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Legea de bază a Împărăției 

5. Pământul spinos 

Iacov 5:16–18 (BTF2015)  
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. 
17Ilie era un om cu aceleași sentimente ca noi; și s-a rugat insistent să nu plouă și nu a plouat pe pământ trei ani și șase luni. 
18Și s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. 
  

 
1 Împărați 17:1 (BTF2015)  
1Și Ilie tișbitul, care era dintre locuitorii Galaadului, i-a spus lui Ahab: Precum DOMNUL Dumnezeul lui Israel trăiește, înaintea 
căruia stau în picioare, nu va fi nici rouă nici ploaie în anii aceștia, decât conform cuvântului meu. 
 
1 Împărați 18:41–45 (BTF2015)  
41Și Ilie i-a spus lui Ahab: Urcă-te, mănâncă și bea, pentru că este zgomot de ploaie mare. 
42Astfel Ahab s-a urcat să mănânce și să bea. Și Ilie s-a urcat pe vârful Carmelului; și s-a plecat la pământ și și-a pus fața între 
genunchi, 
43Și a spus servitorului său: Urcă acum, privește spre mare. Și el s-a urcat și a privit și a spus: Nu este nimic. Iar el a spus: Du-
te din nou de șapte ori. 
44Și s-a întâmplat a șaptea oară, că el a spus: Iată, se ridică un nor mic din mare, ca o mână de om. Iar el a spus: Urcă-
te și spune lui Ahab: Pregătește-ți carul și coboară, ca să nu te oprească ploaia. 
45Și s-a întâmplat între timp, că cerul s-a înnegrit cu nori și vânt și a fost o ploaie mare. Și Ahab s-a urcat în carul său și a mers 
la Izreel. 
  
 

 Observați în pasajele de mai sus că rugăciunea eficace ferventă și stăruitoare a lui Ilie a fost doar o 
poruncă pentru că nu va ploua și așa s-a întâmplat. Apoi,  când Dumnezeu a vrut să aducă ploaie 
din nou, rugăciunea lui Ilie nu a mai fost atât de stăruitoare și plină de credință. El a trebuit să se 
ghemuiască și să se roage de șapte ori pentru a se zidi pe el însuși în credință în ceea ce a spus 
Cuvântul lui Dumnezeu.  
 

 Nicăieri în Biblie nu spune că dacă te rogi suficient, vei obține ceea ce vrei. Dar spune că dacă crezi 
în inima ta și nu te îndoiești, orice vei cere, vei primi.  
 

Marcu 11:24 (BTF2015)  
24De aceea vă spun: Tot ce doriți când vă rugați, să credeți că veți primi și veți avea.  
 

 S-ar putea să spui: „Oh, dar aceasta este greu de crezut și este nevoie de mult timp.” Da, trebuie să 
meditezi zi și noapte pentru a fi mereu pregătit. Trebuie să pui cuvântul lui Dumnezeu din abundeță 
în interiorul tău. Toată viața este spirituală. Ceea ce ești azi și unde ești astăzi, este ceea ce ai crezut 
și ai vorbit ieri. 
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Luca 10:38–42 (BTF2015)  
38Și, s-a întâmplat, pe când mergeau ei, că el a intrat într-un sat anume; și o anume femeie numită Marta l-a primit în casa ei. 
39Și ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat și ea la picioarele lui Isus și asculta cuvântul lui. 
40Dar Marta era copleșită cu multă servire; și, venind la el, a spus: Doamne, nu îți pasă că sora mea m-a lăsat să servesc 
singură? Spune-i așadar să mă ajute. 
41Dar Isus a răspuns și i-a zis: Marta, Marta, ești îngrijorată și tulburată pentru multe lucruri; 
42Dar un lucru este necesar; și Maria a ales partea cea bună, care nu i se va lua. 
  
 

 Marta nu a fost distrasă cu adulter sau cu ceva imoral, ci cu slujirea. Și Domnul îi spune: Marta, ești 
îngrijorată pentru atât de multe lucruri. Dar DOAR PENTRU UN LUCRU ESTE NEVOIE SĂ FI.  
 
Cu acest pământ, acel cuvânt puternic al lui Dumnezeu, care este așezat în ceruri, devine neroditor. 
Este acesta planul lui Dumnezeu? Nu, Isus ne arată asta foarte clar. Cuvântul lui Dumnezeu care a 
fost capabil să vindece unii oameni, va deveni neroditor în viața persoanei cu teren spinos. 
 

 Întrebarea este: a cui este vina? Este vina lui Dumnezeu? S-a răzgândit  Dumnezeu? A decis 
Dumnezeu  să facă altceva doar  pentru că El are un plan special pentru tine? „Chiar dacă am 
promis că voi rezolva această problemă, te voi lăsa să treci până la capăt pentru că am ceva special 
pentru tine. O să te facă o persoană mai bună! ” 
 

 Avem toată această logică și raționament. Aud oameni spunând tot timpul: „Acum privesc în urmă 
și înțeleg ce făcea Dumnezeu. Dumnezeu m-a învățat asta acolo, și asta acolo ... ”Abia aștept până 
ajungem în cer și să-i vedem pe acești oameni care încearcă să-i explice lui Dumnezeu ce făcea El. 
 

 Cum poate Dumnezeu să spună că cuvântul Său va veni și va trece și apoi să vină Isus să spună că 
cuvântul va deveni neroditor? Cum pot fi ambele adevărate? Sunt. Cuvântul va realiza întotdeauna 
ceea ce a fost trimis să facă, dar poate nu în viața ta, decât dacă te hotărăști să-l primești și să te 
atașezi de el mai tare decât orice spune cineva, mai strâns decât orice gând care îți vine în minte, 
orice raționament sau logică . Doar le spui nu și stai pe cuvântul lui Dumnezeu. Când praful se 
așează și fumul va dispărea, vor fi doar eu și cuvântul încă în picioare. 
 

Psalmul 91:7 (BTF2015)  
7O mie vor cădea lângă tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. 
 

 Aceasta este încrederea în cuvânt. Când psalmistul vorbește despre miile care cad de partea sa, nu 
vorbește despre dușmani, ci despre camarazii săi, echipa ta. Dumnezeu arată favoritism? Nu, dar 
cine stă pe cuvânt, ungerea lui Dumnezeu îl va proteja. 
 

 Aici avem această mare armată a lui Saul care tremură înaintea lui Goliat  și a armatei filistenilor și 
acest băiețel vine să spună: „Oameni, acel om nu are nici un legământ cu Dumnezeu. Haide-ți! Ce-i 
cu voi? Dați-mi niște pietre.” Când îl cunoști pe Dumnezeu, când știi ce a spus El și îl crezi, vei face 
lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face. 

 
 

6. Pământul bun 

Marcu 4:20 (BTF2015)  
20Și aceștia sunt cei semănați pe pământ bun, care aud cuvântul și îl primesc și aduc rod, unul treizeci, unul șaizeci și unul o 
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sută.  
 
 Observați că nu spune că aceștia sunt cei care au primit cuvântul bun. Nu, aceștia sunt cei care au 

primit același cuvânt, dar au avut un pământ bun, inimi bune. 
 
 Isus este parțial aici? Oferind 30% la unii, 60% la alții și 100% doar la câțiva selectați? Nu, El spune 

că există diferite niveluri.  
 

 Chiar și pentru mulți dintre oamenii care se află pe un pământ bun, doar 30% din lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a spus sau le-au semănat, se vor împlini. Aceștia sunt oamenii de credință precum 
Iosua și Caleb. Acum, a decis Dumnezeu pentru acești oameni că 70% din lucrurile pe care  El le-a 
vorbit nu se vor implini in viata lor? Nu. A fost furat sau înăbușit. 
 

 Știți că unii oameni sunt încântați de cei treizeci la suta. Dacă 30% din rugăciunile tale se vor 
împlini, te descurci destul de bine conform standardelor creștine, nu-i așa? Dar asta spune că 70% 
nu dai roade și nu primești răspunsuri. 70% din mersul tău creștin nu dă roade. Asta nu e bine. Este 
mai bun decât majoritatea, dar totuși nu este bine. 
 

 Isus a menționat sută la sută intenționat, pentru că El vrea să știi că este posibil. De unde știm că 
este posibil? Pentru că a existat o ființă umană care a umblat pe pământ și a crezut tot ce a spus 
Dumnezeul Său și a permis ca tot ceea ce a spus Dumnezeul Său să se împlinească  în viața Lui. 
Acesta este Isus, El a umblat prin credință. 
 

 Când ai un munte în fața ta care nu se mișcă, ai luat poziția pe care a luat-o Isus? „Nu voi spune 
nimic, cu excepția a ceea ce Tatăl meu a spus.” Sau spui: „Ei bine, se pare că în această situație, 
dacă Dumnezeu ar fi dorit să se miște, s-ar fi mișcat.” Știți că celebrul cântec Might to Save spune în 
corul său că Dumnezeu poate muta munții. Da, este adevărat, dar El nu mai mișcă munții, El ți-a 
spus ție și mie să-i mutăm și să le vorbim. 

 
Evrei 6:12 (BTF2015)  
12Ca să nu fiți leneși, ci urmași ai celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile.  
 

 Există un element al credinței și al vorbirii, dar există și un element al răbdării în procesul moștenirii 
promisiunilor. Este la fel ca un fermier, care semănă semințele și apoi are nevoie de răbdare până 
când vede că fructele apar.  
 

 Permiteți-mi să vă dau un pont. Trebuie să fii atent la oamenii care caută scuze de ce promisiunile 
lui Dumnezeu nu se împlinesc. Trebuie să fii foarte atent. De fapt, ceea ce se întâmplă de obicei cu 
acei oameni este că ei au un conflict în interiorul lor, Duhul Sfânt îi invită să creadă ceea ce a spus 
Dumnezeu, dar pentru că nu a funcționat, ei simt nevoia să se justifice cu voce tare în mod 
constant. 
 

 Permiteți-mi să vă spun cum puteți ști când auziți de fapt cuvântul și nu altceva.  
 

Romani 10:17 (BTF2015)  
17Astfel credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. 
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 Biblia spune că credința vine în urma auzirii și auzind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă intri și cineva 
propovăduiește cuvântul și pleci crezând cuvântul mai mult, atunci ai auzit cuvântul. Pentru că 
credința a intrat. Dar dacă pleci îndoindu-te dacă promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini sau nu în 
viața ta, mai mult decât atunci când ai intrat, nu-mi pasă câte Scripturi au fost citite, nu-mi pasă 
câte cuvintele grecești au fost analizate, nu ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Când auzi cuvântul lui 
Dumnezeu, îl crezi mai mult, ești îndrăzneț, încântat, plin de bucurie, pace și speranță. 
 

 Isus ne ajută prin această pildă. El scoate în evidență toate acele lucruri care ne îndepărtează 
încrederea și îndrăzneala în cuvânt. Dacă ai putea vedea planul lui Dumnezeu pentru viața ta ... nu 
contează de câte ori ai greșit, sau care este trecutul tău, sau care este statutul tău socio-economic, 
nu face nicio diferență ... pur și simplu ai leșina . Nu ai putea gestiona planul. Și tu spui: aș putea fi 
acesta eu? Da, dar o să trebuiască să stai pe promisiuni. Tot ceea ce vei face măreț pentru 
Dumnezeu, va fi prin credință. Nu doar ți se va întâmpla ȚIE. 
 

Iosua 1:8 (BTF2015)  
8Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi și noapte, ca să iei seama să faci conform cu tot ce 
este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea ta prosperă și atunci vei avea mult succes. 
 

 Această carte nu se va îndepărta de gura ta dacă vrei să îți faci CALEA TA PROSPERĂ și dacă vrei să 
ai SUCCES BUN. 
 

 Există un pământ promis pentru tine aici, pe pământ, un Cannan. Îți aparține, este al tău. Dar 
trebuie să mergi să-l obții prin credință. Numai Iosua și Caleb au intrat în ea, în timp ce restul 
necredincioși au murit în deșert. Așa sunt majoritatea creștinilor pe pământ, chiar dacă nu merg în 
iad. 
 

 Orice faci, nu da drumul la cuvânt. Este o luptă a credinței, dar este o luptă bună a minții. 
 

1 Timotei 6:12 (BTF2015)  
12Luptă lupta cea bună a credinței, apucă viața eternă la care ai și fost chemat și ai făcut o bună mărturisire înaintea multor 
martori. 
  
 

 Nu  Îl punem pe Dumnezeu la colț sau Îl forțăm, El ne iubește și El vrea să avem ceea ce a spus în 
Cuvântul Său. El este după suta la sută ca orice alt agricultor. 

 
 
Cum să slujești în vindecare 

1. Prin vorbire și punerea mâinilor 

2 Corinteni 4:13 (BTF2015)  
13Și, având același duh al credinței, conform cu ce este scris: Eu am crezut și de aceea am vorbit; și noi credem și de aceea 
vorbim, 
 

 Când avem credință și convingere, rostim cuvinte de viață care aduc vindecare și izbăvire. 
 
Evrei 4:12 (BTF2015)  
12Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până la 
separarea sufletului și a duhului și a încheieturilor și a măduvei și este cel ce discerne gândurile și intențiile inimii.  
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Ioan 6:63 (BTF2015)  
63Duhul este cel care dă viață; carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le spun eu, sunt duh și sunt viață.  
 

 Cuvintele noastre sunt pline de putere cuantică și de tăiere a întunericului și a spiritelor rele, sunt 
pline de viață, când se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu (Rhema), sunt pline de credință și pline 
de Duhul Sfânt. 
 

 Singurele două moduri folosite de Isus pentru a vindeca au fost: 
 

o Cuvânt de poruncă - apelarea la existență prin vorbire / poruncă 
o Punerea mâinilor 

 
 Când te rogi pentru o persoană bolnavă, slujești viață din spiritul tău în spiritual acelei persoane, iar 

apoi ea iese în trup. Biblia spune în Ioan 7:38 că din inima ta vor curge râuri de apă vie. Nu este de 
la trup la trup, ci de la spiritul tău la spiritul persoanei. Există o fază legală și vitală în vindecare: 
legală (poruncește în numele lui Isus și servește actele de evacuare) și vitală - eliberează viața în 
ele. 
 

 Nu trebuie neapărat să atingi partea afectată. Poți pune mâinile oriunde pe corpul lor, deoarece 
viața va curge în partea afectată. 
 

 De asemenea, poți vorbi și poruncii vindecare pentru o persoană aflată la distanță, din diferite 
locuri, fără a atinge efectiv persoana. Exemplu: Isus și slujitorul centurionului. În zilele noastre, 
folosind Internetul și Skype-ul putem vorbi cu o persoană și chiar să o vedem aproape instantaneu 
pe partea cealaltă a planetei. De ce nu ar fi adevărat cu atât mai mult pe tărâmul spiritual, dacă 
este posibil în mod natural? În spirit, nu există distanță. 
 

 Când puneți mâinile peste oameni bolnavi, puterea poate fi eliberată și în funcție de intenția minții 
tale, fără a spune nimic. De fapt, Marcu 16 spune că doar va pune mâiniile asupra bolnavilor, fără 
să spună ceva și se vor vindeca. Cu toate acestea, atunci când îți întinzi mâinile intenția ta trebuie 
să fie cu mâinile tale și cu ceea ce vrei să realizezi. Exemplu: Femeia cu problema de sânge (12 ani) 
din Marcu 5: 25-34), dacă doar l-ar fi atins pe Isus ca toți ceilalți, nu s-ar fi întâmplat nimic. Cu toate 
acestea, v. 28 ne spune că ea a crezut că, dacă doar s-ar atinge de hainele lui Isus, se va vindeca. 
Așadar, ea L-a atins intenționat pentru a se vindeca, fără să spună nimic, iar ea a tras puterea de la 
Isus intenționat. La fel se întâmplă și atunci când slujim: dacă intenționăm să eliberam viața și 
puterea prin mâinile noastre, asta se întâmplă. 
 

 De asemenea, puteți vindeca oameni în masă dacă sunt prea mulți pentru a sluji fiecăruia în parte. 
Dumnezeu este suficient de mare pentru a vindeca 500 de persoane simultan, fără ca măcar să le 
atingă. Exemplu: T.L. Osborn s-a confruntat cu această problemă o dată. S-a rugat o singură 
rugăciune, apoi a întins mâna și a poruncit vindecarea asupra întregii mulțimi. 

 
 
2. Credință și perseverență 

Marcu 8:22–25 (BTF2015)  
22Și a venit la Betsaida; și i-au adus un orb și l-au implorat să îl atingă. 
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23Și luând mâna orbului, l-a condus afară din sat; și scuipând pe ochii lui și punându-și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede 
ceva. 
24Și privind în sus, a zis: Văd oameni precum pomii, umblând. 
25După aceea și-a pus din nou mâinile pe ochii lui și l-a făcut să privească în sus; și a fost refăcut și vedea clar pe fiecare om. 
   
 

 În primul rând, putem vedea că Isus și-a pus mâinile o singură dată, dar orbul nu a văzut perfect 
prima dată. Deci, Isus nu a spus: „Aceasta este ceea ce primești în funcție de credința ta. Dacă 
credința ta este doar pentru asta, vei vedea doar parțial.” 
 

 În al doilea rând, Isus și-a pus mâinile a doua oară. Dacă El Și-a pus mâinile de două ori, putem pune 
mâinile de două ori. Smith Wiglesworth a spus că dacă te-ai rugat de 100 de ori pentru o persoană 
bolnavă, te-ai rugat de 99 de ori în necredință. Avea parțial dreptate. În plus, el nu este exemplul 
suprem, Isus este. 
 

 Când te rogi lui Dumnezeu pentru ceva și-L roagi să facă ceva (ca în ceea ce privește alți oameni - 
mijlocirea sau lucrurile despre viitor), ca o creație nouă, nu trebuie decât să-I ceri o dată și apoi să 
crezi că El te-a ascultat și să-I mulțumești . În caz contrar, dacă ceri de mai multe ori același lucru, 
vei fi în necredință, așa cum a spus Smith, pentru că presupui că Dumnezeu nu te-a auzit sau nu a 
făcut-o. În Vechiul Testament, când oamenii i-au cerut lui Dumnezeu să facă ceva, au fost nevoiți să 
ceară de mai multe ori și să Îl implore pe Dumnezeu să intervină, pentru că erau păcătoși (nu erau 
fii) și nu aveau niciun drept să ceară lui Dumnezeu să facă ceva pentru ei. Erau în aceeași situație ca 
femeia Cananeancă. Dumnezeu trebuia să fie convins să intervină. Dar nu este cazul în Noul 
Testament, pentru că suntem Fii. Nu trebuie să-L implorăm pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi. 
El ne-a spus să-I cerem și El va fi mai mult decât dispus să facă acest lucru.  

 
Marcu 11:24 (BTF2015)  
24De aceea vă spun: Tot ce doriți când vă rugați, să credeți că veți primi și veți avea.  
 
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. 
 

 Cu toate acestea, atunci când venim să punem mâinile peste oamenii bolnavi sau să poruncim 
vindecarea, putem poruncii de mai multe ori sau să punem mâinile de mai multe ori. Acest lucru se 
datorează faptului că diavolul are abilitatea de care abuzează. El nu are autoritate, dar abilitate și 
uneori este încăpățânat. Și atunci este și cantitatea de putere pe care o eliberăm atunci când 
poruncim, în funcție de nivelul nostru de credință (și de încredere în Cuvânt). Dacă eliberezi o 
cantitate mică de putere, va trebui să pui mâinile de mai multe ori până când persoana se va 
vindeca complet. În timpul slujirii, nivelul tău de încredere ar putea crește exponențial și poate 
elibera dintr-o dată cantitatea de viață necesară pentru a vindeca acea boală și a-l alunga pe diavol 
complet într-o singură clipă. Când poruncim de mai multe ori bolii să plece, adăugăm la porunciile 
anterioare, nu începem de la început. Eliberezi mai multă putere de fiecare dată când poruncești. 
Exemplu: seamănă puțin cu urmarea unui tratament cu medicamente. Când ai o infecție și începi să 
iei antibiotice, infecția nu va dispărea imediat, dar cu fiecare capsulă de antibiotic pe care o iei, ești 
mai aproape de vindecarea completă. Se adaugă la capsula anterioară. 
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 Să spunem că orice tip de vindecare necesită 100 de unități de credință. Dar, indiferent de motiv, 
funcționezi doar la 40 de unități de credință. Deci, ce se întâmplă? Când pui mâinile peste bolnavi, 
aceștia se însănătoșesc puțin. Când slujești, torni viața în persoana bolnavă din spiritul tău. John G. 
Lake a spus că vindecarea divină este o reacție chimică, este un amestec de credință și putere. Tu, 
ca un credincios născut din nou, ai primit toată puterea de care ai nevoie fără măsură atunci când ai 
primit Duhul Sfânt (Ioan 3:34). Dar această putere este eliberată numai atunci când credința în 
cuvânt se aplică. Aceasta înseamnă că puterea nu funcționează decât pentru a îndeplini acele legi 
(decrete, cuvinte) pe care Dumnezeu le-a pus deja pe tărâmul spiritual și numai atunci când cineva 
este convins de acele legi (sau are credință în acele cuvinte sau încredere). Puterea de vindecare 
este eliberată din ființa ta cea mai interioară prin credința în Cuvânt. Credința acționează ca un 
întrerupător de lumină. În momentul în care intri într-o cameră întunecată și apeși întrerupătorul, 
puterea care curgea deja acolo, merge la bec și luminează camera. Să revenim la exemplul nostru. 
Din orice motiv (distragere, oboseală, etc.) pot elibera doar 40 de unități de putere. În acest caz, va 
trebui să poruncesc din nou și să eliberez alte 40 de unități, ceea ce face ca acesta să ajungă la 80 
de unități. Atunci poruncești a treia oară și persoana se vindecă complet. Când eliberezi viața, 
aceasta merge direct în persoana bolnavă și alungă boala. Cu cât poți adăuga mai mult, cu atât mai 
bine. 
 

 S-ar putea să vină la tine oameni bolnavi și să îți spună că s-au rugat pentru ei cei mai buni slujitori. 
Ce poți face diferit? Dar adevărul este că ceilalți slujitori se poate să fi vărsa o măsură de viață și că 
persoana respectivă este foarte aproape de vindecarea completă. Iar când slujești, atunci împlinești 
acea porțiune mică care a mai rămas, iar persoana se vindecă. În realitate, toți acești slujitori au 
lucrat împreună pentru ca acea persoană să fie vindecată. 

 
 În timp ce slujești bolnavilor, ar putea să vină în minte gânduri de îndoială. Nu te gândi că doar 

pentru că ai acele gânduri (care sunt de fapt ispita de îndoială), ești deja în îndoială și totul este 
pierdut. Exemplu: Când postești, este imposibil să nu ai tentații să mănânci. Asta nu înseamnă că 
postul este întrerupt. Postul va fi întrerupt atunci când chiar mănânci. În același mod, te afli în 
îndoială doar atunci când acțiunile tale încep să se alinieze cu acele gânduri de îndoială, ceea ce 
înseamnă că eviți să îți pui mâinile peste oamenii bolnavi sau că nu mai faci asta. 
 

 Observăm, de asemenea, că, atunci când slujim bolnavilor, nu-i cerem lui Dumnezeu să vindece 
persoana, pentru că El ne-a vindecat deja pe toți prin rănile lui Isus. Dar noi vindecăm persoana în 
numele lui Isus și prin Duhul Sfânt. El ne-a dat deja vindecare, trebuie doar să o lucrăm asupra 
noastră și a oamenilor prin credință. T.L. Osborn a spus: „Nu-i cere niciodată lui Dumnezeu să facă 
ceea ce a făcut deja”. El a mai spus: „Nu-i cere niciodată lui Dumnezeu să facă ceea ce El ți-a spus 
ție să faci.” Isus le-a spus ucenicilor și implicit nouă în Matei 10: 8 să mergem să vindecăm bolnavii, 
să înviem morții și să alungăm demonii. Este responsabilitatea noastră. 
 

Matei 10:8 (BTF2015)  
8Vindecați bolnavii, curățiți leproșii, înviați morții, scoateți draci; în dar ați primit, în dar să dați.  
 

 Isus nu a cerut niciodată lui Dumnezeu să vindece pe nimeni. El doar a pus mâna pe acei oameni 
sau a spus pur și simplu: „Fii vindecat”. El le-a spus demonilor: „Plecați” 
 

 În această luptă cu boala, nu anulăm utilizarea medicamentelor. Medicamentele nu vor anula 
credința. Credința autentică va funcționa indiferent. Dacă te-ai rugat de ceva timp și nu s-a 
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întâmplat nimic vizibil, dar știi ceva tratament medical pe care îl poți lua pentru a remedia boala, 
atunci mergi mai ănainte și folosește-l fără nici o vină. Trăiește pentru a lupta cu altă zi. Spun asta 
mai ales când vine vorba de copii. Nu-ți exersa credința asupra copiilor tăi. Dă-le medicamentul de 
care au nevoie dacă rugăciunea nu a funcționat imediat. 
 

 Diavolul va încerca să te pună într-un colț pentru a te angaja să nu iei medicamente. Sau va încerca 
să te facă să respingi cumva legea faptului pentru a face ca legea credinței să funcționeze. Nu va 
funcționa, dar când nu funcționează și angajamentul tău este rupt, îți dăunează sau îți distruge 
credința. Renunțarea la medicamente nu face ca credința să funcționeze mai bine, nici nu anulează 
credința. 
 

 Concluzia este că în slujirea bolnavilor trebuie să perseverăm și să rămânem în Cuvânt până când  
vedem că boala a plecat.  
 

 John G. Lake a spus: „Credința nu este o înflăcărare, ci o stabilire.” Lupta credinței este lupta pentru 
a te odihni în Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori auzi o persoană care spune: „Știu că 
Dumnezeu mă va vindeca”, aceasta este una dintre cele mai mari declarații de necredință, pentru 
că „intenționează” este întotdeauna viitor. 1 Petru 2:24 spune că prin rănile Sale, am fost vindecați 
(trecut). Vindecarea a fost asigurată în Evanghelie, în aceeași salvare pe care a adus-o Isus din 
păcat. Dacă ai avea aceleași îndoieli cu privire la mântuire, nu ai mai vedea pe nimeni născut din 
nou. Dacă ai nevoie de vindecare sau dacă vrei să slujești în vindecare, va trebui să stabilești O 
DATĂ PENTRU TOTDEAUNA faptul că vindecarea în ceea ce îl privește pe Dumnezeu este o 
AFACERE FĂCUTĂ. Este un lucru consacrat pe tărâmul spiritual și invizibil. 
 

 Fii conștient că atunci când începi să vorbești de credință, fi încrezător și îndrăzneț cu privire la 
cuvântul lui Dumnezeu, de obicei față de oamenii religioși din jurul vostru, acesta va suna ca 
aroganță și mândrie, dar nu este neapărat așa. Vorbirea credinței înseamnă a avea încredere, care 
poate fi confundată cu aroganța. Cu toate acestea, nu este încredere în tine, ci mai degrabă în Isus 
și în cuvântul Său. 
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