
Cer… sæ sfinfleascæ acea faptæ pentru
vindecarea trupului meu”1.

Bineînfleles cæ nu aøteptæm pânæ
când toate celelalte metode sunt epui-
zate pentru a ne ruga cu credinflæ sau a
oferi binecuvântæri de sænætate cu auto-
ritatea preofliei. În situaflii de urgenflæ,
rugæciunile øi binecuvântærile au întâie-
tate. Deseori depunem toate eforturile
simultan. Acest model urmeazæ învæflæ-
turile din scripturi de a ne „[ruga] întot-
deauna” (D&L 90:24) øi de a ne asigura
ca toate aceste lucruri sæ fie fæcute în în-
flelepciune øi ordine2.

II.
Øtim cæ rugæciunea oferitæ cu cre-

dinflæ, rostitæ atunci când suntem sin-
guri sau când suntem în cæminele
noastre sau în locurile noastre de
preaslævire, poate fi eficientæ pentru
vindecarea bolnavilor. Multe scripturi
se referæ la puterea credinflei de a vin-
deca pe cineva. Apostolul Iacov ne-a
învæflat cæ ar trebui sæ ne „[rugæm] 
unii pentru alflii, ca sæ [fim] vindecafli”,
adæugând cæ „mare putere are rugæ-
ciunea fierbinte a celui neprihænit”
(Iacov 5:16). Când femeia care L-a

În aceste vremuri în care neliniøtea
este ræspânditæ în lumea întreagæ,
din ce în ce mai mulfli oameni cre-

dincioøi se îndreaptæ spre Domnul
pentru binecuvântæri de alinare øi sæ-
nætate. Doresc sæ vorbesc acestui audi-
toriu de deflinætori ai preofliei despre
vindecarea bolnavilor – prin medicinæ,
prin rugæciunile spuse cu credinflæ øi
prin binecuvântærile preofliei.

I.
Sfinflii din zilele din urmæ cred în

utilizarea celor mai bune cunoøtinfle 
øi tehnici øtiinflifice de care dispunem.
Folosim alimentaflia, miøcarea øi alte
practici pentru a ne menfline sænæta-
tea, iar pentru a ne menfline sau a ne
recæpæta sænætatea, adæugæm aici ajuto-
rul celor care profeseazæ medicina,
cum ar fi doctorii øi chirurgii.

Utilizarea øtiinflei medicale nu este
în opoziflie cu rugæciunile noastre ofe-
rite cu credinflæ øi cu încrederea noas-
træ în binecuvântærile preofliei. Când
cineva solicita o binecuvântare a
preofliei, preøedintele Brigham Young
întreba: „Ai încercat vreun remediu?”.
Celor care au spus nu, pentru cæ „do-
rim ca vârstnicii sæ-øi aøeze mâinile pe
capetele noastre øi avem credinfla cæ
vom fi vindecafli”, preøedintele Young

le-a ræspuns: „Acest lucru nu este în
acord cu credinfla mea. Dacæ suntem
bolnavi øi Îl rugæm pe Domnul sæ ne
vindece øi sæ facæ pentru noi tot ce 
este necesar sæ fie fæcut, dupæ înflele-
gerea mea pe care o am despre
Evanghelia salværii, aø putea la fel de
bine sæ Îl rog pe Domnul sæ facæ astfel
încât grâul øi porumbul sæ creascæ, fæ-
ræ ca eu sæ ar pæmântul øi sæ plantez
sæmânfla. Mi se pare firesc sæ folosesc
fiecare remediu pe care îl cunosc 
øi [apoi] sæ Îl rog pe Tatæl meu din

Vindecarea bolnavilor
Avem aceastæ putere a preofliei øi trebuie sæ fim pregætifli 
cu toflii pentru a o folosi în mod corespunzætor.

SESIUNEA PREOfiIEI | 3 april ie 2010

Vârstnicul Dallin H. Oaks,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

M a i 2 0 1 0 47



atins pe Isus s-a vindecat, El i-a spus:
„Credinfla ta te-a tæmæduit” (Matei
9:22)3. În mod asemænætor, Cartea lui
Mormon ne învaflæ cæ Domnul „lucrea-
zæ prin puterea Sa, potrivit cu credinfla
copiilor oamenilor” (Moroni 10:7).

Un sondaj naflional recent a relevat
faptul cæ aproape opt din zece ameri-
cani „cred cæ în aceste zile încæ au loc
miracole la fel cum au avut loc în vechi-
me”. O treime din cei intervievafli au
spus cæ au „træit sau au fost martori la
experienfla unei vindecæri divine”4.
Mulfli sfinfli din zilele din urmæ au træit
experienfla puterii credinflei în vindeca-
rea celor bolnavi. Noi, de asemenea,
auzim despre exemple ale unei aseme-
nea experienfle în rândul oamenilor
credincioøi din alte biserici. Un jurnalist
din Texas a descris un asemenea mira-
col. Când o fatæ în vârstæ de cinci ani a
început sæ respire cu dificultate øi a de-
venit febrilæ, pærinflii ei au dus-o degra-
bæ la spital. La momentul în care ea a
ajuns acolo, rinichii øi plæmânii ei nu
mai funcflionau, temperatura corpului
ei era de 41,7 grade, iar corpul ei era
de un roøu aprins øi era plin de vânætæi.
Doctorii au spus cæ era pe moarte din
cauza unui sindrom de øoc toxic a cærui
cauzæ era necunoscutæ. Pe mæsuræ ce
vestea s-a ræspândit în rândul familiei 
øi al prietenilor, oameni temætori de
Dumnezeu au început sæ se roage pen-
tru ea øi a fost flinutæ o slujbæ specialæ
de rugæciune în congregaflia bisericii
Protestante din care fæceau parte, în
Waco, Texas. În mod miraculos, ea øi-a

revenit pe neaøteptate de pe patul de
moarte øi a fost externatæ din spital la
aproximativ o sæptæmânæ dupæ aceea.
Bunicul ei a scris: „Ea este o dovadæ vie
a faptului cæ Dumnezeu ræspunde la
rugæciuni øi înfæptuieøte miracole”5.

Într-adevær, dupæ cum ne învaflæ
Cartea lui Mormon, Dumnezeu „se ara-
tæ tuturor celor care cred în El prin pu-
terea Duhului Sfânt; da, în fafla fiecærei
nafliuni, neam, limbæ øi popor, fæcând
minuni… minunate pentru copiii oame-
nilor, dupæ credinfla lor” (2 Nefi 26:13).

III.
Pentru acest auditoriu – adulfli care

deflin Preoflia lui Melhisedec øi tineri
bæiefli care vor primi în curând aceastæ
putere – îmi voi îndrepta remarcile
asupra binecuvântærilor de sænætate ce
implicæ puterea preofliei. Avem aceastæ
putere a preofliei øi trebuie sæ fim pre-
gætifli cu toflii pentru a o folosi în mod
corespunzætor. Numærul sporit al de-
zastrelor naturale actuale øi dificultæflile
financiare ne aratæ cæ vom avea nevoie
de aceastæ putere în viitor mai mult
decât am avut în trecut.

Multe scripturi ne învaflæ cæ slujitorii
Domnului „îøi vor pune mâinile peste
bolnavi, øi bolnavii se vor însænætoøi”
(Marcu 16:18)6. Atunci când autorita-
tea preofliei este folositæ pentru a-i 
binecuvânta pe cei bolnavi, au loc mi-
racole. Am træit experienfla acestor mi-
racole. Ca bæiat øi ca bærbat am væzut
vindecæri la fel de miraculoase ca cele
consemnate în scripturi øi la fel au 

væzut mulfli dintre dumneavoastræ.
În folosirea autoritæflii preofliei pen-

tru a-i binecuvânta pe cei bolnavi sunt
cinci pærfli: (1) ungerea, (2) pecetluirea
ungerii, (3) credinfla, (4) cuvintele de
binecuvântare øi (5) voinfla Domnului.

Ungerea
Vechiul Testament menflioneazæ în

mod frecvent ungerea cu ulei ca fiind
o parte a binecuvântærii conferite prin
autoritatea preofliei7. Ungerile erau de-
clarate ca având loc pentru sfinfliri8, øi
probabil cæ pot fi væzute, de asemenea,
ca un simbol al binecuvântærilor ce ur-
meazæ a fi reværsate din cer ca rezultat
al acestei acfliuni sfinte.

În Noul Testament citim cæ apostolii
lui Isus „ungeau cu untdelemn pe
mulfli bolnavi, øi-i vindecau” (Marcu
6:13). Cartea lui Iacov ne învaflæ despre
rolul ungerii în relaflie cu celelalte ele-
mente ale binecuvântærii de sænætate
prin autoritatea preofliei:

„Este vreunul printre voi bolnav? Sæ
cheme pe prezbiterii bisericii; øi sæ se
roage pentru el, dupæ ce-l vor unge cu
untdelemn în Numele Domnului.

Rugæciunea fæcutæ cu credinflæ va
mântui pe cel bolnav, øi Domnul îl va
însænætoøi” (Iacov 5:14-15).

Pecetluirea ungerii
Când cineva a fost uns prin autorita-

tea Preofliei lui Melhisedec, ungerea
este pecetluitæ prin aceeaøi autoritate.
A pecetlui ceva înseamnæ a confirma
acel lucru, a-l consacra pentru scopul
pentru care este destinat. Când vârst-
nicii ung o persoanæ bolnavæ øi pecet-
luiesc ungerea, ei deschid zægazurile
cerului pentru ca Domnul sæ reverse
binecuvântærile pe care El le doreøte
pentru persoana suferindæ.

„Preøedintele Brigham Young ne-a
învæflat: Când îmi aøez mâinile pe capul
bolnavului, eu mæ aøtept ca puterea
vindecærii øi influenfla lui Dumnezeu sæ



treacæ prin mine øi sæ se transmitæ pa-
cientului, iar boala sæ se îndepærteze…
Când suntem pregætifli, dacæ suntem
curafli înaintea Domnului, o undæ de
putere de la Cel Atotputernic poate sæ
treacæ prin corpul celui care adminis-
treazæ øi sæ ajungæ în corpul pacientu-
lui, iar bolnavul sæ se însænætoøeascæ”9.

Deøi cunoaøtem multe cazuri în care
persoanele binecuvântate prin autorita-
tea preofliei au fost vindecate, rareori 
facem referire în adunærile publice la
aceste vindecæri, deoarece revelaflia din
zilele noastre ne atrage atenflia sæ nu
„[ne læudæm]… cu aceste lucruri, nici
sæ nu [vorbim] înaintea lumii; pentru cæ
aceste lucruri væ sunt date vouæ pentru
folosul øi salvarea voastræ” (D&L 84:73).

Credinfla
Credinfla este esenflialæ pentru vinde-

carea prin intermediul puterilor ceru-
lui. Chiar øi Cartea lui Mormon ne
învaflæ cæ „dacæ nu ar fi deloc credinflæ
printre copiii oamenilor, Dumnezeu 
nu poate face nicio minune printre ei”
(Eter 12:12)10. Într-o cuvântare notabilæ
despre administrarea rânduielilor pen-
tru vindecarea celor bolnavi, preøedin-
tele Spencer W. Kimball a spus: „Nevoia
de credinflæ este adesea subestimatæ.
Cel bolnav øi familia acestuia par sæ de-
pindæ adesea în întregime de puterea
preofliei øi de darul vindecærii pe care ei
speræ sæ le aibæ fraflii care administreazæ,
pe când responsabilitatea mai mare es-
te a aceluia care este binecuvântat…
Elementul major este credinfla persoa-
nei, atunci când acea persoanæ este
conøtientæ øi responsabilæ. «Credinfla ta
te-a tæmæduit» (Matei 9:22) a fost un lu-
cru atât de des repetat de Învæflætor, în-
cât aproape a devenit un refren”11.

Preøedintele Kimball a sugerat øi
faptul cæ „administrærile prea dese pot
fi un semn al lipsei de credinflæ sau al
faptului cæ cel bolnav încearcæ sæ trans-
mitæ vârstnicilor responsabilitatea 

dezvoltærii credinflei în loc sæ øi-o asu-
me el însuøi”. El a vorbit despre o soræ
credincioasæ care a primit o binecu-
vântare a preofliei. Când a fost întreba-
tæ în ziua urmætoare dacæ doreøte sæ i
se administreze rânduielile din nou, ea
a ræspuns: „Nu, am fost unsæ cu ulei øi
mi s-a administrat øi pecetluirea unge-
rii. Rânduiala a fost înfæptuitæ. Acum
depinde de mine sæ obflin binecuvânta-
rea prin credinfla mea”12.

Cuvintele de binecuvântare
O altæ parte a binecuvântærii preofliei

o constituie cuvintele de binecuvântare
rostite de vârstnic dupæ ce el pecetlu-
ieøte ungerea. Aceste cuvinte pot fi
foarte importante, dar conflinutul lor nu
este esenflial øi ele nu sunt înregistrate
în arhivele Bisericii. În unele binecuvân-
tæri ale preofliei – cum ar fi binecuvânta-
rea patriarhalæ – cuvintele rostite sunt
esenfla binecuvântærii. Dar într-o bine-
cuvântare de sænætate, celelalte pærfli ale
binecuvântærii – ungerea, pecetluirea,
credinfla øi voinfla Domnului – sunt ele-
mentele esenfliale.

Este de dorit ca vârstnicul care ofi-
ciazæ sæ fie într-o armonie perfectæ 
cu Spiritul Domnului, pentru ca el sæ
øtie øi sæ declare voinfla Domnului în

cuvintele binecuvântærii. Brigham
Young i-a învæflat pe deflinætorii preo-
fliei: „Este privilegiul øi datoria dum-
neavoastræ sæ træifli astfel încât sæ 
øtifli când væ este transmis cuvântul
Domnului øi când voinfla Domnului
væ este revelatæ”13. Când acest lucru
se întâmplæ, binecuvântarea rostitæ
este îndeplinitæ literalmente øi în
mod miraculos. În anumite ocazii 
alese, am træit experienfla acelei sigu-
ranfle a inspirafliei într-o binecuvânta-
re de sænætate øi am øtiut cæ ceea ce
spuneam era voinfla Domnului.
Totuøi, ca majoritatea care oficiazæ în
binecuvântæri de sænætate, am avut
adesea dificultæfli cu privire la certitu-
dinea cuvintelor pe care trebuia sæ le
rostesc. Din diverse motive, fiecare
vârstnic trece prin momente de creø-
tere øi descreøtere în gradul sæu de
sensibilitate la îndemnurile Spiritului.
Fiecare vârstnic care oferæ o binecu-
vântare este expus la acea influenflæ
în funcflie de ceea ce doreøte pentru
persoana suferindæ. Fiecare dintre
aceste imperfecfliuni øi altele din viafla
muritoare pot influenfla cuvintele pe
care le rostim.

Din fericire, cuvintele rostite într-o
binecuvântare de sænætate nu sunt
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esenfliale pentru efectul ei de vindeca-
re. Dacæ persoana aflatæ în suferinflæ
are suficientæ credinflæ øi dacæ Domnul
doreøte, ea va fi vindecatæ sau binecu-
vântatæ, indiferent dacæ persoana care
oficiazæ rosteøte sau nu acele cuvinte.
În schimb, dacæ cel care oficiazæ cedea-
zæ dorinflei sau lipsei sale de experien-
flæ øi dæ porunci sau oferæ cuvinte de
binecuvântare în exces, dincolo de ce-
ea ce Domnul vrea sæ ofere în acord
cu credinfla persoanei, acele cuvinte
nu vor fi îndeplinite. În consecinflæ,
dragi frafli, niciun vârstnic nu ar trebui
vreodatæ sæ ezite sæ participe într-o bi-
necuvântare de sænætate de teamæ cæ
nu va øti ce sæ spunæ. Cuvintele rostite
într-o binecuvântare de sænætate pot
întæri øi revigora credinfla acelora care
le aud, dar efectul binecuvântærii 
depinde de credinflæ øi de voinfla
Domnului, nu de cuvintele rostite 
de cætre vârstnicul care a oficiat.

Voinfla Domnului
Dragi tineri bæiefli øi bærbafli, væ 

rog sæ luafli seama la ceea ce am sæ
spun acum. În timp ce exercitæm 
puterea de netægæduit a preofliei lui
Dumnezeu øi în timp ce prefluim pro-
misiunea Sa cæ El ne va auzi øi ne va
ræspunde la rugæciunile oferite cu
credinflæ, trebuie sæ ne amintim me-
reu cæ credinfla øi puterea de vindeca-
re a preofliei nu pot aduce un rezultat
care este în dezacord cu voinfla Sa a
Cærui preoflie este. Acest principiu 
este predat în revelaflia ce îndrumæ
vârstnicii Bisericii sæ îøi aøeze 
mâinile pe cei bolnavi. Promisiunea
Domnului este cæ „acela care are cre-
dinflæ în Mine pentru a fi vindecat, øi

nu este osândit la moarte, va fi vin-
decat” (D&L 42:48; subliniere adæu-
gatæ). În mod asemænætor, într-o altæ
revelaflie din zilele noastre, Domnul
declaræ cæ, atunci când cineva „cere
potrivit voinflei lui Dumnezeu… se
îndeplineøte întocmai cum cere”
(D&L 46:30)14.

Din toate acestea învæflæm cæ pânæ øi
slujitorii Domnului, în timp ce exercitæ
puterea Sa divinæ într-o împrejurare în
care existæ suficientæ credinflæ pentru
vindecare, nu pot oferi o binecuvânta-
re a preofliei care va face ca persoana
sæ fie vindecatæ, dacæ acea vindecare
nu este voinfla Domnului.

În calitate de copii ai lui
Dumnezeu, cunoscând dragostea Sa
mæreaflæ øi cunoaøterea Sa supremæ cu
privire la ce este cel mai bine pentru
bunæstarea noastræ eternæ, noi ne în-
credem în El. Primul principiu al
Evangheliei este credinfla în Domnul
Isus Hristos, iar credinfla înseamnæ în-
credere. Am simflit acea încredere 
într-o cuvântare pe care værul meu a
oferit-o la o înmormântare a unei ado-
lescente care a murit din pricina unei
boli grave. El a rostit aceste cuvinte 
care, la început m-au uimit, iar apoi
m-au edificat: „Øtiu cæ a fost voinfla
Domnului ca ea sæ moaræ. A avut par-
te de o îngrijire medicalæ bunæ. A pri-
mit binecuvântæri ale preofliei. Numele
ei a fost pe listele de rugæciune din
templu. S-au spus sute de rugæciuni
pentru ca ea sæ îøi recapete sænætatea.
Øi øtiu cæ în aceastæ familie existæ sufi-
cientæ credinflæ ca ea sæ fi fost vindeca-
tæ dacæ nu ar fi fost voinfla Domnului
sæ o ia acasæ acum”. Am simflit aceeaøi
încredere în cuvintele unui tatæ al

unei alte adolescente speciale care 
a murit de cancer. El a declarat:
„Credinfla familiei noastre este în 
Isus Hristos øi aceasta nu depinde de
rezultate”. Aceste învæflæturi sunt ade-
værate. Facem tot ce putem pentru
vindecarea unei persoane dragi nouæ,
iar apoi ne încredem în Domnul pen-
tru a obfline un rezultat.

Mærturisesc despre puterea preofliei
lui Dumnezeu, despre puterea rugæ-
ciunii oferitæ cu credinflæ øi despre ade-
værul acestor principii. Mai presus de
toate, depun mærturie despre Isus
Hristos ai cærui slujitori suntem, a cæ-
rui înviere ne oferæ siguranfla nemuririi
øi a cærui ispæøire ne oferæ ocazia de
avea viaflæ veønicæ, cel mai mare dar
dintre toate darurile lui Dumnezeu, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ■
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