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Cum să crezi 

3. Reînnoirea Minții – Neuroplastia creierului uman 

Coloseni 2:1–3 (BTF2015)  
1Fiindcă doream să știți ce mare luptă am pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru toți câți nu au văzut fața mea în 
carne, 
2Ca inimile lor să fie mângâiate, fiind strâns legate împreună în dragoste și spre toate bogățiile deplinei asigurări a înțelegerii, 
pentru recunoașterea misterului lui Dumnezeu și al Tatălui și al lui Cristos, 
3În care sunt ascunse toate tezaurele înțelepciunii și cunoașterii. 
 
1 Corinteni 2:16 (BTF2015)  
16Fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului, ca să îi dea învățătură? Noi însă avem mintea lui Cristos. 
 

 Comorile cunoștinței și ale înțelepciunii sunt ascunse în Cristos iar noi avem acces complet la ele. 
Înainte de a fi salvați, duhul nostru omenesc este mort și deconectat de Dumnezeu. Mintea noastră 
subconștientă este a noastră proprie. Dar în momentul în care suntem născuți din nou, spiritul 
nostru este recreat iar partea subconștientă a minții noastre (al omului de dinăuntru) este direct 
conectată cu mintea lui Cristos, în toată plinătatea lui Dumnezeu. Mintea lui Cristos devine una cu 
mintea noastră la nivelul subconștientului. De acolo, cu ajutorul Duhului Sfânt, primești îndrumare, 
inspirații, idei, putere, viață. Astfel primim acces la cunoștința și înțelepciunea lui Cristos. Iar 
rugăciunea în limbi stârnește și stimulază fluxul liber ale râurilor de viață.  
 

Romani 12:2 (BTF2015)  
2Și nu vă conformați acestei lumi; ci fiți transformați prin înnoirea minții voastre, pentru a deosebi care este voia lui 
Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. 
 

 Fără ajutorul Duhului Sfânt, omenește vorbind, durează 63 de zile întregi pentru a face o schimbare 
reală în viața ta și pentru a-ți reînnoi mintea. Pentru a reînnoi un gând, pentru a-i schimba 
traiectoria și tiparul, va trebui să treacă prin 3 perioade a câte 21 de zile minim, astfel: prima 
perioadă pentru a înlocui gândul, iar cele 2 rămase pentru a stabiliza schimbarea gândului. Și acest 
proces s-ar repeta astfel pentru toată viața. Am putea schimba aproximativ 17 domenii ale minții 
pe an. 17 astfel de schimbări pe perioada unui an de zile este mai mult decât unii oameni 
experimentează în întreaga lor viață. Din acest motiv Pavel menționează de multe ori despre 
transformarea noastră în Cristos, în a fi sădiți în El, iar El ia formă în viața noastră. Iar cu ajutorul 
Duhului Sfânt cred că ne putem reînnoi mintea și transforma traiectoria gândurilor mult mai rapid.  

 
2 Corinteni 1:21 (BTF2015)  
21Și cel ce ne întemeiază împreună cu voi în Cristos și ne-a uns este Dumnezeu; 
 
Coloseni 2:6–7 (BTF2015)  
6De aceea, așa cum l-ați primit pe Cristos Isus Domnul, așa să umblați în el, 
7Fiind înrădăcinați și zidiți în el și întemeiați în credință, așa cum ați fost învățați, abundând în ea cu mulțumire. 
 
Galateni 4:19 (BTF2015)  
19Copilașii mei, pentru care din nou simt durerile nașterii până când Cristos este format în voi, 
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 Vei ajunge la stadiul în care devii conștient de ceea ce Dumnezeu ți-a dat și vei începe să înlocuiești 
gândurile vechi pe care le aveai despre identitatea ta cu gîndurile reînnoite în Cuvîntul lui 
Dumnezeu. Dar asta nu este suficient. Va trebui să împrospătezi aceste gânduri zilnic până când 
devin parte din tine, din tot ceea ce te caracterizează ca persoană, din ceea ce ești sădit.    
 

Filipeni 2:12 (BTF2015)  
12De aceea, preaiubiții mei, precum totdeauna ați dat ascultare, nu ca în prezența mea doar, ci mult mai mult în absența mea, 
lucrați cu propria voastră salvare, cu teamă și tremur. 
 
Efeseni 4:22–24 (BTF2015)  
22Ca voi să puneți deoparte cele referitoare la purtarea voastră de mai înainte, omul vechi, care este corupt conform poftelor 
înșelătoare; 
23Și să vă înnoiți în duhul minții voastre; 
24Și să vă îmbrăcați cu omul nou, care, conform lui Dumnezeu, este creat în dreptate și adevărată sfințenie. 
 

 Reînnoirea minții noastre cu fiecare gând în Cuvântului lui Dumnezeu este, de fapt, ceea ce 
mântuirea și schimbarea noastră în omul nou înseamnă.  
 

 Avem abilitatea de a ne detașa de sine prin proprietatea pe care o are mintea noastră conștientă 
(localizată în lobul frontal). Astfel devenim un observator al sinelui, unde analizăm comportamentul 
nostru și analizăm felul în care este programată să funcționeze mintea noastră subconștientă. Când 
începi să acționezi într-un mod diferit de felul în care ai fost proiectat/creat să acționezi de fapt, vei 
avea capacitatea conștientă de a te detașa de aceste gânduri vechi programate în trecutul tău. Vei 
putea începe să sădești semințele noi în mintea conștientă. Astfel va începe transformarea minții 
subconștiente și în mod constant vom detoxifia felul vechi în care am fost programați să gândim. 
Precum orice gând negativ, sentiment sau comportament care nu face parte din identitatea ta, ci 
doar parte din vechiul mod de gândire. Adevăratul nostru sine este creat după chipul lui Dumnezeu, 
în dreptate și sfințenie.   

 
Iacov 1:21 (BTF2015)  
21De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe cuvântul altoit, care este în stare să vă 
salveze sufletele. 
 
Proverbe 4:23 (BTF2015)  
23Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea sunt ieșirile vieții. 
 

 Cuvântul lui Dumnezeu este deja plantat în duhul tău. Trebuie doar să iasă la suprafață, să fie 
dezlegat prin reînnoirea subconștiinței minții noastre în Cuvântul lui Dumnezeu (primind și crezând 
în Cuvântul Său). În momentul în care Cuvântul Său este citit, meditat și personalizat, va deveni o 
convingere/o încredințare a minții subconștiente și aceasta va permite puterii lui Dumnezeu să 
schimbe și să se reverse peste sufletul și trupul (vindecare) tău aici pe pământ.  
 

 Acesta este motivul pentru care se insistă atât de mult în Biblie să ne păzim și păstrăm inima cu 
toată sârguința pentru că din inimă se crează realitatea, lumea noastră. Inima noastră este 
persoana interioară care înglobează mintea subconștientă și duhul nostru.  

 
 Trebuie să fii atent să nu încerci să te schimbi prin eforturi umane. Pentru că, deși este posibil           

- până la un anumit nivel -, să poți înlocui gândurile rele cu cele bune, schimbarea nu va fi 
permanentă, și va fi și cu mult, mult mai dificilă. În schimb, dacă înlocuiești vechiurile gânduri și 
obiceiuri cu ceea ce Dumnezeu spune în Cuvânt, și cu credință în Cuvântul primit, atunci vei putea 
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lansa puterea supranaturală a lui Dumnezeu de a te schimba.  
 
4. Stimuli ai credinței 

2 Corinteni 10:4–5 (BTF2015)  
4Fiindcă armele războiului nostru nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea fortificațiilor, 
5Doborând imaginațiile minții și fiecare lucru înalt care se ridică pe el însuși împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și înrobind 
fiecare gând ascultării față de Cristos; 
 

 Lupta credinței este o luptă a minții de a rămâne în Cuvânt. Iar armele divine pentru această bătălie 
sunt următoarele: Cuvântul, laudă și închinare, rugăciunea în limbi și postul. 
 

 Cum te poate Cuvântul, lauda, postul și rugăciunea ajuta în creșterea credinței tale? 
 

o Cuvântul lui Dumnezeu 
 În primul rând, cauți să cunoști și să primești revelație asupra lucrurilor în care să 

crezi și cum să crezi în ele, felul direct în care se aplică în viața ta, și la ce să te 
aștepți, cum să te pregătești pentru orice urmează, oricând.  
 
Filimon 6 (BTF2015)  
6Astfel încât părtășia credinței tale să devină lucrătoare prin recunoașterea oricărui lucru bun care 
este în voi, în Cristos Isus. 

 
 În al doilea rând, meditarea asupra acestor lucruri (prin memorie, vorbire) va acționa 

direct asupra minții conștiente prin a menține gândirea mereu proaspătă (și 
reîmprospătată) asupra promisiunilor lui Dumnezeu. De asemenea, va acționa în 
mod indirect asupra minții subconștiente, parte a minții care generează și dă direcție 
sentimentelor și emoțiilor, în conformitate cu aceste promisiuni. Astfel dezlegi 
puterea Duhului să fie stârnită în viața ta. 
 

o Lauda și închinarea 
 

Efeseni 5:18–19 (BTF2015)  
18Și nu vă îmbătați cu vin, în care este destrăbălare; dimpotrivă, fiți umpluți cu Duhul, 
19 Vorbind vouă înșivă în psalmi și imnuri și cântări spirituale; cântând și cântând în inima voastră 
Domnului, 

 
 Efeseni 5:18 – a te relaxa și odihni este precum un drog. Precum vinul sau drogurile. 

Acestea generează bucurie, pace, relaxare, euforie și vor stârni duhul. Începe din 
conștient, care ulterior afectează subconștientul și sentimentele noastre. 
Îți curăță mintea de toate acele gânduri negative care au fost generate de ceea ce ai 
văzut și ai auzit din lumea de afară, precum: îngrijorare, frică, anxietate, oboseală, 
frustrare, ș.a.m.d. Îți va aduce sentimente de încredere în sine și acest lucru creează 
o platformă propice pentru ca mintea noastră să creadă Cuvântul, de a acționa în 
Cuvânt, și astfel Duhul Sfânt este emis din interior și eliberat. 
 
Ioan 4:23 (BTF2015)  
23Dar vine timpul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; 
fiindcă Tatăl caută astfel de oameni să i se închine. 
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 Tatăl ceresc trebuie să fie glorificat în Duh (prin vorbirea și cântarea în alte limbi) și 
în adevărat (mărturisind și cântând adevărul revelat personal, despre Dumnezeu și 
despre tine). 

 
Romani 14:17 (BTF2015)  
17 Fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul 
Sfânt.  

 
o Rugăciunea în limbi 

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

 Iuda 1:20 - întrece barierile minții conștiente (rațiunea) și construiește convingere 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu în subconștient. Studiile asupra acestui aspect ne 
arată că lobul frontal, unde are loc rațiunea noastră, devine inactiv atunci când ne 
rugăm în limbi. Când vorbim în limbi, vorbim taine de la Dumnezeu către mintea 
noastră și către lumea spirituală, vorbești taine în tărâmul spiritual ce ne afectează 
duhul, mintea și trupul într-un mod pozitiv. Duhului Sfânt are oportunitatea de a se 
manifesta și a mărturisi despre Cuvântul lui Dumnezeu direct către inima și 
subconștiința noastră. Iar astfel crești în credință și convingere în Cuvântul Lui. 
Exemplu: Felul în care sunt activați agenții din filmele de acțiune - prin auzirea unei 
secvențe de sunete aleatorii. 

 
 Vorbirea în limbi vorbește, de asemenea, și despre viitorul nostru și mijlocești pentru 

alții. 
 

 Cu cât te rogi mai mult în limbi, cu atât mai mult Duhul Sfânt se va transmite prin 
tine până când și cei din jurul tău vor simți Duhul Sfânt când se vor apropia de tine. 
În fapte 5:15-16, umbra lui Petru nu este ceea ce vindeca oamenii, ci duhul de viață 
emanat prin intermediul său. 
 

o Postul: 
 Postul îți va slăbi trupul, gândirea, dar îți întărește mintea în conformitate cu duhul. 

Îți întărește determinarea și hotărârea minții. Vei fi de multe ori temptat să mănânci, 
dar vei spune nu. Această stăpânire de sine se va răspândi și în alte domenii. Va 
deveni mai ușor să spui nu și să stai ferm, în pofida a ceea ce vezi cu ochii fizici și a 
sentimentelor. Exemplu: principiul lui David.  

 
 Atunci când postim, vor veni gânduri la mintea noastră, precum: ”Știi bine că nu ve 

rezista prea mult. De ce să te chinui atât?! Renunță doar, și mănâncă.”/ ”Știi deja că 
nu vei fi capabil să faci asta în mod repetat, de ce să îți pierzi timpul încercând?!”/ 
”Nimeni nu îți vede sacrificiul, nu primești nici un merit sau vreo laudă, ce sens are 
să continui?!”/ ”Trupul meu are nevoie de mâncare pentru a funcționa cum trebuie 
și pentru a nu mă simți slăbit sau prost-dispus toată ziua.” Astfel de gânduri trebuie 
blocate pentru a nu ceda în fața lor. 
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 Aceste 4 unelte sunt ajutoare menite să stimuleze și să reîmprospăteze convingerea noastră în 

Cuvânt. Te ajută să ai mintea focusată. Ele binecuvântează inima lui Dumnezeu, dar de asemenea 
ele lucrează în pricinpal pentru tine, îți crește și îți lansează credința. Vindecarea, eliberarea de 
demoni sau învierea din morți nu sunt afecte direct de aceste unelte. Ci tu ești cel afectat de ele, și 
astfel poți elibera mai multă, sau mai puțină putere.   

 
 Dacă vindecarea vine în urma tăriei mele, sau a timpului petrecut în rugăciune și post, atunci poate 

ar trebui să mă rog astfel: ”Fii vindecat în numele lui Eduard.” Însă doar numele lui Isus poate 
elibera putere, noi suntem doar purtători ai lui Isus și a reputației ce Îl precede. Noi avem doar 
împuternicirea Sa.  

 
 Postul și rugăciunea nu îți dă mai multă putere, ci prin aceste unelte eliberezi puterea care este 

deja în tine, prin eliminarea de straturi a diverselor blocaje care o opresc. Dacă îți pui credința în cât 
te rogi și postești, atunci nu vei avea niciodată vreun moment în care te-ai rugat și postit suficient 
de mult și de bine încât să poți aduce izbăvire bonlavilor. Întotdeauna îți va aduce îndoieli și 
nesiguranță.   

 
 Exemplu: Credincioșii sunt precum ceapa. Te duci la magazin, cumperi ceapă, vii acasă și o pui pe 

masă. Nici o problemă. Stă acolo, fără probleme. Apoi începi să cureții primele straturi ale cepei. Ce 
se întâmplă în momentul în care începi să faci asta? Acel miros începe să se răspândească.  Astfel,  
acum că mirosul crește în cameră, realizezi că ceapa a fost acolo de dinainte, dar abia acum au fost 
înlăturate straturile de deasupra. Cu cei născuți din nou, Dumnezeu a coborât Duhul Său Sfânt, 
același Duh care l-a înviat pe Isus din morți. Duhul Sfânt este foarte puternic, însă El nu are nevoie 
să crească în putere, El are aceasi putere neschimbătoare. Puterea variază doar în funcție de cât de 
adâncită este în straturile noastre omenești, întărituri ale minții care nu pot fi doborâte decât prin 
rugăciune. Nu crești în putere sau în ungere. Ce se întâmplă este ceea ce Ioan Botezătorul ne-a spus 
”Tu să te micșorezi, iar El să crească”. Astfel, ai putere sau nu ai putere.  

 
 Poate părea dificil până când ai parte de primele victorii. Dar după câteva victorii, se construiesc 

stâlpi puternici în mintea ta care te vor catapulta și îți vor întări credința. Din acest motiv trebuie 
mereu să insistăm și să ne exersăm credința până când vedem rezultate. De asemenea, putem 
crește credința și prin unelte precum declarații cu gura, să vorbim asupra ființei noastre și să ne 
întărim.  
 

 Acestea sunt cele 3 stagii prin care trecem de obicei când vine vorba de vindecare: 
o Acele bătălii prin care treci până la prima vindecare 
o Navigare – vindecarea devine o normalitate 
o Te împotmolești de un perete – ceea ce înseamna că te-ai lăsat furat de lucruri omenești și 

trebuie să insiști să pătrunzi dincolo de acele straturi   
 

 Când te rogi pentru o boală și vezi rezultate, atunci credința și convingerea ta va crește în acel 
domeniu sau pentru acea boală. Va fi mai ușor următoarea dată. Dar vrem să creștem credința 
pentru orice tip de boală. Astfel putem folosi, prin asociere și analogie, principiul lui David de a 
compara și conecta  victoriile avute în trecut asupra noii situații cu care te confrunți.   

o Domnul a fost cu mine când am doborât leul și ursul (bătălii mai mici) 
o Tot în același fel Domnul va fi cu mine când îl voi doborî pe Goliat. 
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 Îți poți construi credința prin același principiu descris în analogie și să începi cu lucruri mici (precum 

dureri de cap, febră, sau altele). Apoi, încetul cu încetul, poți progresa către situații mai dificile.  
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