Privire de Ansamblu asupra Ciclului de Reinnoire
Luca 15:11-32
Phase

Actul Spiritual

Manifestat prin…

„Camera
Spirituala”

Ca si VICTIMA in ciclu

Ca si VICTIMIZATOR in ciclu

1

Revelatia si
Acuzatia

Cuvantul lui Dumnezeu,
Vise de la Dumnezeu,
Viziuni, Conversatie,
Constiinta.

In sala de
judecata a lui
Dumnezeu
Evrei 12

Acuza ﬁecare raufacator inaintea lui
Dumnezeu. Acuza pacatul generational
transmis pana la a 3-4 generatie. Da frau
liber emotiilor. Pentru a rupe zidul de
tacere.

Acuzarea proprie ca si raufacator duce Dumnezeul
Milei
direct la pocainta. Fiecare raufacator
a fost o victima la randul sau si are nevoie sa treaca prin ciclul reinoirii la fel.

2

Pocainta

Bunatatea lui Dumnezeu
ne indeamna la pocainta.
Convinsi de Duhul lui
Dumnezeu. Cunoscand
puterea Sangelui lui
Christos.

Golgota, in fata
Celui cruciﬁcat.
Ioan 19

Fiecare Victima devine la randul ei un
Raufacator.Pocainta pentru motivele rele
si pacatele care provin din pozitia de victima. Paseste afara din pozitia de victima.

Asumati responsabilitate ca Raufacator. Declara-te vinovat in fata lui
Dumnezeu. Priveshte la Cel cruciﬁcat.
Marturiseste-ti gandurile, cuvintele
si faptele perverse si consecintele lor
negative.

Dumnezeul
Dreptatii

3

Iertarea

Cunoaste dragostea lui
Dumnezeu, mila Lui si
puterea iertarii.

Invierea
Ierusalim
Ioan 20

Un act de iertare intentionata.Accepta
iertarea si iarta-te pe tine insuti. Ofera
iertare catre orice raufacator. Rupe orice
minciuna si blestem. Scoate afara demonii, care aveau putere din cauza pacatului.
Proclama vindecare ﬁzica peste orice parte din corpul tau. Fii plin de Duhul Sfant.

Cere-ti iertare victimelor. Practica vindecarea Interioara. Scoate afara in numele lui Isus Christos toti demonii din
spatele pacatului. Proclama vindecare
ﬁzica totala. Fii plin de Duhul Sfant.

Dumnezeul
Iertarii

4

Reconcilierea

Doreste-ti pace cu Dumnezeu si cu apropele tau.
Dorinta dupa reinoire.
O dorinta pentru relatii
profunde.

Masa
Reconcilierii
Tiberiadei
Ioan 21

Invita-l pe raufacator prin calauzirea Duhului Sfant la „masa reconcilierii”. Marturiseste-i despre lucrarea lui Dumnezeu in
tine. Proclama iertarea si binecuvanteza-l
pe raufacator. Practica o noua incredere
iin raufacator. Reinoieste legamantul cu
Dumnezeu si cu persoanele implicate.

Invita victima la „masa reconcilierii”.
Schimba prin lucrarea lui Dumnezeu.
(marturiseste faza 1 si 2) . Renoieste
legamantul cu Dumnezeu si oamenii
implicati.

Dumnezeul
Legamantului

5

Repararea

A trai in Duhul
Ghidarea Duhului Sfant.
Fapte Ap. 2
Cunoaste puterea de a
depasi situatia(biruintei).
Onoreaza-ti parintii si
bunicii care inca mai sunt
in viata. Cunoaste puterea
proclamarii adevarului.

Accepta un nou mod de gandire si practica un nou comportament. Stai departe
de orice pozitie de victima. Fugi de o
viata centrata in jurul carnii( renunta la
obiceiurile pacatoase). Traieste prin Duhul
Sfant. Fa lucruri practice pentru cei implicati, urmatoarea generatie sau a unui
grup pe care Dumnezeu ti-l arata.

Accepta un nou mod de gandire si
practica un nou comportament si fapte
bune fata de victima. Traieste prin
Duhul Sfant. Fa lucruri practice pentru
cei implicati in proces, urmatoarea
generatie sau a unui grup de oameni
pe care Dumnezeu ti-l arata.

Dumnezeul
luminii
Datatorul tuturor lucrurilor
bune si oricarui dar bun

6

Restaurarea

Calauzirea si Imputernici- Casa Domnului
rea lui Dumnezeu
Fapte 3:21
Apocalipsa 22

Ridicati chemarea din nou sau
descoper-o pentru prima data.

Ridicati chemarea din nou sau
descoper-o pentru prima data. Restaureaza onorea.

Dumnezeul
adevarat

7

Teme-te de
Domnul! O noua
relatie cu Tatal
v24-32

Prezenta minunata a lui
Dumnezeu

Bucura-te de intalnirea cu Tatal. Sarbatoreste. Invata mai mult despre frica de
Domnul. Experimenteaza miracole.

Bucura-te de intalnirea cu Tatal. Sarbatoreste. Invata mai mult despre frica
de Domnul. Experimenteaza miracole.

Dumnezeu e
dragoste

v17-18

v18-21

v20b

v22a

v22b

v23
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Natura lui
Dumnezeu

Scurte clariﬁcari:
Totul incepe cu o revelatie clara de la
Dumnezeu. Recunoastem unde am devenit o victima si unde am devenit un
victimizator(raufacator) . Asta ne da
dreptul de a acuza persoanele implicate in fata lui Dumnezeu. Fiecare pacat este indreptat in primul rand catre
Dumnezeu, apoi catre tine si mai apoi
catre aproapele tau. (1) Dupa faza de
Acuzare calea duce catre cruce unde
a murit Christos. Noi l-am rastignit pe
Christos cu pacatele noastre. Ne asumam responsabilitatea in timp ce admitem ca suntem vinovati. De asemenea
marturisim consecintele pacatului nostru. Aceasta ne conduce la o pocainta
adanca in fata lui Dunnezeu si mai tarziu
in fata persoanelor implicate. (2) Apoi
ciclul ne conduce la Iertarea adevarata.
In sangele lui Isus Christos avem iertare pentru pacate. Pasim afara din orice
statut de victima si acceptam iertarea.
Apoi iertam pe oricine a pacatuit impotriva noastra. Raufacatorul este liber si
autorizat sa ceara victimelor iertarea.
Experimentam vindecarea interioara din
ranile noastre. Scoatem afara demonii
si experimentam vindecare ﬁzica. (3) De
la iertare procesul continua spre reconciliere. Suntem impacati cu Dumnezeu,
cu viata noastra si cu aproapele nostru.
Daca partea adversa nu este de acord,
totusi putem merge inainte. (4) Dupa
reconciliere procesul se indreapta spre
rascumparare. Vechile obiceiuri de a
trai sunt lasate in urma si noi obiceiuri
sunt dobandite. Viata supranaturala prin
Duhul Sfant poate ﬁ acum experimentata. (5) Acum calea duce spre reabilitare. Aceasta are de a face cu chemarea personala la fel ca si cu dorinta de
apreciere si onoarea. Calea ne duce de
asemenea spre Casa Tatalui. (6) Stam
in fata lui Dumnezeu cu o noua lauda, o
noua frica de Domnul si cu dragoste mai
adanca si ne inchinam Lui. (7) O noua
revelatie(descoperire) ne conduce din
nou intr-un ciclu deschis.

Ciclul Reinoirii
Luca 15:11-32

7. O NOUA FRICA DE DUMNEZEU
Sarbatoreste – Noua ta relatie cu Tatal

v23-25: „...Si au inceput sa se veseleasca”
Muzica si Dans

6. RESTAURAREA
Restaurarea Publica

v23: „Aduceti apoi vitelul cel ingrasat si
taiati-l! Sa mancam si sa ne veselim.”

1. REVELATIA SI ACUZATIA
v17: „… cati angajati ai tatului meu au
belsug de paine, iar eu mor de foame aici!”

5. REPARAREA
Sa traiesti in Duhul

2. POCAINTA

v19: „…Fa-ma ca pe unul din angajatii tai!”
Sa ﬁi pregatit sa muncesti pentru Tatal

Pentru tine si pentru altii de asemenea
v18: „Tata, am pacatuit impotriva cerului
si inaintea Ta”

4. RECONCILIEREA
Accepta sau Asteapta

v22: „Aduceti repede cea mai
buna roba si imbracati-l cu ea”
Roba = IDENTITATE
Inel = AUTORITATE
Sandale = TRIMITERE
Calitatea de Fiu este restaurata.
Copyright 2014 © inderweid Verlag

3. IERTAREA

Acceptarea de sine, Proclama si PRIMESTE IERTAREA

- Vindecare Interioara si Exterioara
- Eliberare de Demoni
- Fii Plin de Duhul Sfant

v20: „… tatal sau l-a vazut si i s-a facut mila de el;
a alergat la el, l-a imbratisat si l-a sarutat mult.”

