Există o învăţătură care spune:
”Dacă eşti copilul Lui Dumnezeu nu mai poţi fi bolnav niciodată pe acest pământ ,nu poţi să fi
sărac sau în lipsă. Dacă cineva duce lipsă, este bolnav, sau trece prin diferite probleme ale vieţii,
aceasta denotă că persoana respectivă nu are o relaţie sănătoască cu Dumnezeu, ori chiar nu este
mântuit...”
OARE , cât de adevărate sunt aceste afirmaţii şi până unde ele pot fi acceptate ?
Aceasta este o întrebarea la care merită să medităm şi să dăm un răspuns celor ce arată cu degetul
spre bisericile care predică despre binecuvântare într-un mod biblic dar sunt catalogate în categoria
doctrinelor eretice despre prosperitate. Din pacate cei care acuză nu cunosc adevarul biblic care se
predică in bisericile credinţei si ale Evangheliei depline despre acest subiect si merita facut lumină.
Recunoaştem şi noi in cadrul miscarilor evanghelice ca se predica doctrina prosperitatii care nu sunt
luate din fundamentele bazelor Biblice , dar noi ne dezicem de astfel de invataturi pe care nici macar
nu merita sa le mentionăm deoarece sunt eretice . Multe dintre ele au la baza ideologii pseudocrestine.
Viaţa şi moartea celor 11 Apostoli
Aş începe răspunsul meu cu o întrebare simplă, dar care are în spate mult adevăr: “Cîţi dintre cei
11 apostoli ai Domnului Isus, care au rămas credincioşi până la moarte, au murit avînd belşug
material?” Cu riscul de a fi puţin mai exagerat, o să pun întrebarea într-un stil puţin mai modern:
“Cîţi din ucenicii Domnului Isus, au murit în timp ce se odihneau undeva prin staţiunile de odihnă,
fiind înconjuraţi de belşug? Dacă cercetăm Sfintele Scriputuri, înţelegem că nici unul. Toţi au fost
supuşi multor chinuri, lipsuri şi torturi de dragul Domnului Isus Hristos. Ca să înţelegeţi mai bine
despre ce vorbesc, vă invit să citiţi cartea : ”Viata , lucrarea si moartea celor 12 apostoli”, ca să
vedeţi dacă doctrina “Evangheliei prosperităţii” a fost compatibilă cu viaţa lor.
Domnul Isus n-a promovat doctrina Evangheliei prosperităţii în forma în care o proclamă unii
azi , deşi este foarte adevărat că El a venit ca oile Sale să aibă viaţă din belşug.
“Credincioşii” care erau motivaţi mai mult de starea lor materială decît cea spirituală, au fost şi pe
vreamea Domnului Isus. Însă nicăieri nu vedem ca Domnul Isus să promoveze o astfel de învăţătură.
În Ioan 6 după ce a înmulţit pâinea şi peştii, o mare mulţime veneau şi îl căutau pe Isus. Aceşti
oameni, şi-au făcut socoteala că dacă Domnul Isus, le împlineşte orice nevoie materială, şi dacă
împreună cu El nu mai este lipsă, foame şi criză financiară, atunci, acolo le este locul lor. Hotărâseră
să-L urmeze pe Hristos, nu din dragoste faţă de El, nu din motivul că au înţeles că El este cel ce poate
să le împlinească nevoia disperată de mîntuire,ci pentrucă El le-a dat pâine şi ei au mâncat şi s-au
săturat. Credinţa lor era măsurată de starea stomacului lor. Sună dur, dar este foarte adevărat. De
aceea privind la ei,
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut
semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.” (Ioan 6:26)
Aceşti, aşa numiţii “ucenici”, au mai cerut şi a doua zi pâine, dar Domnul Isus nu le-a dat-o. N-ar fi
putut Isus să le mai dea? Bineînţeles că da. Dar Mântuitorul n-a dorit să promoveze o doctrină
greşită. El n-a voit ca oamenii să vină la El, doar pentruca problemele lor financiare să fie rezolvate.
Nu, nu pentru aceasta doreşte El ca noi să ne numim ucenicii Lui.
Când a început să-i înve e pe grupul mare de ucenici despre lucuri spirituale mai profunde ( cititi în
Ioan 6: 51-71) spune Biblia ca ... Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu
mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a
răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am
ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:66-69)

Dacă am pîine - am şi “credinţă” , n-am pîine - n-am nici credinţă. Cît de trist este acest adevăr, dar
atât de real pentru zilele în care trăim noi.
Stări prin care trec ucenicii Domnului Isus
Cînd se va întoarce a doua oară pe pământ, Domnul Isus va despărţi pe cei neprihăniţi de cei
nelegiuţi.
Atunci Împăratul(Isus) va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de
moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi
dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi Maţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să
mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit?
Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”
Drept răspuns, Împăratul(Isus)le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste
lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:34-40)
Din textul de mai sus, devin foarte clare următoarele adevăruri:
- ucenicii Dommnului Isus au fost flămânzi şi li s-a dat să mănînce
-le-a fost sete şi li s-a dat să bea
-au fost goi şi au fost îmbrăcaţi
-au fost bolnavi şi în temniţă însă alţi ucenici au venit la ei să-i vadă
Dacă vei citi acest capitol pînă la sfîrşit, vei observa că au fost cazuri cînd ucenicii Domnului Isus au
avut toate aceste stări de mai sus, dar n-a fost nimeni să le împlinească. Deci, în alte cuvinte,
”Evanghelia prosperităţii” n-a fost autentică pentru ei. Deci dacă cei neprihăniţi au fost flămânzi,
însetaţi, goi şi bolnavi, să fi însemnat aceasta că ei aveau probleme cu credinţa ? Să se fi depărţit ei
de la Harul lui Dumnezeu? Nicidecum.
La ce ne-a chemat Domnul Isus?
Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în
fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va
pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar
prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi? Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se
va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. (Luca 9:2326)
Deci, noi n-am fost chemaţi la prosperitate sau la o viaţă liniştită şi fără probleme. Domnul Isus ne-a
chemat să ne lepădăm de sine,să ne luăm crucea şi să-L urmăm pe El.
Un ultim gând:
Dragul meu, Domnul Isus nu este ca un “spirit” din sticla lui Aladin, căruia tu îi spui orice dorinţă şi
el momentan o şi împlineşte. Poate că ai dori undeva adânc în inima ta să fie aşa, totuşi spre fericirea
noastră El nu este aşa. Prosperitatea la care ne-a chemat Domnul Isus, este mai mult decît
prosperitatea materială şi fizică , este mai ales una spirituală. El ne-a chemat din întuneric la lumina
Sa minununată ca noi să fim copiii Lui preaiubiţi. El ne-a chemat ca să ne dea o viaţă şi să ne-o dea
din belşug. Dar aceasta nu se referă numai la belşug material, ci şi la cel spiritual.
Vreau să ştii că Domnul Isus poate împlini orice nevoie pe care o ai, dar El decide cînd şi cum să o
facă. Starea noastră materială nu este indiciul stării noastre duhovniceşti.
În următorul articol vom privi la Apostolul Pavel şi la ucenicii săi ,ca să vedem dacă Evanghelia
prosperităţii a fost compatibilă cu viaţa lor.

Corespunde Evanghelia prosperităţii cu viaţa apostolului Pavel şi a ucenicilor săi ?
Exemplul Apostolului Pavel
Privind la viaţa acestui om, foarte repede îţi dai seama că închisoarea a fost a doua lui “casă”. Pavel a
scris Epistola către credincioşii din Filipi din închisoarea din Roma. Fiind în lanţuri Pavel le scrie
următoarele:
Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre
faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere
nevoile mele; căcim-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit
şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în
belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. . (Filipeni 4:10-13)
Este evident că Apostolul nu a avut parte totdeauna de belşug sau prosperitate. El a îndurat şi lipsuri,
şi foame dar în toate acestea a păstrat o atitudine frumoasă de mulţumire. Cînd scria credincioşilor
din oraşul Corint, Pavel afirmă despre sine şi cei ce erau cu el astfel:
Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne
ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi,
răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii
acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc
ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei. (1 Corinteni 4:11-14)
Foame, sete, gol, tratat ca gunoiul lumii acesteia, privit ca lepădătura tuturor ? Păi, cum este posibil
aşa ceva? Doar, Evanghelia prosperităţii spune că, credincioşii au autoritate asupra bolilor şi sărăciei
? Dacă este aşa, atunci, ne punem o altă întrebare: “Dacă Pavel a trecut prin aceste stări de foame,
sete, lipsuri, tratat ca gunoiul societăţii, înseamnă oare aceasta că nu a avut o relaţie corectă cu
Dumnezeu? S-au întîmplat toate acestea în viaţa sa pentrucă a păcătuit ? Bineînţeles că nu.
Pavel avut parte de boală
Apostolul, care a vindecat pe mulţi bolnavi , acum în 1 Corinteni 12 el singur suferă de o boală.
Chiar dacă aş vrea să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune adevărul; dar mă feresc, ca să n-aibă
nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Şi, ca să nu mă
umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol
al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să
mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută
desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos
să rămână în mine. (2 Corinteni 12:6-9)
Evident că din aceste versete, “ţepuşul”, despre care spune apostolul că a fost pus în carnea sa, se
referă la o boală, o slăbiciune de care Pavel nu era mulţumit la început. Dar Domnul Isus Hristos,
tocmai prin această boală, slăbiciune, din trupul lui Pavel, a dorit să-şi arate puterea Sa. Dar Pavel
n-a fost unicul slujitor al Lui Dumnezeu care a avut parte de boală.
Timotei se îmbolnăvea foarte des
Cînd îi scrie ucenicului său preaiubit Timotei, Pavel zice:
Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin, din pricina stomacului tău şi din pricina
deselor tale îmbolnăviri. (1 Timotei 5:23)
Timotei, copilul preaiubit al lui Pavel, avea deseori parte de îmbolnăviri. Să nu fi fost Timotei un bun
copil al lui Dumnezeu? Să fi căzut Pavel şi Timotei din harul lui Dumnezeu şi de aceea ei s-au

îmbolnăvit? Bineînţeles că nu. Doar că mesajul Evangheliei prosperităţii este unul fals şi împotriva
Învăţăturii sănătoase pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca şi ghid al vieţii noastre de credinţă.
Epafrodit a fost bolnav
Epafrodit este tovarăşul de lucru al lui Pavel, un credincios din oraşul Filipi. El a fost trimis de către
Biserică ca să ducă darurile lor lui Pavel în închisoare, la Roma. Totuşi drumul pînă acolo a fost greu
şi anevoios. Ca rezultat al jertfei lui, s-a îmbolnăvit foarte grav. Pavel zice despre Epafrodit:
Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai
de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare. (Filipeni 2:27)
Dragul meu, atât Pavel, cît şi Timotei cu Epafrodit, au fost oameni dedicaţi în lucrarea Lui
Dumnezeu. Dar aceasta nu i-a scutit de multe lipsuri, dureri şi boli pe care au trebuit să le înfrunte.
Oare n-a putut Dumnezeu să le împlinească aceste lipsuri? Bineînţeles că da. Dar aceasta vreau să
înţelegi tu acum. Domnul Isus Hristos este în stare să împlinească orice nevoie şi să vindece orice
boală pe care o avem în trupul nostru. Însă “de altă parte, ştim că toate lucrurile (bune sau
rele)lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt
chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)
Nu noi definim binele, ci Dumnezeu. Nu noi îi spunem Lui Dumnezeu cum trebuie să fim, ci El ne
spune nouă. Nu noi îi spunem Lui cît de bogaţi trebuie să fim, ci El decide cît , cum şi cînd să ne
dea. Adevărul este că El îngăduie uneori lipsurile şi foamea,etc tocmai ca ele să lucreze spre binele
nostru. Lipsurile şi suferinţele nu totdeauna sunt blestem de care trebuie să ne izbăvim. Dacă eşti
copilul Lui, atunci să ti că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ferească de valul oricărei erezii.
(Articol preluat de la pastorul Alexei Tentiuc )

Aceste afirmatii din articolul de mai sus nu exclud credinta in vindecare , eliberare de demoni ,
favoare si binecuvantarea promisa in intreg Cuvantul lui Dumnezeu tuturor celor ce Il iubesc , cred si
il urmeaza . Isus a mai spus ca : Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Isaia 53:5
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă
pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
1 Petru 2:24
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim
pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
2 Corinteni 8:9
Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru
voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Marcu 9:23
Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!”

