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Cum să crezi 

1. Am primit toată credința 

 Când suntem născuți din nou, Biblia ne spune că toți credincioși primesc același dar în Cristos (tot 
ceea ce este Dumnezeu ca și potențial) și aceiași măsură de credință în duhul nou. Este aceiași 
măsură pentru fiecare dintre noi. Însă trebuie să învățăm cum să emitem și eliberăm din ce în ce 
mai mult din această credință, venită din duh și trece prin minte către trupul fizic și lumea din 
exterior, până când ne este revelat tot ceea ce este Cristos.  
 

2 Petru 1:1 (BTF2015)  
1Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, celor ce au obținut împreună cu noi o credință la fel de prețioasă prin 
dreptatea Dumnezeului și Salvatorului nostru Isus Cristos: 
 

 În acest pasaj, Petru se adresează tuturor credincioșilor care au primit același fel și măsură de 
credință prețioasă precum și ei au primit. 

 
Efeseni 4:7 (BTF2015)  
7Dar fiecăruia dintre noi îi este dat har conform măsurii darului lui Cristos. 
 

 Acest verset este mai bine redat în alte traduceri precum ”în conformitate cu/în aceași măsură cu 
darul lui Cristos”. Fiecare credincios i-a fost dat har în aceași măsură cu Cristos. Toți credincioși au 
aceași măsură de Cristos în interior. Trebuie doar activat și pus în funcțiune.  

 
Efeseni 2:8–9 (BTF2015)  
8Fiindcă prin har sunteți salvați, prin credință; și aceasta nu din voi înșivă, ci este darul lui Dumnezeu; 
9Nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni. 
 

 Mulți credincioși cred că acest pasaj face referire la faptul că darul lui Dumnezeu are de a face doar 
cu harul Său, nu și cu credința. Însă cred că atât harul, cât și credința sunt darurile lui Dumnezeu. 
Versetul de mai sus (2 Petru 1:1) ne spune că am obținut această credință prețioasă doar prin 
dreptatea lui Dumnezeu, și nu din produsul nostru personal. Când cineva ascultă mesajul 
evangheliei, Duhul Sfânt încercă să convingă aceea persoană de păcat, și apoi să aducă convingere 
și credință din afară. În momentul în care acea persoană este convinsă, crede și acceptă salavarea, 
atunci Duhul Sfânt regenerează spiritul omenesc într-un spirit al credinței.  

 
2 Corinteni 4:13 (BTF2015)  
13Și, având același duh al credinței, conform cu ce este scris: Eu am crezut și de aceea am vorbit; și noi credem și de aceea 
vorbim, 
 

 Putem observa 2 lucruri în acest pasaj. În primul rând, duhul nou și recreat este atât un duh al 
credinței, cât este și un duh al neprihănirii, puterii, dragostei și al stăpânirii de sine. Acest duh nou 
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are toată credința lui Dumnezeu. Iar în cel de-al doilea rând, toți credincioșii au același duh al 
credinței.  

 
Galateni 2:20 (BTF2015)  
20Sunt crucificat împreună cu Cristos totuși trăiesc, dar nu eu, ci Cristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în 
carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. 
 

 Credinciosul trăiește prin credința lui Dumnezeu Însuși. Acest lucru înseamnă că duhul său are 
aceea credință de natură dumnezeiască.   

 
Romani 12:3 (BTF2015)  
3Fiindcă prin harul care îmi este dat, spun fiecăruia care este printre voi, să nu gândească mai măreț decât ar trebui să 
gândească; ci să gândească cumpătat, așa cum Dumnezeu a împărțit fiecăruia măsura credinței. 
 

 Dumnezeu a dat fiecărui credincios în parte același fel și măsură de credință în momentul  
mântuirii. Dacă ni s-ar fi dat măsuri diferite de credință, atunci unii dintre noi ar avea motiv să 
creadă că sunt mai importanți sau mai ”sus-puși” decât ceilalți. Nu ne putem compara între noi 
atunci când fiecăruia îi este dată aceeași măsură de credință, astfel nimeni nu se poate considera 
mai important sau mai puternic. Și exact acest lucru ne transmite Pavel când a spus să gândim 
cumpănit/echilibrat despre noi înșine bazat pe faptul că Dumnezeu a dat fiecăruia aceeași măsură 
A CREDINȚEI.  
 

 Toți credincioșii au credință. Stagiul inițial al credinței emise este mai mică pentru că este, în mare, 
legat de ceea ce Isus a făcut la cruce în trecut (ne-a spălat păcatele) și despre viața viitoare, faptul 
că te îndreptai spre iad, iar acum ești în drumul spre cer. Acesta este nivelul incipient de cunoaștere 
și revelație, în cele mai multe cazuri. Însă cu cât crești în cunoaștere de Cuvânt, în laudă și 
închinare, post și exercițiu, cu atât vei emite din ce în ce mai multă credință.  

 
 Biserica se află întotdeauna în războiul dintre Împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului. 

Deși Isus a învins lupta la cruce, noi încă suntem implicați în lupta credinței, a implementării a ceea 
ce Isus a făcut la cruce.  Boala este un dușman care trebuie zdrobit.  

 
 Exemplu: cu toate că, la un anumit moment în timp, în America, s-a dat decretul legii de a desființa 

sclavia, încă a existat rezistență care a trebuit doborâtă și care a durat aproximativ 100 de ani până 
când această lege a fost implementată în realitate oriunde. Același lucru se poate spune și despre 
perioada de comunism din România. Cu toate că revoluția din 1989 a doborât comunismul, a durat 
cel puțin încă 30 de ani ca oamenii să înceapă să se elibereze de mentalitatea comunistă.  

 
 
2. Exercitarea progresivă a credinței  

 Biblia ne vorbește despre mica/marea credință SAU despre credința slabă/puternică.  
 

 Credința mică vs. credință mare – poate face referire la nivelul de cunoaștere, de revelație sau 
înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Cât de mult cunoști despre moștenirea ta? Bazat pe câtă 
cunoștință ai despre Fiul lui Dumnezeu, credința ta poate fi exersată doar în unele domenii ale vieții 
tale, sau poate fi extinsă spre alte domenii. De exemplu, este posibil să ai mai multă credință în 
domeniul finanțelor pentru că ai auzit și învațat multe dspre asta. Însă poți să ai credință mai mică 
când vine vorba despre vindecare pentru că nu cunoștii la fel de multe despre acest subiect.  
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 Credința slabă vs. credința puternică – poate fi legat de câtă stabilitate ai în adevărul din Cuvântul 
lui Dumnezeu, cât de puternică este convingerea și încredințarea ta.  

 
 Inima ta își are consistența în partea subconștientă a minții noastre și în duhul nostru. Credința vine 

din inima, în mare parte din partea minții subconștiente și instinctele proprii. Inima nostră este 
precum o sală de judecată unde mai mulți martori declară ce convingere (credință) au asupra unui 
subiect sau altul. Acesta este unul din motivele pentru care Duhul Sfânt este numit Ajutorul nostru.  
 

 Principalii 2 martori pe care un credincios îi are sunt: (1) trupul fizic cu cele 5 simțuri și (2) martorul 
interior al Duhul Sfânt. Alții martori sunt: experiențe trecute care au avut un anumit impact asupra 
ta, persoane în care ți-ai pus încrederea, etc. Când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, martorul interior al 
Duhului Sfânt mărturisește inimii tale (subconștientului tău) că ceea ce auzi este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Motivul pentru care martorul simțurilor noastre fizice nu poate transmite același lucru 
este pentru că Împărăția și Cuvântul lui Dumnezeu sunt nevăzute. În Vechiul Testament, oamenii 
care îl urmau pe Dumnezeu (precum Noe, Enoh, Avraam, Moise și oamenii din Israel, etc) nu aveau 
acest martor interior creat prin duhul nou. Deci pentru ei Dumnezeu le vorbea mai mult prin 
moduri vizibile sau audibile, moduri care apelează la mărturia celor 5 simțuri omenești pentru a 
crede în El.  

 
Romani 10:17 (BTF2015)  
17Astfel credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 Care este Cuvântul lui Dumnezeu, sau Cuvântul lui Cristos, sau Cuvântul harului care produce acea 
credință în tine atunci când îl auzi? Cuvântul lui Dumnezeu constă în toate legile pe care Dumnezeu 
le-a dat și le-a plasat în tărâmul spiritul, deci în locul în care am fost făcuți o creație nouă. Acest 
principiu face parte din promisiunile pe care Dumnezeu le-a vorbit peste tine, care au impact și 
rezultat aici pe pământ. Aceste promisiuni includ următoarele: pace, bucurie, prosperitate, 
binecuvântare, vindecare, victorie, succes, etc. Dacă o predică sau o învățătură nu produce această 
credință în tine (încredere, speranță, bucurie, curaj), atunci nu este din Cuvântul lui Dumnezeu.  

 
 Ce este credința? Este o încredere neclintită în inimă despre toate acele lucruri pe care Dumnezeu 

le-a vorbit pentru tine și care se aplică la viața ta în Cuvântul Său. Este o încredere și o îndrăzneală 
în realitatea nevăzută despre tine, în adevărul despre tine și identintatea ta. Trebuie să ai mai 
multă încredere în realitatea lumii spirituale decât ai în ceea ce simți sau vezi cu ochii. Când auzi 
Cuvântul, martorul interior al duhul nou recreat va mărturisi inimii tale despre autenticitatea 
Cuvântului auzit, și astfel inima ta devine convinsă și întreaga ta minte se aliniază cu duhul tău.  

 
Jude 20 (BTF2015)  
20Dar voi, preaiubiților, edificându-vă pe cea mai sfântă credință a voastră, rugându-vă în Duhul Sfânt, 
 

 Care este cea mai sfântă credință? Credința integrală pe care ai primit-o în momentul mântuirii. Și 
apoi construiești și te consolidezi (în principal mintea ta) să te aliniezi cu duhul credinței din 
interior, astfel că din ce în ce mai multă credință este transmisă prin tine.  
 

1 Petru 5:10 (BTF2015) 
10Dar Dumnezeul întregului har, care ne-a chemat la glorie sa eternă prin Cristos Isus, după ce ați suferit un timp, să vă facă 
desăvârșiți, neclintiți, întăriți, întemeiați. 
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Galateni 4:19 (BTF2015)  
19Copilașii mei, pentru care din nou simt durerile nașterii până când Cristos este format în voi, 
 

 Exemplu – Câți dintre voi știți că există o diferență în a cunoaște în teorie cum să conduci o mașină 
și a conduce mașina în mod practic? Inițial, este nevoie de mai multe eforturi pentru a învăța cum 
să conduci o mașină și trebuie să fii conștient de multe lucruri. Însă cu cât timpul trece, condusul 
mașinii devine parte din natura ta. Nu mai este nevoie de stagiul conștient pentru a conduce 
mașina pentru că a penetrat deja subconștientul tău. Același exemplu îl putem folosi și pentru 
instrumentele muzicale. Un lucru este să îți spună cineva cum să cânți la pian, și altceva este să știi 
practic să cânți la pian. Acesta este procesul prin care facem Cuvântului lui Dumnezeu să facă și să 
devină parte din noi.  

 
 Avem mereu nevoie să devenim mai puternici, mai stabili, mai perfecționați și să ne înrădăcinăm 

mintea și inima noastră în acord cu duhul credinței care ne-a fost dat în interior. 
 

 Credința vine și se revarsă liber prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin a ne umple cât mai 
mult în Cuvânt.  

 
 Credința este întărită prin mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin meditare și prin a pune zilnic 

în acțiune Cuvântul Său. 
 
Efeseni 4:11–15 (BTF2015)  
11Și el a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe unii păstori și învățători, 
12Pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos, 
13Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii 
plinătății lui Cristos; 
14Ca să nu mai fim copii, aruncați încoace și încolo și purtați de fiecare vânt de doctrină prin șiretlicul oamenilor și prin 
viclenie iscusită, prin care pândesc să înșele; 
15Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creștem în toate în El, care este capul, Cristos; 
 

 Acest pasaj ne spune că Dumnezeu a dat Bisericii Sale învățători și pastori care să echipeze pe sfinții 
Săi, să crească în cunoștință despre credință. Se pare că există o unitate și o consistență în trupul 
credinței la care toți credincioșii trebuie să ajungă. Iar în acest proces, toți avem acele goluri și părți 
care trebuie umplute și corectate, îndrumate. Trebuie să dăm ființă lui Cristos în noi, să construim 
omul perfect și să creștem în toate în El, în măsură cu statura plinătății lui Cristos. Trebuie să 
creștem ÎN EL. El este pe deplin în interior, în duhul nostru, dar trebuie să antrenăm mintea noastră 
să crească cât mai mult în El.  

 
 
3. Reînnoirea Minții – Neuroplastia creierului uman 

 Nu trebuie să ne temem de știință, pentru că știința și spriritualitatea nu se vor contrazice 
niciodată. Dimpotrivă, știința deja ne explică o mulțime de lucruri aflate în Biblie. Și chiar cercetările 
din ultimii aproximativ doi ani (mai cu seamă asupra creierului și al minții) îl explică pe Dumnezeu 
chiar mai mult. 
  

 Dumnezeu te-a creat cu abilitatea de a-ți reînnoi mintea. Cu ceva ani în urmă, știința omenească ne 
spunea că nu ne putem schimba modul de gândire, că trebuie să acceptăm felul în care am fost 
născuți și doar să ne adaptăm la ce ne-a fost dat, uneori chiar și prin tratamente medicale. Însă s-a 
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descoperit în prezent că noi suntem cei care controlăm mintea noastră, și nu mintea noastră ne 
controlează pe noi.Nu ești o victimă a biologiei. Se spune că ființa noastră umană (lipsită de Cristos) 
nu poate avea control asupra evenimentelor sau circumstanțelor din viața noastră, dar că poți 
controla reacția noastră la aceste evenimente/circumstanțe. Dar prin asta se definește 
neuroplastia: abilitatea creierului nostru de a se reorganiza prin a forma conecțiuni neutre  de-a 
lungul vieții noastre. 

 
 De exemplu, dacă auzi știri despre o multitudine de oameni care se îmbolnăvesc de Alzheimer, poți 

să primești acel gând de frică cum că și tu te-ai putea îmbolnăvi de Alzheimer. Și doar pentru că ai 
meditat și ai lăsat acest gând să vină asupra ta, ți-ai crescut șansele de a te îmbonlăvi cu 65%. Dacă 
mai și verbalizezi acest lucru, atunci șansele cresc și mai mult. Cercetările recente asupra cancerului 
ne spun că 98%  din cazurile de cancer au început într-un moment dificil în viața noastră, și doar 2% 
sunt cauze biologice.  

 
 Fiecare cuvânt rostit are un pachet cuantificabil de energie. Nu are de-a face cu acele lucruri 

ciudate aduse de mișcarea ocultă a unei ”ere noi”. Adepții acestei mișcări au acționat în acest fel de 
ani de zile, dar au furat principiul de la Dumnezeu. Poți folosi unele puteri ale creației fără a fi 
credincios. Dar atunci când ești mântuit vei folosi aceste principii în mod corect și vor aduce glorie 
lui Dumnezeu. Când devii fiu de Dumnezeu primești autoritatea de a acționa în tărâmul spiritual și 
ai mult mai multă putere prin Duhul Sfânt.  

 
 Departe de Dumnezeu aceste principii funcționează doar pentru o perioadă iar apoi se prăbușesc. 

Dar cu Dumnezeu, aceste principii sunt întărite și cu mult mai puternice. Este timpul să cucerim 
înapoi tot ceea ce Noua Eră, Budismul sau avocații secreți au folosit ani la rând spre folosul lor 
personal îndepărtat de Dumnezeu.  

 
 Creierul noastru găzduiește rezultatul gândurilor/minții noastre; nu poate genera o altă minte. Sunt 

două lucruri separate. Mintea noastră este cu un pas prezent în lumea fizică prin intermediul 
creierului, și cu un pas prezent în tărâmul spiritul prin duhul reînnoit.  
 

 Ființa umană este o ființă triologică: duh, suflet și trup. 
 

o Duh = intuiție, părtășie, conștiință 
o Suflet = intelect, emoții, voința liberă = mintea (în principiu, sufletul este mintea noastră) 
o Trup = substanța fizică, palpabilă a ceea ce vedem cum ochii 

 
 Mintea este construită dintr-o parte conștientă și o parte subconștientă. Subconștientul conduce 

aproximativ 99.9% din viața noastră, și are ca spațiu de stocare aproximativ 3 milioane de ani. 
Conștientul nostru este treaz doar în timpul zilei, însă subconștientul este treaz 24/7. Poți planta 
gânduri în subconștient prin intermediul conștientului, dar apoi subconștientul va controla totul. 
Conștiința noastră are 2000 de acțiuni pe secundă, însă subconștientul nostru funcționează la un 
cuantum total diferit care poate depăși 400 de bilione de acțiuni pe secundă. Conștiința are 
capacitatea de a se gândi la 47 de lucrui în același timp, însă subconștientul poate mult mai mult 
decât atât. Emoțiile și sentimentele noastre sunt supuse sub controlul minții subconștiente. De 
fapt, procesul este următorul: gândurile din conștiința noastră (și cuvintele noastre) sunt 
transferate minții subconștiente și de acolo vor genera sentimentele corespunzătoare precum 
bucurie, pace, dragoste, sau de anxietate, oboseală, îngrijorare sau stres.  
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 Neuronii din creierul nostru se aseamănă cu crengile/ramificațiile unui copac. Pe măsură ce asculți 
ce spun acum, se vor forma noi ramificații în creierul tău și proteine care ajută la menținerea 
acestei informații ca și o memorie temporară. Gândurile au substanță în mintea noastră prin 
proteine. În acest fel îți aduci aminte de lucrurile pe care le-ai auzit. Și dacă reîmprospătezi acea 
informație suficient de mult încât să acționezi în conformitate, atunci acele celule speciale vor 
transfera încet, încet informația către subconștient. Iar acolo se află memoria noastră pe termen 
lung, în subconștient este localizat sistemul nostru principial, încredințarea noastră.  

 
 Când dăm prilej gândurilor de frică, anxietate, îngrijorare, stress în subconștientul nostru, aceste 

gânduri vor produce proteine și ramificații în mintea noastră toxice pentru noi. Când duhul nostru a 
fost reînnoit în Cristos (1 Corinteni 5:17), am fost făcuți perfecți și compleți (Coloseni 2:9-10): 

 
Coloseni 2:9–10 (BTF2015)  
9Căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 
10Și voi sunteți compleți în El, care este capul a toată stăpânirea și puterea, 
 

 Am fost creați prin dragoste, și pentru dragoste. Am fost proiectați să funcționăm în zona dragostei, 
și anume a vieții veșnice, a bucuriei și a păcii. Am fost aftel proiectați să fim dependenți de dragoste 
încă de la începuturi, dar cu atât mai mult când am fost făcuți o creație nouă. Acesta este modul 
normal și implicit de operare în care am fost creați. Dar încă avem programări la nivelul 
subconștientului venite din natura noastră veche intoxicată de gânduri și sentimente greșite. Trupul 
nu poate face față unei minți intoxicate pentru timp îndelungat. Din acest motiv se îmbolnăvește. 
Gândurile noastre ne afectează trupul și celulele.  

 
 Când te închini lui Dumnezeu și te rogi în limbi, vei elibera bucurie, pace. Te transferi în zona de 

dragoste și îti crești capacitatea pentru miracole.  Te sincronizezi și te edifici cu tărâmul spiritual.  
 
1 Corinteni 6:17 (BTF2015)  
17Dar cel alipit de Domnul este un singur duh cu El. 
 

 Duhul Sfânt este Unul (conectat) cu duhul omenesc, iar duhul omenesc comunică la nivel direct cu 
mintea subconștientă spre conștient, și apoi spre trupul și lumea exterioară. Duhul tău poate 
controla sufletul tău, iar sufletul tău va controla trupul tău. Trupul este supus voiei sufletului și a 
spiritului. Gândurile preced cuvintele și acțiunile noastre.  
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