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Legea de bază a Împărăției 

1. Semănătorul și Cuvântul 

 În versetul 14, El începe spunând: “Sămănătorul semăna cuvântul.” Cine este semănătorul? Ei bine, 
semănătorul este initial Isus, deoarece este cuvântul lui Dumnezeu.   
 

Isaia 55:11 (BTF2015)  
11Tot așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine gol, ci va împlini ceea ce îmi place și va 
prospera în lucrul la care l-am trimis.  
 

 Dar există și alți semănători. Eu sunt un semănător, iau cuvântul lui Dumnezeu care mi-a fost dat și 
îl semăn în inimile oamenilor. Există mulți semănători. Unii sunt semănători înțelepți, alții mai puțin  
înțelepți. Cu toate acestea, din ceea ce învață Isus se pare că această pildă are mai mult de-a face 
cu tipul de pământ decât cu semănătorul. Cea mai mare problemă este modul în care cuvântul lui 
Dumnezeu este primit, și nu atât de mult cum este trimis. Tu trebuie să îl auzi într-un mod corect  și 
să îl primești corect. Exemplu: Dacă cineva te-ar întreaba după masa de duminică despre ce a fost 
mesajul la biserică, ți-ai mai aminti ? Dar după o săptămână? 
 

 Ce este cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Cristos sau cuvântul harului care produce credință 
când îl auzim? Acel cuvântu al lui Dumnezeu este format din toate legiile pe care Dumnezeu le-a 
decretat și le-a stabilit în tărâmul spiritual, care se aplică pentru tine ca o creație nouă. Aceasta se 
referă la toate promisiunile care Dumnezeul le-a spus despre tine și au efect aici pe pământ. 
Aceasta include: pace, bucurie, prosperitate, binecuvântare, vindecare, victorie, succes, etc. De 
câte ori auzi o predică sau o învățătură, daca aceasta nu a produs în tine (încredere, speranță, 
bucurie, îndrăzneală), aceasta nu este cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 Cuvântul lui Dumnezeu este testamentul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat cu privire la moștenirea pe 
care El ne-a dat-o prin Hristos și care ne aparține aici pe pământ. Această avere este uriașă, și ne 
este dezvăluită în etape, în multiple sesiuni. 
 

 Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală în orice domeniu din viețile noastre. Întotdeauna va 
exista un conflict și un decalaj între ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune și ceea ce experiența 
(ceea ce vedem, ceea ce simțim ) spune. Cu toate acestea, nu ar trebui să lăsăm experiența să 
interpreteze Biblia, ci să lăsăm Biblia să interpreteze experiența.  
 

 Același decalaj a existat între Isus și oamenii religioși. Și același lucru este astăzi. Când spun religie, 
mă refer și la creștini. Mulți creștini interpretează Biblia în funcție de experiența lor, în loc să 
impună Bibliei să schimbe experiența. 
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 Dumnezeu vorbește întotdeauna cu un scop. Nu face niciodată risipă de cuvinte ca noi. Și tot ceea 
ce spune, El se așteaptă să se întâmple. Când El a spus în 1 Petru 2:24 că, prin rănile  lui Isus, am 
fost vindecați, El se așteaptă ca acesta să se întâmple în viețile noastre. 

 
 Acum Marcu 4:14 ne spune că semănătorul semănă cuvântul, nu cuvintele. Dumnezeu seamănă în 

inimile oamenilor același cuvânt care este deja stabilit în ceruri. Aceasta înseamnă că este convins 
că ceea ce a spus se va împlini. Dar noi trebuie să fim convinși de aceasta, de asemenea. 
 

 Există un lucru care nu este negociabil: Dumnezeu este întotdeauna de partea semănătorului și nu 
de partea diavolului luând cuvântul. Dumnezeu și diavolul au 2 planuri complet diferite pentru viața 
ta. Dumnezeu nu va spune niciodată ceva, nu va semăna un cuvânt și apoi va decide să facă altceva, 
doar pentru că ai defecte de caracter sau altceva. 

 
 
2. Cei care nu aud  

 Observați un lucru important: Isus nici nu a menționat  în această pildă pe cei care nu au auzit 
cuvântul. Dacă nu auzi cuvântul, nu ai nici măcar o posibilitate sau o șansă de a produce rod. Nici 
măcar nu ești inclus în pildă. Una dintre cele mai bune tactici și strategii ale Satanei este să te 
determine să nu auzi cuvântul. De ce? Pentru că nici măcar nu trebuie să-ți mai fure ceva. Nu ai 
primit nimic. El te va ține ocupat. Câți dintre voi știți că există întotdeauna mai multe lucruri de 
făcut decât timp?  ÎNTOTDEAUNA. Nu scrii niciodată o listă de făcut lucruri și apoi să vezi că mai 
ai la dispoziție 3-4 ore pentru a dormi sau pentru a te plimba. Și mai ales când ești pe cale să auzi 
cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 Satan știe că dacă te poate face atât de ocupat să te concentrezi pe alte lucruri și să te gândești la 
alte lucruri, atunci ești ușor de manevrat pentru el. El te poate controla și manipula. Când este 
timpul să mergi la biserică, ai la dispoziție tot felul de scuze: jocul de baseball, plecat din oraș, 
muncă, etc. Și este în regulă. Dar unii oameni nu vin la biserică de luni întregi și atunci când vin, 
este ceva de genul: Hei, nu am găsit altceva mai bun de făcut, așa că am venit la biserică.ਏ 
 

 Isus nici nu te-a menționat în această pildă deoarece nu ai o șansă în a primi ceva din cuvântul lui 
Dumnezeu.  
 

 
3. Pământul de lângă drum 

Marcu 4:15 (BTF2015)  
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.  
 

 Versetul 15 – Prima categorie de pământ. Când aud, Satan vine. Când vine Satan? Când auzi. Ai 
plecat vreodata de la biserică și ai avut o ceartă în drum spre casă? Doar ce ai avut un serviciu bun 
și ai fost în prezența Domnului și apoi ceva se întâmplă ce te distrage de la ceea ce ai auzit la 
biserică. Sau se poate întâmpla în drum spre biserică  
 

 Cât de rapid vine Satan? Mâine sau de îndată ce are timp? Biblia spune că vine IMEDIAT. De ce ar 
renunța la orice altceva și ar veni imediat la tine? Desigur, Satan nu este singur și probabil nu va 



 
2020 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                           3 | P a g e  
Website: https://eserediuc.com  

veni întotdeauna în persoană la tine, dar are mulți demoni. Dar aceasta este prima lor prioritate. 
Ori de câte ori auzi cuvântul, ei renunță la orice altceva și vin la tine. De ce ar face asta? Ce îți spune 
asta? Îți spune că ÎN OPINIA LUI SATAN, aceasta este prioritatea numărul 1.  
 

 Satan știe că, dacă nu va opri cuvântul chiar atunci, el va crește. Și dacă crește, el are o problemă. 
Pentru că atunci ai prea multă încredere și ești solid în cuvântul lui Dumnezeu și el nu te mai poate 
controla sau înșela.  
 

 Deci, când auzi, Satan vine imediat și îți dă HI5. Satan vine imediat și te face doar un pic 
inconfortabil. Satan vine imediat doar pentru că nu-i place de tine și vrea să ai parte de o zi proastă. 
Nu Nu Nu. Are o agendă foarte clară. Și Isus ne învață care este aceasta: când auzi cuvântul, Satan 
vine imediat și îndepărtează cuvântul care a fost semănat în inima ta. 
 

 Așa funcționează Împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi a fost jefuit și a pierdut lupte. Iată de 
ce . Satan vine și fură cuvântul din inima ta. Dar dacă nu ști că va veni, atunci probabil că nu îi vei 
acorda nicio atenție. Și dacă nu îi acorzi nicio atenție, vei fi jefuit.  
 

Proverbe 4:20–23 (BTF2015)  
20Fiul meu, dă atenție cuvintelor mele; apleacă-ți urechea la spusele mele. 
21Să nu se depărteze de ochii tăi; păstrează-le în mijlocul inimii tale. 
22Fiindcă ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru toată carnea lor. 
23Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea sunt ieșirile vieții. 
 

 
 Cineva ar putea spune: Ei bine, dacă este voia lui Dumnezeu ca cuvântul să fie acolo, va fi acolo. Nu 

este adevarat. Este voia lui Dumnezeu ca cuvântul Domnului să fie acolo. Semănătorul semăna 
cuvântul. Dumnezeu nu ar semăna cuvântul, dacă nu ar fi voia Lui ca si cuvânt să fie acolo. Dar asta 
nu înseamnă că cuvântul va fi automat acolo. Trebuie să-l obți și să îl păstrezi înăuntru. 
 

 Dacă nu este înăuntru sau este furat, cuvântul nu produce nimic pentru oamenii de lângă drum. 
Alții ar putea spune: “Ei bine, aceasta nu a fost voia lui Dumnezeu pentru mine să am. Dumnezeu 
știe ce face, noi doar ne încredem în El. Binecuvântat să fie Dumnezeu, El știe ceea ce face.” Ce ai 
făcut? Te-ai îndepărtat de ceea ce Dumnezeu a spus și ai intrat în ceea ce pare că face El. Cu toate 
acestea, suntem chemați să umblăm prin credință și nu prin vedere.  Ar trebui să rămânem la ceea 
ce Dumnezeu a spus, chiar dacă pare că mergi în direcția opusă.  
 

 Nu ar fi plăcut să spunem doar: O, Dumnezeu știe ce face!  Da, El știe ce face, dar nu știe ce faci 
tu. El nu înțelege de ce nu acorzi atenție acestui cuvânt care îți vine în inimă.  
 

 Într-o anumită măsură, suntem cu toții în aceeași situație, în care nu primim împlinirea de la toate 
promisiunile lui Dumnezeu. S-ar putea să fii pe pământ bun în ceea ce privește mântuirea, dar când 
vine vorba despre finanțe, sau de vindecare, sau de slujire, sau probleme de familie, sau lucruri 
care te frustrează, etc, nu profiți de cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 O altă problemă importantă este că atunci când Satan vine să fure cuvântul, nu se identifică 
niciodată, el vine foarte subtil și strategic prin lucrurile normale ale zilei. Slujba lui este să te 
gândești că este fie vecinul de peste stradă sau Dumnezeu, sau că este doar cancerul sau SIDA. Este 
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doar șeful meu nu-mi oferă promovarea pe care o merit. Dar Biblia spune că nu avem de luptat 
împotriva cărnii și sângelui. Problema este că ai renunțat la cuvânt. 
 

Efeseni 6:12 (BTF2015)  
12Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva autorităților, împotriva 
domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte.  
 
 
4. Pământul stâncos 

Marcu 4:16–17 (BTF2015)  
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. 
 

 Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ajungi într-un loc unde poți auzii cuvântul. Toată 
lumea este diferită și fiecare are preferințele lui și așa. Mi-am cumpărat un mp3 player și ori de 
câte ori am pauză sau conduc,îmi  pun căștile și ascult cuvântul tot timpul, pentru că știu ce efect va 
avea asupra mea. Nu știu despre tine, dar mie  îmi place să câștig. Vreau să câștig în viață, vreau să 
câștig în slujire, în căsătoria mea, cu copiii mei, în fiecare domeniu al vieții mele. 
 

 Am cumpărat deja acest mesaj pe care Isus l-a învățat și am realizat că dacă pot pune acest cuvânt 
în urechile mele din abundență, acesta va sufoca toate celelalte lucruri și mă va determina să culeg 
roadele și beneficiile acestuia. Așadar, să mă pun să ascult cuvântul nu este o bătaie de cap, sunt 
încântat de asta.  
 

 Al doilea lucru, când primești cuvântul, lasă-l să coboare în inima ta. Nu-l lăsa doar să intre printr-o 
ureche și să iasă prin cealaltă. Rămâi concentrat pe el, meditează la el, personalizează-l pentru tine. 
Nu-ți lăsa mintea să se gândească acasă, la locul de muncă sau ce anume vei face.  
 

 Pământul stâncos primește cuvântul cu bucurie. Ei percep ceva, se entuziasmează. Poate rămâne 
acolo câteva zile. 
 

 Versetul 17 - Ce este necazul? Este un timp greu. Este un timp în care lucrurile nu curg, așa cum ar 
trebui să curgă, este doar dificil. Timpuri grele. Momente neobișnuit de grele sau lucruri apărute 
din senin. Dar despre persecuții? Aceastea sunt probleme cu oamenii. Toată lumea te iubește tot 
timpul?  
 

 De ce apar timpuri grele și problemele cu oamenii? De dragul cuvântului. Nu este interesant? Vrei 
să știi de ce se întâmplă asta? Pentru că Satan nu te-a putut împiedica să primești cuvântul în inima 
ta. Deci, acum se apropie de tine într-un mod diferit. El aduce câteva probleme cu oamenii în calea 
ta. Ce facem? Ne ieșim din formă, ne supărăm, ripostăm și ce face Satan? "Mulțumesc foarte mult. 
Voi lua acest cuvânt acum. Și nici nu o să știi. Și se gândește: „Acești oameni nu iși învață lecția.” Și 
folosește aceeași strategie din nou și din nou. 
 

 Atunci când ieși din forma spirituală, începi să vorbești negativ în loc să vorbești cuvântul lui 
Dumnezeu: „Întotdeauna mi se întâmplă mie. Este legea omului a lui Murphy. ” Și vorbești în 
existență propriei tale înfrângere. Cuvintele tale îi oferă lui Satan dreptul de a face exact ceea ce 
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vrea el să facă. 
 

 Încearcă oare Dumnezeu să te facă să te împiedici de greutăți? Nu. El este cel care încearcă să-Și 
împlinească cuvântul în viața ta. Poartă Dumnezeu diferite măști uneori? Spune El acum un lucru, 
dar mai târziu vrea altceva? Joacă Dumnezeu de ambele părți sau poate tu ești confuz în acest 
sens? Persecuția vine datorită cuvântului. Deci, te împiedici, te simți jignit?. Când te simți jignit, 
cuvântul lui Dumnezeu este luat din inima ta.   
 

 Dacă rămâi suficient de mult în acea mentalitate, că lucrurile nu funcționează așa cum a spus 
Dumnezeu, în curând îți vei schimba teologia, trebuie să o faci. Și atunci vei începe să spui ceva 
diferit de ceea ce a spus Dumnezeu.. 
 

 Cu toate acestea, într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeu și El te va întreba de ce nu ai crezut ceea ce  
El a spus și ai predicat altceva. 
 

Proverbe 18:21 (BTF2015)  
21Moarte și viață sunt în puterea limbii, și cei ce o iubesc vor mânca din rodul ei.  
 

 Când treceți prin dificultăți, ar trebui să începi să declari ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că 
suntem mai mult decât  biruitori în Hristos Isus (Romani 8:37), Dumnezeu te conduce întotdeauna 
spre triumf (2 Corinteni 2:14), aceasta este victoria care învinge lumea: credința ta (1 Ioan 5: 4). 
 

 Isus spune aici: Permite-mi să îți spun de ce nu funcționează. Te-ai împiedicat. Te-ai ofensat și ai 
îndepărtat cuvântul lui Dumnezeu.  
 

Efeseni 6:13 (BTF2015)  
13Din această cauză, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să fiți în stare să vă împotriviți în ziua cea rea; și, făcând totul, 
să stați în picioare 
 

 După ce ai făcut tot ceea ce  îți spune cuvântul lui Dumnezeu să faci, atunci rămâi încredințat în 
acel cuvânt continu până când se va împlini. Persecuția și necazul vor veni la tine să îți spună că nu 
va funcționa, Dumnezeu nu te iubește, nu o va face pentru tine, te-ai încurcat de prea multe ori, nu 
a funcționat nici pentru tatăl tău, nici pentru mama, nu a funcționat pentru bunica ta, este un lucru 
generațional, asta este un lucru genetic. Diavolul are tot felul de motive pentru care acest lucru nu 
va merge. Cu toate acestea, meseria ta este să stai acolo și să spui: Da, știu despre toate acestea, 
dar există ceva mai puternic decât atât, cuvântul lui Dumnezeu care este așezat în ceruri și care 
aduce lumină în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu va învia morții. Treaba noastră este să stăm 
încredințați în acest cuvânt. 

 
 
5. Pământul cu spini 

Marcu 4:18–19 (BTF2015)  
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. 
 

 Deci, dacă vremurile grele și problemele cu oamenii (problemele externe) nu te scot din cuvânt, 
Satan vine cu o altă strategie: el merge în interior. Pentru a merge în interior, îi ia mult mai mult 
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timp, dar este o strategie sigură dacă poate să o facă.  
 

 Grijiile acestei lumi sunt îngrijorările. Atunci bogățiile nu sunt o problemă, dar înșelăciunea 
bogățiilor este, gândindu-te că banii pot rezolva orice și bazăndu-te pe ei mai mult decât pe 
Dumnezeu. Dorința pentru alte lucruri și drumul spre a le obține prin mijloace naturale. Toate 
acestea INTRĂ ÎN INIMĂ și sufocă cuvântul. Permiți ca aceste lucruri să vină la urechile tale și să se 
planteze în inima ta și le dai timp să crească până când vor sufoca cuvântul. 
 

 Îngrijorarea va sufoca cuvântul atât de repede. Îngrijorarea este opusul credinței în cuvânt. 
Îngrijorarea este și credința, dar credința în negativ. Îngrijorarea este să crezi că ceva ce nu poți 
vedea, se va întâmpla. Chiar și psihologia spune că peste 80% din lucrurile de care ne îngrijorăm, nu 
se vor întâmplă niciodată.  
 

 Oh, simți o durere aici sau acolo. Imediat începi să te gândești și să vorbești: O, se simte ca și 
cancerul sau ca o tumoră. Oh, așa a început și la cutare și cutare. Și îi permiți minții să se umple de 
frică. 
 

 Creierele noastre sunt magneți de îngrijorări. Nu contează cât de mult te-ai hotărâ să scapi de 
îngrijorare și să o arunci Domnului, se întoarce la tine ca un magnet. Singurul mod de a sufoca 
această îngrijorare este prin a avea mai mult cuvânt în tine decât îngrijorare. Acest cuvânt va sufoca 
îngrijorarea automat. 
 

 Cuvântul grecesc pentru îngrijorare este marimna și rădăcina acestui cuvânt marimna este merizo 
care înseamnă a separa.  
 

Matei 12:25 (BTF2015)  
25Și Isus, știind gândurile lor, le-a spus: Fiecare împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită; și fiecare cetate sau casă 
dezbinată împotriva ei însăși nu va sta în picioare.  

 
 Practic, știi promisiunile lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu să ai, dar grijiile și îngrijorările vin și te 

dezbină pe tine însuți  și ceea ce a spus Dumnezeu. Ele te separă de promisiunile și împlinirea lor în 
viața ta. 
 

 De atâtea ori, m-am rugat lui Dumnezeu din cauza îngrijorării, în timpul nopții, am plâns disperat. În 
acel moment, eram un om al îngrijorării. Deși declaram cuvântul lui Dumnezeu, eram motivat de 
îngrijorare. Pentru a face față îngrijorării, acesta este cel mai bun lucru de făcut, a declara cuvântul 
lui Dumnezeu. Cu toate acestea, o astfel de rugăciune nu este încă rugăciunea credinței. De aceea 
de atâtea ori rugăciunile noastre nu funcționează. Contează ce este în inima ta. Ești treaz în miez de 
noapte pentru că îți este frică în mintea ta? Poți folosi acea rugăciune și declarație pentru a te zidi 
în credință, dar o rugăciune motivată de îngrijorare nu este o rugăciune a credinței. O rugăciune a 
credinței este atunci când ești sigur că Dumnezeu va interveni și doar îi mulțumești lui Dumnezeu 
pentru asta.  
 

Marcu 11:23 (BTF2015)  
23Fiindcă adevărat vă spun că oricine va spune acestui munte: Ridică-te și aruncă-te în mare; și nu se va îndoi în inima lui, ci 
va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea orice spune. 
 

 Oricine VORBEȘTE muntelui fără să se îndoiască (merizo - dezbinare), VA AVEA ORICE SPUNE. 
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Marcu 9:23–25 (BTF2015)  
23Iar Isus i-a spus: Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. 
24Și îndată tatăl copilului a strigat și a spus cu lacrimi: Cred, Doamne; ajută a mea necredință. 
25Când Isus a văzut că mulțimea se aduna alergând, a mustrat duhul necurat, spunându-i: Duhule mut și surd, eu îți 
poruncesc, ieși din el și nu mai intra în el. 
 

 Îl vezi aici pe tatăl acelui băiat epileptic venind la Isus și când Isus îi spune că toate lucrurile sunt 
posibile pentru cine crede, el spune: „Doamne cred; ajută necredinței mele! ” Ce este aceasta? 
Aceasta nu este credință, el este dezbinat în el. Isus l-a vindecat pe acel băiat cu propria lui 
credință, nu cu a tatălui. O persoană dezbinată nu va muta munți în viața lui. 

 
Iacov 1:5–8 (BTF2015)  
5Dar dacă unuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și nu 
reproșează, și îi va fi dată. 
6Dar să ceară în credință, neclătinându-se în nimic. Pentru că cel ce se clatină seamănă cu un val al mării împins de vânt și 
aruncat încoace și încolo. 
7De aceea să nu gândească omul acela că va primi ceva de la Domnul. 
8Un om șovăitor este nestatornic în toate căile lui. 

 
 Acest ceva de la Domnul include vindecare, binecuvântare financiară, pace, bucurie? Da, sigur că 

da. Include totul. 
 

 Trebuie să primești cuvântul lui Dumnezeu, să-l auzi continu și să-l protejezi astfel încât să alunge 
toate urmele de îndoială și vei putea fi capabil să culegi roadele acelui cuvânt. 

  
 Dumnezeu nu a promis răspunsuri la rugăciuni oamenilor care se roagă rugăciuni lungi și strigă la 

Dumnezeu și Îl imploră să facă ceva, chiar onești și sinceri. Astfel de oameni nu vor avea niciodată 
răspunsuri la rugăciunile lor. Uneori, Dumnezeu ar putea interveni din mila, dar aceasta nu este 
regula. Pasajul de mai sus spune simplu și clar: un astfel de om nu va primi nimic de la Domnul. Vi 
se poate părea insensibil. Nu este El nedrept? Încerc să cred aici. Nu-și dă seama de asta? Nici nu 
trebuie să presupuneți și să nu credeți că veți primi ceva de la Domnul. 

 
 Auzi oameni spunând lucruri de genul: „O, avem oameni care se roagă în toată lumea pentru asta” 

Ca și cum multitudinea de oameni care se roagă pentru ceva îl impresionează pe Dumnezeu. Sau de 
multe ori auzi oameni spunând: „O, mă rog pentru tine.” Nu, nu te rogi, de cele mai multe ori. Chiar 
și tu o știi, ei sunt ocupați și nu se vor ruga. Acum mulțumesc Domnului, există oameni care chiar se 
roagă cu adevărat atunci când spun acest lucru, dar acest lucru nu este în general adevărat. Nu-mi 
place să le spun oamenilor că mă rog pentru ei și să nu o fac.  
 

 Dumnezeu nu a spus niciodată că dacă poți aduna suficient de un cvorum sau suficienți oameni 
pentru a se ruga pentru ceva, El va răspunde. Și totuși, ne punem încrederea în asta. Diavolul ne-a 
înșelat din nou în a ne pune credința în ceva ce nu este adevărat. Ar trebui să avem încredere în 
credincioșia lui Dumnezeu și nu în cantitatea de oameni. Exemplu: sărbătoarea de 100 de ani de la  
Azusa street din Los Angeles. 
 

Matei 18:19 (BTF2015)  
19Din nou vă spun că: Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ în legătură cu orice lucru să îl ceară, acesta le va fi făcut de 
Tatăl meu care este în cer. 
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 Este nevoie de doar 2 sau 3 oameni de credință pentru a se pune de acord cu orice lucru pe pământ 

și le va fi dat. Nu este nevoie de mulțimi sau implorări pe timp. 
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