Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia.
2 Cor 3:17
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VINDECARE prin CREDINȚĂ
Dacă aveți credință în Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Dacă credeți în inima
dumneavoastră că „vindecarea este întotdeauna Voia Lui Dumnezeu”, acest mod de gândire poate
anula orice îndoială. Știm că îndoiala este dușmanul credinței.
Domnul Isus nu a refuzat nici un bolnav care a venit la El. Nu a fost niciodată prea obosit, exasperat,
grăbit sau bolnav, pentru a vindeca pe cei care au crezut în El. Isus a venit să împlinească voia Tatălui
Ceresc.
Ne-a spus în mai multe instanțe, că a venit să facă „doar ce L-a văzut pe Tatăl făcând” (Ioan 8:26; Ioan
5:19, 30; Ioan 14:10, 24). Concluzia evidentă este că Voia Lui Dumnezeu Tatăl este să-i vindece pe cei
care Îl roagă.
Sursa bolii NU este Dumnezeu. Boala a intrat în lume, ca urmare a păcatului.
Isus Cristos a purtat în trupul Său pe cruce toate bolile, suferințele, stresul, traumele, temerile
noastre.
Isaia 53:4-5„Totuşi El suferinţele noastre 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.”
Vindecarea este dată de Dumnezeu Tatăl, în Numele Lui Isus Cristos și e împlinită în trupul celui
vindecat, prin Duhul Sfânt.
Mântuirea primită prin Isus, include și sănătate. Termenul în limba greacă, folosit în original în Noul
Testament, pentru mântuire, este „SOZO” care înseamnă: „a salva, a păstra liber de pericol sau boală,
a scăpa de pericol sau distrugere, a vindeca, a face bine, a restaura starea de sănătate, a mântui prin
Mesia.”
Deci, la cruce Isus a câștigat pentru noi nu doar viața veșnică ci și sănătate pentru trupurile noastre,
cât timp trăim pe acest Pământ.
Dumnezeu i-a vindecat pe cei care credeau în El și păzeau poruncile Lui, și în zilele Vechiului
Testament și continuă să vindece și azi, pentru că El îi vrea sănătoși pe copiii Săi. Satan este cel care
ne vrea chinuiți, bolnavi, fără speranță.
Exodul 23:25-26 „Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele,
şi voi îndepărta boala din mijlocul tău.”
Maleahi 4:2 „Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi
vindecarea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.”
Psalmul 103:3 „El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale, ”
În urma rugăciunii pentru vindecare conduse de Duhul Sfânt, aceasta poate surveni instantaneu,
sau poate fi un proces de durată. Cheia primirii vindecării este credința!
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.”
Domnul Isus nu a vindecat bolnavii prin metode standard, urmând anumiți pași. Ce trebuie noi să
știm, este ca El este sursa oricărei vindecări, vindecarea survine doar când Duhul Sfânt își face
lucrarea și nu este meritul celui care se roagă, sau a celui pentru care s-a făcut rugăciunea.
E minunat când Dumnezeu alege să combine cuvintele de cunoștință cu slujirea de vindecare. Când
El identifică anumite boli într-o adunare, credința celor prezenți că vor fi vindecați crește
exponențial și majoritatea primesc vindecarea conform credinței.
În concluzie noi ne rugăm convinși că Domnul ne poate vindeca, indiferent care este boala de care
suferim.
http://www.thetruthstandsforever.com/vindecarea-prin-credin538258.html

