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Voia lui Dumnezeu în vindecare 

8. Orice binecuvântare spirituală 

Efeseni 1:3 (BTF2015)  
3Binecuvântat fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale 
în locurile cerești, în Cristos; 
 

 În zilele noastre, mulți credincioși și multe comentarii biblice vor argumenta că binecuvântările 
credincioșilor din Noul Testament sunt doar de natură ”spirituală”, dar nu fizice sau palpabile. 
Semnificația dată cuvântului ”spiritual” este una de natură simbolistică, metaforică, necunoscută 
sau misterioasă. 

 
 Ei ne spun că doar în Vechiul Testament binecuvântările oamenilor din Israel erau de natură fizică: 

culturi abundente în agricultură, turme de oi și cămile, slujitori, fertilitate la nașterea copiilor și 
sănătate. Însă binecuvântările bisericii sunt doar spirituale. Ați auzit de această idee până acum? 

 
 În general, oamenii au această idee că ”SPIRITUAL” are sensul doar de moral, devoțional, ireal, 

mistic, nevăzut, intangibil, invizibil sau fără sunet. 
 

 Cuvântul ”SPIRITUAL” în limba greacă folosit în Efeseni 1:3 este gr. Pneumatikos, unde gr. Pneuma 
înseamnă ”duh” și gr. tikos înseamnă ”aparținând, de la, referitor la, care are de a face cu”. În acest 
verset, fraza ”binecuvântare spirituală” înseamnă că binecuvântarea a venit de la Duhul Sfânt, își 
are originea în tărâmul spiritual, este creat de tărâmul spiritual.  

 
 Binecuvântările spirituale sunt binecuvântări cu proprietăți și caracteristici ce aparțin lumii 

spirituale. Atunci când ai binecuvântare spirituală de sănătate (o pneumatikos a sănătății) înseamnă 
că această binecuvântare nu va depinde de banda de alergat, sau cât de mult sau sănătos mănânci. 
Ci depinde doar de Duhul lui Dumnezeu, este realizat prin Duhul lui Dumnezeu. Acest tip de 
binecuvântare nu este supus legilor naturale pământești, umane.  

 
 Atunci când ai o binecuvântare spirituală în finanțe, aceasta nu va depinde de cât de mult ai 

studiat, sau de ce loc de muncă ai, sau de cât de inteligent ești. Când bunăstarea financiară provine 
din lumea spirituală, aceasta nu va fi afectată de legile naturale omenești. Tot ceea ce vine de la 
Dumnezeu este de natură eternă, astfel că sănătatea și prosperitatea sunt eterne.   

 
 În tărâmul spiritual al locurilor cerești ce ne înconjoară, credincioșii sunt deja binecuvântați cu orice 

binecuvântare posibilă venită de la Duhul lui Dumnezeu. Lumea poate doar spera pentru ce este 
mai bun. Oamenii vor munci greu, cu sudoarea frunții, pentru a obține orice. Și chiar și atunci când 
vor reuși să obțină ce își doresc (promovare, creștere salarială, o anumită poziție, sau o mașină, 
casă), ei vor trebui să continue să muncească la fel de greu pentru a menține ce au obținut. Dar 
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când vorbim despre binecuvântări spirituale, atunci Dumnezeu este Cel care le dă, și tot El este Cel 
care le menține. Aceasta este o VESTE FOARTE BUNĂ!  

 
Efeseni 5:19 (BTF2015)  
19 Vorbind vouă înșivă în psalmi și imnuri și cântări spirituale; cântând și cântând în inima voastră Domnului, 
 

 Ce sunt aceste cântări spirituale? Sunt oare nevăzute, ireale, fără sunet sau intangibile? Nu, 
cântările spirituale sunt cântări venite prin Duhul Sfânt, sau de la Duhul Sfânt – cântări în limbi. 
Același cuvânt din limba greacă Pneumatikos este folosit și în acest context.  

 
 Un alt argument relevant este faptul că tot ceea ce vedem sau simțim în această lume vine de la 

Dumnezeu, din tărâmul spiritual. Dumnezeu a creat lumea fizică din nimic, astfel lumea fizică nu 
este mai reală decât cea spirituală.  

 
1 Corinthians 15:44 (BTF2015)  
44 Este semănat trup natural, este înviat trup spiritual. Există trup natural și există trup spiritual. 
 

 În acest context, Biblia vorbește despre trupul lui Isus la învierea Sa din morți. A fost semănat ca un 
trup natural, pământesc, fizic, dar a fost înviat ca trup spiritual. De asemenea, se vorbește și despre 
trupurile noastre spirituale ce vor fi glorificate odată cu a doua venire a lui Isus.  Vom primi un trup 
glorificat, spiritual. Același cuvânt grecesc Pneumatikos este folosit și în acest verset. 

 
 Haideți să analizăm trupul spiritual a lui Isus după înviere. În 1 Corinteni 15:45, Biblia spune că Isus 

(ultimul Adam) a devenit un duh dătător de viață. După înviere, oare Isus a umblat ca o fantomă 
unde nimeni nu Îl putea vedea? Nu. După înviere, Isus i-a spus lui Toma să își pună mâinile pe rănile 
Sale pentru a vedea și simți că nu era doar un duh fără carne și oase. Cu toate acestea, trupul Lui 
era un trup spiritual. Și mai apoi, Isus a mâncat împreună cu ucenicii, a stat cu ei 40 de zile și i-a 
învățat (le-a vorbit) despre Împărăția lui Dumnezeu. 

 
 Toate aceste exemple ne dezvăluie și distruge această idee că binecuvântările cerești sunt 

intangibile sau ireale. Trupul lui Isus după înviere era real, însă nu era supus legilor naturale 
pământești. El putea dispărea și putea traversa ziduri. Și noi vom avea același fel de trup nemuritor, 
trup ce nu este supus bolii sau vreunui tip de corupție. Și chiar și acest trup muritor este supus 
Duhului lui Dumnezeu, iar prin puterea Duhul Sfânt acest trup poate dispărea, poate fi teleportat, 
poate merge prin ziduri, prin foc (avem exemple precum Filip în drumul său spre Gaza – în Faptele 
Apostolilor 8:39, cei trei tineri din Vechiul Testament care au umblat în cuptorul încins nevătămați). 

 
 Toate binecuvântările spirituale sunt incluse în viața eternă pe care am primit-o, viață care face 

parte din natura spirituală nou-născută a credincioșilor. Toate fațetele vieții eterne sunt, de fapt, 
descrieri ale binecuvântărilor spirituale ce trebuie elaborate și manifestate de noi din tărâmul 
spiritual către tărâmul natural prin credință.  

 
 În concluzie, așa cum în locurile cerești credincioșii au aceiași autoritate și putere precum Cristos, 

tot așa avem la dispoziția noastră, deja acordat de Dumnezeu, orice binecuvântare spirituală, 
inclusiv binecuvântări fizice, tangibile. Și acest lucru este cu atât mai bun decât ceea ce a avut 
poporul Israel, unde binecuvântările erau bazate și depindeau doar de ascultarea de Lege, în timp 
ce binecuvântările noastre depind de ascultarea și sacrificul făcute de Isus. Cu alte cuvinte, 
bincuvântările noastre sunt asigurate, eterne și necondiționate. 
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 Exemplu: Când mi-am cumpărat prima mea Dacia, nu știam că are computer de bord și îmi doream 
asta foarte mult. Am condus mașina aproximativ un an până să realizez, din greșeală că, de fapt, 
aveam acest computer de bord inclus. Îl avusem în tot acest timp dar nu m-am putut bucura de 
beneficiile sale deoarece nu am știut că există. Exact așa ne-a dat și nouă Tatăl nostru – tot ceea ce 
poate fi dat. 

 
 Exemplu: Imaginează-ți că Bill Gates, tatăl sistemului Microsoft, se mută în casa ta. Ar aduce cu el 

toate gadget-urile și ar renova complet casa. Iar tu te vei bucura și vei beneficia de toate acestea 
pentru că el s-a mutat în casa ta. Așa este Isus. Atunci când s-a mutat în casa ta, El a adus toate 
binecuvântările pentru tine, inclusiv sănătate.  

 
 
9. De ce dorește Dumnezeu să fii vindecat? 

 În primul rând, Dumnezeu vrea să te vindece pentru că așa este natura sa, face parte din 
caracterul Său, din voia Sa, așa cum am observat până acum. El este un Dumnezeu bun.  
 

 În al doilea rând, Dumnezeu vrea să te vindece pentru că El te iubește foarte mult și are 
compasiune pentru tine. Te iubește mai mult decât pe Singurul Său Fiu. 
 

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? 

 
 În al treilea rând, îi aduce onoare, glorie și laudă lui Dumnezeu de la tine și de la alți oameni. 

 
2 Corinteni 4:15 (BTF2015)  
15Fiindcă toate sunt pentru voi, pentru ca harul abundent, prin mulțumirile multora, să abunde spre gloria lui Dumnezeu. 
 
1 Petru 1:7 (BTF2015)  
7 Pentru ca încercarea credinței voastre, fiind mult mai prețioasă decât aurul care piere, deși este încercată cu foc, să fie 
găsită pentru laudă și onoare și glorie, la arătarea lui Isus Cristos, 
 

 În al patrulea rând, Împărăția lui Dumnezeu va avansa și se va mări, aducând daună împărăției 
întunericului. Atunci când umbli în sănătate, ești capabil să faci mai mult pentru Împărăție. Și mai 
mult decât atât, când vindeci pe alții, avansezi valorile și puterea Împărăției și aduci daună 
împărăției întunericului.  

 
1 Corinteni 15:25–26 (BTF2015)  
25Fiindcă el trebuie să domnească până va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. 
26Ultimul dușman nimicit va fi moartea. 
 
Luca 10:17–19 (BTF2015)  
17Și cei șaptezeci s-au întors cu bucurie, spunând: Doamne, până și dracii ne sunt supuși prin numele tău. 
18Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer. 
19Iată, vă dau putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului; și nimic, în niciun fel, nu vă va 
vătăma. 
 
Matei 12:28 (BTF2015)  
28Dar dacă eu scot draci prin Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. 
 

 În al cincilea rând, vei dovedi voia Sa bună, perfectă și admisă, și vei stabili legământul pe care 
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Dumnezeu îl are cu tine. 
 

Romani 12:2 (BTF2015)  
2 Și nu vă conformați acestei lumi; ci fiți transformați prin înnoirea minții voastre, pentru a deosebi care este voia lui 
Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. 
 
Deuteronom 8:18 (BTF2015)  
18 Ci să îți amintești de DOMNUL Dumnezeul tău, pentru că el este acela care îți dă putere să dobândești bogăție, ca să 
întemeieze legământul său, pe care l-a jurat părinților tăi, ca în ziua aceasta. 
 

 În al șaselea rând, vei face evanghelia Sa mult mai atractivă oamenilor, atunci când aceasta 
funcționează cu adevărat în viața ta. Devii, astfel, o mărturie vie și proclami laudele Domnului. 

 
1 Petru 2:9 (BTF2015)  
9 Dar voi sunteți  GENERAȚIE ALEASĂ, O PREOȚIE ÎMPĂRĂTEASCĂ, NAȚIUNE SFÂNTĂ, POPOR SPECIAL, ca să arătați laudele celui ce v-a 
chemat din întuneric în lumina lui minunată; 

 
 În cel de-al șaptelea rând, vei crește în credință și pentru alte domenii din viața ta atunci când 

vezi cum funcționează în una dintre cele mai dificile domenii, precum vindecarea fizică, tangibilă. 
Exemplu: analogia lui David. 
 

 În al optelea rând, devii, de asemenea, o binecuvântare pentru cei din jur. Inima lui Dumnezeu a 
fost întotdeauna spre a sluji altora, și nu pentru a I se sluji. Isus a coborât pe pământ pentru a sluji 
oamenilor. 

 
Matei 20:28 (BTF2015)  
28 Chiar așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie servit ci ca să servească, și ca să își dea viața răscumpărare pentru mulți. 
 

 Oricând ești bolnav sau invalid, abilitatea ta de a sluji oamenilor scade considerabil, dacă nu 
complet. Vei fi nevoit să fii slujit, în loc să fii în acțiune slujind pe alții. Și aceasta nu poate fi voia lui 
Dumnezeu pentru tine. 

 
Matei 7:12 (BTF2015)  
12 De aceea toate lucrurile, pe care voiți să vi le facă oamenii, faceți-le și voi la fel; fiindcă aceasta este legea și profeții. 
 

 Tot ce voiți să vi se facă vouă, faceți-le și voi la fel. Îmi doresc ca cineva să mă vindece dacă sunt 
bolnav? Desigur. Deci, asta trebuie și eu să fac pentru alții.  

 

DRM Software Review

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

