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Obstacle false in calea vindecarii  

5. Culeg roadele faptelor mele rele 

 Unii oameni nu îndrăznesc să vină la Dumnezeu și să ceară vindecare, deoarece boala lor este 
consecința propriilor lor fapte, a lucrurilor pe care le-au semanat. Ex: Mergi la schi si iti rupi 
piciorul, sau mergi la piscina, sari de la inaltime prea mare si iti afectezi coloana, sau ai fumat/ai 
băut toată viața ta iar acum ai cancer. 

 
Psalmi 107:17–20 (BTF2015)  
17Nebunii, din cauza fărădelegii lor și din cauza nelegiuirilor lor, sunt nenorociți. 
18Sufletul lor detestă tot felul de mâncare și se apropie de porțile morții. 
19Atunci în tulburarea lor strigă către DOMNUL, iar el îi salvează din strâmtorările lor. 
20A trimis cuvântul lui și i-a vindecat și i-a eliberat din nimicirile lor.  
 

 Ai fost vreodată in necaz din cauza unor lucruri necugetate pe care le-ai facut? Ai mers vreodata 
prea departe, facand lucruri pe care nu trebuia să le faci? Poate că ai cedat unor presiuni nesfinte. 
Cu toate acestea, chiar și atunci când persoanele nechibzuite au strigat către Domnul, El i-a salvat 
din suferințele lor. El a trimis CUVINTUL SAU PUTERNIC, i-a vindecat și i-a eliberat de distrugere. 
Deci, chiar și atunci când semeni propria ta distrugere, Dumnezeu poate face astfel încât să nu 
seceri ce ai semanat. 

 
 
6. Am pacat in viata mea 

 “Am pacat in viata mea si de aceea nu ma vindec.” 
 

 Toată vindecarea este numai prin har si prin credința în Hristos. Păcatul nu va fi niciodată un 
obstacol în calea primirii vindecării.  
 

 Aceast lucru se aplică atât persoanei care slujește in vederea vindecarii, cât și persoanei care este 
vindecata. 
 

 Dacă păcatul ar fi cu adevarat o piedică pentru vindecare, nimeni nu ar mai fi salvat, pentru ca 
păcatul nu a fost niciodată o piedică in calea mântuirii, iar mântuirea a fost mult mai dificil de 
obtinut. A necesitat ca noi sa fim inviati, nascuti din nou. Dar păcatul nu a fost un obstacol in calea 
Dumnezeu când eram morți în păcatele noastre. El ne-a făcut vii în Hristos chiar când eram plini de 
păcat. Bolnavul nu trebuie neapărat să aibă credință. Isus a vindecat întotdeauna pe toată lumea 
indifferent daca au avut sau nu credinta. Ori de câte ori bolnavii aveau credință, El folosea credința 
lor. In caz contrar, El S-a folosit credința Lui. 
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 Să spunem că iesi pe stradă și il marturisesti pe Isus unei persoane. Îi spui acelei persoane că are 
nevoie sa fie mântuita, ca Isus a murit pentru ea și ca ea poate fi salvată. Și persoana spune: „Ei 
bine, știi că m-am gândit la acest lucru, dar mai intai trebuie să îmi pun viata in ordine.” Când auzi 
asta, îi spui imediat: „Nu, nu, nu tu nu îți poți curăța viața. Vino la El și El te va curăța. Vino așa cum 
ești.” Nu-i așa ca asta este ceea ce i-am spune? Poate că acea persoana primeste mai apoi credinta, 
este salvată, si vine la biserică. Apoi, intr-o zi vine la biserica o persoana care propovăduiește că 
Dumnezeu vrea sa vindece, si face cheamare in fata la vindecare. Iar aceasta persoană, care tocmai 
a fost salvată, este bolnava și vine în față pentru a primi vindecare. Predicatorul o întreabă: „Este 
vreun păcat în viața ta de care ai cunonstinta?” Si persoana răspunde: „Pai, eu abia am primit 
mantuirea, am scăpat deja de o mulțime de lucruri, dar mai sunt încă câteva lucruri la care lucrez.” 
Si predicatorul ii raspunde: „Mergi înapoi, stai jos, nu vei primi vindecare până nu scapi si de acele 
păcate.” De ce atunci când oamenii sunt in afara bisericii, totul se petrece prin har la ei, insa când 
vin la biserică, devine totul prin fapte? 

 
Marcu 16:9–18 (BTF2015)  
9Și după ce Isus a înviat devreme în prima zi a săptămânii, s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. 
10Ea s-a dus și le-a spus celor ce au fost cu el, pe când jeleau și plângeau. 
11Iar ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, nu au crezut. 
12După aceea, s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei, pe când umblau și mergeau la câmp. 
13Și s-au dus și au spus celor rămași; dar nici pe ei nu i-au crezut. 
14La urmă, s-a arătat celor unsprezece în timp ce ședeau la masă și le-a reproșat necredința și împietrirea inimii, pentru că nu 
i-au crezut pe cei ce l-au văzut după ce a înviat. 
15Și le-a spus: Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată creatura. 
16Cel ce crede și este botezat, va fi salvat; dar cel ce nu crede va fi damnat. 
17Și aceste semne îi vor urma pe cei ce cred: În numele meu vor scoate draci; vor vorbi limbi noi; 
18Vor lua șerpi; și dacă vor bea orice lucru ucigător, nicidecum nu îi va vătăma; vor pune mâinile pe bolnavi și ei se vor 
însănătoși.”  
 

 În primul rând, vedem de doua ori in acesta situatie necredința ucenicilor. Isus apare în fața lor și îi 
mustra pentru necredința lor. Cu toate acestea, nu le spune ca va căuta alți oameni, ci îi trimite pe 
ei să predice Evanghelia. De ce? Nu pentru că erau deștepți sau talentați sau plini de credință, ci 
pentru ca erau tot ce a avut Isus atunci și erau acolo. Pare aproape ca Isus îi pedepsește pentru 
necredința lor, trimițându-i să predice. 
 

 În al doilea rând, observați că vindecarea este un semn și nu o recompensă. Când Dumnezeu 
vindecă pe cineva, indiferent de starea sa, aceasta atrage oamenii la pocăință. Vindecarea nu este o 
răsplată pentru sfințenie sau pentru faptele bune. 
 

 În al treilea rând, credința bolnavilor nu e un factor inportant aici. Atâta timp cât eu (cel ce slujesc) 
cred și îmi pun mâna peste persoanele bolnave, ele vor primi vindecare. Credința lor nu este 
necesară. Iar dacă persoanele bolnave au crezut sau au credință, atunci nu mai este nevoie ca eu sa 
vin si sa imi pun mainile peste ele. Se pot vindeca si singure. 
 

 Un alt lucru pe care slujitorii l-au facut in trecut este ca au legat bolile de anumite păcate specifice, 
pe care le-au si clasificat. De exemplu, neiertarea este un păcat. Deci dacă ai dureri de spate in 
regiunea inferioara, atunci există neiertare în viața ta. Dacă ai artrită, ai duhul amarat. Deci, trebuie 
scoasa afara amaraciunea. Acest lucru este gresit. Nu spun că nu există nici o corelație, insa 
problema acestui tip de gândire și învățătură este că in momentul în care vine cineva și iti spune: 
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„Am această problemă”, atunci eu (cel care slujesc) nu voi mai fi cel chemat sa ofere vindecare, ci 
ma voi transforma imediat intr-un judecător. Îi voi judeca pe oameni in functie de boala lor.  
 

 Exista o zicala care spune: „Dacă există o boală fizică, trebuie să existe ceva în spirit”. Insa acest 
lucru nu este deloc adevarat. Acesta se poate aplica doar celor ce nu sunt nascuti din nou. Dar în 
momentul în care te-ai născut din nou, toate lucrurile au trecut, toate au devenit noi (2 Corinteni 
5:17). Boala nu are nicio legătură cu spiritul tău. Dacă ești născut din nou, atunci nu exista nimic rău 
în spiritul tău. 
 

 Exista mulți oameni care nu se gândesc la implicațiile logice ale unei doctrine sau la rezultatul final 
al unui lucru pe care îl învață sau îl fac. Iata de ce teologia sistematică este importantă. De obicei 
oamenii, nu gandesc o învățătură pana la capat, incercand sa vada care este concluzia finala la care 
se ajunge. Dacă un păcat specific este cauza unei boli, iar tu esti in continuare bolnav si chiar ajungi 
sa mori, atunci înseamnă că păcatul nu a fost înlăturat chiar dacă ti-ai cerut iertare. Din moment ce 
boala a rămas in tine și ai murit, inseamna ca ai murit în păcatele tale, ca nu esti nascut din nou si 
ca mergi în iad. Deci, toată lumea care moare din cauza unei boli, ajunge în iad. Eu nu cred acest 
lucru, insa aceasta ar fi concluzia logica a teoriei ca păcatul ar fi cauza bolii. Da, păcatul este în 
general cauza tuturor bolilor, dar boala nu are dreptul legal să rămână în corpul tău din cauza unor 
păcate din viața ta. 
 

 Tu nu îi sfatuiesti pe demoni sa iasa afara, ii alungi. O simpla porunca: „Ieși afara!” este mai buna 
decât alte 24 de ore de consiliere. 
 

Ioan 9:1–7 (BTF2015)  
1Și pe când trecea, Isus a văzut pe un om orb din naștere. 
2Și discipolii lui l-au întrebat, spunând: Rabi, cine a păcătuit, acest om sau părinții lui, de s-a născut orb? 
3Isus a răspuns: Nu a păcătuit nici acest om, nici părinții lui; ci ca faptele lui Dumnezeu să fie arătate în el. 
4Eu trebuie să lucrez faptele celui ce m-a trimis cât este ziuă; vine noaptea, când nimeni nu poate lucra. 
5Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. 
6După ce a vorbit astfel a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat; și a uns ochii orbului cu lutul acela, 
7Și i-a spus: Du-te, spală-te în scăldătoarea Siloamului (care se traduce: Trimis). De aceea s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. 
 

 Unii creștini ar putea pretinde că Dumnezeu l-a lasat intentionat orbul din pasajul de mai sus sa se 
născa orb, ca sa se intalneasca cu Isus in acea zi, si El să primeasca gloria, infaptuind vindecarea 
(v.3). Sau, la fel, ar putea spune că uneori păcatul sau blestemul generațional cauzeaza boliile. 
 

 În primul rând, din moment ce în limba greacă nu există nici o punctuație, așa cum exista în 
engleză, traducătorii au ales să pună ei insisi punctuația. Ceea ce ar fi putut de fapt sa spuna Isus în 
versetul 3 suna asa: „Nici omul acesta si nici părinții lui nu au păcătuit. Dar, pentru ca lucrările lui 
Dumnezeu să fie vazute în el, 4 trebuie să lucrăm lucrările Celui care M-a trimis cat este ziua, caci se 
apropie noaptea si nimeni nu mai poate lucra.” 

 
 E posibil sa nu fi existat un punct inainte de versetul 4, ci o virgulă. Iar sensul se schimbă complet. 

Dacă este virgulă, atunci Isus nu spune aici (așa cum cred multi) că orbul s-a născut intenționat orb. 
Ceea ce spune Isus este de fapt că, indiferent de caz, atâta timp cât există zi, trebuie să lucrăm 
lucrările Lui (adică, in acest context, să vindecăm oamenii) și să facem ca lucrările lui Dumnezeu să 
fie revelate în oameni. 
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 În al doilea rând, pasajul afirmă clar că boala nu se datora, în acest caz, nici păcatelor orbului și nici 
ale părinților săi. 
 

 În al treilea rând, chiar dacă urmam acest fir al gandirii, afirmand ca acțiunile păcătoase sau 
blestemele generaționale (așa cum presupun sau cred unii) au fost probabil cauza bolii acelui orb, 
putem vedea clar că nici chiar acest nu l-a oprit pe Isus, si in final El i-a oferit orbului vindecarea. 
 

Luca 5:17–26 (BTF2015)  
17Și s-a întâmplat într-una din zile, pe când îi învăța el, că erau farisei și învățători ai legii, șezând acolo, care veneau din 
fiecare sat al Galileii și Iudeii și din Ierusalim; și puterea Domnului era prezentă pentru a-i vindeca. 
18Și iată, niște bărbați au adus într-un pat un om paralitic; și căutau cum să îl ducă înăuntru și să îl pună înaintea lui. 
19Și după ce nu au găsit în ce fel să îl ducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperiș și l-au coborât cu patul printre 
țigle, în mijloc, înaintea lui Isus. 
20Și când le-a văzut credința, i-a spus: Omule, păcatele tale îți sunt iertate! 

 
 Acest om paralizat, coborat jos prin acoperișul din Capernaum, avea în primul rând nevoie de 

vindecare. Totuși, care este primul lucru pe care Isus i-l spune? Omule, păcatele tale iti sunt iertate. 
Chiar dacă au existat păcate care i-au provocat paralizia, Isus I le-a iertat pe toate și apoi, în 
consecință, a vindecat persoana. 
 

 Inca o idee: suntem reprezentanți ai lui Isus Hristos. A zis Isus vreodată unei persoane: „Să iti spun 
ceva: Dumnezeu te vrea liber, dar ai o problemă și până nu o rezolvi, nu te pot ajuta.”? A spus El 
vreodată asta? Noi trebuie să arătăm din ce in ce mai mult ca El, în fiecare zi.  

 
Efeseni 4:11–15 (BTF2015)  
11Și el a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe unii păstori și învățători, 
12Pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos, 
13Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii 
plinătății lui Cristos; 
14Ca să nu mai fim copii, aruncați încoace și încolo și purtați de fiecare vânt de doctrină prin șiretlicul oamenilor și prin 
viclenie iscusită, prin care pândesc să înșele; 
15Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creștem în toate în el, care este capul, Cristos; —   
 

 Noi trebuie să creștem în TOT CEEA CE IL PRIVESTE PE EL, ca să fim ca Hristos. Și această creștere 
este necesara cat suntem de această parte pe pământ, nu de partea cealaltă. Nu va exista crestere 
în Hristos în ceruri. In ceruri, nu vor fi invatatori, pastori și evangheliști care să ne ajute să creștem. 
Ei sunt acum pe pamant, tocmai cu acest scop. Trebuie să ajungem la unitatea credinței pe pământ, 
pentru că în cer va fi cu adevărat, ușor să fim în unitate. 

 
Iacov 5:13–16 (BTF2015)  
13Este vreunul dintre voi în necaz? Să se roage. Este cineva vesel? Să cânte psalmi. 
14Este cineva dintre voi bolnav? Să cheme bătrânii bisericii și să se roage peste el, ungându-l cu untdelemn în numele 
Domnului. 
15Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 
16Mărturisiți-vă unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mult poate rugăciunea ferventă și 
puternică a unui om drept. 
 

 Mai intai, iată câteva cazuri / categorii, si diferitele lor remedii / prescripțiil: 
o   Suferință / suferință (în suflet) => Roaga-te 
o   Veselie => Canta laude 
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o   Boala => Cheama presbiterii sa se roage si sa te unga cu untdelemn 
o   Ati comis pacat => vei fi iertat 

 
 În al doilea rând, putem vedea că necazul sau suferința sufletului reprezinta o categorie separată 

fata de boala fizică. Nu sunt unul si acelasi lucru. 
 

 În al treilea rând, observați ca în v. 15 spune: „DACA a comis păcate, ii vor fi iertate”. Deci, putem 
respinge din start ideea că păcatul este aici cauza unei boli, deoarece, dacă ar fi existat intr-adevr 
un păcat, cuvantul “DACA” nici nu ar mai fi existat in text. Nu orice boală este cauzată de un păcat. 
Insa chiar si in situatia in care o boală este cauzată de un păcat, acel păcat este iertat.  
 

 În al patrulea rând, în același verset 15, putem observa că persoana este mai întâi vindecată fizic și 
abia apoi păcatele sale sunt iertate. Aceasta este ordinea. Prin jertfa lui Isus, vindecarea a fost cea 
care a venit mai întâi (pentru că prin ranile Lui am fost vindecati când a fost biciuit, înainte de a 
muri pe cruce) iar apoi a urmat iertarea păcatelor, prin sângele Lui, atunci când a murit efectiv pe 
cruce. 

 
 
7. Lipsa de credinta a persoanei bolnave 

 Ne referim aici la o persoană bolnavă care este slujită de altcineva. Si creștinii și necreștinii pot fi 
vindecați atunci când creștinii exercită autoritatea împărăției, choiar daca nu au credință pentru 
vindecare. Fiecare caz al invierilor din morti demonstreza, de fiecare data, ca nu este obligatoriu ca 
persoana careia i se slujeste sa aiba neaparat credință. 
 

 Cine a avut credință în numele lui Isus, in Fapte 3: 1-16 (la vindecarea omului de la poarta 
templului)? Petru, și nu omul șchiop, desigur. 

 
 
8. Lipsa rugaciunii si a postului 

 Rugăciunea în limbi este importantă pentru reîmprospătare și pentru a elibera mai multă credință, 
dar nu este necesara și nici nu este o cerință obligatorie pentru a vindecarea bolnavilor. Rugăciunea 
te ajută in mod indirect să fii mai încrezător, dar nu este obligatorie ca sa vindeci pe bolnavi sau să 
scoti afara demoni. 
 

 Există 2 relatări în Evanghelii referitoare la aceeași situație, pasaje pe care creștinii le folosesc 
uneori ca scuză atunci când nu obțin rezultate, daca nu au postit si nu s-au rugat suficient. Aceste 
doua relatări se regasesc la: Matei 17: 14-21 și Marcu 9: 14-29. 

 
Matei 17:14–21 (BTF2015)  
14Și când au venit la mulțime, a venit la el un om, îngenunchind înaintea lui și spunând: 
15Doamne, ai milă de fiul meu, fiindcă este lunatic și chinuit îngrozitor; fiindcă deseori cade în foc și deseori în apă. 
16Și l-am adus la discipolii tăi și nu au putut să îl vindece. 
17Atunci Isus a răspuns și a zis: O, generație fără credință și perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? 
Aduceți-l aici la mine. 
18Și Isus l-a mustrat și dracul a ieșit din el; și copilul a fost vindecat chiar din ora aceea. 
19Atunci discipolii au venit la Isus, la o parte și au zis: Noi de ce nu l-am putut scoate afară? 
20Și Isus le-a spus: Din cauza necredinței voastre; fiindcă adevărat vă spun: Dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, îi 



 
2019 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                       6 | P a g i n a  
Site internet: https://www.eserediuc.com 
 

veți spune acestui munte: Mută-te de aici acolo; și se va muta; și nimic nu vă va fi imposibil. 
21Dar acest fel de draci nu iese decât prin rugăciune și postire.”   
 
Marcu 9:14–29 (BTF2015)  
14Și când a venit la discipoli, a văzut o mulțime mare împrejurul lor și pe scribi întrebându-se cu ei. 
15Și îndată toți oamenii, când l-au văzut, au fost foarte uimiți, și alergând la el, îl salutau. 
16Și i-a întrebat pe scribi: Ce vă întrebați cu ei? 
17Și unul din mulțime a răspuns și a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut; 
18Și oriunde îl apucă, îl scutură puternic și face spume și își scrâșnește dinții și rămâne vlăguit; și am vorbit cu discipolii tăi ca 
să îl scoată; și ei nu au fost în stare. 
19El i-a răspuns și a zis: O, generație fără credință, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. 
20Și l-au adus la el. Și când l-a văzut, îndată duhul l-a scuturat puternic și el a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume. 
21Și l-a întrebat pe tatăl lui: De cât timp i se întâmplă aceasta? Iar el a spus: Din copilărie. 
22Și deseori îl aruncă în foc și în ape, ca să îl nimicească; dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. 
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. 
26Și duhul a strigat și l-a scuturat puternic și a ieșit din el; și era ca unul mort; încât mulți au spus: Este mort. 
27Dar Isus, luându-l de mână, l-a ridicat; iar el s-a sculat. 
28Și după ce el a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat deoparte: Noi de ce nu l-am putut scoate afară? 
29Iar el le-a spus: Acest fel nu poate ieși afară prin nimic, decât prin rugăciune și postire.”   
 

 V.21,29 - Acesta este un verset in jurul caruia oamenii au construit o doctrină. „Da, ca sa ii scoti 
afara pe demonii aceia, trebuie te rogi și sa postesti.” Ce alt verset din Biblie mai spune că pentru a 
alunga demoni, trebuie să te rogi și să postești? Isus a spus: în numele Meu, alungă-i. Și dintr-odată, 
nu vor ies decât dacă nu mai mânanci? „Voi trece pe langa frigider azi de 14 ori, si demonul va ieși 
afara. „Este aceasta cheia? Nu mănânci și demonii ies afara? „Oh, nu, nu mănâncă !!! spune 
demonul. Trebuie să ies afara.”  
 

 Când Isus a spus că acel soi nu poate iesi afara fără post și rugăciune, El se referea la necredință și 
nu la demoni. Acest tip de necredință nu poate fi invinsa decât prin post și rugăciune. Cauza directă 
a fost necredința naturală care vine la oameni prin intermediul celor cinci simțuri.  
 

 Dacă citiți aceeași istorioara și în alte evanghelii, veți observa că și după ce Isus i-a vorbit băiatului, 
el a început să se manifeste, facand spune la gura, arătându-se a fi mai rău decât înainte. Acest 
lucru dăunează și poate produce necredință. Începi atunci să acționezi în mod natural și să strigi 
mai tare. Cu toate acestea, Isus nu a făcut asta. El s-a purtat normal și nu s-a repetat. El a vorbit o 
singură dată și apoi a stat ferm pe ceea ce a spus. Ca sa menții acest fel ferm de credință, ai nevoie 
de rugăciune și post. 
 

 Rugăciunea și postul nu iti oferă mai multă putere sau creștere în credință, ci doar eliberează mai 
mult din puterea și credința care există deja în time (în duhul tau), eliminand barierele și blocajele 
minții care li se interpun. Dacă îți pui credința în rugăciune și in post, atunci nu va exista niciodată 
un moment în care vei simți că te-ai rugat sau ca ai postit suficient, ca sa poti fii capabil slujesti 
bolnavilor. Intotdeauna va exista indoiala în mintea ta. 

 
 În Fapte 3: 1-16 (vindecarea omului șchiop de la poarta templului), vedem cum Petru și Ioan 

mergeau la templu să se roage. Ei cunosteau puterea și nevoia rugăciunii și mergeau regulat să se 
roage. Insa, aici vedem ca l-au întâlnit pe șchiop înainte de a apuca să se roage. Încă nu se rugasera 
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și deci nu erau capabili să-l vindece pe bolnav. 
 
 
9. Lipsa contributiei financiare 

 Auzi creștini spunând: „Dacă nu ai zeciuiala, Dumnezeu isi va lua zeciuiala în alt mod: spital, medici, 
avarii la masina, etc.” Vorbesti serios? Îl vezi pe Dumnezeu ca fiind atat de jalnic? Parca ar fi mafia, 
iar zeciuiala bani de șantaj, prin extorsiune, ca sa te menținii sănătos. 
 

 Alți slujitori afirma că trebuie să semeni bani ca sa primesti vindecare. Cu toate acestea, nu ai cum 
sa semeni bani ca sa ai parte vindecare, pentru ca fiecare sămânță produce după propriul său soi. 
Semințele de portocală produc portocale. Semințele de mar produc mere. Dacă semeni bani, vei 
culege bani. Dacă semeni vindecare (vindecându-i pe alții) vei culege vindecarea pentru tine insuti. 
De fapt, acesta este un alt mod prin care putem vedea rezultatele mai rapide in cee ace priveste 
vindecarea. Exemplu: În Geneza 20:17, Avraam s-a rugat lui Dumnezeu pentru Abimelec și el a fost 
vindecat împreună cu soția lui, iar sclavii săi și au putut face copii. Dumnezeu a vindecat alte femei 
atinse de sterpiciune, în vreme ce propria lui soție era încă stearpă. Deci, nu te gandi că, dacă esti 
stearpa, nu te poti ruga pentru alte femei care sunt si ele sterile. Vedem ca Sarah a născut și ea, 
mai tarziu, un copil. 
 

 Singurele 2 contexte în care legea semănatului și a seceratului este folosită în Noul Testament sunt 
acestea: finanțele și cuvântul lui Dumnezeu. 
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