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Obstacole false in calea vindecarii 

 Exemplu: eram odată într-un magazin, cu băiatul meu Justin, si cumpăram produse alimentare. 
Stateam la coada si in timp ce așteptam să plătesc alimentele, am vazut o cutie mare cu o mulțime 
de mingi de fotbal ce aveau un design la moda. Și fiul meu a vazut-o! Scria pe ea, cu litere foarte 
mari, ceva de genul: Cu numai 1 euro, faceți o surpriză fiului dvs!!! M-am gandit: este o afacere 
bună in din punct de vedere al raportului calitate-pret. Am sa-i cumpăr una lui Justin, cred ca îi va 
plăcea. Si stateam încă la coadă cand, dintr-o data, văd scris in alta parte cu litere foarte mici: 
numai pentru achiziții de peste 100 de euro. Ce??? Nu se poate!!! E o gluma??? Urăsc conditiile de 
acest gen! Nu-i, asa ca anulează, de obicei, toată bucuria unei oferte sau a unei reduceri? 
 

 Dar Dumnezeu nu este așa când promite vindecare. La Dumnezeu nu există nicio clauza cu litere 
mici. In cele ce urmeaza, vom încerca să demontăm toate așa-numitele conditii false din mințile 
oamenilor, cu privire la vindecare. 

 
 

1. Voia ascunsa a lui Dumnezeu 

 Nu Dumnezeu este problema noastra; El este ajutorul nostru.  
 

 Aceasta înseamnă nu te vei duce la Dumnezeu, ori de câte ori te vei confrunta cu ceva ce pare a fi 
un obstacol in calea vindecarii, sa Il întrebi: De ce nu faci ceva? De ce permiti ca aceasta persoana 
sa ramana bolnava? 
 

 Orice obstacol care se interpune, atunci când încerci să primești vindecare pentru tine sau să o oferi 
altora, vine din partea inamicului și nu din partea lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu asteapta ca noi 
sa aplicam toate lucrurile exact ca o formula, ca mai apoi sa ne vindece. 
 
 

Isaia 55:6–9 (BTF2015)  
6Căutați pe DOMNUL cât mai poate fi găsit, chemați-l cât mai este aproape; 
7Să își părăsească cel stricat calea și omul nedrept gândurile lui, și să se întoarcă la DOMNUL, iar el va avea milă de el; și la 
Dumnezeul nostru, căci el își înmulțește iertarea. 
8Fiindcă gândurile mele nu sunt gândurile tale, nici căile tale nu sunt căile mele, spune DOMNUL. 
9Căci așa cum cerurile sunt mai sus decât pământul, tot așa căile mele sunt mai înalte decât căile voastre și gândurile mele 
decât gândurile voastre.  
 

 În primul rând, gândurile superioare și căile lui Dumnezeu nu sunt, așa cum presupun mulți creștini, 
niște lucruri misterioase pe care noi nu le putem înțelege. Aceste gânduri și moduri sunt, 
compasiune și iertare abundentă in conformitate cu pasajul de mai sus, si nu pedeapsă, atunci când 
o merităm. Acesta este contextul versetelor de mai sus. 
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 În al doilea rând, chiar dacă acel verset s-ar referi la diferența intre gândurile și modurile noastre în 
diferite domenii ale vieții noastre și cele ale lui Dumnezeu, aceasta s-ar aplica oamenilor de sub 
Vechiul Legământ. În Noul Legământ, avem Duhul Sfânt care ne învață toate lucrurile (Ioan 14:26), 
ne dezvăluie ceea ce Dumnezeu ne-a dat in dar (ca vindecarea - 1 Corinteni 2:12), ia lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu și ni le descopera (Ioan 16:14). Deci nu există o voie ascunsă a lui Dumnezeu 
legata de vindecarea din Noul Legământ, pe care nu o putem cunoaște. 

 
1 Corinteni 2:16 (BTF2015)  
16Fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului, ca să îi dea învățătură? Noi însă avem mintea lui Cristos. 
 

 Avem mintea lui Hristos, deci cunoaștem voința lui Dumnezeu prin Hristos. Nu există nicio voință 
ascunsă, mai ales în ceea ce privește vindecarea, caci ea este clar revelată în Scriptură. 

 
 
2. Dumnezeu ma invata ceva 

 Dacă sunt oameni bolnavi care iti spun că Dumnezeu încearcă să-i învețe ceva prin boală, întreaba-
i: Ce crezi că încearcă Dumnezeu să te învețe? Dacă iti spun ca nu știu, atunci spune-le: „Inseamna 
ca Dumnezeu este un învățător rău, pentru că El ti-ar fi spus deja ce vrea sa te invete, dacă intr-
adevar ar vrea să te învețe ceva prin această boală. 
 

 A spune că Dumnezeu folosește boala sau suferinta fizica pentru a te învăța ceva este acelasi lucru 
cu a spune că boala este Duhul Sfânt sau că Duhul Sfânt este spiritul infirmității. De ce? Pentru că 
Biblia spune în Ioan 14:26 că atunci când va veni Duhul Sfânt, El ne va învăța toate lucrurile. Duhul 
Sfânt este Cewl ce ne va învăța totul și nu boala sau suferinta fizica. Dumnezeu nu folosește 
ajutoare ca boala, ci Ajutorul este Duhul Sfânt. 

 
Ioan 14:26 (BTF2015)  
6Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aduce aminte toate 
câte v-am spus. 
 

 A rămâne bolnav și a trăi în păcat sunt o alegere. Dacă Dumnezeu ar folosi boala ca sa ma învețe 
ceva, atunci, tot asa, El ar vrea și eu să trăiesc uneori în păcat, ca să învăț ceva. 

 
 
3. Dumnezeu ma disciplineaza 

 Mulți creștini cred că Dumnezeu îi disciplineaza pe copiii Săi prin boală, fie pentru acțiunile lor 
păcătoase, fie pentru a-i smeri. Dar aceasta este o minciună din adancul iadului. 

 
Iacov 1:17 (BTF2015)  
17Fiecare dar bun și fiecare dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la care nu este schimbare, nici umbră de 
întoarcere.  
 

 Tatăl nostru ceresc da numai darurile bune. Bolile s-ar califica cu greu ca fiind un cadou, ca să nu 
mai vorbim de unul bun sau perfect. Boala provine de la diavol și Dumnezeu nu are nevoie de 
instrumentul diavolului pentru pregati ceva bun pentru copiii Săi. De ce ar trebui El să folosească 
instrumentul Satanei pentru a face o faptă bună în viața ta? Dacă Dumnezeu ți-a dat boala să te 
smereasca dar tu alergi la medicul tău sau iei medicamente pentru a elimina ceea ce Dumnezeu ti-a 
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dat, nu ar fi asta o ipocrizie? Adevărul este că Dumnezeu nu aduce niciodată boală cuiva dintre 
copiii Săi pentru a-i smeri.  
 

 Unui tată bun nu-i place niciodată să-și vadă copiii suferind. Ci mai degrabă, el lucrează din greu 
pentru a se asigura că acestia nu sufera. Niciun tata pământesc nu si-ar putea iubi sau îngriji copiii 
mai bine decât Dumnezeu. Niciun tata nu ar putea fi mai dispus să facă lucruri bune pentru familia 
lui decât El. Dumnezeu este cel mai bun tătic. El este Tatăl tău și El vrea ce e mai bun pentru tine. 
Recunoaște și profită din plin de Paternitatea lui Dumnezeu, știind că voia Lui este să binecuvânteze 
și nu sa blesteme. 
 

3 Ioan 2 (BTF2015)  
2Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să prosperi și să fii sănătos, așa cum prosperă sufletul tău.  
 

 Ioan a transmis, prin Duhul, ce era in inima lui Dumnezeu. Aceasta este dorința lui Dumnezeu 
pentru tine. El este mai dispus să te vindece decât esti tu pregatit sa fii vindecat. 

 
Matthew 7:11 (BTF2015)  
11Așadar dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în cer, va da lucruri 
bune celor ce i le cer. 
 

 Isus Însuși ne arată cât de bun este Tatăl nostru ceresc. Așadar, dacă părinții pământești nu își 
învață sau nu își disciplineaza copiii expunandu-I la boală, suferinta sau sărăcie, cu atât mai mult, 
atunci, Tatăl nostru ceresc: El nu ne va învăța vreodata pedepsindu-ne cu lucruri rele. 

 
 Principala bază biblică pentru falsa presupunere că Dumnezeu ne disciplinează prin boală pentru a 

ne smeri, este Evrei capitolul 12, unde Biblia vorbește despre Dumnezeu care îi disciplinează pe 
copiii Săi. Voi insera aici un pasaj mai mare care include contextul mai larg al subiectului, astfel 
încât să înțelegem disciplina în contextul potrivit: 

 
Evrei 11:32–12:13 (BTF2015) 
despre Ghedeon și Barac și Samson și Iefta și despre David și Samuel și de profeți, 
33 Care, prin credință, au supus împărății, au lucrat dreptate, au obținut promisiuni, au închis gurile leilor, 
34 Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, au fost întăriți prin slăbiciune, au devenit viteji în luptă, au pus pe 
fugă armatele străine. 
35 Femeile i-au primit înapoi pe morții lor prin înviere; iar alții au fost torturați, neacceptând eliberarea, ca să obțină o înviere 
mai bună; 
36 Și alții au suferit încercare prin batjocuri și biciuiri, da, chiar mai mult, prin lanțuri și închisoare; 
37 Au fost uciși cu pietre, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost ispitiți, au murit uciși de sabie, au rătăcit în piei de oaie și 
de capre, fiind lipsiți, nenorociți, chinuiți; 
38 (Ei, de care lumea nu era demnă); au rătăcit în pustiuri și în munți și în peșteri și crăpăturile pământului. 
39 Și toți aceștia, obținând o bună mărturie prin credință, nu au primit lucrurile promisiunii, 
40 Dumnezeu pregătind ceva mai bun pentru noi, ca să nu fie făcuți desăvârșiți fără noi. 
1 De aceea și noi, fiind încercuiți cu un nor așa de mare de martori, să lăsăm deoparte fiecare greutate și păcatul care ne 
copleșește așa de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care este pusă înaintea noastră, 
2 Privind cu atenție la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre care, pentru bucuria pusă înaintea lui, a îndurat crucea, 
disprețuind rușinea și este așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. 
3 Căci luați aminte la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire a păcătoșilor față de el, ca nu cumva să obosiți și să cădeți de 
oboseală în mințile voastre. 
4 Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului. 
5 Și ați uitat îndemnul care vă vorbește ca unor copii: Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu cădea de oboseală 
când ești mustrat de el; 



 
2019 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                           4 | P a g e : 
Site Internet: https://eserediuc.com 

6 Fiindcă Domnul disciplinează pe cine iubește și biciuiește pe fiecare fiu pe care îl primește. 
7 Dacă îndurați disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi precum cu fii; căci, care este fiul pe care nu îl disciplinează tatăl? 
8 Dar dacă sunteți fără disciplinare, din care toți sunt părtași, atunci sunteți bastarzi și nu fii. 
9 Mai mult, după carnea noastră am avut părinți care ne-au disciplinat și i-am respectat; nu cu atât mai mult să fim în 
supunere Tatălui duhurilor și să trăim? 
10 Fiindcă ei, într-adevăr, pentru puține zile ne disciplinau după cum li se părea bine; dar el, pentru folosul nostru, ca să fim 
părtași ai sfințeniei lui. 
11 Dar nicio disciplinare din prezent nu pare a fi bucurie, ci mâhnire; totuși la urmă ea dă rodul pașnic al dreptății celor ce au 
fost antrenați prin ea. 
12 De aceea, ridicați mâinile care atârnă și îndreptați genunchii slăbiți; 
13 Și faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, ca nu cumva cel șchiop să fie abătut de pe cale ci, mai degrabă, să fie 
vindecat. 
 

 Întregul context al pasajului este Evrei 11:32 – 12:13. În primul rând, textul nu spune nicăieri că 
disciplina lui Dumnezeu este prin boală sau sărăcie. Toate acestea sunt doar presupuneri ale 
noastre. Mai mult, nicăieri în text nu se spune că scopul disciplinei este să fim mai smeriți. 
 

 În al doilea rând, dacă analizăm cu atenție întregul context, putem observa cu ușurință că tema 
este „îndurarea persecuțiilor din cauza Evangheliei” și nu „disciplina pentru păcat sau imoralitate”. 
 

o Versetul 12:2 ne spune să ne uităm la Isus, care pentru bucuria care a fost pusă înaintea Lui 
A ÎNDURAT crucea. Versetul următor ne spune din nou să-L considerăm pe Cel care A 
ÎNDURAT o asemenea ostilitate din partea păcătoșilor împotriva lui Însuși. 
 

o Imediat după aceea, pasajul vorbește despre disciplina noastră. Deci, paralela și comparația 
este între suferințele lui Isus și disciplina noastră. 

 
 În al treilea rând, în tot acest context, există 3 categorii de persoane: 

 
o Alți fii (11:32-39) – Aceștia reprezintă norul de martori din versetul 12:1, care au fost 

persecutați pentru credința lor și au îndurat și au stat ferm până la sfârșit. De fapt, versetul 
12:1 dă tonul întregului pasaj.  

o Isus Cristos, Fiul, care a îndurat crucea. 
o Noi, fiii și fiicele Lui. 

 
 „Păcătoșii” din versetul 12:3 care au venit împotriva lui Isus, nu erau păcătoși în general sau 

neapărat oameni imorali. Cei care L-au răstignit pe Isus au fost fariseii, preoții, legaliștii și oamenii 
cu neprihănire de sine.  
 

 In versetul 12:1, când se vorbește despre lăsarea la o parte a fiecărei greutăți, se referă la greutatea 
Legii, a faptelor, a ascultării de Lege, pentru că toate versetele anterioare acesteia se concentrează 
asupra credinței și persecuțiilor, și asupra modului în care să biruim persecuțiile prin credință. Iar 
cuvântul „păcat” se află în același context. Se referă la propria noastră neprihănire și necredință, 
care se agață de noi și ne încurcă. Acest lucru este adevărat și pentru că întregul context al cărții 
Evrei este despre superioritatea credinței față de părinții lui Israel, față de Lege și profeți, și chiar 
față de îngeri. 
 

 Apoi versetul 12:4 nu vorbește despre păcatul imoral sau despre păcatele noastre individuale. Mai 
degrabă vorbește despre păcatul altor oameni, ideea generală de păcat, care este împotriva 
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Evangheliei, toată atmosfera păcatului din jurul nostru. Vorbește despre păcatul legaliștilor, despre 
necredința lor. Întotdeauna avem tendința să renunțăm și să ne compromitem atunci când ne 
confruntăm cu opoziția împotriva păcatului. 
 

 Care este apoi disciplina despre care vorbește acest pasaj? Este de două feluri: persecuția pentru 
Evanghelie pe de o parte, și pregătirea în neprihănire prin Cuvânt pe de altă parte. Dumnezeu nu 
aduce niciodată greutăți și persecuții copiilor Săi, nici nu le dăruiește. Lui Dumnezeu nu-I face 
plăcere când noi, credincioșii, suntem zdrobiți și la pământ. Nu i-a plăcut să-L vadă pe Isus răstignit. 
Mai mult, aceste persecuții nu apar din cauza faptelor greșite sau a imoralității. De fapt, ele vin 
pentru că facem ceva corect și bine.  
 

 Persecuțiile ne confirmă atât că suntem adevărați fii și fiice ale lui Dumnezeu, cât și ne antrenează 
în modul de a le îndura.  
 

 Cuvântul „disciplinează” din versetul 12:6 provine de la cuvântul grecesc Paideuo, care înseamnă: a 
instrui, a pregăti. a antrena, a preda sau a face pe cineva să învețe. Același cuvânt este folosit cu 
semnificația de educație și în: Faptele Apostolilor 7:22 (Moise a fost educat în Egipt), Faptele 
Apostolilor 22:3 (Pavel a fost educat de Gamaliel), 2 Timotei 2:25 (corecția blândă a celor care se 
află în opoziție), Tit 2:12 (instrucțiunea de a nega nelegiuirea). 
 

 Cuvântul „biciuiește” din versetul 12:6 provine de la grecescul Mastigoo, care înseamnă pedeapsă, 
acuzație. Același cuvânt este folosit și în: Matei 10:17, 20:19, 23:34 (toate în contextul persecuției); 
Marcu 10:34, Luca 18:33, Ioan 19: 1 (în contextul persecuției și suferinței lui Isus). 
 

 Versetele 12:12-13 de la Evrei ne arată că acest întreg pasaj este de fapt o încurajare din partea lui 
Dumnezeu să nu renunțăm și să ținem capul sus atunci când trecem prin încercări și persecuții.  
 

 Al doilea tip de educare pe langă persecuție este instruirea în dreptate (neprihănire) prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Versetele 12:9-10 de la Evrei fac o comparație între „părinții trupului nostru” (sau 
părinții noștri pământești) și „Tatăl duhurilor”, Tatăl nostru ceresc. „Părinții trupului nostru” ne 
disciplinează carnea, în timp ce „Tatăl duhurilor” ne disciplinează în spiritele noastre, prin Cuvântul 
Său. Aceasta înseamnă că pe măsură ce citim Biblia și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu predicându-
se, suntem instruiți, echipați, educați și învățați de Domnul. 

 
4. I-am dat autoritate diavolului 

 Unii oameni spun: „Da, știu că Dumnezeu imi vrea binele, dar am dat autoritate diavolului în viața 
mea și i-am deschis ușa.” Isus are toată autoritatea în ceruri și pe pământ și ți-a dat-o tie. Diavolul 
nu are autoritate. E greșit să credem că dacă diavolul ne-a atacat, atunci el are autoritatea să facă 
acest lucru. Diavolul are abilitate, abuzează și poate să atace, dar nu are autoritatea de a face acest 
lucru asupra creștinilor. 
 

 Exemplu: Să spunem că dau cheile mașinii mele unui prieten. Apoi, acel prieten ii da voie unui alt 
prieten să conducă mașina mea iar acel tip ia mașina si dispare. Ce fac atunci? Sun poliția. Îl găsesc 
pe tip și el spune: Oh, dar prietenul meu mi-a dat permisiunea de a conduce mașina! Poliția 
intreaba: Prietenul acesta este Eduard Serediuc? Tipul spune: Nu, dar ceilalți prieteni ai lui mi-au 
dat permisiunea. Principiul aici este că doar persoana care deține mașina poate da permisiunea 
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cuiva să o conducă. Noi, ca si creștini, apartinem lui Hristos. Isus nu dă niciodată autoritate 
diavolului să facă ceva asupra noastră. 

 
Matei 28:18–20 (BTF2015)  
18Și Isus a venit și le-a vorbit, spunând: Toată puterea îmi este dată în cer și pe pământ. 
19De aceea duceți-vă și învățați toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 
20Învățându-i să țină toate câte v-am poruncit; și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Amin. 
 

 Isus are toată autoritatea și puterea în ceruri și pe pământ. 
 Dar, chiar dacă i-ai oferit diavolului oportunități de a intra, îl poți expulza oricând. 
 
 E gresit sa credem ca daca diavolul are autoritate sau ca daca i s-a dat autoritate, noi nu mai putem 

face nimic in acest sens. Asta este un gand greșit care ii ține pe oameni în robie! Chiar daca i-ai dat 
permisiune diavolului la un anumit moment, tu poti inversa acest lucru. Indiferent de situatie, tu ai 
intotdeauna autoritatea să-l alungi. 
 

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. 
 

 Dumnezeu va permite sa se intample asupra ta, orice permiti tu sa se intample. El ne-a dat cheile 
împărăției și autoritatea de a lega sau a dezlega. Cu toate acestea, nu există vreun caz în care tu să 
fi permis ceva, fara sa mai poti inversa situatia. POTI! 

 
Matei 18:21–35 (BTF2015)  
21Atunci Petru a venit la el și a spus: Doamne, cât de des să păcătuiască fratele meu împotriva mea și eu să îl iert? Până la 
șapte ori? 
22Isus i-a spus: Nu îți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. 
23De aceea împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a voit să facă socoteala cu robii săi. 
24Și când a început să facă socoteala i-a fost adus unul care îi datora zece mii de talanți. 
25Dar fiindcă el nu avea cu ce plăti, domnul lui a poruncit să fie vândut el și soția lui și copiii și tot ce avea și să fie făcută plata. 
26Atunci robul s-a prosternat și i s-a închinat, spunând: Domnule, ai răbdare cu mine și îți voi plăti totul. 
27Atunci domnul acelui rob, făcându-i-se milă, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. 
28Dar robul acela a ieșit și a găsit pe unul dintre părtașii lui de robie, care îi datora o sută de dinari; și apucându-l, îl strângea 
de gât, spunând: Plătește-mi ce îmi ești dator. 
29Atunci părtașul lui de robie a căzut la picioarele lui și l-a implorat, spunând: Ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. 
30Dar el a refuzat; și s-a dus și l-a aruncat în închisoare, până va plăti datoria. 
31Dar când părtașii lui de robie au văzut cele făcute, au fost foarte întristați și au venit și au spus domnului lor toate cele 
făcute. 
32Atunci domnul lui, după ce l-a chemat, i-a spus: Rob stricat, ți-am iertat toată datoria aceea fiindcă m-ai implorat; 
33Nu trebuia să ai și tu milă de părtașul tău de robie, întocmai cum am avut eu milă de tine? 
34Și domnul lui s-a înfuriat și l-a predat chinuitorilor, până când va plăti tot ce i-a datorat. 
35Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc, dacă nu iertați din inimile voastre, fiecare, fratelui său, fărădelegile lor. 
 
Matei 6:14–15 (BTF2015)  
14Căci dacă iertați oamenilor fărădelegile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta. 
15Dar dacă nu iertați oamenilor fărădelegile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta fărădelegile voastre. 
 

 Cum ramane cu neiertarea? Dacă noi ca si creștini nu reușim să-i iertăm pe ceilalți așa cum si noi 
am fost iertați, va trebui sa platim din nou plata pentru păcatele noastre? Sau Dumnezeu ne va da o 
boală din cauza asta? Sau diavolul va avea autoritate să ne îmbolnăvească? 
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 Aceste pasaje par să ne spună că iertarea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea altora și par 
sa sugereze că Dumnezeu ne va reinstaura păcatele chiar și după ce am fost iertați, dacă nu ne 
iertăm unii pe altii, mântuirea (sau vindecarea) devenind astfel condiționate de iertarea noastră. 

 
 În primul rând, regele a numit acel slujitor „rău” și acesta nefiind un termen folosit vreodată pentru 

a desemna Trupul lui Hristos, credincioși in ispășirea lui Hristos. Mai mult, Isus nu spune ca acei 
oameni neiertători ar fi fost aruncați în iad. 
 

 În al doilea rând, această parabolă nu spune că, odată ce oamenii sunt mântuiți și păcatele lor sunt 
iertate prin ispășirea lui Isus Hristos, Mântuirea lor poate fi revocată. Acest lucru ar contrazice chiar 
cuvintele lui Isus Însuși din Scriptură. Aceasta ar contrazice de fapt multe Scripturi, care arată că din 
momentul Mântuirii noastre noi suntem siguri în Hristos.  

 
 În al treilea rând, în cele 2 pasaje de mai sus nu se menționează despre faptul că Dumnezeu ar da, 

din cauza neiertării. 
 

 În al patrulea rând, este imperios necesar să observăm că in contextul din Matei 18: 21-35 este 
vorba despre legea evreiască. De asemenea, observam că Isus făcea trecerea de la Legea lui Moise 
la Evanghelie. Încă nu murise, așa că majoritatea lucrurilor pe care El le-a spus și le-a făcut au fost 
în contextul Vechiului Legământ, si doar unele dintre ele erau despre viitorul nou legământ. Natura 
condiției impuse, din aceasta parabola, ne duce mult cu gandul la Legea lui Moise. Isus, prin slujirea 
Sa pe Pământ, a ridicat Legea lui Moise la cele mai stricte standarde. Afișând extremele Legii, Isus ii 
pregătește pe oameni pentru ceea ce urmeaza și adica pentru Noul Legământ al Harului lui 
Dumnezeu, prin Hristos. Mai apoi, Isus l-a folosit pe Apostolul Pavel pentru a învăța neamurile 
despre acest Nou Legamant. Predica de pe Muntele (Matei 5) este o amplificare a Legii lui Moise iar 
această parabolă urmeaza aceleasi directii. 

 
 De fapt, modul în care slujitorul i-a cerut împăratului milă, si rugamintea de a-i acorda mai mult 

timp (de a avea răbdare) ca acesta să plătească datoria, arată că acest individ nu a înțeles care era 
de fapt realitatea situației. Aceasta este prima sa greșeală. El a crezut că poate plăti datoria 
păcatului prin efortul de sine, dar noi nu putem plăti vreodata pentru păcatele noastre. Doar 
Hristos a facut asta pentru noi, pe cruce. După ce a fost iertat de rege, slujitorul s-a gândit apoi, cu 
aroganta, că este mai bun decât alții, care păcătuiau și aveau datorii. Ca și cum el nu ar mai fi avut 
păcate. Aceasta este a doua lui greșeală. El i-a tratat pe celalti pe baza datoriilor lor ca si păcătoși, 
cu asprime. La fel ca si Satana, el era plin de MANDRIE. 

 
 Dar, credincioșii în Hristos nu mai sunt sub Legea lui Moise, si nici mântuirea sau vindecarea nu 

sunt conditionate de ascultărea de Lege. Neiertarea este un păcat ca orice alt păcat. Apostolul 
Pavel scrie următoarele lucruri despre iertare: 
 

Efeseni 4:32 (BTF2015)  
2Și fiți buni unii cu alții, compătimitori, iertându-vă unii pe alții precum și Dumnezeu, pentru Cristos, v-a iertat pe voi. 
 
Coloseni 3:13 (BTF2015)  
13Răbdând unii altora și iertând unii altora, dacă cineva are o plângere împotriva cuiva, așa cum și Cristos v-a iertat vouă, 
faceți și voi la fel. 
 

 Observati aici: Dumnezeu te-a iertat mai întâi. Deci esti chemat să ierți, si aceasta nu sub 
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amenințarea de a-ti pierde propria iertare. Pasajele spun că ar trebui să ierți ca si consecinta 
naturala, ca si rezultat a ceea ce a fost deja implinit pentru tine. Dacă esti în Hristos, ai fost iertat. 
Acum iarta si tu la randul tau. Ca urmare a crucii, noi suntem iertați întâi. Atunci si noi trebuie să 
iertăm. Astfel, noi nu mai iertăm ca să fim iertați. 

 
 Ca si credincios, trebuie să înțelegi că nu esti doar iertat. Esti si justificat. Când soția mea și cu mine 

ne certăm, ne aducem aminte de lucruri care s-au intamplat in trecut. Așadar, deși poate am iertat-
o, nu am si justificat-o. Dumnezeu este diferit. El spune: „Nu-mi mai amintesc păcatele.” Justificare 
înseamnă „ca și cum nu ai fi păcătuit niciodată”. Acesta este un concept teologic foarte important. 
Isus nu doar te-a iertat. El nu a oferit doar ispășire pentru păcatele tale. Acestea sunt concepte 
vechi din legământ. In capitolul 10, cartea Evreilor spune „El ți-a luat păcatele” o dată pentru 
totdeauna. Iertarea înseamnă a trece cu vederea greșelile fără a cere vreo plată pentru ele. Noi am 
fost iertați de Dumnezeu, în sensul că nu noi am platit pentru păcate. Dar pe langa aceasta, am fost 
si îndreptățiți, mult mai mult decât iertați, pentru că păcatul este deja plătit, nu doar trecut cu 
vederea de Dumnezeu. 

 
 Toate păcatele tale au fost luate pe cruce. De aceea, înainte de momentul crucii, trebuia să iertam 

înainte de a fi iertați. După momentul crucii, suntem mai întâi iertați. Asta inseamna ca e bine să 
iertăm, dar ca nu este o porunca. Insa, Pavel spune că adevărata iertare vine sub har, pentru că 
intelegem cât de mult am fost iertați. Iertarea în condițiile legii vine din frica de a fi pedepsit din 
nou. Ea vine din inimă si păstrează un istoric al greșelilor. Ea nu uita pacatele celuilalt. 

 
 Totuși, când intelegi că Dumnezeu nu tine o lista cu greșelie tale, ca El a ales să uite greșelile tale, 

constati că iertarea curge natural, din harul Său. Mai mult, când vii la Hristos, nu mai trăiești tu, ci 
Hristos trăiește în tine. Hristos nu este niciodată ofensat de nimeni, așa că nici tu nu ar trebui să te 
simți vreodata jignit de cineva sau să traiesti cu neiertare în inima ta. 

 
 De vreme ce toate păcatele noastre au fost luate pe cruce o dată pentru totdeauna, tot asa si 

consecintele lor, efecte ca boala si suferinta fizica, au fost si ele luate pe cruce. 
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