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Cum să crezi 

10. Oamenii violenți iau împărăția cu forța  

b. A dezvolta mânie împotriva situațiilor negative 

 Știi că diavolul lucrează cu boala în același fel cum lucrează cu păcatul în viața noastră. Cum 
lucrează diavolul cu păcatul în viața ta? Ce face el ca să te facă să păcătuiești mai mult? Te ispitește. 
Dacă vrea să te facă să păcătuiești, va aduce o ispită. Întrebare: Când ai fost ispitit, ai și păcătuit 
deja? Nu. Nu ai păcătuit. Când acea ispită devine păcat? Când începi să te gândești la ea, începi să 
acționezi pe baza ei, începi să te supui pe tine însuți ei. Acea ispită dă naștere păcatului. 
 

 Diavolul lucrează în același mod cu boala. Simptomele sunt pentru boală ceea ce ispitele sunt 
pentru păcat. Pentru a te îmbolnăvi, diavolul va avea nevoie de permisiunea ta, de acceptul tău. În 
același fel, accepți ispita pentru a comite păcatul, trebuie să accepți simptomele să devi bolnav. 
Problema este că majoritatea oamenilor știu că trebuie să reziste păcatului și ispitei, dar când 
simptomele de boală vin în trupul lor, ei pur și simplu le acceptă și le invită chiar. Ei spun ceva de 
genul: Oh, sunt doar bolnav. Spunând asta, se supun pe ei înșiși, acceptă simptomele și în acel 
moment, dau naștere bolii.  
 

 Poate diavolul să te forțeze să păcătuiești? Nu. Poate diavolul să te facă să faci ceva? Vestea bună 
este că așa cum diavolul nu te poate forța să păcătuiești, el nu te poate forța să fii bolnav. Tu 
trebuie să accepți și să îi dai permisiunea. Noi îi dăm bolii permisiune acceptând simptomele. De 
aceea trebuie să devenim din nou agresivi împotriva a ceea ce diavolul ne aruncă în cale. Trebuie să 
învățăm să rezistăm simptomelor și să declarăm cuvântul lui Domnezeu.   
 

 Este mai ușor să scapi de boală în etapele inițiale și mai greu să scapi după ce boala s-a instalat.  
 

 Oamenii spun: “De ce Dumnezeu a permis asta? De ce Dumnezeu a permis boala sau tragedia în 
viața mea?” Aici este adevărul, Dumnezeu nu permite nimic. Noi permitem. În Împărăția lui 
Dumnezeu, Isus a spus în Matei 16:19: 
 

Matei 16:19 (BTF2015)  
19Și îți voi da cheile împărăției cerului; și orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; și orice vei dezlega pe pământ, va fi 
dezlegat în cer.  
 

 Ce faci cu niște chei? Închizi și deschizi. Tot ceea ce permiți aici pe pământ, va trebui să fie permis și 
în tărâmul spiritual. Tot ceea ce interzici aici pe pământ, va trebui să fie interzis în tărâmul spiritual. 
Deci, dacă boala a venit în trupul tău, acesta nu este Dumnezeu cel care i-a permis, ci noi aici i-am 
permis. Și în tărâmul spiritual, Dumnezeu trebuie să îi permită. Diavolul are permisiunea, noi i-am 
dat-o. Diavolul lucrează numai cu permisiune. El are nevoie de permisiunea ta să te facă sărac, 
bolnav și deprimat. El nu te poate forța să fii deprimat. Undeva ai ales și i-ai dat permisiunea pentru 
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depresie în viața ta.  
 
   Cum obține el permisiunea noastră? Desigur, noi nu îi vom oferi permisiunea conștient. El știe 

exact cum să ne inșele astfel încât să obțină permisiunea noastră fără ca noi să nici nu ne dăm 
seama. Prima cale să obțină permisiunea noastră este prin cuvintele noastre. Marcu 11:23 spune că 
veți avea ceea ce spuneți. Așa exersezi autoritatea. Noi dăm permisiune prin cuvintele noastre.  
 

 Tu știi că oamenii spun cuvinte ușoar ca: “Dacă voi intra într-o cameră și este un virus acolo, sigur îl 
voi lua.” Spunând asta, deja ai deschis ușa. Ai folosit propria ta cheie și ai deschis ușa.  
 

 Suntem bombardați de necredință și moarte tot timpul în jurul nostru prin cei iubiți, prin emisiuni, 
chiar și prin cele mai inocente. Dacă te expui la acestea, ele ajung în inima ta, și de acolo din 
lăuntrul inimi tale, gura ta vorbește și dă acces la aceste gânduri. Strategia diavolului este să te 
expună, să auzi, să vezi moartea, necredința, boala, lipsa, panica, orice tip de mizerie. Astfel ele 
ajung in înima ta, exact cum ajung și cuvintele.  
 

 Noi dăm permisiunea noastră prin cuvintele pe care le vorbim sau cuvintele pe care alții ni le spun. 
Autoritatea se exersează prin cuvinte. 
 

Isaia 54:17 (BTF2015)  
17Nicio armă formată împotriva ta nu va prospera; și fiecare limbă ce se va ridica împotriva ta în judecată o vei condamna. 
Aceasta este moștenirea servitorilor DOMNULUI și dreptatea lor este de la mine, spune DOMNUL.  
 

 Versetul de mai sus spune că atunci când un cuvânt este ridicat împotriva ta prin judecată, tu 
trebuie sa îl condamni. Dacă nu condamni cuvântul, acesta devine o armă împotriva ta. Exemplu: 
mergi la doctor și doctorul începe să te examineze ca de obicei, punându-ți întrebări și istoricul tău. 
Dacă bunicul sau tatăl sau fratele tău au avut cancer, lasă-mă să-ți spun că și tu ai 85% șansa să îl 
contactezi de asemenea. În acel moment, doctorul spune un cuvânt de judecare asupra ta. Ce ar 
face majoritatea oamenilor? L-ar asculta, și nu ar spune nimic înapoi. Și în acel moment, va deveni 
o armă împotriva ta. 
 

 Tu ai responsabilitatea să anulezi acel cuvânt. Tu poți spune: “Domnule doctor, mulțumesc, dar nu 
mulțumesc. Știu că tu doar încerci să-ți faci treaba, și apreciez aceasta, dar eu trăiesc sub o altă 
lege. Dumnezeu trăiește în mine, eu sunt copilul lui Dumnezeu și el ma ține într-o stare perfect 
sănătoasă.” 
 

 Tu ai putea spune: ”Nu voi spune nimic, astfel incât să nu jignesc pe cineva, dar înlăuntrul meu, nu 
voi accepta acest lucru.” Dacă nu spui nimic, din start tu accepți acest lucru. În grădina Eden când 
Eva a fost ispitită, Adam a fost lângă ea și nu a spus nimic. Nefăcând nimic, el i-a dat autoritate 
diavolului. În Luca 4:6, când diavolul l-a ispitit pe Isus, I-a spus că îi va da toată gloria si dominația, 
pentru că lui i-a fost data. De către cine? De către Adam.  
 

 Nu există un loc neutru în Împărăția lui Dumnezeu. Nu există. Noi trebuie sa învățăm să creștem 
înlăuntrul nostru, stând în picioare înlăuntrul nostru și declarând și spunând NU. Rămânând pasiv si 
tăcuți , noi îi dăm permisiune diavolului. 

 
Efeseni 4:26–27 (BTF2015)  
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26Mâniați-vă și nu păcătuiți; să nu apună soarele peste furia voastră, 
27Nici nu dați loc diavolului. 
 
 

 Pavel citează aici Psalmul 4:4 unde contextul este să fi furios și deranjat împotriva nedreptății, 
minciunii și orgoliului. Există o mânie sfântă. Isus a fost mânios atunci când a alungat afară pe 
schimbătorii de bani  din templu cu bice, dar El nu a păcătuit. 

 
Marcu 3:4–5 (BTF2015)  
4Și le-a spus: Este legiuit a face bine în sabate, sau a face rău? A salva viața, sau a ucide? Dar ei tăceau. 
5Și uitându-se împrejur la ei cu mânie, fiind mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: Întinde-ți mâna. Și el a 
întins-o; și mâna lui a fost refăcută complet, ca cealaltă. 
  
 

 A fost o mânie împotriva răului. În Matei 17 cu băiatul posedat de demon, pe care ucenicii nu au 
putut să-l vindece, El s-a mâniat și a zis: „ Pentru cât timp am să mai fiu cu voi?” 
 

 Dacă este o mânie împotriva oamenilor, atunci este păcat. Dar dacă este o mânie împotriva răului, 
nu pierde acest tip de mânie. Nu lăsa soarele să apună peste ea. Efeseni 4:27 spune să nu dai nici 
un loc sau oportunitate diavolului. În momentul în care încetezi să te mai mâni pe el sau pe boală 
sau lipsă, tu îi dai loc și oportunitate. 
 

 Ceea ce tolerezi, vei accepta. Ceea ce accepți, va domina. Noi trebuie să învățăm să cultivăm acel 
tip de mânie.  

 
 
c. A  avea tenacitatea de a lupta 

 Tenacitatea este dorința și perseverența de a lupta, apăra sau a obține pentru cât de mult timp 
este nevoie.  
 

 Tenacitatea este echivalentă cu credința. 
 
Luca 18:1–8 (BTF2015)  
1Și le-a spus o parabolă, că ar trebui să se roage totdeauna și să nu se descurajeze, 
2Spunând: Era într-o cetate un judecător, care nu se temea de Dumnezeu și pe om nu îl respecta; 
3Și era o văduvă în acea cetate; și a venit la el, spunând: Fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. 
4Și a refuzat pentru un timp; dar după acestea a spus în el însuși: Chiar dacă nu mă tem de Dumnezeu, nici pe om nu îl 
respect, 
5Totuși, pentru că această văduvă mă tulbură, am să îi fac dreptate, ca nu cumva să mă sâcâie cu neîncetata ei venire. 
6Și Domnul a spus: Auziți ce spune judecătorul nedrept. 
7Și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, deși rabdă îndelung în ce îi privește? 
8Vă spun că le va face repede dreptate. Cu toate acestea, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? 
 

 Femeia din acest pasaj a obținut ceea ce își dorea, pentru că a fost perseverentă și agresivă. Poți 
observa în versetul 8 că Isus caută credință. Acea femeie a avut credință.  
 

 Nu contează cantitatea credinței, ci calitatea ei. În Matei 17:20, Isus a spus că dacă ai credință CÂT 
un grăunte de muștar, vei spune oricărui munte să se mute, și se va muta. 
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 Ce este atăt de specific în legătură cu bobul de muștar încât Isus îl compară cu credința? Sămânța 
de muștar este cea mai mică sămânță, deci nu este mare în cantitate. Oricum, are o calitate diferită 
de multe alte semințe de pe pământ. Semințele de muștar cresc în orice climat, în orice sezon, cald, 
rece, uscat sau umed. Acestea cresc în sudul Africii, în Alaska, și în orice loc și cu orice fel de 
pământ. Nu este afectată de nici o molimă, nici nu va muri din cauza secetei. Este foarte FLEXIBILĂ! 
Nimic nu pare să împiedice creșterea ei, nici capacitatea tenace de a produce  o cultură oriunde pe 
pământ, și chiar a fost aleasă ca prima plantă cultivată experimental în spațiu în următoarea 
misiune pe lună! 
 

 Semința de muștar doar ignoră circumstanțele și continuă. 
 

 Semința de muștar se mai numește O SEMINȚĂ PROBLEMATICĂ. Sunt sigur că mulți fermieri vor 
atesta acest fapt. Este dificil să scapi de ea. Crește ca buruienile peste tot și produce o mulțime de 
alte semințe.  
 

 Credința noastră ar trebui să fie la fel de tenace și rezistentă împotriva circumstanțelor. Ori de câte 
ori vedeți în Biblie (în special în Noul Testament), expresia „credință MICĂ”, termenul grecesc 
pentru MICĂ (Matei 6:30; 8:26; 14:31) este oligopistos și înseamnă, de asemenea, de scurtă durată 
sau slabă. Se referă, de asemenea, la durată și intensitate, pe lângă cantitate. Exemplu: Petru 
mergând pe apă. Credința lui a fost mică, în sensul că a fost scurtă. A încetat să creadă în scurt 
timp. 

 
 Cuvântul grecesc pentru „credință MARE” este tosoutos și înseamnă, de lungă durată sau 

puternică. Credința mare este o credință tenace care începe și refuză să renunțe până când 
primește rezultatul. 
 

 Expresia „neîncetata venire” în versetul 5, nu înseamnă a veni și a pleca, sau a cere și a implora de 
mai multe ori. În greacă, expresia este eis telos erchomai și înseamnă să vină, să fie setată până la 
sfârșit. Vii și ești setat până la sfârșit. Văduva nu a venit din nou și din nou la ușa judecătorului. În 
schimb, s-a plantat la ușa lui și a spus: nu voi pleca, nu am să renunțat și nu mă voi opri până nu 
obțin ceea ce îmi aparține.  
 

 Cum obții acea tenacitate? Credința este ca un muschi.  
 

Luca 17:5–10 (BTF2015)  
5Și apostolii au spus Domnului: Mărește-ne credința. 
6Iar Domnul a spus: Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune acestui sicomor: Dezrădăcinează-te și 
sădește-te în mare; și ar asculta de voi. 
7Dar care dintre voi, având un rob arând sau păstorind vitele, îi va spune îndată după ce vine din câmp: Mergi și șezi la masă? 
8Și nu îi va spune mai degrabă: Pregătește-mi ceva să mănânc și încinge-te și servește-mi, până voi mânca și voi bea; și după 
acestea, vei mânca și vei bea tu? 
9Îi mulțumește acelui rob, pentru că a făcut ce îi fusese poruncit? Consider că nu. 
10Tot așa și voi, când veți fi făcut toate cele poruncite vouă, să spuneți: Suntem robi nefolositori, am făcut ce era datoria 
noastră să facem. 
  
 

 Se pare că ucenicii au avut aceeași noțiune despre credință în termeni de cantitate, la fel ca și noi. 
Dar Isus vorbește din nou despre rezistența seminței de muștar.  
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 Când ne naștem, toți avem același număr X de mușchi. Dar care este diferența dintre un culturist și 

tu? Și-a petrecut o mare cantitate de ore în sala de gimnastică, flexând mușchii și ridicând greutăți. 
Nu poate să-și pună mâinile pe mine și să-mi dea mușchii. Trebuie să merg la sală și îi construiesc. 
 

 Ce se întâmplă dacă acel culturist are un accident de mașină și stă în spital 6 luni? Ce se întâmplă cu 
mușchii lui? Se micșorează și devin slabi. Cu credința noastră este același lucru. Trebuie să vedem 
fiecare încercare sau boală ca o oportunitate de a ne exersa credința și de a ne bucura. 
 

 În versetele 7-10, Isus pare să schimbe subiectul, dar El nu este așa. El este încă pe același subiect și 
compară credința noastră cu un servitor care nu se odihnește niciodată. După arat sau tuns oaile, 
atunci vine și servește stăpânul cu mâncare.  

 
 
Legea de bază a Împărăției 

Marcu 4:1–20 (BTF2015)  
1Și a început din nou să îi învețe lângă mare; și s-a adunat la el o mare mulțime, astfel că el s-a urcat într-o corabie și ședea pe 
mare; și toată mulțimea era lângă mare, pe uscat. 
2Și îi învăța multe lucruri în parabole și le-a spus în doctrina lui: 
3Dați ascultare; Iată, a ieșit un semănător să semene; 
4Și s-a întâmplat, că pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum și păsările cerului au venit și au mâncat-o. 
5Și alta a căzut pe un loc pietros, unde nu a avut pământ mult; și îndată a răsărit, pentru că nu a avut adâncime a pământului; 
6Dar când răsărit soarele, a fost pârlită; și pentru că nu a avut rădăcină s-a uscat. 
7Și alta a căzut printre spini și spinii au crescut și au înăbușit-o și nu a dat rod. 
8Și alta a căzut pe pământ bun și a dat rod, crescând și înmulțindu-se; și a adus, una treizeci și una șaizeci și una o sută. 
9Și le-a spus: Cel ce are urechi de auzit, să audă. 
10Și când a fost singur, cei ce erau în jurul lui cu cei doisprezece l-au întrebat despre parabolă. 
11Și le-a spus: Vouă vă este dat să cunoașteți misterul împărăției lui Dumnezeu; dar pentru cei de afară, toate acestea sunt 
făcute în parabole; 
12Ca văzând, ei să vadă și să nu priceapă; și auzind, să audă și să nu înțeleagă; ca nu cumva să se întoarcă și păcatele lor să le 
fie iertate. 
13Și le-a spus: Nu pricepeți această parabolă? Și cum veți cunoaște toate parabolele? 
14Semănătorul seamănă cuvântul. 
15Și aceștia sunt cei de lângă drum, unde cuvântul este semănat; dar după ce au auzit, vine îndată Satan și ia cuvântul ce 
fusese semănat în inimile lor. 
16Și la fel, aceștia sunt cei semănați pe locul pietros; care, după ce au auzit cuvântul, îl primesc îndată cu veselie; 
17Și nu au rădăcină în ei înșiși și țin doar un timp; după aceea, când se ridică necaz sau persecuție din cauza cuvântului, 
îndată se poticnesc. 
18Și aceștia sunt cei semănați printre spini, care aud cuvântul, 
19Și îngrijorările acestei lumi și înșelătoria bogățiilor și poftele altor lucruri, intrând, înăbușă cuvântul și cuvântul devine 
neroditor. 
20Și aceștia sunt cei semănați pe pământ bun, care aud cuvântul și îl primesc și aduc rod, unul treizeci, unul șaizeci și unul o 
sută. 
  
 

 În mod tradițional, această parabolă a fost interpretată, ca referindu-se mai ales la necredincioșii 
care aud Evanghelia. Semănătorul este Dumnezeu și credincioșii, cuvântul este Evanghelia (că Isus a 
murit pentru păcatele noastre) și 4 tipuri de pământ sunt necredincioși. A patra categorie de 
pământ sunt acei necredincioși care primesc Evanghelia și apoi umblă în sfințenie, făcând fapte 
bune.  
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 Această interpretare este în regulă, dar această parabolă se referă și la credincioși. După ce vei auzi 

ce am de spus, vei ajunge să crezi că, în realitate, se adresează mai mult creștinilor decât 
necredincioșilor. 
 

 Ca și creștini, noi nu suntem doar mântuiți de iad și asta este, așteptăm noul cer și pământ nou. 
Este ca și cum am spune că Dumnezeu doar a eliberat poporul Israel din Egipt și nu spunem nimic 
despre Canaan. Principalul lucru a fost Canaanul, nu ieșirea din Egipt. Canaanul nostru spiritual este 
Evanghelia aplicată, dovedită și lucrătoare aici pe pământ.  
 

 Această parabolă este despre cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu versetul 13, să subliniem 
pretutindeni sintagma „cuvântul” și cuvântul „auzi”. 

 
 Să observăm câteva lucruri în pasajul de mai sus: 

 
o Toată lumea aude cuvântul. Isus vorbește în această parabola despre oameni care aud 

cuvântul. Există 4 tipuri diferite de pământ, dar toate aceste 4 categorii de oameni AU 
AUZIT cuvântul. 
 

o 3 din cele 4 categorii nu au dat roadă. Aceasta înseamnă că aceste 3 categorii de oameni au 
primit 0 răspunsuri la rugăciuni. Nimic din ceea ce se rugau nu s-au împlinit. Niciun rezultat.  
Doar ultima categorie de pământ, terenul bun, a avut rod, dar chiar și rodul acesta era în 3 
nivele diferite: 30%, 60%, și 100%. 

 
o Din moment ce unii au fost capabili să aduca 100% rod din cuvântul lui Dumnezeu care a 

ajuns la urechile lor, aceasta înseamnă că este posibil. Mai mult, aceasta înseamnă 
împlinirea completă a ceea ce cuvântul lui Dumnezeu promite. 

 
o Scopul acestei pilde este să ne învețe cum să fim pământ bun. Acesta este motivul pentru 

care Isus spune această pildă. El nu ne învață astfel încât să fim pământul de lângă drumului, 
pământul spinos sau pământul pietros. El ne învață cum să învățăm să primim corect 
cuvântul lui Dumnezeu și să putem să-l protejăm și să-l lăsăm să crească, astfel încât 
cuvântul lui Dumnezeu să poată da roade în viața noastră. Acesta este scopul.  

 
 Acum, să revenim la versetul 13. Isus și-a ales întotdeauna cu atenție cuvintele. Trebuie să știi asta 

despre El. Fiecare cuvânt contează. El spune în acest verset: „Nu înțelegeți această pildă? Cum veți 
înțelege atunci toate pildele? " Evident, Isus spune că această pildă este o piatră de temelie 
esențială și o perspectivă esențială pentru toate celelalte învățături pe care El le-a dat. Acesta este 
un hub crucial. El ne explică un proces, care dacă îl vei rata, vei înțelege greșit și vei interpreta 
greșit toate celelalte pilde.  
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