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Adevaruri biblice                                                                N° 6 

 

                                                                                                           

  

 

 

VINDECAREA  DIVINA 
 

Eliberarea din suferinta la îndemâna voastra... 

 

 

Clément LE COSSEC 

 

 

 

 

 

ATITUDINEA  LUI  ISUS 

FATA  DE  BOLNAVI 
 

 

 

  

 Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, lumineaza toate paginile Evangheliei. El este 

motivul de a exista, si centrul mesajului biblic. In jurul Lui graviteaza toate 

miracolele, toate vindecarile, toate demonstratiile puterii, având sursa în îndurarea 

divina. 

 Am citit si recitit de mai multe ori Evanghelia, si am constatat ca Isus nu a 

refuzat niciodata vindecarea bolnavilor care s-au apropiat de El. Isus nu a spus 

niciodata « nu » vreunui bolnav care L-a rugat cu credinta. 

 Evangheliile arata ca Isus dorea tot timpul sa vindece. S-a schimbat El oare ? 

Nicidecum ! Caci El este « acelasi ieri si azi si în veci ! » ne spune Biblia (Evrei 13:8) 

 Este scris : « Tot norodul cauta sa se atinga de El, pentru ca din El iesea o 

putere care-i vindeca pe toti » (Luca 6:19). Aceasta forta nu a scazut, ea este 

aceeasi astazi ca si ieri. 

 Actiunile glorioase si extraordinare ale Lui Isus Hristos fata de bolnavi se 

regasesc in acest frumos text al Bibliei : « Isus strabatea toata Galilea, învatând pe 

norod in sinagogi, propovaduind Evanghelia Imparatiei si tamaduind orice boala si 

neputinta care era în norod. » (Matei 4:23) 

 La vederea acestor vindecari miraculoase, poporul Israel era uimit si « slaveau 
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pe Dumnezeu si ziceau : „ Niciodata n-am vazut asa ceva !” » (Marcu 2:12)..... 

Altadata, noroade întregi se apropiau de El, « având cu ele schiopi, orbi, muti, ciungi 

si multi alti bolnavi. I-au pus la picioarele Lui, si El i-a tamaduit. » (Matei 15:30) 

 

 

 

DORINTA  LUI  ISUS 
 

 

 La iesirea dintr-o cetate, un lepros s-a aruncat cu fata la pamânt, L-a rugat si I-a 

zis : « Doamne, daca vrei, poti sa ma cureti » . El, nu pune la îndoiala puterea Lui 

Isus. Dar el nu-i sigur ca Isus vrea sa-l vindece. Strigatul lui de disperare, exprima 

ultima sa speranta, pe care si-o pune in Isus. Nu este vorba de a se resemna cu 

suferinta. El se arunca cu fata la pamânt pentru a cere vindecarea si nu pentru a spune 

: « Eu accept de a ramâne lepros ». Nu putem sa credem ca în fata acestei teribile boli 

Isus ar fi putut spune : « Nu, nu vreau sa te curat! ». Raspunsul Lui Isus nu poate sa 

fie decât : « Da, voiesc, fii curatat ! », caci El a venit pentru a vindeca omul in 

întregime. 

 In orasul Nazaret, unde a crescut, Isus n-a întalnit aceeasi credinta. 

Evanghelistul Marcu spune : 

 « N-a putut sa faca nici o minune acolo, ci doar Si-a pus mâinile peste 

câtiva bolnavi si i-a vindecat. Si Se mira de necredinta lor ». (Marcu 6:5-6) 

 Isus ar fi dorit sa vindece toti bolnavii din Nazaret, dar nu a putut pentru ca ei 

nu credeau în El. Multi îsi bateau joc si spuneau : « Nu este acesta tâmplarul, feciorul 

Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, a lui Iuda si al lui Simon ? (Marcu 6:3) 

 In consecinta, El nu poate sa faca minunile care ar fi vrut sa le faca din 

cauza necredintei lor. 

 

 

 

 

MILA  LUI  ISUS 

 

 

 
 Domnul nu era nepasator la suferinta umana. Atitudinea Sa fata de bolnavi, era 

expresia însasi a dragostei Sale nemarginite fata de faptura umana. Sentimentul de 

compasiune Il determina sa vindece : 
 « Isus a vazut o gloata mare I s-a facut mila de ea si a vindecat pe cei 

bolnavi » (Matei 14:14) 
 Traducerea acestei expresii din originalul grec exprima o emotie violenta 

« profunda pâna în stomac ». 

 Indurarea Domnului este fara margini. Ea este aceeasi si astazi. 



3 

 Doi orbi sedeau lânga drum. Ei au auzit ca trece Isus si au început sa strige 

:  « Ai mila de noi, Doamne, Fiul Lui David !.... Lui Isus I s-a facut mila de ei, s-a 

atins de ochii lor, si îndata orbii si-au capatat vederea si au mers dupa El » (Matei 

20:30-34). Isus s-a oprit pentru a salva pe acesti saraci orbi si le-a pus aceasta 

întrebare : 

« Ce vreti sa va fac ? » Ei ar fi putut sa-I ceara niste bani pentru a-si satisface nevoile, 

caci ei erau cersetori. Cum fiecare stie, sanatatea este mai de pret decât tot aurul din 

lume....si ei i-au spus Lui Isus : « sa ni se deschida ochii » 

 Domnul este întotdeauna dispus de a ajuta pe cei bolnavi. Aceasta este 

adevarat înca astazi ca în trecut.... « Când striga un nenorocit, Domnul aude »  
(Psalmul 34:6) 
 In Liban, în regiunea Tir si Sidon, de-a lungul Mediteranei, o mama a carei 

fiica avea o boala incurabila, vine la Isus. Ea face appel la mila Lui, adresându-I 

aceasta emotionanta rugaciune : « Ai mila de mine Doamne, Fiul lui David ! Fiica 

mea este muncita rau de un drac » (Matei 15:22) 

 Aceasta mama trista, de când boala s-a înradacinat în casa sa, stie ca Isus poate 

sa vindece. Rugaciunea ei este un strigat de durere care explodeaza, fara a tine cont 

de cei dinprejur. Isus pastreaza tacerea, dar ea nu înceta sa strige, pe când ucenicii 

propun Lui Isus sa o îndeparteze. Perseverenta ei este rasplatita atunci când Isus 

hotareste sa se opreasca si sa-i împlineasca rugaciunea. Dupa ce si-a aratat credinta, 

Isus i-a spus : « Mare este credinta ta : facati-se cum voiesti. Si fiica ei s-a tamaduit 

chiar in ceasul acela ». (Matei 15:28) 

 Din fericire, sentimentele Lui Isus sunt mai bune decât ale  oamenilor. 

Daca Isus ar fi îndepartat-o – ceeace este de neconceput – speranta bolnavilor ar 

fi fost zadarnica. 
 

 

 

 

INCREDEREA  BOLNAVILOR 

IN  ISUS 
 

 

 

 

 « Daca as putea doar sa ma ating de haina Lui » (Marcu 5:28) Asa îsi spunea în 

sinea ei o femeie atinsa de 12 ani de o boala incurabila. Isus, sosise în satul ei. El este 

înconjurat de o mare multime. Aceasta femeie stie ca în El este puterea vindecatoare. 

Strecurându-se în mijlocul multimii, ea reuseste sa ajunga la Isus, si dintr-o miscare 

ea atinge marginea hainei Lui Isus. In acelasi moment boala îi dispare. Ea simte în 

corpul ei ca este vindecata de boala sa. Isus stie imediat ca o putere a iesit din corpul 

Sau si se adreseaza multimii : 

– « Cine s-a atins de hainele Mele ? » (Marcu 5:30) 

– « Vezi ca multimea Te îmbulzeste si mai zici : Cine s-a atins de Mine ? » au 
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raspuns ucenicii. 

 Vazând ca Isus o cauta cu privirea, ea vine si se arunca la picioarele Sale, 

speriata si tremurând si Ii spune tot adevarul. Multimea observa scena. Ce va face 

Isus ? O va certa, spunându-i ca trebuia sa-I ceara voie sa se  atinga de El ? Sigur ca 

nu, caci El a venit sa faca binele. El o încurajeaza si îi spune : 

 « Fiica, credinta ta te-a mântuit ; du-te in pace si fii tamaduita de boala ta. » 

(Marcu 5:34) 

 Inainte de a-L atinge, ea nu s-a întrebat daca era voia Lui Isus de a o vindeca. 

Ea stia ca în El era puterea de vindecare. Ea si-a manifestat INCREDEREA. A facut 

O ACTIUNE DE CREDINTA. Ea a primit vindecarea, care o stia in Isus, Trimisul 

Lui Dumnezeu. Credinta ei era o asigurare reala, o încredere totala, fara cuvântul 

« poate ». Nu avea nici o îndoiala. Ea a spus : «  MA VOI TAMADUI ».                         

Ce siguranta ! Ce încredere ! 

 Cazul sau nu este singurul. Evanghelia relateaza aceasta : « Multimea.... când a 

auzit tot ce facea, a venit la El. Isus a poruncit ucenicilor sa-I tina la îndemana o 

corabioara, ca sa nu fie îmbulzit de norod. Caci El vindeca PE MULTI si de aceea 

TOTI CEI ce aveau boli SE INGHESUIAU SPRE EL CA SA SE ATINGA DE EL » 

(Marcu 3:8-10) 

 Ce minunat si emotionant tablou : bolnavii SE INGHESUIAU SPRE EL, 

pentru a-L atinge ! Ce înghesuiala trebuie sa fi fost ! Ei nu îsi puneau întrebarea daca 

era voia Lui Dumnezeu : ei mergeau spre Isus FARA EZITARE. Ei erau absolut 

SIGURI ca Isus avea puterea de a vindeca pe toti cei ce credeau in El. 

 Ce emotionant trebuia sa fie de a asista la vindecarea bolnavilor în orasele si 

satele din regiunea Ghenezaret, în apropierea lacului Galileii, dupa relatarea lui 

Marcu 6:53-56 : « Când au iesit din corabie, oamenii AU CUNOSCUT îndata PE 

ISUS, au alergat din toate împrejurimile si au început sa aduca PE BOLNAVI în 

paturi, pretutindeni pe unde se auzea ca era EL. Oriunde intra El, în sate, în cetati sau 

în catune, puneau PE BOLNAVI pe piete SI-L RUGAU SA LE DEA VOIE doar sa se 

atinga de poalele hainei Lui. SI TOTI CATI SE ATINGEAU DE EL ERAU 

TAMADUITI. » 

 Vazând toti acesti bolnavi în pietele oraselor si satelor, trebuie sa fi fost foarte 

emotionant. Câta mizerie, câta suferinta, adunata în prezenta Lui Isus.Trebuia cu 

adevarat sa ai încredere în El, pentru a aduce pe toti acesti amarâti pe paturile lor de 

durere. Toate privirile se fixau asupra Lui. Fiecare bolnav astepta momentul 

binecuvântat al atingerii de haina Celui ce venea spre ei cu mila si putere pentru a-i 

vindeca pe toti. 

 Ce lucru minunat de a vedea bolnavii vindecati, unii dupa altii, dupa ce au atins 

pe Isus ! Ce strigate de bucurie, ce cântece de fericire, ce laude trebuie sa fi fost în 

gura tuturor pe drumul de întoarcere ! 

 Ce aclamatii pentru Isus, al carui renume se raspândea astfel în toata Galilea si 

mai departe. 

 Voia Lui Isus a fost din totdeauna de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ca acesti 

bolnavi, se ating de El, cu permisiunea, sau fara permisiunea Lui, ca striga catre 

El, sau sunt tacuti, Isus nu le-a cerut altceva decât SA CREADA în El. 

 De aceea sa aveti si voi încredere în Isus. El este cel înviat. El traieste. El 
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este aproape de voi. El este cu toti cei ce cred în El si doreste sa va vindece. In 

cursul misiunii Sale terestre, El nu a refuzat niciodata vindecarea celor ce aveau 

încredere in El. 

 Fiti, deci, curajosi ! 

Dar, veti spune voi, astazi noi nu mai putem sa-L atingem ca odinioara. E adevarat, 

dar sunt alte posibilitati care ne sunt oferite pentru a obtine de la Isus vindecarea 

suferintelor noastre. Ele ne sunt relatate în Cuvântul Lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

CUM  ESTE  POSIBIL 

DE  A  FI  VINDECAT MIRACULOS   

ASTAZI ? 

 

 
 

 Vindecarea divina are un fundament biblic foarte precis, care ne permite 

sa ne adresam Lui Hristos cu o încredere absoluta. 
 Caci descoperirea biblica ne pune în lumina lucrarea Lui Hristos pe cruce, 

pentru mântuirea si vindecarea noastra. 

 In primul Rând : « EL A PURTAT PACATELE NOASTRE îN TRUPUL 

SAU, PE LEMN » (1Petru 2:24). Isus nu a ISPASIT BOALA, ci PACATUL. El a fost 

trimis de Dumnezeu ca « jertfa de ISPASIRE PENTRU PACATELE NOASTRE » 

(1Ioan 4:10). El a purtat pacatele noastre, pentru a ni le ierta. 

 In al doilea rând : « EL SUFERINTELE NOASTRE LE-A PURTAT » (Isaia 

53:4). El a luat durerile noastre pentru a ne vindeca. 

 Prorocul Isaia a anuntat aceasta mai demult, si evanghelistul Matei a reamintit 

aceasta prorocie, cand Isus a vindecat bolnavii in Capernaum, în Galilea : 

 « Seara, au adus la Isus pe multi îndraciti. El, prin Cuvântul Sau, a scos din ei duhurile 
necurate si A TAMADUIT PE TOTI BOLNAVII, ca sa se împlineasca ce fusese vestit prin 
prorocul Isaia, care zice : EL A LUAT ASUPRA LUI NEPUTINTELE NOASTRE SI A PURTAT 
BOLILE NOASTRE » ( Matei 8:16-17) 

 Deoarece El a luat suferintele noastre, durerile noastre, boala noastra, aceasta 

înseamna – daca credem – ca noi nu mai trebuie sa le purtam singuri. Eliberarea 

noastra este asigurata. Ea este deja înfaptuita prin Hristos. 

 Vindecarea biblica nu este o probabilitate, este o certitudine, o realitate 

certificata prin aceste afirmatii biblice : 
 « PRIN RANILE LUI SUNTEM TAMADUITI» (Isaia 53:5) 

 « PRIN RANILE LUI ATI FOST VINDECATI » (1Petru 2:24) 

 Isus, luând bolile noastre asupra Lui, purtându-le la calvar, în ranile Sale, 

putem cu toata încrederea sa ne asteptam la eliberare. 

 Asupra LUI INSUSI, a luat El boala voastra. El si-a dat viata pentru a va 
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vindeca personal. Credeti ca acest mesaj de vindecare este pentru voi si spuneti : 

 « Prin ranile Lui, EU SUNT vindecat » 

Cuvântul Lui Dumnezeu este pentru voi. Deoarece El a PURTAT boala voastra, nu 

mai are nici un rost sa mai suferiti. 

 Sacrificiul Lui Hristos, v-a oferit posibilitatea de a fi SALVATI, iertati de 

TOATE PACATELE VOASTRE, si RANILE SALE va dau dreptul de a avea 

VINDECAREA DIVINA. 

 Vindecarea voastra va apartine, din momentul când credeti în Isus, caci ea este 

CASTIGATA pentru voi prin ranile Sale. 

 Multumiti Lui Isus pentru ca a acceptat din dragoste pentru voi SA POARTE 

boala voastra si de a se SACRIFICA pentru a va elibera. 

 

 

 

 

ROLUL  CREDINTEI 
 

 

 

 Isus a insistat asupra necesitatii credintei personale. El a spus ca pentru a obtine 

iertarea divina, conditia esentiala este credinta. 

 Nu a spus El, oare bolnavilor pe care I-a vindecat : 

– Faca-ti-se dupa credinta ta (Matei 8:13) 

– Credinta ta te-a tamaduit (Matei 9:22) 

– Femeie, mare este credinta ta (Matei 15:28) 

– Când le-a vazut Isus credinta (Marcu 2:5) 

Credinta nu este acordata doar câtorva privilegiati. FIECARE are posibilitatea 

de a crede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLICITATEA  CREDINTEI 
 

 

 

 

 Anumite persoane spun : « Nu am credinta ». Ele îsi închipuie ca nu o poseda, 

deoarece nu cunosc exact ce este credinta, pentru a obtine vindecarea. 

 Ce este deci credinta ? 
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Intr-o zi, un conducator al scolii duminicale, s-a prezentat în fata elevilor sai, tinând 

în mâna un ceas foarte frumos : 

– Dau acest ceas, spune el, celui ce-l va lua. Si, trecând printre rânduri, l-a 

propus unuia, apoi altuia. 

– Nu, Domnule, spune Pierre, nu este posibil sa fie al meu. 

– Multumesc, spune René, dar este prea frumos, nu îndraznesc sa-l iau. 

 Deci, fiecare gaseste un motiv de a-l refuza. Ajunge apoi la cel mai mic, care se 

ridica în picioare, zâmbind ia ceasul si strângându-l în mâna nu înceta sa spuna : 

– Multumesc domnule, multumesc ! 

– Este al tau ! Spune profesorul. 

– Daca am fi stiut.... ,spuneau ceilalti , l-am fi luat ! 

 Astfel, gestul micutului elev, a fost un gest de credinta. El a avut încredere în 

cuvântul profesorului. 

 Credinta, este o încredere deplina ca ceeace spune Dumnezeu este 

ADEVARAT.                                                                                                                     

 Credinta, nu este un efort de convingere, pentru a spune « voi fi vindecat », sau 

« sânt vindecat », fara un fundament sau o logica. O astfel de atitudine  prin 

autosugestie, nu are nici o legatura cu marturisirea credintei biblice. 

 Credinta, care obtine vindecarea divina, se sprijina pe Cuvântul Lui Dumnezeu. 

 « Credinta vine în urma auzirii » (Romani 10:17) 

Evanghelia relateaza povestea unui om care avea un servitor de care era foarte 

apropiat si care era bolnav pe punctul de a muri. Auzind vorbindu-se de Isus, a trimis 

niste prieteni la El, ca sa-L roage sa vina si sa vindece pe servitorul sau, cu acest 

mesaj : « Nu sunt vrednic sa intri sub acoperamântul meu..... ci zi o vorba si robul 

meu va fi tamaduit. Caci si eu, care sunt sub stapânirea altuia, am sub mine ostasi si 

zic unuia : „ Du-te !” si se duce ; altuia „ Vino !” si vine ; si robului meu : „ Fa cutare 

lucru !” si-l face » (Luca 7:6-9). Când Isus a auzit aceste cuvinte, a spus : « nici chiar 

in Israel n-am gasit o credinta atât de mare » Si servitorul bolnav a fost vindecat. 

  

 A crede pe Isus pe cuvânt, iata simplicitatea credintei. A crede, înseamna a 

înlatura ideile noastre negative pentru a asculta ceeace ne spune Dumnezeu în 

Biblie. 
 

 

 

 

 

AFIRMATIILE  CREDINTEI 
 

 

 

 A crede, înseamna a fi de acord cu ceeace spune Dumnezeu în Cuvântul Sau. 

Credinta elimina orice îndoiala, toate motivele, ca acestea : 
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– Eu sunt prea bolnav pentru a mai fi vindecat 

– Eu ma rog de multa vreme si nu obtin nimic 

– Eu sunt prea batrân. Nu mai e posibil sa fiu vindecat 

– Etc.... 

 

 Sa învatam sa vorbim limbajul biblic, limbajul Lui Dumnezeu, a spune 

ceeace spune Dumnezeu. 

 Este scris : 

 « El îti iarta toate faradelegile tale, El îti VINDECA TOATE BOLILE TALE » 

(Psalmi 103:3) Spuneti acest adevar : « Dumnezeu este Cel ce vindeca bolile 

MELE ». Plasati-va într-o atitudine de credinta, declarând din inima adevarurile 

biblice, însusindu-vi-le, deoarece ele sunt deasemenea si pentru voi. 

 Credinta nu pune conditii Lui Dumnezeu, cum fac anumiti bolnavi, spunând : 

« Doamne, daca ma vindeci, Te voi urma. Daca ma vindeci, voi face asa si asa, îti voi 

da asta, Te voi urma.... ». Sa ne amintim de conditia pe care Isus i-a pus-o Martei, 

sora lui Lazar : 

 « DACA VEI CREDE, vei vedea slava Lui Dumnezeu » (Ioan 11:40) 

 

 

 

 

PROMISIUNILE  DIVINE 
 

 

 

 Invatati sa va bazati credinta pe promisiunile divine. Evangheliile mentioneaza 

147 promisiuni facute de Isus. Multe dintre ele se refera la raspunsurile la rugaciune. 

Iata câteva dintre ele : 

 

 - « Orice lucru veti cere, când va rugati, sa credeti ca l-ati si primit, si-l veti 

avea » (Marcu 11:24). 

 

Isus foloseste verbul « a primi », care în textul original înseamna : 

- A LUA în mâinile sale 

- a lua ceva în posesie 

- a pune stapânire pe ceva 

-a lua ceva din mâna cuiva, în acelasi fel cum ai primi un cadou de la un prieten. 

 Isus a pus astfel în lumina faptul ca rugaciunea facuta cu credinta înseamna 

«  A LUA lucrul CERUT. Putem sa traducem aceasta promisiune astfel : «  Tot ce veti 

cere prin rugaciune, sa credeti ca veti primi, LUATI-LE IN POSESIE, sunt ale 

voastre ». 

 Noi stim ca vindecarea am primit-o prin ranile lui Isus. Promisiunea lui Isus ne 

încurajeaza sa ne rugam, adica a întinde mâna pentru a primi cadoul vindecarii. Isus 

spune : « ORICE veti cere.... ». Acest cuvânt « orice » se adauga celui din Psalmul 
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103:3 : « El îti vindeca TOATE bolile tale ». 

 Indepartati din inima toate gândurile care au tendinta sa limiteze puterea 

lui Dumnezeu si de a retrage din Cuvântul lui Dumnezeu o parte din valoarea sa 

 In gradina Edenului, diavolul încearca pe Eva, spunându-i aceste cuvinte : 

« Oare a zis Dumnezeu cu adevarat ? » Nu ascultati aceste cuvinte de îndoiala, ci 

spuneti ca Isus : « ESTE SCRIS ». Rezistati diavolului care încearca sa va faca sa va 

îndoiti. Credeti în Cuvântul lui Dumnezeu. 

 « ORICE veti cere.... », inclusiv vindecarea  TUTUROR BOLILOR 

VOASTRE - « le veti vedea înplinindu-se ». O spune BIBLIA si Biblia spune 

ADEVARUL. 

 

 - ORICE veti cere IN NUMELE MEU, voi face, pentru ca Tatal sa fie 

proslavit în Fiul » (Ioan 14:13) 

 

 Când vreti sa va recomandati pe cineva pe lânga un prieten al vostru, îi spuneti 

« dute si vezi-l din partea mea ». La fel Isus ne invita sa ne adresam direct lui 

Dumnezeu, punând in valoare Numele Sau. Prin Isus « avem noi intrare la Tatal » 

(Efeseni 2:18). Credinta în Numele lui Isus permite obtinerea vindecarii. (Fapte 3:16) 

 In consecinta, apropiati-va de Dumnezeu cu încredere, deoarece credeti în Fiul 

Sau, Isus. 

 « In El avem, prin credinta în El, slobozenia si apropierea de Dumnezeu cu 

încredere » (Efeseni 3:12). 

 Credinta nu se sprijina pe meritele sau faptele noastre religioase, pe sacrificiile 

noastre, ci pe promisiunile lui Isus. El a spus : « VOI FACE » ! Ce minunata 

asigurare data de Isus celor ce înalta rugaciuni lui Dumnezeu, Tatal, dând valoare 

Numelui Sau, Persoanei sale, Lucrarii sale, ranilor sale ! 

 De aceea, rugati-va cu încredere, speranta, bucurie, deoarece ISUS 

promite sa FACA  tot ceea ce cereti Tatalui în Numele sau. El va promite 

eliberarea. Folositi Numele LUI ISUS în rugaciunile voastre. Puterea vindecarii 

este în CREDINTA IN NUMELE SAU. 

 « Orice veti cere de la Tatal, în NUMELE MEU, va va da » (Ioan 16:23) 

Apostolii se adresau lui Dumnezeu, mentionând în rugaciunile lor NUMELE LUI 

ISUS. Ei sunt un exemplu pentru noi : « Si acum, Doamne, uita-Te la amenintarile 

lor, da putere robilor Tai sa vesteasca Cuvântul Tau cu toata îndrazneala si întinde-Ti 

mâna, ca sa se faca TAMADUIRI, MINUNI si SEMNE PRIN NUMELE 

ROBULUI TAU CEL SFANT ISUS. (Fapte 4:29-30) 

 

 - « Rugaciunea facuta cu credinta va mântui pe cel bolnav » (Iacov 5:15) 

 

Aceasta promisiune e simpla si contine o asigurare absoluta : bolnavul va fi salvat ca 

raspuns la rugaciunea sa. 

 

 - « Domnul va însanatosi pe cel bolnav » (Iacov 5:15) 

 

Textul nu permite nici un semn de îndoiala. E clar : Domnul VA INSANATOSI. Nu 
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exista cuvântul « poate ». 

 

 - « Rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti VINDECATI » (Iacov 5:16) 

 

Nu este scris : o sa vedeti daca, sau POATE ca va fi voia lui Dumnezeu de a va 

vindeca. Textul este clar. Este scris : « CA SA FITI VINDECATI » 

 Scopul rugaciunii este precis, pozitiv. Rugaciunea va duce la vindecare. 

Promisiunea este sigura. 

 

 - « Deci, daca voi, care sunteti rai, dati daruri bune copiilor vostri, cu cât mai 

mult Tatal vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer. (Matei 7:11) 

 

        Ce minunata încurajare la rugaciune. Isus insista asupra bunatatii lui 

Dumnezeu. El ne asigura ca Dumnezeu va da LUCRURI BUNE. Caci 

vindecarea este bineînteles, un LUCRU BUN. De ce sa nu o primim ? 

Promisiunea nu admite nici o discutie : este scris : « DUMNEZEU VA VA DA ». 

Credeti cu fermitate, caci Isus spune întotdeauna adevarul. 

 Promisiunea este pentru cei ce se adreseaza DIRECT lui Dumnezeu, prin 

ISUS. 

 «  Nimeni nu vine la Tatal decât prin Mine » (Ioan 14:6) 

Datorita lui Isus, Dumnezeu în bunatatea Sa, va va da LUCRURILE BUNE pe care I 

le cereti. Ce binecuvântare ! 

 

 - « Pentru voi care va temeti de Numele Meu, va rasari Soarele neprihanirii, si 

TAMADUIREA VA FI SUB ARIPILE LUI » (Maleahi 4:2) 

 

Acest Soare al neprihanirii, anuntat prin proroc, este Isus, care venind în lume 

« lumineaza » toti oamenii care cred în El. (Ioan 1:9) Aceasta prorocie s-a împlinit, 

când Isus a vindecat mii de bolnavi parcurgând sate si orase din Tara Sfânta. Ea este 

înca de actualitate. VINDECAREA ESTE TOT TIMPUL SUB ARIPILE SALE, 

fiindca « Isus Hristos este acelasi ieri si azi si în veci ! » (Evrei 13:8) 

 Dupa ce a-ti luat cunostinta de promisiunile divine, puneti-va încrederea 

în ele. Traiti cu ferma asigurare ca Dumnezeu ESTE CREDINCIOS în a le 

împlini. 

 Dati importanta CUVINTELOR LUI DUMNEZEU si nu la ale voastre. 

Folositi întotdeauna un limbaj al credintei. Afirmati ceea ce spune Biblia. 

 « Credincios este CEL CE A FACUT FAGADUINTA » (Evrei 10:23). 

Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru voi, cei ce credeti. Multumiti lui Dumnezeu 

ca vi le-a dat. 
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TREI  MIJLOACE 

PENTRU  A  PUNE 

CREDINTA  NOASTRA  IN  ACTIUNE 

SI  A  OBTINE  VINDECAREA 

 
 

 

1. RUGACIUNEA 

 

Exista persoane care cred ca nu stiu sa se roage. Câteodata, unii bolnavi îmi cer sa le 

aduc « rugaciuni de recitat », imaginându-si ca exista modele de rugaciuni mai 

eficace unele decât altele. 

 Si totusi, nu este nimic mai simplu ca rugaciunea. Ea nu se învata din carti 

religioase, nici în catehism. A se ruga, înseamna pur si simplu a CERE lui Dumnezeu. 

Este strigatul inimii înaltat catre Dumnezeu. 

– « Isuse, Fiul lui David, ai mila de mine ! » (Marcu 10:47) 

 La fel este rugaciunea orbului Bartimeu, care asezat la marginea drumului, 

aude pe Isus trecând. Este un apel în ajutor. Acesta izvoreste dintr-o inima care 

asteapta ajutorul divin. 

 Leprosul formuleaza rugaciunea sa diferit, si-l implora pe Isus, zicând : 

– « Daca vrei, poti sa ma cureti » (Marcu 1:40) 

Rugaciunea, înseamna a cere cu încredere, cum a facut-o Iair : 

 « S-a aruncat la picioarele Lui si I-a facut urmatoarea rugaciune : „ Fetita mea 

trage sa moara ; rogu-Te, vino de-Ti pune mâinile peste ea, ca sa se faca sanatoasa si 

sa traiasca” » (Marcu 5:22-23) 

 «  Sa ne apropiem, dar, cu DEPLINA INCREDERE de scaunul harului ca sa 

capatam îndurare si sa gasim har, pentru ca sa fim ajutati la vreme de nevoie. » ( 

Evrei 4:16) 

 Ati remarcat marea diferenta între cererea unui cersetor si cea a unui copil ? 

Cersetorul asteapta la poarta, îsi exprima suferinta si cere o bucata de pîine fara a 

avea certitudinea ca o va primi. Copilul, când se afla la masa, îsi întinde farfuria, 

stiind ca tatal sau îi va da de mîncare. 

 Nu va prezentati înaintea lui Dumnezeu, vaitându-va, cu o rugaciune 

plângareata care arata disperarea si neîncrederea. Ci, ca si un copil, adresati lui 

Dumnezeu rugaciunea cu convingerea ca El va iubeste si ca vrea sa va vindece. 

 Rugaciunea voastra sa exprime credinta în faptul ca Isus Hristos a purtat bolile 

voastre si prin ranile Sale sânteti vindecati. A se ruga, înseamna a intra în relatie cu 

Dumnezeu. 

 Isus, însusi, a pus accentul pe CEREREA adresata cu credinta lui Dumnezeu. 

El a promis ca ea va fi împlinita : 

 « Tot ce veti CERE cu credinta, PRIN RUGACIUNE, veti primi. » (Matei 
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21:22) 

 « CERETI si vi se va da ; oricine CERE capata » (Matei 7:7-8) 

Rugaciunea cu credinta, este rugaciunea afirmativa, pozitiva, cea care  marturiseste, 

recunoaste ca adevarate cuvintele si promisiunile lui Dumnezeu. 

 Iata câteva sfaturi ale lui Isus : 

 « Când va rugati, sa nu bolborositi aceleasi vorbe, ca pagânii, carora li se pare 

ca daca spun o multime de vorbe vor fi ascultati. Sa nu va asemanati cu ei ; caci Tatal 

vostru stie de ce aveti trebuinta, mai înainte ca sa-I cereti voi. » (Matei 6:7-8) 

 « Când te rogi, intra în odaita ta, încuie-ti usa si roaga-te Tatalui tau care este în 

ascuns ; si Tatal tau care vede în ascuns, îti va rasplati. » (Matei 6:6) 

Daca simtiti nevoia sa va rugati cu altii, iata o promisiune a Domnului : 

 « Daca doi dintre voi se învoiesc pe pamânt sa ceara un lucru oarecare, le va fi 

dat de Tatal Meu care este în ceruri. » (Matei 18:19) 

 Si nu uitati, ca Isus a asigurat aceasta : 

 « Acolo unde sunt doi sau trei adunati în Numele Meu, sunt si Eu în mijlocul 

lor. » (Matei 18:20) 

 Dupa rugaciune, asteptati-va sa primiti vindecarea bolii, deoarece 

ascultarea rugaciunii v-a fost promisa. Bazati-va cu încredere pe aceasta 

asigurare. 
 Intr-o zi, un tigan, pe nume Tchiquete este îngrijorat ca fiica lui s-a înbolnavit.  

Fetita era în pat si avea febra. Tchiquete a auzit despre Isus care vindeca bolnavii. 

Lânga el locuia un crestin care se numea Pascal. Deci, el se duce sa-l caute pe Pascal 

pentru a-i cere sa se roage pentru fetita sa. Pascal nu este predicator, ci pur si simplu 

un adevarat ucenic al  lui Isus. El îi spune lui Tchiquete : « Ne vom ruga împreuna si 

vei vedea cum Isus va veni si-ti va vindeca fetita. » Ei îngenuncheaza la picioarele 

patului bolnavei si Pascal se roaga lui Dumnezeu cu cuvintele lui obisnuite, pentru 

vindecarea fetitei. Dupa acest moment de închinare, fetita simte ca este vindecata si 

se ridica. In naivitatea sa, Tchiquete îsi spune : « Cum a putut Isus sa vina în caravana 

mea? Nu l-am vazut si totusi El mi-a vindecat fetita. » 

 Isus este invizibil, dar prezent cu adevarat atunci când doi se reunesc pentru a 

se ruga în Numele Sau. 

 As putea sa mai dau si alte exemple de vindecari. Ceea ce este important, este 

sa adresam lui Dumnezeu cererile noastre, simplu si cu credinta. 

 

2. PUNEREA MAINILOR 

 

  Credinta bolnavului, trebuie ajutata pentru a se manifesta. Ajunge sa observam 

în ce fel Isus însusi a actionat pentru a vindeca bolnavii. El a întrebuintat diferite 

metode, dar cel mai des, El a practicat PUNEREA MAINILOR. 

 « La asfintitul soarelui, toti cei ce aveau bolnavi atinsi de FELURITE BOLI, îi 

aduceau la El. EL ISI PUNEA MAINILE peste fiecare dintre ei si-i vindeca. » 

(Luca 4:40) 

 La Nazaret « SI-A PUS MAINILE peste câtiva BOLNAVI si I-a vindecat. » 

(Marcu 6:5) 

 « Isus a INTINS MANA, s-a atins de el (lepros) si i-a zis : „Da, voiesc, fii 
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curatat” » (Luca 5:13) 

 Isus a zis : « Femeie, esti dezlegata de neputinta ta. Si-a INTINS MANA 

PESTE EA ; îndata s-a îndreptat si slavea pe Dumnezeu » (Luca 13:12) 

 Tot ceea ce a facut Isus, a poruncit apostolilor de a-l face la fel în Numele 

Sau. 

 « Duceti-va în toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.... . Iata 

semnele care vor însoti pe cei ce vor crede în Numele Meu : în Numele Meu vor 

scoate dracii; vor vorbi în limbi noi.... VOR  PUNE MAINILE PESTE BOLNAVI, 

si bolnavii se vor însanatosi. » (Luca 16:15-18) 

 Aceasta promisiune de vindecare a bolnavilor prin punerea mâinilor în Numele 

lui Isus este nelimitata în timp, în afara de cea a existentei pe pamânt, pentru cei ce 

VOR CREDE. Atâta timp cât va dura harul, binecuvântarile se vor întinde peste toti 

cei ce se încred în Domnul. 

 Ascultatori poruncii Stapânului lor, apostolii au practicat PUNEREA 

MAINILOR. 

 « PRIN MAINILE apostolilor se faceau multe semne si minuni în norod.... . 

Multimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din cetatile vecine, si aducea pe cei 

bolnavi si pe cei chinuiti de duhuri necurate; si TOTI SE VINDECAU » (Fapte 5:12 

si 16) 

        Saul a vazut în vedenie pe un om, numit Anania « intrând la el si PUNANDU-SI 

MAINILE peste el ca sa-si capete vederea. » (Fapte 9:12) 

 Paul s-a dus la tatal lui Publius « S-a rugat, SI-A PUS MAINILE peste el si l-a 

vindecat. » (Fapte 28:8) 

 Deci este normal si biblic de a pune mâinile peste bolnavi. Nu ezitati sa 

cereti unui servitor al lui Dumnezeu care crede în vindecarea divina, punerea mâinilor 

peste voi. Nu servitorul este acela care vindeca, ci Isus Hristos. Totusi mâna lui Isus 

însoteste mâna servitorului lui Dumnezeu. In momentul când vi se pun mâinile, 

încredeti-va în aceasta promisiune « bolnavii vor fi vindecati ». Isus a promis-o. 

Cuvântul «  poate » nu exista în limbajul lui Isus. 

 Bucurati-va si multumiti lui Isus, caci promisiunea de vindecare este sigura. 

 In timpul unei reuniuni evanghelice, dupa anuntarea mesajului de mântuire în 

Isus Hristos, am invitat bolnavii sa vina în fata pentru punerea mâinilor, în vederea 

vindecarii. Intre ei, era o femeie al carui brat era acoperit de ulcere. Boala i-a mâncat 

pielea pâna la os. Era groaznic de vazut. Eu mi-am pus mâinile peste ea în Numele lui 

Isus Hristos, rugându-ma lui Dumnezeu sa o vindece. 

 Opt zile mai târziu, am trecut prin cartierul sau si am vazut-o lucrând în 

gradina casei sale. Ea a venit spre mine si am întrebat-o cum o duce cu sanatatea. Ea 

mi-a aratat mâna, care acum era în întregime vindecata. Carnea îi devenise ca a unui 

copil nou nascut ! 

 Când Hristos vindeca, El vindeca în întregime. 

 Alta data m-au sunat niste parinti. Unul dintre copiii lor era grav bolnav de 

meningita. Când am ajuns la ei, acestia nu erau acasa, fiind plecati în oras sa caute o 

masina a salvarii pentru a duce copilul la spital. Copilul era acasa cu bunica care se 

gasea lânga patul lui. Copilul a vomitat, era palid si-ti insufla mila. Impreuna cu 

bunica sa, am îngenuncheat la picioarele patului si ne-am rugat. Eu mi-am pus 



14 

mâinile peste copil în Numele lui Isus, apoi am plecat. Parintii au revenit cu salvarea 

si l-au dus la spital. Când medicii l-au examinat, nu au mai vazut nici o urma de 

boala, caci Domnul l-a vindecat. 

 Isus Hristos va iubeste si El doreste sa va vindece. Aveti încredere în ceea 

ce a promis în Cuvântul Sau, si spuneti ca femeia care a atins marginea poalei 

lui Isus : « Voi fi vindecata ». Prin punerea mâinilor, voi faceti ca aceasta femeie, 

un act de credinta pentru  a atinge pe Isus care însoteste pe servitorul lui 

Dumnezeu. 

 

 3.  UNGEREA CU UNTDELEMN 

 

 Când a trimis Isus pe apostoli doi câte doi pentru a predica prin sate, este scris 

ca « UNGEAU CU UNTDELEMN pe multi bolnavi si-i vindecau » (Marcu 6:13) 

 Mai târziu, apostolul Iacov, a dat instructiuni în legatura cu ungerea cu 

untdelemn a bolnavilor pentru a fi vindecati si nu pentru a pregati « muribundul » sa 

treaca în vesnicie. Nu este vorba despre O UNGERE EXTREMA, ci de O UNGERE 

pentru a fi VINDECAT ! 

 « Este vreunul dintre voi bolnav ? Sa cheme pe prezbiterii bisericii ; si SA  SE  

ROAGE pentru el, dupa ce-l vor UNGE CU UNTDELEMN în Numele Domnului. 

Rugaciunea facuta cu credinta va mântui pe cel bolnav, si Domnul îl va însanatosi. » 

(Iacov 5:14-15) 

 Aceasta practica se facea în cadrul comunitatii crestine numita biserica sau 

adunare. De aceea se spune ca trebuie facut apel la cei « batrâni », adica la pastor, la 

conducatorii bisericii. 

 Pe când eram pastorul unei biserici, un crestin a venit noaptea si m-a trezit, 

rugându-ma sa vin sa fac ungerea cu untdelemn sotiei sale, care brusc a început sa 

aiba dureri mari de inima. Când am ajuns la ei acasa, sotia era în mari crize si suferea 

mult. Am îngenuncheat la picioarele patului împreuna cu sotul ei, si ne-am rugat, apoi 

i-am facut ungerea cu untdelemn în Numele Domnului. Imediat au lasat-o durerile si 

ea a fost complect vindecata. Totodata, raul nu i-a mai revenit. Promisiunea este 

sigura : Domnul v-a însanatosi pe bolnav ! » 

 Aveti încredere ! Daca credinta are nevoie sa se exprime printr-o actiune, 

înseamna ca toate actiunile exterioare, neânsotite de credinta sunt zadarnice. 

 « Mijloacele » nu vindeca, ci ajuta la împlinirea actului de credinta, a-si 

manifesta credinta, a accepta vindecarea promisa de Domnul. 

 Rugati-va, faceti ungerea cu untdelemn, cu credinta ca vindecarea, câstigata 

prin ranile lui Isus, este a voastra. 

  

 Credeti acum si veti primi imediat ! 
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VINDECAREA  IMEDIATA 

PRIN  MANIFESTAREA  CREDINTEI 
 

 

 

 Voi cunoasteti patru lucruri : 

 

1. - Dorinta lui Isus este de a va vindeca. 

2. - Aveti vindecarea în ranile Sale. 

3. - Isus a promis de a va vindeca pentru NUMELE LUI. 

4. - Rugaciunea cu credinta, va vindeca pe cel bolnav. 

 

 Acum trebuie sa intrati practic în posesia eliberarii si sa actionati conform 

credintei voastre. 

 Câteodata, Isus cerea bolnavilor de a actiona : 

– « Intinde-ti mâna » spune Isus, omului cu mâna uscata, si mâna i-a fost 

vindecata. (Marcu 3:5) 

– « Scoala-te, ridica-ti patul si umbla », spuse Isus slabanogului, si îndata omul 

acela s-a facut sanatos » (Ioan 5:8-9) 

 Imediat ce v-ati rugat, a-ti primit punerea mâinilor, sau ungerea cu untdelemn, 

multumiti lui Dumnezeu pentru vindecarea voastra si puneti-va credinta în actiune, 

asa cum a cerut Isus altadata bolnavilor sa o faca. Faceti acum, ceea ce erati 

incapabili sa faceti, înainte de a crede. 

 Daca aveti reumatism, miscati membrele care sufera, laudând pe Domnul Isus, 

si credeti ca El a luat durerile voastre. Daca suferiti de ochi, sau daca nu vedeti bine, 

scoateti-va ochelarii, cititi fara ei ; uitati-va în jur. Gânditi-va ca Domnul Isus a luat 

TOATE BOLILE, deci si a voastra prin ranile Sale. Daca una din membrele voastre e 

paralizata, serviti-va de ea imediat. Faceti-o sa functioneze IMEDIAT, în NUMELE 

lui Isus, crezând ca infirmitatea a fost luata de Isus, si în consecinta învinsa. Daca 

urechile voastre sunt surde, lasati sa cada ceva la pamânt, si ascultati. Daca plamânii 

va sunt bolnavi, respirati profund acum, în Numele lui Isus. Laudati pe Domnul 

pentru promisiunile Sale de vindecare. 

 Actionati dupa Cuvântul lui Dumnezeu. Aratati-va credinta. Luati în 

posesie vindecarea promisa. Vindecarea imediata este la îndemâna voastra. 
 Nu ascultati de glasul diavolului care vrea sa va faca sa credeti contrarul. Isus 

nu a spus El oare celor doi orbi : 

 « FACA- VI-SE DUPA CREDINTA VOASTRA ! » (Matei 9:29), si ochii lor  

s-au deschis. 

Credinta lor era simpla. Isus i-a întrebat : « Credeti ca pot face lucrul acesta ? » si ei 

au raspuns : « DA, DOAMNE » (Matei 9:28). 
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 Ca si ei, spuneti Domnului « DA, DOAMNE, EU CRED CA TU POTI SA MA 

VINDECI IMEDIAT ! » 

 

O  BOALA  A  SECOLULUI : 

DEPRESIUNEA  NERVOASA 
 

 

 

 Aceasta boala este tot mai frecventa, în lumea noastra agitata. Daca sunteti 

depresivi, sa stiti ca este un mesaj de speranta pentru voi, în Biblie. 

 Când va simtiti inima sub povara unei greutati, astfel ca viata va devine 

imposibila, când vi se pare ca sunteti prinsi ca într-o menghina, care va strânge asa de 

tare, ca nu mai gasiti iesire din încurcatura, sa stiti ca vindecarea divina este posibila. 

Aveti impresia ca sunteti suspendati deasupra unei prapastii fara fund, fara a avea de 

ce va agata. Aveti în inima un gol asa de mare care va îngrozeste ca nu puteti iesi din 

starea voastra întunecata. 

 Groaza va strapunge. Si totusi, salvarea este la usa voastra. Isus Hristos, a 

cunoscut spaima în gradina Ghetsimani. (Marcu 14:33) El, a luat asupra Lui 

amaraciunile voastre pentru a va elibera si va adreseaza aceasta invitatie urgenta : 

 « Veniti LA MINE, toti cei truditi si împovarati, si Eu va voi da odihna » 

(Matei 11:28) 

Noi nu suntem creati pentru oboseala. Prin Isus noi putem sa fim puternici si tari. 

Acelora, care sunt fara putere, epuizati, învinsi de viata, El da « odihna », « pacea 

interioara », « curajul de a trai ». In El se gaseste un principiu generator, care suprima 

decaderea morala si fizica. Isus spune adevarat « VENITI LA MINE ». El este 

aproape de voi, dispus de a va ajuta. Va este suficient de a îngenunchea la picioarele 

Lui, de a asculta cuvintele Sale si de a crede. 

 Lui Marta, care l-a primit în casa ei, Isus îi spune : «  Marto, pentru multe 

lucruri te îngrijorezi si te framânti tu.... » (Luca 10:41). El a sfatuit-o sa faca ca si 

sora sa, adica sa se aseze la picioarele Sale si sa asculte o clipa Cuvântul Sau. 

 Isus este aproape de voi, doritor sa va ajute. Va recomand sa cititi si sa 

învatati câteva texe biblice de încurajare, de a le sublinia cu rosu în Biblia 

voastra, si sa le recititi, caci trebuie sa va umpleti inima cu cuvintele 

încurajatoare ale Bibliei. 
 Nu voi cita decât trei, dar citind Biblia veti descoperi multe altele. 

 

Isaia 41:10 

 « Nu te teme, caci Eu sunt cu tine ; 

 Nu te uita cu îngrijorare 

 Caci Eu sunt Dumnezeul tau ; 

 Eu te întaresc, tot Eu îti vin î ajutor. 

 Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. » 

 

Evrei 13:5 
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 Dumnezeu însusi a spus : 

 « Nicidecum n-am sa te las, 

 Cu nici un chip nu te voi parasi. » 

 

1Petru 5:7 

 « Aruncati asupra Lui 

 TOATE INGRIJORARILE VOASTRE, 

 Caci El însusi îngrijeste de voi. » 

 

 Aceste cuvinte sunt pentru voi personal. Ele sunt pentru cei ce cred în Isus 

Hristos. Eliminati gândurile negative care va slabesc rezistenta inimii, acest muschi 

care este cel mai puternic din trupul vostru si înlocuiti-le cu cuvinte biblice. 

 Evitati plângerile, starile de delasare « eu sunt prea obosit, am prea multe de 

facut, nu mai pot... ». Lasati-va purtati de curentul dragostei si al binecuvântarii lui 

Dumnezeu. Si când vi se pare ca nu mai este nici o iesire la problemele voastre si ca 

sunteti cuprinsi de frica, de nervozitate, de regrete, de tensiuni, lasati pe Dumnezeu sa 

lucreze : 

 Biblia spune : « ARUNCATI asupra Lui toate îngrijorarile voastre. » 

(1Petru 5:7) Faceti-o cu adevarat. Nu va mai uitati cu îngrijorare. Ca în Evrei 

12:2 

 « SA NE UITAM TINTA LA CAPETENIA SI DESAVARSIREA 

CREDINTEI NOASTRE, ADICA LA ISUS » 

 

 

 

 

VICTORIA  LUI  ISUS  HRISTOS 

ASUPRA  LUCRARII  DIAVOLULUI 
 

 

 

 

 Isus Hristos a fost trimis pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Venind în lume, 

El a zis :  « Iata-Ma.... , vin sa fac voia Ta Dumnezeule ! » (Evrei 10:7 si Ioan 6:38) 

 Pe când a vindecat Isus orbul din nastere, El a spus : « S-a nascut asa ca sa se 

arate în el lucrarile lui Dumnezeu. Trebuie sa lucrez, lucrarile Celui ce M-a trimis. » 

(Ioan 9:3-4) 

 Lucrarile de vindecare pe care Le facea, marturiseau ca Dumnezeu L-a trimis. 

« Umbla din loc în loc, facea bine si vindeca pe toti cei ce erau APASATI de diavolul 

caci Dumnezeu era cu El. » (Fapte 10:38) 

 Deci, boala nu este voia lui Dumnezeu. Daca bolnavul crede ca ea este de 

origine divina, este normal ca el ezita sa ceara lui Dumnezeu, vindecarea unui rau, 

trimis de El ! De câte ori nu am auzit noi, de persoane foarte slabite, pe patul de 

suferinta, spunând : « Ce am putut oare sa fac Bunului Dumnezeu, pentru ca El sa ma 
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faca sa sufar astfel ? » Un Dumnezeu bun, nu poate sa va faca sa suferiti. Totusi, 

multi cred ca boala este o pedeapsa a lui Dumnezeu si nu gasesc absurd sa spuna 

prietenului sau bolnav : « Daca suferi astfel, este dovada ca Dumnezeu te iubeste, 

caci El pedepseste pe cel ce-l iubeste. » La asa cuvinte nebune, un bolnav a raspuns : 

« Dumnezeu ar face bine sa ma iubeasca mai putin. » 

 Isus îsi arata dragostea Sa fata de noi, prin VINDECARE si nu prin BOALA. 

Când surorile lui Lazar, au trimis sa spuna lui Isus : « Doamne, iata ca cel pe care Tu 

îl iubesti este bolnav », asta însemna pur si simplu : « pentru ca Tu îl iubesti pe Lazar, 

vino si vindeca-l, caci este bolnav » si nu ca « el este bolnav, pentru ca Tu îl iubesti! » 

 La începutul creatiei, Adam avea un trup de o frumusete si perfectiune fara egal 

El nu a cunoscut nici boala nici infirmitatea. Dupa ce a calcat porunca divina, au 

aparut consecintele neascultarii : « suferinta, durerea, blestemul, truda. » (Geneza 

3:16-18) Trebuie sa presupunem ca Dumnezeu a vrut sa pedepseasca pe Adam prin 

boala ? Departe de asta, Dumnezeu a anuntat pur si simplu lui Adam si Eva ca prin 

impunerea vointei lor, contrar celei lui Dumnezeu, ei au distrus în întregime legatura 

de armonie cu Dumnezeu.                                                                                                          

 Incalcarea legii divine este la baza suferintei umane. 

 Dezechilibrul pe plan moral – dezordine, numita pacat – a avut ca si consecinta 

dezordinea fizica, numita boala. 

 « Diavolul pacatuieste de la început ». (1Ioan 3:8) El a însamântat pacatul în 

inima omului si « printr-un singur om a intrat pacatul în lume, si prin pacat a intrat 

moartea ». (Romani 5:12) Urmarea este ca boala s-a întins peste toti oamenii, chiar si 

peste cei ce nu pacatuisera printr-o calcare de lege asemanatoare cu a lui Adam 

(Romani 5:14). De aceea « toata lumea zace în cel rau » (1Ioan 5:19). 

 Dorinta diavolului este de a ne face sa suferim, de a ne apasa prin boala, pe 

când voia lui Dumnezeu este din contra, de alinare, de eliberare , de a VINDECA 

omul. 

 Stiintific, se explica ca boala este provocata de microbi, anumiti virusi, de 

diferite leziuni, boli ereditare, etc. 

 Este evident ca Satana nu este tot timpul agentul DIRECT al tuturor acestor 

boli ale individului, dar în general , el este artizanul. 

 Trupul nostru este minunat. El duce o lupta uriasa si continua împotriva 

invaziei si instalarii bolii. Dumnezeu i-a plasat o organizare de auto-aparare si de 

reconstructie, care umple de uimire pe cei care i-au patruns secretele. Este suficient 

de a aminti cei zece milioane de nervi care sunt permanent mobilizati pentru a 

semnaliza toate perturbatiile, si cei opt sute ganglioni împrastiati în tot corpul, în 

punctele strategice, pentru a servi de baraj infectiilor. Am putea sa vorbim si despre 

toata munca înfaptuita de minunatele organe cu care Dumnezeu a alcatuit corpul 

nostru si sa ne minunam de functionarea lor. Sa zicem numai ca aceste legi de aparare 

si de vindecare fac dovada interesului lui Dumnezeu pentru sanatatea noastra. 

 Dumnezeu a dat omului inteligenta de a descoperi minunata organizatie fizica a 

corpului sau, si deci este legitim ca doctorul sa fie servitorul legii naturii si sa-l 

vindece. Astfel este normal ca daca ne ranim, sa nu lasam rana murdara, sa se 

infecteze. Arta de a vindeca este deci o îndeletnicire nobila. 

 Nici Isus, nici apostolii, nu vorbesc împotriva medicilor. Nu a spus oare Isus : 
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« Nu cei sanatosi au trebuinta de doctor, ci cei bolnavi » (Matei 9:12) 

 In parabola Bunului Samaritean, Isus a aratat cum au fost îngrijite ranile. 

Ingrijirea ranii ajuta la vindecare pe cale naturala. Este datoria omului de a urma 

aceasta lege. 

 Cum sa nu ne gândim la marele doctor francez din secolul al XVI-lea, 

Ambroise Paré, care spunea cu modestie când cineva era salvat de la moarte :  « Eu   

l-am  pansat, Dumnezeu l-a vindecat » 

 Adesea, medicina este neputincioasa, ca în cazul femeii care a venit spre Isus, o 

ultima încercare, caci « ea suferise mult de la multi doctori ; cheltuise tot ce avea si 

nu simtise nici o usurare ; ba înca îi era mai rau » (Marcu 5:26) 

 

 Daca asa este cazul vostru, sa stiti ca este cineva deasupra medicilor si 

vestea buna, biblica, este ca astazi înca, 

ISUS HRISTOS, CEL INVIAT, 

VINDECA TOATE BOLILE 

 

 Deasupra stiintei umane  –  cât de admirabila ar fi ea  –  si mai departe de 

limitele acestor cunostinte, exista o posibilitate de vindecare, pentru ca : 

PENTRU DUMNEZEU, TOTUL ESTE POSIBIL 

 

 

 

 

 

SUVERANITATEA  LUI  DUMNEZEU 

 

 

 
 « Este vreunul printre voi bolnav ? » (Iacov 5:14) 

Scriind aceasta, apostolul Iacov, recunoaste ca crestinii deasemenea pot sa se 

îmbolnaveasca. Noi suntem toti implicati. 

 Pavel a trebuit sa-l lase pe Trofim bolnav, la Milet. Totusi, Dumnezeu a facut 

prin mâinile lui Pavel numeroase miracole ! Deci putem sa ne gândim ca pâna la 

urma Trofim a fost vindecat, cum a fost cazul lui Epafrodit, care a fost bolnav, 

aproape pe moarte. Era deasemenea, un tovaras de lucru al lui Pavel. « Dumnezeu a 

avut mila de el si l-a vindecat. » (Filipeni 2:27) 

 Faptul ca suntem crestini nu ne da imunitate la boli. Boala este un rau al 

rasei umane. 
 Deseori exista mistere în : 

SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU 

Nu cunoastem motivele pentru care Dumnezeu nu a vindecat imediat pe tovarasii lui 

Pavel si din ce cauza prorocul «  Elisei s-a îmbolnavit de o boala de care a murit ». 

(2Imparati 13:14) 

 Aceste cazuri particulare, nu umbresc cu nimic valoarea promisiunilor lui 



20 

Dumnezeu de a vindeca. Din potriva, prin exceptia lor ele confirma principiile biblice 

si anume ca : 

ISUS HRISTOS A VENIT SA FACA VOIA LUI DUMNEZEU, VINDECAND 

BOLNAVII, si ca aceasta dorinta nu s-a schimbat. 

 Daca vindecarea întârzie sa vina, sa nu ne clasam automat în cazurile 

exceptionale, ci sa continuam sa asteptam cu încredere. Apostolul Pavel s-a supus la 

Cuvântul lui Dumnezeu : « Harul Meu îti este de ajuns » (2Corinteni 12:9) 

 Daca, nu avem o descoperire particulara, trebuie sa perseveram în 

rugaciune si credinta, bazându-ne pe promisiunile lui Dumnezeu de a ne 

vindeca. Credinta crestina ne îndeamna sa credem. Ea este opusul resemnarii. 

 « Daca a facut pacate, îi vor fi iertate » (Iacov 5:15). Apostolul Iacov a pus 

marturisirea pacatelor în legatura cu boala, folosind conditionalul. Aceasta înseamna 

ca trebuie sa ne ferim de a judeca pe altii. Faptul de a pune boala pe seama pacatelor 

personale este o atitudine dezaprobata în Cuvântul lui Dumnezeu. Revine persoanei, 

de al marturisi. Absenta vindecarii nu este neaparat cauzata de pacat. Deseori crestini 

si crestine sunt atinsi de boala, chiar daca duc o viata crestina ireprosabila. 

 Totusi voia lui Dumnezeu este de a vindeca. Aceasta, este pusa clar în lumina 

prin textul : « DOMNUL IL VA INSANATOSI » (Iacov 5:15) 

 Asteptati-va deci acum la MIRACOLUL VINDECARII DIVINE. 

 

 

 

SLABICIUNEA  CORPULUI 

IMPORTANTA  SUFLETULUI 
 

 

 

  

 O data vindecat, sa nu uitam ca aceasta este doar pentru un timp. Corpul nostru  

- chiar sanatos – nu are garantia unei perioade vesnice pe pamânt. Corpul vindecat 

este supus putreziciunii. El se uzeaza, se  « distruge », cum ne aminteste apostolul 

Pavel în 2Corinteni 4:16 si 5:9 

 Un alt corp îl va înlocui în momentul revenirii lui Isus Hristos. Este scris : 

« Trupul este semanat în putrezire si învie în neputrezire ; este semanat în ocara si 

învie în slava ; este semanat în neputinta si învie în putere » (1Corinteni 15:42-43) 

 « Cetatenia noastra este în ceruri, de unde si asteptam ca Mântuitor pe Domnul 

Isus Hristos. El va schimba trupul starii noastre smerite si-l va face asemenea trupului 

slavei Sale » (Filipeni 3:20-21) 

 Aceasta speranta este a urmasilor lui Isus Hristos. In afara acestei lumi vizibile, 

se gaseste o lume invizibila. De aceea va invit sa va bazati credinta în Isus Hristos, 

primindu-L nu numai ca Salvator al trupului, ci de asemenea ca SALVATOR al 

sufletului vostru. 

 Dupa ce ati fost vindecati, fiti recunoscatori ca si leprosul care vazându-se 

vindecat, a cazut cu fata la picioarele lui Isus, multumind si glorificând pe Dumnezeu 
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cu glas tare. (Luca 17:15-16) 

 La fel cum credeti ca prin ranile Sale aveti vindecare, credeti ca El a purtat 

pacatele voastre în trupul Sau pe Cruce, pentru a le sterge si ierta. 

 Alipiti-va de Isus Hristos. Iubiti-L si urmati-L prin credinta. El va fi cu voi în 

toate zilele, dupa promisiunea Sa si va veghea peste voi. (Matei 28:20 si Ioan 10:28) 

 

 

 

 

 

 

Iata o adresa unde veti întâlni predicatori 

care se roaga pentru bolnavi si îsi pun mâinile 

în Numele lui Isus Hristos, pentru vindecarea lor 
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