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Voia lui Dumnezeu în Vindecare 

5. Orice, Oricine, Oricând, Oriunde 

 Isus a vindecat ORICE tip de boală, pentru ORICINE, ORICÂND, și ORIUNDE. 
 

Marcu 16:15–18 (BTF2015)  
15Și le-a spus: ”Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată creatură. 
16 Cel ce crede și este botezat, va fi salvat; dar cel ce nu crede va fi damnat. 
17 Și aceste semne îi vor urma pe cei ce cred: În numele meu vor scoate draci; vor vorbi limbi noi; 
18 Vor lua șerpi; și dacă vor bea orice lucru ucigător, nicidecum nu îi va vătăma; vor pune mâinile pe bolnavi și ei se vor 
însănătoși.” 
 

 Aceste semne îi VOR urma, nu ar PUTEA să îi urmeze. Isus face astfel de declarații clare fără nici un 
fel de calificare. El nu le-a spus că îi vor urma dacă sunt suficienți de buni, de rapizi, dacă se roagă 
suficient, dacă dai zeciuala suficient, nici una din acestea. El a spus doar ”Dacă veți crede… ”. 
Aceasta este singura condiție. De asemenea, El nu le-a spus nici faptul că trebuie să fii chemat 
specific pentru asta. Vei auzi oameni spunând: ”Oh, dar eu nu am această chemare”. Chemarea ta 
este chemarea lui Isus Cristos. Orice El a făcut, și noi trebuie să facem de asemenea.    

 
Matei 4:23–25 (BTF2015)  
23Și Isus străbătea toată Galileea, învățând oamenii în sinagogile lor și predicând evanghelia împărăției și vindecând fiecare 
boală și fiecare neputință în popor. 
24Și faima lui s-a dus în toată Siria; și aduceau la el pe toți bolnavii, ce sufereau de diferite boli și chinuri și pe cei posedați de 
draci și pe lunatici și pe paralizați; și el îi vindeca. 
25Și l-au urmat mulțimi mari de oameni din Galileea și Decapole și Ierusalim și Iudeea și de dincolo de Iordan. 
 
Matei 9:35 (BTF2015)  
35 Și Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor și predicând evanghelia împărăției și vindecând fiecare 
boală și fiecare neputință în popor. 
 

 Isus vindeca TOATE felurile de boală și TOATE felurile de neputințe. Pentru El nu exista nici un tip 
de boală prea dificil de vindecat. Ca și credincioși, acesta este și mandatul nostru. 

 
 În calitate de credincioși, noi nu ne specializăm pe o anumită categorie de boli sau într-o anumită 

chemare. Vom generaliza. Pentru orice tip de problemă (boală, chinuri, posesiuni demonice, 
epilepsii, paralitici, etc.) avem aceeași soluție: VIAȚA TRĂITĂ în DUH. 
 

Matei 10:1 (BTF2015)  
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. 
 
Matthew 10:8 (BTF2015)  
8Vindecați bolnavii, curățiți leproșii, înviați morții, scoateți draci; în dar ați primit, în dar să dați. 
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 Isus i-a trimis pe ucenicii Săi să vindece orice tip de boală și orice tip de neputință. Aceasta s-a 
întâmplat înainte de cruce. Cu atât mai mult deci, creștinii sunt trimiși în același mod și după cruce. 

 
Marcu 9:14–23 (BTF2015)  
14Și când a venit la discipoli, a văzut o mulțime mare împrejurul lor și pe scribi întrebându-se cu ei. 
15Și îndată toți oamenii, când l-au văzut, au fost foarte uimiți, și alergând la el, îl salutau. 
16Și i-a întrebat pe scribi: Ce vă întrebați cu ei? 
17Și unul din mulțime a răspuns și a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut; 
18Și oriunde îl apucă, îl scutură puternic și face spume și își scrâșnește dinții și rămâne vlăguit; și am vorbit cu discipolii tăi ca 
să îl scoată; și ei nu au fost în stare. 
19El i-a răspuns și a zis: O, generație fără credință, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. 
20Și l-au adus la el. Și când l-a văzut, îndată duhul l-a scuturat puternic și el a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume. 
21Și l-a întrebat pe tatăl lui: De cât timp i se întâmplă aceasta? Iar el a spus: Din copilărie. 
22Și deseori îl aruncă în foc și în ape, ca să îl nimicească; dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. 
23 Iar Isus i-a spus: Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. 
 

 Iată cazul unui băiat bolnav și posedat de demoni pe care ucenicii nu l-au putut elibera. Însă, în      
V. 23, Isus spune că TOATE SUNT POSIBILE CELUI CE CREDE în contextul acestei întâmplări. 

 
Luca 4:40 (BTF2015)  
40Și pe când soarele apunea, toți cei ce aveau bolnavi atinși de diverse boli, îi aduceau la el; iar el își punea mâinile pe fiecare 
dintre ei și îi vindeca. 
 

 Peste ORICINE și-a pus Isus mâinile a fost vindecat. 
 
Luca 6:17–19 (BTF2015)  
17 Și el a coborât cu ei și a stat în picioare în câmp și mulțimea discipolilor lui și o mare mulțime de oameni din toată Iudeea 
și din Ierusalim și de pe lângă țărmul Tirului și al Sidonului, care au venit să îl audă și să fie vindecați de bolile lor, 
18Și cei chinuiți de duhuri necurate și erau vindecați. 
19Și toată mulțimea căuta să îl atingă, pentru că din el ieșea o putere și îi vindeca pe toți. 
 

 Din nou, vedem cum Isus i-a vindecat pe TOȚI. Nimeni nu a rămas bolnav.  
 
Luca 9:11 (BTF2015)  
11Și oamenii, când au știut aceasta, l-au urmat; și i-a primit și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și a vindecat pe cei ce 
aveau nevoie de vindecare. 
 

 Toți care au avut nevoie de vindecare, au fost vindecați, indiferent de persoană, timp sau spațiu. 
Acest pasaj nu menționează nici un fel de caracteristici despre cei vindecați, spre exemplu, dacă nu 
aveau păcate, sau dacă aveau suficientă credință. 

 
Ioan 5:1–15 (BTF2015) 
1După acestea a fost o sărbătoare a iudeilor; și Isus s-a urcat la Ierusalim. 
2Și era în Ierusalim, lângă piața oilor, o scăldătoare, care se numește în evreiește Betesda, având cinci arcade. 
3În acestea zăcea o mulțime mare de neputincioși, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. 
4Fiindcă un înger se cobora la un anumit timp în scăldătoare și tulbura apa; și cine intra primul după tulburarea apei era făcut 
sănătos de orice boală avea. 
5Și acolo era un anumit om care era în neputință de treizeci și opt de ani. 
6Isus, când l-a văzut zăcând și știind că era așa de mult timp, i-a spus: Voiești să fii făcut sănătos? 
7Neputinciosul i-a răspuns: Domnule, nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; iar până să mă duc eu, 
se coboară altul înaintea mea. 
8Isus i-a spus: Ridică-te, ia-ți patul și umblă. 
9Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla; însă în ziua aceea era sabatul. 
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10De aceea iudeii au spus celui ce fusese vindecat: Este sabatul; nu îți este legiuit să îți iei patul. 
11El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a spus: Ia-ți patul și umblă. 
12Atunci l-au întrebat: Cine este omul care ți-a spus: Ia-ți patul și umblă? 
13Dar cel vindecat nu știa cine era; fiindcă Isus se retrăsese la o parte, fiind o mulțime în locul acela. 
14După acestea Isus l-a găsit în templu și i-a spus: Iată, ești făcut sănătos; nu mai păcătui, ca nu cumva să ți se întâmple ceva 
mai rău. 
15Omul s-a dus și a spus iudeilor că era Isus care l-a făcut sănătos. 
 

 În acel an, coborârea îngerului a coincis cu sărbătoarea everilor, și anume, Paștele.  Îngerul cobora 
din timp în timp, intra în apă și o tulbura. Încearcă să îți imaginezi pentru o clipă: vezi cum apa 
începe să se miște și să se tulbure, dar nu vedeai îngerul făcând asta. 

 
 V. 4 ne spune că ORICINE intra primul, dupa tulburarei apei, era făcut sănătos de ORICE boală avea. 

Dumnezeu nu ține seama de cine ești sau ce ai. Pentru El este ORICINE și ORICE. Nici o condiție nu 
era necesară să fii vindecat decât de a intra primul în apă: neiertare, lipsă de credință, dacă ai ținut 
sau nu post, statutul social, păcat sau obiceiuri, etc. Nimic de acest gen. Domnul vindeca pe 
ORICINE de ORICE. 

 
 
6. Ucenicii au făcut la fel ca Isus 

 Poate că îți spui: ”Chiar dacă Isus a făcut astfel, totuși asta nu este pentru mine.” Iată cum ucenicii 
vindecau după ridicarea lui Isus la cer: 

 
Faptele Apostolilor 5:15–16 (BTF2015)  
15Într-atât de mult încât duceau afară în străzi pe bolnavi și îi puneau pe paturi și pe saltele, ca măcar umbra lui Petru, trecând 
pe acolo, să îi poată învălui pe unii din ei. 
16Și a venit de asemenea o mulțime din cetățile din jur la Ierusalim, aducându-i bolnavi și pe cei care erau chinuiți de duhuri 
necurate; și au fost vindecați toți. 
 

 Haideți să analizăm vindecarea schiopului de la poarta templului: 
 
Faptele Apostolilor  3:1–16 (BTF2015)  
1Și Petru și Ioan s-au urcat împreună la templu la ora rugăciunii, a noua. 
2Și un anumit bărbat, olog din pântecele mamei lui, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, care se cheamă 
Frumoasă, era adus să ceară milostenii de la cei care intrau în templu; 
3Acesta, văzându-i pe Petru și Ioan aproape să intre în templu, le-a cerut milostenie. 
4Și Petru, uitându-se cu atenție la el, împreună cu Ioan, a spus: Uită-te la noi. 
5Iar el s-a uitat atent la ei, așteptând să primească ceva de la ei. 
6Atunci Petru a spus: Argint și aur eu nu am; dar ceea ce am îți dau; în numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te și umblă. 
7Și l-a luat de mâna dreaptă și l-a ridicat; și îndată picioarele lui și încheieturile gleznelor s-au întărit. 
8Și, sărind, a stat pe picioare și a umblat și a intrat în templu cu ei, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. 
9Și toți oamenii l-au văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu; 
10Și l-au recunoscut că era cel care ședea pentru milostenii la poarta Frumoasă a templului; și au fost umpluți de mirare și 
uimire la ceea ce i s-a întâmplat. 
11Și pe când ologul care fusese vindecat se ținea de Petru și Ioan, tot poporul alerga împreună la ei în porticul numit al lui 
Solomon, minunându-se tare. 
12Și când a văzut Petru, a răspuns poporului: Bărbați israeliți, de ce vă minunați de aceasta? Sau de ce priviți cu atenție la noi, 
ca și cum prin propria noastră putere sau sfințenie l-am făcut să umble? 
13Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a glorificat pe Fiul său Isus; pe care voi l-ați 
trădat și l-ați negat în prezența lui Pilat, când el era hotărât să îi dea drumul. 
14Dar voi l-ați negat pe Cel Sfânt și Drept și ați dorit să vă fie dat un ucigaș; 
15Și l-ați ucis pe Prințul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre morți; pentru care noi suntem martori. 
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16Și prin credința în numele lui, numele lui l-a întărit pe acest om, pe care îl vedeți și îl cunoașteți; chiar credința care este prin 
el i-a dat această sănătate deplină în prezența voastră a tuturor. 
 

 Versetele de la 1 la 3 ne arată că Petru și Ioan se duceau la templu să se roage. Ei cunoșteau 
puterea și nevoia de rugăciune, astfel că se duceau în mod regulat. Însă de data aceasta l-au întâlnit 
pe omul schiop la poarta templului înainte de rugăciune. Ei nu se rugaseră încă.  

 
 De asemenea, vedem cum omul schiop nu a cerut vindecare, ci a cerut milostenie, adică bani. 

 
 V. 4 – Știm, în general, că atunci când cineva vrea să se roage pentru oameni bolnavi, nu va începe 

prin a spune ”Uită-te la mine!”. Aproape întotdeauna va spune: ”Trebuie să te uiți la Isus”. Dar 
Petru nu a făcut asta. Și totuși este interesant cum modalitatea lui Petru a funcționat, în timp ce a 
noastră nu funcționează.  

 
 Acest om avea așteptări să primească bani de la Petru și Ioan. Nu este precizata nici o indicație că 

ar fi avut credință să fie vindecat. 
 

 V. 6 – De obicei ne rugăm în felul următor: ”Haieți să ne rugăm să vedem ce va face Isus”. Când ne 
rugăm astfel, Isus nu face nimic, și ne folosim de aceasta spunând că probabil nu este voia Lui să 
vindece. Dar Petru a spus: ”Dar ceea ce am, îți dau.” El avea ceva, era conștient că avea puterea 
vindecării în numele lui Isus de dat. Nu avea nici o îndoială că putea da ceea ce știa că are. De aceea 
nici nu s-a rugat. A dat doar o poruncă: ”ridică-te și umblă.” 

 
 V. 7 – Omul schiop nu a primit putere până în momentul în care l-a ridicat Petru.  Această 

îndrăzneală vine din ceea ce cunoști și din a fi sigur de ceea ce știi. Exemplu: Să spunem că cineva îți 
strigă numele iar tu le spui cu indrăzneală că numele tău este Eduard. Și ei îți vor răspunde: ”Nu, 
numele tău nu este Eduard, este Bill.” Ai răspunde cam ceva de genul: ”Cred că glumești. Nu, serios 
acum, numele meu este Eduard, nu fi ridicol.” Nu va trebui să îți verifici cartea de identitate să 
verifici dacă numele tău chiar este Eduard. De ce? Pentru că știi. Nu ai nici o indoială.  

 
 Acest caz ne arată, de asemenea, că nu este necesar numaidecât să atingi partea afectată. Poți 

doar lua persoana de mâna dreaptă, pentru că viața și puterea va ieși din tine oricum.  
 

 V. 12 – De ce priviți cu atenție la noi, ca și cum prin propria noastră putere sau sfințenie l-am făcut 
să umble? Așadar, nu trebuie să fii suficient de sfânt sau bun ca să poti vindeca bolnavi. Nici faptul 
că erau apostoli nu este un motiv. Pentru că și apostolii trebuiau să creadă.  
 

 V. 16 – Cine a avut credința în Numele lui Isus? Petru, bineînțeles, și nu omul schiop. 
 

 Ceea ce Petru a spus că are, și tu ai dacă ești născut din nou în Cristos. Ai abilitatea de a vindeca 
oameni prin credința în Numele lui Isus Cristos.  
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7. Tot ceea ce privește Viața 

2 Petru 1:3–4 (BTF2015)  
3Așa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile pentru viață și evlavie, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat la 
glorie și virtute, 
4Prin care ne sunt dăruite cele mai mari și prețioase promisiuni, ca prin acestea să deveniți părtași naturii dumnezeiești, ați 
scăpat de putreziciunea care este în lume prin poftă. 
 

 Când cineva devine o creație nouă, primește de la Dumnezeu tot ceea ce privește viața și sfințenia, 
inclusiv vindecare în trup. Prin promisiunile Lui prețioase devenim părtași naturii dumnezeiești.  

 
2 Corinteni 1:20 (BTF2015)  
20Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt Da, și în el Amin, spre gloria lui Dumnezeu prin noi. 
 

 Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt DA. El este întotdeauna doritor să vindece.  
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