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Iisus Hristos 

A venit să-i vindece pe cei cu inima frântă 

  

        Luca 4:18 ... m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită ... 
(KJV) 

                    Isaia 61:1 ... El M-a trimis să leg pe cei cu inima 
zdrobită ... 

  

 Simptomele unei inimi frânte 

- Frica: diverse forme 

- Depresie - lipsă de speranță 

- Sentimente constante de condamnare 

- Sentimente profunde de singurătate 

- Amintiri vii ale unor evenimente traumatizante 

  

Astăzi există o criză a consumului de droguri, a depresiei și a 
sinuciderii. De obicei, când se vorbește despre droguri, oamenii 
se gândesc la cocaină, crack, heroină sau marijuana. Aceasta 
este doar o parte a problemei. Imaginea de ansamblu implică, 
de asemenea, medicamente eliberate pe bază de rețetă, cum ar 



fi Prozac și alte antidepresive, împreună cu Valium și alte 
medicamente legate de anxietate. Dacă se adaugă consumul 
excesiv de alcool, milioane și milioane de oameni din întreaga 
lume consumă droguri de toate tipurile. 

  

La acest tablou se adaugă un număr mare de oameni care sunt 
deprimați sau care suferă de anxietate și sunt supuși unui stres 
sever, dar care nu iau niciun drog. Numărul persoanelor 
afectate de aceste probleme crește în fiecare an. Există, de 
asemenea, rata sinuciderilor în continuă creștere. Aceste 
probleme sunt grave și pot duce la distrugerea sănătății fizice și 
mentale și chiar la moarte. 

Este foarte posibil ca persoanele care consumă droguri să 
încerce să vindece rănile unei inimi frânte. Aceasta este o formă 
de automedicație, deoarece ei caută modalități de a potoli 
această rană profundă și durere emoțională. Durerea lor 
interioară are nevoie de vindecare, pentru a fi înlocuită de 
pacea interioară a lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre 
principalele motive pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Isus 
Hristos: El a venit pentru a-i vindeca pe cei cu inima zdrobită și 
pentru a ne oferi acea pace interioară profundă de care avem 
nevoie cu disperare. 

  

Biblia folosește cuvinte grafice pentru a descrie ceea ce se 
întâmplă atunci când o inimă este frântă. Imaginea este aceea a 



unei sfâșieri și a unei fracturi violente care se sparge în bucăți. 
Dacă ați văzut vreodată o imagine a unui os grav fracturat, așa 
arată o inimă frântă din punct de vedere spiritual! 

  

În inima frântă se află respingerea, singurătatea, furia, frica, 
anxietatea, teroarea, ura și amărăciunea. Aceste emoții sunt 
cele care duc la atacuri de panică, la depresie și la nevoia de 
droguri. Inima frântă este cea care generează aceste emoții, 
care sunt doar simptome. Adevărata problemă este o inimă 
frântă. 

  

Ce frânge inima? 

 

Divorțul (acest lucru este devastator mai ales pentru copii); 
abuzul (fizic, mental și sexual); abandonul; respingerea; ura; 
războiul; avortul; tragedia și moartea. Această lume este 
blestemată de păcat și este concepută pentru a ne frânge 
inima. Odată ce inima este frântă, nu există nimic pe pământ 
care să o poată repara. Psihologia, cu toate medicamentele 
sale, nu o poate vindeca. Există programe de auto-ajutorare cu 
diverși pași spre pace, dar nu o pot vindeca. Nu există nimic pe 
pământ care să poată vindeca o inimă frântă, pentru că 
rădăcina este spirituală. Efectele unei inimi frânte pot fi doar 
diminuate sau gestionate, dar Isus Hristos este singurul care o 
poate vindeca. Unul dintre titlurile sale este "Marele Medic", pe 



care Dumnezeu l-a trimis pentru a-i vindeca pe cei cu inima 
zdrobită. 

  

Dacă un picior era grav fracturat, un doctor punea oasele la loc 
și lega ruptura. Acest lucru ar putea implica introducerea de 
șuruburi în os și apoi punerea unui ghips în jurul acestuia. 
Acesta este exact modul în care Marele Medic vindecă o inimă 
frântă. El ia toate bucățile rupte și le pune laolaltă, apoi leagă 
inima pentru ca aceasta să se vindece și să rămână vindecată! 
Biblia numește o inimă frântă "inimă de piatră", dar inima 
vindecată de Isus Hristos este numită "inimă de carne". Acest 
lucru poate fi privit ca un transplant de inimă!  

 

Ezechiel 36:26 Vă voi da și o inimă nouă, și voi pune în voi un 
duh nou; voi scoate din carnea voastră inima de piatră, și vă voi 
da o inimă de carne.  

 

Noua inimă vindecată este acum în ton cu Dumnezeu; este 
capabilă să conțină dragostea și pacea lui Dumnezeu. Toate 
acele emoții care îi chinuie pe oameni acum pot lua sfârșit 
definitiv, iar noi suntem eliberați pentru a trăi cu pacea lui 
Dumnezeu în inimile noastre. Prin puterea măreață a Duhului 
Sfânt, Dumnezeu este acum capabil să pună capăt fricii, 
anxietății și depresiei care chinuie atât de mulți oameni. 

  



2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste și de minte sănătoasă. 

  

Dumnezeu a conceput inima vindecată pentru a conține 
dragostea și pacea Sa. Pe măsură ce creștem în Dumnezeu, 
dragostea și pacea Lui cresc în noi, până la punctul în care nimic 
nu poate să ne ia pacea Lui și nimic nu poate să sece dragostea 
Lui din inima noastră. Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos 
pentru a-i vindeca pe cei cu inima zdrobită, pentru ca noi să 
putem trăi cu Dumnezeu în plinătatea iubirii și păcii Sale! 

  

Primul pas în vindecarea unei inimi zdrobite este să credem în 
Evanghelia lui Isus Hristos. Înainte ca Dumnezeu să-i vindece pe 
cei cu inima zdrobită, există problema cu păcatul care trebuie 
rezolvată. Păcatul este grav și oamenii sunt despărțiți de 
Dumnezeu din cauza lui. Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos 
pentru a acoperi acest decalaj. 

  

Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar Isus Hristos Și-a 
vărsat sângele și a murit pe cruce, plătind pedeapsa pentru 
păcatul tău. Acest lucru înseamnă iertare și împăcare cu 
Dumnezeu, prin pocăința față de păcat. Acest lucru vă oferă, de 
asemenea, asigurarea vieții veșnice cu Dumnezeu. După ce a 
fost rezolvată problema păcatului, Dumnezeu este liber să vă 
vindece inima. 



  

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a 
dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică. 

  

Următorul pas implică iertarea ta față de ceilalți. Această 
iertare poate implica o altă persoană, cum ar fi un părinte, pe 
tine însuți sau chiar împăcarea cu Dumnezeu. Prin Isus Hristos, 
Dumnezeu ne iartă de toate păcatele noastre și ne cere să 
iertăm pe toți cei care au păcătuit împotriva noastră și ne-au 
frânt inima. 

Matei 6:14 Căci, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl 
vostru ceresc vă va ierta vouă: 

  

Dacă cineva simte că evenimentul care i-a frânt inima a fost 
atât de grav încât nu poate fi iertat, atunci acea persoană 
trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să ceară harul și 
dragostea lui Dumnezeu pentru a ierta. Dumnezeu va da tot 
ceea ce este necesar pentru ca tu să ierți. 

  

Această iertare te include și pe tine însuți, deoarece unii 
oameni au comis păcate pe care simt că Dumnezeu nu le va 
ierta. Acest lucru este valabil mai ales în cazul unei femei care a 
făcut avort. Dacă ea se pocăiește de acest lucru și se întoarce la 



Isus Hristos ca Mântuitor al ei, atunci Dumnezeu iartă. Ea 
trebuie să accepte iertarea Lui pentru ca inima ei să fie 
vindecată. 

  

Alții îi poartă pică lui Dumnezeu, indiferent de motiv. Această 
ranchiună trebuie să fie mărturisită lui Dumnezeu pentru ca 
inima persoanei să fie vindecată. Odată ce o persoană iartă 
orice sau pe oricine i-a frânt inima, Dumnezeu este acum liber 
să vindece acea inimă și să elibereze această persoană. 

  

Vindecarea celor cu inima frântă este extrem de importantă 
pentru Dumnezeu. Nu este o problemă minoră pentru El, ci se 
situează imediat după Evanghelia mântuirii veșnice a lui Isus 
Hristos. Prin credința în Isus Hristos, Dumnezeu ne-a oferit tot 
ce avem nevoie pentru a trăi cu o inimă vindecată, plină de 
dragostea și pacea lui Dumnezeu. 

  

Dumnezeu ca Tatăl tău Abba 

  

Romani 8:15 Căci n-ați primit din nou duhul robiei, ca să vă 
temeți, ci ați primit Duhul de adopție, prin care strigăm: "Abba, 
Tată!". 

 



Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că Creatorul 
universului dorește o relație cu tine ca Abba, Tată al tău! 
Cuvântul "abba" este cuvântul ebraic pentru "tată". Odată ce o 
persoană este eliberată de pedeapsa păcatului și are o inimă 
vindecată, Dumnezeu dorește o relație specială cu ea. Cu 
Dumnezeu ca Abba al tău, poți avea încredere deplină în El atât 
pentru a te proteja, cât și pentru a te asigura în toate domeniile 
vieții tale. Nu ești pe cont propriu, ci ești în siguranță cu Abba, 
care dorește ca tu să te simți în siguranță alături de El. 

 

Dacă ai crescut cu un tată abuziv, este probabil că și tu Îl vei 
vedea pe Dumnezeu în același mod. Dacă ai fost crescut fără 
tată sau cu un tată care te-a respins, atunci Dumnezeu poate 
părea la fel de nepăsător și distant. Îl vedem cu adevărat pe 
Dumnezeu în felul în care am fost crescuți ca și copil. De aceea, 
este atât de important ca părinții să-și crească copiii cu 
dragoste și acceptare. 

  

Pe măsură ce îți încredințezi viața lui Dumnezeu prin Isus 
Hristos, El ți se va dezvălui ca fiind Tatăl Abba. Dumnezeu 
dorește să trăiască în acest fel cu tine. S-ar putea să dureze 
ceva timp, dar, pe măsură ce îi rămâi credincios lui Dumnezeu 
prin cuvântul Său, El va trăi cu tine ca Tată Abba. 

  

Rugăciunea pentru cei cu inima zdrobită 



  

"Doamne, îți mărturisesc păcatul meu și mă pocăiesc de el. 
Cred că Isus Hristos Și-a vărsat sângele pe cruce și a murit 
pentru păcatul meu, iar apoi a fost înviat trupește din morți. Îl 
mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al meu și îmi 
dau seama că acum am viața veșnică cu Tine ca Tată Abba și 
Dumnezeu al meu. 

  

Te rog ca Tată să îmi vindeci inima frântă. Îi iert pe toți cei care 
mi-au frânt inima. Te rog să o vindeci de frică, anxietate, 
teroare, ură, depresie, amărăciune și respingere și să mă 
eliberezi de droguri, alcool și de toate dependențele. Îți 
mulțumesc că L-ai trimis pe Isus Hristos să mă elibereze de 
păcat, să-mi vindece inima frântă și să mă conduci la Tine ca 
Tată Abba." 

  

Luca 4:18 Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns 
să propovăduiesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să vindec pe 
cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc eliberarea celor captivi, 
să vestesc orbilor căderea vederii, să eliberez pe cei loviți, 


