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Adevaruri fundamentale si definitii 

2. Mentalitatea Noii Creatii 

 Sa incepem cu o clarificare: Neprihanirea Vechiului Testament difera de cea a Noului Testament. In 
Vechiul Testament oamenii erau considerati si numiti neprihaniti in functie de felul in care se 
raportau la nivelul de revelatie dat de Dumnezeu. Neprihanirea lor nu era din nastere sau prin 
natura, ca in Noul Testament. De exemplu, Avraam a fost socotit neprihanit datorita credintei lui in 
promisiunile lui Dumnezeu. El a fost socotit neprihanit, insa, din cauza naturii lui, el a ramas cu 
statutul de slujitor, inca sub autoritatea intunericului. Neprihanirea poporului Israel era prin fapte, 
potrivit nivelului lor de ascultare fata de Lege. Aceasta era o neprihanire ce nu venea din natura lor, 
nu venea dinauntrul lor.  
 

 In acelasi mod, poporul lui Israel din Vechiul Testament, era natiunea aleasa a lui Dumnezeu. Erau 
adesea numiti copiii lui Dumnezeu, dar nu aveau acest statut prin nastere spirituala. Ei erau copii 
prin alegere. In Noul Testament, noua creatie este reprezentata de fiul sau fiica lui Dumnezeu 
printr-o renastere spirituala.  
 
 

Ioan 1:12–13 (BTF2015)  
12Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu, 
13Care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu. 
 
Ioan 3:5 (BTF2015)  
5Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun: Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui 
Dumnezeu. 
 
3. Ce este vindecarea fizica divina? 

 Vindecarea fizica divina nu reprezinta faptul ca Dumnezeu lucreaza prin mainile medicilor. Se poate 
intampla ca medicul sa primeasca un cuvant de cunostiinta, insa aceasta nu este vindecare divina.  
 

 Vindecarea divina nu are legatura cu sportul, dieta si nutritia. Aceasta nu insemana insa ca nu ar 
trebui sa facem sport sau sa ne alimentam corespunzator.  

 
 Vindecarea divina nu insemana nici nemurire. Doar pentru ca am fost vindecati, nu inseamna ca 

vom trai vesnic. Trupul fizic va trebui la un moment dat sa fie inlocuit cu un trup ceresc. Toti cei 
care care au fost vinecati de Isus, au ajuns sa moara si ei la un moment dat.  
 

 Vindecarea divina in manifestarea ei deplina reprezinta sanatate continua (imunitate la boala); 
boala are din ce in ce mai putin impact asupra noastra.  
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 Vindecarea divina este puterea lui Dumnezeu care lucreaza prin trupul unei persoane pentru a 
indeparta boala sau neputinta, sau pentru a restaura o parte din trupul acelei persone, afectate de 
boala, neputinta, sau de influenta demonica.  
 

 Insa, daca oamenii continua sa faca aceleasi lucruri pe care le-au facut si cand s-au imbolnavit 
prima data, atunci boala se poate reintoarce.  

 
 
Voia lui Dumnezeu cu privire la vindecare 

1. De ce a vindecat Isus bolnavii? 

 De ce a vindecat Isus? Unii spun ca El a vindecat ca sa demonstreze ca este Dumnezeu, si ca acest 
lucru nu mai este valabil si in zilele noastre. Insa, daca El a vindecat ca sa dovedeasca ca este 
Dumnezeu, atunci si cei 12 sau cei 70 de ucenici erau dumnezei, pentru ca si ei au facut vindecari. 
El nu a vindecat ca sa demonstreze ca este Dumnezeu.  

 
 Filipeni 2:7 spune ca Isus s-a golit pe Sine Insusi de tot ce avea ca natura dumnezeiasca pe pamant. 

El nu a foslosit nimic din ceea ce orice alta fiinta umana nu ar putea sa foloseasca. El a trait ca o 
persoana din Vechiul Testament, avand o relatie corecta cu Dumnezeu sub ungerea Duhului Sfant.  

 
Ioan 10:10 (BTF2015)  
10Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. 
 

 Daca Isus a venit ca sa ne dea viata din abundenta, atunci pare sa fie voia lui Dumnezeu ca noi sa 
avem viata si chiar viata din belsug. Din prima parte a versetului vedem ca voia lui Dumnezeu pare 
a fi ca noi sa nu fim jefuiti, omorati sau distrusi.  
 

 Viata lui Dumnezeu, pe care Isus a venit sa ne-o dea, poate fi traita in diferite moduri sau 
manifestari. De exemplu: curentul electric este folosit de noi in diferite scopuri, in functie de 
necesitati: pentru sistemul de iluminat dintr-o casa, pentru uscatorul de par, pentru cuptor, pentru 
echipamente electronice ca si computerele, pentru camere video, etc. La fel este si cu viata din 
Dumnezeu. Ea poate fi folosita pentru: sanatate, pace, intelepciune, prosperitate, bucurie, etc.  
 

 Isus i-a vindecat pe oameni pentru ca a vrut sa ne dea viata din belsug, si vindecarea fizica face 
parte din acesta viata.  

 
1 Ioan 3:8 (BTF2015)  
8Cel ce practică păcatul este din diavolul; fiindcă diavolul păcătuiește de la început. Cu acest scop a fost arătat Fiul lui 
Dumnezeu, ca să distrugă faptele diavolului. 
 

 Isus a venit sa distruga lucrarile diavolului. Prin urmare, atunci cand ii vindeca pe oameni, El 
distrugea de fapt boala care era lucrarea diavolului. Al treilea motiv pentru care Isus a facut 
vindecari este pentru ca sa distruga lucrarile diavolului.  

 
Faptele Apostolilor 10:38 (BTF2015)  
38Cum Dumnezeu a uns pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere; el care umbla făcând bine și vindecând pe toți cei ce 
erau asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. 
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 Isus a fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfant si cu putere si a mers sa ii vindece pe toti cei ce erau 
oprimati de diavol. El a putut sa faca acest lucru pentru ca versetul ne spune ca DUMNEZEU ERA CU 
EL. Se pare deci, ca ar fi fost voia lui Dumnezeu ca El sa vindece. Al patrulea motiv pentru care Isus 
a vindecat poporul este pentru ca a fost voia lui Dumnezeu ca El sa faca acest lucru.  
 

Matei 9:35–10:1 (BTF2015)  
35Și Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor și predicând evanghelia împărăției și vindecând fiecare 
boală și fiecare neputință în popor. 
36Dar când a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau căzute de oboseală și risipite, ca niște oi neavând niciun 
păstor. 
37Atunci le-a spus discipolilor săi: Secerișul, într-adevăr, este mare, dar lucrătorii puțini. 
38Implorați, de aceea, pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui. 
1Și după ce i-a chemat la el pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat autoritate împotriva duhurilor necurate, să le scoată și 
să vindece fiecare boală și fiecare neputință. 
 

 Ce L-a determinat pe Isus sa dea putere ucenicilor Sai asupra duhurilor necurate? Compasiunea Lui 
pentru oameni atunci cand i-a vazut. Aceasta L-a miscat. Desi nu se spune nicaieri ca Dumnezu i-ar 
fi spus sa faca acest lucru, sau ca Dumnezu L-ar fi condus spre asta, totusi noi stim ca Isus a fost 
intotdeauna condus de Duhul Sfant in toate actiunile Sale.  

 
Matei 14:14 (BTF2015)  
14Și Isus a mers și a văzut o mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii. 

 
 Vedem aici ca multimea de oameni a fost vindecata de Isus datorita compasiunii Lui pentru ei.  

 
Matei 20:29–34 (BTF2015)  
29Și pe când ieșeau din Ierihon, o mare mulțime l-a urmat. 
30Și, iată, doi orbi șezând lângă drumul mare, când au auzit că trece Isus, au strigat, spunând: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui 
David! 
31Și mulțimea îi mustra pentru că trebuiau să tacă; dar strigau mai tare, spunând: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! 
32Și Isus s-a oprit și i-a chemat și a spus: Ce voiți să vă fac? 
33 Iar ei i-au spus: Doamne, să ne fie deschiși ochii. 
34Și Isus, făcându-i-se milă, le-a atins ochii; și îndată ochii lor și-au primit vederea; și ei l-au urmat. 

 
 Acesti doi orbi au fost vindecati datorita compasiunii. Termenul “mila”, pe care traducrea ESV il 

foloseste in locul termenului “compasiune”, nu imi place, pentru de obicei mila se manifesta atunci 
cand nu poti face nimic pentru a ajuta persoana in cauza, asa cum a ajutat Isus. Desigur, nu putem 
spune ca Isus a fost calauzit in mod clar sa ii vindece pe acesti oameni, pentru ca El isi vedea de 
drum in momentul in care acesti orbi L-au oprit pe  cale. Totusi, El a fost miscat de emotie, de 
compasiune si i-a vindecat. Si acesta era in voia lui Dumnezeu.  

 
 Asadar, al cincilea mare motiv pentru care Isus a vindecat pe oameni a fost COMPASIUNEA. Sa ne 

mai uitam la cateva pasaje care ilustreaza acest lucru.  
 
Marcu 1:40–42 (BTF2015)  
40Și a venit la el un lepros, implorându-l și îngenunchind înaintea lui și spunându-i: Dacă voiești, mă poți curăți. 
41Iar lui Isus, făcându-i-se milă, și-a întins mâna și l-a atins și i-a spus: Voiesc; fii curățit. 
42Și pe când vorbea, îndată lepra s-a depărtat de la el și a fost curățit. 
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Marcu 5:18–20 (BTF2015)  
18Și când el s-a urcat în corabie, cel ce fusese posedat de drac l-a implorat să fie cu el. 
19Totuși Isus nu l-a lăsat, ci i-a spus: Du-te acasă la prietenii tăi și povestește-le ce lucruri mari a făcut Domnul pentru tine și 
cum a avut milă de tine. 
20Iar el a plecat și a început să vestească în Decapole ce lucruri mari a făcut Isus pentru el; și toți se minunau. 
 
Luca 7:11–15 (BTF2015)  
11Și s-a întâmplat în ziua următoare, că a plecat într-o cetate numită Nain; și mulți dintre discipolii lui l-au însoțit și mulți 
oameni. 
12Și când s-a apropiat de poarta cetății, iată, un mort era dus afară, singurul fiu al mamei lui, iar ea era văduvă; și o mare 
mulțime din cetate era cu ea. 
13Și când Domnul a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a spus: Nu plânge. 
14Și a venit și s-a atins de targă; iar cei ce o cărau, s-au oprit. Iar el a spus: Tinere, îți spun, ridică-te. 
15Și mortul s-a ridicat în șezut și a început să vorbească. Iar el i l-a dat mamei lui. 
 

 In acest pasaj, compasiunea lui Isus nu s-a indreptat spre copilul mort, ci spre mama acestuia. Mai 
apoi, El i-a spus baiatului sa se ridice. Putem deci observa cum compasiunea pentru o alta persoana 
a condus de fapt la invierea acestui baiat.  
 

 Doresc sa va fac sa intelegeti ca modul de actiune al lui Isus difera total de modul in care noi 
credem ca trebuie sa actionam.  

 
 
2. Vindecarea in Vechiul Testament 

 Vindecarea a fost voia lui Dumnezu de la inceput. Nu este ceva nou in Noul Testament. Iar daca 
vindecarea a fost voia lui Dumnezeu si in Vechiul Legamant, cu atat mai mult este in Noul 
Legamant, pentru ca Noul Legamant este mai bun, intemeiat pe promisiuni mai bune.  

 
Evrei 8:6 (BTF2015)  
6Dar acum el a obținut un serviciu nespus mai bun, prin aceea că este de asemenea mijlocitorul unui legământ mai bun, care 
a fost întemeiat pe promisiuni mai bune. 
 
Exodul 23:25 (BTF2015)  
25Și veți servi DOMNULUI Dumnezeul vostru și el va binecuvânta pâinea ta și apa ta; și voi înlătura boala din mijlocul tău. 
 

 Chiar si atunci cand mancam alimente procesate, Dumnezeu binecuvinteza painea si apa noastra. 
Mai mult decat atat, chiar in mijlocul versetului Dumnezeu schimba forma de adresare de la “El” la 
“Eu” si spune ca El va indeparta boala din mijlocul nostru, chiar daca am mancat ceva ce ne face 
rau. 
 

 Ce spune de fapt versetul de mai sus? Ca s-ar putea ca Dumnezeu sa vindece? Sau ca s-ar putea sa 
o faca pentru unii oameni care Il slujesc pe Domnul, dar nu si pentru cei care nu Il slujesc pe El? Nu, 
El spune ca aceste lucru este valabil pentru toti: “VOI INDEPARTA BOALA din mijlocul tau”. Nu-i asa 
ca va plac aceste 2 cuvinte : EU VOI?  
 

 Si acum, cineva ar putea spune: “Stiu ca Dumnezu ma poate vindeca, doar ca nu stiu daca El va face 
aceasta cu mine”. Acesta este un lucru pe care multi credinciosi din trupul lui Hristos se chinuie sa il 
creada, si din cauza acestei lupte a credintei, Cuvantul este smuls din inimile lor, si raman in 
necredinta fata de promisiunile Lui. Insa, Biblia ne invata ca atunci cand suntem in necredinta, nu 
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ajungem sa trecem Iordanul. Deci, raspunsul ar fi: “nu, nu se va intampla cu tine”. Numai oamenii 
care isi pazesc inima cu toata dedicarea vor putea vedea miracole in viata lor.  
 

 L-a fortat cineva pe Dumnezeu sa spuna EU VOI? Nu. Stiti de ce a spus El asta? Pentru ca ne 
iubeste. Aceasta este inima Lui, voia Lui.  

 
Exodul 15:26 (BTF2015)  
26Și a spus: Dacă vei da ascultare cu toată atenția la vocea DOMNULUI Dumnezeul tău și vei face ceea ce este drept înaintea 
ochilor lui și vei deschide urechea la poruncile lui și vei ține toate statutele lui, nu voi pune peste tine niciuna din aceste boli 
pe care le-am adus peste egipteni; căci eu sunt DOMNUL care te vindecă. 
 

 Desi in Vechiul Testament, sanatatea si vindecarea erau conditionate de ascultarea oamenilor de 
catre poruncile Legii, totusi si aici putem vedea inima lui Dumnezeu si dorinta Lui de a vindeca 
mereu pe poporul Lui. Toate conditiile Legii au fost indeplinite in Noul Testament prin ascultare, de 
catre Christos, astfel incat noua creatie sa aiba acces liber la vindecare. 

 
Deuteronom 8:4 (BTF2015)  
4Îmbrăcămintea nu s-a învechit pe tine, nici piciorul tău nu s-a umflat, în acești patruzeci de ani. 
 
Neemia 9:21 (BTF2015)  
21Da, patruzeci de ani i-ai hrănit în pustie; astfel încât nu le-a lipsit nimic; hainele lor nu s-au învechit și picioarele lor nu s-au 
umflat. 
 

 Timp de 40 de ani Dumnezu a avut grija in pustie de sanatatea poporului Sau si picioarele lor nu s-
au umflat, nici nu s-au infectat de la prea mult mers pe jos. 
 

Psalmi 91:1–11 (BTF2015)  
1Cel ce locuiește în locul tainic al celui Preaînalt va trăi la umbra celui Atotputernic. 
2Voi spune despre DOMNUL: El este locul meu de scăpare și fortăreața mea, Dumnezeul meu; în el mă voi încrede. 
3Cu adevărat el te va elibera din lațul păsărarului și din ciuma vătămătoare. 
4El te va acoperi cu penele sale și sub aripile lui te vei adăposti, adevărul lui îți va fi scut și platoșă. 
5Nu te vei înspăimânta de teroarea din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. 
6Nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de distrugerea care pustiește la amiază. 
7O mie vor cădea lângă tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. 
8Doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea răsplata celor stricați. 
9Deoarece l-ai făcut pe DOMNUL locuința ta, pe cel Preaînalt, locul tău de scăpare, 
10Nu ți se va întâmpla nimic rău, nici plagă nu se va apropia de locuința ta. 
11Pentru că el va porunci îngerilor săi referitor la tine, să te păzească în toate căile tale. 
 

 Ce spui tu despre Dumnezeu? Ca ai incredere ca El va face ce stie mai bine? Nu. Adevarul Lui este 
scutul tau. Nici raul, nici plaga (boala) nu se vor apropia de locuinta ta si El te va pazi in TOATE caile 
tale. 

 
Psalmi 105:37 (BTF2015)  
37De asemenea i-a scos afară cu argint și aur; și nu a fost nimeni fără vlagă printre triburile lor. 
 

 Atunci cand Dumnezeu l-a scos pe poporul Israel din Egipt, erau cu totii sanatosi si puternici 
datorita Lui. Nu era nimeni fara vlaga printre ei. 
 

Psalmi 107:20 (BTF2015)  
20A trimis cuvântul lui și i-a vindecat și i-a eliberat din nimicirile lor. 
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 El trimitea Cuvantul Lui si ii vindeca, oridecateori ei strigau catre Dumnezeu. 
 

Psalmi 103:2–3 (BTF2015)  
2Binecuvântează pe DOMNUL, sufletul meu, și nu uita niciuna din binefacerile lui, 
3El, care iartă toate nelegiuirile tale, care vindecă toate bolile tale. 
 

 Toate binecuvantarile Lui includ iertarea de toate pacatele si vindecarea tuturor bolilor. Putem 
vedea chiar din Vechiul Testament ca iertarea pacatelor si vindecarea bolilor sunt pe acelasi loc si 
ca Dumnezeu este mai mult decat doritor sa ni le ofere mereu pe amandoua.  
 

 Nu exista pacate prea mari care sa nu poata fi iertate de Dumnezeu. El ne iarta TOATE pacatele. In 
acelasi mod, El ne vindeca TOATE bolile. Daca nu ne-ar vindeca TOATE bolile, atunci nu ne-ar ierta 
nici TOATE pacatele. 
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