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A�a-zisele „rug�ciuni de vindecare“ 
 
   Cine nu a auzit de „vindec�ri prin rug�ciune“? Ele sunt o tem� de discu�ii interminabile. 
Constat�m c� acest cuvânt nu se întâlne�te în Sfânta Scriptur�. S-ar putea replica, c� aceasta nu este 
ceva deosebit în sine însu�i. Cu aceast� ocazie vrem s� atragem aten�ia asupra pericolului, c� prin 
expresii care nu sunt legate de Scriptur� se pot asocia gânduri care nu sunt potrivit Scripturii. 
    Tot a�a este �i cu a�a-zisele rug�ciuni de vindecare. Mereu se aude întrebarea: „Nu mai poate 
Dumnezeu ast�zi s� fac� minuni?« Ca r�spuns vreau s� povestesc o întâmplare care a avut loc într-o 
familie de credincio�i din regiunea Ostfriesland din Germania. S-a constatat c� o mam� tân�r� cu 
mai mul�i copii are cancer. Au urmat o serie de controale medicale �i s-a ajuns la concluzia: cancer 
în stare avansat�. Femeia credincioas� a fost trimis� pentru opera�ie, c�reia de fapt i se acordau 
pu�ine �anse de reu�it�, într-o clinic� universitar� departe de cas�. Ea era deplin lini�tit� �i 
încrez�toare în Domnul ei. Dar so�ul ei �i familia se rugau st�ruitor �i cu credin�� mare pentru 
vindecare. Scurt timp dup� internarea în clinica universitar� i s-a spus de c�tre profesori c� noile 
analize nu au putut constata absolut deloc existen�a bolii! Medicii st�teau înaintea unei enigme. 
Femeia �tia îns� �i m�rturisea c� Dumnezeu a intervenit aici cu putere. S-a întors acas� �i tr�ie�te �i 
ast�zi s�n�toas� împreun� cu familia. 
   Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, c� �i ast�zi face minuni! Putem noi îns� s� ne gr�bim �i din 
aceast� întâmplare s� tragem concluzia c� exist� un dar „al vindec�rii prin rug�ciuni“? Vrem �i în 
aceast� privin�� s� l�s�m Sfânta Scriptur� s� vorbeasc�. 
 
 
Argumente ale a�a-zi�ilor „vindec�tori prin rug�ciuni“ 
 
   Sunt aproape totdeauna acelea�i argumente care se aduc cu privire la a�a-zisele „vindec�ri prin 
rug�ciuni“. În primul rând se spune, cel credincios nu trebuie s� fie bolnav, c�ci vindecarea este 
inclus� în mântuire. Pentru aceasta se folose�te deseori textul din Isaia 53, 4, 5: „Totu�i, El 
suferin�ele noastre le-a purtat, �i durerile noastre le-a luat asupra Lui, �i noi am crezut c� este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu, �i smerit. Dar El era str�puns pentru p�catele noastre, zdrobit pentru 
f�r�delegile noastre. Pedeapsa, care ne d� pacea, a c�zut peste El, �i prin r�nile Lui suntem 
t�m�dui�i.“ Aceste versete sunt redate par�ial în Evanghelia dup� Matei 8, 17 �i în 1 Petru 2, 4. În 
Matei 8, Domnul a vindecat pe to�i bolnavii, „ca s� se împlineasc� ce fusese vestit prin prorocul 
Isaia, care zice ...“ (versetul 17). Domnul Isus în via�a Sa pe p�mânt S-a f�cut una cu poporul S�u 
p�mântesc Israel �i cu suferin�ele lui. Dar nu acesta este sensul profund al prorociei lui Isaia. 
Cuvintele »ca s�« (grece�te hop�s) înseamn� totdeauna în Evanghelia dup� Matei c� evenimentul se 
desf��oar� în cadrul prorociei f�cute, dar nu este unicul ei sens (compar� cu Matei 2, 23), în 
opozi�ie cu »pentru ca«, care se folose�te totdeauna atunci când prorocia Vechiului Testament s-a 
împlinit realmente (compar� cu Matei 1, 22; 2, 15; 4, 14; 21, 4). Sensul adev�rat al prorociei ne este 
prezentat în 1 Petru 2, 24: »El a purtat p�catele noastre în trupul S�u pe lemn, pentru ca noi, fiind 
mor�i fa�� de p�cate, s� tr�im pentru neprih�nire; prin r�nile Lui a�i fost vindeca�i.« Aici explic� 
Cuvântul lui Dumnezeu Însu�i în Noul Testament, c� vindecarea trebuie în�eleas� ca fiind spiritual� 
�i nu trupeasc�. Aici este vorba de p�catele noastre.  
    În al doilea rând, deseori se aminte�te Evrei 13, 8: »Isus Hristos este Acela�i ieri �i azi �i în 
veci!« Aceste cuvinte sunt explicate în felul urm�tor; nu exist� un sfâr�it al timpului minunilor �i al 
semnelor. A�adar r�mâne pentru totdeauna �i pentru fiecare valabil ce se spune în Marcu 16, 18 �i 
Ioan 14, 12. Se spune c� Isus a iertat p�catele în trecut, le iart� �i în prezent - dar le va ierta El �i în 
viitor? Aceasta ar fi consecin�a logic�, dac� acest verset s-ar putea interpreta a�a. Vedem cât de 
periculoase sunt astfel de argumente superficiale. Da, Domnul este totdeauna Acela�i! Dar lucreaz� 
El totdeauna în acela�i fel? Sunt lucr�rile �i descoperirile lui Dumnezeu în Vechiul Testament 
acelea�i ca �i în Noul Testament? Este timpul harului acela�i cu cel al Împ�r��iei de o mie de ani? 



A�a-zisele „rug�ciuni de vindecare” – (A. R.) 

������

Se poate compara începutul Bisericii lui Dumnezeu, caracterizat prin unitate �i putere în toate 
domenile, cu timpul actual, marcat de f�râmi�are �i dec�dere spiritual�?  
   În al treilea rând se spune, f�cându-se referire la Cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu împline�te 
rug�ciunea f�cut� cu credin��, chiar �i atunci când este vorba de vindecarea bolilor (compar� cu 
Ioan 14, 13-14; 1 Ioan 5, 14; Iacov 5, 15). În privin�a aceasta am dat un exemplu la început. Cu 
siguran�� se pot ad�uga �i altele. 
    Da, Dumnezeu aude rug�ciunile copiilor S�i. Din Cuvântul lui Dumnezeu �i din experien�a 
personal� �tim îns� c� Dumnezeu nu împline�te toate rug�ciunile noastre. Rug�ciunea împ�ratului 
bolnav Ezechia a fost împlinit�, �i el s-a f�cut s�n�tos (Isaia 38, 1-5). Rug�ciunea lui David pentru 
fiul lui n�scut din curvia cu Bat�eba nu a fost împlinit� (2 Samuel 12, 15-18). Cei drept, Dumnezeu 
r�spunde la toate rug�ciunile, dar aceasta nu este tot una cu împlinirea rug�ciunilor! Cât de des nu 
�tim ce �i cum s� ne rug�m, iar câteodat� ne rug�m pentru lucruri rele, sau chiar care sunt în 
contradic�ie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pe acestea Dumnezeu nu le poate împlini spre 
binecuvântarea noastr�! 
   Locurile amintite deseori, din Evanghelia dup� Ioan 14, 13-14 �i 1 Ioan 5, 14 vorbesc despre 
rug�ciunea în Numele lui Hristos �i dup� voia lui Dumnezeu. În Evanghelia dup� Matei 18, 19 
g�sim rug�ciunea a dou� persoane care se învoiesc s� cear� un lucru. În toate cele trei cazuri se 
garanteaz� mai dinainte împlinirea rug�ciunilor. Care este îns� realitatea în privin�a aceasta? Este 
suficient s� se spun� în rug�ciune: »Te rug�m acestea în Numele lui Isus«, pentru ca rug�ciunea s� 
fie împlinit�? Sau, mai degrab�, se în�elege ca noi s� venim la Tat�l în puterea �i p�rt��ia Domnului 
nostru? Se poate spune aceasta în fiecare rug�ciune f�cut� pentru cei bolnavi? Mult mai clar devine, 
când este vorba de rug�ciunea f�cut� dup� voia lui Dumnezeu. În Ioan 15, 7 ni se spune c� 
împlinirea rug�ciunilor noastre este dependent� de r�mânerea noastr� în El �i de r�mânerea 
cuvintelor Lui în noi. Aceasta înseamn� c� noi tr�im în p�rt��ie cu inima �i voia Domnului, 
cunoa�tem Cuvântul Lui �i tr�im potrivit Cuvântului. Acesta este un etalon superior pentru via�a 
noastr� �i pentru împlinirea rug�ciunilor noastre. Putem noi spune, c� totdeauna corespundem 
acestui etalon? Locul din Evanghelia dup� Matei 18, 19 se refer�, a�a cum rezult� din context, 
numai la disciplinarea în Adunare. 
   S� nu trecem cu vederea acest lucru. C�ci s-ar putea ca doi cre�tini s� fie una în rug�ciunea  
pentru un anumit lucru, �i ar însemna c� rug�ciunea lor va fi totdeauna împlinit�, chiar �i atunci 
când rug�ciunea este fireasc�, carnal�! 
   În Matei 21, 22 �i Marcu 11. 24 nu este pus� nici-o condi�ie, în afar� de aceea a credin�ei aceluia, 
sau a acelora care se roag�. Aceast� credin�� trebuie îns� s� aib� o baz� puternic�. Noi credem în 
Dumnezeu, în lucrarea Domnului Isus Hristos pe Golgota �i în mântuirea noastr� ve�nic�, nu pentru 
c� am ajuns la aceast� convingere în urma unor fr�mânt�ri �i lupte, ci pentru c� st�m pe temelia tare 
a Cuvântului lui Dumnezeu care ne-a fost descoperit! Tot a�a avem nevoie de un fundament biblic 
pentru credin�a noastr�, dac� vrem s� ne rug�m f�r� îndoieli. 
 
 
Vindecarea bolnavilor f�cut� de Domnul Isus 
 
   Cele mai multe relat�ri despre vindec�ri le g�sim în Biblie în Evanghelii, în care ne este 
prezentat� via�a �i moartea Domnului �i Mântuitorului nostru. Începând cu vindecarea fiului unui 
slujba� împ�r�tesc în Ioan 4, 33 �i versetele urm�toarele, pân� la vindecarea celor doi orbi, unul din 
ei numindu-se Bartimeu (Matei 20, 29 �i urm�toarele; Marcu 10, 46 �i urm�toarele; Luca 18, 35 �i 
urm�toarele), ne este relatat� vindecarea a treizeci �i dou� de persoane. În afar� de aceasta Domnul 
a vindecat nenum�rate alte persoane, a c�ror istorisire nu ne este dat� (compar� cu Matei 8, 16; 14, 
34 �i 15, 29). 
   Dumnezeu locuia în Persoana Fiului S�u devenit Om în mijlocul poporului S�u p�mântesc Israel 
�i într-o lume lovit� de p�cat �i urm�rile lui. Acolo unde umbla Isus, înviau mor�ii, bolnavii se 
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f�ceau s�n�to�i, s�racii erau hr�ni�i iar p�c�to�ii erau c�l�uzi�i la credin�a vie. »Puterea Domnului 
era cu El, ca s� vindece« (Luca 5, 17). »�i tot norodul c�uta s� se ating� de El, pentru c� din El 
ie�ea o putere, care-i vindeca pe to�i« (Luca 6, 19). Aceast� putere a lui Dumnezeu era semnul 
caracteristic deosebit al ac�iunilor Domnului. Când o femeie cu scurgere de sânge a venit �i cu 
credin�� s-a atins de poala hainei Lui, ca s� fie vindecat�, El a zis: »S-a atins cineva de Mine, c�ci 
am sim�it c� a ie�it din Mine o putere« (Luca 8, 46). 
   Mai târziu, în Faptele Apostolilor, în m�rturia ucenicilor se întâlne�te mereu expresia, c� Domnul 
a fost un Om »adeverit de Dumnezeu înaintea voastr� prin minunile, semnele �i lucr�rile pline de 

putere, pe care le-a f�cut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru« (Faptele Apostolilor 2, 22), �i 
»Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt �i cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, f�cea 
bine, �i vindeca pe to�i cei ce erau ap�sa�i de diavolul; c�ci Dumnezeu era cu El« (Faptele 
Apostolilor 10, 38). 
   Descoperirea puterii lui Dumnezeu era una din caracteristicile lui Hristos în timpul vie�ii Sale pe 
p�mânt, c�ci în El, Fiul, ne-a vorbit Dumnezeu la sfâr�itul acestor zile. Noi ne putem ocupa aici 
numai cu vindecarea bolnavilor f�cut� de El. Cât de clar a devenit prin aceasta c� El a fost trimis de 
Dumnezeu! În cele mai multe cazuri a fost numai voia Domnului, care era la lucru atunci când 
oamenii veneau ca s� fie vindeca�i. Ei erau elibera�i de duhurile rele care îi st�pâneau (Marcu 1, 21 
�i urm�toarele; 3, 20 �i urm�toarele; 5, 1 �i urm�toarele; 9, 14), erau cur��i�i de lepr� (Luca 5, 12 �i 
urm�toarele; 17, 11 �i urm�toarele), c�p�tau vederea (Matei 9, 27 �i urm�toarele; Marcu 8, 22 �i 
urm�toarele; 10, 46 �i urm�toarele), �i se vindecau de multe alte boli. 
   Atunci când bolnavii prin credin�a lor voiau mai mult decât eliberarea de suferin�ele trupe�ti, în 
text nu sunt folosite cuvintele normale pentru »vindecare« (grece�te hiaomai �i therapeu�), ci un 
cuvânt care înseamn� �i »salvare« sau »mântuire« (grece�te s�z�). Acest cuvânt este folosit în 
Epistole �i pentru mântuirea sufletului. Când femeia cu scurgere de sânge s-a atins cu credin�� de 
Domnul �i a fost vindecat�, a c�zut tremurând înaintea Lui �i a spus înaintea întregului popor ce i s-
a întâmplat. Cu aceast� ocazie Domnul a zis: »Îndr�zne�te, fiic�; credin�a ta te-a mântuit, du-te în 
pace« (Luca 8, 48). Tot a�a se relateaz� despre cel posedat de duhuri rele, c� el a fost vindecat (sau: 
mântuit). La solicitarea Domnului, de a merge acas� �i s� spun� tot ce i-a f�cut Dumnezeu, el a 
plecat �i a început s� vesteasc� în toat� cetatea tot ce-i f�cuse Isus (Luca 8, 36-39). La orbul 
Bartimeu citim de asemenea, c� Domnul i-a zis dup� ce l-a vindecat pe deplin: »Du-te, credin�a ta 
te-a mântuit. Îndat� orbul �i-a c�p�tat vederea, �i a mers pe drum dup� Isus« (Marcu 10, 52). În 
aceste cazuri deosebite se recunoa�te clar c� credin�a celui vindecat nu era îndreptat� numai spre 
îns�n�to�irea trupului, ci pe baza credin�ei lor ei au primit �i mântuirea, salvarea sufletelor lor. 
Credin�a lor nu se preocupa în primul rând, sau exclusiv cu s�n�tatea trupului, ci era credin�a unor 
oameni care �tiau c� f�r� Hristos sunt pierdu�i. 
 
 
Darurile harului pentru vindecare prezentate în Biblie 
 
   A�a cum am v�zut la studiul „vorbirii în limbi”, Domnul în�l�at �i prosl�vit în cer a dat alor S�i 
diferite daruri ale harului. Nu to�i aveau ca �el numai vestirea Cuvântului �i zidirea sufleteasc� a 
celor credincio�i, ci unii dintre ei trebuiau s� fac� cunoscut puterea �i slava lui Dumnezeu prin 
daruri deosebite de a face semne �i minuni. Aceasta este valabil în mod deosebit pentru darul 
harului de a vindeca. Domnul aminte�te �i acest dar, atunci când îi trimite pe ucenici: »Iat� semnele 
care vor înso�i pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua 
în mân� �erpi; dac� vor bea ceva de moarte, nu-i va v�t�ma; î�i vor pune mâinile peste bolnavi, �i 
bolnavii se vor îns�n�to�a« (Marcu 16, 17-18). 
   Când Petru �i Ioan au vindecat un olog în templu, mai marii templului au trebuit s� recunoasc� c� 
aceasta era »o minune v�dit�« (Faptele Apostolilor 4, 16; compar� cu cap. 4, 30; 8, 6). În Faptele 
Apostolilor 5, 15-16 se relateaz� c� din Petru ie�ea aceia�i putere, ca �i din Domnul Isus, »pân� 
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acolo c� scoteau pe bolnavi chiar pe uli�e, �i îi puneau pe paturi �i pe a�ternuturi, pentru ca, atunci 
când va trece Petru, m�car umbra lui s� treac� peste vreunul din ei. Mul�imea, de asemenea, alerga 
din Ierusalim, din cet��ile vecine, �i aducea pe cei bolnavi �i pe cei chinui�i de duhuri necurate: �i 
to�i se vindecau.« În mod asem�n�tor se spune despre Pavel în Faptele Apostolilor 19, 11-12: »�i 
Dumnezeu f�cea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; pân� acolo c� peste cei bolnavi se 
puneau basmale sau �or�uri, care fuseser� atinse de trupul lui, �i-i l�sau boalele, �i ie�eau afar� din ei 
duhurile rele«. Nu este aceasta o confirmare a cuvintelor Domnului din Evanghelia dup� Ioan 14, 
12: »Cine crede în Mine, va face �i el lucr�rile pe care le fac Eu; ba înc� va face altele �i mai mari 
decât acestea; pentru c� Eu M� duc la Tat�l«? Nu citim niciunde despre Domnul c� prin umbra Sa, 
sau prin îmbr�c�mintea Lui au fost vindeca�i bolnavii. 
   Din locurile acestea, �i din alte locuri din Faptele Apostolilor rezult� foarte clar c� vindecarea 
bolnavilor se f�cea exclusiv în baza puterii lui Dumnezeu, care era activ� în apostoli, potrivit cu 
f�g�duin�a Domnului. Despre o credin�� puternic� la bolnavi citim numai într-un singur loc, �i 
anume în Faptele Apostolilor 14, 9. Când Pavel a v�zut c� ologul din Listra avea credin�� ca s� fie 
vindecat (sau: mântuit, grece�te s�z�), a zis cu voce tare: »Scoal�-te drept în picioare!« Aici se pare 
c� cuvântul „mântuire” face aluzie la faptul c� omul a ajuns s� cread� în Domnul Isus, a�a cum s-a 
ar�tat mai înainte. 
   Al doilea lucru pe care îl deducem din aceste locuri (vezi Faptele Apostolilor 4, 30; 8, 6-7; 9, 33-
35; 28, 8-9) este c� cei ce au fost vindeca�i erau oameni necredincio�i, �i nu din aceia care erau 
mântui�i. 
   Aceste dou� semne caracteristice sunt în totalitate trecute cu vederea de c�tre cei ce fac „vindec�ri 
prin rug�ciuni” în zilele noastre. Vindec�rile au loc de cele mai multe ori la cei credincio�i, de la 
care se a�teapt� o credin�� tare pentru vindecare. Deci, „puterea” nu este la „cel ce vindec�”, ci la 
bolnav! Dac� vindecarea nu reu�e�te, de cele mai multe ori bolnavul este de vin�, c�ci nu a avut 
suficient� credin��. 
   În acest context s� amintim c� în Noul Testament citim despre cel pu�in cinci credincio�i care erau 
bolnavi, dar care nu au fost vindeca�i nici de Domnul Isus, �i nici de apostoli. 
   Laz�r: »Laz�r cel bolnav era fratele ei« (Ioan 11, 2). Învierea lui de c�tre Domnul nu schimb� 
nimic din faptul  c� el era bolnav. Aceast� boal� a fost spre prosl�virea lui Dumnezeu (Ioan 11, 4)! 
   Epafrodit: »Pentru c� aflaser��i c� a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav, �i foarte aproape de 
moarte, dar Dumnezeu a avut mil� de el. ... C�ci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de 
moarte« (Filipeni 2, 26-30). Pavel nu a considerat un lucru de la sine în�eles s� fac� s�n�tos pe acest 
slujitor al Domnului! 
   Trofim: »Pe Trofim l-am l�sat bolnav în Milet« (2 Timotei 4, 20). Nici el nu a fost vindecat de 
Pavel. 
   Timotei: »S� nu mai bei numai ap�, ci s� iei �i câte pu�in vin, din pricina stomacului t�u, �i din 
pricina deselor tale îmboln�viri« (1 Timotei 5, 23). Nu putea Pavel s� vindece pe acest slujitor 
credincios? 
   Dorca: »În vremea aceea s-a îmboln�vit« (Faptele Apostolilor 9, 37). Ea a fost mai târziu înviat� 
de Petru, dar a r�mas faptul, c� aceast� ucenic� credincioas� s-a îmboln�vit, f�r� s� fie vindecat�, �i 
în cele din urm� a murit. 
   Aceste cazuri de boal� la credincio�i confirm� c� darurile harului pentru vindecare erau semne 
prin care puterea lui Dumnezeu se descoperea înaintea celor necredincio�i, �i pentru cei 
necredincio�i. Cel credincios se �tie în mâna Dumnezeului �i Tat�lui s�u �i nu este dependent de 
ar�tarea acestei puteri a lui Dumnezeu. 
   S� ne ocup�m acum cu singura Epistol� în care se vorbe�te despre darurile harului pentru 
vindecare. A�a cum darul vorbirii în alte limbi este amintit numai în Epistola c�tre Corinteni, tot a�a 
�i darurile harului pentru facerea vindec�rilor, �i anume de dou� ori. 
   În capitolul 12, 9, 28 �i 30. Totdeauna este vorba de »darul t�m�duirilor«, la plural, ca �i cum nu 
ar fi vorba de o aptitudine permanent�, ci de un dar dat din când în când. Cum s-a spus despre 
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celelalte daruri, tot a�a se spune la sfâr�itul capitolului �i despre acest dar: »To�i au darul 
t�m�duirilor?« �i aici r�spunsul este; nu! Erau dovezi deosebite ale puterii lui Dumnezeu, pe care 
nu le poseda fiecare credincios. 
   �i pentru acest semn al darului de vindecare este valabil ce se spune în Evrei 2, 4: »În timp ce 
Dumnezeu înt�rea m�rturia lor cu semne, puteri �i felurite minuni, �i cu darurile Duhului Sfânt, 
împ�r�ite dup� voia Sa«. Domnul a promis apostolilor c� ei vor face lucruri mari. A�a cum am v�zut 
în Faptele Apostolilor, toate f�g�duin�ele Lui s-au împlinit cuvânt cu cuvânt. Dup� ce Cuvântul lui 
Dumnezeu a fost f�cut des�vâr�it (Coloseni 1, 25), lucrarea lui Dumnezeu sub aceast� form� a 
semnelor pline de putere nu a mai fost absolut necesar�. 
 
 
Rug�ciune �i vindecare în Epistola lui Iacov 5, 14-16 
 
   Un loc din Biblie frecvent citat este cel din Epistola lui Iacov 5, 14-16: »Este vreunul printre voi 
bolnav? S� cheme pe presbiterii Bisericii; �i s� se roage pentru el, dup� ce-l vor unge cu untdelemn 
în Numele Domnului. Rug�ciunea f�cut� cu credin�� va mântui pe cel bolnav, �i Domnul îl va 
îns�n�to�a; �i dac� a f�cut p�cate, îi vor fi iertate. M�rturisi�i-v� unii altora p�catele, �i ruga�i-v� 
unii pentru al�ii, ca s� fi�i vindeca�i. Mare putere are rug�ciunea fierbinte a celui neprih�nit.« 
   Acest loc are pu�in a face cu vindec�rile f�cute de Domnul Isus �i de apostolii S�i, a c�ror origine 
�i al c�ror scop l-am v�zut deja. Accentul se pune aici pe cel ce era bolnav. El este punctul central 
aici, �i în jurul lui se petrec toate. Nu putem vorbi aici de o minune, adic� de o direct� interven�ie a 
puterii lui Dumnezeu. În afar� de aceasta s� nu uit�m c� Epistola lui Iacov a fost scris� într-un timp 
de tranzi�ie de la începutul Adun�rii �i a fost adresat� celor dou�sprezece semin�ii ale lui Israel, în 
care se aflau mul�i credincio�i cre�tini. 
    La iudei existau b�trânii comunit��ii (compar� cu Exodul 24, 9), �i în timpul de la începutul  
Adun�rii, apostolii �i cei ce erau împuternici�i de ei au numit b�trâni în diverse locuri (Faptele 
Apostolilor 14, 23; Tit 1, 5). Ast�zi nimeni nu mai are aceast� autoritate. În felul acesta „b�trânii 
Adun�rii”, a�a cum scrie Iacov, nu mai pot fi chema�i la un bolnav. Putem desigur s� rug�m pe fra�ii 
credincio�i, plini de credin��, care ast�zi exercit� slujba de prezbiter (b�trân), s� se roage pentru noi. 
   În continuare se spune ca b�trânii s� ung� cu untdelemn pe bolnav. Untdelemnul s-a folosit în 
antichitate ca medicament. În Marcu 6, 13, ucenicii au uns cu untdelemn pe mul�i bolnavi �i îi 
vindecau. Samariteanul din Luca 10, 34 a turnat untdelemn (un fel de unguent) �i vin (ca mijloc de 
dezinfec�ie) pe r�nile celui jefuit de tâlhari. Isaia se plânge în limbaj biblic, c� r�nile poporului 
Israel nu au fost alinate cu untdelemn (Isaia 1, 6). De aceea untdelemnul nu are aici în�eles simbolic 
(ca tablou al Duhului Sfânt), �i nici în�eles sacramental, „ultima ungere cu untdelemn”. Cuvântul 
grecesc folosit aici (aleiph�) se folose�te în Noul Testament pentru ungerea exterioar� a corpului, în 
timp ce pentru ungerea din partea lui Dumnezeu se folose�te un alt cuvânt (chri�). Iacov spune deci 
simplu, s� se foloseasc� untdelemnul (care deseori era o amestec�tur� de mirodenii diferite) �i s� se 
roage. Nu se spune nicidecum s� renun��m la arta medical� �i s� ne încredem în „vindecarea prin 
rug�ciuni”, ci se spune contrariul. Cuno�tin�ele medicale, care indirect sunt un dar al lui Dumnezeu, 
s� nu se foloseasc� f�r� rug�ciunea adresat� lui Dumnezeu (compar� cu 2 Cronici 16, 12). 
   Iacov explic�, c� rug�ciunea f�cut� cu credin�� va mântui pe cel bolnav, iar Domnul îl va 
îns�n�to�a, �i dac� a f�cut p�cate, îi vor fi iertate. În afar� de aceasta el aten�ioneaz� pe cei bolnavi 
s�-�i m�rturiseasc� p�catele, �i îndeamn� pe to�i, s� se roage unul pentru altul, ca s� fie vindeca�i. El 
vede o leg�tur� între boal� �i p�cat. Cuvântul »dac�« arat� c� aceasta nu are neap�rat loc în cazul 
fiec�rei boli. Sunt boli care au cauze organice, �i sunt boli pricinuite de p�cat, �i pentru care 
Dumnezeu pedepse�te pe ai S�i. Când pacientul vorbea cu b�trânii despre boala sa, nu trebuia 
exclus� posibilitatea, c� boala era cauza unor p�cate. Dac� era a�a, atunci p�catele trebuiau 
m�rturisite. Aceasta nu trebuie s� aib� loc public, dar în orice caz fa�� de persoana împotriva c�reia 
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a p�c�tuit. Din versetul 16 se poate deduce c� m�rturisirea putea s� se fac� într-un cadru mult mai 
larg, nu neap�rat înaintea b�trânilor. 
   Un exemplu relevant, din care se vede c� boala este urmarea unui p�cat, g�sim în 1 Corinteni 11, 
30. Fra�ii �i surorile din Adunarea din Corint mâncau �i beau propria lor judecat�, c�ci la masa 
Domnului ei nu vedeau trupul Domnului în p�inea �i vinul pus pe mas�. De aceea mul�i dintre ei 
erau slabi �i bolnavi, mul�i chiar au murit. Dac� devenea clar c� boala este urmarea anumitor p�cate, 
atunci m�rturisirea �i rug�ciunea fierbinte putea s� vindece pe cel bolnav, c�ci cauza bolii a fost 
înl�turat� potrivit cu voia lui Dumnezeu. Acest principiu este valabil �i ast�zi. Unele boli, în special 
cele de natur� psihic�, sunt cauza unor p�cate ascunse, care nu au fost cur��ite. În cazul acesta 
psihologia �i psihiatria nu vor ajuta pe cel credincios, ci numai m�rturisirea p�catelor ascunse, pân� 
chiar �i a mândriei �i  înc�p��ân�rii, potrivit cu voia lui Dumnezeu. 
   În încheiere s� mai amintim în acest context un loc, pe care l-am amintit deja pe scurt. Este vorba 
de 1 Ioan 5, 14-17: »Îndr�zneala, pe care o avem la El, este c�, dac� cerem ceva dup� voia Lui, ne 
ascult�. �i dac� �tim c� ne ascult�, orice I-am cere, �tim c� suntem st�pâni pe lucrurile pe care I le-
am cerut. Dac� vede cineva pe fratele s�u s�vâr�ind un p�cat care nu duce la moarte, s� se roage; �i 
Dumnezeu îi va da via�a, pentru cei ce n-au s�vâr�it un p�cat care duce la moarte. Este un p�cat care 
duce la moarte; nu-i zic s� se roage pentru p�catul acela. Orice nelegiuire este p�cat; dar este un 
p�cat, care nu duce la moarte.« Aici ne este dat� în primul rând asigurarea, c� rug�ciunile care sunt 
dup� voia lui Dumnezeu, Tat�l, în mod sigur vor fi împlinite, chiar �i atunci când este vorba de un 
frate care a p�c�tuit, �i prin aceasta via�a lui este în pericol. Deoarece m�rturisirea p�catelor este 
necesar�, este de la sine în�eles. Apoi se vorbe�te de p�cate care duc la moarte, pentru care, potrivit 
voii lui Dumnezeu, nu trebuie s� ne rug�m. Ce se în�elege prin aceasta? Un exemplu pentru astfel 
de p�cate care duc la moarte avem în istoria lui Anania �i Safira în Faptele Apostolilor 5, altele în 
locul deja citat în 1 Corinteni 11, 30. Se poate întâmpla ca copiii lui Dumnnezeu s� dezonoreze în 
via�a lor atât de mult pe Tat�l lor, încât El îi ia prin moarte de pe p�mântul acesta. Prin aceasta se 
în�elege moartea trupului, �i nicidecum condamnarea ve�nic�. Cât de serios este faptul, c� în astfel 
de situa�ii rug�ciunea pentru îns�n�to�ire nu este dup� voia lui Dumnezeu! 
   Concluzion�m cele spuse, în trei puncte: 
1. Dumnezeu, Domnul vie�ii �i al mor�ii, poate în chip minunat în orice timp s� îns�n�to�asc� pe 
bolnavi, f�r� ac�iunea omului. Îns� având încredere în El, s� ne folosim de cuno�tin�ele medicale ale 
timpului nostru. 
2. Darurile harului noutestamentale pentru vindecare le-a dat Dumnezeu la începutul Bisericii unor 
unelte alese, ca dovad� a puterii lui Dumnezeu fa�� de oamenii necredincio�i. Aceste vindec�ri erau 
semne ale lui Dumnezeu, care nu presupuneau existen�a credin�ei la cei ce erau vindeca�i. 
3. Rug�ciunea f�cut� cu credin�� de c�tre „b�trânii Adun�rii” pentru cei bolnavi, la cererea acestora,  
poate avea loc �i ast�zi într-o form� asem�n�toare, îns� deseori trebuie mai întâi clarificat� 
problema p�catelor ascunse. 


