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Obstacole reale in calea vindecarii 

1. Lipsa cunoasterii 

 
Osea 4:6 (BTF2015)  
6Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere, pentru că tu ai respins cunoașterea, eu de asemenea te voi respinge, ca să 
nu îmi fii preot; văzând că ai uitat legea Dumnezeului tău, eu de asemenea îi voi uita pe copiii tăi. 
 

 Sunt mulți oameni bolnavi și mor inutil pentru că nu cunosc adevărul cuvântului lui Dumnezeu 
despre vindecare și modul in care acestia pot să-l folosească pentru a obtine vindecarea.  
 

 Putem intelege mai mult, cateodata, din ceea ce Biblia nu spune. Observați ca nu se spune: 
 

o “Poporul meu piere pentru că am hotarat să nu-mi implinesc promisiunea.” 
 

o Poporul meu piere pentru că nu eram atent când dusmanul i-a atacat. Dormeam. Trageam 
un pui de somn. Luasem o pauză.” 
 

o “Poporul meu piere pentru a dat-o in bara si am fost supărat pe ei.” 
 

 Nu, atunci ce se spune? Poporul meu piere din lipsa de cunoastere. De asemenea, observați că 
Dumnezeu nu vorbește despre alți oameni, ci despre POPORUL SAU, despre OAMENII LUI. Cine 
sunt acestia? Noi, creștinii, suntem noi ai lui Dumnezeu? 
 

 Este oare voia lui Dumnezeu ca poporul Său să fie distrus? Nu, bineinteles că nu. In biserică, există 
o doctrină larg răspândită conform careia: „Daca este voia lui Dumnezeu, atunci se va întâmpla. “ 
 

 In a doua jumătate a versetului, Vedem si de ce au fost distruși oamenii lui Dumnezeu. Ei au uitat 
legea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii Vechiului Testament, ei nu aveau Biblia sau cuvântul lui 
Christos așa cum il avem noi astazi, ci aveau Legea lui Moise, care le aducea viață sau moarte și ei 
au uitat de acesta lege. Atunci, este vina lui Dumnezeu? A hotărât oare Dumnezeu sa ii distruga, si a 
ascuns Biblia de ei? Nu, ci ei au parasit Cuvântul.  
 

2 Corinteni 2:11 (BTF2015)  
11Ca nu cumva Satan să profite de noi, fiindcă nu suntem neștiutori ai planurilor lui. 
 

 Ce inseamna acest lucru? Înseamnă că diavolul va profita de oamenii neștiutori. Satana va profita 
de tine, dacă nu-i cunosti strategiile. Sa insemne oare ca asta este voia lui Dumnezeu? Nu. De fapt, 
motivul pentru care Pavel precizeaza acest lucru este tocmai pentru ca diavolul sa nu profite de noi. 
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 Ce face diavolul? Cum profita el de noi? El fură, ucide și distruge. Deci, dacă aceste lucruri se 
intampla în viața ta, atunci aceasta este lucrarea diavolului. Pavel spune că motivul pentru care se 
întâmplă toate aceste lucruri, este faptul că nu cunosti strategiile diavolului. Aceasta se numește 
lipsă de cunoastere. Ignoranța nu înseamnă sa fii prost sau lipsit de inteligenta, ci înseamnă sa nu 
știi. Sa nu înțelegi nici procesul și nici modalitatea prin care te invinge. Deci, sa traiesti aici pe 
tărâmul natural, uitându-te doar la ceea ce vezi, rugându-te și rugându-L pe Dumnezeu să facă 
ceva. Insa ceea ce nu vezi este chiar modul in care funcționează tărâmul nevăzut și felul in care 
Satana te-a invins, înainte chiar de a începe batalia. Si asta, pentru că nu intelegi modul in care 
actioneaza el. 
 

 Acestea sunt lucruri ce nu se spun prea des de la amvon, pentru că nu par foarte încurajatoare. Ele 
tind să ii descurajeze oamenii. Dintr-o data, descoperi: „Ah, eu am permis să se întâmple asta? Nu a 
fost Dumnezeu, ci eu??? Eu sunt cel de care a profitat diavolul pentru că am fost ignorant? " Ca sa 
fie clar, raspunsul la acesta intrebare este: DA.  
 

 Diavolul a venit la Isus și L-a ispitit folosind cuvântul. L-a dus pe acoperisul templului și i-a spus: 
„Arunca-te jos. Căci este scris, El va porunci îngerilor Săi sa aiba grija de tine. " Îmi place cum a 
răspuns Isus: „Da, este adevărat. Dar este DE ASEMENEA scris. " Ce inseamna aceasta? Inseamnă că 
El cunostea cuvântul mai mult decât diavolul. El nu traia in ignoranta crezand ca numai un verset 
mic ar reprezenta cuvântul lui Dumnezeu. El cunostea in intregime cuvantul lui Dumnezeu. Dacă 
Isus nu ar fi cunoscut mai mult decât doar un singur verset, s-ar fi gandit poate că aruncarea de pe 
acoperisul templului chiar ar fi o idee bună.  Poate ar fi spus: "O sa va arat Eu voua chiar acum." 
Dar, nu! Ci El a spus: „Este DE ASEMENEA scris: Nu ispiti pe Domnul, Dumnezeul tau.” 
 

 Tu trebuie să cunosti acest DE ASEMENEA din cuvânt. Insa, multe dintre aceste DE ASEMENEA nu 
prea ne sunt spuse de la amvon, nu-i asa? Si nu stim ce cuprinde acest DE ASEMENEA. Tot ce știm e 
ca ne rugam si nu functioneaza. Problema e ca nu ne oprim niciodată să ne întrebăm: De ce 
Dumnezeule? De ce? 

 
Ioan 8:32 (BTF2015)  
32Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. 
 

 Trebuie să cunosti această Carte, sa rămi în această Carte și sa intelegi de ce unele lucruri se 
întâmplă si altele nu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu iti va spune de ce sau, de ce nu, se 
întâmplă totul. Poate spui, atunci cand se întâmplă ceva: „O, am sa mă rog doar și Dumnezeu îmi va 
arăta lucrurile exact”. Poate iti va arata, poate nu. Probabil, iti va descoperi la un moment dat, 
lucruri privitoare la viata ta, dar e posibil sa mai dureaze pentru că nu ai inca dezvoltata acea 
capacitate de a primi ceea ce iti spune El. Insa, în ceea ce ii privește alți oameni, nu iti va arăta, 
probabil, cum stau lucrurile, pentru că, de fapt nici nu este treaba ta sa stii de ce lucrurile se 
intampla asa. Totusi e posibil sa iti arate daca ai gestionat sau nu, grestit o relatie. 
 

 Sunt oameni care poate spun: „Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci de ce se întâmplă 
nenorociri? Vrei să spui, ca la o înmormântare le vei spune si motivul pentru persoana a murit? " 
Nu, nu le voi spune. Eu nu știu toate lucrurile legate de acea situație, nu cunosc profunzimile și 
motivatiile oamenilor, sau lucrurile care s-au spus sau nu s-au spus. Nu eu voi judeca aceste lucruri. 
Știu numai ca Dumnezeu ne-a vorbit despre promisiuni pe care El vrea să se împlinească și tot El ne-
a spus și motivul pentru care acestea nu se implinesc. Dar nu pot spune exact care este motivul dat 
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intr-o situatie. Deci, nu încerca să judeci tu situațiile, luate individual. Este ușor, cateodata, sa 
judeci, insa alteori există mai multe lucruri ascunse in spate, pe care tu nu le poti vedea. În plus, 
chiar dacă ai avea dreptate, probabil că nu ar fi momentul să vorbești despre asta. De obicei, 
oamenii au nevoie de încurajare și mangaiere, mai ales după ce au pierdut o luptă, în perioade 
grele. Nu-I asa ca nu au nevoie să li se spună: „ Prostuțule, e vina ta!” Eu unul stiu ca am mare 
nevoie sa inteleg acest principiu. In loc de a fi frate, risti sa devii judecător, dacă nu esti atent. 
 

 
2. Traditiile oamenilor 

Marcu 7:5–13 (BTF2015)  
5Atunci fariseii și scribii l-au întrebat: De ce nu umblă discipolii tăi conform tradiției bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile 
nespălate? 
6El a răspuns și le-a zis: Bine a profețit Isaia despre voi, fățarnicilor, așa cum este scris: Acest popor mă onorează cu buzele 
lor, dar inima lor este departe de mine. 
7Dar în zadar mi se închină, învățându-i pe oameni ca doctrine poruncile oamenilor. 
8Fiindcă lăsând deoparte porunca lui Dumnezeu, țineți tradiția oamenilor, precum îmbăierea oalelor și a paharelor; și faceți 
multe alte lucruri asemănătoare. 
9Și le-a spus: Prea bine respingeți porunca lui Dumnezeu, ca să țineți propria voastră tradiție. 
10Fiindcă Moise a spus: Onorează pe tatăl tău și pe mama ta; și: Cel ce blestemă pe tată sau mamă, de moarte să moară; 
11Dar voi spuneți: Dacă un om va spune tatălui sau mamei sale: Este corban, altfel spus, orice ți-ar fi de folos de la mine este 
un dar; va fi liber, 
12Și nu îl mai lăsați să facă ceva pentru tatăl său sau mama sa; 
13Făcând fără efect cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră, pe care ați dat-o; și faceți multe alte lucruri asemănătoare. 
 

 Tradițiile oamenilor reprezinta un alt motiv major pentru care oamenii nu se vindecă. Tradițiile 
oamenilor și ale bătrânilor fac ca Cuvântul lui Dumnezeu să nu aibă niciun efect. Aceste tradiții sunt 
credințe greșite despre vindecare, care trebuie distruse și înlocuite cu acele credințe corecte. 
 

 Acesta este si scopul acestei serii de invatatura: sa distrugem toate miturile și ritualurile, toate 
minciunile de care diavolul s-a folosit prin oameni, cărți, predici etc, pentru a bloca adevarul cu 
privire la vindecarea divină. Noi spunem adevărul despre vindecarea din Cuvântul lui Dumnezeu și 
inlocuim tradițiile oamenilor, astfel încât diavolul sa nu mai poate aduce îndoiala.  
 

 Un exemplu de tradiție care face cuvântul fara efect este chiar RUGACIUNEA pentru vindecare. 
Atunci când un credincios se roagă pentru vindecare, pentru sine insusi sau pentru altcineva, acest 
lucru în sine poate fi un obstacol în a nu vedea rezultate. Ca și cum noi ar trebui sa il convingem pe 
Dumnezeu sa ne vindece, rugăciunea ar consta in implorarea lui Dumnezeu de a aduce vindecare. 
Dar aceasta nu este o rugăciune bazată pe adevărul lui Dumnezeu despre vindecare. Nu este 
biblica. 
 

 De la Matei la Ioan, nu există nici măcar un loc în Biblie în care se spune că Isus S-a RUGAT in 
întreaga Sa lucrare, pentru bolnavi. Se spune doar că El și-a pus mâinile peste cei bolnavi și i-a 
vindecat sau ca a poruncit ca vindecarea să aibă loc. El a poruncit și demonilor să plece. Deci, atunci 
când slujești bolnavilor, nu Îl implori pe Dumnezeu să-i vindece pe oameni si nu te rogi pentru 
vindecare. Ci, fie poruncesti vindecarii să aibă loc, fie iti pui mâinile peste persoana bolnavă.  
 

 Cel mai apropiat exemplu de felul in care cineva se ROAGA pentru vindecare (și acest lucru nu este 
oferit de Isus, ci de apostolii din cartea Faptelor) este relatarea în care Petru o invie pe Tabita 
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(Faptele 9). Acolo, se spune că el s-a rugat mai întâi, apoi s-a ridicat și s-a întors spre ea și a ridicat-o 
din morți. Dar nu s-a rugat peste ea sau pentru ea. S-a rugat, e adevarat, insa Biblia nu precizeaza 
ce anume a spus. Deci, nu poate pretinde nimeni că Petru s-a rugat pentru Tabita. Este doar o 
speculație. 
 

 Un alt exemplu de tradiție a oamenilor este rugăciunea la Isus. Noi ii judecăm pe catolici pentru 
rugaciunea lor la Maria sau pe ortodocșii greci pentru rugaciunea lor la sfinți. Dar rugăciunea către 
Isus nu exista, nici ea, în Cuvânt. Știați că Noul Testament nu ne învață să ne rugam lui Isus? Acest 
lucru este atât de subtil și totusi noi facem acest lucru pentru că si ceilalți o fac.   
 

Ioan 16:23–24 (BTF2015)  
23Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că: Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. 
24Până acum nu ați cerut nimic în numele meu; cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină. 
 

 Isus spune aici că nu Îi vom mai cere nimic după invierea și inaltarea Lui la cer. Cu toate acestea, îl 
vom ruga pe Tatăl în numele lui Isus. Auzim tot timpul rugăciuni de genul: „O, dragă Iisuse, te rog 
chiar acum draga Isuse să intervii în această situație, în numele lui Isus”. Exemplu: este ca și cum eu 
mă duc la tatăl meu și îl rog sa ii folosesc masina, el spune da, dar mă trimite la mama mea sa iau 
cheile de la masina. Și apoi vin din nou la tatăl meu și cer mașina. Cu toate acestea, el a spus deja că 
pot folosi mașina lui, dar m-a trimis la mama sa iau cheile. 
 

 Isus a venit să ni-L aducă pe Tatăl, pentru că Tatăl Însuși ne iubește. Nu ne putem ruga, ceva de 
genul: „Robert, poți, te rog, să mă ajuți, Corneliu, dragă Florin, vreau doar să intervii ...” 
 

 Aceasta este o rugaciune la nimereala, care demonstreaza clar că nu avem încredere că acolo exista 
o persoană iubitoare care ne ascultă. 

 
 
3. Necredinta 

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 
veți spune acestui munte: Mută-te de aici acolo; și se va muta; și nimic nu vă va fi imposibil. 
 

 Atunci când ucenicii L-au întrebat pe Isus de ce nu au putut alunga demonul, iata primul răspuns 
ieșit din gura Lui, în versetul 17 și versetul 20: „O generație fără credință ...”, „din cauza necredinței 
voastre”. Cauza clară a fost NECREDINTA din partea ucenicilor. Observați că Isus nu a spus: „Stiți, 
trebuie să aveți încredere în Dumnezeu, El știe ce face, Domnul știe, nu trebuie să vă faceți griji. 
Dacă El voia ca acest băiat să se vindece, el s-ar fi vindecat.” 
 

 Necredința este un alt motiv pentru care Isus a spus ca oamenii nu se vindecă sau nu sunt eliberați. 
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 De asemenea, observăm că Isus nu spune: „Stiți si voi că nu puteți face asta. Eu sunt Fiul lui 
Dumnezeu, numai eu pot face asta. " Nu, desigur că nu. El este cel care i-a trimis, le-a dat 
autoritatea să alunge demonii iar ei s-au dus, facand exact acest lucru. Stiau că o pot face, si de 
aceea au si încercat. Altfel, nici macar nu ar mai fi încercat. Insa s-a întâmplat ceva în timp ce 
încercau, pentru că Isus le-a spus că erau in necredinta.  
 

 Aceasta inseamnă că, dacă ucenicii ar fi crezut cu adevărat, ar fi avut rezultate, de vreme ce Isus le-
a spus că exista necredință. Indifferent de ceea ce gandim noi, CREDINȚA FUNCTIONEAZA 
INTOTDEAUNA. Dacă nu a funcționat și nu a dat rezultate, atunci inseamna ca fie credința era 
complet blocată de necredință, fie era prea slabă pentru a învinge acea situatie. 
 

 Ucenicii nu ar fi întrebat: “Noi de ce nu am putut sa il scoatem? “daca ar fi facut ceva diferit fata de 
ce au facut ei. Dacă intr-adevar Isus ar fi făcut ceva diferit, atunci ei ar fi știut imediat de ce nu au 
putut scoate demonul. Insa, singura diferență dintre Isus și ei a fost credința.  
 

 Ceea ce s-a întâmplat acolo este similar cu istorioara despre Petru mergand pe apă. El a început să 
meargă pe apă și a continuat sa mearga, atâta timp cât focusul și ochii lui au fost fixați asupra lui 
Isus. În clipa în care s-a uitat la apa, îndoiala i-a intrat în inimă și a început să se scufunde. Într-un 
mod similar, ucenicii ar fi putut începe să poruncească demonului să plece, dar atunci când 
demonul a început să se manifeste cu putere, ei au lăsat ca indoiala să patrunda în inima lor și au 
devenit plini de necredinta. Isus l-a întrebat pe tată de cât timp se manifesta copilul in acel mod, in 
relatarea din Marcu 6: 1-6, iar tatăl a răspuns ca încă din copilărie. Dacă ucenicii l-ar fi intrebat si ei 
pe om același lucru înainte ca Isus să vină, atunci cu siguranta, pe langa manifestărilor externe 
extreme si longevitatea acelei posesiuni (încă din copilărie) le-ar fi micșorat și mai tare credința.  
 

 Vreau să vorbesc putin si despre motivul pentru care este mai dificil și exista mai multă necredință 
în inima ta când încerci să-ți slujești vindecarea tie insuti, membrilor familiei tale sau prietenilor 
apropiați. Aceasta nu înseamnă că acest lucru întotdeauna general valabil in fiecare caz sau că nu 
poti depăși acest tip de necredință. Ci doar că uneori este mai dificil. 
 

o Primul motiv important este familiaritatea sau cat de bine cunoscut este, cel ce 
slujeste, cu lucrurile lui bune si rele, de catre cel care este slujit. Când slujești unei 
persoane pe care o cunoști bine, ești la randul tau conștient de cât de bine te 
cunoaște si ea la randul ei, cu slăbiciunile, cu faptele tale rele, cu obiceiurile tale, și 
artunci nu te mai poți înfățișa inaintea ei cu acea imagine de om spiritual al lui 
Dumnezeu. Acest lucru atacă mintea ta și îți subminează credința. La fel se întâmplă 
cu persoana careia ii slujești. Din moment ce ea te cunoaste asa de bine (amintește-
ți cum oamenii din orașul natal al lui Isus s-au simtit jigniți de El din cauza 
familiarității avand necredința în inimile lor), s-ar putea să nu aibă aceeasi încredere 
în rugăciunea ta, pentru că nu pari la fel de spiritual în ochii lor ca alții oameni ai lui 
Dumnezeu. În plus, familia și prietenii care te cunosc foarte bine, rareori mai cred că 
te mai poți schimba sau ca mai poti fii folosit de Dumnezeu. Deci, necredință există 
de ambele părți. Același lucru se întâmplă si atunci când în biserica ta vine un 
oaspete si cheamă oamenii la rugăciune la sfârșitul programului. Oamenii vor dori să 
fie slujiti mai mult de catre acel nou predicator decat de propriul pastor, pe care îl 
cunosc. La fel, dacă tu, în calitate de pastor, mergi sa slujesti in alt loc în care nu esti 
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foarte cunoscut, vei avea mai multă încredere în a sluji, iar oamenii slujiti vor avea 
mai multă credință în rugăciunea ta. De aceea se întâmplă mai multe minuni atunci 
când ești in deplasare. De asemenea, cu cât te apropii mai tare de pastorul tau sau 
de un om al lui Dumnezeu și cu cât il cunosti mai mult (mai ales dacă aveți o relație 
de familie), cu atât mai puțina credință vei avea în ei ca lideri spirituali. Acest lucru 
nu ar trebui sa se intample, insa este de multe ori asa. Fie veti ramane prieteni buni 
dar vei căuta îndrumări spirituale în altă parte, fie vei pastra distanța și îi vei vedea în 
continuare ca lideri spirituali. 
 

o Al doilea mare motiv este durata sau incurabilitatea unei boli. Cu cât dureaza de mult timp 
o boală sau cu cât este mai incurabilă, cu atât mai puțina credinta ai sa te rogi pentru ea. 
Din diverse cauze, când auzim ca o boală dureaza inca din copilărie, ca cineva s-a născut cu 
ea sau că este este incurabilă (cum ar fi cancerul, HIV, etc), suntem mai predispusi la 
necredință. Acest lucru se întâmplă și atunci când te rogi pentru vindecare personala: (1) 
boala te chinuie zi și noapte, o cunosti foarte bine, te-ai rugat de multe ori insa fără 
rezultate; (2) te cunoști foarte bine, iti cunosti slabiciunile – si aceasta genereaza o cantitate 
considerabilă de necredință, care blochează de cele mai multe ori vindecarea. Cu toate 
acestea, dacă altcineva are credință, si nu-l cunosti foarte bine iar el, la randul lui, nu te 
cunoaște foarte bine nici pe tine nici boala ta, si el se roagă pentru tine, atunci s-ar putea sa 
vezi rezultate imediate. De aceea, este mai bine uneori să cunosti mai puține informații 
despre persoana pentru care slujești sau despre boala lor. La fel se întâmplă și în profeție: 
cu cât cunosti mai puțin persoana, cu atât mai bine curg profețiile. 
 

o Al treilea motiv este o implicare emoțională prea puternică fata de persoana careia ii 
slujesti. Gandeste-te la o mamă care își vede copilul murind de o boală in faza terminala. 
Teama ei de a nu-și pierde copilul va fi de cele mai multe ori mai puternică decât credința. 
Implicarea ei emoțională va cauza lacrimi de disperare iar aceasta nu ajuta la cresterea 
credinței. Cerul nu răspunde la lacrimi, ci la credință. De aceea este atât de greu să invii o 
persoană moartă, pentru ca toată lumea plânge la înmormântare iar acest lucru afectează 
negativ credința. Cu toate acestea, dacă Isus a reușit tina departe strigătele oamenilor la 
înmormântarea fetițe care a murit, atunci și noi putem face acest lucru. Dar pentru a putea 
ramane puternic într-o astfel de situație, în credința în mintea ta, ai nevoie si de post și de 
rugăciune. Postul îți antrenează mintea pentru a spune nu simțurilor exterioare. Rugăciunea 
în limbi ii permite Duhului Sfânt să ii vorbesca inimii și să întărească mintea și vointa. 

 
 

 Sa observam că ucenicii au fost cei care nu au avut credința. Este deci responsabilitatea noastră ca 
si creștini să exercităm credința care sa producă rezultate, si nu este responsabilitatea lui 
Dumnezeu, nici a persoanei bolnave. Isus a stabilit acest lucru foarte clar prin expresii ca: „din 
cauza necredinței VOASTRE”, „dacă VOI aveți credința ca o sămânță de muștar”, „VOI veti spune 
muntelui”, „nimic nu VA va fi imposibil”. 
 

 Ucenicii l-au întrebat pe Isus în privat de ce nu au putut sa vindece persoana, dar El nu a raspuns, în 
versetul 20, ceva de genul: „Pentru că nu a fost momentul potrivit. Dumnezeu a vrut să mai 
așteptam încă 15 minute până sa ne întoarcem de pe munte și atunci va fi momentul potrivit. " Știți 
că pentru multe dintre promisiunile lui Dumnezeu timpul este ACUM? Și totusi încă nu le obținem. 
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Când vine vorba de vindecare, nu exiata un moment în care Dumnezeu sa vrea să fii bolnav. 
Vindecarea ta a fost plătită acum 2000 de ani. Dumnezeu nu împiedică pe nimeni sa primeasca 
vindecarea în trupul lui Hristos. El nu ne spune numai cateodata: „Acum este momentul să vă 
vindecați.” Aceasta idee este doar o tradiție, nu un adevar din cuvânt. El vindecă toate bolile 
noastre. Prin ranile Sale noi suntem vindecați. 
 

 Mantuirea nu are loc prin credința lui Dumnezeu, cand are Dumnezeu chef. Tu esti mântuit prin 
credina ta personala și prin mărturisirea Cuvântului. La fel se întâmplă cu toate promisiunile lui 
Dumnezeu despre tine. Depinde de tine să fii salvat. Depinde de tine să fii vindecat sau să primești 
răspunsuri la rugăciuni. 

 
 După cum putem vedea în pasajul de mai sus, necredința ca si cauză se refera numai la persoana 

care slujește vindecarea și nu la persoana care este slujită. Necredința persoanei care slujește 
reprezinta obstacolul in calea vindecarii și nu necredința persoanei care este slujită. Dacă persoana 
care este slujită are credință, cu atat mai bine. Insa necredința oamenilor slujiti nu l-a oprit 
niciodată pe Isus să-i vindece pe toți, exceptie facand necredinta in masa, aceasta ducand la faptul 
ca ei nu I-au dat voie sa li se slujească. 
 

 Asumarea responsabilitatii este un nivel la care puțini credincioși ajung, pentru ca este întotdeauna 
foarte dificil să recunoaștem că noi înșine suntem problema. De multe ori, confundăm 
responsabilitatea si condamnarea și, fugim din această cauză de ea. Dar chiar și cei care ating acest 
nivel de conștientizare și responsabilitate, vad, de obicei, situatia in mod gresit: ei inteleg in mod 
corect că sunt problema, dar cred ca asta se intampla din cauza păcatului din viața lor sau din cauza 
credinței insuficiente (credința în credința lor). Singura cauză și problemă reală este necredința în 
cuvânt, ceea ce înseamnă că ei au credință poate în cuvânt, dar nu este suficient de puternica. A fi 
în necredință (cauza reală), înseamnă ca: 
 

o Nu avem inca suficientă înțelegere a lucrurilor lui Dumnezeu și a modului în care 
funcționează acestea 

o SAU poate credem ca avem suficienta înțelegere, dar credința în această înțelegere nu este 
suficient de puternică și de consecventă, ceea ce înseamnă că nu a pătruns în miezul inimii 
noastre. 

 
 Exemplu: afirmația lui Petru de la Luca 22:33 / Matei 26:35 că nu-l va trăda niciodată pe Isus, ci ca 

va muri pentru Isus, era plină de credință și încredere în acel moment. Nu cred că Petru a mințit 
când a spus asta. El a crezut asta cu toată ființa sa. Cu toate acestea, atunci când s-a confruntat cu 
soldații și cu moartea, a adormit și nu a vegheat, frica i-a cuprins inima, pentru că nu s-a rugat ca 
Isus, și i-a blocat încrederea din a da rezultatele sau roadele așteptate (adică să moară de fapt 
pentru Isus). De aceea trebuie să ne rugăm și să fim permanent în alertă și în credință. 
 

 Singura piedică in calea vindecarii este chiar faptul că tu crezi că ar exista obstacole în calea 
vindecării. În momentul în care crezi că există o piedică în calea vindecarii, devii automat plin de 
necredinta, confuz, si nu mai poti primi nimic de la Domnul. 

 
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. 
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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. 
 

 Faptul că ai indoiala in mintea ta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai ofera oamenilor vindecare. 
Pasajul de mai sus nu spune că Dumnezeu nu va da înțelepciune sau vindecare, dacă ai indoiala. Ce 
spune, inschimb, e ca nu poți primi. Dumnezeu iti da, dar tu nu poti primi. 

 
 
4. Diavolul 

 Dca exista vreo piedică in calea vindecarii unei personae, aceasta nu vine de la Dumnezeu. Tot ceea 
ce pare ca încearca să te oprească nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu încearcă niciodată să te 
oprească în vreun fel in a sluji vindecarea celorlalți sau in a fi vindecat. Dacă există cineva care 
încearcă să te împiedice să fi vindecat, Acela nu este Dumnezeu, ci diavolul. 
 

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. 
 

 Pasajul de mai sus nu spune că nu se vor forma arme împotriva ta. Acest lucru se va intampla. Cu 
toate acestea, pasajul spune că ele nu vor prospera împotriva ta. 

 
Ioan 10:8–10 (BTF2015)  
8Toți cei ce au venit înainte de mine, sunt hoți și tâlhari; dar oile nu i-au ascultat. 
9Eu sunt ușa; dacă intră cineva prin mine va fi salvat și va intra și va ieși și va găsi pășune. 
10Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. 
 

 Intre Dumnezeu și noi există și un hoț si de aceea promisiunile nu funcționează întotdeauna. Ar fi 
floare la ureche dacă nu ar exista diavolul, ci numai noi și Dumnezeu. Dar există un hoț, care este 
numit și înșelător, iar scopul lui este acela de a te să te face să te indoiesti in mintea ta, astfel încât 
să nu poți primi vindecarea de la Dumnezeu. Slujba lui este să te înșele și să te facă să crezi ceva ce 
nu este adevărat. 
 

 Si există un singur mod de a-l învinge: rămânând in cuvânt. Cand a fost ispitit, Isus a răspuns 
întotdeauna: „Este scris”. Fiul lui Dumnezeu Însuși, care era cuvântul, a răspuns numai cu ceea ce 
era scris în cuvânt. 

 
 Este adevărat că diavolul este cauza principală a bolii și a înșelăciunii. Cu toate acestea, Biblia spune 

ca el nu reprezinta, in realitate, un factor de influenta, atunci cand ramai in cuvânt. Singura lui 
putere este înșelăciunea. 
 

 Satana abuzează de abilitatea pe care o are, insa nu are si autoritate asupra creștinilor pentru a 
face ce vrea el. 
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