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Biserica Râul Vieţii

Lecţii de celulă

Lecţia nr. 1
Pe câţi îi vindecă Dumnezeu? Rezolvarea îndoielii
„...Voi depărta boala din mijlocul tău… Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin” (Exod 23:25‐26).
„... Eu sunt Domnul care te vindecă” (Exod 15:26).
Până nu eşti pe deplin convins că Dumnezeu vrea ca tu să fii sănătos, întotdeauna va exista o
îndoială în mintea ta legată de primirea vindecării. Câtă vreme există această îndoială în mintea ta,
credinţa nu se poate dezvolta. Credinţa este pista pe care vindecarea este lansată; este atitudinea
inimii care Îi face plăcere lui Dumnezeu. „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine
se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce‐L caută” (Evrei 11:6).
De îndată ce oamenii devin deplin convinşi că Dumnezeu doreşte să îi vindece şi că nu este voia
Lui ca ei sa fie bolnavi, aproape imediat primesc vindecarea când cineva se roagă pentru ei, dacă nu
chiar înainte de rugăciune. Cunoaşterea voii lui Dumnezeu cu privire la boală pregăteşte terenul de
pe care credinţa desăvârşită poate acţiona.
Discutaţi despre dezvoltarea încrederii în Dumnezeu, în caracterul Lui şi în Cuvântul Său,
conform textelor următoare: Numeri 23:19, 1 Împăraţi 8:56, Psalmul 119:89.
„Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să‐l împlinesc” (Ieremia 1:12). Cuvântul „a veghea”
provine din traducerea din original a termenului ebraic „shaqad,” care înseamnă „a purta de grijă, a
proteja, a sta în spatele cuiva în scopul susţinerii.” În toată puterea Sa nelimitată, Dumnezeu stă în
spatele Cuvântului Său, pentru a‐l îndeplini.
Citate:
1. F.F. Bosworth: „Nu te îndoi cu privire la Dumnezeu. Dacă trebuie sa te îndoieşti cu privire la
ceva, îndoieşte‐te de îndoielile tale, deoarece pe ele nu te poţi baza, însă nu te îndoi niciodată cu
privire la Dumnezeu sau la Cuvântul Său.”
2. D.L.Moody: „Este vreun motiv pentru care nu ar trebui să ai credinţă în Dumnezeu? Şi‐a
călcat Dumnezeu vreo promisiune? Pot înfrunta orice necredincios care arată cu degetul o
promisiune a lui Dumnezeu pe care El a făcut‐o şi a eşuat în a o împlini.”
Satan este mincinos (Ioan 8:44). Diavolul neagă Cuvântul lui Dumnezeu, strecurând îndoieli,
răzvrătire şi necredinţă în sufletele oamenilor. Satan promite totul, dar şi‐a călcat fiecare promisiune
pe care a făcut‐o.
Discuţie: Ce minciuni sădeşte cel rău în minţile oamenilor pentru a‐i împiedica să primească
vindecarea? Există minciuni provenite din necunoştinţă, dar şi minciuni provenite dintr‐o teologie
greşită. Discutaţi despre calitatea lui Dumnezeu de a fi „nepărtinitor” sau de „a nu caută la faţa
omului” în domeniul vindecării.
Dumnezeu S‐a recomandat pe Sine ca fiind Vindecătorul poporului Său: „Eu sunt Domnul care te
vindecă” (Exod 15:26). Când a rostit aceste cuvinte S‐a adresat unei audienţe de trei milioane de
oameni (Exod 12:37). Toţi cei care au auzit acest adevăr au fost vindecaţi: „De asemenea i‐a scos afară
cu argint şi aur; şi nu a fost nimeni fără vlagă printre triburile lor” (Psalmul 105:37, versiunea Fidela).
Tradiţia Îl numeşte pe Dumnezeu: „Am fost,” dar Numele Lui este veşnic „Eu sunt.” Biblia spune:
„Aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră” (Marcu 7:13, versiunea Cornilescu). Acelaşi
verset a mai fost tradus astfel: „Făcând fără efect Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră...”
(Marcu 7:13, versiunea Fidela). Cuvântul „tradiţie” provine din traducerea din original a termenului
grecesc „paradosis.” În numerologia Bibliei, cercetătorii au descoperit că o semnificaţie aparte a
cuvintelor este dată de suma numerelor asociate fiecărei litere (în ebraică, fiecare literă este şi o cifră,
iar în greacă fiecărei litere îi este asociată o cifră, n.tr.). În acest caz, suma numerelor asociate fiecărei
litere greceşti din componenta cuvântului „paradosis” este 666. Să ne scuturăm de orice tradiţie care
reprezintă un atentat la caracterul lui Dumnezeu. Este plăcerea Lui să te vindece şi să te facă să trăieşti
în sănătate divină!
Timp de rugăciune: Slujiţi‐vă unii altora în vindecare divină în Numele lui Isus!
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Lecţia nr. 2
Vindecarea este pentru toţi
Cea mai mare bariera în calea dezvoltării şi exercitării credinţei în viaţa multora care caută
vindecarea constă în nesiguranţa instalată la nivelul minţii lor cu privire la voia lui Dumnezeu de a‐i
vindeca pe toţi. Este imposibil să revendici prin credinţă o binecuvântare de care nu eşti sigur că ar
putea fi oferită de Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu pot fi revendicate numai de oamenii
care cunosc voia lui Dumnezeu, au încredere în ea şi acţionează pe baza ei.
Citeşte Testamentul
Daca vrem să ştim ce moştenire a lăsat o persoană în mod legal după plecarea ei în veşnicie,
citim testamentul încheiat de acea persoană. Dacă vrem să cunoaştem voia lui Dumnezeu într‐o
anumită privinţă, citim Testamentul lăsat de El. Creştinii care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu sunt
plini de nesiguranţă şi de neîncredere cu privire la caracterul lui Dumnezeu, sau se refugiază într‐o
siguranţă firească de sine.
Testamentul reprezintă ultima dorinţă a unei persoane. Biblia conţine ultima dorinţă, respectiv
testamentul lui Dumnezeu, în care El ne lasă drept moştenire binecuvântările mântuirii. Din moment
ce reprezintă ultima Sa dorinţă, tot ce este scris sau spus ca venind de la El mai târziu, în contradicţie
cu ce este stipulat în Testament, reprezintă un fals.
Daca sănătatea ne‐a fost lăsată de Dumnezeu prin clauza testamentară, a spune că Dumnezeu
nu este dispus să ne vindece pe toţi echivalează cu modificarea Testamentului după moartea lui Isus
Cristos, care este autorul Testamentului, ceea ce este un delict. Isus nu este doar autorul
testamentului, ci prin prisma învierii Sale, El este şi mediatorul sau mijlocitorul Testamentului.
Citiţi Evrei 9:15 si Evrei 12:24.
Isus este şi avocatul nostru. El nu ne deposedează de moştenirea noastră, aşa cum fac unii
avocaţi seculari. El este reprezentantul nostru legal la dreapta lui Dumnezeu.
Citiţi 1 Ioan 2:1‐2.
Isus a fost expresia vie a voii lui Dumnezeu pe pământ.
Citiţi Ioan 6:38 şi discutaţi despre modul în care a exprimat Isus în vorbire şi în fapte voia lui
Dumnezeu.
Corectarea nesiguranţei
În Marcu 1:40‐42, un lepros se apropie de Isus pentru a fi vindecat şi Îl abordează astfel în
Marcu 1:40: „Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” Isus îi răspunde simplu: „Da, voiesc, fii curăţit.”
Observaţi în următoarele pasaje dorinţa lui Dumnezeu de a‐i vindeca pe toţi: Iacov 5:14 şi
Numeri 21:9. Discutaţi despre semnificaţia acestor două pasaje. Cum este primită vindecarea în
fiecare dintre ele.
Când este vorba despre beneficiile lucrării mântuitoare a lui Cristos, toţi oamenii sunt egali!
Identificaţi în textele următoare expresiile care denotă faptul că Dumnezeu doreşte să îi
vindece pe toţi: Matei 12:15, Matei 14:36, Luca 6:19, Matei 8:16‐17.
Dumnezeu este legat de vindecarea tuturor celor bolnavi prin legământ. Vindecarea din
perspectiva Lui este holistică: trup, suflet şi duh. Citiţi Psalm 89:34.
Timp de slujire în vindecare: Citiţi Luca 4:40 şi rugaţi‐vă unii pentru alţii, slujindu‐vă în
vindecare în Numele lui Isus.
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Lecţia 3
Motive care stau la baza credinţei
Vindecarea era parte integrantă a Vechiului Legământ.
Exod 15:26: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face
ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi
lovi cu niciuna din bolile cu care i‐am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă.”
Textul din originalul ebraic afirmă: „Nu voi permite ca niciuna dintre bolile pe care le‐am
permis asupra egiptenilor sa vina asupra ta.” Acest legământ este repetat la încheierea celor
patruzeci de ani de călătorie prin pustiu.
De‐a lungul istoriei lor, în boală sau epidemie, poporul Israel s‐a întors la Dumnezeu cu
pocăinţă şi cu mărturisirea păcatelor şi a primit vindecarea ca răspuns la rugăciunea lor. Dacă
vindecarea ca răspuns la rugăciune a fost modalitatea de lucru a lui Dumnezeu sub Vechiul
Legământ, cu atât mai mult este modul Lui de operare sub Noul Legământ.
Împlinirea voii lui Dumnezeu
Vindecările pe care Isus le‐a făcut nu au avut ca scop doar demonstrarea divinităţii Sale, ci şi
împlinirea trimiterii Lui de a face voia lui Dumnezeu.
Evrei 10:7: „Iată‐Mă ..., vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
Isus însuşi a fost revelaţia voii Tatălui. El a înfăptuit voia lui Dumnezeu.
Timp de discuţie: Răspunde la întrebarea: Care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine?
Identifică domenii în viaţă în care ai înţeles limpede care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine.
Cum ai primit revelaţia voii lui Dumnezeu. Identifică un domeniu din viaţa ta în care ai nevoie de
înţelegerea voii lui Dumnezeu.
Isus a împlinit voia Tatălui de a‐i vindeca pe oameni, iar „El este Acelaşi, ieri, azi şi în veac”
(Evrei 13:8). Acelaşi Isus care îi vindeca pe toţi cei care veneau la El i‐a însărcinat pe ucenicii Săi să
vindece bolnavii, mai mult, a menţionat ca un semn distinctiv al celor ce vor crede în Numele Lui va fi
vindecarea bolnavilor.
Marcu 16:17, 18: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu ... îşi vor
pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.”
Însărcinarea de a vindeca bolnavii nu a fost niciodată revocată de Isus!
Decide să exersezi vindecarea bolnavilor săptămânal, chiar zilnic! Vindecarea bolnavilor face
parte din moştenirea ta în Cristos!
Este important să dezvoltăm atitudinea de compasiune, de milă, pe care Isus a avut‐o faţă de
bolnavi. În Scriptură, substantivul RACHAMIN este tradus atât prin „milă,” cât şi prin „compasiune.”
Verbul grecesc ELEEO este tradus prin „a avea milă” şi „a avea compasiune.”
Citiţi Marcu 1:40‐42. Discutaţi despre mila, despre compasiunea care vin din Dumnezeu şi care
te motivează să îţi exerciţi credinţa pentru vindecarea omului respectiv.
Vindecarea ta şi vindecarea altora prin tine fac parte din moştenirea ta în Cristos.
Matei 8:17: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
Termenul „a purtat” implica substituţie. El nu S‐a mărginit să ne trateze cu empatie, ci a suferit
efectiv pentru bolile noastre. Dacă Cristos a purtat bolile noastre, de ce ar trebui să le mai purtăm
noi?
Timp de rugăciune: Rugaţi‐vă unii pentru alţii pentru a primi compasiune şi a dezvolta
îndrăzneala credinţei de a vindeca bolnavii.
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Lecţia 4.
Cere‐I Tatălui în Numele lui Isus
„Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:13).
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da” (Ioan 16:23).
Atunci când Isus a spus „orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu,” El ne‐a oferit un cec în alb
semnat cu Numele Său, valabil pentru toate resursele cerului şi tot ce ne‐a cerut a fost să îl
completăm cu ceea ce avem nevoie şi dorim. Ce privilegiu măreţ!
„Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan
5:14).
Dacă suferi de vreo boală sau ai pe cineva drag care suferă de vreo boală, ai dreptul să Îi ceri
Tatălui vindecarea. Cererea trebuie făcută în Numele lui Isus. Este necesară în rugăciune prezenţa
unei atitudini de credinţă.
„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi ca l‐aţi şi primit şi‐l veţi
avea” (Marcu 11:24).
Puterea Numelui lui Isus.
„Dumnezeu L‐a înălţat nespus de mult şi I‐a dat Numele care este mai presus de orice nume,
pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ (demoni)” (Filipeni 2:9‐10).
Făpturile din aceste trei lumi trebuie să se plece înaintea Numelui lui Isus. Acest Nume are
stăpânire asupra lui Satan şi asupra întregii lui împărăţii.
Smith Wigglesworth povesteşte despre slujirea în vindecare a unui om care zăcea bolnav de
tuberculoză, considerată incurabilă şi fatală la vremea aceea. În timp ce stătea la patul acestui
bolnav, împreună cu bolnavul nu au făcut altceva decât au rostit încontinuu Numele lui Isus.
Prezenţa lui Dumnezeu a început sa umple încăperea, vindecarea a curs în trupul muribundului, iar el
s‐a ridicat complet sănătos.
Apostolul Petru i‐a spus unui om paralizat de la brâu în jos: „În Numele lui Isus Cristos din
Nazaret, scoală‐te şi umblă” (Fapte 3:6), iar omul a sărit în picioare şi a început să meargă.
Apostolul Pavel s‐a adresat unui demon astfel: „În Numele lui Isus Cristos îţi poruncesc să ieşi
din ea” (Fapte 16:18). Iar femeia posedată de duhul de ghicire a fost complet eliberată.
Isus ne‐a lăsat Numele Său ca un instrument, ca un drept de moştenire. Noi avem drept legal să
facem uz de el. Lui Satan i s‐a poruncit să respecte acest Nume, care este mai presus de orice nume,
şi întreaga sa împărăţie este constrânsă să asculte porunca pe care noi o dăm în Numele lui Isus
Cristos. În Luca 10:17, citim: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”
E. W. Kenyan scrie: „Atunci când Isus ne‐a dat dreptul de a folosi acest Nume, Tatăl a cunoscut
toate implicaţiile rostirii acestui Nume în rugăciunea oricărui credincios aflat în nevoie şi întotdeauna
este bucuria Sa să îl recunoască.”
Noi ştim că Tatăl Îl ascultă întotdeauna pe Isus, iar când ne rugăm în Numele lui Isus este ca şi
când Isus Însuşi face acea rugăciune. El ia locul nostru. Răspunsul ne este trimis de Tatăl, iar nouă ne
rămâne doar să ne bucurăm.
Aplicaţie: 1) Pentru dezvoltarea siguranţei că eşti ascultat de Tatăl, rosteşte în mod repetat în
aceasta săptămână rugăciunea pe care a făcut‐o Isus: „Tată, Îţi mulţumesc că Tu întotdeauna Mă
asculţi” (Ioan 11:41‐42).
2) Întocmiţi o listă în care să includeţi fiecare o cerere în Numele lui Isus. Rugaţi‐vă în Numele
lui Isus în fiecare zi săptămâna aceasta pentru fiecare cerere trecută în listă.
Timp de mulţumire corporativă în avans, pentru împlinirea cererilor trecute în listă.
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Lecţia nr. 5. Învoirea în domeniul spiritual
Citiţi şi discutaţi despre aspecte practice ale învoirii spirituale în textele următoare: care este
scopul învoirii spirituale, ce este rugăciunea de învoire, în ce nume se învoiesc credincioşii născuţi din
nou, cine mai este prezent în cadrul părtăşiei credincioşilor?
Matei 18:19‐20: „Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un
lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi
în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”
Nu există unitate spirituală fără învoire. Iar acolo unde există unitate, puterea creşte. Explicaţi
de ce, conform textului de mai jos:
Eclesiastul 4:9‐12: „Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade, fără să aibă
pe altul care să‐l ridice! Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să
se încălzească dacă e singur? Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să‐i stea împotriva, şi
funia împletită în trei nu se rupe uşor.”
Aspectul învoirii este o necesitate zilnică în cadrul căsniciei.
Discutaţi despre consecinţele lipsei de învoire în familie, conform cu textul următor: „Merg
oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?” (Amos 3:3).
În viaţa personală trebuie să existe o învoire zilnică între tine şi Duhul Sfânt.
Citiţi şi discutaţi despre eficienta învoirii spirituale:
Deuteronom 32:30: „Cum ar urmări unul singur o mie din ei, şi cum ar pune doi pe fugă zece
mii, dacă nu i‐ar fi vândut Stânca, dacă nu i‐ar fi vândut Domnul?”
Iosua 23:10: „Unul singur dintre voi urmarea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta
pentru voi, cum v‐a spus.”
Învoirea în credinţă
În Noul Testament găsim multe exemple de oameni care, sub călăuzirea Duhului Sfânt, s‐au
învoit să lucreze împreună pentru Domnul: Barnaba şi Saul (Fapte 13:2), Petru şi Ioan (Fapte 3).
Există cazuri în care bolnavii nu au putut dezvolta ei înşişi credinţa pentru vindecare. În
asemenea cazuri, prin învoirea, în cuvinte şi în credinţă, a bolnavului cu un alt credincios, bolnavul se
poate vindeca mai uşor. Dacă persoana apăsată de boală nu este conştientă, sau este prea slăbită,
învoirea în credinţă a altor doi sau a mai multor credincioşi poate duce la vindecarea bolnavului. Cel
mai bun caz este acela în care persoana bolnavă aude Cuvântul şi îşi poate exersa în mod individual
credinţa. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17).
Credinţa personală
De fiecare dată când auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi îl tratezi cu atenţie, strângându‐l în inima ta
şi meditând asupra lui, vei dezvolta propria ta credinţă şi anume, credinţa care te va elibera. Este cel
mai bine să ai propria ta credinţă, în loc să depinzi de credinţa altuia pentru miracolul de care ai
nevoie.
Dumnezeu este interesat şi de sănătatea noastră fizică, nu numai de sănătatea noastră
spirituală. Ai un drept scriptural de a fi sănătos şi puternic.
3 Ioan 2: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să‐ţi meargă bine, şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”
Un copil al lui Dumnezeu este răscumpărat de sub blestemul Legii, din care parte componentă
este boala. Galateni 3:13: „Cristos ne‐a răscumpărat din blestemul Legii, făcându‐Se blestem pentru
noi, fiindcă este scris: «Blestemat e ordine este atârnat pe lemn!»”
Formaţi grupe de două persoane şi în timpul săptămânii practicaţi rugăciunea de învoire pentru
miracolele pe care le aşteptaţi, conform cu Matei 18:19‐20.
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Lecţia nr. 6
Iacov 5:14‐15: „Este vreunul dintre voi bolnav? Să îi cheme pe prezbiterii bisericii şi să se roage pentru
el, după ce‐l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
Rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut
păcate, îi vor fi iertate.”
Iată o promisiune fermă a Cuvântului lui Dumnezeu.
Ucenicii Domnului Isus au făcut aceste lucrări.
Marcu 6:12‐13: „Ucenicii au plecat si au propovăduit pocăinţă. Scoteau mulţi daci şi ungeau cu
untdelemn pe mulţi bolnavi şi îi vindecau.”
În Iacov 5:13.a): „Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage!” expresia „în suferinţă”
provine din verbul grecesc „kakopatheo,” care înseamnă „a suferi, a îndura lucruri rele: greutăţi,
necazuri; a fi în necazuri, a avea o afecţiune fizică, a fi în neputinţă.” Termenul se referă în special la
o neputinţă de natură fizică.
Apostolul Iacov declara cu îndrăzneală în aceste versete că vindecarea este pentru toţi, nu doar
pentru câţiva creştini favorizaţi. Orice persoană care este bolnavă are un drept biblic să îi cheme pe
prezbiterii bisericii ca să fie vindecat, iar dacă nu este mântuit, să primească mântuirea.
Iacov 5:16.b) „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Termenul „fierbinte” provine din verbul grecesc „energeo,” care înseamnă „a fi operativ, a fi în
acţiune, a manifesta putere, a lucra în favoarea cuiva, a ajuta pe cineva, a avea efect, a fi eficient, a
da la iveală activitatea cuiva, a demonstra eficienţa cuiva.”
Cum este, conform definiţiei de mai sus „rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”?
Iacov 5:16.b) (Versiunea Amplificată): „Rugăciunea din inimă, fierbinte şi perseverentă a unui
om neprihănit pune la dispoziţie (activează) o putere nemaipomenită, dinamică în acţiune.”
Citiţi din nou: Iacov 5:15.
Rugăciunea făcută cu credinţă elimină îndoiala. Acesta este tipul de rugăciune care trebuie
practicat în domeniul vindecării.
Trupul tău este al Domnului şi pentru Domnul.
Citiţi următoarele versete şi extrageţi afirmaţiile privitoare la trupul uman: Efeseni 5:23, 1
Corinteni 6:13, 1 Corinteni 6:15, 1 Corinteni 6:19‐20.
Trupul tău nu a fost creat pentru boală şi neputinţă. După cum în duhul tău nu este păcat, nici
în trupul tău nu trebuie să existe boală. Boala este păcat faţă de trup. Păcatul este boală pentru duh.
Conştientizează izbăvirea ta deplină. Asumă‐ţi libertatea în Cristos.
Galateni 5:1: „Rămâneţi, dar, tari şi nu va plecaţi iarăşi sub jugul robiei.”
Stabileşte odată pentru totdeauna acest adevăr în inima ta: Voia lui Dumnezeu este ca tu să fii
sănătos. Apoi, meditează pe baza Cuvântului Său şi ridică‐te din îndoială şi din temeri, pentru a
vedea cum sănătatea ta „încolţeşte repede” (Isaia 58:8).
Practicaţi la sfârşitul întâlnirii şi în săptămâna care vă stă în faţă rugăciunea de credinţă.
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Lecţia nr. 7 Punerea mâinilor
„Cei care vor crede în Mine vor fi însoţiţi de nişte semne distinctive...
Îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi (Marcu 16:17, versiunea BVA).
Credinciosul este omul care acţionează în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa
înseamnă să facem ceea ce Dumnezeu ne zice să facem, apoi să aşteptăm ca Dumnezeu să facă ceea
ce ne‐a promis că va face.
Exemple: Noe a construit arca ‐ Dumnezeu a trimis potopul.
Moise şi‐a întins toiagul ‐ Dumnezeu a despărţit apele.
Iosua a mărşăluit în jurul zidurilor Ierihonului ‐ Dumnezeu le‐a dărâmat.
Ilie a lovit apele Iordanului ‐ Dumnezeu le‐a despărţit.
Elisei a aruncat băţul în râu ‐ Dumnezeu a făcut fierul să plutească.
Naaman s‐a scufundat de şapte ori ‐ Dumnezeu a vindecat lepra.
Oferiţi alte exemple din Biblie de acţiuni umane făcute prin credinţă şi de răspunsuri
miraculoase din parte lui Dumnezeu.
Isus a spus că cel care îşi va pune mâinile peste bolnavi va fi credinciosul, dar Dumnezeu îi va
însănătoşi.
De fapt, Dumnezeu ne spune: „Voi faceţi lucrul mărunt; Eu îl voi face pe cel măreţ. Voi faceţi
ceva ce doar o fiinţa umană poate face; Eu voi face ceva ce doar Eu, Dumnezeu, pot face.”
Principiul credinţei: Fă ceea ce Dumnezeu îţi spune să faci, apoi aşteaptă‐te ca Dumnezeu să
facă ceea ce a spus El ca va face. Aşa funcţionează credinţa.
„Toate lucrurile îi sunt posibile celui care crede” (Marcu 9:23, BVA).
Oriunde credincioşii îşi pun mâinile peste bolnavi cu credinţă, bolnavii se însănătoşesc. Nu ar
trebui să ne aşteptam la nimic mai puţin de atât.
Isus a practicat punerea mâinilor pentru vindecarea bolnavilor.
Exemple. Citiţi şi discutaţi:
1. „Atunci a venit la El unul dintre liderii sinagogii, numit Iair. Cum L‐a văzut pe Isus, I S‐a aruncat
la picioare şi I‐a făcut următoarea rugăminte insistentă: «Fetiţa mea este aproape moartă. Te rog, vino
şi pune‐Ţi mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă şi să trăiască!»” (Marcu 5:22‐23, BVA).
„Isus a plecat împreună cu el ... A apucat‐o de mână şi i‐a zis: «Talita, cumi!», care se traduce cu
«Fetiţo, scoală‐te!» Imediat, ea s‐a ridicat şi a început să umble” (Marcu 5:24, 41‐42). (În traducere mai
apropiată de original „Talita cumi” înseamnă „Tu cea de sub şal de rugăciune, scoală‐te”).
2. „Acolo (în sinagogă) era o femeie care de 18 ani era posedată de un spirit de invaliditate. Ea
era cocoşată, fiindu‐i imposibil să stea în poziţie verticală. Când a văzut‐o, Isus a chemat‐o şi i‐a zis:
«Femeie, eşti eliberată de handicapul tău!» El Şi‐a întins mâinile peste ea şi imediat s‐a îndreptat.
Apoi Îl glorifica pe Dumnezeu” (Luca 13:11‐13, BVA).
3. „În apropiere de acea zonă, erau terenurile care făceau parte din proprietatea lui Publius.
Acesta era conducătorul insulei. El ne‐a primit binevoitor şi ne‐a găzduit cu amabilitate zece zile.
Tatăl lui Publius zăcea în pat, bolnav de dizenterie şi având febră. Pavel s‐a dus la el, s‐a rugat
punându‐şi mâinile peste el şi l‐a vindecat” (Faptele apostolilor 28:7‐8, BVA).
Dacă eşti credincios, natura lui Dumnezeu este în tine. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în tine ca
templu al Său. Puterea lui Dumnezeu este în tine şi această putere este cea care vindecă bolnavii,
atunci când îţi pui mâinile peste ei în Numele lui Isus.
Roagă‐te cu aşteptarea că oamenii vor fi vindecaţi. Nu te baza pe simţăminte. Cuvântul lui
Dumnezeu este deasupra sentimentelor tale.
S‐ar putea ca cineva să fie vindecat prin puterea lui Dumnezeu şi să nu simtă nimic. S‐ar putea
ca alţii să simtă valuri mari ale puterii vindecătoare a lui Dumnezeu: căldură, răcoare sau şocuri
asemenea unui curent electric. Dar, nu aştepta simţăminte, ci aşteaptă vindecarea!
Sesiune practică: Rugaţi‐vă cu punerea mâinilor.
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Lecţia nr. 8. Punerea mâinilor (2)
Rugăciunea făcută cu credinţă pentru alţi oameni este un act înalt de iubire faţă de ei.
Înseamnă a fi mişcat de compasiune pentru ei, dar a nu rămâne acolo, ci a exprima iubirea inimii
Tatălui pentru ei în rugăciune.
Isus a fost mişcat de compasiune faţă de oameni; slujirea Lui pe pământ a avut marca
compasiunii, dar El a mers dincolo de acest sentiment şi a funcţionat în iubirea Tatălui, care este un
combustibil puternic pentru acţiunile cereşti pe care le întreprinzi. În Matei 4:14, Matei 15:32, Matei
20:34, Marcu 1:41, Marcu 5:19, Marcu 6:34, Marcu 8:2, Luca 7:13, Luca 15:20, se vorbeşte despre
slujirea plină de compasiune a lui Isus faţă de oameni.
Identificaţi o situaţie, o persoană, un grup de persoane, o cauză cu privire la care discerneţi că
Dumnezeu vă cheamă să slujiţi plini de compasiune, dar cu credinţă în rugăciune.
Rugăciunea cu credinţa onorează Cuvântul lui Dumnezeu.
Oamenii pentru care s‐au făcut rugăciuni de credinţă pentru vindecare trebuie învăţaţi să
onoreze Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de simţăminte lor şi de simptomele pe care le simt. Omul
care se lasă condus de percepţiile senzoriale spune că este vindecat dacă se simte bine. Oamenii nu
trebuie să se chinuie să creadă ca vor fi vindecaţi „într‐o zi.” Unii chiar flutură plini de îndoieli
sintagmele „dacă va vrea Domnul,” „la timpul Domnului.”
Practicaţi credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa în Cuvântul Lui învinge totdeauna!
Credinţa atribuie totul Cuvântului lui Dumnezeu, indiferent de dureri, simptome sau sentimente.
Principiu: În timpul rugăciunii de credinţă, lucrarea se face atunci când atribui vindecarea
puterii, autorităţii şi credincioşiei Cuvântului lui Dumnezeu.
Cum rămâne cu simptomele negative?
Nu trebuie să continui să suferi sau să ai dureri ignorându‐le; nici nu trebuie să minţi în legătură
cu durerile tale. Întotdeauna spune adevărul! Dar iată secretul: Crede şi proclamă pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu vindecarea ta; totodată crede şi declară că şi simptomele tale se supun Cuvântului lui
Dumnezeu şi astfel trebuie să plece. Credinţa nu dă atenţie DECÂT Cuvântului lui Dumnezeu.
Iată câteva pasaje scripturale pe care să le rosteşti cu credinţă pentru biruinţa asupra
simptomelor negative; personalizează aceste versete:
„Niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n‐a
rămas neîmplinit; toate vi s‐au împlinit, niciunul n‐a rămas neîmplinit” (Iosua 23:14).
„Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va împlini şi nu va mai fi amânat” (Ezechiel 12:25).
„Cei ce dau atenţie la deşertăciuni mincinoase (simptome) îşi părăsesc propria lor milă” (Iona
2:8, Fidela).
„În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da»; de aceea şi
«Amin», pe care‐l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Corinteni 1:20).
„Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea
am vorbit!» şi noi credem şi de aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13).
„El (Isus) a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2:24).
De 4 ori în Scriptură apare această afirmaţie: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Habacuc
2:4, Romani 1:17, Galateni 3:11, Evrei 10:38).
Iată ce mai spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la noi: „Staţi gata, dar, având mijlocul încins
cu adevărul…” (Efeseni 6:14). Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu.
Atunci când un credincios îşi pune mâinile peste tine în Numele lui Isus şi se roagă cu
sinceritate pentru vindecarea ta, crede Cuvântul lui Dumnezeu! Crede că Isus a spus adevărul atunci
când a zis: „Şi bolnavii se vor însănătoşi!"
Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu aduce întotdeauna răspunsul. Mulţumeşte‐I pentru
vindecare chiar în momentul în care mâinile credincioşilor sunt puse peste tine în Numele lui Isus!
Sesiune practică: Rugaţi‐vă unii pentru alţii cu punerea mâinilor.
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Lecţia nr. 9. Vindecarea face parte din moştenirea ta în Cristos
Totuşi El suferinţele noastre (de orice tip) le‐a purtat, şi durerile noastre le‐a luat asupra Lui, şi noi am
crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui
suntem tămăduiţi” (Isaia 53:4‐5).
Atunci când realizezi că vindecarea este parte din mântuirea ta personală, nu mai trebuie să îi
chemi pe prezbiteri să se roage pentru tine, nu mai trebuie ca alţii să îşi pună mâinile peste tine, nu
mai trebuie să ceri în Numele lui Isus ceea ce ai deja, nici nu mai trebuie ca alţi „doi sau trei să se
învoiască în rugăciune pentru tine.” Tu accepţi viata lui Cristos atât pentru trup, cât şi pentru suflet. Ştii
că eşti liber atât din robia bolii, cât şi din robia păcatului. Isus S‐a încărcat cu toate acestea şi le‐a purtat
pe cruce pentru tine: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre” (Matei 8:17).
Isus ţi‐a eliberat trupul de boală, după cum ţi‐a eliberat sufletul de păcat. Îţi vezi bolile şi păcatele
asupra lui Isus pe Calvar şi ştii că, dacă Isus a purtat bolile şi durerile tale, tu nu mai trebuie să le porţi.
Dacă încă mai trebuie să le porţi, atunci a fost în zadar că Isus le‐a purtat. Eliberarea este atât pentru
suflet, cât şi pentru trup. David cânta: „Binecuvântează‐L, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din
binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale!” (Psalm 103:2,3).
Identificaţi neputinţe şi situaţii pe care încă le mai purtaţi şi primiţi şi proclamaşi acest adevăr:
„Isus a purtat aceasta boală, această situaţie sau cruce în locul meu. Eu nu trebuie să o mai duc.
Nu îi mai permit să mă chinuiască, să mă obsedeze, să îmi dea insomnii... Este a lui Isus! Aleg să
trăiesc ca un om liber de boală, liber de păcat, liber de orice situaţie apăsătoare. Eu păşesc în
răspunsuri, în rezolvări divine.” Bucuria mântuirii depline a devenit reală pentru tine!
Când ajungi să cunoşti aceste adevăruri vitale, bolile tale încep să dispară, membrele tale
diforme încep să se îndrepte, organele interne accesează o nouă funcţionare, o înnoire în structura
lor. Începi să umbli în manifestarea eliberării în suflet şi în trup.
Nu te mai asemăna cu Iov din Vechiul Testament, crezând că trebuie să suferi boala, pentru că
şi Iov a suferit. Tu trăieşti în epoca post‐Calvar, sub har şi adevăr.
E W Kenyon spune: „Isus a purtat bolile noastre şi suferinţele noastre, iar ce a purtat El noi nu
mai trebuie să purtăm. Ceea ce El a luat asupra Lui, noi nu mai trebuie să îndurăm.”
În mod legal, Satan nu poate să pună asupra ta nimic din ceea ce Dumnezeu a pus asupra lui Isus!
Cristos a purtat toate BOLILE NOASTRE, pentru ca noi să putem fi vindecaţi. El nu a cunoscut
nicio boală, până când nu ne‐a luat locul în suferinţă. EL S‐A FĂCUT PĂCAT PENTRU NOI, ca noi să
devenim neprihănirea Lui (2 Corinteni 5:21). Astfel, neprihănirea este o certitudine pentru făptura
nouă. La fel, vindecarea este o certitudine pentru făptura nouă. El a preluat asupra Sa eşecurile
noastre ca noi să primim succesul Lui.
Întocmeşte chiar acum o listă cu ceea ce numeşti păcat, eşec, neîmplinire, conflict nerezolvat,
comunicare greşită, faliment, temeri şi rosteşte: „Toate aceste lucruri (numeşte‐le specific) au fost
purtate de Isus şi eu refuz să le mai port. Eu sunt un succes divin, un om împlinit în Cristos: sunt
vindecat, binecuvântat, prosper şi plin de pacea şi de bucuria Domnului.”
Boala este un HOŢ. Boala îi subjugă pe oamenii care îi îngrijesc pe cei bolnavi. Celor dragi care
stau treji zi şi noapte, purtându‐le de grijă bolnavilor le sunt furate bucuria şi odihna. Boala fură
sănătatea, fericirea, banii de care avem nevoie pentru alte lucruri. Boala este inamicul nostru,
nicidecum o binecuvântare cum o consideră unii.
Isus a fost reprezentare fidelă a Tatălui. „Dumnezeu L‐a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus
din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul;
căci Dumnezeu era cu El” (Fapte 10:38).
Boala şi durerile nu reprezintă niciodată voia Tatălui. A crede că sunt înseamnă a fi înşelat de
vrăjmaşul. Exersează credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, ea va deveni o parte din tine. Va
deveni atât de naturală pentru duhul tău, pe cât sunt văzul şi auzul pentru trupul tău.
Timp de rugăciune: Înălţaţi rugăciuni de mulţumire, recunoscând ceea ce sunteţi şi aveţi în Cristos.
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Lecţia nr. 10. Baza credinţei neclintite
Cuvântul lui Dumnezeu ţi se adresează personal: „Eu sunt Domnul care te vindecă” (Exod 15:26).
Citeşte Iacov 5:14 şi Matei 8:17. Aceste texte ţi se adresează în mod direct. Începe să păşeşti în
realitatea spirituală a acestor versete. Acţionează în credinţă pe baza acestor versete. Declară‐te
inclus în aceste versete. Ceea ce ele afirmă va fi împlinit in trupul tău. Vei fi vindecat!
Ce este credinţa? „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduieşte, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1).
„Credinţa este certitudinea pe care o ai cu privire la lucrurile sperate şi o convingere puternică
faţă de acele lucruri pe care (încă) nu le vezi (realizate)” (Evrei 11:1, versiunea BVA). „Iar credinţa
este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1, versiunea Fidela).
ACUM CREDINŢA este asigurarea (confirmarea, titlul de proprietate al) lucrurilor pentru care
sperăm, fiind dovada lucrurilor pe care nu le vedem şi convingerea asupra realităţii acestora
[credinţa percepând drept fapt real lucrurile care nu sunt revelate simţurilor] (Evrei 11:1, versiunea
Amplificată). Discutaţi semnificaţia definiţiilor credinţei oferite mai sus.
Credinţa este titlul de proprietate al unei posesiuni pe care nu ai mai văzut‐o înainte. A crede
înseamnă a aştepta ca Dumnezeu sa facă ceea ce ştii că a spus în Cuvântul Său că va face. A crede
înseamnă a avea încredere că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat.
Credinţa reprezintă unica opţiune după voia lui Dumnezeu în orice situaţie.
Dumnezeu este credincios Cuvântului Său şi El răspunde credinţei.
Iată cum procedează Dumnezeu în tărâmul credinţei: El oferă o promisiune. Când dezvolţi
credinţă cu privire la acea promisiune, acţionezi pe baza acelei promisiuni motivat de credinţă şi
atunci Dumnezeu împlineşte faţă de tine promisiunea.
„Dumnezeu nu este un om ca sa mintă, nici un fiu al omului ca să‐I pară rău. Ce a spus oare nu
va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” (Numeri 23:19).
Umblarea noastră în credinţă este strâns legată de integritatea lui Dumnezeu.
Cristos este Vindecătorul. FF Bosworth: „Înainte de a putea avea o credinţă neclintita pentru
vindecarea trupului tău trebuie să te descotoroseşti de toată nesiguranţa cu privire la voia lui
Dumnezeu de a te vindeca. Consolidarea credinţei tale nu poate depăşi nivelul tău de cunoaştere a voii
revelate a lui Dumnezeu.” Trebuie să cunoşti ce spune Scriptura cu privire la vindecarea ta. Numai aşa
poate fi îndepărtată nesiguranţa şi poate fi zidită credinţa aceea neclintită. Dacă nu cunoaştem ce
afirmă Scriptura, nu avem pe ce să ne bazam credinţa. Dumnezeu nu face nimic în afara Cuvântului Său.
Cunoaşterea adevărului că este voia lui Dumnezeu să te vindece reprezintă o sămânţă care
trebuie plantată în mintea ta şi în inima ta. Şi nu este însămânţată până când voia lui Dumnezeu nu
este cunoscută, primită şi crezută. Ai credinţă (încredere) mai mare în cuvântul medicilor decât în
Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vindecarea ta trebuie plantat, udat şi
crezut cu statornicie. Aceasta atitudine atrage vindecarea duhului, a sufletului şi a trupului. Sămânţa
Cuvântului trebuie udată până când produce seceriş.
Dumnezeu poate şi vrea. Nu te ruga folosind cuvinte care distrug credinţa: „Dacă este voia Ta,”
„dacă Tu vrei…” Aceste cuvinte nu plantează sămânţa, ci o distrug. Rugăciunea de credinţă care
vindecă boala trebuie să succeadă, nu să preceadă plantarea seminţei Cuvântului lui Dumnezeu pe
care se bazează credinţa.
„Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire...” (Romani 1:16) – la toate nivelurile:
spiritual, emoţional, mental, volitiv şi fizic. Iar Evanghelia este pentru orice făptură şi pentru orice
naţiune. Evanghelia nu te lasă în nesiguranţă: „Oare este voia lui Dumnezeu să mă vindece?” Ea îţi
spune limpede care este voia Lui.
Nicio sămânţă nu are nicio putere până când nu este semănată. În loc să alergi după
rugăciunea cuiva, ar trebui să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu ca să poţi coopera cu El pentru
restaurarea ta. Trebuie să cunoşti beneficiile mântuirii înainte să ţi le însuşeşti prin credinţă.
Timp de slujire în rugăciune.
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Lecţia nr. 11
Mântuirea include vindecare fizică
Cuvântul „mântuit” provine în Scriptură din traducerea din original a termenului grecesc
„sozo,” care înseamnă „vindecare fizică şi spirituală, întregire.” Este acelaşi cuvânt pe care Domnul
Isus l‐a folosit atunci când i‐a zis leprosului: „Credinţa ta te‐a întregit” (Luca 17:19, versiunea King
James). Este acelaşi cuvânt folosit în Luca 8:36: „Cei ce văzuseră cele petrecute, le‐au povestit cum
fusese vindecat cel stăpânit de draci.” Cuvântul „mântuire (salvare)” este un cuvânt atotcuprinzător,
care înseamnă eliberare totală, siguranţă completă, protejare şi menţinere, sănătate spirituală,
mentală şi fizică, întregire.
Mântuirea este vindecare
Dr John G. Lake, un mare evanghelist misionar în Africa de Sud şi în America la începutul
secolului al douăzecilea, a avut o lucrare care a dus la vindecarea a mii de oameni. El afirma: „Una
dintre dificultăţile legate de vindecare pe care Dumnezeu trebuie să o elibereze din mintea umană
este ideea că vindecarea creştină este ceva disociat sau separat de mântuirea oferită de Cristos.
Vindecarea este pur şi simplu mântuirea oferită de Isus Cristos, care acţionează în mod divin în
trupul omului, la fel cum a acţionat în mod divin în duhul omului. Când Cristos a vindecat trupul, El a
vindecat şi duhul deopotrivă. Tot ceea ce o persoană trebuie să facă este să‐L primească pe Domnul
Isus prin credinţă. Făcând aceasta, ochii bolnavi primesc vedere, mintea care vegetează devine
activă, iar trupul bolnav este vindecat.”
Citiţi şi discutaţi semnificaţia versetelor:
Exod 15:26 şi Matei9:4‐6
De ce era condiţionată revelaţia lui Dumnezeu ca Vindecător în Vechiul Testament?
Împuterniciţi să vindecăm
În cei trei ani ai lucrării Sale, Isus a rezervat mai mult timp pentru vindecarea bolnavilor şi
pentru alungarea duhurilor rele decât pentru oricare alt domeniu de slujire. Fiecărei persoane pe
care El a trimis‐o să predice Evanghelia i‐a poruncit să facă exact cum a făcut El: „să vindece
bolnavii,” „să învieze morţii,” „să scoată duhurile rele,” „să‐i curăţească pe leproşi” şi „să dea fără
plată” (Matei 10:1,7‐8; Marcu 3:14‐15; Luca 10:9; Ioan 14:12‐14, 15:7).
În trimiterea şi împuternicirea finală a ucenicilor, Isus le‐a sintetizat Evanghelia Împărăţiei:
„Duceţi‐vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va
boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor
crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi... îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi
bolnavii se vor însănătoşi” (Marcu 16:15‐18).
Timp special de slujire în vindecare.
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Lecţii de celulă

Lecţia nr. 12
„Credinţa este certitudinea pe care o ai cu privire la lucrurile sperate şi o convingere fermă faţă de
acele lucruri pe care (încă) nu le vezi realizate” (Evrei 11:1, BVA).
Mulţi oameni au o concepţie greşită despre natura şi esenţa credinţei. Ei cred că pentru a‐şi
exersa credinţa trebuie să îşi folosească mintea într‐un mod riguros, să se încordeze sau să se
îngrijoreze sau să treacă prin anumite ritualuri pentru a‐şi însuşi binecuvântările lui Dumnezeu. Alţii
cred doar dacă văd şi pretinzând că spun doar adevărul, ei nu pot declara ceea ce nu este, nu pot
chema în fiinţă lucrurile care nu sunt (Romani 4:17), urmând pilda lui Dumnezeu (Efeseni 5:1). Ei
afirmă că ştiu Cuvântul lui Dumnezeu, dar rămân bolnavi.
Credinţa eficientă, autentică, în Dumnezeu şi în Cuvântul Său reprezintă o atitudine radicală, o
acţiune decisivă pe baza a ceea ce a zis El, indiferent de ceea ce vezi, simţi sau percepi în domeniul
fizic. Credinţa veritabilă ignoră orice simptom natural şi orice dovadă care este contrară cu ceea ce
declară Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te rogi cu credinţă şi Îl chemi pe Dumnezeu în problema
cu care te confrunţi, laşi rezultatele pe Mâna Lui, ştiind că cererea ta s‐a împlinit deja, conform
Cuvântului lui Dumnezeu. Discutaţi versetul: Marcu 11:24: „De aceea, vă spun că orice lucru veţi cere,
când vă rugaţi, să credeţi că l‐aţi şi primit şi‐l veţi avea.”
Nu căuta „semne şi minuni” pentru a verifica promisiunile lui Dumnezeu. Mulţi pretind să vadă
un semn al vindecării înainte de a crede că au primit‐o. Dar „credinţa este certitudinea...” (Evrei 11:1).
După cum un deţinut sau un prizonier primeşte mandatul de graţiere, dar el gustă libertatea
doar când ajunge în afara locului de detenţie, Evanghelia vindecării fizice nu are niciun efect asupra
celor care nu acţionează în conformitate cu ea.
Pasajul din Psalmul 103:3: „El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale” nu îi
este de niciun folos persoanei care nu îşi asumă această declaraţie şi nu îşi pune în acţiune credinţa.
Natura credinţei este „… substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1,
versiunea Fidela). Prin credinţă ajungi să tratezi Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o revelaţie directă a lui
Dumnezeu pentru tine.
O ilustraţie din lucrarea şi viaţa rev. E.E. Byrum, în anul 1885, când lucrarea de vindecare prin credinţă
era necunoscută în rândul credincioşilor: „La puţin timp după ce Dumnezeu m‐a chemat să lucrez pentru El,
am învăţat o lecţie foarte preţioasă. Era multă boală în comunitatea în care locuiam. Trei membri din familia
noastră fuseseră loviţi cu febră şi au trecut printr‐un asalt sever al bolii. Am simţit că înspăimântătoarea boală
mă cuprinde şi pe mine. I‐am ţinut piept câteva zile, dar m‐am îmbolnăvit în final şi eu. Stând întins în pat de
câteva ore, arzând de febră şi suferind dureri nemaipomenite, I‐am comunicat Domnului că El mă chemase la
o lucrare pe care eram incapabil să o înfăptuiesc în starea în care mă aflam. Am început să îmi pledez cazul
înaintea Domnului şi să citez multele şi minunatele Lui promisiuni, printre care şi aceasta: „Dacă trăiţi în mine
şi cuvintele mele trăiesc în voi, cereţi orice doriţi şi vi se va face” (Ioan 15:7, versiunea Fidela). Mi‐am examinat
consacrarea şi L‐am rugat să mă cerceteze. „Doamne, eu trăiesc în Tine şi cuvintele Tale trăiesc în mine,
aşadar această promisiune este pentru mine. Îmi las cazul în totalitate în Mâna Ta şi Te rog să mă vindeci.”
Am aşteptat ca lucrarea să fie înfăptuită, dar nu a intervenit nicio schimbare. În cele din urmă, L‐am întrebat:
„Doamne, de ce nu sunt vindecat?” Răspunsul a venit pe loc: „Crede‐Mă pe cuvânt şi ridică‐te.” Am spus:
„Amin. Aşa voi face, Doamne.” Şi, fără ezitare, am început să mă ridic din pat. Simţeam că îmi plesneşte capul
de durere, dar, cu toată slăbiciunea mea, am început să mă îmbrac. Când eram pe jumătate îmbrăcat, am
simţit că a avut loc o mică schimbare. I‐am mulţumit Domnului pentru ea. Am terminat să mă îmbrac,
mulţumindu‐I Domnului în mod repetat, m‐am simţit mult mai bine şi am declarat că Dumnezeu m‐a
vindecat. În 20 de minute, febra a părăsit trupul meu în întregime. Mi‐am reluat activitatea şi am fost complet
sănătos din acel ceas. Sunt sigur că, dacă rămâneam zăcând în pat, fără să acţionez pe baza Cuvântului lui
Dumnezeu, ar fi trebuit să trec printr‐o lungă perioadă de boală. Am descoperit că, atunci când credinţa este
activă, în ciuda oricărui sentiment contradictoriu, Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna Cuvântul şi îl împlineşte.”
Chiar în clipa în care vei realiza că promisiunea lui Dumnezeu de a‐i vindeca pe toţi îţi aparţine
ţie personal, atunci credinţa ta va fi gata să acţioneze, iar vindecarea va veni.
Timp special de slujire.
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