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Obstacole în credinţa noastră (4) 

Dacă crezi vei fi vindecat 
Textul de bază: Marcu 2:1-12 

 

Gânduri pentru întroducere 
 

• O temă, de care fiecare dintre noi s-a lovit odată 
• În special atunci, când era vorba de noi personal şi nu de altul 
 

Noi suntem convins, că numai Dumnezeu ne poate vindeca 

 
• Biblia ne dovedeşte că e aşa: un Naaman, împăratul Ezechia, sau cei 

însănătoşiţi prin Isus  în cei trei ani de slujire pe acest pământ 
• Sau un Lazăr care era deja mort când sosise Isus 
• Ucenicii lui Isus au continuat aceste minuni vizibile 

Faptele Apostolilor 5:14-16 
Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai 
mult; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi 
şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să 
treacă peste vreunul din ei. Mulţimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din 
cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri 
necurate: şi toţi se vindecau. 

• Şi Apostolul Pavel tot aşa 
Faptele Apostolilor 19:11-12 
Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până 
acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, cari fuseseră 
atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară din ei duhurile rele. 

• Şi toate acestea fără scene spectaculoase dinainte organizate 
• Aproape, că credinţa bolnavului nici nu juca un rol aşa de important 
• Isus a vindecat şi bolnavi, a căror credinţă nu era aşa de vizibilă şi cunoscută 
 

Rezultatul ar trebui să fie atunci: Cine crede mai mult, trebuia să 

fie sănătos sau în ori ce caz vindecat! Şi cine nu e vindecat – nu 

crede destul ! 

 
• Experienţa noastră ne învaţă altceva 
• Cunoaştem bolnavi cu o mare şi puternică credinţă, dar cunoaştem şi oameni 

sănătoşi care n-au treabă cu Dumnezeul cel Sfânt 
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• Este o mare greşeală dacă credem că fiecare creştin trebuie să fie sănătos 
• Tot aşa este o mare greşeală, dacă credem că Dumnezeu nu mai face minuni 
 

Din ce cauză se poate înbolnăvi şi un creştin? 

 
• O întrebare: De ce nu fereşte Dumnezeu pe copii Lui de boli, aşa cum a păzit 

El poporul Israel la ieşirea din Egipt?  
• Bolile trimise de Dumnezeu au lovit numal poporul egiptean 
• Dacă creştinii nu s-ar mai înbolnăvi, am putea face reclamă mai eficace pentru 

lucrarea Domnului. 
• Dar creştinii îmbolnăvesc tot aşa ca şi cei fără Dumnezeu 
 

Cauza bolilor este căderea omului în păcat 

 
• Fiind născuţi în păcat, şi corpul nostru este supus deşertăciunii 
• Şi dacă ne predăm viaţa noastră sub conducera Domnului nostru Isus, sufletul 

nostru v-a fi salvat, dar corpul rămâne supus deşertăciunii 
Romani 8:10 
 Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina 
păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

• A înbolnăvi nu stă în legătură cu credinţa noastră ci cu realitatea, că mai trăim 
pe acest pământ păcătos 

Matei 5:45 
Ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară 
soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi 
peste cei nedrepţi. 

• Biblia nu admite căutarea unei legături între credinţa personală şi sănătatea  
• Şi ucenicii lui Isus s-au ocupat cu astfel de gânduri 

Ioan 9:2 
Ucenicii Lui L-au întrebat: ,,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb?” 

• Şi Isus răspunde foarte clar: nu este vina omului în cauză 
• Isus dirigează gândurile ucenicilor spre Dumnezeu Ceresc 
• Noi, care cunoaştem pe Tatăl nostru Ceresc avem cui să ne adresăm: 

Psalmi 73:26 
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea 
stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. 
Romani 8:22-23 
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Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi sufere durerile 
naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem cele dintâi roade ale 
Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea 
trupului nostru. 
 

Cum însănătoşesc creştinii? 
 

• Cum putem fi vindecaţi de o boală grea? 
• Trebuie să fim sincer, că o mare parte ne ajută medicina 
• Dacă n-ar exista atâţia savanţi medicali, mulţi dintre noi nu am mai fi. 
• Multe mame ar fi murit după primul copil, alţii mai bătrâni la primul infarct de 

inimă şi alţi, pentru-că nu mai funcţionează rinichii  
• Noi suntem obijnuiţi că dacă ne doare ceva, să luăm un medicament 
• Chiar şi Apostolul Pavel a acţionat în felul acesta 

1 Timotei 5:23 
Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin, din pricina stomacului 
tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri. 

• Pentu ce nu i-a dat Apostolul Pavel sfatul să se roage Domnului? 
• “Trebuie să crezi mai mult, atunci îţi ajută”. Cunoaştem noi astfel de fraze? 
• Pe de altă parte: dacă am un medic bun, de ce mai am nevoie şi de Dumnezeu? 
 

Atenţie: Aici vrea să ne ducă satana pe gheaţă 

 
• Rugăciunea nu înlocuieşte medicul 
• Dar nici medicul nu înlocuieşte rugăciunea 
• Aşa cum nu te poţi deslega de Dumnezeu, numai pentru că ai mulţi bani 
 

Puterea vindecătoare a lui Dumnezeu este şi astăzi 

nemărginită 
 

• Eu sunt convin că puterea rugăciunii are şi astăzi o putere nemărginită 
• Întrebarea este numai, dacă credem lucrul acesta, şi dacă o solicităm 
• Iacov pretinde de la cei bolnavi să solicite ajutor dela Dumnezeu 
• Dacă nu cerem vindecare, nici n-o putem pretinde 

Iacov 5:16-18 
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era 
un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu 
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ploaie, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din 
nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. 

• Dar Iacov cere şi o analiză a vieţii noastre sub Crucea Domnului nostru Isus 
Cristos 

• Dacă un Ilie a putut stărui în rugăciune, atunci ce ne înpiedecă pe noi? 
 

Dumnezeu înzestrează slujitorii Lui cum vrea El ! 

 
• Există şi astăzi oameni, care prin puterea Duhului Sfânt însănătoşesc bolnavi 
• Binecuvântările lor se răspândesc în toată ţară şi mulţi creştini sunt sceptici 
• Ei probabil nu se ţin de cuvântul lui Dumnezeu, unde spune Apostolul Pavel 

1 Corinteni 12:8-10 
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; 
altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia 
credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh; 
altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea 
duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tâlmăcirea limbilor. 

• Dacă noi începem să răspândim îndoială în această temă, atunci începem să 
judecăm. Şi Biblia spune clar că judecata este a lui Dumnezeu 

• Poate că îndoiala noastră este îndreptăţită.  
• Atunci este sarcina noastră să-L rugăm pe Domnul ca El să ia în mâna Lui 

problema aceasta. Pentru ce nu spunem Domului îndoiala noastră? 
• Dece o spunem în gura mare la orice ocazie potrivită sau nepotrivită 

Matei 7:22-23 
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în 
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe 
minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu v-am 
cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.” 

• Domnul este acela, care v-a judeca fiecare mişcare a copiilor pe acest pământ 
1 Corinteni 12:3 
De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu 
zice: ,,Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul”, 
decât prin Duhul Sfânt. 

Puterea Duhului Sfânt este şi astăzi nemărginit. 

Credem noi lucrul acesta? 
Romani 11:33 
O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de 
nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 

• Atunci haideţi să spunem bucuria aceasta şi la cei care au nevoie. 
                                                              Amin 


