
Aspiraţia după sănătate 

Marc. 6:54-56; Mat. 8:1-17 

 

Introducere 

- Cazurile de boală în rândul membrilor bisericii noastre în această săptămână 

- Ameninţările virusului Ebola în lume şi reacţiile apărute: temeri, măsuri luate, fonduri investite: secretarul de stat 

dr. Raed Arafat a informat că guvernul României a alocat 25 de milioane de lei pentru a ne pregăti mai bine în 

cazul în care ar apărea astfel de situaţii. 

- Aspiraţia oamenilor după sănătate în timpul lucrării Domnului Isus (Marc. 6:54-56; Lc. 6:17) 

- Aspiraţia oamenilor după sănătate în toate timpurile: dezvoltarea medicinii, ca una dintre principalele ştiinţe; 

dezvoltarea sistemelor de asigurări medicale; disponibilitatea oamenilor de a investi sume mari în sănătate 

- Mesajul de faţă prezintă răspunsul Domnului Isus la această aspiraţie (atunci şi acum) 

 

I. A luat în serios problemele de sănătate ale oamenilor 

a. Le-a ascultat strigătul şi păsul: Bartimeu (Mc. 10:47-51), slăbănogul de lângă scăldătoarea Betesda (Ioan 

5:7) 

i. Chiar dacă era ocupat  

ii. Chiar dacă bolnavii erau înconjuraţi de mulţimi (Ioan 5) şi mulţi alţii nu îi observau 

b. A stat de vorbă cu ei: le-a vorbit 

c. A fost gata să se deplaseze acolo unde erau (Mat. 8:7, 14) 

d. A luat aminte când oamenii au mijlocit pentru cei din casele lor: fiica slujbaşului împărătesc (Ioan 4:46b) 

e. S-a atins de cei bolnavi (nu întotdeauna, dar adesea): Mat. 8:3, 15  

i. Ca semn al identificării cu ei (cf. semnificaţia „punerii mâinilor”) – inclusiv cu cei de care nimeni 

nu se atingea (leproşii, Mat. 8:3) 

ii. Ca mijloc de încurajare 

iii. Ca model pentru noi: atingerea lui Dumnezeu este exprimată uneori prin atingere umană 

 

II. A subliniat rolul Său de Mântuitor 

a. Bolile fizice vorbeau despre o boală mult mai gravă – păcatul: funcţionează ca lepra, distrugând persoana, 

dezbinând familia, afectând socitatea 

b. Vindecările erau „semne” ale mântuirii oferite prin Hristos (Mat. 11:2-4 / Luc. 7:20-22)  

i. Termenul sozein folosit atât pentru salvare cât şi pentru vindecare 

ii. Vindecările împlineau profeţiile mesianice (Mat. 8:17) 

 

III. A folosit vindecările cu scop didactic – oferind învăţătură despre subiecte importante  

a. Despre scopul pozitiv al anumitor suferinţe (Ioan 11:4) 

i. Oswald Chambers: “Credinţa cu scopul de a scăpa de o problemă nu este credinţă în Dumnezeu. 

Credinţă înseamnă că indifferent dacă sunt scăpat sau nu eu voi continua să cred că Dumnezeu 

este dragoste. Anumite lucruri pot fi învăţate doar în cuptorul aprins” 

ii. Piatra şlefuită pentru turnul bisericii 

b. Despre Sabat (Lc. 6:7-10; 14:3-5) 

c. Despre cauzele bolilor (Ioan 9:2-3) 

d. Despre iertare, credinţă, curaj, pace – Mc. 10:52, Lc. 8:48; Ioan 9:35-38 

e. Despre datoria celor vindecaţi să se depărteze de păcat şi să se apropie de Dumnezeu (Ioan 5.14) 

 

IV. A avut grijă ca vindecările să nu fie folosite în mod negativ 

a. Ca sursă de spectacol (Luca 23:8)  

b. Ca „propte” pentru credinţă: atenţionarea slujbaşului împărătesc (Ioan 4:48) 

c. Ca mijloc de a-şi face publicitate: de multe ori a cerut celor vindecaţi să nu spună altora (Mt. 8:4a) 

 

Încheiere:  

Pentru cei ce nu se bucură de prea multă sănătate 

  „Sus e mai bine” 

 

Betel, 26.10.2014 pm 

 


