recâştige terenul pe care i l-am dat lui Satan. Avem certitu-
dinea că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea care este în acord cu afirmaţia plină de 
speranţă din Psalmul 23:3: „(El) îmi înviorează sufletul . . . .” Cuvântul evreiesc pentru 
înviorare înseamnă „a te reîntoarce la punctul de plecare”.

Trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să-l mustre pe Satan în Numele şi prin sângele 
Domnului Isus Cristos şi să reia terenul pe care Cristos l-a câştigat prin moartea, îngro-
parea şi învierea Sa.

3. Dărâmă întăriturile cu adevărul.
Este responsabilitatea lui Dumnezeu să recâştige terenul pe care noi l-am cedat, 

dar este responsabilitatea noastră să dărâmăm întăriturile pe care Satan le-a ridicat 
pe acest teritoriu. Dumnezeu ne-a înzestrat cu arme puternice ale adevărului pentru 
îndeplinirea acestei lucrări. „Căci armele cu care luptăm nu sunt fireşti, ci sunt puternice prin 
Dumnezeu ca să dărâme fortificaţiile” (II Corinteni 10:4).

Trebuie să ne propunem să detectăm şi să distrugem orice ideee falsă sau conclu-
zie pe care am acceptat-o de la Satan şi să construim în schimb „turnuri de adevăr” prin 
citirea, memorarea şi meditarea asupra Scripturii.

4. Arată milă iertând pe cel care te-a rănit.
Înţelegând acum distrugerea spirituală care provine din amărăciune şi faptul că 

iertarea constituie un aspect al milei, ar trebui să avem motivaţia de a-i ierta pe deplin 
pe cei care ne-au rănit, în acelaşi fel în care şi noi am fost iertaţi de Cristos. „Orice amă-
răciune şi furie, orice mânie, orice strigăt, orice blasfemie şi orice răutate să dispară din mijlocul 
vostru. Ci fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu 
pe voi în Cristos” (Efeseni 4:31–32).
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