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Credinta - studiu biblic

1. Cum vine credinta - partea I.
"Astfel, credinta vine in urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvantul lui Cristos." - Romani 10:17
"Si fara credinta este cu neputinta sa fim placuti Lui! Caci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie sa
creada ca El este, si ca rasplateste pe cei ce-L cauta." - Evrei 11:6
Credinta vine prin auzirea Cuvantului.
Daca nu avem credinta nu este Dumnezeu de vina.A-L blama pe Dumnezeu pentru lipsa noastra de
credinta este adevarata ignoranta. Daca ne lipseste credinta, noi suntem de vina. In ce priveste credinta
pentru mantuire, Pavel spunea in Efeseni 2:8 "Caci prin har ati fost mantuiti,prin credinta. Si aceasta nu
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu." Stim ca credinta vine in urma auzirii,iar auzirea vine prin
Cuvantul lui Dumnezeu. Dar cum primim credinta pentru mantuire. Romani capitolul 10 ne spune:
Romani 10:8-10,13,14
8. Ce zice ea deci? "Cuvintul este aproape de tine: in gura ta si in inima ta." Si cuvintul acesta este
cuvintul credintei, pe care-l propovaduim noi. 9. Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, si
daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mintuit. 10. Caci prin credinta din inima
se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la mintuire, 13. Fiindca "oricine va chema
Numele Domnului, va fi mintuit." 14. Dar cum vor chema pe Acela in care n-au crezut? Si cum vor crede
in Acela, despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El fara propovaduitor? Nu poti crede si sa fii
mantuit fara sa fi auzit Cuvantul."
In Fapte 10 si 11 citim despre Cornelius, care desi era devotat, inca nu fusese mantuit. Cornelius nu a fost
mantuit pana cand l-a auzit pe Petru predicand. Un inger a aparut in fata lui Corenliu: dar ingerul nu-i
putea predica Evanghelia, putea sa-i spuna numai unde sa mearga sa cheme pe cineva care sa predice
Evanghelia. Credinta pentru vindecare vine in acelasi fel: prin auzirea Cuvantului despre vindecare.In
Fapte 14 ni se spune povestea unui om neputincios care aprimit vindecare prin ceea ce a auzit. Fapte
14:7-10:
7. Si au propovaduit Evanghelia si acolo.
8. In Listra era un om neputincios de picioare, olog din nastere, care nu umblase niciodata.
9. El sedea jos si asculta pe Pavel cind vorbea. Pavel s-a uitat tinta la el, si fiindca a vazut ca are
credinta ca sa fie tamaduit,
10. a zis cu glas tare: "Scoala-te drept in picioare." Si el s-a sculat dintr-o saritura, si a inceput sa
umble."
Nu Pavel l-a vindecat pe acel om: nici prin faptul ca era apostol, nici prin credinta lui. Omul acela avea el
insusi credinta pentru a fi vindecat. Iata ce a facut Pavel si Barnaba inainte ca acst om sa fie vindecat:"Si
au propovaduit Evanghelia acolo". Cum primesc credinta pentru vindecare?
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Invatatura despre vindecare este parte din Evanghelie. Pavel a predicat Evanghelia mantuirii, care include
si invatatura despre vindecare. Vedem asta in Romani 1:16:
16. Caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindca ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mintuirea fiecaruia care crede: intii a Iudeului, apoi a Grecului;
Nota din Biblia "Scofield" spune: "cuvantul evreiesc si cel grecesc pentru mantuire amplica ideea de
eliberare, siguranta, ocrotire vindecare si sanatate."
Si in Fapte 8:5-8 vedem ca invatatura despre vindecare este parte din Evanghelie.
5. Filip s-a coborit in cetatea Samariei, si le-a propovaduit pe Hristos.
6. Noroadele luau aminte cu un gind la cele spuse de Filip, cind au auzit si au vazut semnele pe care le
facea.
7. Caci din multi indraciti ieseau duhuri necurate, si scoteau mari tipete; multi slabanogi si schiopi erau
tamaduiti.
8. Si a fost o mare bucurie in cetatea aceasta.
Noul Testament nu cunoaste nici un Cristos inafara de Cristos Vindecatorul. Daca astazi nu este o
Evanghelie a vindecarii, atunci nu este nici o evanghelie a mantuirii, pentru ca vindecarea este inclusa in
rascumparare. (Isaia 53:4-5):
14. De aceea isi si deschide locuinta mortilor gura, si isi largeste peste masura gitlejul, ca sa se coboare
in ea maretia si bogatia Sionului, cu toata multimea lui galagioasa si vesela.
15. Si astfel, cei mici vor fi doboriti, cei mari vor fi smeriti, si privirile trufase vor fi plecate.
In Marcu 5:25 ni se spune despre femeia care de 12 ani avea o scurgere de sange, care si-a cheltuit toata
averea cu doctorii, dar nu s-a vindecat. Dar a auzit despre Isus. Marcu 5:27,28,34:
27. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin multime, si s-a atins de haina Lui.
28. Caci isi zicea ea: "Daca as putea doar sa ma ating de haina Lui, ma voi tamadui."
34. Dar Isus i-a zis: "Fiica, credinta ta te-a mintuit; du-te in pace, si fii tamaduita de boala ta."
Cum a primit aceasta femeie credinta pentru a fi vindecata? Cand "a auzit despre Isus "
Ex. Este nescriptural sa ne rugam "Daca este voia Ta". Cand spui "daca" intr-o rugaciune in care te rogi
pentru ceva ce Dumnezeu a promis in Cuvantul Sau ca iti da, te rogi cu indoiala. Unii cred ca sunt smeriti
cand se roaga astfel, dar de fapt sunt ignoranti. Cand faci o rugaciune de consacrare, si iti predaiviata
planului lui Dumnezeu, atunci poti spune "Daca este voia ta " pentru ca tu nu cunosti care este voia Lui
cu privire la aceasta.

Cum vine credinta - partea a II-a
"Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile
care nu se vad." Evrei 11:1.
Credinta omeneasca fata de credinta Biblica
Trebuie sa intelegem ca exista mai multe feluri de credinta. Fiecare om are o credinta omeneasca, chiar
daca nu este mantuit.Dar in Evrei 11:1 Dumnezeu vorbeste despre credinta Biblica, a crede cu inima. Este
o diferenta intre a crede cu inima si a crede ceea ce simturile tale fizice iti spun. Credinta Biblica este a te
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tine puternic de taramul nevazut al sperantei si a-l aduce in taramul real. Si credinta Biblica creste din
Cuvantul lui Dumnezeu.
Insusindu-ti taria lui Dumnezeu prin credinta
Dovedind veridicitatea Cuvantului lui Dumnezeu prin a actiona in baza Cuvantului
Incuviintarea mentala fata de credinta inimii
Faptul ca in mintea ta esti de acord cu Cuvantul nu pune lucrurile in miscare. Credinta inimii este cea care
primeste de la Dumnezeu. De aceea biblia spune : "Caci prin credinta din inima…" (Romani 10:10) Isus a
vorbit despre a crede cu inima in Marcu 11:23:
23. Adevarat va spun ca, daca va zice cineva muntelui acestuia: "Ridica-te si arunca-te in mare", si daca
nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
Nu gasim nicaieri vorbindu-se despre a te indoi in mintea ta. Nu poti sa ai o indoiala in mintea ta si sa ai
credinta in inima. Dar daca crezi in inima ta vei primi de la Dumnezeu. Vei sti ca "crezi" doar cu mintea
ta daca spui: "Stiu ca Cuvantul lui Dumnezeu este adevarat. Stiu ca Dumnezeu imi promite vindecare si
raspuns la rugaciunile mele, dar, nu stiu din ce motiv, nu pot sa primesc. Nu pot intelege! Atunci de ce nu
am un raspuns la cererile mele?" Credinta biblica sau credinta inimii spune: "Daca Cuvantul lui
Dumnezeu spune asta, atunci asa este. Promisiunea este a mea. O am acum." Observati ca textul spune:
"Credinta este…o puternica incredintare despre lucrurile care nu se vad." (Evrei 11:1) Cineva spune:
"Bine, dar lucrurile pentru care m-am rugat nu se vad. Nu se intampla inca." Dar daca le-ai avea deja, nu
ar mai trebui sa crezi pentru ele, ai sti ca le ai. Dar pentru a ajunge acolo tu trebuie sa faci pasul de a
crede fara a vedea, bazandu-te numai pe credinta in Cuvantul lui Dumnezeu. Multi vor sa stie mai intai, si
apoi sa creada. Marcu 11:24
24. De aceea va spun ca, orice lucru veti cere, cand va rugati, sa credeti ca l-ati si primit, si-l veti avea.
Observati ca a avea vine dupa a crede. Multi vor sa aiba mai intai si apoi sa creada. Dar Isus a spus ca
trebuie sa crezi ca ai ceea ce ai cerut inainte sa primesti. Nu stiu despre voi, dar eu nu am primit niciodata
vindecare fara sa cred mai intai ca am primit-o. Am spus pur si simplu trupului meu: "Biblia spune
Dumnezeu sa fie gasit adevarat si toti oamenii sa fie gasiti mincinosi (Romani 3:4). Deci daca tu spui ca
nu sunt vindecat, esti mincinos pentru ca Cuvantul lui Dumnezeu spune ca sunt!" Si functioneaza in
100% din cazuri. Dar daca te asezi si incepi sa oftezi, sa te vaieti si sa gemi si apoi astepti sa ti se
intample ceva, nu vei inainta foarte mult in credinta - in credinta biblica vreau sa spun. Crede ce-ti spune
Biblia, nu ce-ti spun simturile tale. L-a laudat Isus pe Toma pentru lipsa credintei ? Nu, Isus a apus
"Toma, pentru ca m-ai vazut ai crezut. Ferice de cei ce n-au vazut si au crezut". Eu nu cred in vindecare
pentru ca am vazut ca a fost cineva vindecat. Eu cred in vindecare pentru ca Cuvantul lui Dumnezeu
spune ca am vindecarea. (Isaia 53:4,5; Matei 8:17; 1Petru 2:24) Romani 4:17-21:
17. dupa cum este scris: "Te-am rinduit sa fii tatal multor neamuri." El, adica, este tatal nostru inaintea
lui Dumnezeu, in care a crezut, care inviaza mortii, si care cheama lucrurile care nu sunt, ca si cum ar fi.
18. Nadajduind impotriva oricarei nadejdi, el a crezut, si astfel a ajuns tatal multor neamuri, dupa cum i
se spusese: "Asa va fi saminta ta."
19. Si, fiindca n-a fost slab in credinta, el nu s-a uitat la trupul sau care era imbatrinit, - avea aproape o
suta de ani, - nici la faptul ca Sara nu mai putea sa aiba copii.
20. El nu s-a indoit de fagaduinta lui Dumnezeu, prin necredinta, ci, intarit prin credinta lui, a dat slava
lui Dumnezeu,
21. deplin incredintat ca El ce fagaduieste, poate sa si implineasca.
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Cuvantul lui Dumnezeu spune ca Avraam L-a crezut pe Dumnezeu si nu s-a uitat la trupul lui. El a crezut
in promisiunea lui Dumnezeu: "deplin incredintat ca El ce fagaduieste, poate sa si implineasca" (Romani
4:21)
Evrei 4:14:
14. Astfel, fiindca avem un Mare Preot insemnat, care a strabatut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu sa ramanem tari in marturisirea noastra.
N-ar fi nici o greseala daca am spune: "Iata motivul pentru care trebuie sa ramanem tari in marturisirea
noastra: pentru ca avem un Mare Preot care a strabatut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu." Cuvantul
grecesc care este tradus prin "marturisirea" indica faptul ca acest vers poate fi citit: "Sa ramanem tari in a
spune si noi acelasi lucru." Acesta inseamna ca Isus spune "Am luat locul lor. Am murit ca si Inlocuitor
al lor". Acum noi trebuie sa ramanem tari in marturisirea noastra - spunand pe pamant acelasi lucru pe
care il spune Cuvantul. Aceasta il va pune pe diavol pe fuga. Continuati sa va uitati in Cuvant: Proverbe
4:20-22
20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleaca-ti urechea la vorbele mele!
21. Sa nu se departeze cuvintele acestea de ochii tai, pastreaza-le in fundul inimii tale!
22. Caci ele sunt viata pentru cei ce le gasesc si sanatate pentru tot trupul lor.
Versetul 21 spune: "sa nu se departeze cuvintele acestea de ochii tai". Multi oameni cad pentru ca ei se
vad cazand. Tin in fata ochilor ceea ce nu trebuie. Daca stii ca Cuvantul lui Dumnezeu spune: "El (Isus) a
luat asupra Lui neputintele noastre si a purtat boalele noastre"(Matei 8:17) si daca aceste cuvinte nu se
departeaza de ochii tai, esti nevoit sa te vezi fara boli si neputinte. Dar daca nu te vezi sanatos inseamna
ca Cuvantul s-a departat din fata ochilor tai. Si chiar daca Dumnezeu vrea sa faca cuvantul sau roditor in
viata ta , nu poate pentru ca tu nu te porti conform Cuvantului. Dumnezeu nu va face nimic pentru tine
daca tu nu cooperezi cu Cuvantul Sau.
Proverbe 4:22 spune: "Caci ele (cuvintele lui Dumnezeu) sunt viata pentru cei ce le gasesc, si sanatate
(medicament) pentru tot trupul lor." Cuvantul grecesc tradus aici prin sanatate inseamna si medicament.
Iata medicamentul lui Dumnezeu: cuvintele Lui. Dar pentru ca acest medicament sa-si faca efectul,
trebuie administrat conform instructiunilor. Versetele 20 si 21 ne spun "cum se ia" acest medicament: "Sa
nu se departeze cuvintele acestea de ochii tai, pastreaza-le in fundul inimii tale" Pune in fata ochilor tai
ceea ce spune Cuvantul lui Dumnezeu. Daca Cuvantul lui Dumnezeu te asigura ca El ti-a ascultat
rugaciunea si cuvantul lui Dumnezeu nu se departeaza de ochii tai te vei vedea ca avand lucrul pentru
care te-ai rugat.
Aceasta este credinta in Cuvantul lui Dumnezeu. Cand te vezi ca ai primit un raspuns bazandu-te pentru
aceasta pe Cuvantul lui Dumnezeu, atunci ai o credinta solida in Cuvantul lui Dumnezeu. Faptul ca nu au
reusit sa ia medicamentul lui Dumnezeu (Cuvantul Sau) conform instructiunilor a fost ceea ce a cauzat
falimentul multora in viata lor de rugaciune. Toate acestea sunt in concordanta cu ceea ce spune Domnul
Isus in Marcu 11:24 "…orice lucru veti cere, cand va rugati, sa credeti ca l-ati si primit, si-l veti avea."
Trebuie sa crezi ca ai primit raspunsul la rugaciunea ta, inainte sa-l primesti ! Evrei 13:6 "Asa ca putem
zice plini de incredere: ,Domnul este ajutorul meu, nu ma voi teme: ce mi-ar putea face omul ?'"Deci ce
spui tu ? Declari tu cu indrazneala: "Domnul este ajutorul meu" ? Aceasta ar trebui sa spui ! Daca spune
cineva: "Domnul m-a uitat (a uitat de mine). Rugati-va cu totii pentru mine. Nu ma mai simt ca altadata."
Sentimentele tale nu au nimic a face cu ceea ce spune Biblia. Sunt multi care declara cu indrazneala
infrangerea si falimentul lor: "Sunt distrus.", "Sunt infrant.", "Diavolul m-a legat (imobilizat)."Dar
nicaieri in Biblie nu gasesti ca trebuie sa declari cu indrazneala asa ceva.
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Evrei 13:5-6 spune: "caci El insusi (Isus) a zis: 'Nicidecum n-am sa te las, cu nici un chip nu te voi
parasi.' Asa ca putem zice plini de incredere: ‚Domnul este ajutorul meu…'" Este El ajutorul tau ? Atunci
spune ca El este. Spune "Domnul este Vindecatorul meu." Spune: "Isus a purtat neputintele si boalele
mele". Nu a facut El asta ? Atunci continua sa spui si sa crezi lucrurile corecte si adevarate.Diavolul nu
va poate infrange pentru ca Isus l-a infrant deja pentru voi. Nu Satan va infrange, ci voi insiva. Sau daca
el o face este pentru ca voi ii permiteti. Daca ai adevarata credinta in Dumnezeu vei spune despre tine
insuti ceea ce spune Cuvantul. Deci spune: #"Domnul este ajutorul meu."," Domnul este taria mea."
"Daca Dumnezeu spune ca prin ranile lui am fost vindecat, atunci sunt vindecat." (Isaia 53:4-5; 1Petru
2:24) "Daca Dumnezeu spune ca imi va implini orice nevoie, atunci el o va face." (Filipeni 4:19). "Daca
Dumnezeu spune ca El este taria vietii mele, atunci El este." (Psalmii 27:1)
Deci ma voi odihni in Cuvant, pentru ca Cuvantul spune: "noi, fiindca am crezut, intram in
odihna…"(Evrei 4.3) Adevarata credinta este cladita pe Cuvant. Trebuie sa meditam asupra cuvantului si
sa ne hranim din el. Apoi Cuvantul va deveni parte din noi la fel cum mancarea devine parte din trupul
nostru. Daca hrana fizica este pentru trup, Cuvantul lui Dumnezeu este pentru omul spiritual. Si
aminteste-ti: "credinta vine in urma auzirii, si auzirea prin Cuvantul lui Cristos."(Romani 10:11)

Ce este credinta - partea I
"Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile
care nu se vad".(Evrei 11:1)
Traducerea Moffatt spune: "Credinta inseamna sa fim increzatori in lucrurile sperate, convinsi de ceea ce
nu putem vedea."
Diferenta dintre credinta si speranta
Ceea ce ne spune Dumnezeu este ca credinta este a te tine de lucrurile din taramul nevazut al sperantei si
a le aduce in taramul real. De prea multe ori cand e vorba sa primeasca, oamenii spera numai ca vor
primi.
Credinta este la timpul prezent
Daca spune cineva: "Cred ca voi primi Duhul Sfant odata." Aceasta nu este credinta, este speranta, pentru
ca speranta este intotdeauna in legatura cu viitorul. Dar credinta este acum. Credinta spune: "Primesc
chiar acum; cred ca am raspunsul la cererea mea chiar acum cand ma rog." (Marcu 11:24). Nu primesti
nimic de la Dumnezeu prin speranta, numai prin credinta. Speranta vizavi de credinta in rugaciunea in
acord. Nu esti in acord cu cineva daca tu speri si el crede ca se va implini o anumita nevoie pentru care vati rugat. Rugaciunea nu-l schimba pe Dumnezeu. El este acelasi si aceasta inseamna ca este credincios
Cuvantului Sau. (Evrei 10:23; 13:8; Romani 4:20,21). Dr. Lilian B. Yeomans a spus: "Daca ma rog
pentru un lucru si nu-l primesc, eu incep sa ma schimb. Pentru ca daca ma rog si nu primesc raspuns,
trebuie sa fie o schimbare din partea mea inainte sa soseasca raspunsul. Stiu ca nu poate fi o schimbare
din partea lui Dumnezeu pentru ca El nu se schimba niciodata. Deci trebuie sa fie o schimbare la mine."
Speranta isi are locul ei : 1Corinteni 13:13 "Acum raman acestea trei: credinta, nadejdea si dragostea."
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Speranta este la timpul viitor
Avem o speranta (nadejde) binecuvantata. Nadejdea Bisericii este in intoarcerea Domnului Isus Cristos,
invierea mortilor (mantuiti), rapirea sfintilor in viata, speranta cerului si speranta ca vom vedea pe cei
dragi si prietenii. Multumesc lui Dumnezeu pentru aceasta speranta (nadejde).
Isus se intoarce chiar daca noi credem sau nu. Vine pentru ca asa spune Cuvantul. Invierea mortilor va
avea loc chiar daca noi credem sau nu, la fel si rapirea, cei dragi ai nostri care au fost crestini si au mers
in cer sunt in continuare acolo indiferent de credinta ta. Dar daca spun. "cred ca voi primi vindecare
odata" - nu este credinta. Este speranta, si speranta nu-ti va aduce vindecare. Daca spui "Cred ca
Dumnezeu ma va vindeca." - nu este credinta. Tot ce arata spre viitor sau asteapta de la viitor este
speranta. Credinta spune "este al meu, primesc acum", speranta (nadejdea) spune "voi primi odata".
Schimband speranta mea in credinta
Aceasta este lectia pe care am invatat-o cand ma aflam pe patul de suferinta. Eram in pat de 16 luni cand
am fost vindecat. De fapt fusesem bolnav toata viata mea si nu am avut deloc copilarie. Niciodata nu am
alergat si nu m-am jucat ca ceilalti copii si la 15 ani am devenit total imobilizat. Doctorii spuneau ca nu
se cunoaste ni o persoana care avand boala mea sa fi trecut de 16 ani. Eu am cazut la pat cu cateva luni
inainte sa implinesc 16 ani si am ramas in aceasta stare pana aproape la 17 ani. M-am rugat mult - cand
zaci 24 de ore in pat ai foarte mult timp la dispozitie.
Nu poti sa crezi mai mult decat cunosti
Domnul mi-a spus: "Crezi intr-adevar atat cat cunosti. Dar mai este o clauza inainte de " si-l veti avea.".
Spune : "sa credeti ca l-ati si primit, si-l veti avea" (Marcu 11:24) Crede ca ai primit ceea ce ai cerut
inainte sa il ai. Atunci am inteles. Si am spus instantaneu: "Doamne Isuse, acum inteleg ! Trebuie sa cred
ca primesc vindecare pentru inima mea in timp ce inima mea inca nu bate asa cum trebuie. Trebuie sa
cred ca primesc vindecarea de paralizia mea chiar daca din punct de vedere natural sunt inca paralizat. Si
daca cred ca primesc, atunci o voi avea."
Inainte nu facusem asta . Voiam sa primesc vindecarea mai intai si apoi sa cred. Credinta nu este vedere.
Inainte sperasem atatea luni ca voi primi vindecare, dar speranta nu a functionat. Cand am spus Domnului
"Doamne, cred ca primesc vindecarea acum" atunci aveam intr-adevar credinta. (Kenneth E. Hagin).
Principiul credintei functioneaza in orice alt domeniu in care ai de primit. Adevarul acestui principiu m-a
ajutat in a primi botezul Duhului Sfant mai tarziu.
Schimband speranta in credinta pentru a primi Duhul Sfant.
Speranta: Buna pentru asteptare, dar nepotrivita pentru primire. (Speranta: te ajuta sa astepti, dar nu-ti
foloseste cand e sa primesti). Un om care de 50 de ani spera sa primeasca botezul Duhului Sfant, a
ascultat o saptamana intreaga predicandu-se despre diferenta dintre speranta si credinta inainte sa-si dea
seama care este diferenta. Oamenii nu pricep daca le spui o singura data un lucru. Trebuie sa repeti pana
inteleg.

Ce este credinta - partea a II-a
"Si(acum-engl.) credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre
lucrurile cari nu se vad". O alta traducere spune: "Credinta este manifestarea garantiei ca lucrurile pentru
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care ai sperat (cu naivitate) sunt in sfarsit ale tale." De exemplu: s-ar putea sa speri ca vei avea puterea
fizica de a implini o sarcina data, dar credinta spune: "…Domnul este sprijinitorul vietii mele. De cine sa
ma tem ?" (Psalmii 27:1). Credinta spune ceea ce spune Cuvantul lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai
bune moduri de a afla ce este un lucru este sa vezi ce nu este acel lucru.
Credinta nu este speranta
Credinta care te face sa primesti de la Dumnezeu nu este "a spera" sau "a dori". Singurul fel de credinta
care implineste lucrurile este cea care il crede pe Dumnezeu si actioneaza in directia in care crede.
Credinta pentru mantuire, nu speranta
Daca este cineva care doreste sa fie mantuit, el nu vrea sa se faca aceasta in viitor (speranta se refera la
viitor). S-ar putea sa fie prea tarziu. Iata ce ne spune Biblia despre mantuire:
Efeseni 2:8 "Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta…"
Ioan 6:37 "…pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afara"
Romani 10:13 "Fiindca oricine va chema numele Domnului va fi mantuit"
Romani 10:9,10 "9. Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, si daca crezi in inima taca
Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit. 10. Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si
prin marturisirea cu gura se ajunge la mantuire."
Unei persoane care cauta mantuirea i-ai spune ce spune Cuvantul si ai incuraja-o sa actioneze conform
Cuvantului chiar atunci, pe loc. Dar cand este vorba despre a primi vindecare pentru trup, despre a primi
botezul Duhului Sfant, sau raspuns la rugaciune se pare ca ne impiedicam intr-una de aceeasi piatra;
Oamenii nu sunt intotdeauna invatati ca e nevoie de credinta pentru a primi - ei invata speranta, si aceasta
nu rezolva lucrurile. Chiar daca spui ca crezi, dar pui actiunea la viitor, nu este credinta, este speranta.
1Petru 2:24 spune: "El a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, fiind morti fata de
pacate, sa traim pentru neprihanire; prin ranile Lui ati fost vindecati." Cineva intreaba: "Nu-mi promite
acest verset vindecare ?" Nu acest verset nu-ti promite vindecare. Iti spune ca vindecarea iti apartine in
Cristos. De multe ori noi numim acest verset si altele asemenea promisiuni, dar acestea sunt de fapt
declaratii ale unor stari de fapt. Ne spun ceea ce Isus a facut deja pentru noi.
Credinta este la timpul prezent
Stiai ca congregatia (biserica) "iti poate pune frana" (te pot impiedica). Oricine ai fi, cand oamenii "iti
pun frana", nu mai poti face nimic. De exemplu, oamenii L-au impiedicat pe Isus in orasul lui natal,
Nazaret, si nu a putut sa faca multe semne si minuni acolo: Marcu 6:5"N-a putut sa faca nici o minune
acolo, ci doar si-a pus mainile peste cativa bolnavi, si i-a vindecat" . Observati ca nu spune "n-a vrut" sa
faca minuni acolo, ci "n-a putut sa faca nici o minune acolo". Marcu 6:6 ne da raspunsul: "(Isus) se mira
de necredinta lor…" Unii credeau ca sunt nepoliticos, sau ca fac pe desteptul, asa ca trebuia sa ma ocup
de congregatie inainte de a putea inainta. 1Petru 2:24 "…prin ranile Lui ati fost vindecati" - este la timpul
trecut. Acum lauda-L pe Dumnezeu pentru ca esti deja vindecat. Daca astepti sa vezi ceva pentru ca sa
crezi, aceasta nu este deloc credinta.
Credinta este a inimii, nu a mintii
John Wesley spunea "Oamenii sunt de acord in mintea lor ca Biblia sau Cuvantul este adevarat, dar nu
cred aceasta in inima lor." Cum poti sa stii daca incuviintezi numai din punct de vedere mintal, sau crezi
cu adevarat ? Cel care "crede cu mintea" vor crede ca Biblia este adevarata, dar nu si pentru ei. Ei vor
spun: "cred ca Biblia este adevarata, dar eu nu am primit raspuns la cererea mea inca, si nu inteleg de ce."
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Dar credinta spune: "Este al meu. Am acum." Credinta crede Cuvantul si actioneaza in baza Cuvantului.
Elibereaza credinta ta spunand (marturisind , declarand) ceea ce crezi Credinta ta nu poate fi eliberata
inspre Dumnezeu fara ca tu sa spui ceea ce crezi. Credinta pur si simplu nu va functiona fara o exprimare
sau o actiune. Credinta care este numai in inima ta nu va aduce niciodata vindecare sau umplere cu Duhul
Sfant sau raspunsul la o rugaciune. Nu credinta din inima ta nu va face sa se intample nimic. Ci credinta
din inima eliberata prin gura ta o va face ! Marcu 11:23 "…Daca VA ZICE cineva muntelui acestuia:
'ridica-te si arunca-te in mare', si daca nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va
avea lucrul cerut" Daca vrei sa ajuti pe cineva sa primeasca vindecare, sa primeasca Duhul Sfant, sau sa
primeasca raspuns la o rugaciune, sunt doua lucruri care trebuie sa lucreze impreuna: credinta si actiunea.

Ce este credinta - partea a III-a
"Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile
care nu se vad." (Evrei 11:1)
Cand Israel a intrat in Canaan si a atacat cetatea Ierihon, Dumnezeu le-a spus exact ce sa faca: Trebuia sa
inconjoare zidurile o data pe zi timp de sase zile, iar in ziua a saptea zi trebuia sa inconjoare cetatea de
sapte ori. Apoi, cand incepeau sa sune instrumentele, trebuia sa strige. (Iosua 6:3-5) Vreau sa observati ca
copiii lui Israel au strigat si au actionat in credinta in timp ce zidurile stateau in picioare. Oricine poate
striga dupa ce zidurile au cazut. Nu e nevoie de credinta pentru asta. Dar credinta lor a adus in domeniul
real Cuvantul lui Dumnezeu pentru ei. Si cand au actionat in credinta, promisiunea lui Dumnezeu a
devenit realitate si zidurile au cazut. (Iosua 6:20)
Credinta este activa
Credinta este a actiona dupa Cuvantul lui Dumnezeu. Exemplu de credinta activa din Noul Testament:
"In Luca 5 un om a fost dus la Isus de patru prieteni. Isus predica in casa si ei nu puteau sa intre din cauza
multimii, omul era paralizat, asa ca l-au ridicat pe acoperis si i-au dat drumul in camera in care era Isus.
Luca 5:20,24 "Cand le-a vazut credinta, Isus a zis: 'omule, pacatele iti sunt iertate'…'scoala-te, ridica-ti
patul, si du-te acasa'". Credinta paraliticului s-a vazut in faptul ca s-a lasat dus pe acoperisul casei. (Cati
oameni paralizati s-ar lasa dusi pe acoperisul casei si apoi lasati prin acoperis in casa ?) Vedem de
asemenea credinta lui si cand i-a spus Isus "ridica-te", si el nu se simtea deloc mai bine - el a inceput sa se
miste, si cand a facut-o a fost vindecat. Daca actionezi dupa Cuvantul lui Dumnezeu ai rezultate. Fara
credinta nu poti primi de la Dumnezeu. Duhul Sfant imboldeste, dar tu trebuie sa raspunzi. Prea multi
oameni cred ca puterea vindecatoare a lui Dumnezeu va veni peste ei si ii va face sa actioneze chiar daca
ei vor sau nu, chiar daca coopereaza sau nu. Spiritele rele folosesc forta si incearca sa-i conduca pe
oameni. Duhul Sfant indeamna, imboldeste, grabeste sau te impinge usor. Depinde de tine daca te supui
sau nu.
Actioneaza la cuvantul lui Dumnezeu
Se pare ca tot ce fac unii oameni este sa se invarta pe langa altar (ei spun ca Il cauta pe Dumnezeu). Este
timpul sa nu te mai invarti pe langa altar si sa incepi sa actionezi dupa Cuvantul lui Dumnezeu. Credinta
este a coopera cu Dumnezeu. Daca crezi, vei actiona... Pentru vindecare actioneaza in credinta. Fapte
14:8-10 "In Listra era un om neputincios de picioare, olog din nastere, care nu umblase niciodata. El
sedea jos si asculta pe Pavel cand vorbea. Pavel s-a uitat tinta la el, si fiindca a vazut ca are credinta sa fie
tamaduit, a zis cu glas tare: 'scoala-te drept in picioare.' Si el s-a sculat dintr-o saritura, si a inceput sa
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umble." Pavel a vazut ca acel om avea credinta sa fie vindecat; totusi a sezut in continuare paralizat in
scaunul lui pana cand a actionat in credinta. Adevarul este ca fiecare credincios are credinta sa fie
vindecat.
Pentru a primi Duhul Sfant actioneaza in credinta
Fapte 19:2 "Ati primit voi Duhul Sfant cand ati crezut ?" Nu intreaba: "V-a dat voua Dumnezeu Duhul
Sfant ?" Dumnezeu ti-a dat deja Duhul Sfant. Tu trebuie sa primesti. Cat de greu este sa primesti un dar ?
Dumnezeu a spus: "Iata darul Duhului Sfant. Daca esti nascut din nou poti sa primesti acest dar acum. Nu
trebuie sa astepti."

Ce este credinta - partea a IV-a
"Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile
care nu se vad." (Evrei 11:1)
Dar majoritatea oamenilor vor ca lucrurile pentru care spera sa fie mai intai ale lor din punct de vedere
fizic, pentru ca apoi sa creada ca le-au primit. Dar credinta aduce in domeniul real lucrurile nadajduite
atunci cand tu crezi ca le-ai primit inainte sa le ai. A incuviinta mental ceea ce spune Cuvantul lui
Dumnezeu, nu inseamna a crede cu inima.
Credinta lui Toma fata de credinta lui Avraam
(Diferenta dintre a crede cu mintea si a crede cu inima) Ioan 20:25-29:
25. Ceilalti ucenici i-au zis deci: "Am vazut pe Domnul!" Dar el le-a raspuns: "Daca nu voi vedea in
mainile Lui semnul cuielor, si daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor, si daca nu voi pune mana
mea in coasta Lui, nu voi crede."
26. Dupa opt zile, ucenicii lui Isus erau iarasi in casa, si era si Toma impreuna cu ei. Pe cind erau usile
incuiate, a venit Isus, a stat in mijloc si le-a zis: "Pace voua!"
27. Apoi a zis lui Toma: "Adu-ti degetul incoace, si uita-te la miinile Mele; si adu-ti mina, si pune-o in
coasta Mea; si nu fi necredincios, ci credincios."
28. Drept raspuns, Toma I-a zis: "Domnul meu si Dumnezeul meu!"
29. "Tomo", i-a zis Isus, "pentru ca M-ai vazut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au vazut, si au crezut."
Romani 4:17-21
17. dupa cum este scris: "Te-am rinduit sa fii tatal multor neamuri." El, adica, este tatal nostru inaintea
lui Dumnezeu, in care a crezut, care inviaza mortii, si care cheama lucrurile care nu sunt, ca si cum ar fi.
18. Nadajduind impotriva oricarei nadejdi, el a crezut, si astfel a ajuns tatal multor neamuri, dupa cum i
se spusese: "Asa va fi saminta ta."
19. Si, fiindca n-a fost slab in credinta, el nu s-a uitat la trupul sau care era imbatrinit, - avea aproape o
suta de ani, - nici la faptul ca Sara nu mai putea sa aiba copii.
20. El nu s-a indoit de fagaduinta lui Dumnezeu, prin necredinta, ci, intarit prin credinta lui, a dat slava
lui Dumnezeu,
21. deplin incredintat ca El ce fagaduieste, poate sa si implineasca.
Credinta biblica
Iata credinta care-i place lui Dumnezeu. Poti face ca aceasta credinta biblica sa functioneze si pentru tine
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asa cum a functionat pentru Avraam. Iata ce trebuie sa faci:
¤ Sa ai Cuvantul lui Dumnezeu specific pentru ceea ce doresti tu de la Dumnezeu.
¤ Sa crezi Cuvantul lui Dumnezeu.
¤ Sa nu iei in seama circumstantele care contrazic ceea ce spune Cuvantul.
¤ Sa-i dai slava lui Dumnezeu pentru raspuns.
Credinta lui Toma nu a fost bazata pe ceea ce a spus Dumnezeu. Ci pe ceea ce-i spuneau simturile lui.
(Toma a spus ca nu va crede pana nu va vedea.) Adevarata credinta spune: "Daca Dumnezeu spune asa,
atunci asa este." Imi place ceva ce a spus Smith Wigglesworth: "Nu-L pot intelege pe Dumnezeu prin
simturi. Nu-L pot intelege pe Domnul Isus Cristos prin simturi. Il pot intelege pe Dumnezeu Tatal si pe
Isus Cristos numai prin ceea ce spune Cuvantul despre Ei. Dumnezeu este tot ce spune Cuvantul ca este.
Trebuie sa facem cunostinta cu Domnul Isus Cristos prin Cuvant." Daca Cuvantul lui Dumnezeu spune ca
El ma aude, atunci stiu ca ma aude pentru ca El a spus asa, si Cuvantul nu poate minti. Daca credinta mea
este bazata pe sentimente, inseamna ca am o credinta natural omeneasca. Si incerc sa obtin rezultate
spirituale avand o credinta omeneasca. Nu voi obtine rezultate. Trebuie sa folosesc credinta biblica, sa
cred Cuvantul lui Dumnezeu. Multi incearca sa obtina binecuvantarile lui Avraam avand credinta lui
Toma. Noi care suntem credinciosi avem credinta lui Avraam pentru ca Galateni 3:29 spune: "Si daca
sunteti ai lui Cristos, sunteti 'samanta' lui Avraam, mostenitori prin fagaduinta." Si Galateni 3:7 spune
"Intelegeti si voi dar, ca fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinta." Noi avem credinta lui Avraam. Nu
incercam sa obtinem o asemenea credinta. O avem. Un exemplu de a umbla prin vedere nu prin credinta.
Vindecarea divina este vindecare spirituala
Noi folosim simturile noastre cand operam in domeniul fizic. Dar cand ajungem la lucrurile spirituale NU
umblam prin vedere. 2Corinteni 5:7 "pentru ca umblam prin credinta, nu prin vedere." Daca stiinta
medicala vindeca, ea vindeca fizic. Dar cand Dumnezeu vindeca, el vindeca prin spirit.
Mantuirea este renastere spirituala
Vindecarea spirituala - vindecarea divina - se primeste de la Dumnezeu Tatal in acelasi fel in care te nasti
din nou, si ai acelasi trup pe care l-ai avut intotdeauna. Biblia spune: "Daca este cineva in Cristos, este o
faptura noua." (2Corinteni 5:17) Omul interior este cel care se naste din nou.
Cuvantul lui Dumnezeu este pe primul loc, urmeaza credinta in Cuvantul lui Dumnezeu, iar la urma,
simturile. Multi intorc pe dos aceasta ierarhie si pun pe primul loc simturile, apoi credinta in simturile lor,
si in cele din urma, Cuvantul lui Dumnezeu. Acestia nu vor avea succes niciodata.
Vindecarea divina vine in acelasi fel ca si nasterea din nou. Vine prin spirit. Nu intotdeauna se arata
imediat in exterior. Biblia spune: "prin credinta din inima se capata neprihanirea."(Romani 10:10) Inima
este duhul tau, si vindecarea incepe in duhul tau. Incepe in interiorul tau si lucreaza spre exterior.
A primi Duhul Sfant este o realitate spirituala
Este o realitate spirituala, nu o experienta mentala sau fizica. Prin nasterea din nou Duhul Sfant vine sa
locuiasca in duhul tau si trupul tau devine templul Duhului Sfant. (1Corinteni 3.16; 2Corinteni 6:16)
Apoi, prin botezul Duhului Sfant, esti umplut intr-o mai mare masura de Duhul Sfant astfel incat sa
traiesti in puterea lui Dumnezeu pentru ca sa fii o binecuvantare pentru altii. (Luca 24:49; Fapte 1:5-8).
Singurul motiv pentru care trupul tau devine templul Duhului Sfant este ca trupul tau este casa duhului
tau si Duhul Sfant locuieste in duhul tau. Nu poti intra in contact cu Dumnezeu prin mintea ta. Dumnezeu
nu este cuget (minte).Biblia spune: "Dumnezeu nu este un om…" (Numeri 23:19), ceea ce inseamna ca El
nu este o fiinta fizica (trupesc). El este Duh (Ioan 4:24). Dumnezeu este o Personalitate divina. Nu poti
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intra in legatura cu el prin mintea ta, si nici prin trupul tau. Iei legatura cu Dumnezeu prin duhul tau
pentru ca El este o Fiinta Spirituala.
Unii vor sa primeasca Duhul Sfant in mintea lor sau in trupul lor. Doresc o experienta fizica, dar aceasta
este o experienta spirituala. Singura manifestare fizica in primirea Duhului Sfant este vorbirea in limbi.
Adica: Duhul Sfant iti da vorbirea, iar TU trebuie sa te supui Duhului Sfant si sa rostesti vorbire pe care
ti-o da El. Vorbirea pe care o da Duhul Sfant vine prin duhul tau. Dar TU te supui Duhului Sfant si
vorbesti.
De multe ori cand se ajunge la a primi de la Dumnezeu, este dificil sa-i scoti pe oameni din domeniul
mintii (cugetului, intelectului) pentru ca trebuie sa primeasca de la Dumnezeu in domeniul spiritual mai
intai. Oamenii nu pot primi Duhul Sfant prin efortul mintii lor. De fapt, cand incearca sa primeasca,
mintile lor trebuie sa fie tacute si pozitionate pe Isus. Evidenta (demonstratia) fizica nu este necesara in
primirea Duhului Sfant. Am auzit oameni care slujeau la altar spunand celor care doreau sa primeasca
Duhul Sfant: "Striga mai tare ca sa te auda Dumnezeu" sau "Trebuie sa-ti ridici mainile mai sus ca sa te
auda Dumnezeu". Acestea sunt actiuni fizice si nu vor produce neaparat rezultate spirituale de durata.
Ioan 14:16 "Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mangaietor, care sa ramana cu voi in veac."
Primeste Duhul Sfant, apoi vorbeste in limbi
Multi spun ca nu vor crede ca au primit Duhul Sfant pana cand nu vor vorbi in limbi. Este gresit. Trebuie
sa creada ca au primit Duhul Sfant, apoi El va da vorbirea. Cei care spun acest lucru pun caruta inaintea
boilor: mai intai crezi ca ai primit Duhul Sfant, APOI vorbesti in limbi, ca rezultat al faptului ca ai primit.
Fapte 2:4 "Si toti s-au umplut de Duh Sfant, si au inceput sa vorbeasca in alte limbi…" Ei au inceput sa
vorbeasca in alte limbi DUPA ce au fost umpluti de Duh Sfant. Nicaieri nu gasim manifestarea sau
raspunsul inaintea credintei. Nu incerca Cuvantul lui Dumnezeu - Crede-l si actioneaza Cuvantul lui
Dumnezeu functioneaza pentru toti - daca cred, nu incearca sa creada. In domeniul fizic trebuie sa umbli
prin credinta in vederea ta, in mirosul tau, in simturile tale fizice. Dar ce au a face simturile tale fizice cu
Biblia. Cuvantul lui Dumnezeu este adevarat chiar daca tu simti ca este sau nu; chiar daca ti se pare ca
este adevarat sau nu; indiferent de simturile tale, indiferent de circumstante, Cuvantul lui Dumnezeu este
adevarat.

Ce inseamna a crede cu inima - partea I
"Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la
mantuire." (Romani 10:10)
Marcu 11:23 "Adevarat va spun ca daca va zice cineva muntelui acestuia: 'Ridica-te si arunca-te in
mare', si DACA NU SE VA INDOI IN INIMA LUI, ci VA CREDE ca ce zice se face, va avea lucrul cerut."
Inima omului este duhul lui
Omul ESTE un duh, care ARE un suflet si TRAIESTE intr-un trup. Nu poti sa crezi cu inima ta fizica
mai mult decat poti crede cu mana sau degetul tau. Cand vorbeste Dumnezeu despre inima omului, El
vorbeste despre partea principala (cea mai importanta) a omului, esenta lui, care este duhul lui.
1Tesaloniceni 5:23 "Dumnezeul pacii sa va sfinteasca El insusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul vostru
si trupul vostru, sa fie pazite intregi, fara prihana la venirea Domnului nostru Isus Cristos." Stim ca omul
este spirit pentru ca el este din aceeasi clasa (specie) cu Dumnezeu. Omul este facut dupa chipul si
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asemanarea lui Dumnezeu. Si Isus a apus: "Dumnezeu este Duh." (Ioan 4:24) Nu trupul omului este ca
Dumnezeu pentru ca Dumnezeu nu este un om. (Numeri 23:19)
Este un om interior si un om exterior.
Ioan 3:6 "Ce este nascut din carne, este carne, si ce este nascut din Duh, este duh."
Ioan 4:24 "Dumnezeu este Duh; si cine se inchina Lui, trebuie sa I se inchine in duh si adevar."
Nu poti intre in contact cu Dumnezeu prin trupul tau si nici prin mintea ta; ci numai prin duhul tau. Deci
trebuie sa te inchini Lui prin duhul tau sau inima ta. Romani 2:28,29 "Iudeu nu este acela care se arata pe
dinafara ca este iudeu; si taiere imprejur nu este aceea care se arata pe dinafara, in carne. 29 Ci iudeu este
acela care este iudeu inlauntru; si taiere imprejur este aceea a inimii, in duh, nu in slova; un astfel de
iudeu isi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu." Conform acestui text inima ta este duhul tau.
Biblia face o distinctie clara intre duhul omului si mintea lui in 1Corinteni 14:14 "Fiindca daca ma rog in
alta limba, duhul meu se roaga, dar mintea mea este fara rod." Diferenta dintre omul interior si omul
exterior (omul dinauntru contra omul dinafara). Vreau sa fii foarte constient de faptul ca esti duh, ai un
suflet, si traiesti intr-un trup.
Evrei 12:18-23:
18. Voi nu v-ati apropiat de un munte care se putea atinge si care era cuprins de foc, nici de negura, nici
de intuneric, nici de furtuna,
19. nici de sunetul de trimbita, nici de glasul, care vorbea in asa fel ca cei ce l-au auzit, au cerut sa nu li
se mai vorbeasca,
20. (pentru ca nu puteau suferi porunca aceasta: "Chiar un dobitoc daca se va atinge de munte, sa fie
ucis cu pietre, sau strapuns cu sageata."
21. Si privelistea aceea era asa de infricosatoare, incit Moise a zis: "Sunt ingrozit si tremur!").
22. Ci v-ati apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile
de mii, de adunarea in sarbatoare a ingerilor,
23. de Biserica celor intii nascuti care sunt scrisi in ceruri, de Dumnezeu, Judecatorul tuturor, de
duhurile celor neprihaniti, facuti desavirsiti,
2Corinteni 4:16 "De aceea, noi nu cadem de oboseala. Ci chiar daca omul nostru de afara se trece, totusi
omul nostru din launtru de innoieste din zi in zi."
Omul interior, duhul, este adevaratul om. Pavel spune: "ma port aspru cu trupul meu" (1Corinteni 9:27).
Daca corpul ar fi fost adevaratul om, Pavel ar fi spus: "ma port aspru cu mine insumi. Ma tin sub
stapanire." Vedeti, omul care se vede pe dinafara nu este adevaratul om, este numai casa omului.
Aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie; innoiti-va mintea
Romani 12:1-2
1. Va indemn dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie,
sfanta, placuta lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca.
2. Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin innoirea mintii voastre, ca sa puteti
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si desavarsita.
Aceste cuvinte sunt scrise sfintilor (Rom 1:7), oameni care au fost nascuti din nou si umpluti cu Duhul
Sfant. Iata ce le spun crestinilor sa faca cu trupurile si cu mintea lor. Acesti oameni erau nascuti din nou,
dar aceasta nu le afectase deloc mintea si trupul. Deci nasterea din nou nu este o renastere a mintii, nici a
trupului, ci o renastere a duhului omului. Si umplerea cu Duhul Sfant nu este o experienta a trupului sau a
mintii, ci este o experienta spirituala.
Pentru ca trupul tau nu a fost afectat de nasterea din nou, iata ce trebuie sa faci cu el: sa-l aduci lui
Dumnezeu ca o jertfa vie. Si iata ce trebuie sa faci cu mintea ta: trebuie sa ti-o innoiesti prin Cuvant. Este
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ceva ce TU ai de facut, nu Dumnezeu. Innoirea mintii o faci citind Cuvantul lui Dumnezeu, meditand la
Cuvant. De asemenea, Dumnezeu a pus invatatori in Biserica, se te ajute sa-ti innoiesti mintea.
Omul este o fiinta spirituala
Si animalele au suflet, dar ele nu sunt fiinte spirituale. Dumnezeu este Duh, si a luat ceva din El Insusi,
duhul, pe care l-a pus in om. Din acel moment, omul a devenit un suflet viu. (Geneza 2:7) Putem spune ca
omul a devenit un suflet viu atunci cand a devenit constient de sine insusi si de existenta lui, pentru ca
pana atunci trupul lui era mort. Animalele au suflet pentru ca sufletul este mintea vointa si emotiile.
Animalele au anumite calitati mentale, emotionale si de vointa, dar sunt bazate pe fizicul lor si cand
trupul este mort, totul se termina. Dar sufletele noastre (emotiile, mintea si vointa noastra), sunt bazate pe
duh, pentru ca dupa moarte exista inca.
Lazar si omul bogat: duhul si sufletul omului dupa moarte. Luca 16:19-26:
19. "Era un om bogat, care se imbraca in porfira si in subtire; si in fiecare zi ducea o viata plina de
veselie si stralucire.
20. La usa lui zacea un sarac, numit Lazar, plin de bube.
21. Si dorea mult sa se sature cu farimiturile, care cadeau de la masa bogatului; pina si ciinii veneau si-i
lingeau bubele.
22. Cu vremea, saracul a murit si a fost dus de ingeri in sinul lui Avraam. A murit si bogatul, si l-au
ingropat.
23. Pe cind era el in Locuinta mortilor, in chinuri, si-a ridicat ochii in sus, a vazut de departe pe Avraam,
si pe Lazar in sinul lui,
24. si a strigat: "Parinte Avraame, fie-ti mila de mine, si trimite pe Lazar sa-si moaie virful degetului in
apa, si sa-mi racoreasca limba, caci grozav sunt chinuit in vapaia aceasta."
25. "Fiule", i-a raspuns Avraam, "adu-ti aminte ca, in viata ta, tu ti-ai luat lucrurile bune, si Lazar si-a
luat pe cele rele; acum aici, el este mingaiat, iar tu esti chinuit.
26. Pe linga toate acestea, intre noi si intre voi este o prapastie mare, asa ca cei ce ar vrea sa treaca de
aici la voi, sau de acolo la noi, sa nu poata."
Omul este duh, are un suflet si locuieste pe pamant intr-un trup. In cer sufletul omului este in continuare
intact. Are amintiri si emotii (omul bogat era ingrijorat de soarta fratilor lui care traiau inca pe pamant si
voia sa-i avertizeze). "Zidirea" lui Dumnezeu - trupurile noastre
2Corinteni 5:1
1. Stim, in adevar, ca, daca se desface casa pamanteasca a cortului nostru trupesc, avem o cladire in cer
de la Dumnezeu, o casa, care nu este facuta de mana, ci este vesnica.
2Corinteni 5:6-8
6. Asadar, noi intotdeauna suntem plini de incredere; caci stim ca, daca suntem acasa in trup, pribegim
departe de Domnul,
7. pentru ca umblam prin credinta, nu prin vedere.
8. Da, suntem plini de incredere, si ne place mult mai mult sa parasim trupul acesta, ca sa fim acasa la
Domnul. Cine isi va parasi trupul ? Noi, duhul nostru.
Am fost in iad
S-a intamplat in 22 aprilie, 1933, intr-o sambata seara la ora 7:30. Inima mea a incetat sa bata si am avut
senzatia ca "sar" afara din trup. Stiam ca sunt afara din trup si totusi nu eram mai putin om decat eram
cand eram in trup. Am inceput sa cobor, am mers in jos, in jos, ca si intr-un put sau intr-o fantana. M-am
uitat in sus si vedeam in departare luminile pamantului (pamantul emana o anumita cantitate de lumina).
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Cu cat coboram, cu atat mai intuneric era si mai cald, mai inabusitor. Sufletul meu era intact. Ma
gandeam la viata mea, si la tot trecutul meu. Pe masura ce coboram, am inceput sa vad lumini jucand pe
zidul de intuneric. Cand am ajuns in fundul putului am vazut de unde veneau luminile care jucau in
intuneric. Am ajuns la o intrare, la insasi poarta iadului. Langa mine era o creatura (nu stiu cum arata
pentru ca nu m-am uitat la ea). Intentionam sa opun rezistenta, asa ca m-am oprit pe moment, dar imediat
acea creatura m-a luat de brat. In tot acest timp trupul meu fizic era in dormitorul din McKinney, Texas.
Dar este un corp spiritual care are maini si picioare si ochi si urechi. Si omul bogat era afectat de mediul
in care se gasea: "grozav sunt chinuit in vapaia aceasta." El l-a vazut pe Lazar si l-a recunoscut. De fapt
nici eu nu puteam face diferenta intre omul fizic si omul spiritual, doar ca nu puteam intra in contact cu
taramul fizic si traiam in taramul spiritual.
In timp ce acea creatura m-a luat de brat, o Voce a vorbit de deasupra intunericului, de deasupra cerurilor,
chiar din camera Tronului lui Dumnezeu. Nu stiu ce a spus Vocea pentru ca nu vorbea in engleza
(presupun ca a spus intre 6 si 9 cuvinte). Cand Dumnezeu a vorbit, locul s-a cutremurat ca o frunza in
vant, creatura m-a lasat de mana si o putere nevazuta m-a apucat de spate si a inceput sa ma traga in sus,
pana m-a adus pe pamant. Am venit cu capul inainte. Am ajuns pe pragul casei, am trecut prin zid ca sa
intru in dormitor, si am intrat in trup la fel cum piciorul intra in pantoful lui. Imediat mi-am dat seama ca
pot contacta domeniul fizic din nou si i-am spus bunicii care-mi tinea capul in poala ei: "bunico, mor". Ea
a spus: "Fiule, credeam ca ai murit. Nu stiam ca te mai intorci." Eu am spus: "Plec din nou si nu ma voi
mai intoarce." Si aceeasi coborare a avut loc de trei ori. De fiecare data m-am intors. Cand coboram a
treia oara am inceput sa strig: "Dumnezeule, eu apartin bisericii." N-a venit nici un raspuns. Cand ieseam
a treia oara din oribilul put, duhul meu a inceput sa se roage. Vocea mea fizica a continuat rugaciunea
cand am intrat a treia oara in trupul meu fizic. Si m-am rugat atat de tare incat m-au auzit si vecinii.
Strigam catre Dumnezeu sa aiba mila de mine, un pacatos, si sa-mi ierte pacatele. L-am acceptat pe Isus
ca si mantuitor si L-am marturisit ca Domn. Si m-am simtit atat de bine, de parca o piatra uriasa mi-a fost
luata de pe inima. Totul s-a petrecut in 10 minute. (Kenneth E. Hagin)
Am fost in cer
Dupa aproape trei luni, in 16 august, 1933 am stiut ca voi muri. I-am spus fratelui meu sa o cheme pe
mama sa-mi iau ramas bun. Si chiar in timp ce mama intra pe usa am iesit din trup si am inceput sa urc,
nu mai coboram de data asta, eram mantuit. M-am ridicat pana la inaltimea tavanului, si m-am oprit acolo
pentru o vreme. Eram pe deplin constient de ceea ce mi se intampla. Imi vedeam trupul meu fizic zacand
acolo in pat si o vedeam pe mama tinandu-mi mana in mana ei. Cand m-am uitat in sus am auzit o Voce.
Din nou, nu am vazut pe nimeni, am auzit numai o Voce, o Voce barbateasca din nou. Nu stiu daca era
Isus sau un inger. De aceasta data, Vocea vorbea in engleza si a spus: "Intoarce-te, intoarce-te, intoarcete. Nu poti veni inca. Inca nu ti-ai terminat lucrarea pe pamant." Si cand El a spus asta, am inceput sa
cobor. Si cand am intrat din nou in trup, i-am spus mamei: "Mama, nu voi muri acum." Si am zacut in pat
inca 12 luni pana am primit vindecarea prin credinta. Stiam ca voia lui Dumnezeu era sa ma vindece, dar
mi-a luat 12 luni sa inteleg adevarul lui Dumnezeu in ce priveste vindecarea. Dupa aceste experiente am
asteptat luna dupa luna ca Dumnezeu sa ma vindece, dar El nu a facut-o. Si daca astepti ca Dumnezeu sa
te vindece, sa stii ca El nu o va face. Dumnezeu vrea ca tu sa primesti ceea ce El ti-a dat deja.(K. H.)
Iata ce am vrut sa-ti explic: cand un om moare, isi paraseste trupul fizic si nu este mai putin om decat a
fost cand era in trup. Asa a fost cu mine, asa a fost cu bogatul din Luca 16, asa a fost cu Lazar din Luca
16.
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Moartea fizica este separarea de trup
2Corinteni 5:8 "suntem plini de incredere, si ne place mai mult sa parasim trupul acesta, ca sa fim acasa
la Domnul."
Filipeni 1:21-24
21. Caci pentru mine, a trai este Hristos si a muri este un cistig.
22. Dar daca trebuie sa mai traiesc in trup, face sa traiesc; si nu stiu ce trebuie sa aleg.
23. Sunt strins din doua parti: as dori sa ma mut si sa fiu impreuna cu Hristos, caci ar fi cu mult mai
bine;
24. dar, pentru voi este mai de trebuinta sa ramin in trup.
Isus are un trup fizic acum - un trup de carne si oase - dar nu un trup de carne si sange. (Luca 24:39),
(Ioan 21:6)
Taramul spiritual este REAL
Trupul fizic al lui Isus, care este acum in ceruri, nu este cu nimic mai real decat Duhul Sfant sau decat
Dumnezeu Tatal. Unii cred ca Dumnezeu este un fel de autoritate (dominatie) impersonala. Nu,
Dumnezeu este Duh. Aceasta nu inseamna ca El nu are o anumita forma in taramul spiritual. De exemplu,
Biblia ne spune ca ingerii sunt fiinte spirituale, si totusi ei au o forma sau un trup spiritual. De exemplu, a
fost un incident in Vechiul Testament in timpul caruia ochii unui om s-au deschis pentru a vedea pe
ingerii lui Dumnezeu si carele de foc in jur. Regele Siriei se lupta impotriva lui Israel, si in camerele lui le
spunea servitorilor planul de bataie. Dar Dumnezeu ii descoperea planul lor lui Elisei, si el il avertiza pe
imparatul lui Israel. Regele Siriei a aflat despre aceasta si a asediat (impresurat) cetatea in care era Elisei.
Slujitorul lui Elisei, inspaimantat, i-a spus lui Elisei: "Ah ! domnul meu, cum vom face ?" Elisei i-a
raspuns: "Nu te teme, caci mai multi sunt cei cu noi decat cei cu ei." Si Elisei s-a rugat ca Dumnezeu sa
deschida ochii slujitorului sau. (2 Imparati 6:15-17) Elisei nu vorbea despre ochii fizici ai slujitorului sau,
ci despre ochii spirituali. Cand i s-au deschis ochii spirituali a vazut ingeri de foc cai si care de foc. De
asemenea, biblia spune: "Domnul vorbea cu Moise fata in fata, cum vorbeste un om cu prietenul lui."
(Exod 33:11) Deci stim ca Dumnezeu are fata, desi Moise nu i-a vazut-o, pentru ca omul nu poate vedea
fata lui Dumnezeu si sa traiasca. (Exod 33:20)
Va spun aceste lucruri ca sa intelegeti ca Dumnezeu este Duh; totusi El nu este mai putin real decat daca
ar avea un trup fizic. Lucrurile spirituale nu sunt mai putin reale decat lucrurile materiale.
Omul ascuns al inimii este ADEVARATUL om
Omul ascuns al inimii (1Petru 3:4), duhul tau care este in tine, este "adevarata ta fiinta", pentru ca este
partea din tine care este vesnica. Ar trebui sa avem o noua disciplina care sa se ocupe de duhul (spiritul)
omului - de minte se ocupa psihologia - si ar trebui numita spiritologie. In Romani 7:22 duhul omului este
numit "omul din launtru". Aceste referinte ne dau noua definitia lui Dumnezeu pentru duhul omului.
Adevaratul om este duh; el are un suflet; si locuieste intr-un trup. Prin duhul lui omul contacteaza taramul
spiritual. Prin sufletul lui omul contacteaza taramul intelectual si emotional. Prin trupul lui omul
contacteaza taramul fizic.
"Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la
mantuire." (Romani 10:10)
Inima omului
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In 1Corinteni 9:27 "eu" este omul din launtru; este omul ascuns al inimii din 1Petru 3.4; este duhul
omului, adevaratul om, omul launtric. Acesta este ascuns omului firesc si mintii.
Omul din launtru
Romani 7:22 "Fiindca, dupa omul din launtru imi place legea lui Dumnezeu" Aceasta este definitia lui
Dumnezeu pentru duhul omului. Adevaratul om este duh, el are un suflet, si locuieste intr-un trup.
(1Tesaloniceni 5:23). Cand asculti o predica Duhul Sfant, prin Cuvant, vorbeste inimii tale sau duhului
tau. 1Corinteni 2:14 "Dar omul firesc nu primeste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, caci, pentru el, sunt o
nebunie; si nici nu le poate intelege, pentru ca trebuiesc judecate duhovniceste."
O alta traducere spune "mintea omeneasca nu intelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu". Cuvantul lui
Dumnezeu vine din Duhul lui Dumnezeu, si Biblia spune "Cuvantul lui Dumnezeu este nebunie pentru
oameni" si ca nu poti intelege Biblia cu mintea ta omeneasca; poate fi inteleasa prin spirit. Acesta este
motivul pentru care poti citi un verset de mai multe ori si nu-i prinzi intelesul. Apoi intr-o zi cand il citesti
vezi deodata vezi adevarul din acel verset si spui: "De ce n-am inteles asta mai devreme ?" Ei bine, pana
atunci nu l-ai inteles cu inima.
Descoperirea Cuvantului lui Dumnezeu in inima ta
Ai nevoie sa ti se descopere Cuvantul lui Dumnezeu inimii tale. De aceea trebuie sa ne bazam pe Duhul
Sfant sa ne dezvaluie Cuvantul. Uneori este greu pentru oameni sa vada unele adevaruri din scriptura
pentru ca ei incearca sa inteleaga cu mintea aceste lucruri in loc sa le inteleaga in duhul lor.Crede si
primeste - apoi vei avea. Cand Isus a spus :"orice lucru veti cere"( in Marcu 11:24), El chiar asta a vrut sa
spuna. Si cand Isus a spus: "cand va rugati", a vrut sa spuna chiar in momentul in care va rugati. Isus a
spus: "CREDETI ca l-ati si PRIMIT, si-l veti AVEA", altfel spus "trebuie sa crezi ca ti-ai primit
raspunsul inainte sa-l ai !" Multi oameni spun: "cred ca Dumnezeu ma va vindeca". Aceasta nu este
credinta Nou Testamentala. Ei cred ca trebuie sa aiba mai intai ceea ce au cerut si apoi sa creada. Dar
trebuie sa crezi MAI INTAI, APOI vei avea. Daca spui: "Nu inteleg asta" trebuie sa intelegi ca Biblia
vine din Duhul lui Dumnezeu si trebuie priceputa sau inteleasa prin duhul tau. Cand vei primi ce ai cerut
? Cand crezi ca ti-a fost deja acordat (aprobat).
Cuvantul lui Dumnezeu este hrana de credinta pentru duhul tau
"Omul nu traieste numai cu paine, ci cu orice cuvant care iese din gura lui Dumnezeu." (Matei 4:4)
Isus vorbeste aici despre hrana spirituala. Foloseste o idee proprie omului firesc pentru a comunica un
concept ("gand") spiritual. Cuvantul lui Dumnezeu este pentru duhul omului ceea ce este hrana fizica
pentru trup. Duhurile noastre sunt umplute de siguranta (incredere) si de o convingere ferma pe masura ce
meditam pe baze Cuvantului. Cuvantul lui Dumnezeu este hrana care zideste duhul omului. Cuvantul lui
Dumnezeu este hrana care intareste duhul omului si ii da incredere si siguranta. Credinta inimii (duhului)
nu se bazeaza pe simturi; se bazeaza pe Cuvantul lui Dumnezeu. Daca crezi mai intai Cuvantul lui
Dumnezeu, dovada fizica va veni de la sine.
"Increde-te in Domnul din toata inima ta, si nu te bizui pe intelepciunea ta." (Proverbe 3:5)
Multi aplica acest verset invers: se incred in intelegerea lor din toata inima, si nu se lasa condusi de
Domnul. Proverbe 3:6,7 spune: "recunoaste-l in toate caile tale, si El iti va netezi cararile. Nu te socoti
singur intelept…", altfel spus: Nu fi plin de intelepciune omeneasca; aceasta te-ar face sa actionezi
independent de Cuvantul lui Dumnezeu.
Credinta descurajeaza judecata omeneasca
"4.Caci armele cu cari ne luptam noi, nu sunt supuse firii pamantesti, ci sunt puternice, intarite de
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Dumnezeu ca sa surpe intariturile. 5. Noi rasturnam izvodirile mintii si orice inaltime, cari se ridica
impotriva cunostintei lui Dumnezeu; si orice gand il facem rob ascultarii de Cristos." (2Corinteni
10:4,5). Umblati prin Cuvant - nu prin vedere sau prin simturi. Atunci cand ne incredem in Dumnezeu cu
toata inima, vine o liniste si o pace in duhul nostru. Evrei 4:3 spune: "Pe cand noi, fiindca am crezut,
intram in 'odihna', despre care a vorbit El…" Cand Dumnezeu spune in Cuvant: "Dumnezeul meu sa
ingrijeasca de toate trebuintele voastre, dupa bogatia Sa, in slava, in Isus Cristos" (Filipeni 4:19), nu ne
mai ingrijoram, nu ne cuprinde anxietatea. Daca ne-am ingrijora, daca ne-am lasa cuprinsi de anxietate,
atunci nu am crede. Inima noastra primeste incredere pe masura ce citim Cuvantul. Cand meditam la
Cuvant, siguranta si increderea noastra se adanceste tot mai mult. Aceasta siguranta din duhul nostru este
independenta de intelegerea si cunoasterea omeneasca; s-ar putea chiar sa contrazica dovezile fizice. EX.
Nu poti fi vindecat de o boala daca o accepti ca fiind a ta. Trebuie sa realizezi ca este a diavolului.
"Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin MARTURISIREA cu gura se ajunge la
mantuire." (Romani10:10). "Adevarat va spun ca, daca va zice cineva muntelui acestuia: 'Ridica-te si
arunca-te in mare' si daca nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul
cerut." (Marcu 11:23)
Patru feluri de marturisire
> Marturisirea pacatosului sub Vechiul Legamant
Marcu 1:4,5
4. a venit Ioan care boteza in pustie, propovaduind botezul pocaintei spre iertarea pacatelor.
5. Tot tinutul Iudeii si toti locuitorii Ierusalimului au inceput sa iasa la el si, marturisindu-si pacatele,
erau botezati de el in raul Iordan.
Marcu 1:14,15
14. Dupa ce a fost inchis Ioan, Isus a venit in Galilea si propovaduia Evanghelia lui Dumnezeu.
15. El zicea: "S-a implinit vremea si Imparatia lui Dumnezeu este aproape. Pocaiti-va, si credeti in
Evanghelie."
> Marturisirea pacatosului sub Noul Legamant
Ioan 16:7-11
7. Totusi, va spun adevarul: Va este de folos sa Ma duc, caci, daca nu Ma duc Eu, Mangaietorul nu va
veni la voi; dar daca Ma duc, vi-L voi trimite.
8. Si cind va veni El, va dovedi lumea vinovata in ce priveste pacatul, neprihanirea si judecata.
9. In ce priveste pacatul: fiindca ei nu cred in Mine;
10. in ce priveste neprihanirea: fiindca Ma duc la Tatal, si nu Ma veti mai vedea;
11. In ce priveste judecata: fiindca stapinitorul lumii acesteia este judecat.
Isus spune aici ca Duhul Sfant ii va convinge de un anumit pacat: "fiindca ei nu cred in mine (in Isus)".
(Ioan 16:9)
De fapt noi n-am putea efectiv sa marturisim toate pacatele facute. Principala marturisire a pacatosului
ar trebui sa fie Domnia lui Isus.
Romani 10:9
9. Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat
din morti, vei fi mantuit.
> Marturisirea pacatelor credinciosului
1Ioan 1:9
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9. Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne ierte pacatele si sa ne curateasca de
orice nelegiuire.
Iacov 5:16
16. Marturisiti-va unii altora pacatele, si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are
rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.
> Marturisirea credintei credinciosului
Este marturisirea credintei noastre in Cuvant, in Cristos si in Dumnezeu Tatal. Este important sa facem o
distinctie clara intre marturisirea pacatelor evreilor sub Vechiul Legamant despre care vorbeau Isus si
Ioan Botezatorul, si marturisirea (sub Noul Legamant) pacatelor celui care nu l-a intalnit niciodata pe
Cristos. Matei 3:5,6
5. Locuitorii din Ierusalim, din toata Iudea si din toate imprejurimile Iordanului, au inceput sa iasa la el;
6. si, MARTURISINDU-SI PACATELE, erau botezati de el in raul Iordan.
Acestia erau evrei sub Lege, sub Vechiul Legamant, inainte de moartea, ingroparea si invierea lui Isus.
In Fapte 19:18 citim: " Multi din cei ce crezusera, veneau sa marturiseasca si sa spuna ce facusera;"
Acestia erau crestini ne-iudei. Dupa ce au fost mantuiti le-a fost usor sa marturiseasca pacatul vrajitoriei.
Sunt unii care pun carul inaintea boilor: ei le spun pacatosilor "trebuie sa renunti la asta si la cealalta
pentru a fi mantuit". Dar de fapt tot ce trebuie sa faca este sa-L accepte pe Isus Cristos ca Domn, si
celelalte schimbari (renuntari) vor veni de la sine.
Mantuirea nu se bazeaza pe lucrurile la care renunti
Marturisirea pe care o face pacatosul
Romani 10:9
9." Daca MARTURISESTI deci CU GURA TA PE ISUS CA DOMN, si daca crezi in inima ta ca
Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit." Aceasta este singura marturisire pe care trebuie sa o faca
pacatosul pentru a fi salvat. In ochii lui Dumnezeu, el este vinovat de un singur pacat: pacatul de a-L fi
respins pe Isus ca si Domn si Mantuitor. A-i cere unui pacatos sa-si marturiseasca pacatele inaintea lui
Dumnezeu pentru a fi salvat, este la fel de absurd ca si a-i cere unui prizonier: "marturiseste ca esti in
inchisoare, si apoi te voi elibera". Este evident faptul ca pacatosul este copil al diavolului. Ceea ce
TREBUIE sa faca este sa-L marturiseasca pe Isus ca Domn si Mantuitor, sa-L lase pe Isus sa-i conduca
viata de zi cu zi. Dupa ce o persoana se naste din nou, Dumnezeu se va ocupa de lucrurile care trebuie
schimbate si ii va da puterea sa le schimbe.
Marturisirea pacatelor credinciosului
Psalmii 137:1-4
1. Pe malurile riurilor Babilonului, sedeam jos si plingeam, cind ne aduceam aminte de Sion.
2. In salciile din tinutul acela ne atirnaseram arfele.
3. Caci acolo, biruitorii nostri ne cereau cintari si asupritorii nostri ne cereau bucurie, zicind: "Cintatine citeva din cintarile Sionului!"
4. Cum sa cintam noi cintarile Domnului pe un pamint strain?
Aceasta este o ilustrare a partasiei intrerupte. Israelul pacatuise, au fost dusi in robie in Babilon. Aveau
harpele agatate de salcii, dar ei au strigat: "Cum sa cantam noi cantarile Domnului pe un pamant strain ?"
(Psalmii 137:4) Credinta nu mai are cantec atunci cand este intrerupta partasia.
1Ioan 1:3-10
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3. deci, ce am vazut si am auzit, aceea va vestim si voua, ca si voi sa aveti PARTASIE cu noi. Si
PARTASIA noastra este cu Tatal si cu Fiul Sau Isus Cristos.
4. Si va scriem aceste lucruri, pentru ca bucuria voastra sa fie deplina.
5. Vestea pe care am auzit-o de la El si pe care v-o propovaduim, este ca Dumnezeu e lumina, si in El nu
este intuneric.
6. Daca zicem ca avem PARTASIE cu El, si umblam in intuneric, mintim, si nu traim adevarul.
7. Dar daca umblam in lumina, dupa cum El insusi este in lumina, avem PARTASIE unii cu altii; si
singele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curateste de orice pacat.
8. Daca zicem ca n-avem pacat, ne inselam singuri, si adevarul nu este in noi.
9. Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne ierte pacatele si sa ne curateasca de
orice nelegiuire.
10. Daca zicem ca n-am pacatuit, Il facem mincinos, si Cuvintul Lui nu este in noi.
Aceste versete nu sunt scrise pacatosilor. Sunt scrise credinciosilor: mai intai ca o avertizare, apoi ca sa
arate drumul inapoi inspre restabilirea partasiei daca a fost intrerupta. Daca ai pacatuit, vei sti. Si daca nu
stii, nu mai inerca sa cauti ceva care sa te condamne. Daca pacatuiesti iti dai seama. Si daca nu-ti dai
seama, ai nevoie sa fii mantuit. Ca si crestini, avem un "sfatuitor", vocea constiintei, care ne avertizeaza
cand am facut ceva rau. Daca esti avertizat, nu mai astepta pocaieste-te chiar atunci, opreste-te si spune:
"Doamne, am gresit. Te rog, iarta-ma." El te va ierta si vei fi din nou in partasie cu El. Odata ce ai
marturisit un pacat, nu continua sa-l marturisesti din nou si din nou. Aceasta ridica slabiciune si indoiala
in duhul tau. Daca ti-ai marturisit pacatul o data, Dumnezeu l-a iertat si l-a uitat, deci trebuie sa-l uiti si
tu. Dumnezeu nu-si mai aminteste de pacatul tau dupa ce te-ai pocait o data cu adevarat si ai cerut
iertarea. Isaia 43:25 "Eu, Eu iti sterg faradelegile,…si nu-Mi voi mai aduce aminte de pacatele tale."
Psalmii 103 :1-3
1. Binecuvinteaza, suflete, pe Domnul si tot ce este in mine sa binecuvinteze Numele Lui cel sfint!
2. Binecuvinteaza, suflete, pe Domnul si nu uita nici una din binefacerile Lui!
3. El iti IARTA TOATE FARADELEGILE TALE, El iti vindeca toate bolile tale; Isaia 1:18
18. "Veniti, totusi, sa ne judecam, zice Domnul. De vor fi pacatele voastre cum e carmazul, se vor face
albe ca zapada; de vor fi rosii ca purpura, se vor face ca lana."
Psalmii 103 :12
12."cit este de departe rasaritul de apus, atit de mult departeaza El faradelegile noastre de la noi."
Vedeti cu ce incredere, credinta si indrazneala putem veni la El ? Atat de multi oameni prin vorba lor s-au
indepartat de credinta. Sa nu facem asta. Daca am pacatuit si ne-am cerut iertare, atunci Dumnezeu ne-a
iertat si a uitat de pacatul nostru si aceasta trebuie sa facem si noi. Este important ca credinciosul sa fie in
stare sa se ierte pe sine asa cum Tatal il iarta. Sunt oameni care s-au privat (pagubit pe ei insisi) de
credinta prin faptul ca nu sunt dispusi sa se ierte pe ei insisi. Ei zidesc condamnare in duhul lor si se
mentin intr-o stare de autocondamnare.
Iacov 5:14,15
14." Este vreunul printre voi bolnav? Sa cheme pe prezbiterii Bisericii, si sa se roage pentru el, dupa ce-l
vor unge cu untdelemn in Numele Domnului.
15. Rugaciunea facuta cu credinta va mintui pe cel bolnav, si Domnul il va insanatosa; si DACA A
FACUT PACATE, II VOR FI IERTATE." Cand intelegi Biblia intelegi de ce Dumnezeu face lucrurile
intr-un anumit fel. Intelegi de ce si cum functioneaza lucrurile. Evrei 10 :1-4
1." In adevar, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu infatisarea adevarata a lucrurilor, nu poate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20

niciodata, prin aceleasi jertfe care se aduc neincetat in fiecare an, sa faca desavirsiti pe cei ce se
apropie.
2. Altfel, n-ar fi incetat ele oare sa fie aduse, daca cei ce le aduceau, fiind curatiti o data, n-ar mai fi
trebuit sa mai aiba cunostinta de pacate?
3. Dar aducerea aminte a pacatelor este inoita din an in an, tocmai prin aceste jertfe;
4. caci este cu neputinta ca singele taurilor si al tapilor sa stearga pacatele."
Acest pasaj vorbeste despre faptul ca sub Vechiul Legamant sangele taurilor si al tapilor nu stergea
pacatele, le acoperea numai. Aceste sacrificii animale nu stergeau pacatul din inima omului. Si cu pacatul
era si constiinta pacatului (autocondamnarea ?). Dar Dumnezeu, prin rascumpararea pe care ne-a dat-o in
Cristos, ne-a eliberat de (constiinta pacatului?? Autocondamnare??) Odata ce am cerut iertare pentru
pacatele noastre, nu mai trebuie sa ne amintim niciodata de ele. Evrei 9:14
14." cu cat mai mult sangele lui Cristos, care, prin Duhul cel vesnic S-a adus pe Sine insusi jertfa fara
pata lui Dumnezeu, va va curati cugetul vostru de faptele moarte ca sa slujiti Dumnezeului cel viu!"
1Ioan 1:9
9." Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne ierte pacatele si sa ne curateasca
de orice nelegiuire."
" Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la
mantuire," (Romani 10 :10) " Adevarat va spun ca, daca va zice cineva muntelui acestuia: "Ridica-te si
arunca-te in mare", si daca nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul
cerut." (Marcu 11:23)
Vom invata acum cum sa ACTIVAM credinta, cum sa schimbam credinta noastra slabita.
Credinta plus marturisire egal credinta activa
"prin marturisirea cu gura se ajunge la mantuire". Aceasta este adevarat nu numai cu privire la mantuire,
este adevarat cu privire la orice alt lucru pe care-l primim de la Dumnezeu. Tot ce primim de la
Dumnezeu vine pe aceeasi cale - prin credinta. De exemplu, cu INIMA crede omul si prin marturisirea cu
GURA ajunge la vindecare. Cu INIMA crede omul si prin marturisirea cu GURA ajunge sa primeasca
botezul Duhului Sfant. In Marcu 11:23 Isus mentioneaza cuvantul "a crede" o singura data, iar "a spune
(a zice)" de trei ori. Daca vrei sa lucreze Cuvantul pentru tine trebuie sa marturisesti (sa spui, sa rostesti,
sa declari) cu gura ceea ce crezi cu inima. Romani 10:8-10
8." Ce zice ea deci? "Cuvantul este aproape de tine: in GURA ta si in inima ta." Si cuvantul acesta este
cuvantul credintei, pe care-l propovaduim noi.
9. Daca MARTURISESTI deci cu GURA ta pe Isus ca Domn, si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a
inviat din morti, vei fi mantuit.
10. Caci prin credinta din INIMA se capata neprihanirea, si prin MARTURISIREA cu gura se ajunge la
MANTUIRE,"
In versetul 8 vedem ca cuvantul credintei trebuie sa fie si in gura ta la fel cum este in inima ta pentru ca
acest cuvant (sa lucreze ) sa aduca rod.
Gandire corecta, credinta si marturisire
Ceea ce gandesti si ceea ce crezi afecteaza ceea ce marturisesti. Daca gandirea ta este corecta, ceea ce
crezi va fi corect, pentru ca gandul la care meditezi va ajunge in cele din urma in inima ta. Si vei incepe
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sa crezi lucrul la care meditezi. Daca ceea ce crezi este corect, si ceea ce marturisesti va fi corect. Dar
daca una din cele trei este gresita - gandirea, credinta sau marturisirea - atunci toate trei vor fi gresite.
Dumnezeu ne-a dat Cuvantul sau ca sa fie un indreptar pentru gandirea noastra. Cand ne indreptam
gandirea dupa Cuvant, credinta noastra va fi corecta. Cand credinta noastra este corecta, atunci ceea ce
spunem (marturisim) cu gura este corect.
Partea pozitiva a marturisirii
Din pacate foarte putini crestini isi dau intr-adevar seama de locul pe care il are marturisirea in
planificarea lucrurilor. Si este regretabil ca de cate ori pomenesti cuvantul "marturisire", oamenii se
gandesc automat la a marturisi pacate, slabiciuni sau esecuri (caderi). Aceasta este partea negativa a
marturisirii, dar este si o parte pozitiva. Si Biblia are mai multe de spus despre partea pozitiva a
marturisirii decat despre partea negativa.
Definirea (definitia) "marturisirii"
Dictionarul spune ca "a marturisi" inseamna "a confirma", "a adeveri", "a certifica", "a recunoaste
deschis", "a confirma credinta in". Mai inseamna si "a-ti recunoaste greselile". Dar sa nu uitam ca are
sensul si de a confirma credinta ta in Cuvantul lui Dumnezeu. Dictionarul explicativ al limbii romane
defineste "a marturisi" astfel: a declara, a spune, a predica o credinta; a recunoaste ca adevarat, a admite,
a da pe fata, a se destainui; a se spovedi. Sensul (conceptul) despre care vorbim este a declara, a predica o
credinta. Daca noi accentuam partea negativa a marturisirii si ne marturisim continuu greselile si
esecurile si nu marturisim pozitiv credinta noastra, cresterea noastra ca si crestini va fi stramba, inclinata,
dezechilibrata. Aceasta marturisire negativa va cladi (zidi) slabiciune, pacat si constiinta esecului
(caderii) in duhurile noastre. De fapt, Crestinismul este numit "Marea marturisire". Marturisirea se refera
la trei lucruri:
- a face cunoscut, a relata ceea ce tu crezi;
- a declara ceva ce stii ca este adevarat;
- a proclama un adevar pe care l-am acceptat din toata inima;
Ce ar trebui sa marturisim
Marturisirea noastra ar trebui sa se concentreze pe aceste adevaruri principale:
1. Ce a facut Dumnezeu pentru noi prin Cristos si planul Lui de mantuire;
2. Ce a facut Dumnezeu in noi prin Cuvant si prin Duhul Sfant in nasterea din nou si umplerea cu Duhul
Sfant;
3. Cine suntem noi pentru Dumnezeu Tatal in Isus Cristos; (Cum suntem noi vazuti de Dumnezeu Tatal
in Isus Cristos;)
4. Ce face Isus in prezent pentru noi la dreapta Tatalui, unde locuieste pe vecie pentru a mijloci pentru
noi;
5. Ce poate Dumnezeu sa faca prin noi, sau ce va implini Cuvantul Lui prin noi pe masura ce il
proclamam (Cuvantul);
Marturisind cine suntem noi in Cristos
Oamenii imi cer sa le dau o metoda de studiere a Bibliei, si eu le sugerez credinciosilor sa citeasca
epistolele scrise Bisericii si sa sublinieze sau sa noteze versetele care contin expresia "in El", "in Cristos",
("prin Care" referitor la Isus). Cand ai gasit aceste versete, incepe sa marturisesti acesta esti tu cu
adevarat si acesta este ceea ce tu ai. Daca faci asta, iti garantez ca nu vor trece multe zile pana viata ta va
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fi schimbata. Vei gasi 133-134 versete pe care trebuie sa le marturisesti nu numai in fata lui Dumnezeu, ci
si in fata oamenilor (lumii). Iata cateva exemple:
Fapturi noi in Cristos
2 Corinteni 5:17
"17. Caci, daca este cineva in CRISTOS, este o FAPTURA NOUA; cele vechi s-au dus: iata ca toate
lucrurile s-au facut noi." Ce adevar revolutionar este in acest verset. Biserica ar trebui sa-l invete, sa-l
creada si sa-l marturiseasca. Nu suntem numai pacatosi iertati. Nu suntem saraci, slabi, nu ne clatinam, nu
suntem descumpaniti, nu suntem membrii care abia-si duc zilele intr-o biserica. Noi suntem fapturi noi,
create de Dumnezeu in Cristos Isus. (Efeseni 2:10) Noi avem viata lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu,
si abilitatea (capacitatea) lui Dumnezeu in noi. Daca marturisesti 2Corinteni 5:17 aceasta va schimba total
viata ta. Nu vei fi ispitit de lucrurile lumii daca marturisesti in mod constant: "Sunt o faptura noua in
Cristos Isus."
In El avem rascumpararea
Efeseni 1:7,8
"7.IN EL (in Isus) avem RASCUMPARAREA, PRIN SANGELE LUI, iertarea pacatelor, dupa bogatiile
harului Sau,
8. pe care l-a raspindit din belsug peste noi, prin orice fel de intelepciune si de pricepere;"
Slava Domnului ca nu incercam sa primim rascumpararea; o avem. Satan si-a pierdut stapanirea asupra ta
in momentul in care tu ai devenit o faptura noua. Prin nasterea din nou tu ai primit un nou domn, pe Isus
Cristos. (Romani 10:9)
Suntem rascumparati de sub blestemul Legii
"13. Cristos ne-a rascumparat din blestemul Legii, facindu-Se blestem pentru noi, fiindca este scris:
"Blestemat e oricine este atarnat pe lemn"," (Galateni 3:13). In Pentateuch gasim ca blestemul pentru
incalcarea legii este intreit: saracie, boala si moartea a doua. (Deuteronom 28:15-68) Isus ne-a
rascumparat de sub blestemul saraciei, bolii si mortii spirituale.
Rascumparat de sub blestemul saraciei
Unii cred ca este voia lui Dumnezeu sa treci prin viata si niciodata sa nu ai nimic. Acest lucru a fost mult
predicat in trecut. De multe ori in loc sa credem ce ne spune Biblia, noi credem ce suntem invatati ca
spune Biblia. De exemplu oamenii spun tot timpul: "Biblia ne invata ca banii sunt radacina tuturor
relelor." Biblia nu spune asta deloc. 1Timotei 6:10 spune ca dragostea de bani este radacina tuturor
relelor, iar tu poti fi vinovat de acest pacat (sa iubesti banii) si totusi sa nu ai un ban. De asemenea auzi
oameni zicand: "Cred ca trebuie sa fiu un alt Iov.", referindu-se la necazurile si incercarile din viata lui
Iov asa cum sunt relatate in cartea Iov. Ei cred ca saracul Iov a trait toata viata in saracie lucie, boala si
suferinta. Cercetatorii Bibliei sunt de acord ca necazurile lui Iov inregistrate in cartea lui Iov au avut loc
intr-un timp de aproximativ noua luni.
Ar fi bine sa te mai gandesti odata cand spui ca esti un alt Iov pentru ca El era sub stapanirea lui Satan
cand au fost furate lucrurile (turmele) lui, cand focul i-a ars recolta, cand a venit furtuna si a daramat casa
peste copii lui, cand a fost umplut de bube din cap pana in picioare si sotia lui i-a spus "bleastama pe
Dumnezeu, si mori". In tot acest timp Iov era sub stapanirea lui Satan. Dar Biblia spune ce Dumnezeu "a
adus pe Iov iarasi in starea lui de la inceput".
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De multe ori tinerii predicatori au stat cu un ochi inchis si cu gura cascata ca si puii de mierla si au
inghitit tot ce li se spunea. Si de cate ori cineva predica un cuvant bun despre binecuvantari materiale,
cineva spune "Este numai pentru evrei." Dar iata ce spune Galateni 3:13-14
"13. Hristos NE-A RASCUMPARAT DE SUB BLESTEMUL LEGII, facindu-Se blestem pentru noi,
fiindca este scris: "Blestemat e oricine este atirnat pe lemn",
14. pentru ca BINECUVANTAREA VESTITA LUI AVRAAM sa vina peste Neamuri, in Hristos Isus, asa
ca, prin credinta, noi sa primim Duhul fagaduit."
Binecuvantarea vestita lui Avraam este pentru toti credinciosii
- binecuvantare materiala sau financiara (Genesa 13:2,15; Deuteronom 28:4,5,8,11,12)
- binecuvantare fizica (Genesa 13:16; 17:16; Exod 15:26; 23:25,26)
- binecuvantare spirituala (Galateni 3:14)
In Noul Testament in 3Ioan versetul 2 vedem ca Dumnezeu vrea sa prosperam material, financiar, fizic si
spiritual. "Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale sa-ti mearga bine, si sanatatea ta sa sporeasca tot asa
cum sporeste sufletul tau." Acest verset a fost scris tuturor credinciosilor.
Biblia spune ca Dumnezeu a facut lumea si toate lucrurile din ea. Le-a creat pe toate si dupa aceea a facut
omul si a spus:"Cresteti, inmultiti-va, umpleti pamintul, si supuneti-l; si stapiniti peste pestii marii, peste
pasarile cerului, si peste orice vietuitoare care se misca pe pamint." (Genesa 1:28). Circumstantele nu
trebuie sa te domine; tu trebuie sa le domini. Saracia nu trebuie sa te domine; tu trebuie sa o invingi.
Boala si slabiciunea nu trebuie sa stapaneasca peste tine. Toti membrii Trupului lui Cristos trebuie sa
domneasca la fel ca regii prin Isus Cristos, prin care avem rascumpararea.
Mostenitori ai binecuvantarilor lui Avraam
" Si DACA SUNTETI AI LUI CRISTOS, sunteti "saminta" lui Avraam, MOSTENITORI PRIN
FAGADUINTA." (Galateni 3:29)
" Intelegeti si voi dar,ca FII AI LUI AVRAAM SUNT CEI CARE AU CREDINTA." (Galateni 3:7)
Deuteronom 28:8,11-13
"8. Domnul va face ca binecuvantarea sa fie cu tine in granarele tale si in toate lucrurile pe care vei
pune mana. Te va binecuvanta in tara pe care ti-o da Domnul, Dumnezeul tau. 11. Domnul te va coplesi
cu bunatati, inmultind rodul trupului tau, rodul turmelor tale si rodul pamantului tau, in tara pe care
Domnul a jurat parintilor tai ca ti-o va da.
12. Domnul iti va deschide comoara Lui cea buna, cerul, ca sa trimita tarii tale ploaie la vreme si ca sa
binecuvanteze tot lucrul mainilor tale: vei da cu imprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu
imprumut.
13. Domnul te va face sa fii cap, nu coada; totdeauna vei fi sus, si niciodata nu vei fi jos, daca vei asculta
de poruncile Domnului, Dumnezeului tau pe care ti le dau astazi, daca le vei pazi si le vei implini,"
Bogatiile pamantului sunt pentru noi !
" 19. De veti voi si veti asculta, veti manca cele mai bune roade ale tarii;" (Isaia 1:19) 11.
" Deci, daca voi, care sunteti rai, stiti sa dati daruri bune copiilor vostri, cu cat mai mult Tatal vostru,
care este in ceruri, va da LUCRURI BUNE celor ce I le cer!" (Matei 7:11)
Cati dintre voi care sunteti parinti le doriti copiilor vostri sa treaca prin viata cu nasul in pamant (cu capul
plecat), bolnavi si neputinciosi, neavand niciodata destul pentru a merge inainte ? Sunt sigur ca nu este
nici unul care sa vrea aceste lucruri pentru copilul sau.
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"cei ce primesc, in toata plinatatea, harul si darul neprihanirii vor domni in viata prin acel unul singur,
care este Isus Cristos!" (Romani 5:17)
Vreau sa va impartasesc ce mi-a spus Domnul: "Nu te mai ruga pentru finantele tale. In loc sa te rogi ca
Eu sa fac ceva in legatura cu finantele tale, pentru ca Eu am facut deja provizii pentru tine, spune numai
'Satan ia-ti mana de pe banii mei'. TU trebuie sa revendici ceea ce ai nevoie. Daca ai nevoie de 200$
saptamana aceasta, spune: 'Satan, ia-ti mainile de pe banii mei in numele lui Isus. Tata am nevoie de 200$
saptamana aceasta.' (Kenneth E. Hagin)
"Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la
mantuire," (Romani 10:10)
Intotdeauna poti sti daca cineva crede ceea ce este adevarat in functie de ceea ce spune. Daca ceea ce
marturiseste este gresit, stii ca ceea ce crede este gresit. Daca crede un lucru gresit, atunci gandirea lui
este gresita. Si aceasta pentru ca mintea lui nu a fost innoita prin Cuvantul lui Dumnezeu. Toate aceste
trei - gandirea, credinta si marturisirea - functioneaza impreuna.
Nu fi impotriva Cuvantului
Daca te impotrivesti Cuvantului lui Dumnezeu (oricare ar fi motivul), nu vei putea obtine ceva de la
Dumnezeu. Biblia (NIV) ne spune in Psalmul 138:2 "Ma voi inchina in Templul Tau cel sfant si voi lauda
Numele Tau, pentru dragostea si credinciosia Ta, pentru ca ai inaltat Numele Tau si Cuvantul Tau mai
presus de toate lucrurile." Ar trebui sa tratam Cuvantul lui Dumnezeu cu acelasi respect cu care L-am
trata pe Isus daca ar fi aici in trup. Nu vorbesc despre cartea propriu-zisa; ar trebui sa respectam ce spune
Cuvantul.
Marturisirea - a afirma, a depune marturie, a declara un adevar
Marturisirea este a face cunoscut ceea ce tu crezi, a declara ceva ce stim ca este adevarat, a proclama un
adevar pe care l-am acceptat din toata inima. Marturisirea noastra ar trebui sa se centreze pe aceste
adevaruri:
1. Ce a facut Dumnezeu pentru noi prin Cristos in planul lui de salvare;
2. Ce a facut Dumnezeu in noi prin Cuvant si prin duhul Sfant in nasterea din nou si umplerea cu Duhul
Sfant;
3. Cine suntem noi pentru Dumnezeu Tatal in Isus Cristos;
4. Ce face Isus in prezent pentru noi la dreapta Tatalui, unde locuieste pe vecie pentru a mijloci pentru
noi;
5. Ce poate Dumnezeu sa faca prin noi, sau ce va implini Cuvantul Lui prin noi pe masura ce il
proclamam (Cuvantul);
Dumnezeu lucreaza prin credinciosi pentru a-si confirma Cuvantul
Isus a spus "Duceti-va si faceti ucenici…si invatati-i" (Matei 28:19-20). In felul acesta lucreaza
Dumnezeu prin noi: prin Cuvantul Sau. Noi suntem purtatori ai Cuvantului. Si daca nu ducem Cuvantul
si nu-L impartasim altora, nu-l ascultam pe Isus. Marcu 16:15-18,20
"15. Apoi le-a zis: "Duceti-va in toata lumea, si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.
16. Cine va crede si se va boteza, va fi mantuit, dar cine nu va crede, va fi osandit.
17. Iata semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi in limbi
noi,
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18. vor lua in mana serpi; daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama; isi vor pune mainile peste
bolnavi, si bolnavii se vor insanatosa."
20. Iar ei au plecat si au propovaduit pretutindeni. Domnul lucra impreuna cu ei, si intarea Cuvantul
prin semnele, care-l insoteau. Amin." Observati ca Dumnezeu nu a facut nimic inainte ca ucenicii sa
predice Cuvantul. Nu tu urmezi semnele. Semnele urmeaza Cuvantul. A marturisi inseamna a depune
marturie despre ceea ce cunosti. Trebuie sa gandesti in acord cu Cuvantul; sa crezi in acord cu Cuvantul;
si sa depui marturie in acord cu Cuvantul. Ia versetele care contin expresia: "in El", "in Care", "in
Cristos" si incepe sa marturisesti: "Iata cine sunt si ce am in Cristos". Marturisirea ta este cea care te ajuta
sa ai succes in viata. Marturiseste drepturile si privilegiile (avantajele) tale in Cristos "El ne-a IZBAVIT
de sub puterea intunericului, si ne-a STRAMUTAT in Imparatia Fiului dragostei Lui," (Coloseni 1:13)
"Voi, copilasilor, sunteti din Dumnezeu si i-ati biruit, pentru ca Cel ce este in voi, este mai mare decit cel
ce este in lume." (1Ioan 4:4)
" nu te teme, caci EU SUNT CU TINE; nu te uita cu ingrijorare, caci Eu sunt Dumnezeul tau; Eu te
intaresc, tot Eu iti vin in ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare." (Isaia 41:10)
"31. Deci, ce vom zice noi in fata tuturor acestor lucruri? Daca Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
impotriva noastra?" (Romani 8:31)
Ia aceste versete ca pe un mesaj personal de la Dumnezeu. Nu uita ca Dumnezeu iti vorbeste prin Biblie.
Dumnezeu a spus in Isaia 41:10 " nu te teme, , caci Eu sunt cu tine…". Si pentru ca noi ca si crestini
suntem sub Noul Legamant, putem spune: "Multumesc lui Dumnezeu, El este in mine".
Iata cel mai bun motiv posibil pentru ca sa nu iti fie frica: Dumnezeu este cu noi si in noi. Ai observat
vreodata ca de cate ori Dumnezeu trimite un mesaj oamenilor Lui, El spune: "Nu te teme ! " ? Isus de
asemenea i-a spus lui Iair: "Nu te teme, crede numai!" (Marcu 5:36). Daca Dumnezeu ti-ar spune
numai:"Nu te teme" , ai putea zice: "Ei bine, nu ma pot abtine sa nu ma tem". Dar El spune in Isaia 41:10
"caci Eu sunt CU tine". Poti sa crezi intr-adevar ca Dumnezeu este cu tine si sa-ti mai fie frica ?Nu ! Poti
sa crezi intr-adevar ca Dumnezeu este in tine si sa-ti mai fie frica ?Nu !Daca iti este frica, este pentru ca
te indoiesti. Daca esti slab, Dumnezeu spune: "…Eu te intaresc…"(Isaia 41:10) Daca te simti neajutorat,
Dumnezeu iti spune: "…Eu iti vin in ajutor…"(Isaia 41:10)
Fara marturisire nu este credinta
Marturisirea este felul credintei de a se exprima. Credinta este a inimii sau a duhului. Nu uita ca
marturisirea face doua lucruri in viata ta: scoate in evidenta locul unde te afli si fixeaza barierele din viata
ta. Nu poti realiza nimic ce este dincolo de limita pe care ai trasat-o prin marturisire. Daca spui ca nu poti
, nu vei putea. Poti avea ceea ce marturisesti, fie ca vorbesti necredinta sau vorbesti credinta. Marturisirea
ta afecteaza in foarte mare masura duhul tau, omul tau interior.
Motivul pentru care majoritatea crestinilor sunt slabi, desi sunt sinceri, este ca n-au marturisit niciodata
cu indrazneala cine sunt ei in Cristos. Ei trebuie sa afle din Scriptura cum ii priveste Dumnezeu Tatal si
sa si sa marturiseasca aceasta. Si nu uita ca credinta nu creste niciodata mai mult decat ai marturisit.
(credinta nu ajunge niciodata dincolo de linia pe care ai trasat-o prin marturisirea ta). Daca marturisesti
zilnic cine (?Cine) este Tatal pentru tine, ce face acum Isus pentru tine in timp ce sta la dreapta Tatalui, si
ce face Duhul Sau cel Sfant in tine va cladi in tine o credinta solida, pozitiva. Nu iti va fi frica in nici o
imprejurare. Nu-ti va fi frica de nici o boala. Vei infrunta viata fara frica.
Prin marturisirea cu gura se ajunge la…
Nu vei ajunge niciodata sa fii mai intai un invingator si apoi sa crezi ca esti un invingator. Trebuie sa
marturisesti mai intai si apoi vei fi ceea ce marturisesti. Marturisirea credintei va aduce in viata ta ceea ce
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iti doresti. Invata aceasta lege spirituala si va ajuta la cresterea ta spirituala: "Caci prin credinta din inima
se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la mintuire," (Romani 10:10). Aceeasi lege
este adevarata cu privire la vindecare, primirea botezului cu Duhul Sfant, sau raspunsul la orice alta
rugaciune. Nu te bizui pe vedere sau pe simturi. Te bizui pe ce spune Cuvantul. Biblia iti spune sa crezi
Cuvantul, apoi sa marturisesti Cuvantul cu gura ta, si se va implini. (Marcu 11:23-24). Cand citesti in
Cuvant ce spune Cuvantul lui Dumnezeu despre tine si cine esti tu in Cristos si ce ai tu prin El, chiar daca
nu ti se pare ca este o realitate pentru tine, in loc sa respingi Cuvantul si sa spui: "Nu este pentru mine", si
sa-L faci pe Dumnezeu mincinos, mai bine marturiseste: "Da. Asa este. Aceasta promisiune este a mea.
Tot ce spune Dumnezeu in Cuvantul Sau este pentru mine." Vei vedea ca aceasta marturisire a credintei
creeaza realitatea.
"Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la
manuire," (Romani 10:10)
Marcu 11:23
" Adevarat va spun ca, daca va zice cineva muntelui acestuia: "Ridica-te si arunca-te in mare", si daca
nu se va indoi in inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul cerut."
Indrazneste sa gandesti gandurile lui Dumnezeu ! In Biblie sunt gandurile lui Dumnezeu, si bineinteles,
gandurile lui Dumnezeu sunt diferite de gandurile oamenilor. "Ci cat sunt de sus cerurile fata de pamant,
atat sunt de sus caile Mele fata de caile voastre si gandurile Mele fata de gandurile voastre". (Isaia 55:9)
Cand auzi niste lucruri despre care Biblia spune ca sunt adevarate, iar mintii tale i se pare ca nu suna
rezonabil (rational) (logic), este pentru ca mintea ta nu a fost innoita prin Cuvantul lui Dumnezeu.
Gandirea, credinta si marturisirea gresita
Marturisirea gresita este o declaratie a esecului, a infrangerii, a suprematiei lui Satan. A vorbi despre cum
te opreste diavolul de la a avea succes, cum te tine legat, cum te tine in boala si suferinta, este o
marturisire de infrangere. O asemenea marturisire pur si simplu il glorifica pe diavol. Marturisirea care il
glorifica pe diavol este marturisire gresita ! Marturisirea gresita iti distruge credinta, te tine legat. Dar
marturisirea gurii tale care creste din credinta din inima te va ajuta sa-l invingi pe diavol in fiecare
batalie. Insa marturisirea abilitatii lui Satan de a te impiedica sa reusesti, ii da diavolului stapanire asupra
ta. Prin gura ta ii vei da fie lui Dumnezeu stapanire (autoritate) asupra ta, fie lui Satan stapanire
(autoritate) asupra ta. Cand Satan are stapanire asupra ta, esti umplut de frica si slabiciune. Nu marturisi
niciodata temerile tale. Nu marturisi frica - rezista-i (impotriveste-te ei) ! Frica nu este ceva ce vine din
interiorul tau daca esti crestin. Este ceva ce vine din afara ta si incearca sa puna stapanire pe tine. " Caci
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frica, ci de PUTERE de DRAGOSTE si de CHIBZUINTA" (2Timotei
1:7). Ai un duh de putere - acum spune, marturiseste ca ai. Cand marturisesti aceasta, ceea ce ai marturisit
va incepe sa te domine. Trebuie sa invatam sa stam tari impotriva dusmanului. Biblia spune:
"…Impotriviti-va diavolului, si el va fugi de la voi." Aceasta inseamna ca te poti impotrivi diavolului. De
exemplu daca esti iute din fire, cand te supui acestei porniri, diavolul poate intra. Cu cat te lasi mai mult
in voia maniei, cu atat mai mult mania va creste si va pune stapanire pe tine. Dar cu cat vei rezista mai
mult tendintei naturale si-ti vei tine firea sub control, va fi mai usor sa-ti controlezi temperamentul.
Nu marturisi indoiala - rezista-i(impotriveste-te ei) !
Nu am spus sa marturisesti ca nu ti-e frica sau ca nu te indoiesti daca ti-e frica sau ai indoieli. Am spus
numai nu vorbi despre ele. In loc sa vorbesti despre ele, marturiseste Cuvantul lui Dumnezeu. Indoiala
este la fel de rea (malefica, contraindicata ) ca si drogurile si injuraturile. Si daca este de la diavol, sa n-
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avem nimic a face cu ea. (Numeri 13:32) Unii cred ca a vorbi despre propriile indoieli si temeri este
sinceritate. Dar daca esti mantuit, nu mai esti plin de indoiala. S-ar putea sa fii ispitit, tentat sa te
indoiesti, si s-ar putea sa-l fi ascultat pe diavol si sa fi cedat ispitei. Dar tu il poti pune pe fuga pe diavol
impotrivindu-te. Tu nu ai o inima plina de indoiala. (Daca ai, e nevoie sa fii mantuit.) Incepe sa vorbesti
despre (marturisesti) cine esti si ce esti tu in Cristos. Esti un credincios. Esti o faptura noua. Vorbeste
(marturiseste) aceasta. Crede aceasta. Gandeste aceasta. Si daca esti ispitit sa te indoiesti sau sa te temi (si
poti fi ispitit pentru ca nici unul din noi nu suntem mai presus de ispite) poti sa te impotrivesti diavolului
si el va fugi de la tine. (Iacov 4:7). Refuza sa te indoiesti si sa te temi in Numele Domnului Isus Cristos,
si frica si indoiala vor fugi de la tine. Dar daca intretii frica si indoiala, ele vor veni si te vor jefui si te vor
orbi spiritual si te vor infrange. Vorbeste cuvintele lui Dumnezeu: Dumnezeu spune "Nu te teme !"
Spune: "Nu. Nu ma voi teme. Sunt copil al lui Dumnezeu si Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frica.
Refuz sa-mi fie frica. Ma impotrivesc tie, Satan, in Numele lui Isus." Gandeste-te bine: de fiecare data
cand tu marturisesti indoiala si frica , slabiciune si boala, tu marturisesti de fapt ca Cuvantul lui
Dumnezeu nu este adevarat, si ca Dumnezeu nu a reusit sa faca sa lucreze Cuvantul Sau in viata ta.
Nu marturisi boala - marturiseste vindecare
Intotdeauna intreaba-te ce spune Dumnezeu despre un anumit subiect. Ce spune Dumnezeu despre
vindecare ? Cuvantul spune ca prin ranile lui suntem tamaduiti. (Isaia 53:5; 1Petru 2:24) "El suferintele
noastre le-a purtat, si durerile noastre le-a luat asupra Lui," (Isaia 53:4). "El a luat asupra Lui neputintele
noastre si a purtat bolile noastre." (Matei 8:17). Dar de multe ori in loc sa marturiseasca faptul ca Isus a
purtat bolile lor, oamenii marturisesc ca inca le mai au. Noi ne bazam marturia noastra pe ce ne spun
simturile in loc sa ne bazam pe ce spune Cuvantul lui Dumnezeu. Dar cand vei incepe sa marturisesti ca
Isus a luat de la tine boala si durerea, atunci vindecarea si sanatatea vor deveni o realitate in viata ta.
Vindecat prin auzirea si marturisirea Cuvantului
O femeie incepuse sa marturiseasca infrangere, frica si indoiala si acestea au devenit parte din ea. Mintea
ei s-a imbolnavit si a avut nevoie sa fie internata intr-o institutie specializata. Starea ei nu era foarte
critica, astfel ca a fost lasata acasa pentru 2 saptamani. In acest timp a participat la o serie de servicii de
invatatura. Nu prin rugaciune, numai prin auzirea Cuvantului mintea ei s-a limpezit si nu s-a mai intors la
spital. In timpul acestor seminarii (intalniri) a vazut unde gresise si a inceput sa faca marturisirea corecta
si a fost vindecata.
Crede Cuvantul lui Dumnezeu pentru vindecarea ta
Trebuie sa intelegi ca vointa si credinta ta au un rol important in primirea vindecarii. Daca tu nu crezi
Cuvantul sau nu vrei sa fii vindecat, Dumnezeu nu te forteaza. Cata vreme tu marturisesti slabiciune,
boala si durere, vei avea slabiciune, boala si durere. Degeaba cauti un om al lui Dumnezeu sa se roage o
rugaciune in credinta pentru tine, necredinta ta va distruge rezultatele credintei lui si nu-ti va folosi la
nimic. Acesta este motivul pentru care unii oameni care au primit vindecare dupa o vreme o pierd.
Nu marturisi pacate si slabiciuni - marturiseste iertarea lui Dumnezeu
Credinciosul care isi marturiseste continuu pacatele si slabiciunile zideste slabiciune, esec si pacat in
constiinta lui. Daca am pacatuit, cand ne marturisim pacatul, Dumnezeu este credincios si drept ca sa ne
ierte si sa ne curateasca de orice nelegiuire (1Ioan 1:9). Odata ce ti-ai marturisit pacatul, nu-l mai aduce in
discutie. Dupa ce ti-ai marturisit pacatul este ca si cum nici n-ar fi fost: "Eu, Eu iti sterg faradelegile,
pentru Mine, si nu-Mi voi mai aduce aminte de pacatele tale." (Isaia 43:25) Dumnezeu nu-si mai aduce
aminte de pacatul tau. Tu de ce ai face-o ? Nu este intelept (de bun simt) sa-I amintesti lui Dumnezeu de
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pacatul tau. Chiar El spune in Isaia 43:25 ca nu-si va mai aminti ca ai facut ceva rau. Iata cum raman
oamenii fara credinta: cand se roaga pomenesc din nou si din nou fiecare pacat, slabiciune, vina, gresala
si esec si se acuza pe ei insisi. Si dupa ce au terminat cu autocondamnarea au terminat si cu credinta, nu
le mai ramane deloc; ei fac marturisirea gresita (nepotrivita).
Marturiseste iertarea lui (pacatului de catre) Dumnezeu
Atunci ce sa marturisim ? Marturiseste ce are Dumnezeu de spus despre greseala, pacatul sau esecul tau.
Marturiseste ca El te-a iertat te-a curatit si l-a uitat. Marturiseste si spune: "Multumesc Dumnezeule, il uit
si eu. Stau in prezenta lui Dumnezeu ca si cum nu as fi facut nimic rau niciodata." Si daca diavolul
incearca sa-ti aduca aminte de pacatul tau dupa ce ai fost iertat, spune: "Da asa este. Asta am facut si am
gresit. Dar 1Ioan 1:9 spune ca daca imi marturisesc pacatul Dumnezeu este credincios si drept ca sa ma
ierte si sa ma curateasca de orice nelegiuire. Deci Dumnezeu m-a curatit si-I multumesc." De asemenea,
nu trebuie sa-ti marturisesti pacatul oamenilor. S-ar putea sa trebuiasca sa-ti ceri iertare de la cineva, dar
dupa aceea uita pacatul.
Acestea sunt mijloacele prin care inveti sa-ti activezi credinta (sa-ti cresti ??): sa crezi ceea ce spune
Cuvantul, sa gandesti ceea ce spune Cuvantul si sa marturisesti ceea ce spune Cuvantul.((engl. sa crezi
corect…)) Intotdeauna marturiseste ceea ce spune Cuvantul lui Dumnezeu si nu lua in seama
circumstantele. Urmareste cum lucreaza Cuvantul lui Dumnezeu pentru tine ca sa-ti activezi credinta.

Primul pas: cunoaste integritatea Cuvantului lui Dumnezeu
Trebuie sa intelegi ca Cuvantul lui Dumnezeu este exact ce spune despre El insusi ca este. Cuvantul este
revelatia lui Dumnezeu pentru noi. De asemenea Biblia ne vorbeste noua acum - astazi. "Caci Cuvantul
lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde pana acolo ca
desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii." (Evrei 4:12).
Cuvantul lui Dumnezeu ar trebui sa aiba o importanta prioritara in viata ta. Uneori oamenii se gandesc ca
Dumnezeu nu le-a vorbit daca nu au primit un mesaj in limbi sau o profetie, dar Cuvantul lui Dumnezeu Biblia - ne vorbeste direct. Iar limbile si interpretarea lor nu trebuie puse inaintea Cuvantului. Cuvantul
este pe primul loc. Daca este o vorbire in alte limbi, o interpretare, o profetie care nu este in acord cu
Cuvantul, atunci nu este manifestarea Duhului Sfant. Este doar cineva care vorbeste din gandirea lui sau
este un duh strain (rau). Aceste lucruri trebuie sa le judecam in lumina Cuvantului. Cand ajungi sa
constientizezi ca Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu - Dumnezeu vorbindu-ti direct - deja ai parcurs un
drum lung in intelegerea credintei. Se pare ca unii dintre noi vor ca Biblia sa spuna anumite lucruri, asa
ca ei "inteleg" anumite lucruri din Cuvant chiar daca ele nu sunt acolo. Dar noi avem dreptul sa intelegem
din Cuvant numai ce scrie acolo, nu ce ne gandim noi ca spune. Sa nu mai acceptam ce spune cineva
despre Cuvant, ci sa vedem noi insine ce spune de fapt Cuvantul lui Dumnezeu.
Decizia mea de a crede Cuvantul lui Dumnezeu. Spune cu voce tare: Prin Cuvantul Sau Dumnezeu imi
vorbeste mie.
Al doilea pas: Cunoaste realitatea rascumpararii noastre prin Cristos
Trebuie sa intelegem rascumpararea nu ca pe o doctrina, filozofie sau crez. Sa intelegem ca am fost intradevar eliberati (izbaviti) de sub autoritatea lui Satan (Coloseni 1:13), pentru ca prin nasterea din nou am
fost mutati in Imparatia Fiului lui Dumnezeu, in Imparatia lui Dumnezeu, am fost pusi chiar in familia lui
Dumnezeu. Eliberati de sub puterea lui Satan. Coloseni 1:12-14
"12. multumind Tatalui, care v-a invrednicit sa aveti parte de mostenirea sfintilor, in lumina.
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13.EL NE-A IZBAVIT DE SUB PUTEREA INTUNERICULUI, si ne-a stramutat in Imparatia Fiului
dragostei Lui,
14. in care AVEM RASCUMPARAREA PRIN SANGELE LUI, iertarea pacatelor."
O alta traducere a versetului 12 spune: "…care ne-a facut in stare sa fim partasi la mostenire sfintilor in
lumina."
"El NE-A IZBAVIT de sub PUTEREA intunericului…". Acest verset nu spun ca Dumnezeu ne va
elibera; spune ca El ne-a eliberat deja cand am fost nascuti din nou in Imparatia lui Dumnezeu.
"Intunericul" inseamna tot ce este Satan, imparatia lui Satan. Iata ca Satan nu poate domni (avea
autoritate) peste credincios, pentru ca am fost RASCUMPARATI prin sangele lui Isus !
" Ei l-au biruit, PRIN SANGELE MIELULUI si PRIN CUVANTUL MARTURISIRII LOR si nu si-au
iubit viata chiar pina la moarte." (Apocalipsa 12:11). Sangele lui Isus fundamentul (baza) pentru victoria
noastra. Dar la acesta trebuie sa adaugam marturisirea noastra. Trebuie sa-ti aperi teritoriul in fata
inamicului prin marturisirea credintei in Cuvantul lui Dumnezeu, pentru ca Satan este dumnezeul acestei
lumi si va incerca sa preia o anumita autoritate asupra ta atata vreme cat esti in aceasta viata. Intelege ca
prin nasterea din nou ai fost mutat in Imparatia Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos (Coloseni 1:13). In
Cristos ai rascumpararea prin sangele Lui, si-l poti invinge pe diavol in fiecare batalie. Datorita sangelui
Mielului si datorita cuvantului marturisirii tale sau marturisirii credintei tale esti mai mult decat
invingator ! Slava Domnului pentru puterea care este in sangele lui Isus ! Satan nu are nici un drept sa
domneasca peste Trupul lui Cristos, si nici peste un individ care este parte a trupului. (Rascumparati din
boala ). Eliberati de boala
Sunt oameni care spun: "Duhurile noastre apartin lui Dumnezeu intr-adevar, dar trupurile noastre nu au
fost inca rascumparate. Deci va trebui sa mai trecem prin suferinte si boli fizice. Vine timpul cand nu
vom mai suferi, dar timpul acela n-a sosit inca." Eu nu asta citesc in Biblie.
1Corinteni 6:19,20
"19. Nu stiti ca trupul vostru este TEMPLUL DUHULUI SFANT, care locuieste in voi, si pe care L-ati
primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri?
20. Caci ati fost cumparati cu un pret. Proslaviti dar pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru, care sunt
ale lui Dumnezeu." Iata ca Dumnezeu spune "proslaviti pe Dumnezeu in trupul…vostru" Primeste
Dumnezeu slava daca trupul tau este dominat de diavol prin boala si neputinta ? Poate Dumnezeu sa
primeasca slava dintr-un trup, templu al Duhului Sfant, daca trupul este chinuit de diavol prin boala ? Cu
siguranta, NU. " multumind Tatalui, care v-a invrednicit sa aveti parte de mostenirea sfintilor, in lumina."
(Coloseni 1:12) Vindecarea este parte a mostenirii noastre ca si copii ai lui Dumnezeu care umbla in
lumina. Biblia ne spune ca avem autoritate asupra diavolului prin sangele lui Isus. Asta include si boala si
suferinta (Ioan 10:10; Matei 8:17; 1Petru 2:24). Multimim Tatalui ca avem parte de mostenirea sfintilor
chiar acum. Trecerea interzisa - Satan, asta se refera la tine. Am pus un semn peste trupul meu. Nu-l
puteti vedea pentru ca este in duhul. Dar diavolul il vede. Scrie asa: "TRECEREA INTERZISA ! Satan
asta se refera la tine !" Am pus acest semn prin credinta si "port" acest semn de ani de zile si Satan nu se
atinge de trupul meu, care este proprietatea lui Dumnezeu. Tu esti custode (paznic) peste trupul tau. Tu
trebuie sa-L slavesti pe Dumnezeu in trupul tau, si in duhul tau, care sunt ale lui Dumnezeu.
Pasul al treilea: cunoaste realitatea nasterii din nou
Trebuie sa cunosti partea legala a rascumpararii. Sa stii ca in ochii Justitiei, noi am fost creati din nou in
Isus Cristos. Nasterea din nou nu este doar o experienta, nu este o religie, nu este a face parte dintr-o
biserica. Este renasterea duhurilor noastre. Noi suntem intr-adevar fii si fiice ale Dumnezeului
Atotputernic. El este intr-adevar Tatal nostru. Stim ca am iesit de sub domnia lui Satan - care este
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moartea spirituala - si am intrat in viata prin Cristos. "Noi stim ca am trecut din moarte la viata, pentru ca
iubim pe frati…" (1Ioan 3:14) Noi stim ca suntem copiii lui Dumnezeu, nascuti in familia Lui. Nu te poti
alatura unei familii, trebuie sa fii nascut in familie. Ai aceeasi libertate sa intri in partasie cu Tatal ca si
Isus cand era pe pamant, pentru ca Dumnezeu te iubeste la fel ca pe Isus.(Ioan 17:23) "ca sa cunoasca
lumea ca Tu (Tatal) M-ai trimis, si ca i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine (Fiul)." "El este Capul trupului,
al Bisericii. El este inceputul, CEL INTAI NASCUT DINTRE CEI MORTI, pentru ca in toate lucrurile
sa aiba intaietatea." (Coloseni 1:18). Noi nu ne laudam pe noi insine cand vorbim despre mostenirea
noastra in Cristos. Il glorificam pe Dumnezeu si ceea ce a facul El pentru noi prin Domnul Isus Cristos.
"Caci noi suntem lucrarea Lui, si am fost ziditi in Hristos Isus…" (Efeseni 2:10)
Nu judeca creatia lui Dumnezeu
(Nu pune o eticheta pe creatia lui Dumnezeu)
Oamenii isi inchipuie ca sunt smeriti daca spun "nu sunt vrednic". Dar Dumnezeu nu a creat o faptura
noua care sa nu fie vrednica. Daca spui ca nu esti vrednic, inseamna ca nu vezi lucrurile asa cum le vede
Dumnezeu si nu traiesti dupa instructiunile care ti-au fost lasate ca si membru al Trupului lui Cristos. A
avea despre tine insuti conceptia ca esti nevrednic nu este o dovada da smerenie, este ignoranta si este
daunator pentru ca ii dai voie diavolului sa te domine. Cand te subapreciezi in felul acesta, de fapt te
plangi de ceea ce Dumnezeu a facut pentru tine prin nasterea din nou, minimalizezi lucrarea Lui in viata
ta si vorbesti impotriva Cuvantului lui Dumnezeu. Tu esti lucrarea mainilor lui Dumnezeu, creat in Isus
Cristos. Nu te mai privi din punct de vedere omenesc (firesc). Daca te vezi prin Cristos (asa cum te vede
Tatal) - arati mult mai bine ! Si Dumnezeu ne spune prin Cuvantul Sau cum ne vede El. Pocainta - nu
penitenta (ispasire, pedeapsa, plata pacatelor). Cand esti nascut din nou, esti rascumparat (izbavit, iertat)
de pacate. Daca inca continui sa-ti platesti pacatele, inseamna ca esti unul care se indreapta spre iad. Dar
daca esti in Cristos nu mai platesti pacatele facute inainte de nasterea din nou. "Caci, daca este cineva in
Hristos, este o faptura noua; cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi." (2Corinteni 5:17).
Cand te pocaiesti, Dumnezeu te iarta, si nu-si mai aminteste ca vreodata ai facut ceva rau. "Eu, Eu iti
sterg faradelegile, pentru Mine, si NU-MI VOI MAI ADUCE AMINTE de pacatele tale." (Isaia 43:25).
Daca dupa nasterea din nou ar mai trebui inca sa culegi roadele vietii tale fara Dumnezeu, atunci ar trebui
ca la moarte sa mergi in iad pentru ca si aceasta este parte din plata pentru pacate. Slava Domnului ca
suntem rascumparati nu numai de sub puterea pacatului, ci si de sub pedeapsa pacatului.
Multi crestini permit - ei insisi dau voie - sa vina in viata lor incercari pentru ca nu adopta o pozitie de
autoritate impotriva lui Satan. Li se fura libertatea si victoria pentru ca ei cred ca asa trebuie sa fie.
2Corinteni 6:14-17
"14. Nu va injugati la un jug nepotrivit cu cei necredinciosi. Caci ce legatura este intre neprihanire si
faradelege? Sau cum pot sta impreuna lumina cu intunericul?
15. Ce intelegere poate fi intre Hristos si Belial? Sau ce legatura are cel credincios cu cel necredincios?
16. Cum se impaca Templul lui Dumnezeu cu idolii? Caci noi suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum
a zis Dumnezeu: "Eu voi locui si voi umbla in mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, si ei vor fi poporul
Meu."
17. De aceea: "Iesiti din mijlocul lor si despartiti-va de ei, zice Domnul; nu va atingeti de ce este
necurat, si va voi primi."
Separare (despartire) de lume, nu segregare (izolare)
Oamenii citesc acest pasaj si isi inchipuie ca nu pot avea deloc legaturi cu lumea sau cu oamenii din
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lume. Ei se gandesc uneori ca trebuie sa se separeu si de ceilalti crestini daca acestia nu cred exact la fel
ca si ei. Dar Isus nu a spus asta. El a spus: "Voi sunteti sarea pamantului…Voi sunteti lumina lumii"
(Matei 5:13,14) Credinciosii sunt in lume, dar Isus a spus ca ei nu sunt din lume. Daca credinciosii se vor
izola de lume, cum vor putea ei sa fie sarea pamantului si lumina lumii. Pe de alta parte ei trebuie sa fie
separati de lume si sa nu adopte standardele lumii (2Corinteni 6:17); noi trebuie sa fim ca si Isus. Altfel
nu am putea fi sarea pamantului, nici lumina lumii.
Credinciosii sunt numiti "neprihaniti" si "lumini"
In 2Corinteni capitolul 6 Dumnezeu ne vorbeste despre credinciosi si despre necredinciosi. Apoi spune:
"ce legatura este intre neprihanire si faradelege". (2Corinteni 6:14) Credinciosul este numit neprihanit, si
necredinciosul - faradelege. Te-ai gandit vreodata la tine ca fiind neprihanit ? Ei bine, daca esti
credincios, Biblia spune ca esti neprihanit ! Sunt credinciosi carora daca le spui ca sunt neprihaniti ei
spun ca nu sunt. Dumnezeu spune ca copiii Sai sunt neprihaniti. Cine minte atunci ?
Motivul pentru care multi dintre copiii lui Dumnezeu nu se bucura de binecuvantarile lui Dumnezeu
pentru viata lor este ca ei in loc sa creada Biblia sunt impotriva ei. In 2Corinteni 6:14, 15 credinciosul
este numit "lumina". Crestinii sunt numiti credinciosi, pacatosii sunt numiti necredinciosi. (v.14) Apoi
credinciosul este numit neprihanit si necredinciosul este numit faradelege (v.14) Apoi credinciosul este
numit lumina, si necredinciosul este numit intuneric. (v.14). Ca si crestin, eu sunt credincios pentru ca
sunt in Cristos, Biblia spune ca sunt neprihanit si ca sunt lumina. Este ciudat cum oamenii sunt de acord
ca sunt lumina, dar cand le spui ca sunt neprihaniti nu sunt foarte siguri ca este adevarat. Sigur ca
credinciosii nu sunt neprihaniti prin ei insisi. Suntem neprihaniti in Cristos. "Pe Cel ce n-a cunoscut nici
un pacat, El L-a facut pacat pentru noi ca noi sa fim neprihanirea lui Dumnezeu in El" (2Corinteni 5:21)
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