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Voia lui Dumnezeu cu privire la vindecare 

3. Vindecarea ca parte a rascumpararii 

 Vindecarea fizica reprezinta atat dreptul cat si responsabilitatea fiecarui crestin. Daca esti crestin, 
atunci ai dreptul sa fii vindecat si sa slujesti vindecare si altora, tot asa cum ai si responsabilitatea 
de a fii vindecat si de a oferi vindecare si altora. 
 

 Din moment ce esti ca o reclama umblatoare, ca o marturie vie, cu siguranta nu vei vrea sa faci 
publicitate lucrarilor diavolului, ci excelentei si puterii lui Dumnezeu. 
 

 Vindecarea divina este inclusa in rascumparare (sau in mantuire). Dumnezeu l-a facut pe om o 
fiinta fizica spirituala. Deci, rascumpararea este si ea fizica si spirituala. Pacatul si boala reprezinta 
doua roade ale aceluiasi pom, sau mai bine zis boala este o consecinta a pacatului. Pacatul omului a 
cauzat boala si suferinta. Insa, boala nu a fost si nu este cauzata de un pacat specific individual. 
 
 

 Cel mai important lucru legat de vindecarea divina este faptul ca aceasta este inclusa in 
rascumparare. DACA vindecarea fizica face parte din salvare, atunci suntem la fel de indreptatiti sa 
o revendicam, pe cat suntem de liberi sa predicam salvarea de pacate. Daca vindecarea nu este 
reala, atunci nici salvarea de pacate (de orice pacat, pentru oricine, oriunde, oricand) nu este reala. 
De unde stim ca suntem salvati, din moment ce nu am vazut inca cerul? E mai greu sa credem in 
vindecare pentru ca avem nevoie de dovezi palpabile, in vreme ce pentru a crede in mantuire nu e 
nevoie de nici o dovada. E mai usor sa crezi in ce s-a intamplat in trecut (ca Isus a murit) sau in 
viitor (ca El se va intoarce si ne va lua la cer) decat sa credem in prezent (ca El vindeca astazi si voia 
lui perfecta a fost dintotdeuna sa vindece). 
 

Matei 8:16–17 (BTF2015)  
16Și când s-a înserat, au adus la el pe mulți posedați de draci; și a scos duhurile prin cuvânt și a vindecat pe toți bolnavii; 
17Ca să se împlinească ce fusese spus prin Isaia, profetul, care a zis: El însuși a luat neputințele noastre și a purtat bolile 
noastre. 
 

 Cuvantul bolnav din versetul 16 provine din cuvantul grecesc Kakos, care inseamna „boala”, 
„ciuma”, „calamitate” sau „a fi intr-o stare proasta”. Pasajele paralele din Noul Testament ce 
folosesc acelasi cuvant grecesc in legatura cu boala fizica sunt: Luca 7:2 (si robul unui centurion, 
care-i era drag acestuia, era bolnav (gr. Kakos) si era pe cale sa moara.), Matei 4: 24; 09:12; 14:35. 
 

 Cuvantul infirmitati (v. 17) provine din gr. Astheneia, si inseamna slabiciune fizica, boala, afectiune 
sau maladie. Sensul exact folosit aici este afectarea functiei fiziologice normale a unei parti sau a 
unui intreg organism. Pasaje paralele ce folosesc acelasi cuvant grecesc pot fi gasite in: Luca 5:15; 
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13: 11-12; Fapte 28:9. 
 

 Cuvantul boala (v. 17) provine din gr. Nosos iar sensul lui principal este boala fizica, maladie, 
afectiune, suferinta. Alte pasaje paralele din NT folosesc si ele acelasi cuvant grecesc: Luca 7:21; 
9:1. 
 

Isaia 53:4–5 (BTF2015)  
4Cu adevărat el a purtat mâhnirile noastre și a luat asupra lui întristările noastre, totuși l-am socotit bătut, lovit de Dumnezeu 
și chinuit. 
5Dar el a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa păcii noastre a fost asupra lui; 
și prin loviturile lui suntem vindecați.  
 

 In cele doua pasaje de mai sus, putem vedea ca ceea ce facea Isus (vindeca pe TOTI cei bolnavi) 
reprezenta de fapt implinirea versetelor din Isaia 53, unde Biblia spune ca Isus a purtat suferintele 
si necazurile noastre ... si ca prin ranile Lui suntem vindecati. 
 

 Cuvantul ebraic pentru „dureri” din v. 4 este choli iar sensul lui de baza este boala. Sensuri 
secundare ale acestui cuvant sunt: afectiune, maladie, suferinta. Alte cateva pasaje paralele din 
Vechiul Testament ce folosesc acelasi cuvant ebraic in contextul bolii fizice se gasesc in: 
Deuteronom 7:15; 1 Regi 17:17; 2 Regi 1: 2; 2 Regi 13:14. 
 

 Cuvantul ebraic pentru dureri este makob si inseamna durere, intristare, suferinta. Pasaje paralele 
din Vechiul Testament ce folosesc acelasi cuvant ebraic in raport cu durerea fizica pot fi gasite: Iov 
33:19. 
 

 Poate ca unii crestini nu au nici o problema cu vindecarea in general, insa au cu siguranta o 
problema cu notiunea: “TOT”, pentru ca Isus a vindecat pe TOTI cei bolnavi si pentru ca TOTI ar 
trebui sa primeasca vindecarea. Daca o persoana se roaga pentru cineva iar persoana pentru care s-
a rugat nu se vindeca, ea va incepe sa creada ca vindecarea nu este valabila pentru toti. 
 

 Acelasi lucru este valabil si pentru mantuire. Mantuirea adusa de Isus a platit pretul pentru 
pacatele tuturor oamenilor. Oricine poate fi salvat, insa nu toata lumea ajunge sa fie salvata. Si nu il 
putem invinui pe Dumnezeu pentru acesta, pentru ca El a platit deja pretul. La fel, pretul pentru 
vindecare a fost si el platit, dar va ajunge toata lumea sa fie vindecata? Probabil ca nu. 
 

 Dumnezeu nu porunceste o vindecare la nivel individual. El nu sta in ceruri apasand pe buton, 
hotarand cine sa fie vindecat si cine nu. El a apasat pe buton odata pentru totdeauna, oferind 
posibilitatea vindecarii, atunci cand Isus a platit pentru aceasta prin ranile Sale. Dumnezeu a 
acordat deja vindecare pentru oricine, oriunde si oricand. Dar daca o persoana este bolnava, acest 
lucru se intampla fie pentru ca noi nu am primit sau nu am oferit vindecarea. 
 

Luca 5:12-13 (BTF2015) 
12Și s-a întâmplat, când era el într-una din cetăți, că iată, era acolo un bărbat plin de lepră; acesta, văzându-l pe Isus, a căzut 
cu fața la pământ și l-a implorat, spunând: Doamne, dacă voiești, mă poți curăți. 
13Și întinzând mâna, l-a atins, spunând: Voiesc, fii curățit. Și îndată lepra s-a depărtat de la el. 
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 Majoritatea dintre noi, stim ca Dumnezeu poate face orice si ca poate vindeca pe oricine, insa nu 
suntem siguri daca Dumnezeu vrea sa faca acest lucru pentru noi, personal, atunci cand suntem 
bolnavi. Totusi, Dumnezeu este intotdeauna doritor sa ne vindece si sa ne curatesca si acesta a fost 
inima Lui dintotdeauna. 

 
 In pasajul de mai sus, in cazul omnului plin de lepra, observati ca Isus nu a spus: „Tata, avem acest 

caz de lepra si stii, omul e chiar intr-o stare jalnica. Si Tu il cunosti, Doamne, are probleme serioase. 
Uita-te cum i-a cazut urechea. Oh, este groaznic. Doamne, ne rugam pentru el. Si uita-te la nasul 
lui, cred ca e dureros. Asa ca, Doamne, ne rugam. Tu stii ce e mai bine pentru el. Doamne, ne 
rugam pentru vindecare, dar ne incredem in Tine.” Observati ca Isus nu s-a rugat asa NICIODATA. 
Apostolii nu s-au rugat asa NICIODATA. Biblia nu spune NICIODATA ca asa ar trebui sa ne rugam. Si 
totusi noi o facem. De ce? Pentru ca si alti oameni fac la fel. I-am auzit pe altii facand asa, si ne 
luam dupa ei, in loc sa ne intrebam de fapt: ce spune Dumnezeu? 
 

1 Petru 2:24 (BTF2015)  
24El însuși care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru dreptate; 
prin ale cărui lovituri ați fost vindecați. 
 

•  In Noul Testament, in 1 Petru, este repetat acelasi lucru din Isaia, dar la un timp verbal diferit. In 
timp ce Isaia spune ca „prin loviturile Sale noi suntem vindecati” la timpul prezent, 1 Petru 2:24 
spune „prin loviturile Sale am fost vindecati” la timpul trecut. Deci, s-a intamplat ceva semnificativ 
intre Isaia 53, Matei 8 (care a fost implinirea lui Isaia 53) si 1 Petru 2:24: Isus a murit pe cruce. 

 
• Acum poate spuneti: „Atunci, de ce se imbolnavesc crestinii si nu sunt vindecati automat, daca 

acest lucru este adevarat?” Din acelasi motiv pentru care nu toti oamenii sunt mantuiti. Pentru a fi 
mantuiti, ei trebuie sa aiba credinta in sacrificiul lui Isus pentru ei insisi (sa-l personalizeze). Acelasi 
lucru este valabil si pentru vindecare: trebuie sa ai credinta in jertfa lui Isus pentru vindecarea ta 
personala. 

 
•  Vindecarea din pasajul de mai sus este doar spirituala si nu fizica, pot spune unii. E gresit. Daca e sa 

comparam cuvantul grecesc „vindecat” din Isaia 53: 5 (traducerea greaca a Septuagintei) si cuvantul 
grecesc pentru „vindecat” in 1 Petru 2:24, ele sunt identice. Este vorba despre cuvantul grecesc 
iaomai. Inseamna a trata si a vindeca si este folosit NUMAI cu referire la vindecarea fizica. Nu este 
niciodata folosit cu referire la vindecarea spirituala. 

 
•  Mai mult de atat, atunci cand ai fost nascut din nou nu ai primit o vindecare spirituala. Ci atunci erai 

mort in greselile si in pacatele tale. Tu ai fost inviat si recreat, dar nu aceasta nu a inseamna de fapt 
vindecare. Astfel, pasajul de mai sus nu are cum sa faca referire la vindecarea spirituala. 

 
Romani 8:32 (BTF2015)  
32El care nu a cruțat pe propriul său Fiu, ci l-a predat pentru noi toți, cum nu ne va dărui de asemenea toate lucrurile cu el? 
 

 Dumnezeu a sacrificat pentru noi cea mai pretioasa posesie a Sa – pe Fiul Lui. Si odata cu El ne-a dat 
in mod liber TOATE lucrurile. Vindecarea face parte dintre aceste lucruri. A spune ca Dumnezeu nu 
mai vindeca astazi este acelasi lucru cu a spune ca vindecarea este cu mult mai puternica decat  Fiul 
lui Dumnezeu. Daca Dumnezeu a sacrificat deja pe singurul Sau Fiu, de ce nu ar vrea El sa ne 
vindece si pe noi? 
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Luca 5:17–26 (BTF2015)  
17Și s-a întâmplat într-una din zile, pe când îi învăța el, că erau farisei și învățători ai legii, șezând acolo, care veneau din 
fiecare sat al Galileii și Iudeii și din Ierusalim; și puterea Domnului era prezentă pentru a-i vindeca. 
18Și iată, niște bărbați au adus într-un pat un om paralitic; și căutau cum să îl ducă înăuntru și să îl pună înaintea lui. 
19Și după ce nu au găsit în ce fel să îl ducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperiș și l-au coborât cu patul printre 
țigle, în mijloc, înaintea lui Isus. 
20Și când le-a văzut credința, i-a spus: Omule, păcatele tale îți sunt iertate! 
21Și scribii și fariseii au început să cugete, spunând: Cine este acesta care vorbește blasfemii? Cine poate ierta păcatele, decât 
numai Dumnezeu? 
22Dar când Isus le-a cunoscut gândurile a răspuns și le-a zis: Ce cugetați în inimile voastre? 
23Ce este mai ușor a spune: Păcatele tale îți sunt iertate; sau a spune: Ridică-te și umblă? 
24Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, (a zis paraliticului): Îți spun, ridică-te și ia-ți patul și du-
te acasă. 
25Și imediat s-a sculat în fața lor, a luat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, glorificând pe Dumnezeu. 
26Și toți au fost uimiți și glorificau pe Dumnezeu și au fost umpluți de frică, spunând: Astăzi am văzut lucruri neobișnuite. 
 

 Reformulat, Isus spune aici: „Baieti, atat iertarea pacatelor fiecaruia si / sau vindecarea bolilor sunt 
omeneste vorbind, imposibil de realizat. Asadar, pentru a va dovedi ca Eu pot ierta si pacatele, voi 
vindeca fizic aceasta persoana. Astfel, facand o minune care necesita si iertarea pacatelor, sper sa 
va dati seama ca eu am autoritatea de a ierta si pacatele.” 
 

•  Atat iertarea pacatelor, cat si vindecarea bolilor sunt pe acelasi loc. 
 

•  Este interesant faptul ca fariseii nu pareau sa aiba vreo problema cu faptul ca Isus l-a vindecat pe 
acel om in mod fizic, dar aveau o problema cu iertarea pacatelor. Astazi, este invers: nu avem o 
problema cu iertarea pacatelor, care este mult mai dificil de realizat, dar avem probleme cu 
vindecarea fizica, care este un produs secundar al iertarii pacatelor. Probabil pentru ca iertarea 
pacatelor este ceva spiritual si nevazut, insa vindecarea fizica este tangibila si trebuie sa se intample 
in fata ochilor nostri. 

 
Romani 6:14 (BTF2015)  
14Fiindcă păcatul nu va avea domnie asupra voastră; fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. 
 

 Pacatul nu mai poate avea stapanire asupra noii creatii. Boala a intrat in lume ca si consecinta a 
pacatului. Din moment ce credinciosul nu mai este sub domnia pacatului, el nu mai este supus nici 
stapanirii efectelor pacatului (precum boala). 
 

Romani 5:17 (BTF2015)  
17Căci dacă prin greșeala unuia moartea a domnit prin unul; cu mult mai mult, cei ce primesc abundență de har și din darul 
dreptății vor domni în viață prin unul, Isus Cristos). 
 

 Credinciosii domnesc in viata peste toate circumstantele negative, inclusiv peste boala. 
 

2 Corinteni 5:18–19 (NKJV)  
18Și toate sunt din Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el însuși prin Isus Cristos și ne-a dat serviciul împăcării; 
19Anume că, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine, neimputându-le fărădelegile lor; și ne-a încredințat cuvântul 
împăcării. 
 

 Slujirea impacarii inseamna de fapt sa oferi viata si functioneaza pe 3 nivele: in spirit (mantuire), in 
suflet (izbavire) si in trup (vindecare). 
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 De vreme ce vindecarea este inclusa in Evanghelie, Dumnezeu nu poate niciodata spune “nu” 
vreunui bolnav sau vreunei boli. In caz contrar, El ar trebui, de asemenea, sa spuna “nu” mantuirii 
pentru anumiti oameni. 

 
4. Aceleasi lucrari ca si Isus 

Ioan 14:10–14 (BTF2015)  
10Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine însumi? Cuvintele pe care vi le vorbesc eu nu le vorbesc de la mine; ci Tatăl, 
care locuiește în mine, el face faptele. 
11Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine; iar dacă nu, măcar credeți-mă datorită acestor fapte. 
12Adevărat, adevărat vă spun: Cel ce crede în mine, va face și el faptele pe care le fac eu; și mai mari decât acestea va face, 
pentru că eu mă duc la Tatăl meu. 
13Și orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. 
14Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. 
 

 Noi ar trebui sa facem cel putin lucrarile lui Isus si chiar lucrari mai mari. De ce? PENTRU CA Isus a 
mers la Tatal. 
 

 Ori de cate ori cerem / solicitam sa se intample ceva si se intampla in numele lui Isus aici pe 
pamant, Tatal este slavit. Ori de cate ori sunt vindecati bolnavii, aceasta ti-aduce bucurie tie si 
glorie lui Dumnezeu. 

 
Ioan 16:7 (BTF2015)  
7Totuși eu vă spun adevărul: Vă este de folos să plec; căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă plec, vi-l voi 
trimite. 
 

 Vindecarea oamenilor nu este un dar spiritual dat de Dumnezeu numai catorva oameni, ci este 
dreptul si responsabilitatea fiecarui credincios. 
 

Matei 10:23–25 (BTF2015)  
23Dar când vă vor persecuta în această cetate, fugiți în alta; fiindcă adevărat vă spun: Nicidecum nu veți sfârși cetățile lui 
Israel până va fi venit Fiul omului. 
24Discipolul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. 
25Ajunge discipolului să fie ca învățătorul său și robului ca domnul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebub, cu cât 
mai mult pe cei din casa lui? 
 
Luca 6:39–40 (BTF2015)  
39Și le-a spus o parabolă: Poate orbul să călăuzească pe orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 
40Discipolul nu este mai presus de învățătorul lui; dar fiecare discipol desăvârșit va fi ca învățătorul lui. 
 

 Asa cum se spune in pasaj noi trebuie sa aratam si sa facem ceea ce a facut Isus. Dar, nu putem fi ca 
Isus fara sa traim in putere. Daca eliminam vindecarea si puterea din slujirea lui Isus, dezechilibram 
insusi ADN-ul lui Dumnezeu. A elibera, a vindeca, reprezeinta insasi esenta ADN-ul Sau iar noi 
trebuie sa avem acelasi AND ca si El. 
 

 Uneori auzi oameni spunand: „O, da, dar Isus sau ucenicii, au fost cei ce au facut asta.” Va fi 
intotdeauna cineva care sa spuna ceva contrar Cuvantului. Diavolul are cel putin 2 tactici pe care le 
foloseste ca sa te impiedice din a trai in putere: (1) te descurajeaza de la inceput (cine crezi tu ca 
esti); (2) te ispiteste la mandrie dupa ce incepi sa obtii victorii (esti acum cineva important si toata 
lumea ar trebui sa te asculte pentru ca esti uns, esti special). 
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Efeseni 4:11–15 (BTF2015)  
11Și el a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe unii păstori și învățători, 
12Pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos, 
13Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii 
plinătății lui Cristos; 
14Ca să nu mai fim copii, aruncați încoace și încolo și purtați de fiecare vânt de doctrină prin șiretlicul oamenilor și prin 
viclenie iscusită, prin care pândesc să înșele; 
15Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creștem în toate în el, care este capul, Cristos; 
 

 Scopul pastorilor, a invatatorilor, al apostolilor si al profetilor este de a ne invata cum sa ajungem 
oameni maturi, la masura staturii PLINATATII lui Hristos. Acesta este scopul nostru. Si noi trebuie sa 
crestem in a fi ca El in toate privintele. 

 
Romani 8:29 (BTF2015)  
29Pentru 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. 
 

 Noi am fost predestinati sa fim asemenea Fiului lui Dumnezeu, Isus. 
 
1 Ioan 2:4–6 (BTF2015)  
4Cel ce spune: Îl cunosc! Și nu ține poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. 
5Dar cel ce ține cuvântul lui în el, într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în el. 
6Cel ce spune că rămâne în el, este dator să umble așa cum el a umblat. 
 

 Trebuie sa umblam in acelasi mod in care a umblat si Isus. 
 
1 Ioan 4:17 (BTF2015)  
17În aceasta este făcută desăvârșită dragostea noastră, ca să avem cutezanță în ziua judecății, pentru că așa cum este el, așa 
suntem noi în această lume. 
 

 Noi suntem exact ca Hristos in aceasta lume, chiar acum, nu in viata urmatoare. 
 
Ioan 3:34 (BTF2015)  
34Fiindcă acela, pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu; fiindcă Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură. 
 
Ioan 20:21 (BTF2015)  
21Atunci Isus le-a spus din nou: Pace vouă; cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu. 
 

 Asa cum I l-a dat si lui Isus, Tatal da Duhul fara masura persoanei pe care o trimite. Iar Isus a spus ca 
in acelasi mod in care Tatal L-a trimis pe El (cu aceeasi putere), la fel ne trimite si El pe noi sa 
proclamam cuvintele Sale, sa-i vindecam si sa-i eliberam pe oameni. 
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