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E o lupta sã primești vindecarea? Eziți sã te rogi pentru
cei bolnavi? Te întrebi vreodatã de ce nu vezi mai mulți
oameni vindecați (inclusiv pe tine)? Este vindecarea ceva
obișnuit in slujirea ta?
Ca și slujitor al Domnului, nu îmi fãcea plãcere sã mã rog
pentru bolnavi; rezultatele nu erau foarte consistente, cu
toate cã știam cã era voia lui Dumnezeu ca acei oameni sã fie
vindecați.
Toate acestea s-au schimbat din momentul în care
Dumnezeu mi-a deschis ochii fațã de câteva adevãruri simple
pe care nu le vãzusem în scripturi pânã atunci.
În acest manual practic voi explica cum are loc
vindecarea progresivã și moduri prin care poți accelera
manifestarea vindecãrii.
Este rugãciunea mea sã dobândești întelegere, sã obții
mai multe rezultate, sã te rogi pentru bolnavi cu încredere
reînnoitã si cu așteptãri, și sã vezi mai mulți oameni
însãnãtoșiți.
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� Dumnezeu te vrea vindecat.
� Vindecarea este voia lui Dumnezeu.
� Vindecarea este voia lui Dumnezeu pentru TINE .
� Este greu sã primești ceva dacã nu ești conștient mai întâi cã ți-a fost
destinat.
� Deci trebuie sã înțelegi mai întâi cã promisiunea vindecãrii ți-a fost deja datã
ție, de cãtre Isus.
� Depinde acum de tine sã crezi și sã primești ceea ce este deja al tãu.

Exemplu: Dac
Dacãã eu iți dau o ma
mașșin
inãã, atunci este a ta. Nu vei mai
încerca sã o ob
obțții sau sã îmi ceri ceea ce este deja în posesia ta.
1-5 Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să
� Psalm 103
103:1-5
binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi nu
uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale; El îţi
vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te
încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea,
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
Toate versetele sunt din versiunea Cornilescu, daca nu este mentionat altceva.
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� 3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

� Osea 11:3 Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în
braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.

Exemplu: Daca am pus un cadou pe scaunul de lâng
ngãã tine și
ți-am spus cã este al tãu, nu îmi cere sã îț
îții dau un cadou. Ia-l pe
cel pe care ți l-am dat deja, deschide-l și bucura-te de el!
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� Focusul tãu trebuie sã fie pe Isus, nu pe boala ta.

� 1 Corinteni 11:28-30
11:28-30, Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să
mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine
mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte
trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi
bolnavi, şi nu puţini dorm.

Nota: 1 Corinteni 11:28-30 spune cã oamenii sunt bolnavi, sl
slããbi
bițți
și mor pentru cã ei nu discern trupul Domnului
Domnului.. Isus a pl
plããtit, cu
trupul Lui, pre
prețțul pentru îns
nsããnãto
toșșirea ta și o vindecare
miraculoas
miraculoasãã, și totu
totușși tendin
tendințța noastr
noastrãã este sã ne punem aten
atențția
pe trupul gre
greșșit.
� Examineazã-te și readu-ți atenția pe trupul Domnului.
� Considerã-te vrednic sã primești vindecarea. Nu ești un sclav, ci un fiu, iar
Isus ți-a dat capacitatea sã primești (lucrurile din partea Domnului).
� Fiii nu fug de darurile pe care tatãl le are pentru ei, ci le primesc cu fruntea
sus și cu mâinile întinse.
� A-L implora pe Dumnezeu sã te vindece este o atitudine de nevrednicie, care
te împiedicã sã primești. Vindecarea este pâinea copiilor(Matei 15:26).
Pentru cã cei neprihăniti nu trebuie sã-și cerșeascã pâinea, (Psalmul 37:25), ei
nu trebuie sã își cerșeascã nici vindecarea.
� Faptul cã te simți nevrednic nu te-a împiedicat sã fii mântuit, deci nu ar trebui
nici sã te impiedice sã primești vindecarea.

Sumar: 1 Corinteni 11:28-30 spune cã o atitudine de nevrednicie
poate fi cauza pentru care cre
creșștinii sunt sl
slããbi
bițți, bolnavi și chiar
mor. O atitudine de vrednicie, prin urmare, determin
determinãã cre
creșștinii
sã fie puternici, sãnãto
toșși și sã tr
trããiasc
iascãã.
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� Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi.
� Matei 8:16-17 Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui,
a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii ca să se
împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: "El a luat asupra
Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre."

� Vindecarea este împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu și
Cuvântul Lui sunt în acord. Vindecarea este voia lui Dumnezeu!
� Trebuie sã privești cu atenție la trupul lui Isus și sã înțelegi cã El a murit
pentru tine. El a plãtit cu trupul Lui prețul pentru toate pãcatele și bolile. Este
o eroare judiciarã (o aplicare greșitã a legii lui Dumnezeu) ca tu sã porți ceea
ce Isus deja a purtat.
� Rãscumpãrarea are douã aspecte: Vindecarea și Mântuirea. Isus a pus la
dispoziție vindecare pentru trupul și mintea ta, în aceeași mãsurã în care a
pregãtit mântuirea de pãcate și de pedeapsa veșnicã.

� Luca 9:11
9:11, Noroadele au priceput lucrul acesta şi au mers după El. Isus le-a
primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei ce
aveau trebuinţă de vindecare.
Dacã înțelegi cã prețul l-a plãtit Isus, acest lucru te va ajuta sã revendici promisiunea
Lui. Prețul plãtit a inclus atât crucea, cât și bicuirea. Gândește-te la rãnile pe care le-a
îndurat Isus ca sã-ți asigure promisiunea vindecãrii manifestate în trupul tãu.
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Tu po
poțți să fi
fiii vindecat înainte sã fii mântuit.
Vindecarea a fost pl
plããtit
titãã înainte ca Isus sã moar
moarãã pe cruce.
� Po
Poțți sã fii un pãcãtos dezastruos și tot sã fii vindecat. Ai primit mântuirea
când erai înc
ncãã un pãcãtos.
tele, circumstan
� Eșecurile tale, pãca
catele,
circumstanțțele, sau situa
situațția în care se afl
aflãã trupul
tãu nu au nimic de
de--a face cu a primi manifestarea vindec
vindecããrii.

� 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.

Not
Notãã: Iertarea pãcatelor a venit dup
dupãã vindecare. Dac
Dacãã cineva îț
îții
spune cã Dumnezeu nu te vindec
vindecãã dec
decâât dac
dacãã mai înt
ntââi îț
îții
mãrturise
rturiseșști pãcatele, nu îl lua în seam
seamãã. Isus nu le-a cerut
oamenilor cãrora le-a slujit sã se poc
pocããisca de pãcate înainte de
a-i putea vindeca. Te po
poțți ocupa de pãcat (dac
(dacãã ai comis vreunul)
dup
dupãã ce îț
îții prime
primeșști vindecarea.
Exemplu: Ioan 5:9-13 descrie omul de lâng
ngãã sc
scããld
ldããtoarea
Betesda, care nici nu știa cine era Isus, îns
nsãã tot și-a primit
vindecarea în acea zi.
Exemplu: M-am rugat pentru o doamn
doamnãã, care nu era nascut
nascutãã
din nou și care îș
îșii pierduse sensibilitatea la nivelul fe
fețței. Ea
trecuse printr-un accident grav de ma
mașșin
inãã, în care a fost târâtã
cu fa
fațța pe asfalt. Fa
Fațța ei ar
arããta ca și carnea tocat
tocatãã. Aceast
Aceastãã
femeie avea programare la spital pentru a primi grefe de piele în
ziua urm
urmããtoare. Îns
nsãã chiar a doua zi
zi,, ea a fost vindecat
vindecatãã!
Sensibilitatea i-a revenit și pielea ei era ca noua. Pasul urm
urmããtor:
ea a primit mântuirea
ntuirea!!

� Bolile și afec
afecțțiunile pot face ca via
viațța ta sã se termine
prematur.
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� Trebuie sã stabilești în inima ta cã Isus vrea ca tu sã ai o viațã lungã pe acest
pãmânt și oricât mai puțin decât atât nu este voia lui Dumnezeu.
� Psalmul 90:10 (traducere din New American Standard) Cât despre zilele
vieţii noastre, ajung la şaptezeci de ani, sau, pentru cei mai tari, la optzeci
de ani; dar mândria lor nu este decât trudã şi durere, căci se duc repede, şi
noi zburăm.
� Deuteronom 32:47 Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este
viaţa voastră, şi prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în
stăpânire, după ce veţi trece Iordanul."
� Filipeni 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu
ştiu ce trebuie să aleg.
� 1 Samuel 14:45 Poporul a zis lui Saul: "Ce! să moară Ionatan, el, care a
făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un
păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în
ziua aceasta." Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte.
� Iov42:17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.
� Psalmul 91:16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea
� Proverbe 3:1, 2 Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta
sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce
multă pace.
� Proverbe 4:10 Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se
vor înmulţi.
� Proverbe 9:11 Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii
tale.
� Proverbe 13:3 Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul (viata); cine-şi
deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.
� Ioan 10:10 (traducere din Contemporary English Version) Hoţul vine doar
să fure, să ucida şi să distruga. Eu am venit ca toata lumea să aibă viaţă, şi
s-o aibă in plinatatea ei.

� Unii oameni cred cã Dumnezeu este cel ce ia pe cei tineri de pe pãmânt, dar
Ioan 10:10 ne spune cã diavolul poate sã te doboare înainte de vreme.Nu
toate decesele sunt din voia lui Dumnezeu.
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� Sunt cazuri când oamenii mor de tineri, dar trebuie sã realizezi cã nu tot ce se
întâmplã pe pãmânt este voia lui Dumnezeu. (Exemplu: Este avortul voia lui
Dumnezeu? Nu, dar se întâmplã)

� Dacã nu ești mulțumit cu viața ta, atunci luptã lupta cea bunã a credinței sã
rãmâi în viațã, sã te însãnãtoșești, și sã nu accepți sã pleci de pe pãmânt
prea devreme.
� Nu pleca spre casa ta cereascã înainte de a fii împlinit. Când este timpul sã
mergi acasã în cer, trebuie sã pleci sãnãtos.

� Isus a plãtit prețul pentru vindecare, deci nu lãsa ca boala sau afecțiunile sã
te doboare. Nu acesta este felul în care Dumnezeu vrea sã te aducã în casa ta
cereascã.
� Poporul lui Dumnezeu piere din lipsa de cunoștiințã.(Osea 4: 6).
Exemplu: Am auzit de un predicator în vârst
rstãã care i-a spus fiicei
sale cã va merge acas
acasãã, în rai, la o anumit
anumitãã ora, precis
precisãã. Când ea
s-a uitat la ceas la ora respectiv
respectivãã, bãrbatul s-a rostogolit de pe
scaun și dus a fost. El nu fusese bolnav sau suferind, ci sãnãtos și
preg
pregããtit sã plece!

Declar
Declarăă zilnic: Eu nu voi muri cu nici o zi mai devreme decât trebuie.
Domnul mã împlinește (binecuvânteazã) cu viațã lungã. El
împlinește numãrul zilelor mele, în sãnãtate bunã.
Limba mea este un pom de viațã, iar eu rostesc viațã peste
trupul meu (Proverbe 15:4).
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țã ceea ce deja a fost oferit, este
� A primi prin credin
credințã
ingredientul cheie spre vindecare.
� Credința este foarte importantã pentru vindecare.
� Nu poți sã vezi sau sã apuci vindecarea în mod fizic; trebuie sã crezi cã
primești ceea ce nu poți sã vezi.
� Un dar oferit nu este în mod necesar și un dar primit. Trebuie sã primești
vindecarea prin credințã.

� Romani 12:3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri
cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o
Dumnezeu fiecăruia.
� Evrei 4:2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul
care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsită
credinţă la cei ce l-au auzit.
� Fapte 14:9 El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat
ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit.
� Fapte 3:16 Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul
acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia
o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.
� Evrei 11:1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

� Galateni 3:14 pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste
Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul
făgăduit.

Exemplu: Dac
Dacãã gãte
teșști o pr
prããjitur
jiturãã și ui
uițți sã pui fãina, ingredientul
esen
esențțial, va trebui sã o iei de la cap
capããt. Credin
Credințța este esen
esențțial
ialãã în
primirea vindec
vindecããrii.
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� Prive
Priveșște Cuv
Cuvâântul lui Dumnezeu ca fiind cuv
cuvâântul
"actual" pentru tine azi
azi,, nu cândva în viitor (Luca 4:21)
� Doar credința cã vei fi vindecat (cândva) plaseazã vindecarea în viitor, iar
viitorul nu poate fi niciodatã ajuns din urmã. Când te rogi, trebuie sã crezi cã
ai primit.
� Mulțumește lui Dumnezeu cã El, Cuvântul, lucreazã în tine acum! Crede și
mãrturisește cã acest Cuvânt produce vindecare și sãnãtate în organismul tãu
chiar acum.

� Luca 4:21
4:21, Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele
acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit."
� Evrei 11:1
11:1, Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
� Marcu 11:23,24, ...
...şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice
se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere,
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit (acum), şi-l veţi avea.
� 1 Petru 2:24, ….prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Sumar: Crez
Crezâând ast
astããzi se va schimba ziua de mâine.
� Gândește-te la Cuvântul lui Dumnezeu ca la un semafor care-ți aratã verde,
nu roșu. El vrea ca tu sã mergi dupã ceea ce El a pus la dispoziția ta. Nu te
opri așteptând ca El sã facã ceva.
� Astazi este ziua mântuirii; astãzi este ziua vindecãrii.

� 2 Corinteni 1:20, În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele,
toate în El sunt "da"; de aceea şi "Amin"(așa sã fie), pe care-l spunem noi,
prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
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� Prive
Priveșște însemn
nsemnããrile despre vindec
vindecããrile din Biblie ca
dovad
dovadãã cã Dumnezeu te vrea sãnãtos.
� Vindecarea este foarte importantã pentru Dumnezeu, pentru cã El
a considerat prioritar sã includã în Biblie multe mãrturii despre
oamenii vindecați.
� Considerã-te ca fiind unul dintre aceia care au fost perfect întregiți
din Matei 14:36.
� Matei 14:36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala
hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat.
� Psalmul 119:111 (traducere din New American Standard Bible) Eu am
mostenit marturiile Tale pentru totdeauna, caci ele sunt bucuria inimii
mele.
� Matei 21:14 Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat.
� Matei 4:24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce
sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei
slăbănogi; şi El îi vindeca.
� Marcu10:47 El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige:
"Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!".

Exemplu: Orbul Bartimeu a fost vindecat în prezen
prezențța lui Isus, și
la fel poti fi și tu (Marcu 10:46-52
10:46-52)).
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� Dac
Dacãã orice om este în Cristos, este o fãptur
pturãã nou
nouãã.
Dac
Dacãã tu ești al lui Cristos, ai un arbore genealogic nou.
� Schimbã-ți mentalitatea cu privire la problemele de sãnãtate ereditare.
� Dacã crezi cã ai tulburãri sau boli transmise din familie, toate acestea se
opresc când tu ești in Cristos.
� Numai pentru cã pãrinții tai au avut o boalã, nu înseamnã cã și tu trebuie sã o
ai.
� Acum faci parte din arborele genealogic al lui Dumnezeu.Tatãl tãu Dumnezeu
și fratele tãu Isus nu au probleme de sãnãtate și ei îți dau mai departe o
sãnãtate bunã.
� Tu ești rãscumpãrat de sub blestemul bolii și afecțiunilor(Deuteronom 28).

Sumar: Fiecare pom produce roade dup
dupãã felul sãu. Pomii buni ar
trebui sã dea roade bune.Tu ești acum un pom bun!
� Blestemul spune cã vei fi bolnav din cap pânã în picioare, dar binecuvântarea
spune contrariul, deci revendicã binecuvântarea (Galateni 3:13).
� Blestemul spune cã nu ai asigurare de viațã, dar binecuvântarea te asigurã cã
vei trãi o viațã lungã și nu vei muri prematur.
� Blestemul a fost pronunțat de Dumnezeu sub lege (Vechiul Testament)
pentru a evidenția nevoia ta de un Salvator și un Vindecãtor.
eaz
� Crucea anul
anuleaz
eazăă tot ceea ce blestemul a declarat peste tine . Depinde de
tine dacă permiți sau nu ca blestemul sã opereze în mod ilegal în corpul tãu.

� Deuteronom 28:35,60 -61, 65-67 Domnul te va lovi cu o bubă rea la
genunchi şi la coapse, şi nu te vei putea vindeca de ea: te va lovi de la
talpa piciorului până în creştetul capului.Va aduce peste tine toate bolile
Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine. Ba încă, Domnul va
aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu
sunt pomenite în cartea Legii acesteia.Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit
şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va
face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat. Viaţa îţi va sta
nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta. În
groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea
ochii, dimineaţa vei zice: "O, de ar veni seara!", şi seara vei zice: "O, de ar
veni dimineaţa!"
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ã: Versetele de mai sus seam
ãnã cu ceea ce multi credincio
Not
Notã
seamã
credincioșși
ã ast
ãzi, dar toate acestea fac parte dintr-un
experimenteaz
experimenteazã
astã
ãvit.
blestem de sub care tu ai fost izb
izbã

� Galateni 3:13 (traducere din Contemporary English Version) Dar Cristos
ne-a scãpat de blestemul Legii s-a facut blestem în locul nostru. Scripturile
spun cã oricine este atârnat pe lemn este sub blestem. Pentru ca
binecuvântarea lui Avraam să vină peste Neamuri prin Isus Cristos.
� Deuteronom 28:2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de
care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău

� Proverbe 26:2 (traducere din Darby Translation) Cum sare vrabia încoace
şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu va veni peste tine un blestem
nemeritat.

Not
ã: Nu exist
ã nici un motiv pentru ca blestemul sã intervin
ã în
Notã
existã
intervinã
ã, deoarece el a fost rezolvat prin
perioada nou-testamentar
nou-testamentarã
lucrarea crucii.
� Psalmul 118:17
118:17,Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
� Blestemele generaționale transmise pânã la a treia și a patra generație erau
valide numai sub Vechiul Legãmânt.

Not
Notãã: Blestemele genera
generațționale veneau peste oameni pentru cã
nu puteau ține legea.
� Fapte 7:53 Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!…"

� Cristos a devenit blestem și a împlinit toatã neprihanirea. Cristos te-a
rãscumpãrat și a rupt toate blestemele generaționale prin instaurarea Noului
Legâmant.

� Galateni 3:13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se
blestem pentru noi - fiindcă este scris: "Blestemat e oricine este atârnat pe
lemn".
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Not
Notãã: Numeri 14:18 și Deuteronom 5:9 descriu blestemele
genera
generațționale, dar Ezechiel 18:1-30 și Ieremia 31:29-34
ãț
ile Leg
proclam
proclamãã realit
realitãț
ãțile
Legããmântului cel Nou care urma sã vin
vinãã. Tu
nu mai ești robit de pãcatele str
strããmo
moșșilor tãi, ești responsabil
doar pentru pãcatele tale.
� Ezechiel 18:1-3 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Pentru ce spuneţi
voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: "Părinţii au mâncat aguridă, şi
copiilor li s-au strepezit dinţii"? Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că
nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta în Israel.

Not
Notãã: Cu alte cuvinte, în realitatea Noului Testament, s-a
rezolvat problema blestemelor genera
generațționale.
� Ieremia 31:29-30 În zilele acelea (nou-testamentare) nu se va mai zice:
"Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii", ci fiecare va
muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor
strepezi dinţii!

Not
Notãã: În Noul Testament nu mai exist
existãã ocazii sã vorbim despre
blesteme genera
generațționale. Mai mult dec
decâât at
atâât, Dumnezeu spune
în mod specific sã nu mai consideri cã problema ta este una
genera
generațțional
ionalãã. Isus te-a eliberat de pãcatele pãrin
rințților tãi și nu
mai ești pedepsit pentru ac
acțțiunile lor. Diavolul ar vrea să crezi
cã problema ta ți-a fost transmis
transmisãã din genera
generațții, dar aceasta
este o înșel
elããciune a vr
vrããjma
jmașșului, nu o primi.
Exemplu: Dac
Dacăă vine cineva la ușa ta și îț
îții spune: ”Ace
Aceșștia au fost
șerpii cu clopo
clopoțței ai tat
tatăălui tău și acum sunt ai tăi, poftim
poftim!!” - tu
să nu accep
accepțți șerpii!
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� Indiferent ce ai fãcut, Dumnezeu te vrea sãnãtos!
� Dacã tu crezi cã în viața ta a fost deschisã o ușa pentru boli și trebuie sã
accepți consecințele, MAI GÂNDEŞTE-TE O DATĂ. Isus a plãtit pentru toate
prin acțiunile Sale!

� O ușa poate fi ceva ce ți-ai fãcut ție, precum fumatul, consumul de droguri,
dependența de alcool, tulburãrile alimentare, etc. Asta nu înseamnã cã
trebuie sã te resemnezi și sã suferi consecințele legate de sãnãtatea ta. Nu!
Isus a plãtit prețul pentru sãnãtatea ta bazându-se pe harul Sãu, și nu pe cât
de mult meriți (cât de vrednic ești).

Exemplu: Ușa casei e lãsat
satãã dechis
dechisãã când pleci în ora
orașș și, când te
întorci înapoi acas
acasãã, descoperi cã un ho
hoțț a intrat în casa ta. El îț
îții
mãnânc
ncãã mâncarea, se uit
uitãã la televizorul tãu și presupune cã îș
îșii
are locul acolo pentru cã tu ai lãsat ușa deschis
deschisãã. O sã accep
accepțți sã-l
gãzduie
zduieșști numai pentru cã ai lãsat ușa deschis
deschisãã? Nu! Îl gone
goneșști
afar
afarãã fãrã discu
discuțții!
� Dacã ai tipare de comportament (obiceiuri) care au devenit distructive pentru
starea ta de sãnãtate, nu te gândi cã nu poți fi vindecat pânã când nu îți
rezolvi problemele.

� 1 Petru 2:24 spune: "prin rãnile Lui ați fost vindecați". Nu spune cã prin rãnile
Lui și prin faptul cã nu aveți nici o problemã de sãnãtate la momentul de fațã,
ați fost vindecați.

� Sãnãtatea ta (sau lipsa ei) nu are nimic de a face cu vindecarea ta. Este bine
sã menții obiceiuri sãnãtoase, dar lipsa acestora nu te poate opri sã îți
primești vindecarea. Isus a plãtit prețul pentru ca tu sa umbli în sãnãtate,
indiferent de problemele pe care le are organismul tãu.

� Primește-ti vindecarea, apoi propune-ți sã faci tot ce poți ca sã rãmâi sãnãtos
- o alimentație sãnãtoasã, exerciții fizice și odihnã.
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Notã: Este important sã fii con
conșștient de starea ta de sãnãtate și sã
îț
îții tratezi corpul bine. Unele boli pot fi datorate st
stããrii de sãnãtate,
țã
alte boli pot fi datorate ignoran
ignoranțței. Cei care au un stil de via
viațã
sãnãtos, trebuie, de asemenea, sã îș
îșii pun
punãã încrederea în puterea
țã lung
de vindecare a lui Isus pentru a tr
trããi o via
viațã
lungãã, și nu doar în
propriile alegeri sãnãtoase.
Cu siguranțã un stil de viațã mai sãnãtos ar fi prevenit multe din
problemele medicale pe care poate le ai - dar au murit prematur și
oameni care erau întruchiparea sãnãtãții și a fitnesului.
Exemplu: E mai ușor sã nu te urci într-un avion (s
(sãã men
mențții o
sãnãtate bun
bunãã) dec
decâât sã trebuiasc
trebuiascãã sã îl crezi pe Dumnezeu cã nu o
sã mori când vezi cã avionul se pr
prããbu
bușșește din înaltul cerului (s
(sãã îl
crezi pe Dumnezeu cã restaureaz
restaureazãã sãnãtatea șubred
ubredãã).

� Mediul în care te afli nu este at
atâât de important.
� Ungerea rupe jugul, nu sentimentele sau atmosfera.
� Ungerea este în tine, deci poți fi vindecat în orice mediu, în orice moment și
în orice loc.
� Pentru cã Duhul Sfant nu te pãrãsește, puterea vindecãtoare a lui Isus este
mereu prezentã.
� Serviciile de bisericã însoțite de dans, strigãte și laudã sunt grozave, dar poți
primi vindecarea oriunde (chiar și la McDonald’s).
� Crede și așteaptã ca prezența manifestatã a Domnului sã fie vãzutã în biserici,
dar sã nu crezi cã trebuie sã existe un nor de glorie pentru a putea primi de la
Domnul. Dacã așa ar sta lucrurile, atunci nimeni nu ar mai fi vindecat în afara
bisericii.

Not
Notãã: Naaman a fost vindecat de lepr
leprãã într-un râu noroios. Lazar a
fost ridicat din mor
morțți într-un morm
mormâânt. Femeia cu scurgerea de
sânge a fost vindecat
vindecatãã pe o strad
stradãã aglomerat
aglomeratãã. Ologul din Fapte 3
a fost vindecat în afara bisericii. Fiica lui Iair a fost înviat
nviatãã din
mor
morțți în casa ei.
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țã în aer
Exemplu: În 1999, m-am rugat pentru o fat
fatãã într-o pia
piațã
liber, în Cluj, Rom
Româânia. Ea s-a nãscut surd
surdãã și avea nevoie de un
miracol creativ în ambele urechi. Chiar acolo, în pia
piațța aglomerat
aglomeratãã,
ea a fost complet vindecat
vindecatãã și, pentru prima dat
datãã, a auzit cuvinte
și sunete.

� Nu ai nevoie de un serviciu de rugãciune de 30 de minute ca sã dezlegi
puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Isus nu a spus niciodatã : "Așteaptã sã
mã rog puțin și apoi îți voi putea sluji ". Ungerea lui Dumnezeu este mereu
prezentã, așa cã fii gata sã-ți primești vindecarea sau sã slujești vindecare
altcuiva.

� În 1 Regi 19:19, Ilie umbla alãturi de Elisei când și-a aruncat repede mantaua
peste el și acesta a fost uns.
� 1 Samuel 16:13 spune cã Samuel a turnat untdelemn pe capul lui David și
Duhul Domnului a venit peste David începând din acea zi. Nu a existat un
serviciu de rugãciune de pre-ungere.
� În Luca 4:18, Isus a spus : “Dumnezeu m-a uns”, și nu : “Mã simt uns, deci
înseamnã cã am ungere ". Isus a știut cã Tatal l-a uns, indiferent dacã el a
simțit asta sau nu.
� Fã diferența dintre a simți ungerea și a știi cã ungerea este mereu prezentã.
Manifestãrile nu reprezintã ungerea, ele sunt mai degrabã rãspunsul tãu la
ungere.
� Atunci când începe sã îți tremure mâna și simți puterea, nu înseamnã cã în
acel moment ești uns. Înseamnã numai cã ai devenit mai conștient de
prezența Lui.

Not
Notãã: Doar pentru ca tu nu sim
simțți ungerea de mântuire în biseric
bisericãã,
nu înseamn
nseamnãã cã Dumnezeu nu este acolo sã mântuiasc
ntuiascãã. Ungerea
țã
este acolo în orice circumstan
circumstanțã
țã.. Acela
Acelașși principiu se aplic
aplicãã
vindec
vindecããrii. Nu doar când cineva simte ungerea lui Dumnezeu po
poțți
spune cã El e acolo sã vindece; puterea Domnului este mereu
prezent
prezentãã sa aduca vindecare. Nimeni nu a sim
simțțit puterea lui
Dumnezeu în Luca 5:17, dar aceasta era prezent
prezentãã.
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� Isaia 10:27 În ziua aceea se va lua povara lui de pe umărul tău, şi jugul lui,
de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa datorita ungerii.
Nu datorit
ã mediului .
-Nu
datoritã

Sumar: Nu po
poțți reproduce atmosfera unui serviciu de biseric
bisericãã
țã
într-o pia
piațã
țã.. Nici nu este practic sã cari dup
dupãã tine un dispozitiv
portabil care sã redea muzica specific
specificãã atunci când nu ești în
biseric
bisericãã.
Tu ai Duhul Sfant înãuntrul tãu și po
poțți manifesta puterea de
vindecare fãrã muzic
muzicãã sau vreun cântec special, indiferent de cât
de plin de ungere te sim
simțți sau nu.

� Filimon, versetul 6 spune ca tu devii eficient recunoscând fiecare lucru bun
din tine. Conștientizeazã ungerea Lui înãuntrul tãu, gândirea ta sã fie
"Dumnezeu-în-mine ".
� Curgi în mai multã ungere atunci când ești conștient de prezența Lui.
� Învațã cum sã reacționezi fara efort atunci când este nevoie de vindecare,
indiferent de mediu.

Exemplu: Doar pentru cã nu o simt pe so
soțția mea aproape nu
ã cã nu este în camer
ã. Nu am nevoie sã mã îmbr
ãț
înseamn
seamnã
camerã
mbrãț
ãțiișeze ca
sã știu cã ea este aproape de mine.

� Ioan 5:4 Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în
scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după
tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.

Not
Notãã : Isus i-a spus omului bolnav cã nu avea nevoie ca apele sa fie
tulburate ca sã fie vindecat. De ce? Vindecatorul st
stããtea chiar lâng
ngãã
el, în momentul acela, și era gata sa îl vindece de orice boal
boalãã. Nici tu
nu ai neap
neapããrat
ratãã nevoie de un serviciu de biseric
bisericãã emo
emoțționant ca sã
prime
primeșști ceva de la Dumnezeu.
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� Nu poți schimba întotdeauna atmosfera, dar tu poți fi atmosfera cerului!
� Tu ești misterul gloriei lui Dumnezeu - las-o sa fie dezvãluitã!

� Coloseni 1:27b Hristos în voi, nădejdea slavei.
� Fapte 3:5-6 Şi el (ologul) se uita la ei cu luare aminte şi aştepta să capete
ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: "Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!"

� Nici în bisericã nu trebuie sã ai condiții perfecte pentru a vedea o vindecare.
Realizeazã faptul cã în majoritatea cazurilor, nu o sã existe condițiile ideale. În
general, vor fi mereu oameni care vorbesc, trimit mesaje, intrã sau ies din
salã, sau un bebeluș care plânge. Învațã sã primești de la Dumnezeu
indiferent de situație!

� Slavã Domnului cã în Cuvant spune : "prin rãnile Lui ați fost vindecați", nu
"prin rãnile Lui și un mediu perfect ați fost vindecați".

Not
Notãã: Luca 5:17-24 relateaz
relateazãã povestea celor patru oameni care
au distrus acoperi
acoperișșul unei biserici de cas
casãã pentru aa-șși vedea
prietenul vindecat. Tot zgomotul și haosul provocat de ei nu a
oprit puterea vindec
vindecããtoare a Duhului Sfant. Molozul cãdea,
praful se ridica și oamenii erau în stare de șoc, și totu
totușși, în
mijlocul lor, un om a fost vindecat!
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� Vindecarea este o sãmânțã
țã..
� Gânde
ndeșște-te la vindecarea ta ca fiind sub form
formãã de
sãmânțã
țã..
� Marcu 4:26 El a mai zis: "Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când
aruncă un om sămânţa în pământ " .
� Marcu 4:30-32
4:30-32, El a mai zis: "Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu
sau prin ce pildă o vom înfăţişa? Se aseamănă cu un grăunte de muştar
care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate
seminţele de pe pământ; dar, după ce a fost semănat, creşte şi se face
mai mare decât toate zarzavaturile şi face ramuri mari, aşa că păsările
cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui."

� Marcu 4:26 declarã cã Împãrãția Cerurilor opereazã ca un om care seamãnã o
Asta înseamn
sãmânțã.Asta
nseamnãã cã vindecarea opereaz
opereazãã ca un om care seam
seamããnã o
sãmãnțã
țã..
Not
Notãã: Când studiem Biblia, este vital sã întelegem capitolul 4 al cãrții Marcu.
Este considerat
consideratãã parabola cheie în dezlegarea misterelor lui Dumnezeu.
ia lui
Dac
Dacãã înțelegi acest capitol, atunci vei știi cum opereaz
opereazãã Împ
mpããrãț
ãția
Dumnezeu. În Marcu 4:13, Isus le-a spus ucenicilor : cunoa
cunoașște
tețți pilda
aceasta și atunci ve
vețți cunoa
cunoașște toate pildele. O pild
pildãã este un exemplu
natural folosit pentru a transmite adev
adevããruri spirituale. Marcu 4:26 explic
explicãã
ia lui Dumnezeu e ca un om care arunc
cum Împ
mpããrãț
ãția
aruncãã o sãmânțã în pãmânt.
Trebuie sã prime
primeșști sãmânța și sã fii un pam
pamâânt bun pentru ca ea sã
creasc
creascãã. Ca și în cazul semin
semințței, lucrurile au nevoie de timp pentru a cre
creșște
și a deveni stabile. Recolta ta este în sãmânțã
țã!!

� Când semeni o sãmânțã, recolta ta este în acea sãmânțã. În sãmânțã este
recolta 100%, dar este nevoie de timp pentru a se manifesta 100%.
� Marcu 4:32 spune cã dupã ce o sãmânțã este semãnatã, ea va crește și va
avea ramuri mari. O sãmânțã trebuie plantatã și trebuie sã creascã înainte de
a putea fi vãzutã.
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� Sãmânța este la lucru sub pãmânt, chiar dacã tu nu vezi nimic deasupra
solului. Vindecarea ta e la lucru chiar dacã tu nu o vezi manifestatã.

Not
Notãã: Când un fermier seam
seamããnã semin
semințțe în pãmânt, el niciodat
niciodatãã
nu spune cã nu va func
funcțționa.
� Când primești pentru prima datã rugãciune pentru vindecare, sãmânța este
plantatã și tu ești 100% vindecat înãuntrul tãu, dar încã nu ai 100%
manifestarea în exterior. Din acest moment, dacã primești rugãciune încã o
datã, nu mai începi de la zero. Sãmânța de vindecare este deja în tine și
vindecarea ta crește.
� Poate ai 30% manifestare dintr-o sãmânțã de vindecare de 100%. Continuã sã
o crești pânã când obții o recoltã completã. Nu dezgropa sãmânța, ci ud-o
prin cuvinte de credințã.
� Marcu 4:20 Alţii apoi sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ bun.
Aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc şi fac rod: unul treizeci, altul
şaizeci şi altul o sută."

� Câteodatã, dupã ce mã rog pentru oameni, ei se simt mai bine, dar nu sunt
complet însãnãtoșiți. Asta înseamnã cã ei au o parte din manifestare și restul
urmeazã sã vinã. Ei au o sãmânțã completã plantatã, dar trebuie sã ude
sãmânța pentru ca ea sa creascã. Dacã vezi o vindecare complet manifestatã,
înseamnă că ai avut o creștere instantanee miraculoasã, ceea ce e grozav!

Exemplu: Atunci când fermierul nu vede o recolt
recoltãã imediat
imediatãã, nu
înseamn
nseamnãã cã nu a plantat sãmânța. El știe cã sãmânța este în
pãmânt, prinde rãdãcini și se dezvolt
dezvoltãã, iar recolta va veni la
momentul corespunz
corespunzããtor.
� Marcu 4:26 -27 El a mai zis: "Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci
când aruncă un om sămânţa în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă
treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.
� Marcu 4:22 Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic
tăinuit care nu va ieşi la lumină.
� Marcu 8:24-25 El s-a uitat şi a zis: "Văd nişte oameni umblând, dar mi se
par ca nişte copaci". Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite
ţintă; şi, când s-a uitat, a fost tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit.
- A fost nevoie de timp pentru ca vindecarea să se manifeste.
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Not
Notãã: Vindecarea este ca o femeie care este îns
nsããrcinat
rcinatãã. Sãmânța este
plantata înãuntrul ei, chiar dac
dacãã nimeni nu poate vedea cã ea are un copil.
Devine vizibil câteva sãpt
ptããmâni mai târziu. Chiar înainte sã nãsca,
manifestarea ei este 100% complet
completãã.
O femeie care a nãscut nu mai poate spune cã este îns
nsããrcinata, ci că a
fost îns
nsããrcinat
rcinatãã. Din acel moment ea nu o sã mai spun
spunãã: "Sunt îns
nsããrcinata". Tu
ești vindecat dup
dupãã ce sãmânța de vindecare este plantat
plantatãã înãuntrul tãu. Tu ai
fost vindecat când aceasta sãmânțã a produs recolta (manifestarea). 1 Petru
2:24 : “prin rãnile Lui ați fost vindeca
vindecațți ”. Crede și spune : "Vindecare este
complet manifestat
manifestatãã în mine și vãzut
zutãã de to
toțți, spre gloria lui Dumnezeu! ".
Isus nu a pus la dispozi
dispozițție doar provizie pentru vindecarea ta, mai mult, te
vede complet îns
nsããnãto
toșșit, cu vindecarea manifestat
manifestatãã.

� În multe cazuri, vindecarea nu se manifest
manifestãã
instantaneu, dec
decâât dac
dacãã este implicat un dar de
vindecare.
� Este nevoie de rãbdare pentru a vedea manifestarea completã.
� Trebuie sã fii rãbdãtor și sã crezi zi și noapte. Galateni 6:9 spune cã dacã vei
cãdea de obosealã, nu vei secera, așa cã vindecarea are mult de a face cu tine.
� Rolul tãu de a uda sãmânța este vital pentru rolul lui Dumnezeu - de a da
recolta.
� Prin credințã și rãbdare moștenești promisiunile. Dupã cum o sãmânțã
plantatã are nevoie de timp pentru a crește, asa și sãmânța supranaturalã de
vindecare a lui Dumnezeu crește înãuntrul tãu.

Exemplu: Un fermier nu recolteaz
recolteazãã imediat dupa ce planteaz
planteazãã. El trebuie sã
fie rãbd
bdããtor. Da, trebuie sã crezi pentru manifestare instantanee (miracole),
dar fi dispus sã ai rãbdare, dac
dacãã vindecarea ta nu se manifest
manifestăă imediat.

� Galateni 6:9 (traducere din Amplified Bible), și să nu ne pierdem focusul și
să nu obosim în a ne purta nobil și a face ceea ce este bine, căci la
momentul potrivit și în sezonul stabilit vom culege roadele, dacă nu ne
pierdem curajul și nu obosim.
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� Evrei 10:36 (traducere din Amplified Bible), Căci voi aveți nevoie de
răbdare de nezguduit și de puterea de a îndura, ca să puteți face și împlini
până la capăt voia lui Dumnezeu, și astfel să primiți și să duceți mai
departe (bucurându-vă din plin de) ceea ce a fost promis.
Sumar: Vindecarea începe înăuntru și cre
creșște înspre afar
afarăă. Poate că înc
ncăă te
ar
ăț
sim
simțți/
i/ar
arăț
ății la fel în exterior
exterior,, dar rădăcinile vindec
vindecăării cresc înăntrul tău.

� Darul de vindecare vs. Sămanța vindecarii.
o Tu poți primi un dar de vindecare, ceea ce reprezintă o manifestare instantanee
dată de Duhul Sfânt. (1 Corinteni 12:28).
o Sunt anumite cazuri în care nu ai timp să vezi o sămânță plantată crescând până la
manifestarea completă. Cred că Dumnezeu ne-a dat darurile de vindecare pentru
aceste situații speciale în care o persoană trebuie să vadă manifestarea imediată,
pentru că, în caz contrar, poate muri.
o Duhul Sfânt dă darul de vindecare dupa cum vrea El, dar o sămânță de vindecare
poate fi plantată în orice situație și produce vindecare în oricine o primește. Vezi
mai multe despre darurile de Vindecare la pagina 63.

� "Ajutoare" în Manifestarea Vindec
Vindecăării

� Declara
Declarațțiile accelereaz
accelereazăă manifest
manifestăările
ță
� Este vital să vorbe
vorbeșști și să declari peste tine, prin credin
credință
ță,, scripturile
referitoare la vindecare și îns
nsăănătoșire. Fă lucrul acesta zilnic, pentru a
ță crescut
men
mențține o rezisten
rezistență
crescutăă împotriva oric
oricăăror simptome sau boli.

� Marcu 11:23 Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia:
"Ridică-te şi aruncă-te în mare", şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va
crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut (cu gura lui)
lui).

� În limba greacă, cuvântul “spune” este “lego”, care înseamnă o rostire zilnică,
sistematică. Cuvintele pe care le rostești în rutina ta zilnică sunt "cărămizile"
care îți zidesc viața. Rostește cuvinte care îți zidesc vindecarea.
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� Marcu 5:25,28 Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de
sânge. Căci îşi zicea (lego) ea: "Dacă aş putea doar să mă ating de haina
Lui, mă voi tămădui."

Sumar : Compar
Comparăă vindecarea ta cu construirea unei cl
clăădiri. În
primul rand, pui o funda
fundațție (prime
(primeșști o sămânță de vindecare).
Apoi zide
zideșști pere
perețții ("lego"-urile ta
talle - declararea zilnic
zilnicăă în ceea ce
prive
priveșște vindecarea ta. Cl
Clăădirea nu este complet
completăă până când
pere
perețții sunt ridica
ridicațți și acoperi
acoperișșul este îmbinat la locul său.
ță să completeze
Vindecarea ta are nevoie de cuvinte de credin
credință
lucrarea.
� În Geneza, când Dumnezeu a creat lumea, sintagma “a zis” este menționată
de paisprezece ori. El nu a "zis" numai o dată sau de două ori. Învață de la
Dumnezeu și urmează-I exemplul.

� Matei 6:7 spune să nu folosești repetiții zadarnice (fără rost), ceea ce
înseamnă cuvinte ne-lucrătoare. A rosti Cuvantul lui Dumnezeu din nou și din
nou nu este o repetiție fără rost, pentru că acestea sunt cuvinte eficiente,
lucrătoare.

� Continuă să declari în mod sistematic, în fiecare zi, că trupul tău rezistă bolii
și afecțiunilor și că vindecarea este complet manifestată.
� Psalmul 103:5 spune că Dumnezeu te satură cu bunătăți. Vorbește lucrurile
bune și vei fi satisfăcut(săturat) cu vindecarea ta.

� În Proverbe 18:20 scrie dacă îți vei îmbunătății vorbirea (roadele gurii tale)
vei fi săturat.
� Isaia 57:19 spune că Domnul este cel care creează rodul buzelor tale. Dă-I
materialul cu care să creeze, adică cuvintele tale.
� În Evrei 3:1 scrie că Isus este Marele Preot al mărturisirii tale. Tu pui la
dispoziție cuvintele și El le aduce la îndeplinire.

� Creștinismul este cunoscut ca "marea mărturisire".
� În zilele lui Isus, ei se minunau nu de înălțimea, înfățișarea sau hainele Lui, ci
de cuvintele Lui.
� Cuvintele sunt cheile Împărăției (Matei 18:18). Cuvintele sunt semințele care
devin o recoltă.
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Exemplu: În Cuba, am slujit unei doamne care fusese diagnosticat
diagnosticatăă
cu cancer pulmonar și fusese trimis
trimisăă acas
acasăă să moar
moarăă.
Dup
Dupăă ce m-am rugat, i-am spus fiicei acesteia să rosteasc
rosteascăă
ță peste ea în fiecare zi (s
cuvinte de via
viață
(săă declare că ea va tr
trăăi și nu
va muri). Optsprezece luni mai târziu, doctorul ei a declarat-o
complet vindecat
vindecatăă și fără cancer.

� Matei 8:8
8:8, "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
� 2 Corinteni 4:13
4:13, Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu
ceea ce este scris: "Am crezut, de aceea am vorbit!", şi noi credem, şi de
aceea vorbim.
� Romani 4:17
4:17, …Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care
cheamă (Kalelo) lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.

� Cheamă - “Kalelo” - înseamnă să dai un nume cuiva și apoi să-l chemi pe
numele pe care l-ai dat.
� În viata de zi cu zi, chemi (apelezi) persoanele pe numele pe care îl poartă.
Trebuie să îți numești vindecarea și să o chemi în fiecare zi.

Sumar: Dumnezeu i-a dat lui Avram noul nume de Avraam (tat
(tatăăl
multor na
națțiuni). Numele lui Isaac era râs/r
s/rââsete
sete.. Cheam
Cheamăă-ți
vindecarea pe nume
nume,, spun
spunâând
nd:: "Eu sunt cel vindecat și sănătos,
ță
."
sunt puternic și plin de via
viață
ță."

� Proverbe 12:18 Limba înțeleptului este sănătate.
e" plin
� Adun
Adunăă-ți propria "cart
"carte
plinăă de versete și declara
declarațții legate de vindecare și
fă-le parte din via
viațța ta de zi cu zi!
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ă Zilnic: Nici o boală și nici o afecțiune nu are acces în corpul
Declar
Declară
meu. 1 Petru 2:24 curge prin sângele meu, în măduva mea, în
organe și țesuturi . Oasele și încheieturile mele nu reacționeaza prin
umflături și durere, pentru că viața lui Dumnezeu lucrează în ele.
Tensiunea mea este 120 cu 80. Inima mea este puternică și
funcționează perfect. Sistemul meu imunitar lucrează cum trebuie,
iar tinerețea și energia mea sunt reînnoite. Cuvântul lui Dumnezeu
este un medicament pentru întregul meu organism.
� Isus s-a împotrivit diavolului cu ajutorul Cuvântului Său.Trebuie să te
împotrivești diavolului prin cuvintele tale.
� Gura ta este implicată în miracolul tău. Dacă Fiul lui Dumnezeu a stat
împotriva diavolului cu propriile Lui cuvinte, atunci și tu trebuie să urmezi
exemplul Său (Luca 4:4).
� A vorbi muntelui (Marcu 11:23) este la fel de important ca și a vorbi lui
Dumnezeu despre munte. Orice lucru legi tu pe pământ (Matei 18:18) este
legat în ceruri - nu orice lucru Dumnezeu leagă pentru tine. A "lega"
înseamnă a tăia de la rădăcină. Faci asta prin cuvintele tale. De asemenea,
prin cuvintele tale dezlegi manifestarea puterii lui Dumnezeu.
� Vorbește zilnic împotriva bolii și declară că vindecarea ta se manifestă pe
deplin/complet. Tot ceea ce nu Dumnezeu a plantat în tine trebuie să fie
dezrădăcinat. Smulge lucrurile respective prin cuvintele tale. Spune "Boala și
afecțiunile părăsesc acest organism chiar acum, în numele lui Isus!", "Sunt
vindecat și corpul meu manifestă pe deplin vindecarea, în numele lui Isus!"

Not
Notăă: Proverbe 18:21 declar
declarăă că moartea și via
viațța stau în puterea
ță prin
limbii tale. Tu po
poțți pune cap
capăăt bolii și po
poțți dezlega via
viață
cuvintele tale.

� Luca 4:4 Isus i-a răspuns: "Este scris: "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."
� Proverbe 18:21 Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi
va mânca roadele.
� Proverbe 12:6 dar gura celor fără prihană îi izbăveşte.
� Proverbe 12:14 Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte
după lucrul mâinilor lui.
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� Marcu 11:23 (traducere din Darby Translation) Adevărat vă spun că
oricine va spune acestui munte : "Să fii luat și aruncat în mare", și nu se va
îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se întâmplă (ia loc), atunci
orice lucru va zice se va întâmpla pentru el.
� Matei18:18 (traducere din Holman Christian Standard Bible) Vă asigur :
"Orice lucru legați pe pământ, este deja legat în ceruri, și orice lucru
dezlegați pe pământ, este deja dezlegat în ceruri".
� Matei 18:18 (traducere din Contemporary English Version), Vă promit că
Dumnezeu va permite în ceruri orice lucru permiteți voi pe pământ; dar El
nu va permite nimic din ceea ce voi nu îngăduiți.
� Matei 15:13 (traducere din Amplified Bible) El a răspuns: fiecare plantă pe
care nu a plantat-o Tatăl Meu ceresc va fi smulsă din rădăcini.
� Iov 5:3 (traducere din Young's Literal Translation) Am văzut cum omul
(lucrul) pervers a prins rădăcini, și imediat i-am marcat (blestemat)
locuința.

� Matei 12:33 spune că trebuie să faci copacul să fie bun, așa că trebuie să îl
scoți afară din rădăcină.

Exemplu: Dac
Dacăă cineva intr
intrăă prin efrac
efracțție în casa ta, îi
permi
permițți să îț
îții scoat
scoatăă lucrurile afar
afarăă pe ușă fără să spui un
cuv
cuvâânt? Nu! Cuvintele tale reprezint
reprezintăă prima linie de
ap
apăărare care opresc infrac
infracțțiunea.

� Bolile variaz
variazăă, iar câteodat
teodatăă manifestarea vindec
vindecăării
tale necesit
necesităă un act al credin
credințței diferit dec
decâât în cazul
altcuiva. Afl
Aflăă dac
dacăă trebuie să faci ceva specific.
� A-L asculta pe Dumnezeu face parte din a vedea vindecarea ta manifestat
manifestatăă.
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Exemplu: Când am avut piatr
piatrăă la rinichi, a trebuit să alerg pentru
ca vindecarea să fie manifestat
manifestatăă în corpul meu, dar asta nu
înseamn
nseamnăă că toata lumea trebuie să alerge pentru a experimenta
vindecarea.

� Naaman s-a îmbăiat de șapte ori în Iordan pentru a fi vindecat, dar nu toată
lumea trebuie să facă acest lucru (Luca4:27).
� Tu trebuie să împlinești ceea ce îți spune Dumnezeu, pentru că fără fapte,
credința este moartă.
� Dumnezeu poate să sugereze cuiva să susțina o intervenție chirurgicală și
dacă persoana în cauză nu ascultă, s-ar putea să moară pentru că nu a
acționat.
Tu trebuie să aflii cu exactitate de la Dumnezeu ce trebuie să faci și să urmezi cu
precizie indicațiile, pentru a-ți vedea vindecarea manifestată.

� Dacă Naaman s-ar fi scăldat de 6 ori în loc 7, ar fi ratat vindecarea. Poți să faci
tot ceea ce Dumnezeu îți spune, mai puțin un detaliu, și prin acesta să întârzii
manifestarea vindecării.

� 1 Ioan 3:22 (traducere din The Message) Și prieteni, de vreme ce s-a
rezolvat și nu ne mai acuzăm sau autocondamndăm, suntem liberi și plini
de îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu! Putem să ne întindem mâinile și să
primim ceea ce am cerut, pentru că noi facem ceea ce a spus, ceea ce Îi
face plăcere.
� Ioan 9:11 El a răspuns: "Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a
uns ochii şi mi-a zis: "Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am
dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea."

Sumar: Dac
Dacăă nu cite
citeșști corect harta, po
poțți ajunge într-un loc gre
greșșit.
Dac
Dacăă eșuezi în a împlini tot ceea ce îț
îții vorbe
vorbeșște Dumnezeu, po
poțți
să te chinui inutil/f
inutil/făără motiv.
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� Închinarea înaintea lui Dumnezeu ud
udăă sămânța de
vindecare.

� Ioan 9:31
9:31, Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva
temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.
� Fapte 16:14
16:14, Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea
Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a
deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.
� Matei 8:2-3
8:2-3, Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis:
"Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi". Isus a întins mâna, S-a atins de el
şi a zis: "Da, vreau, fii curăţat!" Îndată a fost curăţată lepra lui.
� Ioan 9:38, "Cred, Doamne", I-a zis el; şi I s-a închinat.

Sumar: Închin
nchinăă-te lui Dumnezeu înainte de aa-țți vedea vindecarea
manifestat
manifestatăă și Îl vei lăuda dup
dupăă.
� Un închinător - e ceea ce ești, dar închinarea este ceea ce oferi. Poți să Îi
aduci închinare lui Dumnezeu în orice loc, și așa, să uzi sămânța de vindecare.

Exemplu: Fiul meu Justin și-a rupt încheietura mâinii când avea
cam 5 ani. Eram cu toata familia într-un camion, la drum intins pe
autostrad
autostradăă. În mijlocul nop
nopțții, pe o ploaie toren
torențțial
ialăă și la mai mult
ță de cel mai apropiat ora
de 97 km distan
distanță
orașș. L-am strans în bra
brațțe și
m-am rugat. Domnul mi-a spus mă inchin Lui chiar în timp ce
Justin urla de durere. Am inceput să aduc închinare lui Dumnezeu
și în cele din urma am uitat de problem
problemăă. Dupa un timp am
realizat că fiul meu nu mai pl
plâângea. Când am deschis ochii, el era
complet normal și se uita la mine.
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� Cuv
Cuvâântul lui Dumnezeu este un medicament și cu cât îl
"iei" mai mult, cu at
atâât mai bine te faci.
� Nu poți face supradoză de Cuvânt și nu există efecte secundare dăunătoare.
� Proverbe 16:24 Cuvintele prietenoase (Cuvintele lui Dumnezeu) sunt ca un
fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.
� Proverbe 4:20-22
4:20-22, Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la
vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstreazăle în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi
sănătate pentru tot trupul lor.
� Ieremia 46:11 (traducere din Amplified Bible) Mergeți în Gilead și luați
balsam [vindecator], Fecioare ale Egiptului! În zadar folosiți multe
medicamente(leacuri); pentru voi nu exista vindecare sau remediu.
(Cuvantul este cel mai bun medicament).
� Psalmi 1:2,3 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte
cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi
dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe,
duce la bun sfârşit.

Exemplu: Da
Daccă urmezi cu religiozitate ceea ce îț
îții prescrie un
doctor, de ce să nu fii credincios în a urma instruc
instrucțțiunile Domnului,
din Cuv
Cuvâântul Său?
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� Action
Actionâând ca un medicament, bucuria Domnului este
tăria ta.

Proverbe 17:22 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit
usucă oasele.
�
Psalmi 16:11 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt
bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
�

ă: Fericirea depinde de circumstan
ă.
Not
Notă
circumstanțțe, dar bucuria este intern
internă
ânt și poate cre
Bucuria este un rod al Duhului Sf
Sfâ
creșște chiar și în
condi
ă.
condițții de boal
boală

Nehemia 8:10, Ei le-au zis: "Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi
beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce n-au nimic pregătit,
căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci
bucuria Domnului va fi tăria voastră."
�
Psalmi 18:39
18:39, Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe
potrivnicii mei sub picioarele mele.
�
2 Corinteni 7:4, Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă
laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate
necazurile noastre.
�

Exemplu: Este un fapt cunoscut că oamenii au fost vindeca
vindecațți de
anumite probleme de sănătate prin vizionarea consecvent
consecventăă a
unor seriale de comedie. Râsul și bucuria sunt bune pentru tine

ă Zilnic: Bucuria Domnului este tăria mea, ea mă susține și
Declar
Declară
învinge această boală. Mă voi veseli și voi fi bucuros pentru că
Cuvântul Tău lucrează în mod măreț înăuntrul meu.
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� Nu da mărturie prea devreme cu privire la vindecarea
ta.
� Nu împărți recolta ta cu alții până când nu a apărut.
� Când începi să vezi că vindecarea ta a încolțit, continuă să o uzi (să eliberezi
ungerea și să rostești Cuvântul) până când este complet manifestată, și după
aceea începe să împărtășești mărturia ta cu alții.

� Marcu 4:28, 29
29, Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic,
după aceea grâu deplin în spic; şi când este copt rodul, pune îndată secera
în el, pentru că a venit secerişul.
� 1 Ioan 4:14, Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie
Mântuitorul lumii.

Exemplu: Nu poti să-ți împar
mparțți legumele cu vecinul tău până când
nu sunt în mâna ta.

Exemplu: Am cunoscut un om care L-a crezut pe Dumnezeu
pentru vindecare și a aparut chiar și la TV proclam
proclamâând că Domnul
L-a vindecat și că nu mai avea cancer. Totu
Totușși, vindecarea lui nu a
iva ani mai târziu.
fost manifestat
manifestatăă pe deplin și a murit câț
âțiva
Consecin
Consecințța: mul
ulțți oameni s-au îndoit de Dumnezeu și au părăsit
biserica din acel ora
orașș. Ar fi fost mult mai bine dac
dacăă acel om ar fi
continuat să ude cu răbdare sămânța de vindecare până când
vindecare lui ar fi fost 100% manifestat
manifestatăă.

Declar
Declarăă Zilnic: Doamne, voi fi răbdător și voi aștepta până când
vindecarea mea va fi manifestată pe deplin. Voi continua să îmi fac
partea și să ud sămânța. Te rog, ajută-mă să îmi păstrez cuvintele în
acord cu ale Tale și să nu aduc mărturie prea devreme.
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� Ceea ce tu faci să se înt
ntââmple pentru al
alțții, Dumnezeu
va face să se înt
ntââmple pentru tine.
� Roaga-te pentru alții care sunt bolnavi și slujește-le. Chiar dacă te simți
bolnav, nu lăsa acest lucru să te oprească din a te ruga pentru alții.
� Acesta este principiul veșnic al lui Dumnezeu cu privire la semănat și cules.

� Matei 7:12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel;
� Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele
altora.
� Galateni 6:10 Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales
fraţilor în credinţă.
� Galateni 6:7 Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

Exemplu: Iov a slujit prietenilor săi inainte ca situa
situațția lui să fie
restaurat
restauratăă. (Iov 42:7-10).
� Iov 42:10 Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, dupa ce
s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot
ce avusese.
� Efeseni 6:8 căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la
Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.

ă Zilnic: Doamne, în timp ce eu mă încred în Tine pentru
Declar
Declară
vindecarea mea,îți cer să aduci în calea mea pe cineva care are
nevoie de încurajare. Voi ajuta și mă voi ruga pentru alții care sunt
bolnavi, că ei să fie binecuvântați, și știu că și eu voi fi.
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� Cât timp ai suflare, împotrive
mpotriveșște-te afec
afecțțiunilor și
bolilor, nu le îndura
ndura..
� Te împotrivești lor prin cuvintele tale - ele deschid calea." Voi zice despre
Domnul : El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, vindecătorul meu"
(Psalmul 91).

� Romani 8:18 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt
vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită
faţă de noi.
� Matei 8:8 "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
� Psalmul 107:20 a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de
groapă.
� Romani 10:8 Ce zice ea deci? "Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi
în inima ta." Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l
propovăduim noi.
� Ieremia 23:29
23:29, Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un
ciocan care sfărâmă stânca?

� Continuă să lovești cu ciocanul prin cuvinte tale!
Sumar: Atunci când tu înduri ceva, accep
accepțți lucrul acela; dar dac
dacăă te
ță
împotrive
mpotriveșști lui, opui rezisten
rezistență
ță..
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� Dac
Dacăă nu vezi vindecarea ta manifestat
manifestatăă dup
dupăă o
anumit
anumităă perioad
perioadăă de timp, postul poate accelera
manifestarea ei.
� Postul te ajuta să îți confrunți propria necredință, mai ales cea încăpățânată.
� Isaia 58:6-8 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă
legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi
pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă
vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci
lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede;
neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

Sumar: Postul nu Îl schimb
schimbăă pe Dumnezeu. Postul se ocup
ocupăă de tine,
pentru ca tu să fii mai preg
pregăătit în a primi de la Dumnezeu.

� Postul face ca ochiul tău să devină focalizat pe Dumnezeu.
� Matei 6:22a, Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot
trupul tău va fi plin de lumină;

� Postul va produce rezultate.
� Marcu 9:29,
9:29,"Acest soi de draci", le-a zis El, "nu poate ieşi decât prin
rugăciune şi post."
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�

Odihne
Odihneșște-te în harul lui Dumnezeu în fiecare zi!
� Marcu 4:26 (traducere din Amplified Bible) Și El a zis: "Împărăţia lui
Dumnezeu este ca atunci când un om împrăștie sămânţa pe pământ. El
continuă să doarmă și să se trezeasca, zi și noapte,(odihnindu-se în har,
deci), iar sămânţa încolţeşte şi creşte şi se dezvolta - şi el nu ştie cum.

� Harul înseamnă să primești ceva ce nu meriți. Este de asemenea
împuternicirea supranaturală din partea lui Dumnezeu pentru a putea face
față oricărei probleme.
� Chiar dacă te lupți când vine vorba de credința ta, continuă să te odihnești în
harul lui Dumnezeu.
� Vindecarea nu este bazată pe performanțele tale; este bazată pe ceea ce Isus
a făcut deja și pe puterea Cuvântului Său.

� Fapte 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea
Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
� Romani 5:17 Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin
el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi
darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus
Hristos!
� 2 Corinteni 6:1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să
faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.
� Evrei 4:16 Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca
să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de
nevoie.

Sumar: Prin har suntem salva
salvațți și vindeca
vindecațți, nu prin eforturile
noastre. Dac
Dacăă vindecarea este dej
dejaa dat
datăă, atunci nu mai trebuie să
o câș
tigi.
âștigi.
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� Dup
Dupăă ce vindecarea s-a manifestat pe deplin, trebuie să
ra manifestarea
o păstrezi. Iat
Iatăă ni
nișște chei pentru a păst
stra
vindec
vindecăării
� Fugi de păcat.
o Psalmul 84:11 spune că o umblare fără de păcat dezleagă lucruri bune în viața ta.

� Psalmul 84:11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă
îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără
prihană.
� Evrei 3:17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani?
N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte au căzut în
pustiu?
� Romani 12:9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi
lipiţi-vă tare de bine.

� Rămâi smerit
o Iacov 4:6 spune că Dumnezeu se împotrivește celor mândrii.

� Iacov 4:6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura:
"Dumnezeu stă împotriva celor mândrii, dar dă har celor smeriţi."

� Umblă în dragoste.
o În 1 Ioan 3:14 scrie că dacă nu îți iubești fratele, rămâi în moarte.

� 1 Ioan 3:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe
fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.
� 1 Ioan 4:16b Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne
în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

� Dă drumul neiertării.
o Iartă, pentru că tu însuți ai primit așa de multă iertare din partea lui Dumnezeu.

� Psalmul 86:5 Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu
toţi cei ce Te cheamă.
� Marcu 11:25 Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi
împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte
greşelile voastre.
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No
Nottă: Acest verset din Marcu 11:25 a fost dat înainte de
ământ era înc
ă în
moartea lui Isus, câtă vreme Vechiul Leg
Legă
ncă
vigoare. Prime
rimeșști iertarea când o ceri, indiferent de ce ai făcut,
ă sângelui lui Isus. Ar trebui să ii ier
datorit
datorită
ierțți pe al
alțții în acela
acelașși fel,
deoarece și tu ai fost iertat de multe lucruri.
� Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

� Nu căuta ceartă.
o Iacov 3:16 spune că unde este "duh de ceartă, este tulburare și tot felul de
fapte rele", deci cum poate lucra vindecarea?

� Iacov 3:16 Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi
tot felul de fapte rele.

� Înlocuiește gândirea carnală (lumească) cu o minte reînnoită.
o 1 Corinteni 3:3 spune că o minte lumească este împotriva lui Dumnezeu și a
avea o gândire carnală aduce moarte.
o Moartea și păstrarea vindecării nu merg mână în mână.

� 1 Corinteni 3:3 pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt
zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul
celorlalţi oameni?

� Refuză să te îndoiești - doar crede!
o Marcu 6:5 spune că Isus, fiul lui Dumnezeu, nu a putut să facă nici o lucrare
miraculoasă datorită necredinței. Nu scrie că El nu a putut să faca nici o lucrare,
pentru că a vindecat câțiva oameni bolnavi, și nici nu scrie că El nu a vrut să facă
minuni.

� Marcu 6:5,6 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile
peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira de necredinţa lor.
� Iacov 1:6,7 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că
cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt
încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la
Domnul.
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� Slujirea de Vindecare.
� Înainte de a sluji altora, trebuie să-ți stabile
stabileșști o dat
datăă
pentru totdeauna că vindecarea este voia lui
Dumnezeu.

� Psalmul 107:20 spune că El a trimis Cuvântul Său și i-a vindecat. Cuvântul Lui
�
�
�
�

declară vindecare.
Voia Lui este ceea ce spune Cuvântul Lui. Nu există nici un contraargument
sau motiv scriptural pentru care să nu poți vedea pe cineva vindecat.
Slujește mereu având acest adevăr în minte, și atunci diavolul nici măcar nu
va încerca să te răzgândească din a sluji cuiva aflat într-o situatie gravă.
Voia lui Dumnezeu este să vindece și să restaureze, indiferent cât de mare
sau complicată este problema.
Exista un singur fel de Isus înfățișat în Bible. Este un Isus Vindecător. Nu se
schimbă!

� Maleahi 4:2 va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile
Lui.
� Matei 4:23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice
neputinţă care era în norod.
� Evrei 13:8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!
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� Nu promova vindecarea celor bolnavi ca fiind un
eveniment neobi
neobișșnuit sau rar.
� Ar trebui să fie o întâmplare de fiecare zi, oriunde mergi, întrucat este unul
din semnele care îi urmează pe cei care cred.

� Marcu 16:17-18 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, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi,
ănăto
şi bolnavii se vor îns
nsă
toşşi.

� Scripturile ne arată, în Marcu 16: 17-18, că punerea mâinilor peste bolnavi nu
este un eveniment special, ci mai degrabă face parte din stilul de viață de zi
cu zi a unui credincios.

� Luca 9:6 Ei au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi
săvârşind pretutindeni tămăduiri
duiri.

� Nu ai nevoie de o călăuzire speciala din partea Domnului pentru a te ruga
pentru bolnavi. Tu ai o însărcinare să faci asta în Marcu 16:15-20 și în Matei
28:18-20. Orice persoană bolnavă pe care o vezi (mântuită sau nu) poate fi o
persoană căreia să îi slujești. Ai fost autorizat și împuternicit să îți pui mâinile
peste bolnavi. Trebuie să împlinești "marea trimitere", pentru că bolnavii
așteaptă.
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� Dumnezeu și-a facut partea Lui în a asigura vindecarea.
Nu trebuie să pledezi înaintea lui Dumnezeu pentru a-L
convinge să vindece.

� Este deja completă și disponibilă! Acum vindecarea trebuie doar să fie
�

�
�
�

plantată și manifestată.
Niciodată nu-L întreba pe Dumnezeu dacă este voia Lui să vindece o persoană.
Dimpotrivă, multumește-I pentru că este! Nu pui o întrebare decât dacă nu
ești sigur de raspuns. Voia lui Dumnezeu să vindece și puterea să o facă sunt
o certitudine.
Este inutil să ceri de la Dumnezeu ceea ce El deja a pus la dispozitie. Este o
rugăciune la care El nu poate răspunde. Dar tu poți fi cel care plantează
sămânța de vindecare.
Dezleagă vindecarea. Folosește credința, cuvintele și punerea mâinilor ca să
transferi (dezlegi) vindecarea în alta persoana.
Apoi multumește Domnului pentru creștere și pentru vindecarea manifestată
în viața persoanei.

� Ioan 17:4 Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai
dat-o s-o fac.
� Ioan 19:30 Când a luat Isus oţetul, a zis: "S-a isprăvit!" Apoi Şi-a plecat
capul şi Şi-a dat duhul.
� Matei 8:17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care
zice: "El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.
---- s-a rezolvat!

Exemplu: Eu aș pierde timpul dac
dacăă i-a
i-așș cere so
soțției mele să se
căsătoreasc
toreascăă cu mine, pentru că deja a făcut-o.
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� Tu ai autoritatea să legi bolile și să mustri duhurile de
infirmitate.
� Luca 10:8-9 În oricare cetate veţi intra, şi unde vă vor primi oamenii, să
mâncaţi ce vi se va pune înainte; să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo
şi să le ziceţi: "Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi."
� Marcu 16:18 vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va
vătăma; (ei) îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.
� Luca 9:1 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi
stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.

Exemplu: Isus a luat un bici și, cu autoritate, i-a alungat pe
vânz
nzăători afar
afarăă din templu. Tu po
poțți alunga, cu aceea
aceeașși autoritate,
pe ho
hoțții care jefuiesc oamenii de energie și sănătate.

� Fapte 10:38 spune că Isus a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere și umbla din
loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți cei ce erau apăsați de diavolul.
� De multe ori, vindecarea presupune să poruncești diavolului, și trebuie să faci
asta cu autoritate.

Not
Notăă: Isus așteapt
teaptăă în ceruri ca vr
vrăăjma
jmașșii Lui să fie făcu
cuțți așternut
al picioarelor Lui (Evrei 10:13). Isus vrea ca tu să alungi vr
vrăăjma
jmașșii
Lui. Boala este unul dintre ace
aceșști du
dușșmani. Nu po
poțți să alungi boala
fără să știi că ești în Cristos și să folose
foloseșști aceasta autoritate.
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� Trebuie să te vezi ca av
avâând ungere și putere să dezlegi
vindecarea.
� 2 Corinteni 1:21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care
ne-a uns, este Dumnezeu.
� Fapte 3:6 Atunci Petru i-a zis: "Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!"

� Tu ai ungere de vindecare încă din ziua în care ai fost mântuit, pentru că
Vindecătorul locuiește înăuntrul tău.

Sumar: Tu ai acela
acelașși Duh ca Isus. Nu ai primit Duhul Sf
Sfâânt de cla
classă
“B” sau
sau““C”. Ai aceea
aceeașși ungere de vindecare ca și Isus. Nu ai nevoie
de o ungere special
specialăă pentru a te ruga pentru bolnavi.

� Ungerea curge atungi când conștientizezi că El este în tine și că El vrea să
vindece pe toată lumea.
� De ceea ce ești conștient, aceea vei manifesta.
� Compasiunea sinceră pentru cei cărora le slujești te va determina (motiva).

� Matei 14:14 Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut
milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.

� Credința este răspunsul tău pozitiv la ceea ce Dumnezeu a făcut. Credința ta îi
va ajuta pe alții să intre în vindecare.
� Un mare om al Domnului a spus: "Omul lui Dumnezeu poate manifesta Duhul
Domnului după dorința lui". Cu alte cuvinte, Dumnezeu este mereu
disponibil!
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� Vindecarea a fost menit
menităă sa curg
curgăă mai mult de la credincios înspre cel
bolnav, și nu din ceruri.

� Marcu 16:18 îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.

� Vindecarea trebuie să fie plantat
plantatăă de tine, dar Dumnezeu dă cre
creșșterea și
dezvoltarea.

� Isaia 61:1 Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu
inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război,
izbăvirea.
� Romani 8:11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi
locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile
voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

� 1 Corinteni 1:7 spune că nu vei duce lipsă de nici un dar. Tu esti îmbogățit cu
puterea Lui deplină. Ești uns să îți pui mâinile peste cei bolnavi.

ă Zilnic: Sunt uns pentru a sluji celor bolnavi. Duhul Sfânt
Declar
Declară
trăiește din plin în mine. Râuri de vindecare curg din mine. Cred că
atunci când îmi pun mâinile peste bolnavi, ei se însănătoșesc, așa
cum spune Biblia. Pot totul în Cristos, care mă întărește. Este un
izvor de viață care izvorăște dinspre mine spre alții. Bunătatea și
mila mă însoțesc în toate zilele vieții mele. Domnul lucrează în mine,
să mă ajute să dezleg ungerea de vindecare către cei care au nevoie.
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� Vindecarea este o lucrare a Domnului care necesit
necesităă
cooperarea ta.

Exemplu: Duhul Sf
Sfâânt lucrea
lucreazză împreun
mpreunăă cu tine, dar nu face El
toat
toatăă treaba. Ar fi ca și cum eu aș fi de acord să-mi ajut so
soțția să
prepare cina, dar ea ar fi cea care face tot ce ține de preg
pregăătiri și de
gătit. Când aju
ajuțți o persoan
persoanăă, lucrezi împreun
mpreunăă cu ea.

� Marcu 16:20 Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra
împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau.

� Ai ceva de făcut! Să îți pui mâinile, să vorbești bolii, să aduci cuvinte profetice
față de care bolnavul să acționeze. Să te împotrivești diavolului, să eliberezi
viață în persoană, și orice alt lucru te călăuzește Domnul să faci. Acestea țin
de rolul tău în procesul de vindecare.
� În Luca 5:17, puterea Domnului era prezentă să vindece, dar nimeni nu a fost
vindecat până când cineva nu a acționat în credință. Înțelege că vindecarea
nu depinde doar de puterea lui Dumnezeu, ci și de credința care să o dezlege.
� Isus a spus în Ioan 9:4 că El trebuie să lucreze lucrările. Vindecarea este o
lucrare a Domnului care trebuie "lucrată".
� Credința și puterea lui Dumnezeu lucrează împreună! Credința aduce în
posesie ceea ce harul Său deja a pus la dispoziție. Gândește-te la mântuire,
spre exemplu - este un dar al harului Său, dar fără credință, nu poți fi mântuit.
Credința trebuie să primească ceea ce harul a dat. Același principiu se aplică
și în slujirea vindecării.

� Luca 5:17 Iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. Versetul 20
20, când
le-a văzut credința. Versetul 25
25, Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în
faţa lor.
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Not
Notăă: Credincio
Credincioșșii ar trebui să slujeasc
slujeascăă celor bolnavi. Dac
Dacăă vrei să
vezi puterea manifestat
manifestatăă, atunci trebuie să îț
îții faci partea.
Ac
Acțționeaz
ioneazăă și începe să îț
îții pui mâinile peste bolnavi. Marcu
16:18 nu precizeaz
precizeazăă că pastorii, evangeli
evangelișștii, profe
profețții ar trebui să îș
îșii
pun
punăă mâinile peste bolnavi (de
(deșși ei pot și ar trebui să o fac
facăă), ci se
refer
referăă la credincio
credincioșșii care ar trebui să înceap
nceapăă să fac
facăă acest lucru.
Dumnezeu vrea să foloseasc
foloseascăă trupul lui Cristos pentru aa-ȘȘi dezlega
virtu
virtuțțile.
Ungerea corporativ
corporativăă vine dintr-o slujire corporativ
corporativăă.
Fapte 10:38 ne spune cum Dumnezeu l-a uns pe Isus. El umbla
ând bine prin vindecare! Isus I-a oferit lui Dumnezeu un mijloc
fac
facâ
de exprimare. În Fapte 1:1, Isus îș
îșii începe slujirea ca o sărb
rbăătoare
nal
na
națțio
ion
alăă, cu o demonstra
demonstrațție de vindecare. Dar El nu și-a terminat
lucrarea pe pământ. Da, El a murit la cruce și Și-a încheiat planul
de răscump
scumpăărare - dar slujirea Lui pe acest pământ are nevoie de
Trupul Lui (are nevoie de tine) pentru a o des
desăăvârși.
� Matei 5:16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
ă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în
să vad
vadă
ceruri.

� 2 Corinteni 4:6 Căci Dumnezeu, care a zis: "Să lumineze lumina din
întuneric", ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina
cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.
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Not
Notăă: Electricitatea este un exemplu natural care arat
aratăă cum
func
funcțționeaz
ioneazăă puterea spiritual
spiritualăă. Curentul electric face ca o camer
camerăă
să fie luminat
luminatăă de către oricine ac
acțționeaz
ioneazăă întrerup
ntrerupăătorul.
Puterea lui Dumnezeu lumineaz
lumineazăă mediul înconjur
nconjurăător,
indiferent de cât de întuneric este. Ea trebuie doar să fie activat
activatăă.
Po
Poțți avea un flux de curent electric prin liniile de electricitate
corect conectate în casa, dar dac
dacăă întrerup
ntrerupăătorul nu este deschis,
po
poțți să stai în întuneric toat
toatăă noaptea. Trebuie să ape
apeșși
între
ntrerrup
upăătorul - făcând binele și încrez
ncrezâându-te în El să lumineze
fiecare situatie întunecat
ntunecatăă și fiecare persoan
persoanăă suferind
suferindăă cu care
intri
intriii în contact
contact..

� Puterea lui Dumnezeu lucreaz
lucreazăă pentru fiecare credincios care o va dezlega!
� Puterea lui Dumnezeu este aceea
aceeașși indiferent care credincios dezleag
dezleagăă
vindecarea (nu este părtinitoare) .

� E pl
plăăcut când exist
existăă o atmosfer
atmosferăă special
specialăă sau un
program intens de biseric
bisericăă, dar nu ai nevoie de acestea
pentru a sluji bolnavilor.
� Slujirea vindecării nu trebuie să fie influențată de mediu.
� Puterea de vindecare este întotdeauna prezentă, în orice mediu, dar ea

�
�
�
�

trebuie dezlegată. În Luca 5:17, puterea de vindecare era prezentă pentru
toți, dar numai un singur om a fost vindecat. Mai mult, nimeni nu a simțit
puterea, dar aceasta era acolo.
Totul ține de ungerea din tine și de eliberarea ei!
Poți elibera ungerea în orice atmosferă.
Isus a dat modelul, vindecând în fiecare loc, nu doar în întâlnirile în care erau
credincioși cu ungere.
El a vindecat în locuri în care oamenii alergau, țipau, erau furioși, dezbăteau
religia, și în alte situații nu tocmai ideale.
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Not
Notăă: Apostolul Petru nu a spus omului căruia i-a slujit la poarta
templului că mai înt
ntââi trebuie să cânte pentru a st
stâârni ungerea de
vindecare. Omul a fost vindecat în aer liber, exact în contextul în
care se afla (Fapte 3:1-3).

Exemplu: M-am rugat pentru doi oameni, într-un spitaI din
Tennessee. În cazul unuia, am sim
simțțit puterea lui Dumnezeu prin
mâinile mele, la cel
celăălalt, nu am sim
simțțit nimic. Femeia pentru care
m-am rugat și la care am simtit ungerea, a murit. Bărbatul în cazul
căruia nu am sim
simțțit nimic când m-am rugat a ie
ieșșit din spital a doua
zi. A simți ungerea nu este așa de important ca dezlegarea ungerii
prin credință.

Not
Notăă: Puterea lui Dumnezeu nu variaz
variazăă. Puterea Lui e mereu
prezent
prezentăă. Puterea lui Dumnezeu este întotdeauna prezent
prezentăă să
vindece. Problema se pune la con
conșștientizarea și dezlegarea acestei
ță
puterii în al
alțții. Faci lucrul asta prin credin
credință
ță,, pentru că de multe ori
aceasta putere nu este sesizabil
sesizabilăă de către sim
simțțurile tale fizice.
� Doar pentru că tu simți ungerea, nu înseamnă că o și dezlegi.
� Nu este vorba de sentimente (senzații); dezlegi ungerea prin credință.
� Când eliberezi puterea, folosește un punct de contact.
� Luca 13:13 Şi-a întins mâinile peste (punct de contact) ea: îndată s-a
îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
� Marcu 5:28 Căci îşi zicea ea: "Dacă aş putea doar să mă ating (punct de
contact) de haina Lui, mă voi tămădui."
� Odată ce este dezlegat, beneficiul este primit. Cu cât înveți cum să îl eliberezi,
cu atât mai multă vindecare vei vedea.

49

� Consider
Considerăă vindecarea ca pe o sămânță plantat
plantatăă. Este
așa de simplu, ca și un copil o poate face.

Not
Notăă: Pe sămânță nu o intereseaz
intereseazăă cine o planteaz
planteazăă.

� Nu este dificil să dezlegi vindecare în cineva, prin credință. Realizează că
Dumnezeu vrea mai mult decât tine ca toata lumea sa fie vindecată.

� Matei 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi,
ă aţi primit, fără plat
ă să da
scoateţi afară dracii. Fără plat
plată
plată
daţţi.
� Luca 9:2 Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să
tămăduiască pe cei bolnavi.
� Fapte 5:16 Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine,
şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se
vindecau.
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� Isus niciodat
niciodatăă nu a stat prea mult timp să slujeasc
slujeascăă
vindecarea oamenilor.
� Matei 8:3 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: "Da, vreau, fii
curăţat!". Îndată a fost curăţată lepra lui.
� Luca 22:51 Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: "Lăsaţi-i! Până aici!" .Şi S-a
atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat.

� Uneori, când stai prea mult timp să te rogi pentru oameni, poate să apară
necredința. Adu-ți aminte, nu încerci să Îl convingi pe Dumnezeu să facă ceva
ce deja a pus la dispoziție.
� Dumnezeu te aude, nu pentru cuvintele tale multe, ci pentru cele pline de
credință!

� Matei 6:7b cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi
ascultaţi.

Exemplu: În Marcu 5:30, Isus nu a știut cine L-a atins, atunci când
a sim
simțțit o putere ie
ieșșind din El. Puterea Lui a curs așa de repede, că
El nu a apucat să se întoarc
ntoarcăă și să vad
vadăă femeia cu scurgerea de
sânge. Nu ar trebui să ia mult timp nici ca puterea lui Dumnezeu
ță să eliberezi ungerea și să crezi că intr
să curg
curgăă din tine. Înva
nvață
intrăă în
persoana căreia îi sluje
slujeșști, cre
creâând un remediu.
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� Nu instrui bolnavii să îș
îșii mărturiseasc
rturiseascăă păcatele înainte
de a le sluji.
� Dacă au păcat, ei pot să se ocupe de el după aceea.

Not
Notăă: Dac
Dacăă persoanele nu văd imediat vindecarea manifestat
manifestatăă,
s-ar putea să asocieze acest lucru cu ideea că au un păcat secret
de care nu sunt con
conșștien
tiențți. Rezultatul este că le devine foarte greu
să primesc
primescăă. Este mai bine ca păcatul să nu fie deloc în discu
discuțție.

� În 1 Petru 2:24 nu scrie că prin rănile Lui și după mărturisirea păcatelor ați
fost vindecați.
� Realizează că Isus a plătit, pe spatele Lui, prețul pentru vindecare, înainte de
a plăti, la cruce, prețul pentru păcate. Oricine, păcătos sau credincios, poate
primi vindecarea; nu este condiționată de mărturisirea păcatelor. Este normal
ca o persoană să vrea să își mărturisească păcatele, dacă este cazul, dar
așteaptă până ce a primit vindecarea.

� Iacov 5:15, Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi
Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

ță pentru
Not
Notăă: Prima a fost oferit
oferităă rug
rugăăciunea cu credin
credință
vindecarea bolnavilor, și apoi iertarea păcatelor.
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� Plantarea Semin
Semințței.
� Când sluje
slujeșști celor bolnavi, trebuie să se înt
ntââmple dou
douăă
lucruri.
� Mai înt
ntââi, îndepărtează boala. Gândește-te cum smulge un grădinar
buruienile înainte de a planta o sămânță. În același fel, folosește-ți
autoritatea să rupi robia, să blestemi rădăcina și să poruncești infirmității să
plece de la persoană.
� În al doilea rând
nd,, transferă ungerea. Prin credință, dezleagă puterea lui
Dumnezeu în persoana respectivă, utilizând un punct de contact, prin
punerea mâinilor.

� Ieremia 1:10 Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să
smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zide
zideşşti şi să săde
deşşti.
� Luca 13:12 Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: "Femeie, eşti
dezlegată de neputinţa ta."Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a
îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.

Not
Notăă: Boala a fost deja legat
legatăă în ceruri și vindecarea a fost deja
dezlegat
dezlegatăă pe pământ. Să legi (s
(săă te adresezi bolii sau afec
afecțțiunii)
este de fapt a face ceea ce deja a fost făcut în ceruri, și să dezlegi
(vindecarea) înseamn
nseamnăă să eliberezi ceea ce e deja dezlegat în
ceruri
ceruri..
� Un alt mod de a privi lucrurile: Eliberează mai întâi focul Duhului Sfânt să
ardă problema și apoi dezleagă râul (apa) Duhului Sfânt să împrospăteze și să
restaureze persoana.
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Exemplu: Eu dezleg ungerea de vindecare a bolnavilor în felul
urm
urmăător: le cer ca mai înt
ntââi să-și intind
intindăă mâinile să primeasc
primeascăă, dar
nu le ating dec
decâât atunci când eliberez puterea. Acesta este punctul
meu de contact. Nu le țin mâinile foarte mult. Pur și simplu le prind
ăț
scurt și poruncesc bolii sau infirmit
infirmităț
ățiiii să se duc
ducăă. Apoi, când sunt
ță că
gata să eliberez credin
credințța pentru vindecare, declar prin credin
credință
plantez o sămânță de vindecare și le prind din nou scurt mâinile. De
asemenea, le cer ca ei să declare că au primit sămânța. Pe scurt,
prima parte implic
implicăă legarea rădăcinii, iar a doua, eliberarea semin
semințței
de vindecare.

Sumar: Prive
Priveșște vindecarea ca smulgerea buruienilor, urmat
urmatăă de
plantarea unei semin
semințțe bune în locul acestora.

� În Marcu 8:22-25, Isus și-a pus mâinile peste omul orb de două ori. Prima
data a scuipat în ochii lui și apoi și-a pus mâinile peste el. A doua oară, nu a
mai scuipat, dar și-a pus mâinile peste ochii omului.
o Prima dată, Isus l-a intrebat pe om ce vede. Omul a răspuns că vede oamenii
umblând, dar ca niște copaci. Cuvântul grec pentru "a văzut" este “blepo”, ceea
ce înseamnă a te uita în jur.
o După ce Isus s-a uitat încă o data și Și-a pus mâinile peste ochii omului, i-a spus
"să se uite țintă" (în sus) - cuvântul grec este“anablepo” și înseamnă a te uita
din nou. De data asta, omul a fost restaurat și a vazut clar pe toți ceilalti.

Not
Notăă: Cuv
Cuvâântul grec “anablepo
anablepo”” mai este folosit și atunci când Isus
a hr
hrăănit pe cei cinci mii din Matei 14:19. El s-a uitat o singur
singurăă dat
datăă
la nevoie și apoi s-a uitat în sus (anablepo: s-a uitat din nou) la cer.
Acela
Acelașși lucru îl faci și tu când te rogi pentru bolnavi. Te ui
uițți la
boal
boalăă și o legi, apoi te ui
uițți din nou la resursele cerului și plantezi o
sămânță de vindecare.
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� Înăuntrul fiec
fiecăărei semin
semințțe exist
existăă o recolt
recoltăă complet
maturizat
maturizatăă.

� După ce ai plantat sămânța prin credință, dacă mai le slujești, doar udă
sămânța.
� Ioan 4:14 explică cum există o fântână înăuntrul tău, care izvorăște pentru a
da alților să bea. Asta înseamnă să uzi sămânța! Lasă ca apa să fie stârnită și
să se reverse peste ei.
� Ioan 7:38 declară, despre cel care crede în Isus, că din el vor curge râuri de
apă vie. Crede că atunci când îți pui mâinile peste cei bolnavi, dezlegând
ungerea, în ședințe scurte, apa Duhului Sfânt curge din tine înspre ei.

Not
Notăă: Este important să dezlegi vindecarea în modul care
func
funcțționeaz
ioneazăă cel mai bine pentru tine. Nu complica prea mult.
Aplic
Aplicăă metoda potrivit
potrivităă ție, îns
nsăă cheia în eliberarea vindec
vindecăării este
credin
credințța. Când mă rog pentru bolnavi, cel mai comfortabil pentru
mine este să dezr
dezrăădăcinez boala și apoi să plantez sămânța de
vindecare.
Smith Wigglesworth a spus că oricare metoda crezi tu că o aib
aibăă
efect, aceea este metoda care func
funcțționeaz
ioneazăă cel mai bine pentru
tine.
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ță
Not
Notăă: Când plantezi o sămânță de vindecare, declar
declarăă în credin
credință
peste persoana căreia îi sluje
slujeșști. Nu exist
existăă o formul
formulăă. Spune ce
este în inima ta. Mie îmi place să spun: "Eliberez via
viațța lui
Dumnezeu înăuntrul tău; plantez vindecarea, o sămânță de
vindecare." Le cer apoi să spun
spunăă, în cuvintele lor, că primesc
sămânța de vindecare.

� Este important să instruiești persoana căreia slujești că trebuie să primească
sămânța de vindecare. Modalitatea de a primi de la Dumnezeu, fie că e vorba
de mântuire, vindecare sau un răspuns la rugăciune, este să crezi în inima ta
și să mărturisești cu gura ta (Romani 10:10).
� Trebuie să le ai pe amândouă - credință în inima ta și cuvinte corespunzătoare
în gura ta. Exemplu: “Primesc sămânța mea de vindecare 100%. Prin rănile lui
Isus am fost vindecat!"

Not
Notăă: Dac
Dacăă ei nu vor să rosteasc
rosteascăă tare și să declare că au primit
sămânța de vindecare, continu
continuăă să le sluje
slujeșști oricum. Isus a făcut tot
ceea ce a putut ca să ajute oamenii să primeasca. El nu a minimalizat
niciodat
niciodatăă credin
credințța celor cărora le slujea. Niciodat
Niciodatăă nu a dat vina pe ei
ță
când nu au primit. Cu toate acestea, El a confruntat lipsa de credin
credință
a celui ce sluje
slujeșște ca motiv pentru care nu se ob
obțțin rezultate.

� Marcu 9:19 "O, neam necredincios!", le-a zis Isus. "Până când voi fi cu voi?
Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.
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� Manifestarea Semin
Semințței.
� Dup
Dupăă plantare, ținta este cre
creșșterea până la 100% .

Exemplu: Prive
Priveșște-i pe cei pentru care te-ai rugat ca fiind 100%
vindeca
vindecațți datorit
datorităă semin
semințței de vindecare 100% plantat
plantatăă în ei. Din
acel moment, ești preocupat numai de cre
creșșterea și manifestarea
vindec
vindecăării, nu de plantarea ei. Poate vei avea manifestare 20% sau
mai pu
puțțin, dar te po
poțți bucura, știind că restul urmeaz
urmeazăă să vin
vinăă. Se
poate ca cei pentru care te-ai rugat să aib
aibăă manifestarea completa
a recoltei câteva zile mai târziu.
Este întotdeauna minunat să vezi cum o sămânță dă recolt
recoltăă
imediat - este miracol. Cu toate astea, dac
dacăă persoanele pleac
pleacăă
av
avâând înc
ncăă simptome, ele poate fi încurajate știind că și-au primit
vindecarea, dar înc
ncăă nu au manifestarea deplin
deplinăă. S-ar putea ca
aceasta să se manifeste în timpul nop
nopțții urm
urmăătoare. Ceea ce
conteaz
conteazăă este că sămânța a fost plantat
plantatăă, va cre
creșște și va ajunge
cur
curâând la maturitate.

� Sunt anumite cazuri în care semințele au o creștere miraculoasă și se
manifestă rapid. Să ai așteptări, dar să nu fii descurajat dacă nu vezi nimic
întâmplându-se pe moment. O sămânță este în pământ și ea va crește și va
aduce roade.
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emplu: M-am rugat pentru o doamn
Ex
Exe
doamnăă căreia îi pocnea puternic
încheietura um
umăărului și care avea durere în cot. Ea avea deci dou
douăă
probleme, durere acut
acutăă și pocnet puternic. Când i-am slujit,
pocnetul a disp
dispăărut, dar durerea nu. Asta nu a fost descurajator,
pentru că, de
deșși avea 50% manifestare a vindec
vindecăării, ea a știut că a
fost 100% vindecat
vindecatăă pentru că sămânța a fost plantat
plantatăă. Chiar în
ziua urm
urmăătoare, ea s-a bucurat de manifestare complet
completăă; durerea
a plecat din um
umăărul ei.

� Marcu 4:20,22 Alţii apoi sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ
bun. Aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc şi fac rod: unul treizeci,
altul şaizeci şi altul o sută.Căci nu este nimic ascuns care nu va fi
descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină.
� Luca 17:14 Când i-a văzut Isus, le-a zis: "Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!"
Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi.
� Ioan 9:11 El a răspuns: "Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a
uns ochii şi mi-a zis: "Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am
dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea."

Exemplu: Iacov 5:15-18 ne spune cum să ne rug
rugăăm pentru
bolnavi - așa cum s-a rugat Ilie. În 1 Împ
mpăăra
rațți 18:41-46
18:41-46,, Ilie pune
ță (el a
cap
capăăt a 3 ani și 1/2 de secet
secetăă printr-o declara
declarațție în credin
credință
). Apoi îș
plantat o sămânță
ță).
îșii trimite slujitorul de 6 ori să verifice
manifestarea. Dup
Dupăă ce și-a trimis slujitorul a 7-a oar
oarăă, acesta a
văzut un nor de mărimea unei palme de om (s
(săămânța se
manifesta, dar înc
ncăă nu complet). Ilie a știut că ploaia urma să
vin
vinăă. Cerul s-a întunecat de nori, vântul a început să bat
batăă și o
ploaie toren
torențțial
ialăă a venit. Oridecate ori vezi o manifestare
mărunt
runtăă a vindec
vindecăării, preg
pregăăte
teșște-te; po
poțți să te aștep
tepțți să vezi
recolta complet
completăă!
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� Prive
Priveșște fiecare sesiune de slujire ca și îmbinarea
cuburilor de construit (c
(căărămizilor); to
toțți cei care se
roag
roagăă pentru bolnavi construiesc pe funda
fundațție
(s
(săămânța).
� Nu începi de la zero, pentru că fundația a fost pusă. Acum trebuie să adaugi
"cărămizi" pentru a completa "construcția" (vindecarea).
� Fiecare persoană care slujește unui bolnav care a primit deja sămânța
contribuie la manifestarea vindecarii în el.

� 1 Corinteni 3:9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi
sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
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� Vindecarea este un proces de recuperare. Este nevoie
de timp pentru a se manifesta pe de-a întregul.
� Iacov 5:15 spune de Domnul o să ii ridice.
� 1 Petru 2:24 spune că ei se vor însănătoși.
� Luca 10:33-34 Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul
unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a
legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul
lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.(un proces de vindecare).

� Iacov 5: 7-8a Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea
Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă al pământului, şi îl
aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi
îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile,…
�

Exemplu: Dac
Dacăă nu vezi vreo manifestare în oamenii pentru care te
ate gre
rogi, po
poate
greșșești că nu uzi sămânța și aștep
tepțți continuu să vezi
recolta 100%. Eu îmi folosesc cuvintele și declar peste to
toțți oamenii
pentru care m-am rugat recent că ei manifest
manifestăă vindecarea chiar
acum.
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�

Este necesar ca persoana care prime
primeșște
vindecarea să ac
acțționeze conform cu ceea ce s-a rugat.
�
�

Iacov 2:17 spune că fără fapte, credința este moartă.
Cheia acțiunii este să faci un pas în credință. Unii au tendința de a face
prea mult, prea curând.

Exemplu: Tu vrei ca persoana să se ridice din scaunul cu rotile, dar
o prim
primăă ac
acțțiune poate fi cel mai mărunt lucru pe care nu-l putea
ire
face înainte de sluj
slujire
ire.. Cere-i să mi
mișște un deget paralizat de la
ță cresc treptat,
picior sau mână. Apoi, pe măsur
surăă ce pa
pașșii în credin
credință
persoana va manifesta mai mult și mai mult din vindecare. Va
trebui să o înve
nvețți cum să fac
facăă din ce în ce mai mult
mult,, pentru zilele
urm
urmăătoare, când o să se întoarc
ntoarcăă acas
acasăă.
ță nu înseamn
ță
� Să faci un pas mic în credin
credință
nseamnăă lips
lipsăă de credin
credință
ță!!

Exemplu: Când am fost în Cuba, m-am rugat pentru o doamn
doamnăă
care fusese paralizat
paralizatăă pe jum
jumăătate din corp, cu luni în urm
urmăă,
datorit
datorităă unei como
comoțții cerebrale. Dup
Dupăă ce i-am slujit, înainte să plec,
ță în fiecare zi, pe măsur
i-am spus să fac
facăă mici ac
acțțiuni în credin
credință
surăă ce
credea pe Dumnezeu pentru manifestare 100%. Mai târziu, am
aflat că ea i-a cerut so
soțțului ei să îi aduc
aducăă o mătur
turăă, și a măturat
într-o parte a patului său, culcat
culcatăă în el cum era. Urm
Urmăătorul lucru,
ea a putu să "m
"măăture" pe ambele părți ale patului. La un moment
dat, ea a putut să stea dreapt
dreaptăă și să măture din acea pozi
pozițție. În
cele din urma, ea a putut să se dea jos din pat, să stea în picioare
și să măture camera ei. În final, îș
îșii mătura întreaga cas
casăă. Acum
(c
(cââteva luni mai târziu), vindecarea ei este complet manifestat
manifestatăă și
ea este femeia de serviciu a bisericii din Cuba.
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� Iacov 2:17 Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte (actiuni ,in ascultare, sa o
sustina), este moartă în ea însăşi (neoperanta).

� Marcu 4 ne dă o înțelegere mai profundă despre cum Împărăția lui
Dumnezeu operează ca un fermier care plantează sămânța.
� Plantarea seminței este doar primul pas. Sunt mai mulți pași implicați în
recolta de vindecare a unei persoane. Nu le cere să alerge prin credință când
ar trebui ca mai întâi să umble, și apoi să adauge acțiuni la credința lor, în
fiecare zi.

iva oameni, să-i fac să
Exemplu: Eu am tras din scaunul cu rotile câț
âțiva
umble prin camer
camerăă, doar ca să fiu nevoit să îi așez înapoi în scaun.
Făcusem un prim pas prea mare pentru ei, și i-am lăsat și mai
descuraja
descurajațți dec
decâât înainte.
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�

Ascultarea va aduce manifest
manifestăări ale vindec
vindecăării.
� Ca și slujitor, s-ar putea ca Dumnezeu să îți ceară să faci ceva, în ascultare de
El, ca să ajuți manifestarea.

Exemplu: Isus a pus saliv
salivăă în ochii orbi, a spus altuia să mearg
meargăă și
să se spele, a scos oamenii afar
afarăă din camer
camerăă, a scuipat în tărână și
a uns cu tin
tinăă ochii unui om, i-a spus altuia să îș
îșii ia patul și să
umble etc
etc..

Exemplu: Când a trebuit să mă rog pentru vederea unui om, am
pus scuipat pe deget și l-am frecat la ochii. A fost cu ani în urm
urmăă, și
până în ziua de azi, omul acela nu are nevoie de ochelari.

ță
� Domnul poate cere și persoanei căreia tu sluje
slujeșști să fac
facăă ceva prin credin
credință
ță..

Exemplu: Poate că te rogi pentru cineva cu ulcer și Domnul îl
călăuze
uzeșște să încerce să mănânce mâncare picant
picantăă.

� Câteodata, oamenii pot întârzia sau opri procesul prin neascultarea
instrucțiunilor date de Duhul Sfânt.
� Dumnezeu te poate conduce uneori să dai instrucțiuni specifice bolnavului,
care să aducă manifestarea.

Not
Notăă: Ce s-ar fi înt
ntââmplat dac
dacăă orbul căruia Isus i-a spus să mearg
meargăă
să se spele în sc
scăăld
ldăătoarea de la Siloam (Ioan 9) ar fi mers la alt
altăă
sc
scăăld
ldăătoare?
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Exemplu: M-am rugat pentru un domn maghiar care fusese
diagnosticat cu o tumoare la un pl
plăămân. El trebuia să fie operat în
urm
urmăătoarele dou
douăă zile. M-am sim
simțțit călăuzit de Domnul să îi spun că
dac
dacăă simte că ceva s-a schimbat în starea lui
lui,, să mai fac
facăă o
radiografie înainte de a merge mai departe cu opera
operațția. În acea
noapte, el a spus că a sim
simțțtit cum ceva i-a pocnit cu putere în piept
și apoi a avut o senza
senzațție de căldur
ldurăă în interior
interior.. Îns
nsăă nu a mai facut
înc
ncăă o radiografie, dup
dupăă cum îi spusesem, ci a mers la opera
operațție. I-au
găsit doar o infec
infecțție minor
minorăă.

Exemplu: În casa noastr
noastrăă din Rom
Româânia a venit o doamn
doamnăă; era
suspect
suspectăă de cancer și fusese supus
supusăă multor teste elaborate
elaborate.. Ne-am
rugat pentru ea și m-am sim
simțțit condus de Domnul să îi spun că boala
ei a disp
dispăărut. I-am spus, de asemenea, că rezultatul testelor
precedente va veni ca și cum ar fi avut cancer - să fac
facăă un set nou
nou,,
pentru că noi ne-am rugat pentru ea dup
dupăă ce le-a făcut
cut.. Într-adevar,
testele au confirmat cancer
ul
cancerul
ul,, dar femeia nu s-a descurajat. A cerut
o reexaminare
reexaminare,, și noile rezultate au dovedi
doveditt că nu mai era deloc
cancer.

Not
Notăă: Fii sigur de ceea ce Dumnezeu îț
îții spune pentru persoanele
cărora le sluje
slujeșști, înainte de a le spune lor. Credin
Credințța să ac
acțționezi vine
în urma auzirii de la Dumnezeu. Vezi Romani 10:17.

Exemplu: M-am rugat pentru o alt
altăă doamn
doamnăă care avea cancer și nu
se mai aștepta să tr
trăăiasca mult. Am sim
simțțit din partea Domnului să îi
spun să asculte câteva înregistr
nregistrăări cu predici despre vindecare, de
mai multe ori pe zi, în fiecare zi. Dac
Dacăă ar fi facut așa, știam că ar fi
tr
trăăit și nu ar fi murit, și i-am spus și ei asta. Când femeia a murit,
câteva săpt
ptăămâni mai târziu, am aflat de la familia ei că ea nu le-a
ascultat nici măcar o dat
datăă.

64

� Miracolele nu sunt Semin
Semințțe de

Vindecare.
� A primi un miracol sau un dar de vindecare este ca și
cum ai primi o plant
plantăă ornamental
ornamentalăă în locul unui plic cu
semin
semințțe; te bucuri de beneficii imediat.

�

O sămânță de vindecare trebuie să fie plantat
plantatăă,
udat
udatăă și într-un final se va dezvolta în vindecare
manifestat
manifestatăă.
� 1 Corinteni 12:8-10 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită
aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor
duirilor,
ă minuni..
prin acelaşi Duh; altuia, puterea să fac
facă

� Miracolele și darurile de vindecare fac parte din darurile Duhului.
� Darurile de vindecare sunt un "tratament" instantaneu (exemplu: un ficat
vindecat). Facerea minunilor reprezintă un "tratament" creativ (un ficat nou.)
� Harul lui Dumnezeu sub formă de minuni si daruri de vindecare este
disponibil în situațiile extreme, în care timpul nu permite ca o sămânță de
vindecare să crească.
� El este cel care le inițiază pe acestea, pe când a planta o sămânță de
vindecare este ceva ce orice credincios poate iniția, în orice vreme.
� Atunci când ai o nevoie mare sau o urgență, îi poți cere lui Dumnezeu un
miracol.

� Ioan 2:1-10 descrie banchetul de nunt
nuntăă și prima minune pe care
Isus a făcut-o. Sunt câteva chei dezv
dezvăăluite în aceste versete, care
ne arat
aratăă cum a fost declan
declanșșat primul miracol al lui Isus.
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Nevoia/Versetul 3 - Trebuie să fie o dorința și o nevoie mare. Ei
rămăseseră fără vin la sărbătoarea nunții și erau disperați după
mai mult.
Persistența/Versetul 4 - Momentul se poate să nu fie convenabil.
Este nevoie de persistență. Isus avea alte planuri, dar mama Lui a
refuzat să renunțe la aceasta minune.
Ascultare/Versetul 5 - Ascultă cu orice pret. Mama lui Isus a știut
că ascultarea de cuvintele Lui întotdeauna aduce rezultatele
dorite.
Până la capăt/Versetul 7 - Mergi până la capăt, nu până la
jumătate. Minunile vin în urma ascultării depline. Slujitorii au
umplut vasele cu apă, să I le aducă. Tu umple-te cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Când exista plinătate, se întâmplă lucruri
neașteptate/ neobișnuite (Fapte 2:1,2, Fapte 6:8, Galateni 4:4).
Risc/Versetul 8 - Varsă-te acum în pahar și du-l înaintea
stăpânului. Nu ar fi dovedit multă credință dacă ei ar fi așteptat
până mai târziu să scoată vinul și apoi l-ar fi servit unui
necunoscut de prin spate. Ascultarea necesită încredere.
Slujește Altora/Versetul 8 - Motivat să slujești altora. Scopul
minunii de la nuntă a fost ca toți să poată participa. Filipeni 2:3-5
ne spune să ne gandim și la alții, având același gând ca al lui
Cristos. Să ajuți pe cineva să-și obțină miracolul, o să te ajute să îl
primești pe al tău.

66

Concluzie: Nu este greu să fii vindecat sau să slujesti altora vindecare. Da,
decare,
sunt situa
situațții speciale în care sunt necesare miracole și daruri de vin
vind
ă continui să plantezi și să uzi,
dar nu acesta trebuie să fie standardul. Dac
Dacă
ă ai stat pe pozi
vindecarea va veni. Dac
Dacă
pozițții pentru vindecare foarte mult
ă și să îț
timp, este timpul să plantezi o sămânță nou
nouă
îții iei vindecarea mult
ârziat
ă. Un fermier nu renun
ță să planteze doar pentru că o recolt
ăa
înt
ntâ
rziată
renunță
recoltă
ă, se întoarc
ănă din nou. Începe să
eșuat; dimpotriv
dimpotrivă
ntoarcee la pământ și seam
seamă
plantezi vindecarea în via
viațța ta și în via
viațța altora.
Isus este Domnul Seceri
Secerișșului și spune că recolta este mare, dar nu mul
mulțți
vor să fie lucr
ător
lucră
torii. Tu vrei să fii unul? Mul
Mulțțimi de oameni, din orice loc, au
ărăț
ia lui Dumnezeu să se apropie de ei. Pentru un om care
nevoie ca Împ
mpă
ăția
ă, nu exista o mai mare expresie a dragostei lui Dumnezeu dec
ât
sufer
suferă
decâ
ător cu Dumnezeu, făcând
puterea Lui de vindecare. Devino co-lucr
co-lucră
ările lui Isus în aceast
ă aventur
ă a recoltei din vremurile din urm
ă!
lucr
lucră
această
aventură
urmă
ătorii! Ruga
Luca 10:2,8-9, Şi le-a zis: "Mare este seceri
secerişşul, dar pu
puţţini sunt lucr
lucră
Rugaţţi, dar,
ă lucr
ători la seceri
pe DOMNUL SECERISULUI să scoat
scoată
lucră
secerişşul Său.
Versetele 8-9, În oricare cetate ve
veţţi intra, şi unde vă vor primi oamenii, să mânca
ncaţţi ce
vi se va pune înainte; să vindeca
vindecaţţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le zice
ziceţţi:
ărăţ
ia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi".
"Împ
mpă
ăţia
Ă A VINDEC
ĂRII:
MĂ BAZEZ PE ACESTE SCRIPTURI PENTRU MANIFESTAREA COMPLET
COMPLETĂ
VINDECĂ

UD SĂMÂNȚA DE VINDECARE CU ACESTE DECLARA
DECLARAȚȚII ALE CREDIN
CREDINȚȚEI MELE:

ântez, Doamne, și nu uit nici una din binefacerile Tale. Îț
Te binecuv
binecuvâ
Îții multumesc pentru că mi-ai
ăpat via
ă (Psalmul 103:2,3).
vindecat toate bolile și mi-ai sc
scă
viațța din groap
groapă
Prin rănile de pe spatele lui Isus (1 Peter 2:23) AM FOST VINDECAT ȘI MANIFEST COMPLET
VINDECARE.
Data ________________________
ătura
_______________________________________
Semn
Semnă
tura_______________________________________
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