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Cum să crezi 

10. Oamenii violenți spiritual iau Împărăția cu forța 

Matei 11:12 (BTF2015)  
12Și din zilele lui Ioan Baptist până acum, împărăția cerului suferă violență și oamenii violenți o iau cu forța. 
 

 Mulți creștini astăzi, nu umblă în Împărăția lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu din cauza 
unei atitudini pasive. 
 

 Când vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu și despre Dumnezeu care face totul, despre 
așteptarea Domnului sau intrarea în odihna Sa, noi automat ne gândim că nu  este nevoie să facem 
nimic. Suntem pasivi. În realitate, așteptându-L pe Dumnezeu sau intrarea în odihna Domnului este 
orice altceva, dar nu este ceva pasiv. 
 

 Ce înseamnă să iei Împărăția Lui Dumnezeu cu forța și într-un mod violent? Ce înseamnă să fii 
violent în spirit? Oamenilor le este greu să facă diferență dintre violența în domeniul fizic și violența 
în domeniul spiritual. Violent în spirit nu înseamnă că trebuie să strigi, să te miști sau să faci ceva 
fizic.  
 

 Noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui și violența noastră nu ar trebui să fie niciodată împotriva 
oamenilor, ci împotriva forțelor întunericului și ale răului. 
 

 Cuvântul VIOLENT în dicționar înseamnă: a folosi forța pentru a cauza vătămare sau daune cuiva 
sau la ceva. Ar trebui să cauzăm daune și vătămare împărăției întunericului. Altă definiție este 
încercarea de a ataca pe cineva sau ceva din cauza mâniei. Deci aducerea de daune împărăției 
întunericului ar trebui să fie motivată de mânie. 
 

 Ai observat că în Biblie, toți oamenii care au avut parte de o minune, au fost oameni agresivi 
spiritual? Ex: orbul de pe marginea drumului, femeia cu problema de sânge (tenacitate), cei 4 
oameni purtând un prieten pe o targă. Cei mai mulți creștini ar fi spus: ”Trebuie să nu fie voia 
Domnului, poate în altă zi sau altă dată. Dacă este voia Domnului, se va întâmpla.” Nu, nu. Vedeți, 
când au ajuns la ușă și nu era nici o încăpere în interior, au refuzat să se dea bătuți. Aceasta este 
violența spirituală. 
 

 Fiind violent în spirit implică următoarele: 
 

a. A avea o convingere puternică -  a fi atât de încredințat și convins de ceva. 
 

b. A avea mânie împotriva situațiilor negative – Fie înot fie mă scufund, iau sau mor. Aceasta 
este atitudinea: Refuzul de a nu primi altceva decât voia lui Dumnezeu sau ce e mai bun de 
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la Dumnezeu. 
 

c. A avea o tenacitate de a merge până la capăt –disponibilitatea de a lupta, apăra sau a 
obține, atât timp cât este necesar. 

 
 Sunt o mulțime de oameni care vor să fie vindecați, care se luptă cu o boală, care s-au luptat pentru 

un timp cu aceasta, și știu multe, dar parcă trăiesc în continuare cu acel lucru. Parcă nu pot scăpa. 
Și de cele mai multe ori este din cauză că, fără a realiza, o acceptăm, devenim pasivi în acest sens și 
nu mai suntem violenți împotriva ei. Însă cei violenți spiritual iau cu forța.  

 
Marcu 11:24 (BTF2015)  
24De aceea vă spun: Tot ce doriți când vă rugați, să credeți că veți primi și veți avea.  
 

 Cuvântul a primi în rugăciunea credinței de mai sus în greacă de asemenea înseamnă a lua.  Când te 
rogi, trebuie să crezi ca iei. Știm că ne-a fost dat deja, dar de asemenea, avem un dușman care nu 
ne va lăsa să îl avem cu ușurință. De multe ori aceasta este dincolo de a primi, trebuie doar să îl iei, 
este al tău. 

 
 
a. A avea o convingere puternică 

Romani 4:19–21 (BTF2015)  
19Și, nefiind slab în credință, nu a luat în considerare propriul său trup deja mort, având aproape o sută de ani, nici starea 
moartă a pântecelui Sarei; 
20Nu a șovăit la promisiunea lui Dumnezeu, prin necredință; ci a fost tare în credință, dând glorie lui Dumnezeu; 
21Și, fiind deplin convins că, ce a promis, a fost în stare să și facă. 
  
 

 Cum a ajuns Avraam pe deplin convins? El nu a luat în considerare propriul său trup, deja mort, ci 
promisiunea lui Dumnezeu. Oprește-te în a lua în considerare circumstanțele sau trupul tău, și 
începe să iei în considerare promisiunile lui Dumnezeu pentru tine din cuvântul Său. 
 

 Cum consideri ceva? Îți fixezi atenția și te concentrezi nu pe trupul tău, sau pe simptome, sau 
circumstanțe, ci îți fixezi atenția minții pe Cuvânt. A considera este să îți fixezi mintea și atenția pe 
ceva.   
 

 Trebuie să fi pe deplin convins, nu doar partial. Sună ușor, dar nu este. Este simplu, dar nu este 
ușor. Este cel mai greu lucru de făcut. Dacă ar fi fost ușor toată lumea ar face-o.  
 

Numeri 21:4–9 (BTF2015)  
4Și au călătorit de la muntele Hor pe calea Mării Roșii, să ocolească țara lui Edom, și sufletul poporului a fost mult descurajat 
din cauza drumului. 
5Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, spunând: Pentru aceasta ne-ați făcut să ne urcăm din 
Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici urmă de apă; și sufletul nostru detestă această pâine ușoară. 
6Și DOMNUL a trimis șerpi înfocați în mijlocul poporului și au mușcat poporul și mult popor din Israel a murit. 
7De aceea poporul a venit la Moise și a spus: Am păcătuit, fiindcă am vorbit împotriva DOMNULUI și împotriva ta; roagă-te 
DOMNULUI, ca să îndepărteze șerpii de la noi. Și Moise s-a rugat pentru popor. 
8Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Fă-ți un șarpe înfocat și pune-l pe o prăjină și se va întâmpla, că fiecare om mușcat, când îl 
privește, va trăi. 
9Și Moise a făcut un șarpe din aramă și l-a pus pe o prăjină și s-a întâmplat, că dacă un șarpe a mușcat pe cineva, când acesta 
a privit șarpele de aramă, a trăit. 
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 Ei erau mușcați de șerpii care erau peste tot. Dumnezeu le spune să-și ia ochii de la șerpi și să își 

pună ochii pe acel șarpe de aramă. De ce aramă? În cort, tot mobilierul de aramă, din curtea 
exterioară avea de-a face cu judecata păcatului. Toate celălalte mobiliere care aveau de-a face cu 
prezența Domnului erau din aur. Arama este un simbol al păcatului care este judecat. Stâlpul acela, 
unde șarpele de aramă era ridicat, însemna că păcatul și boala urmau să fie judecate. 
 

 Cuvântul privește din versetul de mai sus este cuvântul evreiesc nabat și înseamnă să privești cu 
intensitate, să îți fixezi ochii și atenția pe ceva, iată, ia în considerare, privește-l.  
 

 În mijlocul durerii, Dumnezeu le spune oamenilor: nu vă uitați la ceea ce este în jurul vostru, nu 
acordați atenție durerii, trupului vostru, la ce auziți, la ce vedeți, la ceea ce simțiți că se mișcă 
printre picioarele voastre, ci uitați-vă la șarpele de aramă ridicat. Pare ușor, dar încearcă să te pui în 
locul lor. Ai văzut vreodată un șarpe veninos sau un păianjen mare venind spre tine? Sau având 
senzația că se târăște pe tine? Crezi că este ușor să te uiți în sus la un stâlp? 
 

Ioan 3:14-15 (BTF2015)  
14Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului; 
15Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață eternă. 
 

 Șarpele de aramă era un tip și o umbra a ceea ce Isus urma să facă pentru noi. Isus a fost ridicat pe 
cruce și judecat.  El a devenit păcat și blestem pentru noi. 

 
Ioan 12:31–32 (BTF2015)  
31Acum este judecata acestei lumi; acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară. 
32Și eu, dacă voi fi ridicat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. 
 

 Contextul pasajului de mai sus este judecata.  Deci când Isus spune că va atrage totul asupra Lui El 
nu se referă la oameni (care nu este în traducerea originală) ci toată judecata. Toată judecata va fi 
absorbită în Isus. 
 

 Dacă oamenii din Israel puteau primi viață și vindecare doar uitându-se la șarpele de aramă, cu cât 
mai mult ar trebui să fim vindecați când ne uităm la ceea ce Isus Hristos a făcut pe cruce. 
 

 Credința este a fi pe deplin convins de ceva ce nu poți vedea.  
 
2 Corinteni 4:16–18 (BTF2015)  
16De aceea nu ne descurajăm; dar deși omul nostru de afară piere, totuși omul dinăuntru este înnoit zi de zi. 
17Fiindcă necazul nostru ușor, care este pentru o clipă, lucrează pentru noi, mai presus de orice, o greutate eternă de glorie; 
18În timp ce noi nu ne uităm la cele văzute, ci la cele nevăzute, fiindcă cele care sunt văzute sunt trecătoare, dar cele 
nevăzute sunt eterne. 
 

 Necazurile creează mai multă glorie și putere dacă ne uităm la promisiunile nevăzute ale Domnului 
în mijlocul problemelor. Ele lucrează ceva în noi. 

 
 
b. A avea mânie împotriva lucrărilor întunericului 

 Mulți creștini au încetat din a mai fi mânioși împotriva lucrărilor întunericului. Ei văd mânia ca un 
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lucru negativ. Îi face pasivi. Când încetezi să fi mânios pe ceva, începi sa îl accepți. Când începi să 
tolerezi ceva, îl accepți și ceea ce accepți te va domina! 
 

 Noi trebuie să fim motivați de mânie. Trebuie să devenim mânioși din nou! 
 

Romani 12:9 (BTF2015)  
9Dragostea să fie neprefăcută. Detestați ceea ce este rău; lipiți-vă de bine. 
 
Proverbe 8:13 (BTF2015)  
13Teama de DOMNUL este să urăști răul; eu urăsc mândria și aroganța și calea rea și gura perversă.  
 

 Noi credem că ura sau mânia sunt un lucru rău. Dar nu sunt întotdeauna doar atunci când vine 
vorba despre rău și întuneric. Vorbesc despre sărăcie, boală, lipsă, etc. Când vezi de unde vine, te 
va face mânios. 

 
Romani 5:12 (BTF2015)  
12Din această cauză, așa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea prin păcat; și astfel moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit;—  
 

 Când ne gândim să urâm răul, ne gândim imediat la ura păcatului sau acțiunilor păcătoase. Și urâm 
păcatul, corect? Dar să luăm boala. Cum a apărut boala în lume? Majoritatea oamenilor urăsc 
păcatul, dar boala am învățat să trăim cu ea. Am învățat să o tolerăm și să o acceptăm. Am învățat 
să trăim și să ne gestionăm viața în jurul ei. Am învățat să îi facem față.  
 

 Romani 5:12 spune că atunci când păcatul a intrat în lume, prin păcat moartea a intrat și ea în lume 
și s-a răspândit tuturor oamenilor. Boala, sărăcia, lipsa sunt o formă a morții. Când păcatul a intrat 
în lume, a deschis ușa morții, morții spirituale. De ce urâm păcatul, dar tolerăm boala și lipsa, care 
sunt de asemenea lucrări ale diavolului? Asta nu ar trebui să fie. Cum se uită Dumnezeu la păcat, 
boală și lipsă? Le acceptă și o tolerează? Îi plac? Dumnezeu urăște păcatul. Dacă boala, corupția și 
lipsa au venit împreună cu păcatul, aceasta înseamna că El are aceasi atitudine împotriva acestora 
precum are împotriva păcatului. 
 

 Trebuie să învățăm să ne uităm la boală și lipsă în același fel cum ne uităm la păcat, ca un inamic. 
Moartea este un inamic al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că boala este un inamic al lui 
Dumnezeu la fel ca și păcatul. Lipsa este un inamic al lui Dumnezeu la fel cum și păcatul este. Toate 
acestea sunt inamicii lui Dumnezeu.  
 

 Dumnezeu Însuși numește boala și lipsa un blestem în Deuteronom 28. Auzi oameni spunând că 
boala și lipsa sunt un fel de binecuvântare, că Dumnezeu câteodată le folosește pentru a face o 
lucrare în inima noastră. Nu, nu, boala este un blestem și o lucrare a diavolului. 

 
Deuteronom 28:15–68 (BTF2015)  
15Dar se va întâmpla, dacă nu vei da ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să iei seama și să împlinești toate 
poruncile lui și statutele lui, pe care ți le poruncesc astăzi, că toate blestemele acestea vor veni peste tine și te vor ajunge. 
16Blestemat vei fi în cetate și blestemat în câmp. 
17Blestemat va fi coșul tău și blestemată covata ta. 
18Blestemat va fi rodul trupului tău și rodul țării tale, fătul vacilor tale și turmele oilor tale. 
19Blestemat vei fi când intri și blestemat când ieși. 
20DOMNUL va trimite peste tine blestem, chinuire și mustrare, peste orice îți vei pune mâna să faci, până când vei fi nimicit 
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și până când vei pieri repede, din cauza stricăciunii faptelor tale, prin care m-ai părăsit. 
21DOMNUL va face ciuma să se lipească de tine, până când te va nimici din țara în care intri să o stăpânești. 
22DOMNUL te va lovi cu mistuire și cu febră și cu inflamare și cu arsură puternică și cu sabie și cu tăciune în grâu și cu 
mană; și ele te vor urmări până vei pieri. 
23Și cerul tău care este deasupra capului tău va fi aramă, și pământul care este sub tine, fier. 
24DOMNUL va face ploaia peste țara ta, pulbere și praf, ele vor coborî din cer asupra ta, până când vei fi nimicit. 
25DOMNUL va face să fii bătut înaintea dușmanilor tăi, vei ieși împotriva lor pe o cale și vei fugi dinaintea lor pe șapte căi și 
vei fi alungat în toate împărățiile pământului. 
26Și trupul tău mort va fi hrană pentru toate păsările cerului și fiarele pământului și nimeni nu le va speria. 
27DOMNUL te va lovi cu ulcerele Egiptului și cu tumori și cu crustă și cu pecingine, de care nu te poți vindeca. 
28DOMNUL te va lovi cu nebunie și cu orbire și cu înmărmurire a inimii, 
29Și vei bâjbâi în miezul zilei, precum bâjbâie orbul în întuneric, și nu vei prospera în căile tale și vei fi mereu oprimat și 
prădat în toate zilele, și nimeni nu te va salva. 
30Te vei logodi cu o femeie și un alt bărbat se va culca cu ea, vei zidi o casă și nu vei locui în ea, vei sădi o vie și nu vei aduna 
strugurii din ea. 
31Boul tău va fi înjunghiat înaintea ochilor tăi și nu vei mânca din el, măgarul tău va fi luat dinaintea feței tale cu violență și nu 
îți va fi înapoiat; oile tale vor fi date dușmanilor tăi și nu vei avea pe nimeni ca să le salveze. 
32Fiii tăi și fiicele tale vor fi dați altui popor și ochii tăi vor privi și se vor topi de dor după ei toată ziua și nu va fi nicio putere în 
mâna ta. 
33O națiune, pe care nu o cunoști, va mânca rodul țării tale și toate muncile tale; și vei fi doar oprimat și zdrobit 
întotdeauna; 
34Astfel că vei înnebuni la priveliștea pe care ochii tăi o vor vedea. 
35DOMNUL te va lovi la genunchi și la picioare, de la talpa piciorului tău până în creștetul capului tău, cu un ulcer rău care 
nu poate fi vindecat. 
36DOMNUL te va duce pe tine și pe împăratul tău, pe care îl vei pune peste tine, la o națiune pe care nu ai cunoscut-o nici tu 
nici părinții tăi și acolo vei servi altor dumnezei, lemn și piatră. 
37Și vei deveni o înmărmurire, un proverb și o zicătoare, între toate națiunile unde te va conduce DOMNUL. 
38Vei duce multă sămânță la câmp și vei strânge puțin, pentru că o va mistui lăcusta. 
39Vei sădi vii și le vei lucra, dar nu vei bea nici din vin, nici nu vei strânge strugurii, pentru că viermii îi vor mânca. 
40Vei avea măslini în toate ținuturile tale, dar nu te vei unge cu untdelemn, pentru că măslinul tău își va lepăda rodul său. 
41Vei naște fii și fiice, dar nu te vei bucura de ei, pentru că vor merge în captivitate. 
42Lăcusta va mistui toți copacii tăi și rodul țării tale. 
43Străinul care este la tine se va înălța peste tine foarte sus; și tu vei coborî foarte jos. 
44El îți va împrumuta și tu nu îi vei împrumuta, el va fi capul, iar tu vei fi coada. 
45Mai mult, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor urmări și te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că nu ai dat 
ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să păzești poruncile lui și statutele lui, pe care ți le-a poruncit. 
46Și ele vor fi peste tine și peste sămânța ta pentru totdeauna, ca un semn și ca o minune. 
47Pentru că nu ai servit DOMNULUI Dumnezeul tău cu bucurie și cu veselie a inimii, pentru abundența în toate; 
48De aceea vei servi pe dușmanii tăi, pe care îi va trimite DOMNUL împotriva ta, în foame și în sete și în goliciune și în lipsă 
de toate, și el va pune un jug de fier pe grumazul tău, până te va nimici. 
49DOMNUL va aduce împotriva ta o națiune de departe, de la marginea pământului, precum zboară acvila; o națiune a cărei 
limbă nu o vei înțelege; 
50O națiune aspră la înfățișare, care nu se uită la fața bătrânilor, nici nu arată favoare tânărului, 
51Și va mânca rodul vitelor tale și rodul țării tale, până vei fi nimicit, care nu îți va lăsa nici grâu, nici vin, nici untdelemn, nici 
fătul vacilor tale, nici turmele oilor tale, până te va nimici. 
52Și te va asedia în toate porțile tale în toată țara ta, până se vor prăbuși zidurile tale înalte și întărite, în care te-ai încrezut; și 
te va asedia în toate porțile tale în toată țara ta, pe care ți-a dat-o DOMNUL Dumnezeul tău. 
53Și, în asediul și în strâmtorarea cu care te vor chinui dușmanii tăi, vei mânca rodul propriului tău trup, carnea fiilor tăi și a 
fiicelor tale pe care ți-i va da DOMNUL Dumnezeul tău, 
54 Astfel încât ochiul bărbatului plăpând și foarte delicat printre voi, va fi rău față de fratele său și față de soția sânului său și 
față de rămășița copiilor săi, pe care îi va lăsa, 
55Astfel încât nu va da niciunuia dintre ei din carnea copiilor săi, pe care o va mânca el, pentru că nu i-a rămas nimic în 
asediul și în strâmtorarea cu care te vor chinui dușmanii tăi, în toate porțile tale. 
56Femeia plăpândă și delicată dintre voi, care nu ar fi cutezat să pună talpa piciorului ei pe pământ, din delicatețe și 
sensibilitate, ochiul ei va fi rău față de soțul sânului ei și față de fiul ei și față de fiica ei, 
57Și față de fătul ei, care iese dintre picioarele ei, și față de copiii ei, pe care îi va naște, pentru că în lipsă de toate îi va mânca 
în ascuns, în asediul și în strâmtorarea cu care te va chinui vrăjmașul tău în porțile tale. 
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58Dacă nu vei lua seama să împlinești toate cuvintele acestei legi, care sunt scrise în această carte, ca să te temi de numele 
acesta glorios și înfricoșător, DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, 
59Atunci DOMNUL va face îngrozitoare plăgile tale și plăgile seminței tale, plăgi mari și îndelungate, cu boli rele și 
îndelungate. 
60Mai mult, el va aduce asupra ta toate bolile Egiptului, de care te-ai temut; și ele se vor lipi de tine. 
61De asemenea, fiecare boală și fiecare plagă, care nu este scrisă în cartea acestei legi, pe ele DOMNUL le va aduce asupra 
ta, până vei fi nimicit. 
62Și veți fi lăsați puțini la număr, deși erați mulți ca stelele cerului, pentru că ai refuzat să asculți de vocea DOMNULUI 
Dumnezeul tău. 
63Și se va întâmpla, precum DOMNUL s-a bucurat de voi să vă facă bine și să vă înmulțească, tot astfel DOMNUL se va 
bucura de voi să vă nimicească și să vă facă de nimic; și veți fi smulși din țara în care intri ca să o stăpânești. 
64Și DOMNUL te va împrăștia printre toate popoarele, de la o margine a pământului până la cealaltă; și acolo vei servi altor 
dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut, nici tu, nici părinții tăi, lemn și piatră. 
65Și printre aceste națiuni nu vei avea liniște, nici talpa piciorului tău nu va avea odihnă, ci DOMNUL îți va da acolo o inimă 
cutremurată și ochi care se topesc și tristețe a minții, 
66Și viața ta va atârna în îndoială înaintea ta, și te vei teme noaptea și ziua și nu vei avea siguranță pentru viața ta, 
67Dimineața vei spune: De ar fi seară! Și seara vei spune: De ar voi Dumnezeu să fie dimineață! De teama inimii tale, de care 
te vei teme, și de priveliștea, pe care ochii tăi o vor vedea. 
68Și DOMNUL te va întoarce în Egipt cu corăbii, pe calea despre care ți-am vorbit: Să nu o mai vezi; și acolo veți fi vânduți 
dușmanilor voștri ca robi și roabe și nimeni nu vă va cumpăra. 
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