
Atenţie la amăgirea de sine ! 

 

Este posibil ca un creştin să se amăgească singur? Da,este posibil. Este posibil să 

zici că eşti creştin, dar să nu fii născut din nou prin Evanghelie, ci să afirmi că eşti 

creştin că aşa a spus mama, sau preotul la biserică, dar nu eşti sigur, nu-i aşa? 

Nu eşti curios să citeşti ce spune Scriptura?! 

Diavolul este numit :”tatăl minciunii”. V-aţi gândit de ce nu este numit tatăl 

beţivilor, sau al curvarilor? Pentru că cea mai mare şi mai eficientă lucrare a celui 

rău este minciuna, înşelăciunea, dezinformarea, neinformarea, etc... 

 

Am două feluri de sfaturi: unul pentru cei ce participă la programele bisericilor, şi 

altul pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. 

 

I.Te amăgeşti singur când auzi Cuvântul şi crezi că este destul, fără să-l împlineşti. 

Iacov 1.22 şi 1 Petru 1:13 

Nu de puţine ori, noi vorbim altora de păcat, fără ca noi înşine să fi experimentat 

eliberarea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt. Romani 2:1-5 

Să predici altuia şi tu să nu faci – este amăgire de sine. De pildă, ascultăm pe net o 

predică bună, şi repede dăm fuga să le spune şi altor fraţi ce cuvinte grozave am 

auzit, dar ce rar alergăm să le împlinim?! 

De ce ne ferim să recunoaştem că nu trăim prea adesea ceea ce predicăm? Dacă 

este aşa, este nevoie de pocăinţă biblică. Doar aşa vor veni peste tine vremi de 

înviorare. 

Interesant ce spune Domnul Isus în Luca 22:31,32:”după ce te vei lepăda de Mine, 

şi te vei întoarce, să întăreşti pe fraţii tăi”. 

 

II.Ne înşelăm singuri când lăsăm păcatul să domnească în noi. Romani 6:12. 

Adesea se vede în viaţa noastră că una vorbim şi alta facem.  

Jeremia 6:14,15;7:8-15. 

Dacă vom continua în această stare vom pierde: sănătate, familie, job, etc.. 

Tratează păcatul, sau păcatul îţi va veni de hac! 

 

III.Ne înşelăm singuri când credem că suntem cineva, când de fapt nu suntem 

nimic. Romani 12:3, Gal.6:3. 

Fraţilor, noi fără El nu suntem nimic. Duhul Lui este ceea ce ne dă valoare, El este 

Viaţa, un trup fără viaţă nu are nici o valoare. Viaţa pe care o trăim, talentele pe 

care le avem, talanţii nu ne aparţin, ei sunt expresia harului Lui Dumnezeu.  

Fapte 3:12 

 

 



IV.Ne înşelăm singuri când vrem să câştigăm şi lumea şi cerul.  

Matei 6:24”Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”. 

Gal.5:17”firea este împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii..”. 

Balaam a vrut să câştige ambele împărăţii, Saul primul împărat al Israelului la fel, 

Iuda Iscarioteanul, etc...şi toţi au sfârşit-o rău. 

 

V. Ne înşelăm singuri când credem că suntem religioşi, şi asta ne va duce în cer. 

Ioan 3:3,5; 5:24-29. 

 

VI. Ne înşelăm singuri dacă nu credem că ceea ce semănăm aceea vom secera. 

Gal.6:7. 

 

VII. Ne înşelăm singuri dacă vom duce o viaţă dublă, încurcată, încâlcită.  

1 Cor.6:9,10,11. 

Eşti cumva dintre aceia care cred ci gura, dar îL tăgăduiesc cu viaţa?! 

 

VIII. Ne înşelăm singuri dacă ne asociem cu cei de o factură rea, coruptă şi să 

credem că nu vom fi întinaţi.  

1 Cor.15:33,34”nu vă înşelaţi, tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. 

Jeremia 23:28c, 29”pentru ce să amesteci paiele cu grâul...este Cuvântul tău ca un 

foc, ca un ciocan care sfarmă stânca?” 


