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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre 8 elemente care fac parte din moștenirea noii creații: 
1. Libertate de sub condamnare 
2. Sfințire 
3. Autoritate completă asupra diavolului 
4. Sănătate fizică 
5. Învierea morților 
6. Pace supranaturală 
7. Bucurie supranaturală abundentă 
8. Înțelepciune supranaturală. 
 
1. Libertate de sub condamnare 

 Acest subiect a fost deja tratat în detaliu în sesiunile 7 și 8. 
 
2. Sfințire 

 De asemenea, acest subiect a fost deja tratat în detaliu în sesiunile 6 și 9. 
 
3. Autoritate completă asupra diavolului 

 Noua creație are autoritate supranaturală completă și putere să scoată demoni și să elibereze alți oameni 
de sub puterea diavolului. De asemenea, are autoritate deplină și putere să calce peste toată puterea 
dușmanului.  

 Aici sunt alte câteva referințe biblice folositoare despre autoritate: Marcu 3:14-15; 6:7; 16:17; Luca 9:1. 
 
 

19 Iată, v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi, peste scorpioni şi peste toată puterea duşmanului, şi nimic 
nu vă va răni! 

Luca 10:19 (NTLR) 

4 Copilaşilor, voi sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi învins, pentru că Cel Ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume. 

1 Ioan 4:4 (NTLR) 

18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.  
19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt. 

Matei 28:18-19 (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                                         2 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

4. Sănătate fizică 

 Aceasta înseamnă atât putere de a umbla continuu în sănătate fizică personală, cât și de a vindeca pe alți 
oameni fără plată. 

 Sănătatea fizică divină este în mod gratuit și pe deplin inclusă în Evanghelie, și în jertfa lui Isus de la cruce, 
pe același loc cu iertarea de păcate, justificarea, și sfințirea. Voia perfectă a lui Dumnezeu pentru cei care 
sunt în Cristos este atât să trăiască ei înșiși în sănătate continuă, cât și să vindece pe oricine, oricând, și 
oriunde. Noi nu negăm prezența (sau existența) bolii prin a spune că nu suntem bolnavi când de fapt 
suntem, ci noi negăm dreptul acestei de a rămâne acolo și îi poruncim să plece în numele lui Isus. 

 Isus i-a trimis pe ucenicii Lui să vindece orice fel de boală și orice fel de neputință. Și aceasta se întâmpla 
înainte de cruce. Cu atât mai mult după cruce, creștinii sunt trimiși în același fel.  

 Chiar și în Vechiul Testament, când oamenii țineau Legea, aveau parte de vindecare fizică. Cu atât mai mult 
în Cristos, care a împlinit toată Legea, noi avem acces și drept legal la vindecarea fizică. 

 Toate binefacerile Lui includ iertarea păcatelor și vindecare de toate bolile. 

 Aici contextul este cel al vindecării fizice. Imediat după ce Isus a scos demoni și a vindecat pe TOȚI care 
erau bolnavi, pasajul citează Isaia 53:4-5 și spune că ceea ce Isus a făcut a fost împlinirea acelei scripturi 
din Vechiul Testament. 

 

1 Isus i-a chemat la El pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate şi 
să vindece orice boală şi orice neputinţă. 

Matei 10:1 (NTLR) 

8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi 
primit, fără plată să daţi! 

Matei 10:8 (NTLR) 

26 El le-a zis: „Dacă veţi asculta cu atenţie glasul Domnului, Dumnezeul vostru, dacă veţi face ce este drept 
înaintea Lui, dacă veţi lua aminte la poruncile Lui şi veţi păzi toate legile Lui, nu voi aduce peste voi nici una 
din bolile pe care le-am adus peste egipteni. Căci Eu sunt Domnul Care vă vindecă.“ 

Exodul 15:26 (NTLR) 

2 Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! 
3 El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile,... 

Psalmul 103:2-3 (NTLR) 

16 Seara, au adus la Isus mulţi demoniaci, iar El a alungat duhurile prin cuvântul Lui şi i-a vindecat pe toţi 
bolnavii,  
17 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a 
purtat bolile noastre“. 

Matei 8:16-17 (NTLR) 
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 Isus spune aici următoarele: ”Oameni buni, atât iertarea păcatelor cuiva cât și vindecarea lor de boală sunt 
două lucruri imposibil de realizat omenește. Așa că pentru a vă dovedi că pot ierta și păcatele, voi vindeca 
această persoană fizic. Așa că prin realizarea unui miracol care este la fel de necesar pentru iertarea 
păcatelor, sper că veți realiza că am și autoritatea de a ierta păcate.” 

 Atât iertarea păcatelor cât și vindecarea de boală sunt pe același loc.  
 Este foarte interesant de observat că fariseii nu par să fi avut o problemă mare cu vindecarea fizică a 

omului de către Isus, dar aveau în schimb  o problemă cu iertarea păcatelor. În ziua de astăzi, este exact 
invers: noi nu avem o problemă cu iertarea păcatelor, care este mult mai dificil de realizat, dar avem o 
problemă cu vindecarea fizică, care este de fapt un rezultat al iertării păcatelor. Acest lucru se întâmplă 
probabil din cauză că iertarea păcatelor este ceva spiritual și invizibil, în timp ce vindecarea fizică este ceva 
palpabil și necesită să se întâmple în fața ochilor noștri. 

 Dumnezeu va răsplăti credința chiar și dacă nu ai deloc rezultate până când pleci de pe acest pământ. Care 
persoană este mai câștigată? Cea care își exersează credința și se roagă pentru bolnavi chiar și fără 
rezultate sau cea care nu își exersează credința deloc? 

 Tu care ai fost salvat(ă) și crezi în salvarea viitoare de la iad și în viața din cer, ai văzut vreodată cerul? Nu. 
Cum poți atunci să crezi așa de puternic în ceva ce nu ai văzut încă? 

 Dumnezeu deja a dat și a sacrificat pentru noi ceea ce a avut El cel mai prețios: Fiul Său. Cu atât mai mult 
ne va da toate celelalte lucuri fără plată, adică și vindecare fizică. 

 Aici sunt alte câteva referințe biblice folositoare care vorbesc despre vindecarea fizică: Psalmul 107:20; 

4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am consideratlovit, 
zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 
5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă 
pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. 

Isaia 53:4-5 (NTLR) 

20 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!“  
21 Cărturarii şi fariseii au început să-şi zică: „Cine este Acesta Care rosteşte blasfemii? Cine poate ierta 
păcatele decât numai Dumnezeu?!“ 
22 Isus însă, cunoscându-le gândurile, le-a zis: „De ce gândiţi astfel în inimile voastre?  
23 Ce este mai uşor, a spune: «Păcatele îţi sunt iertate!», sau a spune: «Ridică-te şi umblă!»?  
24 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele ...“, şi atunci i-a zis omului care 
era paralizat: „Ţie îţi spun: ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!“  
25 Şi deodată el s-a ridicat înaintea lor, şi-a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu. 

Luca 5:20-25 (NTLR) 

32 El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu El, toate 
lucrurile?! 

Romani 8:32 (NTLR) 

24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru 
dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru 2:24 (NTLR) 
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Matei 4:23; 9:35. 

 Credința MEREU funcționează. Dacă nu a funcționat și o persoană bolnavă care a primit rugăciune nu s-a 
vindecat, atunci nu a fost credință cu adevărat ori a fost completă necredință. 

 De obicei, când ne rugăm pentru o persoană bolnavă și nu vedem nici un rezultat, în mintea noastră vom 
începe să ”aruncăm vina” pe cineva: 
o Primul nivel de vină – persoana bolnavă. Unii creștini câteodată spun persoanelor bolnave că fie au un 

păcat nemărturisit în viața lor, fie nu au destulă credință. Însă, păcatul (care este sursa tuturor relelor) 
nu L-a oprit pe Dumnezeu din a ne salva pe noi. Atunci de ce am crede că păcatul Îl oprește pe 
Dumnezeu din a ne vindeca? Apoi persoana bolnavă nu trebuie neapărat să aibă credință. Isus a 
vindecat pe oricine indiferent de credința sau necredința lor. Când persoanele bolnave au avut 
credință, El s-a folosit de credința lor. În celelalte cazuri, a folosit propria Lui credință. 

o Al doilea nivel de vină – Dumnezeu. El are o voie a Lui suverană sau un scop ascuns cu boala noastră și 
de aceea nu ne vindecă. Dacă acest lucru este adevărat, atunci ar trebui să cerem mai multă boală sau 
cel puțin nu ar trebui să căutăm doctori, medicamente, și rugăciune pentru a scăpa de boală. Însă acest 
lucru este fals pentru că Dumnezeu a plătit prin jertfa lui Isus un preț mult prea mare ca mai apoi să se 
”joace” cu boala pe oameni pentru a-i învăța ceva anume. 

 
Mai mult decât atât, El nu ar revela clar în Scriptură voia Sa cu privire la boală, pentru ca mai apoi, din 
când în când, să aibă câte o altă voie ascunsă suverană cu viețile noastre, care implică boală, și care 
contrazice direct voia Sa deja revelată. Apoi cum am putea vreodată să avem credință și încredere de a 
ne ruga pentru bolnavi dacă nu știm niciodată siguri când e voia lui Dumnezeu să vindece sau nu pe 
acei oameni? Noi ori credem în Cristos pentru vindecare divină 100% sau nu credem deloc în ea. Nu 
există cale de mijloc. 
 
Dumnezeu este capabil să împlinească orice voie și dorința a Sa cu noi în mod direct prin Duhul Său, 
fără să se folosească de uneltele diavolului, cum ar fi boala, care este de fapt un efect și un rezultat al 
intrării păcatului în lume. Dacă păcatul nu ar fi intrat niciodată în lume, boala nu ar fi existat niciodată. 

Căile și gândurile înalte (de sus) ale lui Dumnezeu nu sunt niciodată o voie misterioasă pe care nu o 
putem înțelege, așa după cum mulți creștini insinuează. Conform contextului din pasajul de mai sus, 
acele gânduri și căi sunt compasiune, îndurare și iertare deplină în loc de pedeapsă atunci când o 
merităm. 

 

20 El le-a răspuns: – Din pricina puţinei voastre credinţe! Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un 
bob de muştar, aţi zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil! 

Matei 17:20 (NTLR) 

6 Căutaţi pe Domnul cât timp mai poate fi găsit! Chemaţi-L cât timp mai este aproape! 
7 Nelegiuitul să-şi părăsească calea, iar omul rău să renunţe la gândurile lui! Să se întoarcă la Domnul, Care îi 
va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin. 
8 «Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 
9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ, tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi 
gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 

Isaia 55:6-9 (NTLR) 
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 Al treilea nivel de vină – noi și necredința noastră. Acesta este nivelul la care puțini credincioși ajung 
unde să-și ia responsabilitate, pentru că ne este întotdeauna foarte greu să admitem că noi suntem 
problema. De multe ori, confundăm luarea responsabilității cu condamnare și de aceea fugim de ea. Și 
chiar și cei care ating acest nivel de conștiență și responsabilitate, de cele mai multe ori caută o cauză 
în locul greșit: ei cred corect că problema este la ei, dar e din cauza vreunui păcat din viața lor, sau din 
cauză că nu au destulă credință (credință în credința lor). Singura cauză și problemă reală este 
necredința în Cuvânt, ceea ce înseamnă că poate ei au credință în Cuvânt, dar nu este destul de 
puternică. A fi în necredință (care e adevărata cauză), înseamnă unul din două lucruri: 
 Noi nu avem încă destulă înțelegere și cunoștință a lucrurilor lui Dumnezeu și cum funcționează ele 
 SAU s-ar putea să avem înțelegere și cunoștință, dar credința în acea înțelegere nu este destul de 

puternică și consistentă, adică nu a penetrat încă centrul inimii noastre. 
 
 Exemplu: Afirmația lui Petru din Luca 22:33 / Matei 26:35 precum că el nu Îl va trăda pe Isus niciodată, ci 

va muri pentru Isus, a fost plină de credință și de încredere la momentul când el a făcut afirmația. Nu cred 
că el a mințit când a spus asta. El a vorbit serios cu toată ființa lui. Însă, vedem mai târziu că încrederea lui 
a fost superficială, pentru că era ceva în inima lui (frică) de care nu era conștient, și care a blocat credința 
lui din a da rezultatele sau roadele așteptate (adică să moară cu adevărat pentru Isus). În aceeași manieră, 
atunci când ne rugăm pentru bolnavi, s-ar putea uneori să fim în necredință fără ca noi să știm asta în mod 
conștient. 

 Atunci când ne rugăm pentru cineva să fie vindecat și nu vedem rezultate imediat, nu ne descurajăm, ci 
continuăm să ne mai rugăm de 2-3 ori în acel moment și poruncim bolii să plece. Dacă tot nu pleacă, atunci 
continuăm să ne rugăm pentru acea persoană în timpul nostru personal de rugăciune sau de fiecare dată 
când vedem persoana, până când boala pleacă complet. 

 În această luptă cu boala, noi nu anulăm utilizarea medicamentelor. Medicamentele nu vor anula credința. 
Credința autentică va funcționa indiferent de medicamentele luate. Dacă te-ai rugat ceva timp și nimic 
vizibil nu s-a întâmplat, dar cunoști un tratament medical pe care îl poți lua să te vindeci de boală, atunci 
folosește-l fără nici o vină. Trăiește să poți lupta într-o altă zi. Mă refer aici în mod special când vine vorba 
de copii. Nu-ți exersa credința pe copiii tăi. Dă-le medicamentele de care au nevoie dacă rugăciunea nu a 
funcționat imediat. 

 Știu că sunt tot de felul de obiecții din Biblie când vine vorba de vindecarea fizică (cum ar fi țepușul lui 
Pavel), dar voi răspunde la toate aceste obiecții, și chiar mai mult, într-o serie de învățătură viitoare 
dedicată numai vindecării fizice. 

 
5. Învierea morților 

 Abilitatea supranaturală de a învia morții este inclusă în evanghelie, și o vom vedea manifestându-se din ce 
în ce mai mult pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lumii. Chiar în timpul nostru prezent, există oameni 
înviați din morți prin credință, însă nu așa de mulți încă. 

 

8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi 
primit, fără plată să daţi! 

Matei 10:8 (NTLR) 
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6. Pace supranaturală 

 
 
 
 

22 Isus le-a răspuns:– Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce aţi văzut şi aţi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, 
leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii sunt înviaţi, iar săracilor li se vesteşte Evanghelia. 

Luca 7:22 (NTLR) 

1 Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, cel pe care Isus îl înviase dintre cei 
morţi. 

Ioan 12:1 (NTLR) 

40 Petru i-a scos afară pe toţi, a îngenuncheat şi s-a rugat; apoi s-a întors spre trup şi a zis: „Tabita, scoală-te!“ 
Ea a deschis ochii şi, când l-a văzut pe Petru, s-a ridicat. 

Faptele Apostolilor 9:40 (NTLR) 

9 Pe un tânăr numit Eutih, care stătea la fereastră, l-a apucat un somn adânc în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; 
biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea şi a fost ridicat mort.  
10 Pavel a coborât, s-a aplecat asupra lui şi l-a luat în braţe, spunând: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în 
el!“ 

Faptele Apostolilor 20:9-10 (NTLR) 

33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea! 

Ioan 16:33 (NTLR) 

6 Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viaţă şi pace. 

Romani 8:6 (NTLR) 

17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 

Romani 14:17 (NTLR) 

13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, în timp ce credeţi, ca să aveţi nădejde din 
belşug, prin puterea Duhului Sfânt! 

Romani 15:13 (NTLR) 
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7. Bucurie supranaturală abundentă 

 
8. Înțelepciune supranaturală 

 Aceasta este înțelepciune supranaturală și practică, și chiar înțelepciune înconștientă în problemele și 
deciziile vieții de zi cu zi. 

 
Versete de memorat 

17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 

Romani 14:17 (NTLR) 

24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru 
dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru 2:24 (NTLR) 

11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 15:11 (NTLR) 

24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24 (NTLR) 

17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 

Romani 14:17 (NTLR) 

4 Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 

1 Ioan 1:4 (NTLR) 

30 Iar voi, datorită Lui, sunteţi în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, 
sfinţire şi răscumpărare. 

1 Corinteni 1:30 (NTLR) 

1 Vreau să ştiţi cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei care nu m-au văzut faţă în 
faţă,  
2 ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste şi să aibă bogăţiile depline ale înţelegerii complete, pentru a 
cunoaşte taina lui Dumnezeu, şi anume pe Cristos,  
3 în Care sunt ascunse toate bogăţiile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 

Coloseni 2:1-3 (NTLR) 
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Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 
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