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Mulțumiri

Cartea cu titlul “Schimbat prin Cuvânt” este a doua 
carte pe care Dumnezeu mi-a pus pe inimă să o 
scriu. În primul rând, doresc să-I mulțumesc lui 
Dumnezeu pentru faptul că mi-a dat un scop în 
viață și pentru că mi-a revelat voia Lui în legătură 
cu viața mea. Din nou țin să-i mulțumesc soției 
mele, Anca Pop, care a fost principalul susținător al 
acestui proiect, ajutându-mă să-mi exprim 
gândurile pe care le am în inima mea în cel mai 
simplu mod posibil și pe înțelesul tuturor. 
Mulțumesc din nou Ancăi Borzási pentru ajutorul 
oferit la corectarea cărții și Ramonei Henea pentru 
design și tipărire. Mulțumesc prietenilor mei 
credincioși pe care Dumnezeu i-a pus în jurul meu, 
care mă încurajează întotdeauna să scriu tot ceea ce 
Dumnezeu îmi pune pe suflet. Mulțumesc, de 
asemenea, tuturor celor care mă susțineți online, pe 
Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube. Vă 
mulțumesc pentru încurajările voastre și mă rog ca 
harul lui Dumnezeu să se arate din ce în ce mai 
mult în viața voastră. 
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Cuvânt din înainte

Cuvântul lui Dumnezeu  e Autoritatea Supremă - 
Standardul Unic, Adevărul Absolut - această idee 
este centrul acestei cărți și iese în evidență din 
fiecare filă! Dragostea autorului față de Scriptură e 
nemărginită și e molipsitoare!
De fiecare dată, în orice situație, atenția este 
concentrată pe Cuvântul Absolut, Îndreptorul!
Modul minunat și sincer în care autorul se 
raportează la Cuvântul lui Dumnezeu, te face să te 
îndrăgostești de Scriptură și să începi să o studiezi 
și să-i dai o importanță mai mare!
Anca Borzási
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Introducere 

- Isus e Cuvântul -

Cu toate că m-am născut în România, am înțeles că 
acest lucru nu mă face creștin. Odată ce am realizat 
ceea ce trebuie să cred și apoi ce trebuie să fac să 
devin un creștin, am crezut și am făcut acele lucruri. 
Din momentul din care m-am decis să mă pun în 
slujba lui Dumnezeu cu tot ce am, am primit un 
drag foarte mare pentru Cuvântul lui Dumnezeu, 
Sfânta Scriptură sau Biblia. Din acel moment, nu am 
lăsat Cuvântul lui Dumnezeu la o parte niciodată, 
iar atunci când mi-a fost mai clar care e importanța 
Cuvântului în viața mea, am înțeles că nu pot 
păstra acest lucru doar pentru mine, ci va trebui să-l 
împărtășesc în orice mod posibil și cu alții. Mă simt 
ca și Ieremia, care amintea despre un foc în inima 
lui și care-l împingea să vorbească  poporului 
Cuvintele lui Dumnezeu.

Subiectele pe care le-am abordat în această carte 
sunt lucruri de bază din Cuvântul lui Dumnezeu, 
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lucruri pe care fiecare credincios ar trebui să le 
stăpânească. Această carte nu e un studiu Biblic 
despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci am subliniat 
doar lucrurile principale despre Scriptură. Cu 
siguranță, putem găsi foarte mult material pe 
această temă, însă eu sunt convins că Dumnezeu a 
pus în fiecare dintre noi ceva anume, tocmai ca, 
împreună, să ne completăm. De aceea este 
important ca, atunci când te interesează un subiect 
care se referă la lucrurile lui Dumnezeu, să cauți cât 
mai multe surse posibile, ca astfel să ai o înțelegere 
complexă. Niciun om, oricine ar fi el, nu poate 
înțelege Scriptura, în totalitate, fără ajutorul altor 
credincioși; de aceea a dat Dumnezeu învățători în 
Biserica Sa.

Tot ce veți citi în această carte vine dintr-o 
înțelegere personală a Cuvântului lui Dumnezeu, 
având astfel o originalitate aparte. Deoarece nu 
promovez o anumită confesiune, scopul meu e ca 
cititorul să se îndrăgostească mai mult de Cuvintele 
lui Dumnezeu decât de o anumită confesiune sau 
doctrină. De asemenea, această carte nu-i țintește pe 
teologi, care ar putea avea și ei ceva de învățat, ci pe 

10



credinciosul de rând care se luptă cu dorința de a 
citi și de a înțelege anumite lucruri de bază ale 
Scripturii; de aceea, stilul acestei cărți este unul pe 
cât se poate de simplu, accesibil pentru orice vârstă.

Atunci când aud vorbindu-se de Cuvântul lui 
Dumnezeu, majoritatea oamenilor se gândesc 
imediat la o Biblie. Acest lucru nu e neapărat greșit, 
doar că trebuie să cunoaștem faptul că, ceea ce noi 
numim Biblia, este doar o reprezentare tipărită a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să spun cu 
aceasta că, al Lui Dumnezeu Cuvânt e viu și 
lucrător, nu e doar o informație tipărită pe o foaie. 
Cuvântul lui Dumnezeu e duh de viață pentru cel 
ce-L crede și-L trăiește. De aceea, ne putem expune 
Cuvântului sub diferite forme, cum ar fi: citirea 
Bibliei, o predică online sau într-o adunare, o carte, 
o melodie, o poezie sau vedenii duhovnicești.  E 
important să înțelegem că Scriptura nu e doar o 
carte cu informații, ci este o Persoană; Cuvântul e 
Însuși Isus Hristos.

“La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu 
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” Ioan 1:1
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 “Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi...”
Ioan 1:14

Cum se poate ca o persoană, Isus, să fie un cuvânt, 
Cuvântul lui Dumnezeu? Ca să înțelegem aceasta, 
trebuie mai întâi să înțelegem câteva lucruri despre 
ce este un cuvânt. Cuvântul este o exprimare a ceea 
ce gândim, a dorințelor noastre, a speranțelor 
noastre, a visurilor noastre și așa mai departe. Cu 
ajutorul cuvintelor, arătăm lumii din jurul nostru ce 
e în inima noastră. Nu putem cunoaște o persoană 
care nu vorbește; mai bine spus, nu-i putem 
cunoaște dorințele și aspirațiile unei persoane care 
nu se exprimă în niciun fel. La fel cum cuvintele, pe 
care noi le vorbim sau le scriem, exprimă ceea ce 
gândim și ne dorim, la fel și Isus e exprimarea lui 
Dumnezeu.  

Niciun om nu-L poate vedea sau înțelege pe 
Dumnezeu dacă mai întâi nu I se arată într-un 
anumit fel. Prin Isus Hristos, Dumnezeu ne arată 
gândurile, dorințele și dragostea pe care le are 
pentru noi; Isus e oglindirea lui Dumnezeu. De 
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aceea, Isus spunea că nu face nimic altceva decât 
voia lui Dumnezeu. 
Așa cum cuvintele pe care noi le vorbim exprimă 
exact ceea ce dorim noi să spunem, în același fel 
Isus ni-L arată pe Dumnezeu așa cum dorește El   
să-L vedem. De aceea putem spune că Isus e 
Cuvântul lui Dumnezeu. Isus e exprimarea vizibilă 
a gândurilor unui Dumnezeu pe care noi nu-L 
vedem. Prin Isus, El S-a făcut vizibil. Isus e 
exprimarea Dumnezeului invizibil.

Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu e doar o carte 
de istorie și  nici doar o carte care conține principii 
sănătoase de viață, ci reprezintă o Persoană, am 
decis să încep cu majusculă orice cuvânt care face 
referire la Cuvântul lui Dumnezeu, arătând astfel 
respect și reverență față de El. 
Isus e reprezentarea fizică a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Citind în cele patru Evanghelii, 
observăm că, atunci când Dumnezeu dorește să ne 
vorbească despre milă și dragoste, Îl vedem pe Isus 
practicând vizibil aceste lucruri. Atunci când 
Dumnezeu dorește să ne învețe despre eliberare și 
vindecare, Îl vedem pe Isus făcând aceste lucruri. 
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Când Dumnezeu dorește să ne transmită  ceva, Isus 
face acel lucru. Acțiunile lui Isus sunt Cuvintele lui 
Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu Și-a dorit, Isus a 
spus și a făcut, împlinind astfel toată Legea și 
prorocii.

Luând în considerare aceste lucruri, data viitoare 
când citești Scriptura, nu te uita doar la niște litere 
tipărite pe o foaie, ci gândește-te că fiecare Cuvânt 
scris Îl reprezintă pe Isus Hristos, care este o 
Persoană vie și activă. Ne putem explica astfel de ce 
Cuvântul lui Dumnezeu are așa de mare impact  
de-a lungul istoriei, fiind cea mai citită și cumpărată 
carte de pe mapamond. Te provoc să ai acest gând 
în minte pe parcursul cărții, și anume că fiecare 
pasaj Biblic pe care-l voi cita și despre care voi 
vorbi, Îl reprezintă pe Isus Hristos. 

În această carte ne vom uita la câteva lucruri 
esențiale pe care trebuie să le cunoaștem despre 
Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul meu e ca, odată ce 
înțelegem importanța Cuvântului, să-L prețuim mai 
mult, citindu-L și practicându-L.
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Majoritatea problemelor pe care le avem în viață, fie 
pe plan spiritual, emoțional, fizic sau financiar, sunt 
din cauză că nu avem informația corectă. Dacă nu ai 
informația corectă, nu poți avea soluțiile corecte 
pentru rezolvarea problemelor tale. Scriptura nu o 
să-ți spună ce culoare trebuie să aibă mașina pe care 
dorești să o cumperi, însă conține principii care te 
ajută să iei cele mai bune decizii. 

Oamenii care trăiesc și care au trăit după principiile 
Cuvântului lui Dumnezeu nu au avut doar 
cunoștința pasajelor Biblice, ci au fost oameni de 
impact în societate. Fiindcă Biblia ne învață cum să 
trăim în toate domeniile din viața noastră, vom lua 
întotdeauna cele mai bune decizii atunci când Îi 
respectăm principiile. Odată ce avem informația 
corectă, o să avem și soluții reale și practice, pentru 
ca astfel să putem trăi o viață de calitate prin care 
să-L onorăm pe Cel pe care-L reprezentăm pe acest 
pământ, și anume pe Isus Hristos.
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Autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu

Trebuie să stabilim de la bun început că ceea ce noi 
numim Biblia și ceea ce găsim în Ea, e adevărat și 
chiar e Cuvântul lui Dumnezeu și nu doar o 
poveste scrisă de oameni.

Pentru un credincios nici nu se pune problema cum 
că Biblia nu ar fi Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu 
toți oamenii împărtășesc același entuziasm ca și noi. 
De aceea doresc ca în acest capitol să ne uităm la 
autenticitatea Bibliei. A accepta la nivel conștient, și 
chiar și inconștient, că ceea ce noi numim Biblia 
sunt cuvinte   într-adevăr inspirate de Dumnezeu, e 
absolut vital. Aceasta deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu e baza tuturor lucrurilor. Nu experiența 
cuiva decide ce e adevăr sau nu, ci ceea ce e scris, 
Cuvântul lui Dumnezeu e standardul tuturor 
practicilor și codurilor morale pe care le avem. Iar 
dacă nu suntem siguri că ceea ce avem scris e          
într-adevăr inspirat de Dumnezeu, nu vom avea un 
standard sănătos după care să ne ghidăm. 
Astfel înțelegem de ce de la început diavolul a 
atacat autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu:
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“Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care 
le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis 

Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii 
din grădină’?” Geneza 3:1

De ce face diavolul acest lucru? Fiindcă un om fără 
un standard va asculta de diavol. Trebuie să fim 
conștienți de faptul că, dacă nu ascultăm de 
Dumnezeu, ascultăm de diavol, chiar dacă o facem 
inconștient. Cu aceasta în minte doresc să ne uităm 
la câteva argumente prin care vom înțelege că Biblia 
e într-adevăr Cuvântul inspirat de la Dumnezeu. 
Argumentele pe care le vom studia împreună, au ca 
scop consolidarea convingerii noastre că într-adevăr 
Scriptura e Cuvântul lui Dumnezeu. 

În primul rând doresc să subliniez că ceea ce noi 
astăzi numim Biblia, este o colecție de șaizeci și șase 
de cărți care au fost scrise de-a lungul a o mie cinci 
sute de ani, de către patruzeci de autori. Minunea e 
că majoritatea autorilor, care nu s-au întâlnit 
niciodată, au scris despre același subiect, despre 
salvarea omenirii de sub puterea păcatului, fără să 
se contrazică între ei; ne vom uita mai târziu la 
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câteva dintre aceste aparente contraziceri. De la 
primul scriitor, care e Moise, până la apostolul Ioan, 
fiecare vorbește despre același Dumnezeu și dorința 
Acestuia de a salva omenirea de propriile ei decizii. 

Dacă ne uităm mai atent la cum e compusă Biblia, 
observăm că e împărțită în două părți: Vechiul și 
respectiv Noul Testament. Vechiul Testament 
vorbește despre crearea lumii după care revelează 
înființarea poporului Israel și istoria acestuia până 
la apariția pe scenă a lui Isus. Odată cu apariția lui 
Hristos, Biblia continuă cu ceea ce numim Noul 
Testament, în centrul căruia e viața, moartea și 
învierea lui Isus. Apoi continuă cu primii pași ai 
oamenilor care L-au urmat pe Isus și care au 
răspândit mesajul pe care Isus L-a adus, aceștia 
numindu-se astăzi creștini. 

Principala obiecție a celor necredincioși cu privire la 
Biblie e faptul că Aceasta vorbește de diferite 
miracole sau lucruri supranaturale cum ar fi 
despărțirea Mării Roșii în două, ca un popor întreg 
să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat, sau 
umblarea lui Isus pe apă. Aflându-ne într-o epocă în 
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care omul crede că le cunoaște pe toate, majoritatea 
oamenilor așa-numiți înțelepți, neagă orice 
probabilitate ca aceste lucruri să poată avea loc, 
astfel discreditând Biblia. Ca și credincioși, avem ca 
misiune faptul de a demonstra societății de astăzi că 
Biblia vorbește despre lucruri reale care s-au 
întâmplat și că tot ce e scris în Ea, e relevant pentru 
noi astăzi.

În continuare doresc să scot în evidență impactul 
Cuvântului lui Dumnezeu asupra societății în care 
trăim. Poate cele mai importante dintre acestea sunt 
drepturile omului. Originea drepturilor omului se 
datorează faptului că toți oamenii sunt creați de 
Dumnezeu după asemănarea Lui și, astfel toți au 
aceleași drepturi de a trăi pe acest pământ. 

Legile de bază după care funcționează legislația de 
astăzi se datorează celor zece porunci pe care le 
citim în Biblie, printre care găsim porunci ca și: să 
nu minți, să nu furi și așa mai departe. 
Biblia are un impact enorm în ceea ce numim astăzi 
acte de caritate, în care sunt ajutați oameni din 
punct de vedere material care nu au ce mânca sau 
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unde sta. Acest lucru e foarte puțin observat în 
afara Bibliei. Isus a fost Cel ce a întărit acest aspect 
și mai mult prin pilda Samariteanului, o poveste în 
care un necunoscut ajută pe un altul care se află în 
nevoie. Maria Tereza a scris istorie în ceea ce 
privește aceste acte de caritate, dedicându-și viața 
în a-i ajuta pe ceilalți. Desigur astăzi sunt mulți care 
nu cred în Biblie și practică aceste lucruri, însă 
principiul de a ajuta o persoană în afară de familia 
ta, vine din Biblie. 

Următorul lucru pe care vreau să-l înțelegem e că 
ceea ce avem scris  în Biblie nu sunt povești, ci 
experiențe personale ale unor oameni care au scris 
ce au văzut și auzit cu ochii și urechile lor:

“Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii 
noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu 
privire la Cuvântul vieţii (Isus) – pentru că viaţa a fost 
arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă 
vestim viaţa veșnică, viaţă care era la Tatăl și care ne-a 

fost arătată –, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă 
vestim și vouă…” 1 Ioan 1:1-3
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Ceea ce Ioan ne-a lăsat scris în Biblie, sunt chiar 
experiențele lui personale pe care le-a avut cu Isus, 
pe când Acesta încă umbla ca om pe pământ. Ioan a 
fost de-altfel unul din cei mai apropiați oameni ai 
lui Isus, până acolo că Ioan, la un moment dat, 
spune despre sine că era cel mai iubit de Isus. 
Aceasta arată relația apropiată de prietenie dintre 
cei doi. Vedem că Ioan nu scrie despre cineva 
despre care a auzit, ci despre cineva cu care a 
umblat timp de trei ani și jumătate zi de zi. La fel și 
Petru scrie din experiența lui personală cu Isus:

“În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea 
Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe 

niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut 
noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Căci El a primit 
de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din 
slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care 

zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea.” Și noi înșine am auzit acest glas venind din 

cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.” 
2 Petru 1:16-18
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Petru confirmă că cele scrise nu sunt doar niște 
povești pe care le-a auzit de la altcineva, ci sunt 
lucruri reale care i s-au întâmplat chiar lui. La fel ca 
și Ioan, Petru a fost unul dintre cei mai apropiați 
oameni pe care Isus I-a avut. Dacă dorești să cunoști 
pe cineva sau despre cineva, cel mai bine e să 
întrebi pe cei mai apropiați oameni care au umblat 
cu acea persoană. Petru a fost o persoană care nu a 
scris despre un Isus, despre care a auzit, ci despre 
unul pe care L-a cunoscut personal. Atât apostolul 
Ioan, cât și apostolul Petru sunt martori oculari a tot 
ceea ce Isus a făcut și a zis.

În legătură cu acest subiect al martorilor oculari, 
există o carte scrisă de J. Warner Wallace intitulată
“Cold-Case Christianity”. Acest domn Warner 
Wallace e un fost polițist de criminalistică. Acesta 
folosește tot felul de tehnici în a verifica 
credibilitatea declarațiilor scrise a martorilor oculari 
în diferite cazuri de omor. J. Warner Wallace a 
aplicat aceleași tehnici asupra celor patru cărți ale 
Evangheliei, care sunt scrise în Biblie. În urma 
acestor cercetări domnul Wallace a descoperit că tot 
ceea ce scrie în Biblie sunt relatările unor oameni 
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care au scris exact ceea ce au văzut și au 
experimentat; stilul în care sunt descrise relatările 
nu arată să fie scrise din prisma unor oameni care 
își imaginează acele lucruri. Acest lucru întărește 
foarte mult faptul că ceea ce e scris în Biblie sunt 
relatările unor oameni care, într-adevăr, au vorbit și 
au umblat cu Isus Hristos. Cu toate acestea să fim 
atenți la o afirmație pe care tot Petru o face:

“Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine 
faceţi că luaţi aminte…” 2 Petru 1:19 

Petru ne spune aici că ceea ce ni s-a lăsat în scris e 
mai puternic și mai adevărat decât chiar 
experiențele lui personale. Aceasta înseamnă că al 
lui Dumnezeu Cuvânt e mai presus decât 
experiențele noastre. Acest lucru e datorită faptului 
că experiențele au cauze pe care nu le cunoaștem, 
experiențele noastre fiind de fapt rezultatul 
anumitor lucruri din jurul nostru, iar dacă nu 
cunoaștem care sunt aceste lucruri sau aceste cauze, 
nu vom putea trage concluzii corecte despre 
semnificația experienței pe care am avut-o. Ceea ce 
e scris însă, se poate analiza și testa practicând acele 
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lucruri, pe când anumite experiențe nu le poți 
reproduce când dorești. Oamenii care merg după 
experiențe au, de obicei, mai multe întrebări fără 
răspuns decât cei care merg după ceea ce e scris în 
Scriptură. 

“Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci 
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul 

Sfânt.” 2 Petru 1:21

De asemenea ni se vorbește despre faptul că 
oamenii au scris  Biblia fiind inspirați de Duhul 
Sfânt. Aceasta înseamnă că ceea ce noi avem astăzi 
în Biblie nu e o adunătură de povești scrise de tot 
felul de oameni după imaginația lor, ci sunt lucruri 
inspirate de Dumnezeu. Prin inspirație ne referim la 
faptul că Dumnezeu le-a dat subiectul și cunoștința 
spirituală a ce să scrie fiecare autor în parte; în 
același timp fiecare autor și lăsat amprenta lui 
personală datorită caracterului fiecăruia. 

Acestea fiind spuse, doresc să combat unul dintre 
cele mai puternice argumente care sunt aduse 
împotriva Bibliei, și anume: “din cauză că Biblia e 
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scrisă de oameni, conține multe greșeli și 
contradicții, astfel nu are cum să reprezinte 
Cuvântul lui Dumnezeu”.
În legătură cu anumite greșeli de tipar, de 
punctuație sau de traducere, trebuie să înțelegem că 
puterea Bibliei nu stă în litera scrisă, ci în 
semnificația literei; puterea Bibliei constă în mesajul 
pe care ni-L dă. Nu e important să ne concentrăm 
asupra literelor sau punctuației, ci asupra a ceea ce 
ele reprezintă, astfel nu vom avea o problemă 
atunci când vedem că lipsește o virgulă sau un 
cuvânt nu e tradus corect. Puterea e în contextul 
pasajului, nu în literele cuvintelor. De aceea nu e 
important în ce limbă sau în ce traducere citești 
Biblia atâta timp cât contextul pasajului e înțeles 
corect. Și, niciun adevăr Biblic, important, nu e 
prezent doar într-un singur pasaj Biblic; despre 
acest lucru vom vorbi în următorul capitol intitulat 
“Mărturia Scripturilor”. 
Vreau să menționez faptul că se poate ca atunci 
când citim Biblia să dăm peste pasaje care aparent 
se contrazic. Atunci e important să înțelegem că 
problema nu e cu Biblia, ci cu înțelegerea noastră. 
Dar haideți să ne uităm la câteva exemple ca să 
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înțelegem mai bine acest aspect. Pavel scrie 
credincioșilor din Roma următorul lucru:

“Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit 
prin credinţă, fără faptele Legii.” Romani 3:28

Iar Iacov într-o altă scrisoare spune:

“Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și 
nu numai prin credinţă.” Iacov 2:24

Pentru mulți aceste pasaje se contrazic fiindcă unul 
spune că suntem neprihăniți prin credință ”fără 
faptele Legii”, iar celălalt pasaj spune că suntem 
neprihăniți ”prin fapte”. Adevărul e că suntem 
socotiți neprihăniți, adică nevinovați de păcatele 
săvârșite, prin credință, însă această credință se 
demonstrează prin fapte. Pasajul din Romani 
vorbește despre „faptele Legii” care nu aduc 
neprihănirea și nu vorbește de faptele făcute în 
credință. Iar Iacov spune că: „nu numai prin 
credință”, adică nu exclude credința. Aceste două 
pasaje completează imaginea despre ce înseamnă să 
fii socotit neprihănit prin credință. Pavel, în cartea 
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Romani, vorbește despre primul pas, care este 
credința, pe când Iacov vorbește despre ceea ce 
trebuie să urmeze o credință autentică. Biblia nu se 
contrazice, ci se completează. De aceea orice pasaj 
pe care-l citim și, aparent, se contrazice unul cu 
celălalt, înainte să discredităm Biblia, am face mai 
bine să căutăm armonia dintre acele pasaje și nu 
contrazicerea, astfel vom avea o înțelegere mai 
completă asupra anumitor pasaje din Biblie. 
Desigur, întotdeauna vor fi oameni pe care nu-i 
interesează adevărul, ci doar să-și susțină punctul 
de vedere. 
O altă aparentă contrazicere o găsim în a doua și a 
treia carte din Biblie: 

“Și Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l 
facă poporului Său.” Exodul 32:14 

“Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, Nici un fiu al 
omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face?…”

Numeri 23:19 

Contradicția pe care o putem observa din aceste 
pasaje e că unul spune că lui Dumnezeu I-a părut 
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rău cumva pentru ceea ce i s-a întâmplat poporului, 
iar cel de-al doilea pasaj spune că lui Dumnezeu 
nu-I pare rău niciodată de ceea ce  spune și face. 
Răspunsul îl găsim în contextul acestor pasaje. În 
pasajul din Exod e vorba despre faptul că poporul a 
păcătuit și merită să fie pedepsit, însă pentru că 
Dumnezeu e un Dumnezeu al milei și al dragostei, 
a ales să-i ierte. În cel de-al doilea pasaj, cel din 
Numeri, e vorba despre faptul că Dumnezeu a 
binecuvântat poporul Israel și, pentru că Dumnezeu 
e un Dumnezeu al milei și al dragostei, El nu-Și va 
retrage binecuvântarea de la ei, adică lui Dumnezeu 
nu-I pare rău de binele pe care a promis că-L face. 
Vedem deci, cât de important e să cunoști contextul 
pasajelor, dar și mai important e să cunoști 
caracterul lui Dumnezeu. Aceste lucruri ne vor 
ajuta să înțelegem alte pasaje ca și acestea. 

Să ne mai uităm la un exemplu de o astfel de 
aparentă contrazicere ca să observăm importanța 
contextului unui pasaj și de a fi deschis spre 
înțelegerea Bibliei:
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“Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în 
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care 

este în ceruri.” Matei 7:21 

“Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit.” Faptele Apostolilor 2:21 

În aceste pasaje contrazicerea constă în faptul că în 
Matei spune că nu e de ajuns să spui “Doamne, 
Doamne” ca să fii mântuit, însă în Faptele 
Apostolilor e de ajuns să chemi “Numele 
Domnului” ca să fii mântuit. Întrebarea e: este de 
ajuns sau nu să chemi Numele Domnului dacă 
dorești să fii mântuit? Din nou, răspunsul e în 
contextul pasajelor. În cel din Matei, Isus spune că 
nu e de ajuns să spui “Doamne, Doamne” dacă vrei 
să fii mântuit, referindu-Se la acei oameni care zic 
doar din gură însă nu demonstrează acest lucru și 
cu fapta. Pe când în Faptele Apostolilor, Petru 
răspunde unor oameni care sincer vor să-L urmeze 
pe Hristos. Petru spune acelor oameni că, dacă sunt 
sinceri în dorința lor, primul pas e să cheme 
“Numele Domnului”. Însă dacă citim mai departe 
vom vedea că acești oameni au demonstrat că sunt 

30



sinceri în proclamarea lor prin faptul că s-au 
botezat în apă și nu au rămas doar la chemarea 
Numelui Domnului. 
Așadar, acest principiu al contextului unui pasaj îl 
putem aplica tuturor pasajelor Biblice care aparent 
se contrazic, ca astfel să găsim armonia dintre 
acestea, nu contrazicerea. Dar cum spuneam: 
întotdeauna vor fi oameni care nu vor să afle 
adevărul, ci doar să-și demonstreze părerea. Un alt 
argument puternic prin care putem demonstra că 
Biblia într-adevăr e Cuvântul lui Dumnezeu, e 
argumentul istoric. Între 1946-1957 s-au găsit în 
Israel la Marea Moartă o serie de manuscrise care 
sunt copii ale Vechiului Testament pe care-l avem 
astăzi scris în Biblie. Printre aceste manuscrise s-a 
găsit o copie a prorocului Isaia. Data în care a fost 
scris acel document e 100 de ani înainte de a se 
naște Isus Hristos. De ce e acest lucru așa de 
important pentru noi astăzi? Fiindcă, odată ce s-a 
făcut o comparație între acel document și copiile 
Bibliei pe care le avem noi astăzi, s-a putut constata 
că, între acel document vechi de peste două mii de 
ani, care e expus astăzi într-un muzeu din Israel și 
ceea ce avem noi astăzi scris în Bibliile noastre, se 
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găsesc diferențe minuscule; și acestea sunt cu 
referire la exprimarea numelor de persoane sau 
localități. Alte diferențe dintre aceste copii sunt că 
se folosesc sinonime ale unui anumit cuvânt, însă în 
context fiecare pasaj are același înțeles. 

Un alt lucru prin care găsirea acestor documente de 
la Marea Moartă ne ajută să credem că Biblia e 
Cuvântul lui Dumnezeu, e prin faptul că se 
vorbește în detaliu despre un om care va suferi 
pentru poporul Lui. Astăzi știm că e vorba despre 
Isus care a împlinit cu acuratețe cele prezise de 
prorocul Isaia.  Isus însă nu a împlinit doar 
prezicerile sau prorociile din cartea Isaia, ci și 
prorociile din alte cărți cum ar fi bine-cunoscuții 
Psalmi, acest lucru contribuind la credibilitatea 
Bibliei.
Să ne uităm doar la două exemple:

“Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu 
vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.” 

Psalmul 16:10
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În acest pasaj ni se vorbește despre un om al lui 
Dumnezeu care aparent a murit, însă nu va putrezi, 
aceasta arătând o înviere a acelui om. Isus a fost 
singura persoană din Istorie despre care se vorbește 
că a înviat din morți fără să mai moară din nou. 
Poate nimeni nu va demonstra științific faptul că 
Isus într-adevăr a înviat, însă se poate demonstra că 
trupul Lui nu a fost găsit niciodată și sunt martori 
oculari care au scris despre faptul că L-au văzut viu 
după răstignirea Lui. 

“Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau 
târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și 

picioarele; toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă 
pândesc și mă privesc;” Psalmul 22:16-17

În acest pasaj se vorbește despre cum picioarele și 
mâinile urmau să fie străpunse. Isus a murit pe 
Cruce exact în această manieră. E interesant de 
observat că această metodă de pedeapsă a apărut la 
sute de ani după ce a fost scrisă în cartea Psalmilor; 
romanii au fost cei ce au introdus pedeapsa pe 
cruce. Cartea Psalmilor a fost scrisă între o mie și 
cinci sute de ani înainte ca Isus să Se nască.
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De altfel, Isus a împlinit peste 350 de profeții care 
au fost scrise de către oameni inspirați de Duhul 
Sfânt înainte ca El să Se fi născut. Profețiile sunt 
preziceri despre viitor dintre care multe s-au 
împlinit, iar altele le putem vedea împlinindu-se în 
timpul vieții noastre. 
Vorbind de profeții, dacă ne uităm în pasajul din 
Isaia, manuscris care a fost găsit la Marea Moartă, 
putem citi următorul lucru:

“Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu și el va 
împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să 

fie zidit iarăși!» și despre Templu: «Să i se pună 
temeliile!»”Isaia 44:28

În acest pasaj din Isaia ni se descrie un moment 
istoric în care Cirus, un împărat al Persiei antice, e 
numit pe nume înainte de a se naște. Isaia profețea 
despre faptul că Cirus avea să poruncească 
reconstruirea Ierusalimului. Ce trebuie să înțelegem 
e că, pe când Isaia scria aceste lucruri, Ierusalimul 
încă era în picioare. Și, dacă urmărim în Biblie, dar 
și în istorie, Ierusalimul a fost distrus de imperiul 
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Babilon și reconstruit la porunca lui Cirus. Isaia a 
prezis acest lucru cu 200 de ani înainte să se 
întâmple. Toate aceste lucruri întăresc argumentul 
că Biblia care a fost scrisă de oameni, a fost inspirată 
de Dumnezeu care cunoaște viitorul.

Un alt argument care întărește faptul că Biblia chiar 
e inspirată divin, e că ceea ce a fost scris cu mii de 
ani în urmă, știința începe să confirme doar recent.  
Pentru aceasta doresc să ne uităm la câteva 
exemple: 

“El întinde miazănoaptea asupra golului și spânzură 
Pământul pe nimic.” Iov 26:7

În acest exemplu, Biblia vorbește despre faptul că 
pământul e spânzurat pe nimic, cu alte cuvinte, 
plutește în aer. Cartea Iov e socotită ca fiind cea mai 
veche carte din întreaga Biblie. Oare când a 
demonstrat știința că pământul într-adevăr plutește 
în aer? De abia când oamenii au ajuns în spațiu ca 
să vadă acest lucru cu ochii lor, în anul 1961; mii de 
ani după ce Biblia făcea această afirmație, știința a 
demonstrat-o.
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“Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai 
plimbat tu prin fundurile adâncului?” Iov 38:16

În aceeași carte a lui Iov este scris că se pot găsi 
izvoare în mare. Și acest lucru a fost descoperit 
destul de recent; undeva s-a descoperit că se pot 
vedea chiar și cascade în mare. Acest lucru are loc 
acolo unde apa rece se întâlnește cu cea caldă.
Acestea sunt doar două dintre multe alte exemple 
prin care am putea arăta faptul că ceea ce a fost 
scris în Biblie cu mii de ani în urmă, știința doar 
acum confirmă. Cel ce a scris cartea Iov nu avea 
cum să cunoască aceste lucruri dacă nu i-ar fi fost 
revelate de către Însuși Creatorul.

Toate aceste argumente demonstrează că Biblia are 
o sursă divină, de aceea putem spune cu certitudine 
că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea 
putem să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu și 
să ne ghidăm viața după El. 
După cum spuneam la început, a crede și a fi 
convins că Biblia chiar a fost inspirată de către
Dumnezeu, trebuie să stea la baza oricărei credințe. 
De aceea astăzi Biblia și ceea ce e scris în Ea, e așa 
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de atacat, fiindcă diavolul știe foarte bine că, odată  
ce reușește să-i convingă pe oameni că Biblia e doar 
o carte de povești, aceștia vor fi o pradă ușoară 
pentru el. Dacă Biblia e standardul și ni se ia acest 
standard, atunci cine decide ce e bine și ce e rău în 
această lume? Oamenii care sunt la conducere. Și 
cine dintre noi știe ce filozofie de viață are fiecare 
dintre acei oameni care se află la conducere? 
Problema nu sunt armele, ci oamenii din spatele 
armelor, oamenii care nu au un standard care vine 
de la Dumnezeu, ci îl au pe al lor propriu.  O 
națiune fără Cuvântul lui Dumnezeu se va îndrepta 
din ce în ce mai mult spre un haos total și exact 
acest lucru îl dorește diavolul. Responsabilitatea 
credincioșilor de astăzi e mai mare ca niciodată, e 
aceea de a arăta oamenilor că, trăind conform 
Bibliei, e net superior stilului de viață a celor ce   
nu-L urmează. Dar ca un credincios să poată face 
acest lucru, întâi trebuie să fie el complet convins că 
Biblia chiar e adevărul suprem și că orice deviere de 
la Aceasta poate produce grave consecințe. 

Cuvântul lui Dumnezeu e fundația pe care toate 
filozofiile și principiile noastre de viață ar trebui să 
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se bazeze. Orice principiu sau idee despre viață am 
avea ca și credincioși, dacă se opune Cuvântului lui 
Dumnezeu, atunci nu poate fi unul sănătos; acest 
lucru e valabil și atunci când vorbim de ritualuri 
religioase sau anumite tradiții care nu ajută omul să 
se apropie de Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu a 
fost întotdeauna să fie cât mai accesibil oamenilor, 
însă din cauză că unii lideri religioși au înlocuit 
Biblia cu tradițiile lor, au îngreunat sau chiar au 
blocat accesul oamenilor de a veni la Hristos. 

Desigur, sunt mai multe argumente pe care le-am 
putea folosi prin care să demonstrăm că Biblia e 
autentică și inspirată de un Dumnezeu pe care nu-L 
vedem, însă Îl putem experimenta personal dacă 
alegem să ne deschidem inima față de El. Ar fi de 
exemplu argumente arheologice care demonstrează 
că ceea ce e scris în Biblie sunt lucruri care            
într-adevăr au avut loc și sunt istorici necreștini 
care vorbesc în detaliu de Isus.

A fi convins că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu e 
absolut necesar în ceea ce privește o viață de 
credință trăită corect care va produce rezultate 

38



sănătoase în viața aceluia ce o practică. Biblia sau 
Sfânta Scriptură e Cuvântul lui Dumnezeu care, la 
rândul  Lui, e Isus Hristos, Isus Hristos care e 
exprimarea Dumnezeului nevăzut. La urma urmei 
aceasta e și bătălia diavolului în a demonstra că 
Biblia nu e adevărată, ca astfel să blocheze accesul 
oamenilor către singura soluție, către Isus Hristos.
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Mărturia Scripturilor

În acest capitol ne vom uita la câteva lucruri de 
bază care ne vor ajuta să înțelegem mesajul pe care 
Biblia ni-l descoperă. Desigur, este aproape 
imposibil să nu avem prejudecăți sau câteva idei 
preconcepute atunci când citim un anumit text; 
fiecare om citește Biblia cu “ochelarii” lui, aceștia 
reprezentând religia, doctrina, credința sau 
încredințările pe care le are. 
Ca să fim siguri că ceea ce citim înțelegem corect, 
acele lucruri trebuie trăite și experimentate. Practica  
e ceea ce demonstrează că un anumit lucru este real 
și relevant. Desigur, sunt multe lucruri în Biblie pe 
care nu le putem experimenta decât după ce 
murim, cum ar fi, de exemplu, cerul. Însă 
majoritatea principiilor și învățăturilor despre care 
citim în Cuvântul lui Dumnezeu sunt relevante 
chiar și pentru noi astăzi și pot fi, astfel, 
experimentate. 
Cu toții suntem conștienți de faptul că există, în 
rândul creștinilor, mai multe forme de a-și exprima 
credința, sau denominații, cum sunt numite acestea. 
Acest lucru se întâmplă datorită faptului că fiecare 
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denominație accentuează o anumită parte a Bibliei. 
Așadar, dacă nu ești sigur că o anumită doctrină a 
credinței tale e corectă sau nu, pune-o în practică. 
Spun acest lucru deoarece creștinismul nu are de-a 
face doar cu lucrurile care se vor întâmpla după ce 
vom muri, ci și cu lucrurile cu care ne confruntăm 
astăzi, cum ar fi: probleme de relație în familie, în 
căsnicie, cu colegii de muncă, depresie, bani, 
comportamentul nostru în fața oamenilor, sănătate 
ș i așa mai departe. De aceea, principala 
responsabilitate a fiecărui credincios e ca, mai întâi, 
să-și demonstreze lui însuși că ceea ce citește, este 
real. 
La un moment dat, Isus ne spune că adevărul, care 
e Cuvântul lui Dumnezeu, pe care-L cunoaștem, ne 
face liberi. Cunoașterea la care face referire Isus nu 
e acea cunoaștere intelectuală a Scripturii, ci se 
referă la o revelație, o cunoaștere duhovnicească. 
După cum am văzut în introducere, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu e doar o carte de istorie și de pilde 
interesante, ci reprezintă o Persoană reală și vie, și 
anume pe Isus Hristos, care a fost exprimarea 
vizibilă a unui Dumnezeu pe care omul nu-L poate 
vedea cu ochii. Această înțelegere duhovnicească o 
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putem primi doar cu ajutorul Duhului Sfânt, care 
ne face să înțelegem nu ceea ce este scris, ci ceea ce 
e în spatele literelor, și anume semnificația și 
importanța lucrurilor care sunt scrise. 
Prea mulți credincioși sunt concentrați asupra 
literelor din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ei 
memorează pasaje întregi din Cuvântul lui 
Dumnezeu și desigur, acest lucru nu e rău; și eu 
personal am început să memorez Psalmii și anumite 
pasaje din cartea Isaia. Problema e că aceștia se 
mulțumesc cu atât, fără să se gândească și să 
mediteze la profunzimea pasajelor pe care le-au 
memorat, iar astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu are 
nicio putere în viața lor, aceasta pentru că puterea 
Scripturilor nu stă în memorarea pasajelor, ci în 
aplicarea lor. 

Să luăm ca exemplu un om care e venit proaspăt la 
credință; cum e cel mai bine să înceapă acesta să 
abordeze Scripturile? Sunt șaizeci și șase de cărți; cu 
care să înceapă? Majoritatea încep cu Geneza. De ce 
fac acest lucru? Pentru că se uită la Biblie ca la o 
carte oarecare, și de unde începi să citești orice 
carte? De la început, bineînțeles! Problema celor 

43



nou veniți la credință e că, atunci când ajung la 
cartea Levitic sau Numeri, abandonează să mai 
citească. De ce? Pentru că ceea ce citesc nu are nicio 
relevanță cu ce se întâmplă astăzi în jurul lor. 
Nimeni nu mai aduce jertfe de animale, nimeni nu 
mai numără neamul din care se trage și așa mai 
departe. De aceea, cel mai bine pentru un om nou 
venit la credință este să înceapă cu citirea 
Evangheliilor din Noul Testament. Sunt patru la 
număr și relatează viața, moartea și învierea lui Isus 
Hristos, acesta fiind și mesajul care a produs 
credința în inima acelui om și care l-a determinat să 
citească Biblia. Cel mai bine ar fi să citească 
Evanghelia relatată de Marcu, care conține doar 
șaisprezece capitole. În această relatare, noul venit 
la credință primește informația de bază, scurt și la 
subiect. 
Odată ce a citit Evanghelia pe care a scris-o Marcu,  
sugerez să continue cu cartea Faptele Apostolilor, 
care e o continuare directă a Evangheliilor. În 
această carte vedem comportamentul credincioșilor 
după înălțarea lui Isus Hristos și coborârea Duhului 
Sfânt. Cartea Faptele Apostolilor e importantă 
fiindcă e oarecum modelul după care ar trebui să fie 
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și astăzi Bisericile. Din păcate, însă, e o diferență 
destul de mare între Biserica de atunci și Cea de 
astăzi, însă abordarea acestui subiect necesită o altă 
carte scrisă. În această carte a Faptelor Apostolilor 
învățăm cum ajunge un om oarecare să devină un 
credincios sau un creștin. Acest lucru se face prin 
pocăință, botezul în apă, după ce acesta a auzit 
Evanghelia, și primirea Duhului Sfânt. De fapt, 
această carte subliniază lucrurile de bază despre ce 
este creștinismul și cum ar trebui să arate el astăzi. 
După ce a parcurs și cartea Faptelor Apostolilor, e 
nevoie de puțină doctrină ca să înțeleagă cum să 
pună în practică toate informațiile pe care le-a 
descoperit până acum. Sugestia mea e să citească 
scrisoarea pe care a scris-o fratele lui Isus, Iacov. 
Aceasta conține doar cinci capitole cu învățături de 
bază. Iacov vorbește despre credință, supunere, 
rugăciune, mărturisirea păcatelor, despre cum să ne 
împotrivim diavolului, ce să facem dacă suntem 
bolnavi fizic, cum să procedăm cu un credincios 
care a “deviat” de la credință și multe altele. E o 
scrisoare foarte simplă și directă. După aceasta, cel 
mai bine ar fi citirea întregului Nou Testament, 
începând cu cele patru Evanghelii și până la 
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Apocalipsa; iar abia apoi citirea Vechiului 
Testament. Acest lucru e important deoarece, odată 
ce există o înțelegere generală a scopului pentru 
care Isus a venit pe pământ, Vechiul Testament va 
avea mai mult sens, mai ales când e vorba de jertfe 
și de profeții. 

În continuare doresc să ne uităm la câteva “unelte” 
sau “metode” pe care le putem aplica în timp ce 
citim Cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne fie mai clare 
pasajele pe care le citim. 
Primul lucru pe care îl recomand este să punem 
întrebări textului pe care-l citim. E important să 
înțelegem că răspunsurile pe care le primim din 
Cuvântul lui Dumnezeu depind de întrebările pe 
care le punem. Principiul la care fac referire e că, 
necăutând, nu putem găsi, sau cum spune Isus: 
“bate și ți se va deschide”; de aceea, e bine să 
punem cât mai multe întrebări pasajelor pe care 
dorim să le înțelegem.  
Unul dintre principalele motive pentru care Isus a 
venit pe pământ a fost ca să ni-L arate pe Tatăl, 
adică pe Dumnezeu; ne amintim că Isus a fost 
expresia vizibilă a lui Dumnezeu. Având acest gând 
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în minte, prima întrebare pe care ar fi bine să o 
punem unui text atunci când îl citim este: “Ce îmi 
spune acest pasaj despre Dumnezeu, Tatăl?” E așa 
de important să ai o cunoaștere corectă despre 
Dumnezeu, fiindcă acest lucru îți va determina 
întreaga viață de credință. Unii, care cunosc doar un 
Dumnezeu mânios, vor fi foarte aspri cu cei din 
jurul lor, iar unii care cunosc un Dumnezeu care e 
doar dragoste, își vor permite toate lucrurile, chiar 
dacă acele lucruri sunt păcate. De aceea, e atât de 
important să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum 
ni-L arată Scriptura, și nu cum ne este descris de 
alții. 
O altă sugestie importantă, pe care trebuie să o 
aplicăm unui text biblic atunci când îl citim, e să 
identificăm persoana care vorbește. Acest lucru e 
deosebit de important, fiindcă, de multe ori, Biblia 
doar înregistrează ceea ce o anumită persoană 
spune; acelea pot fi lucruri pe care noi nu trebuie să 
le luăm ca adevăr biblic.

De asemenea, putem să întrebăm cui i se adresează 
acel pasaj pe care-l citim. E important să luăm în 
considerare persoana și contextul în care 
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Dumnezeu vorbește. De exemplu: Dumnezeu a 
cerut lui Avraam să-l aducă pe Isaac, fiul său, ca 
jertfă. Acesta a fost un test din partea lui Dumnezeu 
pentru Avraam. Astăzi, Dumnezeu nu va mai cere 
acest lucru nimănui, fiindcă Isus a fost Jertfa 
Supremă pentru noi. De asemenea, când citim 
despre a aduce jertfe de animale pentru păcate, nu 
mai e nevoie ca noi să facem acest lucru, fiindcă 
Isus e acea jertfă pentru noi astăzi. Acest principiu e 
important să-l aplicăm mai ales când citim Vechiul 
Testament. Desigur, sunt multe lucruri în Vechiul 
Testament care și astăzi ar trebui puse în practică, 
însă totul depinde de context sau dacă acel lucru a 
fost deja împlinit în Noul Testament. 
Acestea sunt doar câteva “unelte” importante pe 
care trebuie să le avem în minte atunci când citim 
un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura nu 
e gândită ca să fie citită regulat cu scopul de a o 
parcurge cât mai repede; Dumnezeu nu ne dă 
puncte spirituale bazate pe cât de mult am citit din 
Biblie. Cel mai important e să înțelegem ceea ce 
citim și să aplicăm acele lucruri în viața noastră. 
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În continuare, vreau să ne uităm la o altă metodă 
care ne ajută să înțelegem Scriptura mai bine,  
metodă care e enunțată și în titlul acestui capitol: 
„Mărturia Scripturilor”. Acest principiu ne va ajuta 
să interpretăm sau să înțelegem mai bine un anumit 
lucru din Cuvântul lui Dumnezeu.  De ce e 
important să înțelegem acest principiu al “Mărturiei 
Scripturilor”? Fiindcă acesta ne va feri de 
„pescuirea versetelor” din Cuvântul lui Dumnezeu, 
adică ne va feri să luăm un verset din Cuvântul lui 
Dumnezeu și să facem o doctrină bazată pe el. 
Să vedem la ce mă refer când vorbim de „Mărturia 
Scripturilor”. 

                                                                                  
“Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe 
mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns 

ca să fie osândit cineva la moarte." Numeri 35:30.   

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, orice om care 
e judecat pentru o anumită faptă, nu poate fi 
judecat decât pe baza a cel puțin doi sau trei 
martori. Același lucru e valabil când vorbim de 
interpretarea pasajelor din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Orice pasaj pe care-l citim și din care dorim să 
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tragem o concluzie sau o învățătură,  trebuie 
susținut de cel puțin încă unul sau două pasaje care 
spun același lucru. 

“Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi 
inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 

doi sau trei martori.” Matei 18:16 

Orice doctrină sau învățătură trebuie să aibă cel 
puțin încă unul sau două pasaje care susțin același 
lucru. Așadar, dacă am citit un pasaj din Cuvântul 
lui Dumnezeu și am înțeles un anumit lucru, înainte 
să-l împărtășim cu alții, e important să ne asigurăm 
că mai găsim cel puțin încă unul sau alte două 
pasaje care ne susțin interpretarea. 

“În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este 
adevărată: deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, și 
despre Mine mărturisește și Tatăl, care M-a trimis.” 

Ioan 8:17-18 

Chiar vorbele lui Isus au ca bază acest principiu. Și 
dacă Isus folosea acest principiu în interpretarea și 
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validarea celor spuse de El, cu siguranță și noi 
trebuie să respectăm același principiu. 

“Vin la voi pentru a treia oară. „Orice vorbă să fie 
sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” 

2 Corinteni 13:1 

Pavel vorbește despre același lucru atunci când le 
spune celor din Corint că orice vorbă (învățătură) 
trebuie să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei 
martori. Același lucru e valabil când cineva vine   
să-ți dea o interpretare dintr-un anumit pasaj; 
întotdeauna întreabă care sunt celelalte pasaje care 
susțin punctul lui de vedere.  Dacă folosim acest 
principiu al „Mărturiei Scripturilor”, vom fi feriți de 
multe doctrine false. 

Odată ce am stabilit nevoia de mărturie a 
Scripturilor, următorul aspect pe care doresc să-l 
anal izăm este principiul că Scriptura se 
interpretează cu Scriptura. Orice doctrină sau 
interpretare a pasajelor din Cuvânt trebuie dovedită 
și înțeleasă cu ajutorul altor pasaje. Acest principiu 
îl vedem chiar la Isus. 
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“Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu 
inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! 
Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre 

în slava Sa?” Și a început de la Moise și de la toți 
prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu 

privire la El.” Luca 24:25-27 

Isus a dovedit ucenicilor că El e Hristosul, dar nu cu 
ajutorul istoriei sau al poveștilor, ci cu Însăși 
Scriptura. Orice interpretare pe care o sustragem 
din Cuvânt poate fi validată ca fiind adevărată, 
doar cu ajutorul altor pasaje din Scriptură. 

   “Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile 
de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și 

lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie 
din morți. „Și acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, 

„este Hristosul.” Faptele apostolilor 17:2-3

Pavel aplica acest principiu atunci când dovedea 
iudeilor că Isus era într-adevăr Mesia Cel promis. El 
nu încerca să apeleze la partea logică umană, ci la 
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partea duhovnicească, iar acest lucru îl putem face 
doar cu Scriptura. 

 “Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat 
să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. 

Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, 
pe cei ce crezuseră; căci înfrunta cu putere pe iudei 

înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Isus este 
Hristosul.” Faptele apostolilor 18:27-28                            

                
Același lucru trebuie să-l facem și noi atunci când 
interpretăm anumite pasaje din Cuvântul lui 
Dumnezeu sau atunci când cineva ne dă o 
interpretare din Scripturi. 

E necesar să menționez importanța citirii în context  
a pasajelor pe care le folosim pentru interpretare. Să 
luăm întotdeauna în considerare dacă ceea ce se 
vorbește în acel pasaj e aplicabil pentru noi astăzi 
sau nu, aceasta deoarece multe lucruri au fost scrise 
pentru anumiți oameni și pentru anumite perioade. 
Botezul lui Ioan este un exemplu, astăzi toată lumea 
botezându-se în Numele lui Isus, nu al lui Ioan.
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E așa de important să interpretăm Cuvântul lui 
Dumnezeu corect, fiindcă aceasta ne conduce spre o 
viață de credință trăită corect.
De asemenea, dacă ceea ce predici nu se poate 
demonstra prin fapte, e doar religie. Ceea ce noi 
predicăm, trebuie să se demonstreze prin fapte, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu e doar 
poveste, ci realitate spirituală care are un impact 
uriaș asupra lucrurilor fizice. Noi predicăm un 
Dumnezeu real și viu, care e implicat direct în 
viețile noastre. 

Nu știu din ce denominație religioasă faci parte, 
însă, dacă ceea ce citești și spui altora, nu se vede în 
viața ta,  atunci problema e ori la doctrina ta, ori la 
faptul că nu crezi ceea ce citești; spun aceasta 
deoarece credința se demonstrează prin fapte, iar 
Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrează, adică are 
efect în viața celui ce-L aplică. Niciun om nu poate 
să spună că are o înțelegere deplină a tuturor 
lucrurilor din Scriptură, și chiar Biblia ne spune că 
într-adevăr cunoaștem doar în parte lucrurile. Însă,  
dacă ceea ce spui se vede și poate fi practicat, atunci 
nu mai e nevoie să fie discutat. 
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Schimbat prin Cuvânt - Înnoirea minții

Fiecare om dorește un progres în viața lui, fie că e 
vorba despre nivelul intelectual, stabilitate 
emoțională, un caracter puternic, creștere spirituală 
sau oricare alt domeniu din viața lui. În acest 
capitol ne vom uita la impactul pe care Scriptura, 
sau mai bine spus înțelegerea Scripturii, o are 
asupra modului în care progresăm în viața noastră. 
Fie că vrem sau nu, acumulăm informație; aceasta e 
procesată de mintea noastră, afectându-ne 
comportamentul. Acest lucru e important deoarece 
așa cum gândim, așa vom și trăi. Majoritatea 
oamenilor încearcă să-și schimbe comportamentul, 
însă fără să-și schimbe și gândirea sau modul de a 
vedea lucrurile. Dacă dorim să ne corectăm un 
anumit comportament, mai întâi trebuie să 
înțelegem ce anume ne determină să facem acel 
lucru. Acțiunile sunt doar un produs al lucrurilor 
pe care le gândim, iar dacă reușim să schimbăm 
modul în care gândim, vom reuși să ne schimbăm și 
comportamentul. De aceea, singurul lucru pe care 
Dumnezeu Și-l dorește de la noi e inima, adică 
mintea noastră, fiindcă odată ce-I dăm inima lui 
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Dumnezeu, toate lucrurile se vor subordona. Pavel 
ne atenționează de nenumărate ori, nu doar să nu 
facem anumite lucruri, dar și de ce să nu le facem: 
pentru că suntem „îmbrăcați cu omul cel nou”. Ce 
înseamnă aceasta? Înseamnă că, odată ce ne-am 
pocăit în fața lui Dumnezeu, omul cel vechi a murit 
și am devenit o nouă persoană. Această lucrare este 
una duhovnicească și nu e imediat vizibil ceea ce s-
a întâmplat atunci când Duhul Sfânt a venit în noi. 
Trupește, suntem la fel, chiar și din punct de vedere 
i n t e l e c t u a l , fi i n d c ă s c h i m b a r e a e u n a 
duhovnicească . Trebuie să în țe legem ce 
transformări au loc în duhul nostru. Scopul final e 
să se reflecteze în acțiunile și vorbele noastre ceea ce 
a avut loc în interior, însă nu putem face acest lucru 
dacă, mai întâi, nu suntem conștienți de toate 
lucrurile care s-au schimbat în duhul nostru. De 
aceea ne îndeamnă Pavel să ne înnoim mintea spre 
cunoașterea a ceea ce este în noi astăzi. 

“Și așa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost 
sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului 

Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.”    
1 Corinteni 6:11 
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Pavel spune că am fost spălați, am fost sfințiți și 
făcuți neprihăniți. Necunoscând aceste lucruri, vom 
trăi ca și cum nu am fi fost niciodată curățați; numai 
din Cuvântul lui Dumnezeu putem afla ce s-a 
întâmplat de fapt în duhul nostru. Aici intervine 
principiul despre care am vorbit la început: așa cum 
gândim, vom și acționa. Dacă nu ne vedem în 
mintea noastră ca fiind curați, sfinți și neprihăniți, 
înseamnă că ne vedem murdari și păcătoși. 
Problema acestui mod de gândire este că,   
văzându-ne păcătoși, vom trăi ca atare, chiar dacă 
în inima noastră dorim cu sinceritate să trăim ca 
sfinți. E imposibil să ne comportăm diferit față de 
cum ne vedem. 

Nici noi, nici biserica din care facem parte, nici 
liderii noștri și nici părinții noștri nu ne declară 
păcătoși sau sfinți, ci Dumnezeu; aceasta deoarece 
Dumnezeu e judecătorul suprem și doar El are 
autoritatea să ne declare vinovați sau nevinovați. 
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dacă 
Biblia ne spune că noi, cei care credem în Isus 
Hristos, am fost spălați, sfințiți și socotiți 
neprihăniți, cine suntem noi, sau oricine altcineva, 
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să spună contrariul? Întrebarea care urmează e: de 
ce nu trăim ca sfinți dacă am fost făcuți 
sfinți? Pentru că nu suntem destul de conștienți de 
această realitate spirituală. Această conștientizare 
spirituală se poate obține doar prin expunerea 
regulată la Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât suntem 
expuși mai mult la principiile Scripturilor și la ceea 
ce spune Dumnezeu prin Ele despre noi, cu atât ne 
va fi mai ușor să trăim ca atare. Desigur, cea mai 
mare problemă e timpul pe care-l dedicăm 
Scripturilor. Cu toții am vrea să citim mai mult din 
Scripturi, iar majoritatea credincioșilor și-ar dori o 
viață dedicată lui Dumnezeu, însă, serviciul, familia 
și alte lucruri ne răpesc timpul. Sistemul lumesc și 
Împărăția lui Dumnezeu se luptă între ele pentru a 
atrage atenția oamenilor asupra lor; diavolul știe că,  
la ce ne uităm mai mult, acel lucru îl vom avea în 
mintea și în inima noastră și îl vom crede, 
comportamentul fiindu-ne astfel influențat. Cu cât 
ne expunem mai mult lumii și principiilor ei, cu atât 
mai greu ne va fi să umblăm în acord cu ceea ce ne 
învață Cuvântul lui Dumnezeu.  Pavel le scrie 
credincioșilor din Roma un lucru foarte interesant:
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“Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi 

bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și 
desăvârșită.”  Romani 12:2 

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește 
despre înnoirea minții noastre se referă la a începe 
să gândim diferit, adică să vedem lucrurile din alt 
punct de vedere, și anume din perspectiva lui 
Dumnezeu. De ce e important acest lucru? Tocmai 
pentru ca să putem deosebi pentru viața noastră 
voia lui Dumnezeu, care e perfectă și desăvârșită! 
Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la aceasta: 
sunteți conștienți că, dacă am cunoaște voia lui 
Dumnezeu în fiecare situație din viața noastră, am 
trăi o viață perfectă? Isus a spus că a făcut doar voia 
lui Dumnezeu cât timp era pe pământ, și El a trăit o 
viață perfectă, fără să păcătuiască; de ce? Pentru că 
făcea întotdeauna voia lui Dumnezeu. Cum putem 
afla și noi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? 
Prin înnoirea minții noastre! Și cum ne înnoim 
gândirea spre a face voia lui Dumnezeu? Prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles. Cuvântul lui 
Dumnezeu ne învață cum să gândim și ce fel de 
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atitudine trebuie să avem în anumite situații. Așa 
cum părinții noștri ne-au învățat de mici ce e bine și 
ce e rău, la fel și Scriptura ne învață cum să trăim în 
această lume. 
Aș dori să reținem următorul principiu: la ceea ce 
ne uităm, acele lucruri le vom avea în mintea și 
inima noastră, iar acelea vor fi lucrurile la care ne 
vom gândi; iar ceea ce gândim, vom și face. E un 
principiu așa de simplu, dar totuși, se pare că nu e 
înțeles. Cei ce fac reclamele publicitare, de exemplu, 
sunt convinși că, uitându-ne destul de mult la 
reclamele cu produsele lor, le vom cumpăra. Acele 
lucruri spre care vom privi, le vom avea în minte, și 
astfel, atunci când mergem la cumpărături, vom fi 
influențați să le cumpărăm. De aceea e așa de 
important să ne aprofundăm în Cuvântul lui 
Dumnezeu și să ne umplem mintea cu principiile 
Lui, pentru ca astfel să le avem în minte și să ne 
gândim la ele, iar mai apoi, să le vorbim și să le 
practicăm. Putem să ne comparăm inima și mintea 
cu un burete: nu acesta decide ce absoarbe în el, ci 
noi. Noi hotărâm ce lăsăm să pătrundă în inima 
noastră, prin faptul că ne expunem lucrurilor 
lumești sau ale lui Dumnezeu.
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Știți de ce, pentru mulți, viața de credință e așa de 
grea? Pentru că toată ziua își hrănesc mintea cu tot 
felul de lucruri nedumnezeiești, după care încearcă 
să vorbească și să acționeze dumnezeiește. Dacă 
într-adevăr ne dorim să trăim o viață de credință în 
care ne place să ne rugăm, să postim, să slujim sau 
să trăim sfânt și în neprihănire, atunci tot ceea ce 
trebuie să facem, e să ne expunem Cuvântului. 
Acesta ne învață și ne arată cine suntem în duhul 
nostru, ca apoi să exprimăm acest lucru prin faptele 
și vorbele noastre. 

Ceea ce ne captează atenția, la acel lucru ne vom 
gândi și așa vom dori să acționăm, chiar dacă o 
facem inconștient. La fel lucrează și Cuvântul lui 
Dumnezeu, doar că Acesta pătrunde în adâncul 
nostru, schimbându-ne din interior spre exterior. 

Dacă dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu 
pentru viața noastră, este necesar să începem să ne 
schimbăm modul de a gândi. Un om care e plin de 
Cuvântul lui Dumnezeu știe să facă diferența dintre 
bine și rău, și astfel nu va cădea în capcanele 
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diavolului. Pe de altă parte, un om care nu cunoaște 
Cuvântul lui Dumnezeu, e purtat încoace și încolo, 
fiind ușor de influențat. Cuvântul lui Dumnezeu e 
ancora de care avem nevoie ca să avem o viață 
stabilă!

Eu pot spune despre mine că, de când evit orice 
lucru care nu are de-a face cu Scriptura, am 
certitudine în fiecare zi cum trebuie să trăiesc. Am 
greșit de multe ori în multe feluri, dar mi-am știut 
întotdeauna scopul și văd că încep să fiu mai atent 
și să nu mai repet aceleași greșeli. 

Cuvântul lui Dumnezeu are putere, de aceea e 
demn de încredere.
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să ne schimbe 
identitatea. 
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să ne schimbe 
personalitatea, dorințele și plăcerile pe care le avem.  
Și cum face acest lucru? Prin faptul că ne expunem  
Lui sub orice formă putem și, cu cât ne umplem 
mintea cu lucruri dumnezeiești, cu atât vom avea o 
dorință mai mare să ne lăsăm transformați.
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Într-un alt pasaj, apostolul Pavel scrie credincioșilor 
din Corint următoarele lucruri:

“Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului și suntem schimbaţi în același chip al 

Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 
 2 Corinteni 3:18

Ce este această „slavă a Domnului”, care ne 
schimbă în același chip ca al Lui, adică al lui 
Hristos? Dacă ne uităm în contextul acestui capitol, 
vom observa că Pavel vorbește despre Cuvântul lui 
Dumnezeu ca fiind o oglindă. Dacă oglinda din baia 
sau din dormitorul nostru ne arată partea fizică, 
atunci Cuvântul lui Dumnezeu ne arată fața noastră 
spirituală. Oglinda din camera sau din baia noastră 
nu are puterea să ne curețe pe față dacă suntem 
murdari, în schimb Cuvântul lui Dumnezeu poate 
să ne curețe inima.

Dacă dorim să-L cunoaștem pe Isus Hristos și să 
devenim ca El în felul în care vorbea și Se comporta 
cu oamenii, în atitudinea Lui față de boală și păcat, 
atunci singurul loc unde putem găsi aceste revelații 
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este în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Scriptura ni-L 
revelează pe Isus Hristos, iar noi citim despre cum 
slujea oamenilor și lui Dumnezeu, atunci cu cât 
vom citi mai mult, știți ce se va întâmpla? Se va 
aprinde în noi o dorință de a ne asemăna tot mai 
mult cu El. Cu cât Îl privim mai mult în Cuvântul 
lui Dumnezeu pe Isus Hristos, cu atât ne vom 
asemăna mai mult cu El; cu cât vom citi și studia 
viața lui Isus, cu atât vom înțelege mai bine cum a 
procedat în anumite situații, iar apoi vom ști cum să 
procedăm și noi. Odată ce înțelegem aceste lucruri, 
se va aprinde în noi o sete de a-L cunoaște pe Isus 
Hristos așa cum nu am mai avut-o niciodată, iar cu 
timpul nu ne vom mai dori să ne uităm la altceva 
decât la El. Acesta e unul dintre motivele principale 
pentru care nu mă uit la știri, seriale, emisiuni și așa 
mai departe, fiindcă la ce mă uit, cu aceea mă voi 
asemăna mai mult. Ca un copil care îl urmărește pe 
tatăl lui, iar apoi îl copiază, așa suntem și noi. Dacă 
ne uităm la ceea ce ne oferă lumea, vom gândi și 
vom acționa ca lumea, aceasta însemnând că ne 
vom asemăna din ce în ce mai mult cu ea. Însă, dacă 
ne uităm la Hristos, vom semăna din ce în ce mai 
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mult cu El. E nevoie de dedicare pentru ca să fii un 
credincios adevărat, dar se merită!

Înnoirea minții vine din hrănirea minții și inimii cu 
al lui Dumnezeu Cuvânt și realitatea spirituală pe 
care Acesta ne-o arată. Odată ce ne vom expune 
Cuvântului și-L vom și crede, totul se va schimba. 
Cu cât vom fi mai conștienți de faptul că Duhul 
Sfânt este în noi și că suntem o făptură nouă, cu atât 
vom acționa mai diferit, ținta noastră fiind o 
armonie perfectă între cine suntem în duhul nostru, 
mintea noastră și acțiunile noastre. Astfel, Isus 
Hristos va fi glorificat nu doar prin vorbele noastre, 
dar și prin faptele noastre. 
Nu e nevoie de studii superioare ca să învățăm cum 
era Hristos, ci fiecare dintre noi poate să-L cunoască 
mai bine citind Biblia; este însă decizia fiecăruia 
dacă se lasă influențat de Cuvânt sau de lume. Fie 
că vrem sau nu, suntem influențați în tot ceea ce 
facem, dar de cine ne lăsăm schimbați, e doar 
decizia noastră. 
Înțelegând ce înseamnă înnoirea minții, vom 
înțelege și unul dintre principalele motive pentru 
care, ca și credincioși, trebuie să devenim „tari în 
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Scripturi”. Citind în fiecare zi Scriptura și meditând 
la ceea ce am citit, vom înțelege cum vom putea 
pune în practică acele lucruri. Mintea e cea care 
decide acțiunile noastre, de aceea e așa de 
important să ne hrănim mintea cu lucruri de 
calitate; și ce poate fi mai de calitate decât Cuvântul 
lui Dumnezeu? Aceasta nu înseamnă că nu avem 
voie să citim cărți ca să ne îmbunătățim cultura 
generală. Cine ar vrea să stea de vorbă cu un om 
care tot ceea ce știe sunt versete biblice? Trebuie să 
învățăm să facem Cuvântul lui Dumnezeu să 
devină relevant pentru societatea de astăzi, iar 
pentru aceasta e nevoie de cultură generală. 

Dacă dorim să acționăm diferit, mai întâi trebuie să 
gândim diferit; iar dacă dorim să gândim conform 
Cuvântului, atunci trebuie să avem lucrurile lui 
Dumnezeu în mintea și inima noastră. E interesant 
că fiecare credincios în parte e responsabil de cât de 
mult sau cât de repede crește în viața lui de 
credință. Cu cât te dedici mai mult Scripturilor și 
aspectelor care aparțin lui Dumnezeu, cu atât vei 
acționa mai mult în conformitate cu aceste 
învățături. Slujitorii din adunări nu sunt mai maturi 
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spiritual din cauză că Dumnezeu a decis acest 
lucru, ci pentru că s-au dedicat lui Dumnezeu și 
Scripturilor. De multe ori, credincioșii par să fie 
dezamăgiți că nu progresează spiritual, însă efortul 
lor e unul foarte mic. Majoritatea dintre noi dorim 
să fim ca Pavel, însă investind un sfert din timpul 
pe care Pavel l-a dedicat lui Dumnezeu. Scopul 
gândirii în conformitate cu Scriptura e de a putea 
avea un impact pozitiv în viețile oamenilor din 
jurul nostru. 

Observăm că, printre cele mai mari probleme ale 
unui credincios, e aceea de a rămâne motivat în 
slujire sau în ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. 
Mersul la adunare, desigur, ajută să ne motivăm 
unul pe celălalt, dar nu produce întotdeauna 
rezultatul dorit, aceasta pentru că s-a pierdut 
motivația, care e Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, 
deoarece nu se cunosc beneficiile Scripturii, 
majoritatea credincioșilor o citesc ca pe o lectură pe 
care trebuie să o parcurgă o dată pe an sau mai rar. 
Dacă ar înțelege că Biblia e sursa motivației de a 
sluji și de a trăi o viață plină de aventură cu 
Dumnezeu, alta ar fi atitudinea credincioșilor față 
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de Ea. De aceea, e important să cunoaștem că 
Scriptura are într-adevăr puterea să ne schimbe 
modul de a vedea lucrurile din jur. 
Chiar dacă lumea laică nu pune accent pe a sluji 
aproapelui cu o vorbă bună, o încurajare, acordând 
timp sau bani, ca și credincioși suntem chemați să o 
facem. Fiecare poate face ceva, dacă găsește destulă 
motivație să facă acest lucru. Cei care ați fost 
îndrăgostiți poate vă mai amintiți de ce erați în stare 
să faceți ca să câștigați atenția persoanei de care ați 
fost sau încă mai sunteți îndrăgostiți? Dragostea 
poate fi un motivator foarte puternic! Cel mai bun 
exemplu e, desigur, Hristos, care, motivat în 
principal de dragostea față de noi, S-a lăsat 
batjocorit de oameni, fiind răstignit pe cruce. 
Despre această dragoste însă putem învăța doar în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Decizia e a fiecăruia dacă 
se lasă influențat de filozofia sau modul de gândire 
pe care lumea ni-l dă sau de ceea ce Dumnezeu ne-a 
lăsat scris în Scripturi. 
 
Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte mult 
despre dragoste. De la Geneza până la Apocalipsa 
citim despre dragostea lui Dumnezeu pentru 
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oameni, de a-i salva de propriile decizii greșite. 
Dacă învățăm să iubim, atunci ne va fi ușor să 
slujim celor de lângă noi, așa cum face o mamă care 
are grijă de copiii ei. Dragostea la care mă refer e 
dragostea “Agape”. Aceasta e o formă de dragoste 
care e asociată cu ajutorarea și susținerea celor care 
nu fac parte dintre oamenii ce ne sunt apropiați. 
Dragostea “Agape” e diferită de dragostea pe care o 
avem pentru copiii noștri, soții, soțiile sau 
neamurile noastre. Agape e practic o decizie 
conștientă de a face ceva pentru cineva pe care nu-l 
cunoaștem personal și care nu ne-a făcut niciun 
bine. Dragostea Agape nu e condiționată de 
acțiunile oamenilor din jurul nostru, ci e o acțiune 
personală, voluntară și conștientă, care e motivată 
de faptul că toți am fost creați de Dumnezeu ca să 
trăim veșnic în prezența Sa. Totuși, din cauza 
neascultării omului de planul pe care Dumnezeu îl 
are pentru omenire, toți vom exista veșnic, însă nu 
toți în prezența lui Dumnezeu. 
Pentru ca un om să poată exprima o astfel de 
dragoste față de altul, mai întâi trebuie să o 
cunoască și doar Cuvântul lui Dumnezeu îl poate 
învăța acest lucru. Doresc să subliniez faptul că sunt 
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oameni care se dedică altora dându-le bani și chiar 
și timpul lor; motivația lor însă nu e dragostea, ci e 
o nevoie pe care fiecare dintre noi o avem, adică 
nevoia de a contribui în societatea din care facem 
parte. Oamenii care-L  urăsc pe Dumnezeu încep să 
înțeleagă că a trăi o viață de calitate înseamnă că 
trebuie să contribui, ajutând oamenii pe care nu-i 
cunoaștem. Motivația nu e dragostea, ci dorința de 
a fi fericiți. De fiecare dată când ne împlinim o 
nevoie personală, ne vom simți împliniți; mintea ne 
răsplătește pentru ceea ce am făcut cu anumiți 
hormoni ai fericirii, așa cum sunt ei numiți, 
simțindu-ne astfel împliniți și fericiți. Astfel e 
posibil ca, oamenii care nu vor să audă de 
Dumnezeu, să fie implicați în fapte de caritate.
Poate unii dintre voi ați întreba: nu e acesta scopul 
lui Dumnezeu, ca toți să trăim în pace și armonie pe 
pământ? Ceea ce nu înțelegem e că problema nu 
ține de acțiunile noastre, ci de motivația noastră, 
adică starea inimii noastre. Cât timp păcatul e pe 
pământ, oricât de bine ne-am comporta, inima 
noastră e una rea, al cărei singur scop e să-și caute 
fericirea proprie. Doar Dumnezeu ne poate scăpa 
de această stare a inimii noastre; jertfa lui Isus 

70



Hristos e singurul răspuns pe care-l avem la această 
condiție a omenirii. Așadar, oricât de bine ne-am 
comporta, fără Isus, inima noastră tot nu ar fi destul 
de curată, pentru ca, după ce părăsim acest pământ, 
să ne putem petrece veșnicia în prezența lui 
Dumnezeu.  Niciun om nu va sta în fața lui 
Dumnezeu pentru că a ajutat mulți oameni, ci 
pentru că inima lui a fost curățită de sângele lui 
Hristos.
Fiecare dintre noi am observat că se dă o luptă 
aprigă pentru atenția noastră. Mă refer aici la 
reclamele de la televizor, cele de prin oraș, diferitele 
emisiuni pe care le putem urmări oricând și de 
oriunde cu ajutorul telefoanelor “deștepte” pe care 
le deținem majoritatea dintre noi. Diavolul știe că, 
atâta timp cât reușește să ne atragă atenția de la 
Cuvântul lui Dumnezeu, jumătate bătălia e 
câștigată, fiindcă de-acum poate să ne dea 
informația pe care el vrea să o avem. 

În Efeseni capitolul 6, apostolul Pavel vorbește 
despre un război spiritual în care se află fiecare om. 
Acest război se dă între forțele întunericului și ale 
Împărăției lui Dumnezeu, iar miza sunt miliardele 
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de suflete omenești. Dacă cei din lume nu cred în 
influența acestei lumi spirituale, cel puțin noi, ca și 
credincioși, ar trebui să fim mai conștienți de faptul 
că în jurul nostru sunt îngeri care ne protejează, dar 
și duhuri care ne vor răul. Însă, pentru că cei din 
lume desconsideră lucrurile lui Dumnezeu, ei nici 
nu le văd, chiar dacă sunt în fața lor de multe ori 
prin faptul că se întâmplă o minune sau au o 
experiență neobișnuită.
Doresc să subliniez un lucru foarte interesant pe 
care creierul nostru îl face cu acele lucruri pe care le 
desconsiderăm. Unora dintre noi ni s-a întâmplat să 
vorbim cu un prieten despre un anumit lucru, fie o 
culoare de mașină sau orice alt lucru, după care să 
vedem peste tot în jurul nostru lucrurile despre care 
am vorbit. Acele lucruri au fost acolo întotdeauna, 
ele nu au apărut când am început să vorbim de ele, 
dar pentru că nu le-am considerat importante, 
creierul nostru le-a șters din memorie. Acest lucru 
are loc ca să nu “înnebunim”, deoarece, dacă am 
ține minte fiecare informație pe care am vedea-o în 
jurul nostru, încercând să o procesăm, am înnebuni 
pur și simplu. 
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Aceasta e valabilă și atunci când vorbim despre 
aspectele spirituale; oamenii nu le văd fiindcă le 
desconsideră, ei sunt captivați de ceea ce spune 
lumea și ce le oferă prin reclame și diferite emisiuni 
așa zis “științifice”. Nu sunt împotriva științei, atâta 
timp cât știința despre care vorbim nu e doar o 
teorie gândită de cineva. Știința cu care trebuie să 
fim de acord e aceea care se poate demonstra 
oricând și la orice oră. Lucrurile științifice sunt 
bazate pe niște legi fizice care întotdeauna au fost 
prezente, însă nu au fost observate până în acel 
moment.

Începem să înțelegem de ce e așa de important să ne 
consolidăm în Cuvântul lui Dumnezeu: deoarece, 
dacă nu suntem conectați la Scriptură, vom fi 
conectați la lucrurile acestei lumi și valorile lumii 
vor deveni din ce în ce mai puternice în viața 
noastră. Dacă dorim să devenim credincioși 
dedicați Împărăției lui Dumnezeu, cel mai 
important pas e să ne lăsăm convinși de învățăturile 
Cuvântului.
E adevărat că niciun om nu poate citi Biblia fără să 
aibă o preconcepție în ceea ce privește un anumit 
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lucru, însă poate decide dacă să asculte de Duhul 
Sfânt când vrea să îl convingă de faptul că a avut 
concepții greșite într-un anumit domeniu sau să 
asculte de ceea ce îi spune religia în care se află. 
Doar oamenii care au fost deschiși Scripturii și 
Duhului Sfânt au putut fi folosiți de Dumnezeu 
pentru a aduce treziri spirituale în diferite zone ale 
acestei lumi. 

Un principiu foarte simplu după care ne putem 
ghida este următorul: dacă ceea ce se întâmplă în 
religia din care faci parte nu se potrivește cu ceea ce 
citești în Scripturi, atunci să știi că e un semn de 
alarmă destul de mare: nu ești în religia corectă! 

Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să ne schimbe 
doar dacă ne lăsăm schimbați de El și dacă punem 
preț pe lucrurile pe care le citim. De câte ori citim și 
ne dăm seama că nu mai ținem minte ce am citit cu 
cinci minute înainte? Acest lucru se întâmplă pentru 
că nu considerăm ca fiind importantă sau relevantă 
informația pe care tocmai am acumulat-o. Decizia 
pe care trebuie să o luăm ca și credincioși și ucenici 
ai lui Isus Hristos e să considerăm Cuvântul lui 
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Dumnezeu ca fiind standardul după care ar trebui 
să funcționeze toate lucrurile. Orice deviere de la 
Cuvântul lui Dumnezeu nu poate aduce progres în 
viața noastră.
Cuvântul lui Dumnezeu ne schimbă fără să ne dăm 
seama; tot ce trebuie să facem e să ne expunem 
Scripturii cât de mult putem.  Schimbarea din 
interior se face doar meditând la Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
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Sfințire și corectare prin Cuvânt

În acest capitol vom înțelege de ce Cuvântul lui 
Dumnezeu e Acela ce ne sfințește și ne corectează 
acolo unde trebuie să ne corecteze. 

Înainte de a înțelege cum ne sfințește Cuvântul lui 
Dumnezeu, e important să înțelegem ce e sfințirea. 
Prin a fi sfânt, înțelegem a fi pus deoparte în slujba 
lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Cuvântul lui 
Dumnezeu, vom vedea că orice obiect sau persoană 
care intră în contact cu Dumnezeu pentru a fi folosit 
în cinstea Lui, devine sfânt, adică pus deoparte 
pentru Dumnezeu. Am putea vedea sfințirea ca 
fiind ceva sau cineva “special” față de ceilalți. Prin 
“special” mă refer la a fi diferit, în sensul bun al 
cuvântului. Dumnezeu vrea să fim diferiți față de 
cei de lângă noi, pentru ca să le stârnim 
curiozitatea, ca și ei să-L caute pe Dumnezeu la 
rândul lor. E important să înțelegem că suntem 
chemați să fim diferiți, nu ciudați. Spun aceasta 
pentru că sunt oameni care, în râvna lor de a fi 
sfinți, se îmbracă diferit și au tot felul de tradiții 
ciudate prin care vor să-și demonstreze sfințenia și, 
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în loc să îi atragă pe ceilalți înspre Dumnezeu, ei îi 
resping. Isus nu e așa! El nu Se ascundea de 
oamenii păcătoși, ci era tot timpul în mijlocul lor, 
lucru care oamenilor religioși nu le plăcea. Isus nu 
Se diferenția prin îmbrăcămintea Lui față de cei din 
jurul Său, ci prin ceea ce făcea și vorbea, avea un 
impact pozitiv, radical, revoluționar în societatea Sa. 
Întreabă-te întotdeauna: sfințirea pe care o practici îi 
atrage pe oameni înspre Dumnezeu sau îi 
îndepărtează? Cel ce Îi slujește lui Dumnezeu e 
sfânt și astfel se va comporta și va vorbi diferit față 
de cei de lângă el, pentru că acționează conform 
principiilor lui Dumnezeu. A fi sfânt nu înseamnă a 
fi perfect, ci a fi pus deoparte în slujba lui 
Dumnezeu. Cu cât un credincios devine mai 
conștient de acest lucru, cu atât va începe să 
acționeze ca atare. Acesta e un principiu pe care      
l-am înțeles în capitolul precedent,  și anume că așa 
cum te vezi, astfel vei și acționa. E interesant de 
observat că majoritatea credincioșilor umblă după o 
sfințire pe care o au deja. Ei însă încearcă să 
dobândească această sfințire prin efortul lor, fără să 
înțeleagă faptul că sfințirea nu se datorează 
efortului lor spiritual, ci pentru  că  slujesc unui 
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Dumnezeu sfânt. Dacă urmărim în Biblie, vedem că 
niciun alt atribut al lui Dumnezeu nu e scos așa de 
tare în evidență ca și acela că Dumnezeu e sfânt. În 
două ocazii diferite, Scriptura menționează cum 
îngerii se închină lui Dumnezeu spunând că e 
“sfânt, sfânt, sfânt”. Această repetare a cuvântului 
“sfânt” are ca scop scoaterea în evidență  a faptului 
că Dumnezeu e diferit chiar și față de cei sfinți. 

Astfel, dacă ne-am pocăit, din acel moment suntem 
în slujba lui Dumnezeu și astfel suntem sfinți; nu 
pentru că am făcut fapte mari, ci pentru că suntem 
în slujba lui Dumnezeu care e sfânt. Înțelegând 
acest adevăr, nu ne vom mai lupta ca să ne sfințim 
singuri, ci vom începe să umblăm în ceea ce 
suntem.

“Sfinţește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este 
adevărul.” Ioan 17:17

Doresc să atrag atenția asupra faptului că sfințirea 
nu e rezultatul efortului nostru, ci efectul 
Cuvântului în viața noastră. Aceasta înseamnă că, 
atunci când trăim conform Cuvântului, trăim sfânt. 
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Astfel suntem sfinți nu pentru că facem fapte bune, 
ci pentru că trăim conform Cuvântului, care e sfânt. 
A trăi sfânt înseamnă a trăi o viață pusă deoparte 
pentru Dumnezeu; nu ascunși într-o peșteră, ci în 
mijlocul acestei lumi, trăind în așa fel încât oamenii 
să vadă că suntem diferiți de ei, adică să vadă că 
suntem puși deoparte pentru Dumnezeu.

“Și Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca și ei să fie sfinţiţi 
prin adevăr.” Ioan 17:19

Din nou, vedem că sfințirea nu e rezultatul efortului 
nostru, ci al lucrării lui Hristos. El S-a sfințit ca noi 
să putem fi sfinți. Isus, prin adevăr, ne sfințește: 
Cuvântul e Adevărul.
Acesta e un principiu așa de important de înțeles în 
cercurile creștine, și anume că sfințirea nu se 
datorează efortului nostru spiritual, ci se datorează 
lucrării pe care Cuvântul lui Dumnezeu o face în 
viața noastră. Noi nu ne putem sfinți prin faptul că 
ne declarăm sfinți, ci doar prin faptul că ne separăm 
de lume și de principiile ei, și ne apropiem de 
Dumnezeu și de principiile Lui despre viață. A te 
pune deoparte pentru Dumnezeu nu înseamnă să 
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rupi orice relație cu familia și cu prietenii tăi, ci 
acolo, în mijlocul lor, să te porți diferit. Dumnezeu 
dorește ca lumea să vadă schimbarea care s-a 
produs în noi, fiindcă doar astfel vom putea trezi în 
ei o curiozitate pentru El.  

Din moment ce am înțeles faptul că sfințirea e 
rezultatul puterii Cuvântului în viața noastră, 
doresc să ne uităm mai atent la modul în care  
Dumnezeu face această separare, această sfințire, și 
cum ne curăță El de mizeriile acestei lumi, 
punându-ne în slujba Lui. 

“Eu sunt adevărata Viţă și Tatăl Meu este Vierul. Pe 
orice mlădiţă care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, 
și pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţește, ca să 

aducă și mai mult rod.” Ioan 15:1-2

Întrebarea mea e: cum ne curăță Dumnezeu? Unii ar 
spune că Dumnezeu ne trimite tot felul de 
probleme, fiindcă în mijlocul problemelor, omul, cel 
mai probabil, că-L va căuta pe Dumnezeu. Chiar 
dacă e adevărat că omul Îl caută pe Dumnezeu în 
mijlocul problemelor, nu aceasta e metoda prin care 
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Dumnezeu ne curăță și ne îndeamnă la pocăință, 
deoarece astfel, cel mai necăjit om ar fi și cel mai 
spiritual, și din experiență putem spune că nu e 
adevărat. Sunt mulți oameni necăjiți pe acest 
pământ și nu toți Îl caută pe Dumnezeu. De fapt, 
statistic vorbind, majoritatea oamenilor o duc rău 
pe acest pământ și totuși, nu vor să audă de 
Dumnezeu. Alții vorbesc de faptul că Dumnezeu îl 
trimite pe diavol să ne atace, ca astfel să ne curețe 
de tot ce e rău în viața noastră. E ciudat cum 
gândesc unii credincioși, crezând că diavolul Îi 
slujește oarecum lui Dumnezeu cu scopul de a ne 
sfinți. De când face diavolul lucrarea Duhului Sfânt 
și a Cuvântului? Scriptura e unealta lui Dumnezeu 
prin care suntem sfințiți și îndreptați, nu diavolul! 
Poate că fiecare are ideea lui personală despre ce fel 
de metode folosește Dumnezeu spre a ne curăța, 
dar, ca să fim siguri că dăm răspunsul corect, ar fi 
bine să lăsăm Cuvântul să ne răspundă.

Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care 
vi l-am spus.” Ioan 15:3
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Dumnezeu ne curăță prin Cuvânt, și nu prin 
probleme. Cum putem fi curățați prin Cuvânt însă? 
Prin faptul că-L cunoaștem și-L trăim. Poate unui 
om mai religios i se pare prea banal ca să fie curățat 
prin Cuvânt, fără ca efortul lui să conteze. Știți de ce 
gândesc așa unii oameni? Pentru că nu cunosc 
puterea de curățare și sfințire a Cuvântului! Dacă 
Isus spune că suntem sfinți și curățați prin Cuvânt, 
atunci să credem din toată inima acest lucru, 
adâncindu-ne și mai mult în Cuvânt!

Dacă într-adevăr ne dorim să trăim o viață sfântă, 
atunci tot ce avem de făcut e să ne adâncim mai tare 
în Cuvânt, fiindcă cel ce strânge Cuvântul în inima 
sa, nu va păcătui. Dumnezeu nu vorbește de o 
probabilitate, ci de ceva sigur: dacă strângi 
Cuvântul în inima ta, nu vei păcătui! Din moment 
ce mintea ta va fi plină de Cuvântul lui Dumnezeu, 
nu se va mai gândi la alte lucruri. Întotdeauna 
păcătuim atunci când începem să neglijăm 
principiile Biblice în viața noastră.

Acesta e secretul trăirii unei vieți de biruință 
spirituală, o viață în care Cuvântul lui Dumnezeu e 
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în centru. Problema pe care o găsim astăzi în 
adunări, e cea de care S-a lovit și Isus când umbla 
pe acest pământ, și anume faptul că oamenii își 
caută neprihănirea lor proprie. Vreau să spun că 
oamenii vor să-și merite sfințirea, nu vor să o 
primească în dar; vor ca efortul lor să conteze. 
Faptele noastre sunt importante, însă nu de acestea  
depinde dacă suntem sfinți sau nu, ci de rezultatul 
Cuvântului în viața noastră, Cuvânt prin care am 
fost născuți din nou. 

După ce s-a înțeles că sfințirea e rezultatul puterii 
Cuvântului în viața noastră, marea problemă a 
credincioșilor e ce se întâmplă atunci când nu trăim 
în această sfințenie? Care e atitudinea lui 
Dumnezeu față de un credincios care a uitat că e un 
sfânt?  Pentru aceasta, vreau să înțelegem că 
Dumnezeu folosește tot Cuvântul Său ca să ne 
corecteze, să ne mustre, să ne disciplineze și să ne 
învețe cum să trăim ca niște sfinți, ce suntem, cei 
care credem în Isus Hristos.

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos 
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune 
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în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare 

bună.” 2 Timotei 3:16-17

Dumnezeu Își folosește Cuvântul pentru a ne 
mustra și a ne îndrepta. Cuvântul poate fi asimilat 
prin mai multe forme: o predică, o melodie, o carte 
creștină, Biblia și altele, modalități prin care 
Dumnezeu poate să ne confrunte și să ne arate ce e 
bine sau nu în viața noastră, ce anume și cum 
trebuie să ne schimbăm. Dacă Dumnezeu ne-ar 
mustra fără să ne spună ce facem rău și cum să ne 
îndreptăm, am repeta aceleași greșeli în continuu și, 
din păcate, acest lucru e experimentat în majoritatea 
adunărilor, unde credincioșii sunt deseori mustrați 
pentru comportamentul și atitudinile lor, însă nu li 
se dau soluții. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să umblăm 
în neprihănire, și anume cum să umblăm ca unul 
care are păcatele iertate. De ce face Dumnezeu acest 
lucru? Ca să fim destoinici, adică înțelepți în tot 
ceea ce facem. Acest lucru e important, deoarece 
doar dacă lucrăm cu înțelepciune, vom putea fi 
eficienți în slujba lui Dumnezeu.  După ce un 
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credincios s-a pocăit, s-a botezat și a primit darul 
Duhului Sfânt, următorul lucru pe care trebuie să-l 
facă e să înceapă să gândească duhovnicește, iar 
Cuvântul lui Dumnezeu numește acest lucru 
înnoirea minții noastre. Cum face Dumnezeu acest 
lucru? Prin Cuvântul Său! Cuvântul lui Dumnezeu 
e Acela ce ne învață cum să gândim și să luăm 
decizii în viața noastră, decizii care ne sunt benefice 
atât nouă, cât și celor din jurul nostru; despre acest 
lucru am vorbit în detaliu în capitolul precedent 
“Schimbat prin Cuvânt”. 

Din păcate, mulți credincioși nu consideră 
Cuvântul ca fiind unealta lui Dumnezeu prin care 
ne mustră și ne învață cum să trăim în neprihănire. 
Aceștia consideră necazurile și problemele ca fiind 
unelte ale lui Dumnezeu prin care face aceste 
lucruri. Dacă nu ascultăm întâi de Cuvânt și de ceea 
ce El ne învață, chiar dacă vom trece prin cele mai 
crunte situații din viața noastră, nivelul nostru 
spiritual nu va fi schimbat. Doar Cuvântul lui 
Dumnezeu are puterea de a ne crește duhovnicește, 
fiindcă El e duhovnicesc, iar noi avem nevoie de 
hrană duhovnicească pentru a crește spiritual. 
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Problemele și necazurile sunt lucruri fizice și 
trecătoare, acestea oferindu-ne doar o experiență de 
viață. 
Experiența de viață nu e tot una cu maturitatea 
spirituală. Isus a murit la treizeci și trei de ani, să nu 
uităm acest lucru; la această vârstă, câtă experiență 
de viață a putut aduna? Dar totuși, a fost matur 
spiritual!

Dacă prin necazuri și probleme s-ar crește spiritual, 
atunci toți oamenii ar trebui să fie maturi spiritual, 
fiindcă, să fim sinceri, cine e scutit de probleme? 
Toți am trecut prin diferite situații când n-am mai 
știut încotro s-o luăm! E important să învățăm din 
aceste situații și Dumnezeu ne ajută la aceasta cu 
siguranță, însă, dacă vrem să creștem duhovnicește, 
avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă ne dorim să trăim sfânt, tot ceea ce trebuie să 
facem, e să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne 
sfințească. Dacă ne dorim să fim curățați de 
mizeriile acestei lumi, trebuie să lăsăm Cuvântul lui 
Dumnezeu să ne curețe; iar dacă se întâmplă să 
deviem de la planul Lui, să fim atenți la Cuvânt, 
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prin care suntem îndreptați, chiar dacă firii noastre 
nu îi va face plăcere acest lucru. 
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Ce spune Dumnezeu despre Cuvântul Său

În acest capitol doresc să ne uităm la ce spune 
Însuși Dumnezeu despre Cuvântul Său. Acest lucru 
e important deoarece, ca slujitori și credincioși ai lui 
Dumnezeu, noi trebuie să fim în acord cu ceea ce 
spune El. Ca și credincioși, nu avem dreptul la 
“părerea” noastră, adică nu putem alege să credem 
lucruri care ne convin și să respingem altele care nu 
ne convin. Dumnezeu ne spune ce să credem, dar 
ne spune și de ce. Dumnezeu se uită la imaginea de 
ansamblu când afirmă ceva, El vede care vor fi 
consecințele deciziilor noastre, iar pentru că noi nu 
avem toată informația, cel mai bine e să ne 
încredem în ceea ce spune El despre un anumit 
lucru. 

Din păcate astăzi, a-ți da cuvântul nu mai înseamnă 
ceea ce a însemnat odată, de aceea e nevoie de 
notari sau de avocați. Dar ce înseamnă a te ține de 
cuvânt? Aceasta nu e doar o promisiune că vei face 
un anumit lucru, ci a-ți da cuvântul înseamnă să 
garantezi cu toată ființa ta că vei îndeplini acel 
lucru. Dacă ne considerăm oameni integri, cuvântul 
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nostru ar trebui să fie îndeajuns ca și garanție a 
faptului că vom face ceea ce am spus că facem. 

Dacă în adunările noastre s-a uitat de puterea și 
importanța cuvintelor pe care le spunem, pentru 
Dumnezeu cuvintele au o uriașă importanță. De 
exemplu, Isus ne spune că, din cuvintele gurii 
noastre, vom fi scoși fără vină sau vom fi osândiți 
(Matei 12:37). Într-un alt pasaj ni se spune că 
moartea și viața stau în puterea cuvintelor noastre 
(Proverbe 18:21). De aceea, să ne măsurăm foarte 
bine cuvintele și lucrurile pe care le promitem.
Având acest lucru în mintea noastră, când 
Dumnezeu spune ceva, când promite ceva, când Își 
dă Cuvântul, oare Se ține El de ceea ce spune? Cu 
siguranță că da!

“Mă închin în Templul Tău cel sfânt și laud Numele Tău 
pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ţi s-a mărit 

faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.” Psalmul 138:2

Prin “împlinirea făgăduințelor” înțelegem că se 
vorbește despre faptul că Dumnezeu face ceea ce 
spune. Dacă Dumnezeu promite ceva, atât cât ține 
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de El, acel lucru se va împlini. Vreau să spun cu 
aceasta că , deși Dumnezeu e suveran, în 
suveranitatea Sa, El ne-a dat puterea să decidem noi 
pentru viața noastră. Fără puterea de a alege, nu    
L-am putea iubi pe Dumnezeu niciodată cu 
adevărat, aceasta pentru că a iubi trebuie să fie o 
decizie, nu ceva impus; nu putem iubi autentic cu 
forța. Deciziile noastre, mai ales cele care nu sunt în 
acord cu voia lui Dumnezeu, ne fac să nu 
experimentăm ceea ce El ne-a promis. Pentru cei 
care se încred deplin în Dumnezeu, toate 
promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc. 
Doresc să ne uităm încă o dată la pasajul din 
Psalmul 138:2, însă în traducerea Fidela:

 “Mă voi închina spre templul tău sfânt și voi lăuda 
numele tău pentru bunătatea ta iubitoare și pentru 

adevărul tău, pentru că ai preamărit cuvântul tău mai 
presus de tot numele tău.” Psalmul 138:2

Ce înseamnă faptul că Dumnezeu Și-a preamărit 
sau înălțat Cuvântul mai presus de Numele Său? 
Aceasta înseamnă că, atunci când Dumnezeu spune 
ceva, nici El nu mai poate întoarce acel Cuvânt. 
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Dumnezeu nu poate spune ceva, iar după ce 
lucrurile par să nu se întâmple, să Își schimbe 
promisiunea. Când Dumnezeu spune ceva,  El Se 
ține de ceea ce a spus. 

Acest lucru ar trebui să ne dea o mare încredere, 
mai ales atunci când citim promisiunile date pentru 
noi, credincioșii. Așadar, data viitoare când citim în 
Scriptură despre o promisiune care ni se aplică, 
putem fi siguri că acel lucru așa va fi, atâta timp cât 
ascultăm de instrucțiunile date. Mulți citesc 
promisiunile lui Dumnezeu și se așteaptă să 
beneficieze automat de ele, fără ca ei să se 
informeze care e partea lor pentru a beneficia de 
aceste promisiuni. De aceea, se întâmplă ca 
majoritatea nici să nu beneficieze de promisiunile 
Lui. Dumnezeu vrea ca toți să fim mântuiți, însă 
trebuie credință în Isus Hristos, iar această credință 
duce la pocăință, botez și primirea Duhului Sfânt. 
Știind cât de mult ține Dumnezeu la Cuvântul Său, 
cât de bine ar trebui să-L cunoaștem noi? Iar dacă 
spunem că-L cunoaștem, cât de strâns ar trebui să 
ne ținem de tot ceea ce e scris! Așa cum Dumnezeu 
Își prețuiește Cuvântul, la fel de mult îi prețuiește 
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pe aceia care sunt ascultători de învățăturile pe care 
ni le-a spus dar Se mânie pe cei care nu-L ascultă. 
De multe ori noi, ca și credincioși, suntem de părere 
că avem dreptul să alegem lucrurile de care să 
ascultăm și de care să nu ascultăm. Un foarte bun 
exemplu în acest sens e Saul:

“Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-
tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? 

Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea 
cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 
Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și 
împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea 

la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul 
Domnului, te leapădă și El ca împărat.”

 1 Samuel 15:22-23

Poate, pentru majoritatea dintre noi, e uimitor 
faptul că Dumnezeu ar da pe cineva la o parte doar 
pentru că nu a ascultat de Cuvântul Său. Însă, odată 
ce înțelegem cât de mult Își prețuiește Dumnezeu 
Cuvântul, vedem că și consecințele neascultării sunt 
grave. Dacă unii dintre noi credem că putem omite 
anumite pasaje din Scriptură pentru că nu ne 
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convin, ne înșelăm; pentru Dumnezeu, acest lucru e 
ca și cum te-ai ocupa de vrăjitorie. Unii poate o să-și 
spună că, în Noul Testament, Dumnezeu e mai bun 
și mai milos decât în Vechiul Testament; eu am o 
întrebare însă: Își prețuiește Dumnezeu Cuvântul și 
în Noul Testament? Poate că mulți dintre noi nu  
ne-am gândit vreodată la acest aspect al Cuvântului 
lui Dumnezeu, însă el există. E adevărat că 
Dumnezeu e plin de milă și de îndurare cu cei care 
nu știu, însă, dacă alegi de bunăvoie să te 
împotrivești Cuvântului Său, atunci cine e 
dumnezeul tău de care asculți? 
Revenind la exemplul nostru cu Saul, doresc să 
subliniez faptul că Dumnezeu a intenționat să-i lase 
lui Saul împărăția peste Israel, însă, din cauza 
neascultării de Cuvânt, Saul a fost dat la o parte, iar 
împărăția peste Israel i-a fost dată lui David. 

“Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun și n-ai 
păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul 

tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; 
dar, acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Și-a ales un 

om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie 
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căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi 
poruncise Domnul.” 1 Samuel 13:13-14 

Toate aceste lucruri nu i s-au întâmplat lui Saul 
fiindcă s-a închinat la idoli sau fiindcă a ucis sau că 
a umblat în curvie, ci doar pentru că nu a ascultat 
de Cuvântul Domnului. Vedem în schimb, dacă am 
continua să urmărim povestea lui, că David era un 
ascultător al Cuvântului lui Dumnezeu, de aceea a 
și fost folosit într-o așa manieră. Chiar dacă David a 
păcătuit mai grav decât Saul, curvind cu soția lui 
Urie, ca apoi să planifice moartea acestuia pe 
câmpul de luptă, el totuși a rămas pe scaunul de 
domnie, datorită faptului că era ascultător  de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Cum spuneam la începutul acestui capitol, 
Dumnezeu Își prețuiește Cuvântul mai presus de 
orice și aceasta înseamnă că ne putem pune toată 
încrederea în El. Să nu uităm însă de cealaltă parte a 
monedei, care înseamnă că avem responsabilitatea 
să cunoaștem Cuvântul și să alegem de bună voie 
să-L păzim. Prin faptul că nu păzim Cuvântul lui 
Dumnezeu, arătăm de fapt că Îl disprețuim și, dacă 
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Dumnezeu Își prețuiește Cuvântul, iar noi nu, 
atunci acest lucru va afecta foarte mult relația pe 
care o avem cu El. Cum ne putem arăta cel mai bine 
aprecierea față de Cuvântul lui Dumnezeu? Prin 
faptul că-L trăim și Îl relatăm celor din jurul nostru. 
Dumnezeu iubește oamenii care își găsesc plăcerea 
în Cuvântul Lui, citindu-L și meditând la El.

Din păcate, în adunări există o foarte mare lipsă de 
citire sau studiere a Scripturilor, credincioșii 
ascultând în schimb o sumedenie de predici. Acest 
lucru e bun, dar să nu uităm că Scriptura e sursa 
acelor predici și Aceasta trebuie să fie principala 
sursă de informare a credincioșilor în ceea ce 
privește modul lor de viață. Fiecare credincios 
trebuie să înțeleagă pentru el însuși, din Scriptură, 
de ce trebuie să facă sau nu anumite lucruri, și nu 
pentru că așa-i spune religia lui, ci pentru că așa 
este scris! De ce e atât de important să studiem noi 
Scripturile, și să nu ne mulțumim doar cu 
ascultarea predicilor? Isus vorbește despre faptul că 
se poate să avem atât de multe tradiții, încât 
Cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă putere sau 
efect în viețile noastre: 
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“Și așa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin 
datina voastră. Și faceţi multe alte lucruri de felul 

acesta!” Marcu 7:13 

Nu datinile și tradițiile noastre fac relația noastră cu 
Dumnezeu să prospere, ci ascultarea de Cuvântul 
Lui. Motivul pentru care fariseii din vremea lui Isus 
erau așa de influenți era pentru că poporul nu citea 
Scripturile. În general, ca și oameni, suntem crescuți 
și învățați de mici că trebuie să muncim din greu 
pentru tot binele pe care dorim să-l experimentăm. 
Dumnezeu însă ne cere un singur lucru: ascultare 
de Cuvântul Său. 
Să avem mare grijă, să nu înlocuim Cuvântul lui 
Dumnezeu cu tradițiile sau obiceiurile noastre, pe 
care le avem de la părinții noștri și ei de la ai lor. 
Nici cea mai veche tradiție nu poate înlocui ceea ce 
Scriptura ne poate oferi.
Dumnezeu nu-Și încalcă niciodată Cuvântul, de 
aceea, ce a spus, va și face; tot ceea ce trebuie să 
facem noi este să ne încredem în Cuvântul Său, 
respectându-L prin a-L citi și a-L pune în practică. 
Degeaba avem multe cunoștințe, dacă acestea nu au 
nicio influență pozitivă asupra noastră și a celor din 
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jurul nostru. Cel ce ascultă cu adevărat de Cuvântul 
lui Dumnezeu, Îl va și pune în practică. Pe acest 
principiu, Dumnezeu consideră că omul care și-a 
zidit casa pe stâncă, are o bază puternică, ceea ce îl 
va ajuta când vor veni problemele în viața lui. 
Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu nu e în 
beneficiul lui Dumnezeu, ci în al nostru.
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Cuvântul este sursa credinței

După cum vedem în titlu, în acest capitol vreau să 
vorbesc despre sursa credinței noastre, care e 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Credința stă la baza tuturor lucrurilor care au de-a 
face cu Dumnezeu, aceasta pentru că discutăm 
despre Cineva pe care nu-L putem atinge sau 
vedea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 
Dumnezeu este duh și cine dorește să I Se închine 
cu adevărat, trebuie să o facă în duh și prin 
credință. 

Putem spune multe despre credință, însă doresc să 
subliniez doar câteva lucruri de bază pe care trebuie 
să le cunoaștem.
Primul lucru despre credință e că aceasta nu este un 
sentiment, ci o siguranță interioară a faptului că 
Dumnezeu ne va da lucrul cerut, chiar dacă nu 
avem nicio dovadă vizibilă că-l vom primi. 
Al doilea lucru pe care vreau să-l spun despre 
credință e faptul că nu este de-ajuns să știm că 
Dumnezeu poate să ne dea un lucru, ci trebuie să 
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fim absolut convinși că El ne va da acel lucru. Cea 
mai mare problemă a credincioșilor e că sunt siguri 
că Dumnezeu e bun și că poate face toate lucrurile, 
însă nu sunt siguri dacă și dorește să le dea lucrul 
pentru care s-au rugat. 
Ultimul lucru pe care doresc să-l remarc despre 
credință e faptul că Dumnezeu a dat fiecărui om 
născut din nou aceeași măsură de credință (Romani 
12:3). Așadar, problema noastră ca și credincioși nu 
e că avem nevoie de mai multă credință, ca și 
cantitate, ci trebuie să învățăm cum putem folosi 
ceea ce Dumnezeu deja ne-a dat. 

“Apostolii au zis Domnului: „Mărește-ne credinţa!” 
Luca 17:5

Care e problema în a ne ruga astfel, fiindcă 
majoritatea credincioșilor o fac constant? Ca să 
înțelegem problema, trebuie să ne uităm la 
răspunsul pe care ucenicii l-au primit de la Isus în 
urma acestei rugăciuni:
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Și Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte 
de muștar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te 

și sădește-te în mare’, și v-ar asculta.”Luca 17:6

Problema ucenicilor nu era măsura credinței, ci 
existența acesteia. Nu avem nevoie de o credință 
mare ca să mutăm un munte mare, ci avem nevoie 
de o credință care e cât un grăunte de muștar. Cu 
această credință, ne spune tot Isus într-un alt pasaj, 
totul este posibil. Așadar, să nu ne mai focalizăm pe 
mărimea credinței noastre, ci pe faptul de a fi 
prezentă, oricât de mică ar fi. 
Cum putem dobândi acea credință care e cât un 
grăunte de muștar? 

“Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Hristos.” Romani 10:17 

Sursa credinței noastre nu e rugăciunea sau postul, 
ci Cuvântul lui Dumnezeu. Știu că pare prea simplu 
ca să fie adevărat, însă vom înțelege pe parcursul 
acestui capitol de ce acest lucru este adevărat. 
Lucrurile sunt destul de clare și logice, fiindcă 
oricine înțelege că, înainte de a putea crede un 
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lucru, trebuie ca, mai întâi, să auzim despre acel 
lucru. Cum putem crede în cineva sau ceva fără să 
fi auzit întâi despre acesta? Nu se poate! 
Doresc să atrag atenția asupra faptului că, fiecare 
dintre noi care ne-am pus încrederea în Hristos, 
avem o anumită măsură de credință. Tot ceea ce ne 
mai rămâne de făcut e să învățăm să folosim ceea ce 
am primit. 

Un lucru important pe care trebuie să-l înțelegem e 
faptul că putem să ne exprimăm această credință în 
anumite domenii, la nivele diferite. Mă refer la 
faptul că putem să credem că Isus Hristos e Domn, 
dar să nu credem în răpire, de exemplu; nu pentru 
că nu am vrea să credem, ci pentru că nu am auzit 
niciodată despre aceasta. Însă,  odată ce am învățat 
despre răpire din Cuvântul lui Dumnezeu, putem 
decide să credem sau nu.

Credința adevărată poate izvorî doar din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Putem crede multe lucruri pe care le 
auzim la televizor sau le citim pe internet, însă doar 
informația care vine din Cuvântul lui Dumnezeu, 
ne va aduce credința adevărată. La ce mă refer când 

102



vorbesc despre credința adevărată? Mă refer la 
faptul că doar credința care vine din Cuvântul lui 
Dumnezeu e ceea ce ne va aduce rezultate veșnice. 
E important să verificăm foarte bine sursa credinței 
noastre, fiindcă aceasta decide dacă credința pe care 
noi am dobândit-o, ne va fi de folos sau nu.

Revenind la ideea că putem avea credință doar dacă 
auzim și înțelegem anumite lucruri din Cuvântul 
lui Dumnezeu, ne dăm seama de ce e atât de 
important să cunoaștem bine Scripturile. O credință 
deplină e una care se hrănește din Cuvântul lui 
Dumnezeu în totalitate și nu doar din anumite 
pasaje care coincid denominației din care facem 
parte fiecare dintre noi. Spun aceasta deoarece 
credința noastră e tare influențată și de înțelegerea 
pe care o avem din anumite pasaje Biblice. De 
aceea, unii credincioși cred, de exemplu, în vorbirea 
în alte limbi, pe când alții nu cred; aceasta fiindcă 
interpretarea Cuvântului pe care-l ascultă, are o 
foarte mare importanță în înțelegerea unui anumit 
pasaj. 
În majoritatea adunărilor se vorbește despre faptul 
că după ce murim, vom merge în prezența lui 
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Dumnezeu, dacă credem în Isus Hristos. Acest 
lucru e adevărat și e foarte important să îl credem. 
Cât despre vindecare, majoritatea credincioșilor nu 
cred că vor fi vindecați atunci când vor fi bolnavi; 
aceasta pentru că nu li se vorbește despre această 
învățătură și, dacă nu se vorbește, nici nu are cum 
să existe credință în acest domeniu. De aceea, e așa 
de important să facem parte dintr-o adunare care 
nu promovează doar anumite aspecte din Cuvântul 
lui Dumnezeu, ci vorbește și promovează întreaga 
Scriptură. E regretabil faptul că adunările noastre 
sunt slabe în credință, nu pentru că Dumnezeu nu 
ne-a dat destulă credință, ci pentru că nu se pune 
baza pe învățăturile în care credincioșii sunt 
deficitari. 

Așadar, dacă observăm că nu știm să ne folosim 
credința în domeniul vindecării de exemplu, ceea ce 
putem face e să căutăm pasaje din Cuvântul lui 
Dumnezeu sau predici care vorbesc despre 
vindecare. Și, cu cât ne hrănim mai mult din 
Cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu acest 
subiect, cu atât vom fi tot mai convinși de faptul că 
se poate să primim vindecare. 
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De multe ori, atunci când credincioșii se află în 
situații în care au nevoie de intervenția lui 
Dumnezeu, ei strigă disperați spre El, încercând 
cumva să-L convingă să-i ajute. Ceea ce nu înțeleg 
aceștia e faptul că, în lumea spirituală, lucrurile nu 
funcționează după decibeli, ci după credință. Dacă 
ne aflăm într-o situație în care avem nevoie de 
mâna lui Dumnezeu, cel mai bine e să căutăm în 
Cuvânt ca să devenim tot mai convinși de faptul că 
Dumnezeu într-adevăr ne va ajuta. 

Acum că știm care este sursa credinței noastre, e 
important să știm și că, așa cum credința vine din 
Cuvântul lui Dumnezeu, necredința sau îndoiala 
vin din lipsa Lui. Dacă, de exemplu, Cuvântul lui 
Dumnezeu ne învață că Cel Atotputernic a creat 
pământul, astăzi majoritatea școlilor spun că nu e 
adevărat. Ceea ce vom avea în mintea noastră, 
aceea vom crede mai mult. Școala știe acest lucru, 
de aceea abordează o îndoctrinare agresivă asupra 
copiilor. 
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Ca și credincioși, trebuie să fim conștienți de faptul 
că zece minute de citit Biblia seara, pe fugă, nu vor 
face niciodată față asaltului pe care lumea îl aruncă 
asupra noastră prin reclame, televizor și internet. 
Pentru credincioși, citirea și studierea Scripturii nu 
ar trebui să fie doar un lucru devoțional, ci un stil 
de viață. Doar atunci când ne dăm seama cât de 
mult ne afectează informația  din afară, vom aprecia 
cu adevărat Biblia. E ciudat că părinții credincioși se 
întreabă de ce copiii lor nu au o gândire 
duhovnicească, însă aceștia nu petrec timp citind  
Cuvântul lui Dumnezeu împreună. Dacă dorim ca 
oamenii să vină la Hristos, atunci soluția e una 
foarte simplă: să le vorbim acestora despre El, 
fiindcă, doar auzind despre Hristos, vor putea avea 
credință în El.

“Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și 
cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum 

vor auzi despre El fără propovăduitor?”
Romani 10:14 

Pentru ca cineva să vină la credință, e nevoie ca să 
audă Scriptura; și cum se poate realiza aceasta? 
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Doar dacă e exprimată de cineva! Și cine este acest 
cineva? Tu și eu! Dacă dorim ca oamenii din jurul 
nostru să-L cunoască pe Hristos, principalul lucru e 
să-i expunem la Cuvântul lui Dumnezeu prin orice 
oportunitate avem: fie o predică într-o adunare, fie 
mesaje de încurajare prin telefon. Cea mai eficientă 
metodă ca oamenii să-L cunoască pe Hristos e să 
vorbim întâi cu cei care ne sunt cei mai apropiați, și 
anume prietenii sau membrii din familie. Cei mai 
mulți oameni vin la Hristos după ce un prieten sau 
cineva din familie le-a vorbit despre Dumnezeu. 

Deci, dacă dorim să experimentăm credința în 
anumite domenii din viața noastră, tot ceea ce 
trebuie să facem e să ne expunem Scripturilor cât de 
des putem și, dacă dorim ca și cei din jurul nostru 
să vină la credința în Hristos, atunci să le vorbim 
din Cuvântul lui Dumnezeu! Să nu uităm: Cuvântul 
lui Dumnezeu e sursa credinței noastre, iar dacă 
dorim să rămânem în credință, atunci neapărat 
trebuie să rămânem în Cuvânt!
Citiți Scriptura!
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Cum putem afla voia lui Dumnezeu?

În acest capitol doresc să abordez unul dintre 
principalele aspecte în ceea ce privește viața noastră 
de credință, și anume: cum putem afla voia lui 
Dumnezeu? Înainte de a răspunde la această 
întrebare, ar fi important de înțeles de ce avem 
nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pot spune 
că, dacă nu cunoaștem întâi voia lui Dumnezeu cu 
privire la lucrurile pe care ni le dorim, nu are rost să 
începem să ne rugăm pentru acestea. Înainte să 
cerem ceva de la Dumnezeu, trebuie să fim absolut 
convinși că și Dumnezeu dorește ca noi să avem 
acel lucru.

“Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne 
ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe 
lucrurile pe care le-am cerut.” 1 Ioan 5:14-15

Doar cunoscând mai întâi voia lui Dumnezeu în 
legătură cu situația noastră sau cu lucrurile pe care 
dorim să le cerem, ne putem aștepta să și primim 
un răspuns la rugăciunea făcută.
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Așadar, este necesar să cunoaștem voia lui 
Dumnezeu în ceea ce privește rugăciunea noastră 
sau chiar a scopului nostru ca și credincioși. Dacă 
nu știm care e voia lui Dumnezeu în legătură cu 
viața noastră, nu vom ajunge niciodată să împlinim 
voia Lui la întâmplare. Și, ce poate fi mai rău pentru 
un credincios decât să-și dea seama că după cinci, 
zece, douăzeci, sau chiar mai mulți ani de credință, 
nu a trăit după planul lui Dumnezeu, ci după ceea 
ce oamenii din jurul lui i-au spus să facă.
Pentru ca să nu trăim o viață fără scop și fără 
direcție, tot ce trebuie să facem e să descoperim care 
e voia lui Dumnezeu cu viața noastră, dar și cu 
situații cu care ne confruntăm chiar acum, ca de 
exemplu, o boală. Dacă am fi bolnavi, dar dorim să 
ne rugăm ca să fim vindecați, cum putem fi noi 
siguri dacă e sau nu voia lui Dumnezeu ca să fim 
vindecați? Aceeași problemă a avut-o un om care 
suferea de lepră și care a venit la Isus să fie 
vindecat:

“Și un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: 
„Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţești.” Matei 8:2
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Aceasta e și întrebarea majorității credincioșilor 
astăzi, care nu știu dacă Dumnezeu vrea să-i 
vindece de bolile lor. Mulți știu că Dumnezeu poate, 
știu că Dumnezeu a făcut-o și o va mai face, însă nu 
sunt siguri de faptul că El vrea să-i vindece atunci 
când se roagă și pe ei. Acest lucru îl putem aplica și 
în alte domenii din viața noastră în care avem 
nevoie de o soluție, însă nu cunoaștem care e voia 
lui Dumnezeu.

Cum putem afla voia lui Dumnezeu? Desigur, îi 
putem întreba pe alții care sunt mai spirituali decât 
noi și au o mai mare experiență de viață, însă fiecare 
dintre aceștia își va spune părerea bazat pe 
denominația din care face parte și pe care o 
promovează. Trebuie să fim atenți să vedem care e 
baza credinței acestor oameni. Spun aceasta pentru 
că mulți credincioși își sustrag cunoștința voii lui 
Dumnezeu din experiențele altor oameni sau chiar 
din experiența lor personală. 

Vorbind despre experiențe, ne putem uita, de 
exemplu, la Petru, care a umblat cu Isus timp de trei 
ani de zile. Ne amintim de momentul când Petru a 
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fost prezent atunci când Isus a fost schimbat la față 
și a auzit vocea lui Dumnezeu. Petru a avut o 
experiență unică, de care nimeni nu o să mai aibă 
parte vreodată. Doresc să fim atenți la următoarele 
cuvinte pe care Petru le spune:

“Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine 
faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care strălucește 
într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va 
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.”  

2 Petru 1:19

Apostolul Petru vorbește despre Cuvântul prorociei 
ca fiind și mai important decât experiențele lui 
personale cu Isus Hristos și cu Dumnezeu. Câți 
dintre noi am putea spune acest lucru, dacă am fi 
avut aceleași experiențe cu Dumnezeu pe care le-a 
avut Petru? Dacă Petru respecta Cuvântul așa de 
mult, de ce nu L-am respecta și noi la fel? 
Dacă experiențele noastre nu confirmă Cuvântul, 
atunci nu ne putem lua după acestea, ci ar fi mai 
bine să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu, 
care ne arată clar care e voia Lui în legătură cu 
problemele noastre. Din cauză că Scriptura e astăzi 
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atât de interpretată, credincioșii nu mai știu ce să 
creadă din Cuvânt, și de aceea înclină să se încreadă 
în experiențe mai mult decât în ceea ce e scris. A trăi 
prin credință, însă, înseamnă să credem că ceea ce e 
scris e mai real decât ceea ce vedem cu ochii noștri.
Revenind la întâmplarea cu acel lepros care a venit 
la Isus ca să fie vindecat, să urmărim răspunsul Lui 
referitor la boala acestuia:

“Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: „Da, vreau, 
fii curăţit!” Îndată a fost curăţită lepra lui.” Matei 8:3

În ceea ce privește vindecarea, Cuvântul lui 
Dumnezeu e clar atunci când Isus răspunde la 
întrebarea leprosului, dacă e voia Lui ca să-l 
vindece. Acesta e doar unul dintre pasajele care ne 
arată clar că voia lui Dumnezeu e să fim vindecați. 
Însă, din cauză că se re-interpretează Cuvântul atât 
de mult, în inima credinciosului se nasc 
incertitudini cu privire la voia lui Dumnezeu 
despre boala sa, bazându-se doar pe Biblie. 
Credinciosul trebuie să ia o decizie fermă în inima 
lui, spunându-și următorul lucru: ”Eu cred ceea ce 
scrie mai mult decât ceea ce experimentez”!
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Desigur, mulți o să spună că acel pasaj a fost un caz 
special și că nimeni nu poate să cunoască voia lui 
Dumnezeu. Această afirmație se face, din nou, bazat 
nu pe ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ci 
bazat pe experiențele oamenilor. Mă refer la faptul 
că, de multe ori când suntem bolnavi sau avem 
diferite probleme, ne rugăm și nu primim niciun 
răspuns; având aceste experiențe de mai multe ori 
în viață, deducem că Dumnezeu nu răspunde la 
toate rugăciunile, din motive pe care nu le putem 
cunoaște. Următorul pas e să căutăm în Scriptură 
exemple care să ne confirme experiența negativă pe 
care o trăim, chiar dacă aceasta înseamnă că trebuie 
să răstălmăcim puțin ceea ce Cuvântul lui 
Dumnezeu ne spune. Așa se face că unii credincioși 
trec prin diferite probleme spunând că e voia lui 
Dumnezeu să fie astfel.

Doresc să înțelegem că al lui Dumnezeu Cuvânt e 
ceea ce confirmă voia lui Dumnezeu pentru viața 
noastră; nu părinții, nu prietenii, nu duhovnicul 
nostru, nu experiențele despre care am auzit și nici 
cel puțin cele de care am avut noi parte, ci doar 
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Cuvântul lui Dumnezeu decide care e voia lui 
Dumnezeu în legătură cu problema noastră.
Poate nu suntem bolnavi, dar avem de luat o 
decizie. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune, de 
exemplu, dacă să ne mutăm într-o altă țară sau nu; 
ce facem atunci, cum aflăm voia lui Dumnezeu? 
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă principii după care 
să luăm decizii în viața noastră, chiar dacă nu este 
scris ceva concret în legătură cu deciziile pe care le 
avem de luat. Un exemplu de un astfel de principiu 
îl putem găsi scris într-o scrisoare pe care apostolul 
Pavel a adresat-o credincioșilor din Colose:

“Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi 
un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiţi 

recunoscători.” Coloseni 3:15

Acest pasaj ne dă de înțeles că pacea e cea care ne 
ajută să decidem în viața noastră. Dacă avem de 
luat o decizie, e important să ne verificăm pacea din 
inima noastră în legătură cu decizia pe care dorim 
să o luăm. Poate nu vom avea o pace completă, 
însă, cu siguranță, vom avea o pace mai mare într-
un anumit lucru decât în celălalt. La fel putem găsi 
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și alte principii care sunt scrise, după care să luăm 
decizii în viața noastră. 
Cea mai mare preconcepție pe care credincioșii o au 
despre cunoașterea voii lui Dumnezeu e faptul că 
nu putem cunoaște care e voia Lui de fiecare dată. 
Poate cuvântul cel mai des folosit de către 
credincioși e “taină” sau ”mister”. Majoritatea cred 
că lucrurile lui Dumnezeu sunt așa de misterioase și 
de complicate, încât nici nu are rost să cauți 
răspunsuri. Din nou, această gândire nu-și are sursa 
în Scripturi, ci în experiențele noastre personale sau 
ale celor din jurul nostru. Să vedem ce ne învață 
Însăși Scriptura despre a afla care e voia lui 
Dumnezeu.

“Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-
a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au 
suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu 

pentru cei ce-L iubesc.” 1 Corinteni 2:9

Acest pasaj spune ceea ce cred și majoritatea 
creștinilor  despre a afla voia lui Dumnezeu pentru 
viața lor. Dacă nu ar fi și următorul pasaj, chiar ar 
părea că lucrurile lui Dumnezeu sunt un mister 
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pentru noi, credincioșii. Să vedem însă ce spune 
următorul pasaj:

“Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul 
Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile 

adânci ale lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 2:10 

Dumnezeu ne-a descoperit, prin Duhul Sfânt, toate 
lucrurile cu privire la viața și la chemarea noastră. 
Dar de ce spune Pavel că Dumnezeu deja ne-a 
descoperit aceste lucruri prin Duhul Sfânt? Fiindcă 
Duhul Sfânt locuiește în noi, și El cunoaște toate 
lucrurile, astfel că și noi le cunoaștem, doar că nu 
suntem conștienți de acest lucru. Dacă am fi mai 
conștienți de faptul că Duhul lui Dumnezeu        
într-adevăr locuiește în noi, cum credem noi că nu 
ne va revela toate lucrurile de care avem nevoie, ca 
să trăim o viață spirituală de calitate? E necesar să 
subliniez faptul că nu trebuie să cunoaștem toate 
lucrurile, ci doar acelea care țin de viața și chemarea 
noastră. Acestea ni se vor revela din momentul din 
care vom crede că Dumnezeu vrea să facă acest 
lucru. Dumnezeu nu dă răspunsuri sau revelații la 
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lucruri pe care nu le căutăm sau pe care nu credem 
că le vom primi. 

E important să ne dezvoltăm o mentalitate 
duhovnicească, adică să devenim din ce în ce mai 
conștienți de faptul că Duhul Sfânt e în noi și că El 
vrea să comunice cu noi. Însă, cât timp încercăm să 
înțelegem lucrurile așa cum le înțelege lumea, 
întotdeauna ni se vor părea lucrurile lui Dumnezeu 
un mister. Acest lucru l-a avut în vedere apostolul 
Pavel atunci când a scris celor din Roma 
următoarele cuvinte: 

“Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi 

bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și 
desăvârșită.” Romani 12:2 

Nu doar că noi, ca și credincioși, putem afla care e 
voia lui Dumnezeu, ci mai mult de atât, acest pasaj 
ne arată și cum putem face acest lucru, și anume 
prin schimbarea minții. Ce înseamnă schimbarea 
minții? Înseamnă să-ți schimbi modul de a gândi, 
sau modul în care vezi lucrurile. Schimbarea minții 
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înseamnă să vezi lucrurile din punctul lui 
Dumnezeu de vedere. Aceasta înseamnă să nu mai 
judecăm lucrurile doar la suprafață, ci să le  
pricepem și spiritual. Astfel, vom rezolva 
problemele în profunzimea lor. Acest lucru se poate 
face doar atunci când suntem conștienți de prezența 
Duhului Sfânt în viața noastră, care dorește să ne 
reveleze voia lui Dumnezeu. 

Ca și concluzie a acestui capitol, doresc să închei cu 
spusele apostolului Pavel:

“De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului.” Efeseni 5:17 

Cum putem pricepe care este voia lui Dumnezeu? 
Prin schimbarea minții, și aceasta, desigur, se face 
doar cu ajutorul Scripturilor. Doar Cuvântul lui 
Dumnezeu ne ajută să ne dezvoltăm o mentalitate 
duhovnicească. Aceasta, la rândul ei, ne ajută să 
înțelegem voia lui Dumnezeu. 
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Împlinirea și trăirea Cuvântului 

“Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în 
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care 

este în ceruri.” Matei 7:21

Cu toții cunoaștem sau am auzit despre acest pasaj, 
în care Isus ne spune că nu dorește ucenici care Îl 
urmează doar cu vorba, ci care și demonstrează 
acest lucru cu fapta. Ceea ce doresc să înțelegem în 
acest capitol e balanța dintre fapte și cunoștință. 
Sunt credincioși care citesc Cuvântul lui Dumnezeu 
și-L studiază, însă nu-L practică. De aceea, în acest 
capitol vom învăța cum să devenim și împlinitori ai 
Cuvântului, nu doar cititori. Aceasta e, probabil, 
una dintre cele mai mari probleme în viața 
credincioșilor care nu trăiesc ceea ce vorbesc. 
Aceasta nu e o problemă doar pentru ei înșiși, dar și 
pentru cei care sunt în afara Bisericii lui Hristos, 
care sunt confuzi de faptul că se vorbește mult și 
radical împotriva păcatului, existând totuși 
credincioși care nu sunt cu mult mai buni decât cei 
necredincioși. Unii credincioși trec prin aceleași 
probleme ca și cei din lume, mergând la același 
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spital, suferind de aceleași probleme, fiind la fel de 
doborâți cum sunt și cei care nu merg la biserică. 

Iacov ne vorbește exact despre această problemă a 
neîmplinirii Cuvântului:

“Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește 
cu fapta, seamănă cu un om care își privește faţa firească 
într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată 

cum era.” Iacov 1:23-24

Iacov vorbește aici despre un credincios care citește 
Cuvântul, însă acționează diferit față de ceea ce a 
citit. Iacov compară un astfel de om cu unul care se 
uită în oglindă ca să vadă dacă e aranjat bine, dar, 
după ce pleacă din fața oglinzii, a și uitat cum arată. 

Cum spuneam mai devreme, aceasta e una dintre 
cele mai mari probleme în creștinism astăzi: avem 
cunoștință, însă fără rod sau rezultate. Semnul unei 
religii care nu e într-o comuniune reală cu 
Dumnezeu este că se vorbește mult, însă nu aduce 
niciun beneficiu, nu are efect asupra oamenilor ceea 
ce se vorbește, pentru că nu produce schimbare. 
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Fiecare dintre noi ne luptăm cu acest aspect, mai 
ales atunci când citim despre oamenii credinței, 
aceia cu care ne-am dori să ne asemănăm, cum sunt 
Avraam, David sau Pavel. Din păcate însă, acest 
pasaj din Iacov e folosit pentru a aduce condamnare 
și amenințare asupra credincioșilor, crezând că 
astfel i-ar motiva să slujească mai mult. Dumnezeu 
însă nu-Și folosește niciodată Cuvântul pentru a ne 
aduce condamnare, ci ca să ne conștientizeze și să 
ne îndrepte. Dacă citim Cuvântul regulat și pare să 
nu aibă efect asupra vieții noastre, tot Cuvântul lui 
Dumnezeu e Acela care ne dă și soluția:

“Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care 
este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un 

ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit 
în lucrarea lui.” Iacov 1:25 

În acest pasaj, accentul cade pe afirmația „va stărui 
în ea”. Va stărui în ce? În legea desăvârșită! Legea 
desăvârșită nu e Legea lui Moise, fiindcă ea e 
numită legea morții, ci este Evanghelia harului lui 
Hristos. Doar din Evanghelie vom înțelege cât s-a 
plătit pentru noi ca să fim iertați, răscumpărați și 
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iubiți. Aceste lucruri ne vor da puterea să slujim cu 
adevărat. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, dacă-L citim 
regulat și totuși vedem că nu ne motivează să-L 
împlinim, secretul e să ne schimbăm atitudinea față 
de Cuvânt și să-L aprofundăm și mai mult. Acest 
lucru va funcționa în viața noastră, fiindcă, la ce ne 
uităm, la acele lucruri ne vom și gândi, iar apoi în 
direcția aceea vom și acționa. Așadar, cu cât ne 
adâncim mai mult în Cuvânt, cu atât vom fi mai 
înclinați să punem în practică ceea ce citim.

Putem avea Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână și 
să-L citim, însă, dacă nu ne hotărâm conștient să-L 
trăim, nu ne va folosi nici nouă și nici celor din 
jurul nostru. Scopul pentru care noi căutăm să 
împlinim Cuvântul nu e ca să primim ceva de la 
Dumnezeu, ci pentru ca oamenii din jurul nostru, 
care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să vadă puterea 
Cuvântului în viața noastră.
A citi Cuvântul și a nu-L trăi, e ca și cum am 
cunoaște toate lucrurile despre pescuit și am avea 
toate uneltele necesare, însă nu ne-am duce 

124



niciodată la pescuit. Cuvântul lui Dumnezeu e viu, 
și pentru că e viu, are mare putere în viața aceluia 
care-l pune în practică. Este o diferență foarte mare 
între a citi Cuvântul și a-L trăi; doar atunci când 
vedem Cuvântul împlinindu-se în viața noastră, 
vom crede cu adevărat că Acesta e viu și lucrător. 

E important să acționăm, însă e esențial să o facem 
conform Cuvântului lui Dumnezeu. Spun aceasta 
deoarece mulți credincioși fac tot felul de lucruri pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu nu cere să le facă, ci o 
fac din pricina unui obicei sau a unei tradiții ori la 
îndemnul unui duhovnic. Doar făcând ceea ce ne 
cere Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem considera 
împlinitori ai Acestuia. 

Pentru cei care nu sunt de mult timp la credință, ar 
fi bine să ia această împlinire a Cuvântului pas cu 
pas. Înainte de toate, e important să existe o 
pocăință autentică, așa cum o cere Cuvântul. În 
primul rând, Dumnezeu nu ne cere slujire și 
dedicare, ci pocăință. Pocăința nu înseamnă că 
trebuie să mergem la “pocăiți”, ci că trebuie să 
realizăm că acțiunile noastre nu ne vor duce în 
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prezența lui Dumnezeu după ce murim, deoarece, 
fără pocăință, fiecare om e un păcătos, și un păcătos 
nu poate ajunge în prezența lui Dumnezeu. 
Doar după ce am împlinit acest prim pas, are rost să 
urmăm restul pașilor pe care Dumnezeu ni-i descrie 
în Cuvântul Său, cum ar fi botezul în apă și mersul 
la adunare. 
E foarte important să ne asigurăm că am făcut 
fiecare pas așa cum Dumnezeu ni-l cere, și nu cum 
ne cere denominația sau religia din care facem 
parte, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu 
vorbește despre niște oameni care sunt împlinitori 
ai obiceiurilor din zona lor, ci despre oameni care 
împlinesc Cuvântul Său. 

Vreau să rămânem din acest capitol cu faptul că, 
dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu și încă nu-L 
trăim, tot ce trebuie să facem e să-L aprofundăm și 
mai mult. Aceasta înseamnă cititul Bibliei, 
vizionarea de predici, mersul la adunare, studii 
biblice, cărți; prin tot ce facem, să ne expunem 
Cuvântului. Apoi, după ce am citit și ne-am 
informat , urmă torul pas este să căutăm 
aplicativitatea lucrurilor pe care le-am citit. Spun 
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aceasta deoarece Cuvântul lui Dumnezeu e relevant 
pentru noi și astăzi; El nu e doar o carte de istorie. 
Cuvântul lui Dumnezeu e întotdeauna actual și 
relevant. 
Ca să devenim împlinitori ai Cuvântului, e nevoie 
să ne expunem Cuvântului cât de mult și cât mai 
des. Depinde de fiecare credincios în parte cât de 
mult dorește să împlinească din Cuvântul lui 
Dumnezeu; nu Dumnezeu decide acest lucru.
Cuvântul lui Dumnezeu e plin de principii și 
promisiuni care ne ajută să trăim viața din 
abundență despre care citim în Acesta. 

Adevărul este că, în zilele noastre, se vorbește mai 
mult decât se face. Dacă ne uităm însă la Isus și la 
ucenicii Lui, vedem că ei întotdeauna îmbinau 
acțiunea cu învățătura. E important ca, atunci când 
predicăm sau explicăm cuiva Cuvântul, să nu-i 
vorbim din auzite, ci din experiență. Atunci când 
experimentăm Cuvântul lui Dumnezeu în viața 
noastră, Îl vom înțelege și mai profund, iar astfel, 
vom putea să-L explicăm și mai bine celor ce nu-L 
cunosc. Nu împlinim Cuvântul pentru ca noi să fim 
răsplătiți, ci pentru ca să demonstrăm oamenilor 
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sceptici din jurul nostru că nu avem doar o formă 
de religie, ci că Scriptura e adevărată, relevantă și 
are efecte reale în viața celui ce O primește.
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Pilda Semănătorului

Fiecare om are în el dorința de a crește, atât pe plan 
emoțional, fizic și psihologic, cât și pe plan 
spiritual. Cu siguranță, există tot felul de cărți care 
vorbesc despre dezvoltare personală pe multe 
planuri ale vieții noastre, însă, pentru a crește 
spiritual sănătos, singura metodă e Cuvântul lui 
Dumnezeu. A crește spiritual înseamnă a deveni 
din ce în ce mai conștient de prezența lui 
Dumnezeu și de ceea ce El face în viața noastră.

Ce face ca un copac să crească și să producă ceea ce 
trebuie să producă? Sămânța. Și, desigur, pământul 
în care ea cade și, de asemenea, apa. În sămânță e 
creșterea și roadele. Ceea ce punem în acel pământ 
și udăm, acel lucru va crește, de aceea întâi alegem 
sămânța, și abia apoi ne preocupăm de pământ și 
de apă.

Dacă dorim să avem o grădină cu mere, atunci vom 
planta sămânță de mere, dacă dorim cartofi, atunci 
vom planta sămânță de cartofi; noi decidem ceea ce 
vrem să crească în pământul nostru și, la fel, tot noi 
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decidem ceea ce punem în inima noastră, fiindcă 
inima noastră e ca un pământ și Cuvântul lui 
Dumnezeu e o sămânță. 
Pilda Semănătorului e una dintre cele mai 
importante pilde spuse de Isus și pe care trebuie să 
o înțelegem bine. Vom vedea imediat de ce spun 
aceasta. Sunt așa de multe lucruri de învățat din 
această pildă, încât am putea scrie romane întregi, 
însă ne vom concentra atenția doar asupra lucrării 
Cuvântului în viața omului și asupra împotrivirii 
diavolului.
De ce spun că această pildă e printre cele mai 
importante? Fiindcă Isus spune acest lucru: 

“El le-a mai zis: „Nu înţelegeţi pilda aceasta? Cum veţi 
înţelege atunci toate celelalte pilde?”Marcu 4:13 

A înțelege această pildă e cheia pentru a le înțelege 
pe toate celelalte. Pilda Semănătorului vorbește 
despre cum lucrează Cuvântul și cum ne schimbă 
pe noi, cei care ne lasăm schimbați de El. A înțelege 
cum lucrează Cuvântul lui Dumnezeu în viețile 
noastre e vital pentru creșterea noastră spirituală. 
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Să ne uităm de unde începe Isus să tălmăcească 
această pildă.

“Semănătorul seamănă Cuvântul.” Marcu 4:14 

Când vorbește de semănător, Isus Se referă la orice 
om care predică Scriptura, sub orice formă ar fi: fie 
evanghelizare pe stradă, fie o predică de la amvon, 
fie mesaje pe telefon către un prieten, fie la radio, la 
televizor, printr-o carte sau chiar folosind mijloacele 
de socializare online care sunt disponibile și prin 
care putem expune o sumedenie de oameni la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, fiecare dintre noi, 
care dăm Cuvântul lui Dumnezeu mai departe sub 
orice formă, suntem semănători ai Cuvântului, de 
aceea, să nu obosim să semănăm! 

Prin faptul că Isus compară Cuvântul lui 
Dumnezeu cu o sămânță, înțelegem ceva foarte 
profund. Dacă ne uităm, de exemplu, la un măr 
cum crește, auzim cum acel măr strigă în durerile 
lui de a crește sau strigă atunci când produce fructe 
sau frunze? Nu. Ce face acel măr să crească și să 
producă mere? Sămânța pe care o punem în pământ 
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și o udăm, aceea va decide ce fel de roade se vor 
produce. 

Ceea ce semănăm în inima noastră, aceea vom și 
culege; de aceea, trebuie să fim atenți ce semănăm. 
E așa de important să înțelegem că ceea ce 
semănăm, vom și secera, de aceea, să nu ne 
umplem mintea cu lucruri care nu ne folosesc la 
nimic. Spun aceasta pentru că, de multe ori, nu ne 
place ceea ce culegem. Majoritatea problemelor pe 
care le avem în viața noastră sunt din cauză că nu 
avem grijă ce semănăm în inima noastră.

De aceea, dacă dorim să gândim duhovnicește, 
trebuie să ne expunem lucrurilor duhovnicești. 
Deseori, nu e nevoie să întrebăm pe cineva ce face 
în timpul liber, fiindcă ne putem da bine seama din 
ceea ce vorbește, la ce se uită și cu ce-și umple 
mintea. E așa de ciudat că noi, credincioșii, dorim să 
devenim mai spirituali, însă expunerea noastră la 
lucrurile spirituale e minimă, comparativ cu 
celelalte lucruri care ne umple timpul în fiecare zi. E 
un principiu așa de simplu de înțeles: la ce ne 
uităm, la acele lucruri ne vom gândi, și astfel vom 
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acționa. Nu e îndeajuns să ne dorim să fim mai 
spirituali, ci e nevoie să și acționăm în acest sens. 
Primul pas e să ne concentrăm mai mult asupra 
lucrurilor spirituale și să respingem informația 
negativă din jurul nostru. E foarte greu să medităm 
la capitolul pe care l-am citit de dimineață, dacă 
suntem plini de știrile din acea zi; totul depinde de 
ceea ce ne dorim cu adevărat. 

Să ne uităm în continuare la o altă analogie pe care 
o face Isus în legătură cu sămânța și Cuvântul:

“Cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt 
aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au 

auzit, vine Satana îndată și ia Cuvântul semănat în ei.” 
Marcu 4:15 

Prima categorie de oameni pe care Isus ne-o descrie 
sunt aceia care au înțeles Cuvântul și cărora le 
place, însă vine Satana și-L fură din inima lor prin 
tot felul de metode. Diavolul nu Îi cere permisiune 
lui Dumnezeu să facă aceasta! Dumnezeu ne dă 
Cuvântul ca să fim mântuiți;  diavolul ni-L fură ca 
să mergem în iad. Acest lucru e împotriva voii lui 
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Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să fie 
mântuiți. Diavolul e un dușman, nu e cățelul lui 
Dumnezeu, de care se folosește ca să ne crească 
spiritual. Dacă diavolul ar lăsa Cuvântul lui 
Dumnezeu să pătrundă în inimile oamenilor, toți ar 
fi mântuiți, după cum e și voia lui Dumnezeu. Însă, 
pentru că voia lui Dumnezeu nu se face pe pământ 
ca și în cer, trebuie să ne luptăm pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu, ca să ajungă la toți oamenii și apoi 
să-i învățăm să nu se lase furați de diavol. E așa de 
ușor să începem bine, dar cât de greu e să 
continuăm pe drumul cel bun!
Dacă Dumnezeu ar fi Acela care ar permite 
diavolului să fure Cuvântul din inima omului, 
atunci Dumnezeu S-ar lupta împotriva Lui Însuși, 
iar o împărăție dezbinată împotriva ei însăși, nu 
poate sta în picioare.

De aceea diavolul e numit hoț și mincinos, pentru 
că lucrează împotriva voii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu e suveran, cu siguranță, însă aceasta nu 
l-a oprit pe diavol să se răzvrătească împotriva Lui 
și nu va opri nici un om să spună „nu” lui 
Dumnezeu, refuzând singura cale de salvare. La fel 
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cum diavolul a avut de ales dacă să rămână lângă 
Dumnezeu sau nu, tot așa, fiecare dintre noi avem 
libertatea să alegem. Dumnezeu a dat fiecărui om în 
parte puterea să decidă pentru el, dacă vrea sau nu 
să-I slujească. Isus și diavolul nu sunt în coaliție, ci 
în opoziție. 

“Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi 
mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoţul nu 

vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug.” 

Ioan 10:9-10 

Vedem aici foarte clar diferența dintre Isus și diavol: 
unul vine să ne dea viață, altul s-o fure; nu se poate 
ca ambii să facă voia lui Dumnezeu.
De fiecare dată când suntem expuși Cuvântului, 
diavolul va încerca să ni-L fure. Isus ne vorbește 
despre câteva metode pe care diavolul le folosește 
făcând acest lucru.

“Tot așa, cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută în locurile 
stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc 
îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la 
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o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din 
pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.”  

Marcu 4:16-17 

Una dintre metodele prin care diavolul încearcă să 
ne fure Cuvântul este prin diferite necazuri și 
prigoniri. Aceste situații nu fac parte din voia lui 
Dumnezeu, ci diavolul le folosește ca să ne fure 
Cuvântul, pentru ca omul să ajungă în iad. Oricine 
dorește să urmeze Cuvântul, va avea probleme din 
această cauză. Doresc să menționez că problemele 
unui credincios sunt cele din pricina Cuvântului, nu 
cele din cauza unei decizii greșite pentru care 
plătește într-un fel sau altul. Cu toate că vin tot felul 
de probleme peste noi, atunci când decidem să 
urmăm Cuvântul, nu înseamnă că nu putem 
rămâne în Cuvânt. Aici se face diferența între cei ce 
trec biruitori și cei care cad. Problema e că, cei în 
care Cuvântul nu prinde rădăcini, merg în iad. 
Cuvântul ne spune că voia lui Dumnezeu e ca toți 
să fie mântuiți. Ori de câte ori suntem expuși 
Cuvântului, diavolul va încerca să ni-L fure. 
Suntem încurajați să ne împotrivim lui tari în 
credință, după cum ne spune Iacov și Petru, fiindcă 
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diavolul nu face voia lui Dumnezeu. (Iacov 4:7,       
1 Petru 5:8-9).
Isus continuă să enumere alte metode pe care 
diavolul le folosește pentru a fura Cuvântul din 
inima noastră:

“Alţii sunt cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută între spini; 
aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, dar năvălesc în ei 
grijile lumii, înșelăciunea bogăţiilor și poftele altor 

lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor.”
Marcu 4:18-19 

Stăpânitorul celor din lume e diavolul. Astfel, tot ce 
vine din lume e împotriva Cuvântului și are ca 
sursă planul diavolului. E important să avem 
mintea ațintită înspre lucrurile lui Dumnezeu, 
pentru ca îngrijorările lumii să nu ne copleșească, 
deoarece, dacă ne uităm în jurul nostru, chiar avem 
motive de îngrijorare. Dumnezeu dorește ca toți să 
cunoască adevărurile Lui; diavolul însă face tot ce 
poate ca să se lupte împotriva voii lui Dumnezeu.
Cât timp suntem pe acest pământ, lumea care e 
condusă de diavol, va încerca să ne bage în cap 
principiile ei, dar noi nu ne supunem lumii, ci lui 
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Dumnezeu. Aceasta e o decizie pe care fiecare 
credincios poate s-o ia în inima lui. 

Dar, ca să putem face acest lucru, avem nevoie de 
priorități în viața noastră; trebuie să decidem care 
sunt lucrurile importante pentru noi. Alegerea e a 
noastră! Dumnezeu, în suveranitatea Sa, ne-a dat 
libertatea să alegem. Avem nevoie de Cuvântul lui 
Dumnezeu ca să creștem spiritual, însă, dacă ne 
lăsăm furați de diavolul, vom fi ineficienți pentru 
Împărăția lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem 
o diferență și Cuvântul lui Dumnezeu e cheia. 
Diavolul știe foarte bine acest lucru, de aceea se 
luptă atât de tare împotriva Cuvântului. 

Dacă urmărim în profunzime despre ceea ce 
vorbește Isus, înțelegem că, de fapt, este o luptă 
pentru captarea atenției noastre. Reclamele și 
televiziunile sunt în concurență cu Scriptura pentru 
a ne capta atenția. Producătorii de televiziune știu 
foarte bine că, asupra lucrurilor cărora ne 
focalizăm, înspre acele lucruri vom tinde să 
mergem. Diavolul știe că, dacă reușește să ne 
defocalizeze de la Cuvânt, va avea oportunitatea   
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să-și introducă propriile idei în inima noastră. Noi, 
care știm schemele diavolului, nu ne vom lăsa furați 
de el, chiar dacă lucrurile cu care ne ispitește ni se 
par atrăgătoare. 

Imaginea pe care Isus ne-o formează cu diavolul 
care încearcă să fure Cuvântul din inima noastră, ne 
amintește de un hoț care, după ce noi plantăm 
sămânța de cartofi  într-un pământ, el vine, o scoate 
și pune în locul ei sămânță de buruieni. Diavolul nu 
doar că încearcă să ne fure Cuvântul pe care     L-am 
auzit, dar va încerca să-L schimbe cu ideile lui 
diabolice. Luând toate aceste lucruri în considerare, 
ne dăm seama de importanța de a medita asupra 
Cuvântului cât de mult putem și de a avea mare 
grijă cu ce informații ne hrănim inima. 

Înspre sfârșitul acestei pilde, Isus ne vorbește 
despre acei oameni care nu se lasă păcăliți de diavol 
și de metodele lui. 

“Alţii, apoi, sunt înfăţișaţi prin sămânţa căzută în 
pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, îl 
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primesc și fac rod: unul treizeci, altul șaizeci și altul o 
sută.” Marcu 4:20 

Rodul pe care-l producem nu depinde de 
Dumnezeu, ci de fiecare dintre noi, de cât de mult 
lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în noi. 
Nu depinde de sămânță, ci de pământul în care pui 
sămânța; acesta decide cât rod va aduce acea 
sămânță. Potențialul sămânței e extraordinar, tot 
ceea ce trebuie să facem e să învățăm să o creștem 
sănătos. 

Există un potențial de creștere extraordinar în 
Cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum, dintr-o singură 
sămânță, există potențialul de a crește un singur 
copac, care la rândul lui să producă altă sămânță și 
să se înmulțească până ce vedem o pădure. 
Cuvântul lui Dumnezeu nu e ca și popcornul în 
cuptorul cu microunde! Cuvântul lui Dumnezeu 
are nevoie de timp și atenție ca să crească, dar și 
rezultatele, adică roadele, sunt enorme. 
Vreau să rămânem din această pildă cu faptul că al 
lui Dumnezeu Cuvânt face întotdeauna ceea ce 
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trebuie să facă, dacă Îl primim în inimile noastre și 
Îl păstrăm, protejându-L de diavol.

Să ne încredem în puterea Cuvântului de a ne 
schimba, deoarece, dacă-L lăsăm, ne va schimba în 
bine cu siguranță. Așa cum un măr crește și face rod 
fără să transpire, la fel și Cuvântul lui Dumnezeu 
va produce roade în noi, nu datorită efortului 
nostru, ci datorită faptului că ne lăsăm schimbați de 
puterea transformatoare a Cuvântului. 

Cuvântul lui Dumnezeu e o sămânță puternică, și 
dacă Îl lăsăm să-Și facă lucrarea în noi, poate face 
lucruri extraordinare. Cuvântul ne sfințește, ne 
curăță; în alte pasaje vorbește despre faptul că 
vindecă tot trupul nostru și ne dă pace în necazuri. 
Cuvântul lui Dumnezeu are putere în viața noastră 
doar dacă Îl credem și-L practicăm, adică dacă-L 
lăsăm să crească în noi așa cum un copac sănătos și 
puternic crește într-un pământ bun.
Dacă uneori pare plictisitor și ne ia somnul când 
citim Scriptura, e bine să ne amintim de faptul că se 
dă o luptă spirituală extraordinară pentru veșnicia 
noastră și Cuvântul lui Dumnezeu ne ține ca să nu 
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murim spiritual. Înțelegând că e vorba despre viață 
și moarte, alta va fi atitudinea noastră față de 
Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu e Cel ce a făcut 
ca noi, care credem în Isus Hristos, să fim născuți 
din nou! De aceea, să-L prețuim, perseverând în 
citirea, studierea și înțelegerea Lui!
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Semănatul și seceratul 

În acest capitol ne vom uita la un principiu extrem 
de important din toate punctele de vedere. Acest 
principiu al semănatului și al seceratului afectează 
toate domeniile vieții noastre; mă refer la faptul că 
se aplică atât pe plan fizic, cât și pe plan spiritual. 
Acesta se aplică atât credincioșilor, cât și 
necredincioșilor, chiar dacă aceștia din urmă cred în 
el sau nu. E interesant de observat faptul că sunt 
unii oameni care își închipuie că, necrezând într-un 
anumit lucru, ei consideră că acela nu-i afectează. 
Un adevăr rămâne în picioare, chiar dacă nimeni 
nu-l crede; la fel e și cu acest principiu al 
semănatului și al seceratului. 

Semănatul și seceratul se referă la rezultatele 
deciziilor tale. Deciziile de astăzi vor afecta ziua de 
mâine și de poimâine. E un principiu așa de simplu, 
dar totuși, mulți dintre noi îl trecem cu vederea și 
nu-l considerăm atunci când luăm anumite decizii 
în viața noastră. Să ne amintim de deciziile greșite 
pe care le-am luat în trecut; care a fost rezultatul 
lor? E posibil ca și astăzi să fie repercusiuni. 
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Desigur, nu ne vom putea feri de toate lucrurile, 
chiar dacă respectăm acest principiu, însă vom fi 
feriți de multe lucruri negative. Când vorbesc 
despre lucrurile de care nu ne putem feri, vorbesc 
de deciziile greșite ale celor din jurul nostru sau ale 
oamenilor cu autoritate, decizii ce pot avea un efect 
negativ asupra noastră. 

Poate persoana cea mai potrivită care se confruntă 
fizic cu acest principiu e un fermier. Un fermier 
înțelege foarte bine care sunt implicațiile sau 
efectele nerespectării acestui principiu. Ne amintim 
de capitolul “Pilda Semănătorului”, care are ca bază 
acest principiu al semănatului și al seceratului. Ne 
amintim că vorbeam despre faptul că, ceea ce 
semănăm în inima noastră, aceea vom și secera. 
Dacă lăsăm acolo lucruri negative, atunci să ne 
așteptăm la rezultate negative, fiindcă ceea ce 
semănăm în interiorul nostru, aceea se va și 
exterioriza în viața noastră. Nimeni nu face 
excepție: culegem ceea ce semănăm! Cu toate că 
acest principiu e unul popular astăzi și printre cei 
din lume, Cuvântul lui Dumnezeu a fost primul 
care l-a formulat și ne-a conștientizat de el. 
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“Nu vă înșelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie 
batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine 
seamănă în firea lui pământească va secera din firea 

pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va 
secera din Duhul viaţa veșnică. Să nu obosim în facerea 
binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu 

vom cădea de oboseală.” Galateni 6:7-9 

Autorul acestor cuvinte e apostolul Pavel care, 
inspirat de Duhul Sfânt, ne conștientizează de 
faptul că, dacă ne focalizăm pe lucrurile pământești, 
de acelea vom avea parte; însă, dacă ne focalizăm 
pe lucrurile cerești, acelea le vom experimenta în 
viața noastră. Unii se amăgesc crezând că sunt o 
excepție a acestui principiu, însă niciunul dintre noi 
nu e. Singura excepție o face harul! Doar harul ne 
poate ajuta, și aceasta doar dacă apelăm la el cu 
credință.

Un lucru pe care trebuie să-l cunoaștem despre 
acest principiu e faptul că nu există un timp fix între 
semănat și secerat. Chiar dacă nu secerăm imediat 
ce am semănat, e doar o chestiune de timp până ce 
acest lucru se va întâmpla. Nicio faptă rea sau bună 
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pe care cineva o face, nu va fi trecută cu vederea de 
acest principiu. Fiindcă efectele acțiunilor noastre 
nu sunt imediate, de multe ori continuăm să facem 
anumite lucruri rele, care de fapt ne distrug.
Dacă ne-am gândi la efectele acțiunilor noastre 
înainte de a le face, de câte lucruri am fi feriți!
La fel e și cu păcatul! Mulți trăiesc un stil de viață 
păcătos, prin aceea că mint și înșală regulat, asta 
făcând poate parte chiar din munca lor de zi cu zi, 
astfel câștigându-și pâinea; însă, din cauză că există 
acest principiu al semănatului și al seceratului, 
aceștia vor plăti pentru fiecare minciună și 
înșelăciune. Cum vor plăti? Prin faptul că vor fi 
despărțiți veșnic de prezența lui Dumnezeu, iar pe 
pământ fiind predispuși să li se întâmple orice rău. 
Atunci când păcătuim, dăm acces diavolului, și 
acesta vine în viața noastră ca să ne distrugă din 
toate punctele de vedere. 

“Căci toţi trebuie să ne înfăţișăm înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească 
răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când 

trăia în trup.” 2 Corinteni 5:10 
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Oricine și-a predat viața în mâinile lui Hristos, nu 
mai merge în fața tronului ca să fie judecat, ci ca să 
fie răsplătit pentru ceea ce a făcut. Aceasta e o veste 
bună pentru cei care fac binele, însă o veste rea 
pentru cei care fac răul. Ce absurd e să credem că 
putem face tot răul din lume, fără a suporta 
consecințe pentru faptele noastre! 

Uneori, efectele semănatului pot fi profund 
negative asupra celor mai dragi persoane din viața 
noastră. Dacă ne neglijăm copiii, vom avea 
probleme cu ei mai târziu, și, mai mult, acest lucru 
îi va urmări toată viața. Așadar, dacă nu ne 
interesează ce ni se întâmplă nouă, atunci cel puțin 
să ne gândim la efectele deciziilor noastre asupra 
celor dragi din jurul nostru. 

Partea cea mai neglijată a acestui principiu e 
seceratul. Cei care cred în acest principiu și 
acționează conform lui, uită de multe ori să mai 
secere. Dacă plantăm o sămânță și uităm de ea, se 
prea poate să fie plin de buruieni în jurul ei, pe când 
ne amintim să mergem să o culegem. De aceea, e 
așa de important să ne așteptăm să și secerăm după 
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ce am semănat ceva. Aceasta poate fi orice: de la 
faptul că citim Cuvântul lui Dumnezeu sau ne 
rugăm, până la a investi constant într-un anumit 
lucru; până la urmă, trebuie să secerăm ceea ce am 
semănat. Acest principiu este o lege pe care 
Dumnezeu a hotărât-o de la începutul lumii, și 
pentru că este o lege, ea nu se va schimba niciodată, 
atâta timp cât acest pământ există. Dumnezeu nu 
decide ca pentru unii să se aplice acest principiu, iar 
pentru alții nu; fiecare e afectat de această lege, fie 
că e credincios sau nu. 
Cel mai dificil lucru de făcut în legătură cu acest 
principiu e faptul că trebuie să așteptăm ca sămânța 
să prindă rădăcini, să încolțească, să înflorească, 
pentru ca apoi să fie gata de cules. În societatea în 
care trăim, e împotriva naturii noastre să așteptăm 
după ceva. Ne-am obișnuit ca totul să fie instant, de 
la internet până la reîncălzirea mâncării în cuptorul 
cu microunde. Dacă înțelegem acest principiu și 
așteptăm cu credință, vom culege beneficii 
extraordinare. 

Nu vom secera niciodată dacă nu ne așteptăm să 
secerăm. Mulți credincioși seamănă sămânța și 
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așteaptă ca Dumnezeu să o secere pentru ei, și când, 
după multă așteptare, nu se bucură de ceea ce au 
semănat, se supără pe Dumnezeu și spun că acest 
principiu nu funcționează corect.

Nu ne putem aștepta să secerăm ceea ce nu am 
semănat!
Dacă nu citim Cuvântul lui Dumnezeu, nici să nu 
ne așteptăm să fim puternici spiritual! 
Dacă nu ne rugăm regulat, nici să nu ne așteptăm să 
devenim oameni ai rugăciunii! 
Dacă nu umblăm prin credință, nici să nu ne 
așteptăm să devenim oameni plini de credință! 
Noi dorim să facem ceea ce apostolul Pavel făcea, 
însă cu efort minim, uitând cât timp a semănat 
Pavel în slujirea lui față de Dumnezeu. 
Dacă nu ne-am investit banii, nici nu o să avem de 
unde să primim dobândă! 
Dacă nu investim în familiile noastre, cum să ne 
așteptăm să avem o viață de familie de calitate? Nu 
se poate! De aceea, e absolut vital să devenim tot 
mai conștienți de acest principiu, ca să și beneficiem 
din plin de el. 
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Cât secerăm din ceea ce am semănat depinde de 
dragostea și favoarea lui Dumnezeu, împreună cu 
credința noastră. Se poate să secerăm chiar cu o sută 
mai mult decât am semănat, dar, după cum 
spuneam, acest lucru se face prin credință și prin 
harul lui Dumnezeu. 

“Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude 
Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o 

sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.” Matei 13:23 

După cum spuneam, prin credința în Dumnezeu 
putem secera mult mai mult decât am semănat; însă 
se poate și invers. Cum secerăm mai puțin decât am 
semănat? Prin aceea că nu ne așteptăm să secerăm, 
adică nu credem că vom secera. 
Vestea foarte bună e că, prin credința în harul și 
dragostea lui Isus Hristos, nu va trebui să secerăm 
răul pe care l-am semănat în viața noastră. Pentru 
că Isus a fost pedepsit în locul nostru, noi nu mai 
avem de secerat ceea ce am semănat în păcat, 
fiindcă Isus a secerat răul pe care noi l-am semănat. 
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Știind că slujim unui Dumnezeu care multiplică, 
vom avea parte de un seceriș bogat. Dacă ne uităm 
în Cuvântul lui Dumnezeu, putem vedea multe 
exemple în care Dumnezeu a multiplicat puținul pe 
care cineva l-a semănat. 
Ne amintim de femeia văduvă care urma să-și 
vândă copiii ca să-și plătească datoria și care, prin 
ascultarea vorbelor lui Elisei, a umplut cu un singur 
ulcior de untdelemn alte zeci de vase pe care le-a 
vândut, plătindu-și astfel datoriile. Să nu mai 
vorbim de Avraam și Iacov, ale căror turme de 
animale le-a înmulțit Dumnezeu atât de mult, încât 
nu mai aveau loc de ele. Desigur, ne amintim și de 
Isus care, în două ocazii, a înmulțit puținul care era, 
ca să hrănească o mulțime mare de oameni. 

Noi decidem ce vom secera în viața noastră prin 
ceea ce alegem să semănăm. Decizia e a mea și a ta; 
alege viața, ca să trăiești tu și casa ta! 
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Compară-te cu Cuvântul lui Dumnezeu  

Am putea să-i întrebăm pe oameni aleatoric astăzi 
dacă se consideră buni sau răi; știți ce ar răspunde 
95% dintre ei? Că se cred destul de buni, nu se 
laudă, dar oricum nu se cred răi. Însă dacă i-am 
întreba pe aceiași oameni dacă cred că lumea în care 
trăim e una rea, ar răspunde cu același procentaj că 
lumea e într-adevăr rea. Cum se poate ca oamenii 
care se cred buni, să spună că trăim într-o lume rea, 
care e compusă din aceia care se consideră totuși 
buni? Aceasta se întâmplă pentru că cei ce se cred 
buni, se compară cu alți oameni care fac mai multe 
rele decât ei. Cât timp standardul nostru vor fi 
oamenii din jurul nostru, niciodată nu vom realiza 
că avem o problemă. 

“Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau 
în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, 
prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei 

cu ei înșiși, sunt fără pricepere.” 2 Corinteni 10:12 

Dacă standardul nostru sunt doar alți oameni ca și 
noi, atunci nivelul nostru va fi unul foarte jos, și 
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pentru că ne comparăm cu un standard așa de 
scăzut, ne vom vedea întotdeauna buni. Ce vreau și 
trebuie să înțelegem e că modelul de comparare 
pentru fiecare om trebuie să fie Cuvântul lui 
Dumnezeu. Deoarece Acesta e inspirat de 
Dumnezeu, doar El poate decide corect cine e bun 
sau rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune că niciunul 
nu e bun în afară de Dumnezeu, de aceea Scriptura 
e adevăratul nostru standard care face diferența 
dintre bine și rău. 

Să ne uităm de exemplu la câteva porunci dintre 
cele zece pe care aproape toți le cunoaștem. Apropo, 
oare câți dintre oamenii care se numesc creștini 
cunosc toate cele zece porunci în ordinea în care au 
fost date? Tu care citești aceste rânduri chiar acum, 
poți să enumeri cele zece porunci în ordine?...Dacă 
i-am întreba pe aceiași oameni care se cred buni:“ai 
mințit vreodată?”, cu siguranță că fiecare ar 
recunoaște că “da”. Dacă i-am întreba: “ai furat 
ceva vreodată?”, cu siguranță că toți au luat ceva de 
undeva sau de la cineva ce nu trebuia să ia, așa că 
răspunsul e din nou “da”. Iar dacă am întreba 
oamenii dacă au poftit vreodată lucrurile vecinului 
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sau ale unui alt om pe care-l cunosc sau pe care l-a 
văzut la televizor, desigur că, din nou, răspunsul ar 
fi unul afirmativ. Așadar, ce vedem aici e că toți 
oamenii au încălcat cel puțin trei din cele zece 
porunci. Aceasta înseamnă că sunt încălcători de 
lege și astfel nu au cum să fie buni. Fiindcă e          
de-ajuns să încalci o singură lege ca să te faci 
vinovat de păcat, iar plata păcatului, oricare ar fi el, 
e moartea. 

Desigur, replica fiecărui om la această constatare ar 
fi că niciunul nu e bun, și acesta e adevărul! De 
aceea Isus a trebuit să moară în locul nostru, fiindcă 
doar El a fost destul de bun ca să fie acceptat ca 
Reprezentant al omenirii în fața dreptății lui 
Dumnezeu. Însă, pentru că Isus nu a păcătuit 
niciodată, locuința morților nu a avut drept asupra 
Lui să-L țină! De aceea a înviat și astăzi e la dreapta 
lui Dumnezeu, gata să revină, ca astfel, oricine își 
pune încrederea în Isus și ascultă de poruncile Lui 
să fie mântuit, nu pentru că acel om e bun, ci pentru 
că recunoaște că e rău și își pune toată speranța în 
Singurul care e bun, adică Isus Hristos; vorbim aici 
de pocăință.
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Cele zece porunci și celelalte 600 și ceva, din 
Vechiul Testament,  nu au fost date oamenilor ca să 
le împlinească și astfel să devină buni, ci motivul 
principal pentru care legile au fost date prin Moise, 
a fost ca să ne conștientizeze de faptul că avem o 
problemă. Fiindcă cine ar vrea o soluție dacă mai 
întâi nu e conștient că are o problemă? Sau cine ar 
lua un medicament dacă nu ar ști că e bolnav? 
Nimeni! De aceea Dumnezeu a dat legile și, prin 
Isus, le-a ridicat la un nivel și mai înalt, vorbesc de 
cele patru Evanghelii, ca astfel fiecărui om să-i fie 
foarte clar faptul că e păcătos și că nu se poate salva 
singur. Odată înțeles acest lucru, observăm și 
nevoia de un Salvator, și Acesta e Isus Hristos. 
Despre acest lucru vorbește în detaliu apostolul 
Pavel în scrisoarea sa către credincioșii din Galatia:

“Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din 
pricina călcărilor de lege, până când avea să vină 

„Sămânţa”, căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; și a fost 
dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.” 

Galateni 3:19 
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Ce doresc să înțelegem din cele spuse e că termenul 
de comparație pentru fiecare om trebuie să fie 
Cuvântul lui Dumnezeu! 
Chiar și în ceea ce privește adunările noastre, 
trebuie să le comparăm cu ce este scris în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dacă toate adunările ar face acest 
lucru, standardul acestora ar crește considerabil.
E greșit să ne orientăm după alte criterii, de 
exemplu cine are muzică mai bună sau mai mulți 
membri.
Un alt beneficiu în a ne compara cu Scriptura și nu 
cu cei din jurul nostru, e că vor fi eliminate invidia 
și gelozia dintre noi. Cât timp ne uităm în curtea 
vecinului, ne vom dori ceea ce el are, și niciodată nu 
vom fi mulțumiți cu ceea ce noi avem. Însă dacă ne 
focalizăm asupra Cuvântului, ceea ce are vecinul nu 
va mai fi așa de important. Singurul moment când 
trebuie să te intereseze de vecinul tău, e doar atunci 
când are nevoie de ajutorul tău. 

Fie că cineva crede sau nu, fiecare va fi judecat sau 
răsplătit după standardul Scripturii. Dumnezeu nu 
ne va trage la răspundere pentru ceva ce nu am 
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știut, însă, dacă avem acces la Scriptură și o 
neglijăm, atunci nu mai este nicio scuză.

Este necesar să existe un standard atât pentru 
individ, cât și pentru societate. De ce spun asta? 
Pentru că cine decide ce e bine sau rău? Cine face 
legile? Dacă oamenii fac legile, aceasta înseamnă că 
ce e considerat ca fiind rău astăzi, se poate ca peste 
câțiva ani să fie socotit ca bun și chiar impus de 
către stat. 
Aceasta ne arată câtă nevoie este de un standard 
care nu e constrâns de timp și spațiu. E nevoie de 
Dumnezeu și de Cuvântul Lui, ca să ne spună ce e 
bine și ce e rău pentru noi. Oamenii nu se pot 
conduce singuri, fără o busolă sau un standard se 
vor autodistruge. Vedem acest lucru când ne uităm 
la știri, că omul care nu are un standard moral clar, 
distruge totul în jurul lui.

Oamenii nu înțeleg că legile lui Dumnezeu nu au 
fost date ca să ne priveze de libertate, ci tocmai ca 
să ne conștientizeze de neputința noastră de a fi 
buni. Și omul are nevoie de legea lui Dumnezeu, 
așa cum e nevoie de o balustradă ca să nu cădem de 

158



pe balcon. Avem o disperată nevoie de cineva care 
să ne arate unde e punctul periculos, limita de care 
nu avem voie să trecem, fiindcă altfel ne facem rău 
chiar nouă.

Doar acceptând Cuvântul lui Dumnezeu ca 
standard în viețile noastre, în familiile noastre și 
apoi la nivel național, vom putea trăi o viață de 
calitate începând de pe acest pământ. 
Ne amintim de vremurile lui Solomon când 
poporul Israel, cu toate că era înconjurat de inamici, 
trăia în pace și belșug; aceasta pentru că deciziile lui 
David și apoi ale lui Solomon, cel puțin la început, 
au fost fondate pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu e singurul standard după 
care putem trăi o viață bună, chiar și pe acest 
pământ blestemat. Așadar, să luăm o decizie 
radicală în inimile noastre de a pune Cuvântul lui 
Dumnezeu la cel mai înalt nivel în viețile noastre. 
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Vindecați prin Cuvânt

În acest capitol ne vom uita la câteva dintre efectele 
sau rezultatele pe care Cuvântul lui Dumnezeu le 
poate avea în viața aceluia care-L citește și-L crede. 
Vorbind de efecte, mă refer la faptul că, cel ce citește 
și crede ceea ce citește, are anumite beneficii din 
partea Cuvântului lui Dumnezeu. Un exemplu de 
beneficiu al Cuvântului ar fi că ne poate da o pace 
interioară, care nu depinde de circumstanțele 
exterioare. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate da o 
pace supranaturală, chiar dacă ne-am afla în 
mijlocul unui necaz. Oamenii din jurul nostru nu 
pot înțelege de unde avem noi această pace, însă, 
pentru că sursa acestei păci e Cuvântul lui 
Dumnezeu, situațiile prin care trecem nu pot afecta 
această pace. Cum putem s-o experimentăm? Prin a 
crede că al lui Dumnezeu Cuvânt e sursa păcii 
noastre. Când citim Biblia cu credința că vom primi 
pace, atunci Dumnezeu vorbește duhului nostru 
prin versetele pe care le citim; acesta va fi sensibil 
Duhului Sfânt și vom putea primi această pace.
Un alt beneficiu al Cuvântului lui Dumnezeu în 
viața noastră e că ne va feri să trăim în păcat. 
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!Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta!” (Psalmul 119:11), spune David. Cum 
ne păzește Cuvântul lui Dumnezeu de a păcătui? 
Prin faptul că înțelegem care e sursa păcatului și 
care sunt consecințele acestuia. Înainte ca oricine să 
păcătuiască, trebuie să se gândească la acel lucru. 
Dacă mintea noastră e plină de învățăturile lui 
Dumnezeu, despre care citim în Scriptură, nu vom 
mai avea timp să ne gândim la alte lucruri care ne-
ar putea duce cu mintea la păcat, și anume lucrurile 
asupra cărora ne focalizăm. 

În acest capitol însă doresc să vorbesc despre faptul 
că Scriptura poate fi sursa vindecării noastre fizice 
atunci când suntem bolnavi. 
Primul pasaj la care ne vom uita e unul din cartea 
Psalmilor:

!a trimis Cuvântul Său și i-a tămăduit, și i-a scăpat de 
groapă.” Psalmul 107:20 

Cuvântul pe care Dumnezeu L-a trimis ca să ne 
vindece e Însuși Isus. Despre toate vindecările pe 
care El le-a performat putem citi în cele patru 
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Evanghelii. Dumnezeu, într-adevăr, Și-a împlinit 
promisiunea: Cuvântul S-a făcut trup și a trăit 
printre noi; desigur, vorbim de Isus, care a venit pe 
pământ, a vindecat și a eliberat oamenii care 
sufereau de tot felul de boli. Aș dori ca toți cei care 
citesc aceste rânduri chiar acum, să-și pună o 
întrebare: mai vindecă și astăzi Cuvântul? Cu 
siguranță că da! Atâta timp cât Cuvântul lui 
Dumnezeu va sta în picioare, El îl va vindeca pe 
fiecare om care-și dorește și crede în puterea Lui 
vindecătoare. Desigur unii o să spună că Isus ne-a 
vindecat doar spiritual sau sufletește, Cuvântul nu 
mai vindecă fizic decât ocazional. Dacă așa ar sta 
lucrurile, atunci de ce e plină biserica de oameni 
care suferă de depresie sau de ce oamenii nu se pot 
lăsa de păcat? 
Să ne uităm la un alt pasaj care vorbește despre 
modul în care vindecă fizic Cuvântul lui Dumnezeu 
pe cel care crede acest lucru:

!Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, 
păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă 

pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor.” 
Proverbele 4:21-22 
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Ceea ce putem observa în acest pasaj e faptul că 
vindecarea pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne-o 
aduce nu e doar una spirituală și sufletească, dar și 
fizică, adică pentru trup. Doar acela care citește și 
crede acest lucru va beneficia de puterea 
vindecătoarea a Cuvântului. 
Niciodată nu vom primi mai mult decât credem. 
Niciun om nu va fi mântuit din greșeală, la 
întâmplare sau din noroc. Mântuirea unui om este 
rezultatul unei credințe voite și conștiente. La fel e 
și cu vindecarea; doar cei care cred și se așteaptă să 
fie vindecați, vor fi vindecați. Cei care vor să 
găsească tot felul de motive pentru a explica de ce 
Cuvântul lui Dumnezeu nu ne vindecă de fiecare 
dată, nu vor beneficia de puterea vindecătoare a 
Cuvântului, iar mai rău de atât e faptul că aceștia 
vor face ca și cei care-i ascultă să-și piardă puțina 
încredere pe care o aveau în Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
Ce păcat să avem acces la o așa de mare 
binecuvântare prin Cuvântul lui Dumnezeu și, 
pentru că nu am fost învățați corect, să nu 
beneficiem de aceste binecuvântări! Vindecarea 
fizică e un subiect extrem de important în Cuvântul 
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lui Dumnezeu, pentru că e nevoie să fii sănătos ca 
să poți trăi o viață din abundență. Cât timp suntem 
pe acest pământ, trebuie să muncim la capacitățile 
noastre maxime mentale și fizice, ca să putem sluji 
eficient pentru Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul 
lui Dumnezeu ne spune clar faptul că El e 
răspunsul la bolile noastre fizice. 

Să ne uităm la două exemple care ne sunt relatate în 
Scriptură și din care reiese foarte clar că sursa 
vindecării noastre fizice e Cuvântul lui Dumnezeu.
Primul exemplu îl găsim în Evanghelia după Matei:

“„Doamne”, a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să 
intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, și 

robul meu va fi tămăduit.” Matei 8:8 

Ce a înțeles acest sutaș despre Cuvântul lui 
Dumnezeu și creștinismul de astăzi nu înțelege? Că 
Acesta e de ajuns ca să ne vindece! Isus nu S-a dus 
să-Și pună mâinile peste acest bolnav, nu S-a dus 
să-l ridice din pat, ci doar a vorbit și a fost de ajuns. 
Nu e nevoie de tot felul de ritualuri sau strigăte de 
disperare ca să ne primim vindecarea, ci doar o 
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credință fermă în Cuvântul lui Dumnezeu e de 
ajuns ca să ne vindece! Credem acest lucru? În 
funcție de răspunsul pe care ni-l dăm fiecare dintre 
noi, depinde și dacă vom beneficia sau nu de 
puterea Cuvântului de a ne vindeca și elibera. 
Dacă se întâmplă să ne luptăm cu vreo boală, cel 
mai bun lucru pe care-l putem face e să ne expunem 
cât mai mult Cuvântului lui Dumnezeu. Pe măsură 
ce vom citi întâmplările în care alți oameni bolnavi 
au fost vindecați, credința de a ne primi și noi 
vindecarea va crește în inima noastră, aceasta 
pentru că sursa credinței e Cuvântul. 

De-asemenea, e important să ne expunem surselor 
care promovează credința în puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu de a ne vindeca, nu cele care caută scuze 
la “de ce nu ne primim vindecarea”. 

Un alt lucru important, care determină dacă ne 
primim vindecarea sau nu, e întrebarea pe care ne-o 
punem în legătură cu acest subiect. Cât timp ne 
punem întrebări greșite, ne vom da răspunsuri 
greșite, care, în loc să ne împuternicească să primim 
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vindecarea, ne vor îndepărta mai mult de 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Dacă vom căuta răspuns la întrebarea: “de ce nu 
sunt vindecat?”, atunci vom găsi tot felul de 
răspunsuri care ne vor susține această mentalitate. 
Un exemplu de răspuns la această întrebare ar fi: 
“că nu am destulă credință”, “am păcat în viața 
mea”, “nu merit să fiu vindecat” sau “nu fiecare e 
vindecat” și așa mai departe. Toate acestea nu ne 
vor fi de folos în a găsi soluția la problema noastră. 
E ca și cum un om supraponderal se întreabă: “de 
ce sunt așa de gras?” Răspunsurile la această 
întrebare vor fi ceva de genul: “nu fac destulă 
mișcare”, “mănânc prea mult”, “sunt un leneș”, 
“toată familia mea e la fel” și alte răspunsuri care 
nu-i vor aduce nici un beneficiu acestei persoane. 
Însă, dacă aceeași persoană își pune o altă întrebare 
în legătură cu greutatea sa, și anume:”ce trebuie să 
fac să slăbesc?”, dintr-o dată, răspunsurile la 
această întrebare vor deveni răspunsuri care dau 
soluții, cum ar fi: “trebuie să încep să fac mișcare 
regulat”, “trebuie să încep să mănânc mai sănătos” 
și altele. Vedem deci cât de importantă e întrebarea 
pe care ne-o punem.
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O întrebare bună în ceea ce privește nevoia de 
vindecare, ar fi: “cum să mă expun mai mult 
Scripturii ca să primesc vindecare?”. Această 
întrebare te va determina să dedici mai mult din 
timpul tău Scripturilor, ca astfel să poți beneficia de 
puterea Ei.
Cât timp ne întrebăm “de ce nu”, nu vom găsi 
niciodată soluții, ci doar scuze care nu vor face 
nimic altceva decât să ne ajute să rămânem în acea 
situație. De aceea, haideți să ne schimbăm 
atitudinea și să nu mai căutăm în Cuvântul lui 
Dumnezeu întrebări ca: “de ce nu suntem 
vindecați”, ci să căutăm soluții “cum putem fi 
vindecați”. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că, 
cine caută, găsește și, dacă tot Cuvântul lui 
Dumnezeu ne spune că El e sursa vindecării 
noastre, atunci înseamnă că e posibil să ne primim 
vindecarea. 

Al doilea exemplu la care doresc să ne uităm, care 
ne vorbește despre vindecarea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu îl găsim în cartea Faptele Apostolilor:
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“În Listra era un om neputincios de picioare, olog din 
naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta 
pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, și fiindcă 

a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu glas 
tare: „Scoală-te drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o 

săritură și a început să umble.” 
Faptele Apostolilor 14:8-10 

Nu știu câți dintre noi, care am citit acest pasaj,    
ne-am întrebat care a fost subiectul predicii lui 
Pavel? Biblia nu ne spune acest lucru, însă ne spune 
că un om, olog de picioare, a ascultat, a crezut și a 
fost vindecat; nu pentru că Pavel și-a pus mâinile 
peste el, ci doar pentru că a crezut ceea ce a auzit 
predicându-se. Oare când a fost ultima dată când 
am ascultat o predică sau am citit o carte, după care 
am spus: “astăzi am să fiu vindecat”? Acel om l-a 
ascultat pe Pavel predicând într-un așa fel încât a 
fost sigur că va fi vindecat chiar atunci. Aceasta este 
puterea Cuvântului de a vindeca pe oricine crede că 
e de ajuns să auzi ca să fii vindecat!

Toate aceste exemple ne folosesc ca mărturii ale 
faptului că al lui Dumnezeu Cuvânt într-adevăr are 
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puterea să ne vindece fizic. Dar, din nou trebuie să 
subliniez că doar acei care Îl citesc și se așteaptă să 
fie vindecați, vor și putea să experimenteze acest 
lucru. Majoritatea dintre noi suntem încă la nivelul 
de a ne convinge că, într-adevăr, Cuvântul lui 
Dumnezeu are această putere. De-abia după ce 
trecem de acest prag, în care credem în puterea 
Cuvântului de a ne vindeca, putem începe să ne 
așteptăm să primim vindecarea așa cum ne învață 
Cuvântul lui Dumnezeu. Odată ce acest lucru va fi 
bine stabilit în mințile credincioșilor, rezultatele vor 
începe să apară. Deocamdată există un scepticism 
general între credincioși în ceea ce privește 
Cuvântul lui Dumnezeu, dacă într-adevăr are 
putere să ne vindece. Aceștia nu spun acest lucru cu 
voce tare, însă îl putem deduce din faptul că nu 
experimentează vindecarea. Doar după ce acest 
scepticism va pleca din adunările noastre, și 
credincioșii vor începe să creadă în puterea de 
vindecare spirituală, sufletească și fizică a 
Cuvântului lui Dumnezeu, doar atunci va putea fi 
și o manifestare liberă a puterii de vindecare. 
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La fel cum, prin auzirea Cuvântului oamenii vin la 
Hristos pentru că au înțeles și cred în puterea 
mesajului Evangheliei, tot așa trebuie să existe o 
credință generală în Biserică, aceea că al lui 
Dumnezeu Cuvânt vindecă de fiecare dată. Cât 
timp există doar o mână de oameni care cred acest 
lucru, manifestarea Cuvântului va fi diminuată. 
Odată ce Biserica înțelege acest lucru și îl practică, 
vom vedea din ce în ce mai mult cum Cuvântul lui 
Dumnezeu Se manifestă prin vindecarea fizică a 
bolnavilor. Aceasta înseamnă că, pentru generația 
următoare, nu va mai fi o problemă să creadă în 
puterea vindecătoare a Cuvântului, la fel cum astăzi 
credem că Acesta mântuie pe cei care-L ascultă și 
care cred mesajul Evangheliei. 

Mă rog ca Duhul Sfânt să reveleze Bisericii din ce în 
ce mai mult puterea de vindecare a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Să nu mai căutăm scuze la întrebarea 
“de ce nu suntem vindecați?”, ci să căutăm soluții la 
“ce e nevoie să facem ca să ne primim vindecarea?” 
așa cum o descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Astfel, oamenii din jurul nostru, care nu cred în 
autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu, vor vedea 
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cu ochii lor manifestarea puterii în viețile noastre, 
dorindu-și astfel să citească Scriptura ca să fie 
vindecați și mântuiți.
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Încheiere

Eu pot garanta bazat pe experiența personală și a 
celor din jurul meu și ținând cont de ceea ce 
Cuvântul lui Dumnezeu spune, că viața noastră se 
va schimba radical, în bine, din toate punctele de 
vedere, dacă citirea, studierea și meditarea asupra 
Cuvântului va fi o prioritate pentru noi. Este ca un 
exercițiu, de exemplu prima dată când începem să 
mâncăm sănătos, nu ne place mâncarea, dar 
perseverăm pentru că știm că ne va face bine. Tot 
așa e și cu al lui Dumnezeu Cuvânt: trebuie să fim 
sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că nu avem o 
atracție naturală în a citi Scriptura, sau, cel puțin, 
acest lucru se aplică majorității credincioșilor. Însă, 
dacă așteptăm ca din firea noastră, care e încă 
păcătoasă, să ne dorim să facem un lucru spiritual, 
vom avea mult de așteptat. Nu e nevoie de o 
motivație din exterior care să ne facă să citim 
Scripturile. Totul începe cu o decizie conștientă a 
faptului că Scriptura e bună și necesară pentru viața 
noastră. Crezând acest lucru, o citim, o studiem și 
medităm la Ea. 
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Nu e de ajuns să citim un capitol pe zi, după care să 
ne vedem de treburile zilnice; Cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să devină parte din stilul nostru 
de viață, ca astfel să ne afecteze gândirea și 
acțiunile. Acest lucru se face doar prin studierea 
Cuvântului! 
Când vorbesc despre a studia Cuvântul, mă refer la 
a ne lua notițe imediat ce am citit un pasaj din 
Scriptură, am ascultat o predică sau am citit o carte 
creștină, reflectând la ceea ce am înțeles. Sau, dacă 
nu am înțeles pasajul pe care tocmai l-am citit, 
recomand să căutăm resurse care să ne ajute să-l 
înțelegem. 
După ce citim și studiem un pasaj Biblic, următorul 
lucru e să medităm la ceea ce am citit și studiat. 
Acesta e momentul când Duhul Sfânt vorbește cu 
duhul nostru, astfel creștem spiritual. Fără a medita 
la Cuvântul lui Dumnezeu, vom uita foarte repede 
predica sau pasajul pe care le-am ascultat sau le-am 
citit. 

Cu cât studiem mai mult Cuvântul, cu atât vom 
cunoaște mai bine promisiunile pe care le găsim în 
Scriptură și vom beneficia de ele.
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Majoritatea credincioșilor fac din Scriptură o 
prioritate în viața lor de-abia când încep să aibă 
probleme. Desigur, întotdeauna e bine să facem din 
Scriptură o prioritate, însă, în momentul în care 
avem probleme, e foarte greu să ne concentrăm 
asupra a ceea ce spune Cuvântul. În mijlocul 
problemelor suntem înăbușiți de emoții și gânduri 
negative. De aceea, cel mai oportun moment de a ne 
ocupa de Cuvântul lui Dumnezeu e atunci când 
totul e în ordine în viața noastră, când putem să ne 
concentrăm asupra Cuvântului cu toată mintea 
noastră. 

Mă rog ca Biserica (mă refer la individ, nu la 
organizație) să realizeze din ce în ce mai mult 
importanța studierii Scripturilor, ca astfel să 
devenim oameni puternici în toate sferele vieții 
noastre, oameni care au un impact pozitiv oriunde 
s-ar afla, iar cei din jurul nostru să ne vadă și să-L 
slăvească pe Dumnezeu! 

Dacă nu ești sigur de faptul ca ești îmbrăcat cu 
Hristos, trebuie să devii. Vestea bună e că poți face 
acest lucru chiar din acest moment, chiar acolo 
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unde ești în timp ce citești aceste rânduri. Chiar în 
acest moment poți să te îmbraci cu toată armura lui 
Dumnezeu predântu-ți viața lui Hristos. Dacă acest 
lucru reprezintă dorința inimi tale roagă-te așa:

- “Doamne, Dumnezeu.”
- “Recunosc că sunt un păcătos și că am nevoie de 
iertarea Ta”.
- “Cred că Isus Hristos a murit și a înviat ca toate 
păcatele mele să-mi fie iertate”. 
- “Primesc darul mântuirii Tale chiar în acest 
moment”.
- “Tată, vreau să-mi dedic anii care mi-au mai rămas 
de trăit pe acest pământ, Ție”.
- “De astăzi sunt al Tău”.
- “Amin”.

Dacă ai făcut această rugăciune cu sinceritate și 
credință  ești născut din nou, ai primit o nouă 
identitate în Hristos. Următorul lucru pe care 
trebuie să-l faci e să fi botezat în apă. Acest lucru îl 
faci în primul rând ca să-ți demonstrezi ție personal 
că această rugăciune nu a fost ceva de moment ci că 
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chiar ai făcut aceasta pentru că vrei să-L slujești pe 
Dumnezeu. De asemenea e important botezul în 
apă ca toți să știe că ești un copil de Dumnezeu nu 
doar cu vorba dar și fapta. Botezul în apă nu e doar 
un semn al credinței tale, așa cum căsătoria este 
semnul iubirii dintre un bărbat și o femeie, dar 
botezul în apă te va rupe de orice legătură pe care 
păcatul îl mai are asupra ta. Prin botezul în apă 
mori față de plăcerile acestei lumi și învi la o viață 
nouă cu Isus Hristos. 

Dacă ești bolnav și ai nevoie de vindecare, în 
primul rând trebuie să crezi că e voia lui Dumnezeu 
ca tu să fii vindecat. Trebuie să te lași convins că 
Dumnezeu nu doar că poate să te vindece, dar că și 
vrea să te vindece chiar acum. De asemenea, trebuie 
să fii conștient de faptul că, fiind credincios, ți s-a 
dat autoritate ca, în Numele lui Isus Hristos, să 
plece orice fel de boală de la tine și orice lucru care 
are un nume trebuie să se aplece în fața Numelui lui 
Isus Hristos. Așadar, dacă ai nevoie de vindecare 
roagă-te astfel:
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- “Tată, Îți mulțumesc pentru jertfa lui Isus Hristos.”
- “Isus, Îți mulțumesc pentru că, la Cruce, ai luat 
toate bolile mele asupra Ta”.
- “De aceea îți poruncesc în Numele lui Isus (spune 
numele bolii) să pleci de la mine”!
- “Mulțumesc Duhule Sfânt că m-ai vindecat”.
- “Amin”. 

Nu trebuie să-L convingi pe Dumnezeu ca să te 
vindece, El deja a hotărât asta, acum depinde doar 
de tine să crezi sau nu acest lucru. Dacă vei crede, te 
vei ruga cu certitudine și îți vei primi vindecarea; 
dacă nu, roagă-te până ce ești absolut convins sau 
convinsă de faptul că ai fost vindecat sau vindecată. 
Întâi credem că suntem vindecați iar apoi 
experimentăm vindecarea. 

Fiți binecuvântați! 
Vă mulțumesc!
Tudor Pop - Katartismos  
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