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Cum să slujești în vindecare 

10. Credința celei de-a treia părți 

 La centurionul roman (Matei 8: 5-13) și femeia cananeancă (Matei 15: 21-28) putem observa că 
bolnavii erau vindecați pe baza credinței altcuiva. Aceste persoane terțe (centurionul și femeia 
cananeancă) nu erau în legământ cu Dumnezeu, dar credința lor era suficientă pentru a vindeca pe 
altcineva. O persoană care nu este nici măcar creștină poate avea credință pentru altcineva. Deci, 
poți fi vindecat prin propria ta credință, credința altcuiva și, de asemenea, altcineva poate fi 
vindecat prin credința ta. Despre aceasta este vorba în această secțiune. 
 

Iacov 5:13–15 (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. 
 

 Cartea lui Iacov este cea mai veche carte a Noului Testament, ceea ce înseamnă că a fost prima 
carte a Noului Testament, scrisă de Iacov, fratele lui Isus, încă din anul 45 D.C., înainte de primul 
consiliu de la Ierusalimului din anul 50 D.C.  
 

 Unii cred că această epistolă a fost scrisă ca răspuns la o interpretare excesivă a învățăturii lui Pavel 
cu privire la credință. Potrivit celor mai multe surse disponibile astăzi, se pare că această carte a 
fost scrisă probabil pentru a fi folosită ca bază pentru noii creștini. Dacă parcurgi cartea lui Iacov, 
poți găsi acolo tot ceea ce trebuie să ști despre cum să trăiești practic viața creștină: cum să tratezi 
oamenii, cum să ai grijă la cuvintele tale, codul vestimentar etc.   
 

 Acum, acest nou credincios care este sfătuit să-și înceapă viața creștină citind Iacov se 
îmbolnăvește. Să vedem ce spune Iacov: „Cheamă-i pe cei bătrâni”. Credința lor ar trebui să poată 
vindeca persoana bolnavă. 
 

 Observați că rugăciunea de credință făcută de bătrâni este cea care vindecă pe bolnavi, nici măcar 
propria rugăciune a bolnavului. Ei nu sunt responsabili în acest moment, pentru că sunt complet 
noi, este posibil să nu știe toate aceste lucruri și au nevoie de ajutor. 
 

 Nu este nici măcar voia lui Dumnezeu. Epistola nu a spus: „Să întrebe care este voia lui Dumnezeu 
cu privire la vindecarea lui”. Este mai degrabă rugăciunea credinței. Rugăciunea credinței nu este 
,din punct de vedere tehnic, o rugăciune, pentru că știm că Isus a făcut rugăciuni de credință, dar El 
nu s-a rugat niciodată pentru bolnavi, El a vorbit în schimb. Rugăciunea de credință este practic 
rostirea voiei lui Dumnezeu și poruncirea voii lui Dumnezeu să se împlinească. Exemplu: în 
Rugăciunea Domnului, Isus emite câteva comenzi - „voia Ta să fie făcută pe pământ așa cum este în 
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ceruri”. Când spun: „Fii vindecat”, spun de fapt „voia Ta va fi făcută pe pământ așa cum este în 
ceruri”. 
 

 Observați că, pentru a fi un bătrân, trebuie să poți vindeca bolnavii, altfel nu poți fi un bătrân.  
 
Geneza 20:1–18 (BTF2015)  
1Și Avraam a călătorit de acolo spre ținutul de sud și s-a așezat între Cades și Șur și a locuit temporar în Gherar. 
2Și Avraam a spus despre Sara, soția lui: Ea este sora mea; și Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis și a luat pe Sara. 
3Dar Dumnezeu a venit la Abimelec într-un vis, noaptea, și i-a spus: Iată, ești un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, 
pentru că ea este soția unui bărbat. 
4Dar Abimelec nu se apropiase de ea și a spus: Doamne, vei ucide de asemenea o națiune dreaptă? 
5Nu mi-a spus el: Ea este sora mea? Și ea, chiar ea însăși a spus: El este fratele meu; în integritatea inimii mele și în 
nevinovăția mâinilor mele am făcut aceasta. 
6Și Dumnezeu i-a spus într-un vis: Da, știu că ai făcut aceasta în integritatea inimii tale, pentru că de asemenea te-am oprit de 
la păcătuire împotriva mea; de aceea nu te-am lăsat să o atingi. 
7De aceea acum dă înapoi bărbatului pe soția lui; căci este profet și se va ruga pentru tine și vei trăi; dar dacă nu o dai înapoi, 
să știi că vei muri negreșit, tu și toți ai tăi. 
8Astfel Abimelec s-a sculat devreme dimineața și a chemat pe toți servitorii săi și a spus toate aceste lucruri în urechile lor și 
oamenii s-au temut foarte tare. 
9Apoi Abimelec l-a chemat pe Avraam și i-a spus: Ce ne-ai făcut? Și cu ce te-am ofensat că ai adus asupra mea și a împărăției 
mele un mare păcat? Tu mi-ai făcut lucruri care nu trebuiau făcute. 
10Și Abimelec i-a spus lui Avraam: Ce ai văzut, de ai făcut acest lucru? 
11Și Avraam a spus: Pentru că am gândit: Cu adevărat teama de Dumnezeu nu este în acest loc; și mă vor ucide din cauza 
soției mele. 
12Și totuși într-adevăr ea este sora mea; ea este fiica tatălui meu, dar nu este fiica mamei mele; și ea a devenit soția mea. 
13Și s-a întâmplat, pe când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc din casa tatălui meu, că i-am spus: Aceasta să fie bunăvoința ta 
pe care să mi-o arăți; în fiecare loc unde vom ajunge, spune despre mine: El este fratele meu. 
14Și Abimelec a luat oi și boi și servitori și servitoare și i-a dat lui Avraam; și i-a dat înapoi pe Sara, soția sa. 
15Și Abimelec a spus: Iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți place. 
16Și Sarei i-a spus: Iată, am dat fratelui tău o mie de arginți; iată, el îți este o acoperitoare a ochilor, pentru toți cei ce sunt cu 
tine și cu toți ceilalți; astfel a fost ea mustrată. 
17Astfel Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec și pe soția lui și pe servitoarele lui; și ele au 
născut copii. 
18Pentru că DOMNUL a închis de tot toate pântecele femeilor din casa lui Abimelec, din cauza Sarei, soția lui Avraam.  
 

 Observați că Dumnezeu nu s-a grăbit să-l vindece pe Abimelec. El i-a spus că Avraam se va ruga 
pentru vindecarea sa (v.7). Și într-adevăr, Avraam s-a rugat pentru ei și toți au fost vindecați. 
Credința lui Avraam a fost suficientă pentru a-i vindeca pe toți, Abimelec, soția sa și slugile sale. În 
tot acest timp Sarah era stearpă. 

 
Geneza 19:29 (BTF2015)  
29Și s-a întâmplat, când Dumnezeu a distrus cetățile câmpiei, că Dumnezeu și-a amintit de Avraam și a trimis pe 
Lot afară din mijlocul dărâmării, când el a dărâmat cetățile în care Lot a locuit..  
 

 În situația de mai sus, Dumnezeu a salvat pe Lot și familia sa din Sodoma datorită rugăciunii și 
credinței lui Avraam. 

 
 
11. Nu prin ungere cu untdelemn 

Marcu 6:13 (BTF2015)  
13 Și au scos mulți draci și au uns cu untdelemn pe mulți bolnavi și i-au vindecat.  
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Iacov 5:13–15 (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.  
 

 Cele 2 pasaje de mai sus sunt singurele pasaje din întreg Noul Testament unde este menționată 
ungerea cu untdelemn pentru vindecarea oamenilor. Cu toate acestea, Isus nu a poruncit niciodată 
să se vindece prin ungerea cu untdelemn, nici nu vedem că este folosit atât de des după ce Isus s-a 
înălțat la cer. 
 

 Ungerea cu untdelemn pentru vindecare pare să fi fost mai mult un obicei evreiesc. Isus nu le-a 
spus ucenicilor Săi să ungă oamenii cu untdelemn, ci au făcut-o din proprie inițiativă. 
 

 Ungerea cu untdelemn pentru vindecare nu este neapărat greșită, ea poate funcționa și așa cum 
vedem în Iacov este folosită mai ales pentru copiilașii în Hristos. Totuși, metoda prescrisă de Isus și 
întreg Noul Testament este mult mai simplă: întinde-ți mâna sau vorbește. E de ajuns. Nu trebuie 
să adăugăm dramă la vindecare sau să purtăm untdelemn pentru a arăta spiritual. 

 
 
12. Ungerea vs. Puterea 

Exodul 28:41 (BTF2015)  
41Și pune-le pe Aaron, fratele tău, și fiii săi împreună cu el; și unge-i și consacră-i și sfințește-i, ca ei să îmi servească în serviciul 
de preot.  
 
Exodul 29:4–7 (BTF2015)  
4Și să îi aduci pe Aaron și fiii lui la ușa tabernacolului întâlnirii și să îi speli cu apă. 
5Și să iei veșmintele și să pui tunica peste Aaron și roba efodului și efodul și pieptarul și încinge-l cu brâul făcut cu iscusință, 
al efodului; 
6Și pune mitra pe capul lui și pune sfânta coroană peste mitră. 
7Ia apoi untdelemnul pentru ungere și toarnă-l pe capul lui și unge-l. 
 

 Ungerea nu este putere, ci este mai degrabă o separare și o consacrare pentru o anumită sarcină, 
de exemplu preoția. Există o ungere fizică cu untdelemn (ca în pasajele de mai sus) și o ungere 
spirituală (ca noua creație în Noul Testament). 

 
1 Samuel 16:12–13 (BTF2015)  
12Și a trimis și a fost adus. Și el era rumen și cu o înfățișare de asemenea minunată și frumos la privit. Și DOMNUL a spus: 
Ridică-te, unge-l, pentru că acesta este. 
13Atunci Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților săi; și Duhul DOMNULUI a venit peste David începând 
din acea zi. Astfel Samuel s-a ridicat și a mers la Rama. 
 
Judecători 13:24–25 (BTF2015)  
24Și femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson, și copilul a crescut și DOMNUL l-a binecuvântat. 
25Și Duhul DOMNULUI a început să îl miște în tabăra lui Dan, între Țoreea și Eștaol. 
 

 În ambele cazuri de mai sus (David și Samson), Duhul Domnului și puterea au venit asupra lor după 
ce au fost spiritual sau fizic unși sau numiți.  
 

 Confundăm de multe ori ungerea cu puterea și credem că ungerea vine și pleacă. Sau spunem 
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lucruri de genul: „ungerea este mai puternică sau mai slabă”. Cu toate acestea, ungerea nu se ridică 
niciodată.  

 
Judecători 16:1–20 (BTF2015)  
1Atunci Samson a mers la Gaza și a văzut acolo o curvă și a intrat la ea. 
2 Și li s-a spus gaziților, zicând: Samson a venit aici. Și l-au încercuit și l-au pândit toată noaptea la poarta cetății și au stat 
liniștiți toată noaptea, spunând: Dimineață, când va fi ziuă, îl vom ucide. 
3Și Samson s-a culcat până la miezul nopții; și la miezul nopții s-a sculat și a luat porțile cetății și cei doi stâlpi, cu tot cu zăvor, 
și a plecat cu ele și le-a pus pe umerii săi și le-a dus pe vârful unui deal care este înaintea Hebronului. 
4Și s-a întâmplat, după aceasta, că a iubit o femeie în Valea Sorec al cărei nume era Dalila. 
5Și domnii filistenilor s-au urcat la ea și i-au spus: Ademenește-l și vezi în ce stă marea lui putere și prin ce mijloace îl vom 
putea învinge, ca să îl legăm și să îl chinuim; și îți vom da fiecare o mie o sută de șekeli de argint. 
6Și Dalila i-a spus lui Samson: Spune-mi, te rog, în ce stă marea ta putere și cu ce poți fi legat ca să fii chinuit. 
7Și Samson i-a spus: Dacă mă leagă cu împletituri de șapte nuiele verzi, care nu au fost niciodată uscate, atunci voi fi slab și 
voi fi ca orice alt om. 
8Atunci domnii filistenilor i-au adus împletituri de șapte nuiele verzi, care nu fuseseră uscate, și ea l-a legat cu ele. 
9Și erau acolo bărbați pândind, șezând cu ea în cameră. Și ea i-a spus: Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el a 
rupt împletiturile de nuiele cum se rupe o ață de câlți când este atinsă de foc. Astfel puterea lui nu a fost cunoscută. 
10Și Dalila i-a spus lui Samson: Iată, m-ai batjocorit și mi-ai spus minciuni, acum spune-mi, te rog, cu ce poți fi legat. 
11Și el i-a spus: Dacă mă leagă strâns cu funii noi care nu au fost niciodată folosite, atunci voi fi slab și voi fi ca orice om. 
12Dalila de aceea a luat funii noi și l-a legat cu ele și i-a spus: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și erau acolo pânditori, șezând 
în cameră. Și el le-a rupt de pe brațele sale ca pe o ață. 
13Și Dalila i-a spus lui Samson: Până aici m-ai batjocorit și mi-ai spus minciuni; spune-mi cu ce poți fi legat. Și el i-a spus: Dacă 
împletești cele șapte șuvițe ale capului meu în urzeala țesăturii. 
14Și ea le-a prins cu un țăruș și i-a spus: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și el s-a trezit din somnul său și a luat cu el țărușul 
bârnei și urzeala. 
15Și ea i-a spus: Cum poți să spui, te iubesc, când inima ta nu este cu mine? În aceste trei rânduri m-ai batjocorit și nu mi-ai 
spus în ce stă marea ta putere. 
16Și s-a întâmplat, după ce l-a supărat zilnic prin cuvintele ei și l-a implorat, astfel că sufletul lui a fost chinuit până la moarte, 
17Că și-a deschis toată inima și i-a spus: Brici nu s-a pus pe capul meu, pentru că sunt nazireu lui Dumnezeu din pântecele 
mamei mele; dacă voi fi ras, atunci puterea mea mă va părăsi și voi deveni slab și voi fi ca orice alt om. 
18Și când Dalila a văzut că își deschisese toată inima, a trimis și a chemat pe domnii filistenilor, spunând: Urcați-vă de data 
aceasta, pentru că și-a deschis toată inima față de mine. Atunci domnii filistenilor s-au urcat la ea și au adus bani în mâinile 
lor. 
19Și ea l-a adormit pe genunchii ei; și a chemat un om și l-a pus să îi radă cele șapte șuvițe ale capului său; și ea a început să îl 
chinuiască; și puterea lui l-a părăsit. 
20Și ea a spus: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și el s-a trezit din somnul său și a spus: Voi ieși ca în celelalte dăți și mă voi 
scutura. Și nu știa că DOMNUL îl părăsise. 
  
 

 Vreau să observăm câteva lucruri din pasajul de mai sus: 
o Că păcatele lui Samson (precum culcatul cu curvele) nu i-au afectat ungerea și puterea. El a 

fost capabil să ia porțile unui oraș pe umeri după ce s-a culcat cu o curvă (v. 1-3) 
 

o Că Samson nu arăta foarte definit sau nu avea prea multă masă musculară. V.5 ne arată 
cum oamenii îi cereau Dalilei să afle unde se afla marea lui putere. Asta înseamnă că ei nu 
au văzut nimic în el care să-i fi dat putere.  

 
o Ungerea și puterea nu au niciun sentiment asociat. Samson nu a știut când Domnul și 

puterea l-au părăsit (v. 20). Nu trebuie să simți nimic special pentru a ști că ai putere. Când 
Duhul Sfânt a venit asupra ta, ai primit putere și ea locuiește în tine. Chiar dacă ai simțit 
ceva, dacă simți destul de mult, te obișnuiești și devine normal pentru tine. Uneori s-ar 
putea să simți ceva fizic, dar nu trebuie să aștepți sentimentul ca să acționeze cu putere. 
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1 Ioan 2:20 (BTF2015)  
20Dar voi aveți o ungere de la Cel Sfânt și cunoașteți toate lucrurile.  
 
1 Ioan 2:27 (BTF2015)  
27Dar ungerea, pe care ați primit-o de la el, rămâne în voi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe; dar așa cum aceeași 
ungere vă învață despre toate și este adevăr și nu este minciună și chiar așa cum v-a învățat ea, veți rămâne în el. 
 

 Noua creație a fost unsă în slujba de preot și rege. Acea ungere rămâne pentru totdeauna pentru că 
este în Hristos. Ungerea sau puterea sau Duhul Sfânt nu-l vor părăsi niciodată pe creștin. Nu vine și 
pleacă ca în Vechiul Testament. 

 
 
13. Când rezultatele întârzâie 

 Ce se întâmplă când pun mâna, poruncesc, mă rog în limbi, dar nu se întâmplă nimic?  
 

 Trebuie să fii saturat și determinat că persoana se va vindeca indiferent de situație. Continui să te 
rogi în limbi și să vorbești împotriva bolii poate timp de 30 de minute, 45 de minute, 2 ore cât poți, 
până când este complet distrusă. Nu te teme și să nu ai nici o îndoială să poruncești și să pui mâna 
de mai multe ori până când vei vedea rezultatele. Aceasta nu este necredință, ci doar îți sporești 
convingerea și credința.  
 

 Dacă încă nu vezi rezultate, cheamă alți frați și surori care au aceeași învățătură și credință și slujesc 
la bolnavi împreună. Dacă ai obosit în credința ta, ai nevoie de ajutorul altor oameni. 

 
 Orice tolerezi, te va domina. 

 
 Un alt mod de a vedea mai repede rezultatele este să aplici legea semănatului și seceratului în 

vindecare. Semeni vindecarea prin slujirea în vindecarea altora, cât de mult poți. Atunci veți culege 
vindecarea pentru tine și pentru ceilalți. Exemplu: În Geneza 20:17, Avraam s-a rugat pentru 
Abimelec și Dumnezeu i-a vindecat soția sa și servitoarele sale pentru că nu puteau naște copii. 
Asta s-a întâmplat în timp ce soția sa Sara era încă stearpă. 
 

 Un alt mod posibil de a vedea mai rapid rezultatele este de a urmări alte persoane făcând, 
vindecând și având rezultate. 
 

 După ce obții câteva victorii, reputația ta se răspândește în tabăra inamicului, iar următoarele 
cazuri vor fi mult mai ușoare.  

 
Evrei 11:6 (BTF2015)  
6Iar fără credință este imposibil a plăcea Lui, fiindcă cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că este un 
răsplătitor al celor ce îl caută cu zel.  
 

 În cele din urmă, dacă rezultatele încă nu se arată, continuă să pui cuvântul în tine și să pui mâinile 
peste bolnav. Este mult mai bine să exersezi credința în cuvânt chiar și fără rezultate, decât să nu ai 
rezultate și să nu exersezi nicio credință. Dumnezeu îți va răsplăti credința. 
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14. Când nu știu ce să fac 

Romani 8:11 (BTF2015)  
11Dar dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Isus dintre morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Cristos dintre morți, va da viață și 
trupurilor voastre muritoare prin Duhul său care locuiește în voi.  
 

 S-ar putea să apară momente în care să simți că nu știi ce să faci sau cum să slujești unei persoane. 
Poate fi prima dată când întâmpini o anumită boală.  
 

 Pasajul de mai sus spune că același Duh Sfânt care L-a înviat pe Isus din morți, locuiește în tine. 
Duhul Sfânt a fost cel care a făcut orice minune sau vindecare care s-a făcut vreodată în lume, prin 
oameni. Și același Duh locuiește în tine. Deci, chiar dacă nu ști ce să faci, Duhul Sfânt știe pentru că 
El a mai făcut-o înainte. Nu există nicio boală sau afecțiune cu care El să nu se fii confruntat înainte. 
El este în tine și El te va conduce ce să faci. Își amintește unele dintre minunile pe care le-a făcut 
înainte. Uneori, pentru că El își amintește, s-ar putea să ai senzația că re-trăiești ceva la care nu ai 
participat niciodată. Mintea Duhului Sfânt este conectată cu mintea ta. 
 

 Dacă Duhul Sfânt a fost capabil să creeze lumea și să-L învie pe Isus din morți, atunci El va ști cu 
siguranță și va putea vindeca orice altă boală sau afecțiune. 

 
 
15. Vechiul Testament vs. Noul Testament 

 Există persoane care mai practică vindecarea într-un mod  care este mentalitatea Vechiului 
Legământ și obțin unele rezultate, care de obicei sunt minore. Rata de succes este de aproximativ 
20% -30%, ceea ce nu este de ajuns, în special pentru persoanele bolnave, dar și pentru Isus. Alți 
creștini slujesc vindecarea prin daruri spirituale, dar încă printr-o mentalitate a Vechiului Legământ. 
 

 Diferența dintre mentalitatea Vechiului Legământ și mentalitatea Noului Legământ este aceasta: 
oamenii cu mentalitatea Vechiului Legământ au încă ideea că Dumnezeu este acolo undeva și 
trebuie să ajungă cumva la El și să-L determine să fie de acord sau să-L determine să se miște, sau îl 
determină pe El să facă ceva.  
 

 În Noul Legământ, suntem colaboratori cu Dumnezeu și moștenitori comuni cu Hristos: 
 

Romani 8:17 (BTF2015)  
17Și dacă suntem copii, atunci și moștenitori; moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Cristos; dacă într-adevăr 
suferim împreună cu el, ca să și fim glorificați împreună.  
 

 În Noul Legământ nu suntem despărțiți de Dumnezeu, în sensul că El este acolo și noi suntem aici. 
Chiar dacă poate geografic El este acolo, iar noi suntem aici, suntem împreună. În lumea cuantică 
spirituală nu există distanță sau spațiu.  

 
Efeseni 2:6 (BTF2015)  
6Și ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în locurile cerești în Cristos Isus,  
 
Efeseni 1:20–23 (BTF2015)  
20Pe care a lucrat-o în Cristos, când l-a înviat dintre morți și l-a așezat la dreapta sa, în locurile cerești, 
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21Mult deasupra fiecărei stăpâniri și autorități și puteri și domnii și a fiecărui nume numit, nu numai în lumea aceasta, ci și în 
cea care vine; 
22Și a pus toate sub picioarele lui și l-a dat să fie capul peste toate lucrurile în biserică, 
23Care este trupul lui, plinătatea celui care umple toate în toți. 
  
 
Efeseni 6:12 (BTF2015)  
12Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva autorităților, împotriva 
domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte.  
 

 Locurile cerești sunt tărâmul spiritual invizibil care cuprind Pământul și toate cele 3 ceruri. Ele 
ocupă același spațiu și se împletesc împreună. Forțele nelegiuite spirituale se află în locurile cerești 
(Efeseni 6:12), Hristos la dreapta Tatălui este în locurile cerești, iar noi (care suntem pe Pământ) 
suntem de asemenea în locurile cerești. Suntem una cu Tatăl, cu Isus și cu Duhul Sfânt.  
 

 Mentalitatea Noului Legământ elimină distincția sau separarea dintre noi credincioșii și Dumnezeu. 
Indiferent unde este, El este cu tine. Indiferent unde te afli, ești cu El. 
 

1 Corinteni 6:17 (BTF2015)  
17Dar cel alipit de Domnul este un singur duh cu el.  
 

 Cine este unit cu Domnul și se naște din nou este un singur spirit cu El. Noi suntem UNA. Deci, 
trebuie să eliminăm acest tip de gândire „noi și El”. Nu există noi și El, ci NOI. Suntem atât de uniți 
împreună. 
 

 S-ar putea să crezi că aceasta este doar o semantică sau un joc de cuvinte, dar acest lucru este 
foarte important, deoarece cuvintele creează gânduri și gândurile reîmprospătate suficient de mult 
timp devin mentalități sau fortărețe. Construim fortărețe pentru vrăjmaș doar folosind o 
terminologie greșită. Cuvintele greșite produc imagini și conexiuni greșite în mintea ta. 
 

 Aud oameni spunând: „fără El, nu pot face nimic”. Bine, acest lucru este adevărat, dar de ce 
subliniezi aceasta din moment ce nu mai ești fără El și nu veți fi niciodată? Aceasta trădează 
mentalitatea Vechiului Legământ, separarea. De ce nu subliniezi adevărul actual ca: „cu El pot face 
toate lucrurile prin Hristos care mă întărește”. Schimbă totul. Cuvintele te situează pe tărâmul 
spiritual.  

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

 Avem în noi mintea lui Hristos. Poți spui cum vrei, dar nu va face nicio diferența până când nu 
începi să acționezi și să vorbești ca și cum ai avea.  
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