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Adevărul desăvârșit a lui Cristos:

Punerea mâinilor
Textul de bază: Evrei 6:1-8

Identificarea cu tema biblică
• Identificare înseamnă „de a deveni una” în fața lui Dumnezeu
• În Vechiul Testament se arăta identificarea prin jertfa unui animal în Cortul
Întâlnirii
• Poporul se identifica cu păcatul mărturisit și transmitea vina pe țapul jertfit
Leviticul 16:21

Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să
mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările
lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l
izgonească în pustiu, printr-un om care va avea însărcinarea aceasta.
• Pentru noi din secolul al XXI-lea este Isus acela care a fost jertfit pentru noi
Coloseni 1.21-22

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin
faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără
vină;

Punerea Mâinilor și ispitele cu interpretări greșite
• Punerea Mâinilor nu este un sacrament religios sau mistic
• Acolo unde nu contează credința celui în cauză, ci onoarea vorbitorului și
înțelepciunea cuvintelor rostite, acolo Punerea Mâinilor este un sacrament
sacral religios și astfel Ne-Biblic
• Este una din cele mai iritabile atacuri satanice: înfiltrarea unor gânduri care
seamănă cu Cuvântul lui Dumnezeu, de parcă ar fi Voia lui Dumnezeu
Coloseni 2:18

Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi,
printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care
nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui
pământeşti

Cine poate practica Punerea Mâinilor
• Biblia selectează pe cei împuterniciţi de a binecuvânta prin Punerea Mâinilor
• În versetele biblice o să găsim ucenici lui Isus, prezbiteri, apostoli
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• În ori ce caz sunt cei împuterniciți prin Duhul Sfânt
• Punerea Mâinilor nu este numai un act individual, ci se compune din felurite
activități în viața noastră
• Punerea Mâinilor este întotdeauna însoțită cu o sarcină duhovnicească
1 Timotei 4:10-16

Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în
Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al
celor credincioşi. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri. Nimeni să nu-ţi
dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în
purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la
citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de
darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor
de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceştete în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare
aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în
aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine.

Punerea Mâinilor împreunează două ființe înaintea lui Dumnezeu
• Așa cum poporul Israel trebuia să se identifice cu fărădelegile săvârşite, așa și
noi trebuie să ne identificăm cu fărădelegile noastre și cu jertfa Domnului
nostru Isus Cristos pentru noi
• Numai această mărturie poate să fie o bază pentru o binecuvântare prin Punerea
Mâinilor
• Fără această mărturie, Punerea Mâinilor poate produce tocmai contrariul
• Așa ca la o nuntă, când doi se declară una, prin Punerea Mâinilor ei vor fi uniți
pentru totdeauna

Punerea Mâinilor după eliberare dela duhuri rele
• Isus nu a vindecat prin Punerea Mâinilor ci prin cuvântul Său rostit
• Pericolul de identificare cu dujmanulul lui Dumnezeu este prea mare
• Apostolul Pavel avertizează pe ucenicul său Timotei
1 Timotei 5:22

Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor
altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.
• Din cauza aceasta avertizează apostolul Pavel pe Timotei

Punerea Mâinilor în caz de boală
Marcu 16:15-18

„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 vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci;
vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte,
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nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.”
• Vindecarea bolnavilor este numai una din semnele de ucenicie și nu este dăruită
fiecărui copil a lui Dumnezeu
• Darurile sunt împărțite de Tatăl Ceresc după Voia Lui și nu după dorințele
noastre personale
• Pentru noi, Punerea Mâinilor în caz de boală este valabil textul din Iacov
Iacov 5:14-15

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se
roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va
însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
• Aici nu este vorba de „Vindecători voiajori” ci de Prezbiterii bisericii!
• Puterea de vindecare nu este în Punerea Mâinilor ci în „Rugăciunea făcută
cu credință”
Faptele Apostolilor 28:8

Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel
s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat.

Punerea Mâinilor ca semn de împuternicire
• În biserica din Ierusalim a fost nevoie de ajutor în slujire
• Apostolii au ales șapte diaconi pentru a îngriji văduvele și orfanii
• Pentru sarcina aceasta le-au pus mâinile ca semn simbolic față de toți cei
prezenți: Ei lucrează în locul nostru
• La Damasc întâlneşte fariseul Saul din Tars pe Isus
• Saul, cel mai mare dușman a creștinilor este chemat în lucrarea Domnului
• Domnul îI ia vederea și îl trimete în casa lui Iuda
Faptele Apostolilor 9:10-12

•
•
•
•

,În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie:
„Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te,
du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis
Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; şi a văzut în vedenie pe un om,
numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete
iarăşi vederea.”
În biserica din Antiohia găsim o asemenea situație
Pavel și Barnaba vor fi trimiși în misiune
Împuterniciți prin Punerea Mâinilor
Astfel de împuterniciri găsim și între Isus și ucenicii Lui
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Luca 10:16

Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe
Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel
ce M-a trimis pe Mine.”

Punerea mâinilor pentru obținerea feluritor daruri
• Apostolul Pavel subliniază reamintire acestor daruri
• Ele sunt o putere dumnezeiască la dispoziția celui binecuvântat
2 Timotei 1:6

De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine
prin punerea mâinilor mele.
• Punerea Mâinilor cere dela cel care-o primește o credință bazată pe Mântuitorul
și Salvatorul vieții: pe Isus Cristos cel Jertfit și cel Înviat
• Punerea Mâinilor împreunează pe cel în cauză cu Dumnezeul Veșnic

Punerea Mâinilor ca semn de binecuvântare
Matei 19:13-15

•
•
•
•
•

Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage
pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la
Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” După ce Şi-a
pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.
Binecuvântarea este de fapt o rugăciune tematizată
Ea are un motiv, are o adresă primitoare, are o urgență și în general o relație
personală cu cel în cauză și are un conținut bine formulat
Prin Punerea Mâinilor dorim și cerem ca această dorință „să se identifice” cu
dorința Tatălui Nostru în Cer și să-o însoțească o viață întreagă
Punerea Mâinilor ca semn de binecuvântare nu se poate cere numai pentru un
timp limitat, așa cum nu poți cere o binecuvântare numai pentru trei zile
Binecuvântările biblice sunt în totdeauna legate de credința și legătura noastră
vie cu Domnul nostru Isus Cristos
Faptele Apostolilor 3:26

Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca
să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.
• Dar și această Binecuvântare este limitată cum a fost la Esau
Evrei 12:17

Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit;
pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.
Numeri 6:24-26

„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze
faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine
şi să-ţi dea pacea!
Amin
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