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Adevaruri fundamentale si definitii 

2. Mentalitatea Noii Creatii 

 Orice lucru care are legatura cu vindecarea trebuie sa fie abordat si filtrat prin prisma conceptului 
de noua creatie. Vindecarea in sine nu difera intre Noul si Vechiul Testament. Ce difera insa, este 
felul in care este ea oferita in era noii creatii. Exista diferente chiar si fata de modul in care ucenicii 
lui Isus ofereau vindecarea pe vremea lui Isus. 
 

 De obicei,  atunci cand era nevoie de vindecare in Noul Testament, existau acolo, o multime de 
oameni, bolnavul, ucenicii, Fariseii si Isus. Astfel, in functie de nivelul tau spiritual sau starea ta, vei 
intrepreta acele pasaje din Scriptura prin prisma unuia dintre aceste personaje: cel mai frecvent, te 
vei pune in locul persoanei bolnave  (identificandu-te cu aceaata), al ucenicilor, sau al multimii. Cu 
siguranta nu vei vrea sa te identifici cu Fariseii. Insa, singura persoana prin prisma careia trebuie 
acum sa privim lucrurile este Isus. Desi nu era inca o noua creatie, El era cel mai aproape de ceea ce 
suntem noi astazi in Cristos. Deci chiar si atunci cand suntem bolnavi, ar trebui sa ne identificam cu 
Isus. 
 

 Tu ai nevoie ca mentalitatea ta sa fie schimbata, pentru ca nu mai apartii  Vechiului Testament. 
 
2 Corinteni 5:17 (BTF2015) 
17De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi. 
18Și toate sunt din Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el însuși prin Isus Cristos și ne-a dat serviciul împăcării; 

 
 Nu esti doar un pacatos curatit, tu esti neprihanirea lui Dumnezeu in Cristos. Atunci cand te-a 

salvat, El te-a salvat pentru totdeauna. Toate lucrurile au devenit noi, si toate lucrurile sunt de la 
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a facut fapturi noi, ce nu au mai existat pana in acel moment. Duhul tau 
a fost recreat complet, insa mintea ta continua sa fie innoita (Romani 12:1-3), astfel incat ceea ce 
este in interiorul tau (puterea si duhul) sa poata iesi la suprafata si sa fie manifestat atat in trupul 
tau cat si in trupul altor oameni. 
 

 Noi il reprezentam pe Isus atunci cand slujim oamenilor. In biserica exista aceasta idee conform 
careia, eu cel ce slujesc, merg de fapt la Dumnezeu in numele persoanei bolnave. Dar acest lucru 
este gresit. Noi nu mergem la Dumnezeu in numele bolnavilor, ci mergem la bolnavi in numele lui 
Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus mie sa imi pun mainile peste tine si tu vei fi vindecat. Noi il 
reprezentam pe Dumnezeu inaintea oamenilor, si nu invers: nu ii reprezentam pe oameni inaintea 
lui Dumnezeu. Iar acesta este un tip de mentalitate complet diferit. Atunci cand Isus a umblat pe 
pamant, El l-a reprezentat pe Dumnezeu oamenilor. Cand le vorbea oamenilor, le vorbea ca si cum 
Dumnezeu era acolo.  Deci si noi cand il reprezentam pe Dumnezeu, vorbim ca si cum Dumnezeu 
vorbeste. “Ce vrei sa iti fac? Sa imi recapat vederea. Bine, du-te si recapata-ti vederea.” Aceasta nu 
inseamna insa ca noi ne credem Dumnezei.  
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Galateni 2:20 (BTF2015)  
20Sunt crucificat împreună cu Cristos totuși trăiesc, dar nu eu, ci Cristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în 
carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. 

 
 Pavel ne spune ca nu mai traieste el, ci Cristos traieste in el. Deci daca nu mai traiesc eu, de ce as fi 

eu cel care incerca sa le slujeasca altora? Cand slujesc cuiva deci, nu slujesc eu, ci Cristos slujeste 
prin mine. Cand vorbesc, spun Cuvintele lui Dumnezeu. Sa ne uitam la ce spune Petru: 

 
1 Petru 4:11 (BTF2015)  
11 Dacă cineva vorbește, să vorbească conform oracolelor lui Dumnezeu; dacă cineva servește, să facă aceasta conform 
abilității pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu, în toate, să fie glorificat prin Isus Cristos, a căruia fie lauda și domnia 
pentru totdeauna și întotdeauna. Amin. 
 

 Totusi, atunci cand incepi sa vorbesti ca Dumnezeu, acest fel de vorbire este intodeauna plin de 
incredere and curaj. Si din aceasta cauza, de multe ori, oamenii religiosi te vor judeca, spunandu-ti 
ca esti mandru. “Cine crezi ca esti ? ” Insa daca ne uitam la vietile oamenilor care au fost puternic 
folositi de Dumnezeu, vom observa ca si ei spun lucruri care nu sunt pe plac oamenilor religiosi. 
Acestia l-au catalogat pe Isus ca fiind blasfemiator. 

 
Ioan 10:32–33 (BTF2015)  
32Isus le-a răspuns: V-am arătat multe fapte bune de la Tatăl meu; pentru care din aceste fapte mă ucideți cu pietre? 
33Iudeii i-au răspuns, zicând: Nu pentru o lucrare bună te ucidem cu pietre, ci pentru blasfemie și pentru că tu, fiind om, te 
faci pe tine însuți Dumnezeu. 
 

 Exista o zicala care spune “Un bun evanghelist e de fapt doar un cersetor, care ii spune altui 
cersetor unde se poate gasi paine.” E total gresit. Bibilia spune: 

 
Psalmii 37:25 (BTF2015)  
25Am fost tânăr și acum am îmbătrânit; totuși nu am văzut pe cel drept părăsit, nici sămânța lui cerșind pâine. 
 

 Isus a spus: “Rugati-va astfel: Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi.” Iar atunci 
cand a stat in fata femeii Sirofeniciene, El a spus: 

 
Matei 15:26–28 (BTF2015)  
25Atunci ea a venit și i s-a închinat, spunând: Doamne, ajută-mă. 
26Iar el a răspuns și a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. 
27Dar ea a spus: Adevărat, Doamne, totuși cățeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. 
28Atunci Isus a răspuns și i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se precum voiești. Și fiica ei a fost vindecată din ora 
aceea. 
 

 Care era painea copiilor la care se referea Isus? Era vindecarea si eliberarea pentru copii lui Israel. 
Noi ar trebui sa avem parte zilnic de acesta paine. Nu doar firimituri din cutiuta cu promisiuni. 
Painea noastra zilnica reprezinta viata noastra, vindecare si binecuvantari de la Dumnezeu. Aceasta 
paine ne apartine noua, crestinilor. Desi Isus i-a spus “Nu” initial femeii sirofeniciene, dar in final s- 
intors spre ea si i-a dat painea ceruta. Noi nu incercam sa il induplecam pe Dumnezeu, cersindu-I 
vindecarea in numele altor oameni. 
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Luca 10:19 (BTF2015)  
19 Iată, vă dau putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului; și nimic, în niciun fel, nu vă va 
vătăma. 
 

 Isus le-a dat ucenicilor autoritate  peste toata puterea vrasmasului. El le-a spus: “Duceti-va, gasiti-I 
si eliberati-i pe oameni.” Exemplu: iata cum lucreaza politia. Nu o sa vezi niciodata un politist 
venind si cerand permisiunea de a aresta un hot. El are deja autoritate de la guvern sa faca acest 
lucru. 
 

 Isus a spus ucenicilor ca ei vor primi putere atunci cand se va cobora Duhul Sfant peste ei (Fapte 
1:8). Puterea aceasta nu este undeva in ceruri si asteapta sa se manifeste. Ci ea locuieste in noi si 
este intotdeauna la indemana.  
 

 Noi suntem ca niste ambasadori aducand mesajul Imparatiei, atunci cand mergem in lume. 
Ambasadorii nu creaza legi noi. Ei doar prezinta care sunt legile tarii respective.  

 
 Mai exista o idee ce spune ca noi trebie sa urmam credinta eroilor Vechiului Testament, dar nu 

intotdeauna si actiunile lor, care nu se aplica noii creatii. Sa luam de exemplu pe Ghedeon, care a 
cerut semnul cu lana. Acesta nu este un concept al noului legamant, pentru ca noi il avem pe Duhul 
Sfant care ne arata in ce directie trebuie sa ne indreptam. 
 

1 Ioan 3:2 (BTF2015)  
2 Preaiubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi, dar știm că atunci când el se va arăta, vom fi 
asemenea lui, fiindcă îl vom vedea așa cum este. 
 
Romani 8:19 (BTF2015)  
19 Fiindcă arzătoarea anticipare a creaturii așteaptă revelarea fiilor lui Dumnezeu. 
 

 Copiii lui Dumnezeu vor fi revelati aici pe pamant. Noi ACUM suntem copiii lui Dumnezeu pe acest 
pamant. Dumnezeu se asteapta ca noi sa crestem, sa aratam ca Isus, sa ne purtam ca El, sa vorbim 
ca El, sa aducem roade ca El.  
 

 Vorbind despre Sine Isus a folosit analogia grauntelui de grau, de mai jos: 
 

Ioan 12:23–24 (BTF2015)  
23Iar Isus le-a răspuns, zicând: A sosit timpul ca Fiul omului să fie glorificat. 
24Adevărat, adevărat vă spun: Dacă grăuntele de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce 
mult rod. 
 

 Grauntele de grau nu va produce mai mult grau daca nu este ingropat. Deci ce a facut Isus? Isus a 
murit si a fost ingropat. Astfel, Dumnezeu nu a semanat un Fiu ca sa culeaga servitori. El a semanat 
un Fiu, ca sa culeaga fii. Si cand plantezi un fiu, culegi tot fii.  

 
Romani 8:29 (BTF2015)  
29 Pentru că pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a și predestinat să fie făcuți conform chipului Fiului său, ca el să fie 
întâiul născut între mulți frați. 
 

 Isus este primul nascut dintre multi frati. El este fratele nostru mai mare.  
 

 Vindecarea nu are loc atunci cand Dumnezeu apare undeva, ci atunci cand tu apari undeva. De 
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aceea nu sunt sunt de acord cu ideea de a astepta ca trezirea sa se intample. Acest lucru s-a 
intamplat in trecut si Dumnezeu a trimis treziri potrivit cu revelatia din acea vreme. Insa acum 
Dumnezeu se misca in Biserica la un nivel de revelatie mai inalt, si noi aducem trezire pe oriunde 
mergem. Dumnezeu este in noi si cu noi. El nu ne viziteaza numai din cand in cand.  
 

 Nu vei evolua intr-un crestin mai bun venind la Biserica. Nu vei deveni mai bun. Tu ai fost deja 
complet recreat, dintr-o data. Acum doar te adaptazi la ceea ce s-a intamplat atunci cu tine, 
innoindu-ti mintea. 
 

Coloseni 2:9–10 (BTF2015)  
9Căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 
10Și voi sunteți compleți în el, care este capul a toată stăpânirea și puterea. 
 

 Noi suntem COMPLETI in Cristos, fara a mai fi nevoie de imbunatatiri. Cand te uiti la un bebelus nou 
nascut (la picioruse, la manute, la trup) poti sa iti dai semana ca e sanatos si intreg. Este el matur? 
Nu. Dar e complet. Cresterea si maturizarea insemana ca acel copil va incepe sa invete sa folosesca 
ceea ce are deja. Bebelusii incep sa mearga si sa isi folosesca picioarele  cu care s-au nascut. 
 

 Exemplu:  Exista 2 feluri de olari sau de sculptori: (1) Cel care ia lutul si apoi continua sa il adauge, la 
intamplare, pana cand forma incepe sa arate asa cum isi doreste. Tot asa incearca sa faca si multi 
crestini. Eu sunt aici, dar am nevoie de o ungere sau de un dar. Dumnezeu nu este reprezentat de 
genul acesta de sculptor si nici tu nu ar trebui sa fii. (2) Celalalt sculptor ia o bucata mare de 
marmura, isi imagineaza intai ce ar vrea sa faca din ea si apoi indeparteaza tot ce este surplus. La 
fel, tinta noastra e sa fim ca Isus (bucata de marmura) si astfel dam laoparte tot ce nu il reprezinta 
pe Isus in noi. De fapt, nu e nevoie sa ti se mai AGAUGE ceva, ci din contra sa dai laoparte cateva 
lucruri. 
 

 Exemplu: Un alt exemplu este legat de un diamant neslefuit. Toata stralucirea si valoarea 
dimantului sunt in el de la inceput. Dar, ca diamantul sa straluceasca, el trebuie sa fie slefuit si 
curatat. 

 
Luca 7:24–28 (BTF2015)  
24 Și după ce mesagerii lui Ioan au plecat, a început să vorbească oamenilor despre Ioan: Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O 
trestie scuturată de vânt? 
25Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei îmbrăcați splendid și cei care trăiesc în lux sunt la curțile 
împărătești. 
26Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. 
27Acesta este cel despre care este scris: Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea 
ta.”  
28Fiindcă vă spun: Între cei născuți din femei, nu este profet mai mare decât Ioan Baptist; dar cel mai mic în împărăția lui 
Dumnezeu, este mai mare decât el. 
 

 Versetul 28 spune ca Ioan Boezatorul a fost cel mai mare profet dintre cei nascuti din femeie. Mai 
mare decat toti profetii din Vechiul Testament. De fapt, ce este un profet? Un profet este un 
mesager al lui Dumnezeu, o persoana care are un mesaj de la Dumnezeu. Aceasta inseamna ca Ioan 
Botezatorul a avut cel mai mare mesaj. Toti ceilalti profeti spuneau: “El vine, El vine…”, Dar mesajul 
lui Ioan Botezatorul era: “El este aici.” 
 

 Totusi, versetul 28 mai spune ca cel mai mic din Imparatie este mai mare decat Ioan Botezatorul. 
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De ce? Ce inseamna sa fii in Imparatia lui Dumnezeu? Inseamna sa fii nascut din nou, sa fii in Cristos 
sa fii o faptura noua, si sa ai plinatatea Duhului in tine. Cel mai de pe urma credincios din Imparatia 
lui Dumnezeu este mai mare decat Ioan Botezatorul, mai mare dacat toti profetii Vechiului 
Testament. Noi nu avem nevoie de ungerea Lui Ilie, de dubla ungere a lui Elisei, sau de ungerea lui 
Ezechiel, pentru ca toate acestea sunt cu mult inferioare noii creatii. In Vechiul Testament Duhul 
Sfant venea si pleca, dar in Noul Testament, Duhul Sfant vine si ramane pentru totdeauna in 
credincios. 
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