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Introducere 

 Întrebare: ce lucruri din lume sunt de obicei contrafăcute şi de ce ? 
 

 Răspuns : Lucrurile de valoare. Nu vei auzi niciodata de hârtie igienica falsificată, dar vei auzi de 
bani, picturi, bijuterii, diamante, contrafăcute. 

 
 Întrebare : Care este modalitatea prin care sunt falsificate aceste lucruri de valoare ? Ce ȋnseamna 

de fapt un fals bun ? 
 

 Răspuns : Este un fals care imită ȋndeaproape, cu precizie, originalul, difererenţa ȋntre 
cele două fiind subtilă, greu de sesizat pentru ochiul neavizat. 
 

 În acelaşi mod, diavolul contraface principiile valoroase ale Bibliei, ȋnlocuindu-le cu altceva 
asemănător, subtil, dificil de sesizat, dar fals (greşit), nebiblic. 
 

 Există trei mari domenii in Evanghelie, in care diavolul a adus multă confuzie in trupul lui Christos, 
reuşind astfel să-i jefuiască pe creştini de multe beneficii. Aceste domenii sunt : vindecarea fizica 
divină, prosperitatea financiară şi vorbirea ȋn limbi. 
 

 Voi aborda in această serie de ȋnvăţătură subiectul vindecării divine, referindu-mă de fiecare dată la 
vindecarea fizică şi nu la cea mentală sau spirituală. 
 

 Voi ȋncepe cu 2 citate puternice, pe care le vom demonstra cu ajutorul Bibliei, pe tot parcursul 
acestei serii de ȋnvăţătură. 

o Vindecarea fizică divină - este fără plată, inclusă integral ȋn Evanghelie  şi ȋn sacrificiul lui Isus 
pe cruce, pe acelaşi loc cu iertarea păcatelor, justificarea şi sfinţirea. Voia perfectă a lui 
Dumnezeu pentru acei care sunt in Christos, este să umble ȋn vindecare continuă, atât 
pentru ei ȋnşişi cât şi pentru ceilalţi, vindecând pe oricine, oricând, oriunde. Acesta este unul 
dintre drepturile persoanei nou născute. 

o Vindecarea fizică divină face parte din mântuire şi din a fi născut din nou. Justificarea şi 
iertarea păcatelor  se referă la salvarea duhului, sfinţirea (sau ȋnnoirea minţii ȋnseamnă 
salvarea sufletului (minte, raţiune, emoţii) iar vindecarea fizică se referă la salvarea trupului 
fizic. 
 

 În această serie vom vorbi despre vindecare. Vom preciza ce ȋnseamnă vindecarea divină, vom 
discuta despre voia lui Dumnezeu privitor la vindecarea divină, apoi vom răspunde obiecţiilor aduse 
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de obicei vindecării, vom expune obstacolele false şi pe cele valide ce stau ȋn calea vindecării şi vom 
ȋnvăţa despre cum să credem, despre legea esenţială din regatul lui Dumnezeu, şi despre cum să 
administrăm vindecarea ȋn mod efficient. 
 

 De ce trebuie să ȋnvăţăm despre acest subiect ? Motivul evident ar fi că aproapre oricine din trupul 
lui Christos doreşte vindecarea trupească, şi are nevoie de ea cel puţin o dată ȋn viaţă, iar ea este 
oferită fără plată, la cruce, oricui crede. În plus, astăzi există nenumărate boli care nu pot fi 
vindecate medical, ci numai supranatural. 

 
Adevaruri fundamentale şi definiţii 

1. Cuvântul este Autoritatea Finală 

 Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă autoritatea finală ȋn orice domeniu din viaţa noastră. Va 
exista ȋntotdeauna un conflict, sau o discrepanţă, ȋntre ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi 
ceea ce spune experienţa noastră (ccea ce vedem sau simţim). Totuşi, nu ar trebui sa permitem 
ca experienţele noastre să se interpună Cuvântului lui Dumnezeu, ci ca Biblia să fie etalonul  
prin care să interpretărăm experienţele noastre. 

 
 Aceeaşi discrepanţă s-a manifestat şi ȋntre Isus şi oamenii religioşi. Si la fel este şi ȋn zilele 

noastre. Cand mă refer la oamenii religioşi, vorbesc şi despre creştini. Mulţi creştini 
interpretează Biblia in raport cu experienţa lor de viaţă, ȋn loc să permită Cuvântului să schimbe 
experienţele pe care le trăiesc. 

Isaia 55:11 (VDC) 
11Tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile 
Mele. 
 

 Dumnezeu vorbeşte ȋntotdeauna cu un scop. El nu face risipă de cuvinte, ca noi şi se aşteapta ca tot 
ce rosteşte să se şi ȋmplinească. El a spus ȋn 1 Petru 2 :24 că prin rănile Lui am fost tămăduiţi, şi se 
aşteaptă ca acest cuvânt să se ȋmplinească ȋn vieţile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu VA LUCRA 
ȋntotdeauna şi va ȋndeplini tot ce a fost trimis să ȋndeplinească. Cu succes. 
 

Numeri 23:19 (VDC) 
19Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare 
nu va împlini? 
 

 Dumnezeu nu spune NICIODATA ceva pentru ca mai apoi să se răzgândească. NICIODATA. Odată ce 
a rostit cuvântul,  acesta rămâne etern şi ȋn curs de ȋndeplinire. 
 

Marcu 13:31 (VDC) 
31Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 
 

 Cuvântele rostite de Dumnezeu rămân veşnic, ele nu pier niciodată. 

Psalmul 119:89 (VDC) 
89Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. 



 
2019 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                           3 | P a g e  
Website: https://eserediuc.com  

 
 Cuvântul lui Dumnezeu dăinuieşte (este hotărât, decis, stabilit) ȋn locaşurile cereşti. În El nu există 

schimbare sau umbră de mutare. Nici un ȋnger sau vreo altă creaţie crească a lui  Dumnezeu nu se 
ȋndoiesc vreodată de ȋmplinirea Cuvintelor lui Dumnezeu. Ceea ce a rostit El ramâne valabil si 
lucrează pentru totdeauna. Însă acest Cuvânt nu este ȋncă stabilit şi pe pământ. Noi suntem cei care 
trebuie să ȋl facem să domneasca şi să dăinuiască, precum ȋn cer aşa şi pe pământ. 

Matei 6:10 (VDC) 
10Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 
 

 Isus a spus : « Vie Împărăţia Ta precum ȋn cer aşa şi pe pământ ». Voia lui Dumezeu trebuie să fie 
făcută precum ȋn cer aşa şi pe pământ. 
 

Psalmul 138:2 (VDC) 
2Mă închin în Templul Tău cel sfânt și laud Numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin 
împlinirea făgăduinţelor Tale. 
 

 Reputaţia unei persoane depinde de cât de mult ȋşi respectă cuvântul dat. Cu alte cuvinte, ai un 
nume bun ȋn măsura ȋn care ȋţi ţii promisiunile. N-ai ȋntâlnit niciodată persoane care promit şi spun 
multe lucruri, dar cuvântul lor nu are valoare, pentru că ştii despre ele că nu ȋşi ţin de obicei 
promisiunile ? 
 

 Dumnezeu este Dumnezeu ȋn măsura ȋn care ȋşi respectă Cuvântul. Deci dacă Dumnezeu nu şi-ar 
mai respecta promisiunile, ar ȋnceta să mai fie Dumezeu. El trebuie să ȋşi respecte promisiunile. El 
nu alege ce cuvinte respectă şi care care nu. Într-adevăr, El are dreptul şi autoritatea de a alege ce 
cuvinte să spună. Însă odată rostite, El nu are dreptul de a respecta numai câteva dintre ele. Aşa că 
Îşi alege cuvintele cu atentie, şi le spune doar pe acelea pe care le va duce la ȋndeplinire. 

 
 Să ne amintim de regele Darius şi Daniel in capitolul 6 din cartea Daniel.  Regele Darius nu a putut 

să ȋşi ia porunca şi cuvântul ȋnapoi ca să ȋl salveze pe Daniel din groapa cu lei. Să ne amintim şi de 
regele Irod din capitolul 6 din Marcu. Fata Irodiadei a dansat pentru el, iar el i-a promis ca ii dă orice 
ȋşi doreşte. Dorinţa ei a fost sa i se taie capul lui Ioan Boezatorul. Biblia ne spune ca ambii regi au 
fost foarte tulburaţi ȋn aceste situaţii, dar niciunul dintre ei nu a putut să ȋşi ia cuvântul ȋnapoi. Dacă 
regii lumii au fost aşa, cu cât mai mult Dumnezeu. El nu-şi poate NICIODATA schimba sau lua 
cuvântul Său ȋnapoi.   

 
 Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuşi şi caracterul Său poporului Său ȋntr-un mod progresiv, ȋn 

Vechiul Testament. El le-a descoperit cum ar dori Să fie cunoscut de către ei, folosind nume 
diferite : Elohim (Dumnezu creatorul, tare si puternic), El Shaddai (Dumnezeu Atotputernic), Adonai 
(Domnul), Yahweh-Jireh (Domnul care poartă de grijă), Yahweh-Rapha (Domnul care vindecă), 
Yahweh-Nissi (Domnul, steagul nostru), Yahweh-Shalom (Domnul, pacea noastră), etc. A spune că 
Domnul nu mai vindecă şi ȋn zilele noastre, e ca şi cum a spune ca Domnul şi-a schimbat caracterul. 
Cuvântul Său ȋnglobează toate Numele Sale, tot caracterul Său. 
 

Maleahi 3:6 (VDC) 
6Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. 
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 Cu alte cuvinte, pasajul de mai sus spune : « Fii ai lui Iacov, aveţi noroc că nu mă schimb. Altfel aţi fi 
fost nimiciţi până acum ». Deci, Dumnezeu nu se schimbă. 
 

Evrei 13:8 (VDC) 
8Isus Hristos este același ieri și azi și în veci! 

 
 Isus Christos est acelaşi mereu. Exista o diferenţă ȋntre adevar şi experienţă. Experinţa poate fi 

văzută de oricine. Dar adevarul rămȋne adevar indiferent de experienţa prin care treci. Cuvântul lui 
Dumnezeu este Adevarul. Un doctor se poate uita la dignosticul sau radiografia ta şi ȋţi poate relata 
faptele. Dar nu şi adevărul. Si dacă rămâi ȋn adevar, experienţa prin care treci se va schimba. Insă 
oameni vor să considere simptomele din trupul lor ca fiind adevarul, ca şi cum trupul lor nu se 
poate schimba. Si totuşi, dacă te uiţi la o poză de a ta de acum 20 de ani, trebuie să recunoşti că 
trupul s-a schimbat. 

Ioan 1:1 (VDC) 
1La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 
2El era la început cu Dumnezeu. 
3Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 
4În El era viaţa, și viaţa era lumina oamenilor. 
 

 Îţi dai seama, Cuvântul spus nouă despre vindecare este la fel cu Cel de la ȋnceput prin care 
Dumnezeu a creat toate lucrurile şi ȋntreaga lume? Acelaşi Cuvânt are viaţă. Cuvântul despre 
vindecare are exact aceeaşi putere ca şi Cuvântul care a creat lumea. Si el stă acolo ȋn atmosferă (ȋn 
lumea spirituală) aşteptând să fie folosit ca să vindece pe cei bolnavi, atunci când este crezut şi 
rostit. 

Evrei 4:12 (VDC) 
12Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că 
desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simţirile și gândurile inimii. 
 

 Cuvântul lui Dumnezeu este o entitate vie, vie şi activă, gata să fie folosit, atunci când este crezut şi 
rostit. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu este o armă puternică mai tăietoare decât orice sabie 
cu două tăișuri. Cu el poţi tăia ȋn două cancerul, sărăcia, datoriile, etc. 
 

Matei 22:29 (VDC) 
29Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoașteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 
 

 Ca să nu te rătăceşti, trebuie să cunoşti pe de o parte Scripturile şi pe de altă parte puterea lui 
Dumnezeu. Dacă tot ceea ce cunoşti e doar Scriptura, vei da greş. La fel, dacă eşti familiar doar cu 
puterea lui Dumnezeu dar nu şi cu Biblia, rişti să dai greş. 
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