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Mark R. Serviss

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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Serviss Missions
Cluj-Napoca, Romania

clujguy@me.com
www.servissmissions.org

���� DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu tetetete vreavreavreavrea vindecatvindecatvindecatvindecat....

���� VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea esteesteesteeste voiavoiavoiavoia luiluiluilui Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacDacDacDacãããã eueueueu iiiițțțțiiii daudaudaudau oooomamamamașșșșininininãããã,,,, atunciatunciatunciatunci esteesteesteeste aaaa ta.ta.ta.ta. NuNuNuNu veiveiveivei maimaimaimai
îîîîncercancercancercancerca ssssãããã oooo obobobobțțțțiiiiiiii sausausausau ssssãããã îîîîmimimimi cericericericeri ceeaceeaceeaceea cececece esteesteesteeste dejadejadejadeja îîîînnnn posesiaposesiaposesiaposesia ta.ta.ta.ta.

� PsalmPsalmPsalmPsalm 103103103103:1-51-51-51-5 Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să
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.

ToateToateToateToate verseteleverseteleverseteleversetele suntsuntsuntsunt dindindindin versiuneaversiuneaversiuneaversiunea Cornilescu,Cornilescu,Cornilescu,Cornilescu, dacadacadacadaca nunununu esteesteesteeste mentionatmentionatmentionatmentionat altceva.altceva.altceva.altceva.

mailto:clujguy@me.com
http://www.servissmissions.org/
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� 3333 IoanIoanIoanIoan 1:21:21:21:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

� OseaOseaOseaOsea 11:311:311:311:3 Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în
braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacaDacaDacaDaca amamamam puspuspuspus unununun cadoucadoucadoucadou pepepepe scaunulscaunulscaunulscaunul dededede llllâââângngngngãããã tinetinetinetine șșșșiiii
țțțți-ami-ami-ami-am spusspusspusspus ccccãããã esteesteesteeste alalalal ttttããããu,u,u,u, nunununu îîîîmimimimi cerecerecerecere ssssãããã îțîțîțîțiiii daudaudaudau unununun cadou.cadou.cadou.cadou. Ia-lIa-lIa-lIa-l pepepepe
celcelcelcel pepepepe carecarecarecare țțțțiiii l-aml-aml-aml-am datdatdatdat deja,deja,deja,deja, deschide-ldeschide-ldeschide-ldeschide-l șșșșiiii bucura-tebucura-tebucura-tebucura-te dededede el!el!el!el!
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���� FocusulFocusulFocusulFocusul ttttããããuuuu trebuietrebuietrebuietrebuie ssssãããã fiefiefiefie pepepepe Isus,Isus,Isus,Isus, nunununu pepepepe boalaboalaboalaboala ta.ta.ta.ta.

� 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 11:28-3011:28-3011:28-3011:28-30, 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:Nota:Nota:Nota: 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 11:28-3011:28-3011:28-3011:28-30 spunespunespunespune ccccãããã oameniioameniioameniioamenii suntsuntsuntsunt bolnavi,bolnavi,bolnavi,bolnavi, slslslslããããbibibibițțțțiiii
șșșșiiii mormormormor pentrupentrupentrupentru ccccãããã eieieiei nunununu discerndiscerndiscerndiscern trupultrupultrupultrupul DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului.... IsusIsusIsusIsus aaaa plplplplããããtit,tit,tit,tit, cucucucu
trupultrupultrupultrupul Lui,Lui,Lui,Lui, preprepreprețțțțulululul pentrupentrupentrupentru îîîînsnsnsnsããããnnnnããããtotototoșșșșireaireaireairea tatatata șșșșiiii oooo vindecarevindecarevindecarevindecare
miraculoasmiraculoasmiraculoasmiraculoasãããã,,,, șșșșiiii totutotutotutotușșșșiiii tendintendintendintendințțțțaaaa noastrnoastrnoastrnoastrãããã esteesteesteeste ssssãããã nenenene punempunempunempunem atenatenatenatențțțțiaiaiaia
pepepepe trupultrupultrupultrupul gregregregreșșșșit.it.it.it.

� 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:Sumar:Sumar:Sumar: 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 11:28-3011:28-3011:28-3011:28-30 spunespunespunespune ccccãããã oooo atitudineatitudineatitudineatitudine dededede nevrednicienevrednicienevrednicienevrednicie
poatepoatepoatepoate fifififi cauzacauzacauzacauza pentrupentrupentrupentru carecarecarecare crecrecrecreșșșștiniitiniitiniitinii suntsuntsuntsunt slslslslããããbibibibițțțți,i,i,i, bolnavibolnavibolnavibolnavi șșșșiiii chiarchiarchiarchiar
mor.mor.mor.mor. OOOO atitudineatitudineatitudineatitudine dededede vrednicie,vrednicie,vrednicie,vrednicie, prinprinprinprin urmare,urmare,urmare,urmare, determindetermindetermindeterminãããã crecrecrecreșșșștiniitiniitiniitinii
ssssãããã fiefiefiefie puternici,puternici,puternici,puternici, ssssããããnnnnããããtotototoșșșșiiii șșșșiiii ssssãããã trtrtrtrããããiasciasciasciascãããã....
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� IsaiaIsaiaIsaiaIsaia 53:553:553:553:5 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.

� MateiMateiMateiMatei 8:16-178:16-178:16-178:16-17 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.

� LucaLucaLucaLuca 9:119:119:119:11, 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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TuTuTuTu popopopoțțțțiiii ssssăăăă fifififiiiii vindecatvindecatvindecatvindecat îîîînaintenaintenaintenainte ssssãããã fiifiifiifii mmmmâââântuit.ntuit.ntuit.ntuit.
VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea aaaa fostfostfostfost plplplplããããtittittittitãããã îîîînaintenaintenaintenainte cacacaca IsusIsusIsusIsus ssssããããmoarmoarmoarmoarãããã pepepepe cruce.cruce.cruce.cruce.

���� PoPoPoPoțțțțiiii ssssãããã fiifiifiifii unununun ppppããããccccããããtostostostos dezastruosdezastruosdezastruosdezastruos șșșșiiii tottottottot ssssãããã fiifiifiifii vindecat.vindecat.vindecat.vindecat. AiAiAiAi primitprimitprimitprimit mmmmâââântuireantuireantuireantuirea
ccccâââândndndnd eraieraieraierai îîîîncncncncãããã unununun ppppããããccccããããtos.tos.tos.tos.

���� EEEEșșșșecurileecurileecurileecurile tale,tale,tale,tale, ppppããããcacacacatele,tele,tele,tele, circumstancircumstancircumstancircumstanțțțțele,ele,ele,ele, sausausausau situasituasituasituațțțțiaiaiaia îîîînnnn carecarecarecare sesesese aflaflaflaflãããã trupultrupultrupultrupul
ttttããããuuuu nunununu auauauau nimicnimicnimicnimic dededede----aaaa facefacefaceface cucucucu aaaa primiprimiprimiprimi manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea vindecvindecvindecvindecããããrii.rii.rii.rii.

���� IacovIacovIacovIacov 5:14,155:14,155:14,155:14,15 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.

NotNotNotNotãããã:::: IertareaIertareaIertareaIertarea ppppããããcatelorcatelorcatelorcatelor aaaa venitvenitvenitvenit dupdupdupdupãããã vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. DacDacDacDacãããã cinevacinevacinevacineva îțîțîțîțiiii
spunespunespunespune ccccãããã DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu nunununu tetetete vindecvindecvindecvindecãããã decdecdecdecââââtttt dacdacdacdacãããã maimaimaimai îîîîntntntntââââiiii îțîțîțîțiiii
mmmmããããrturiserturiserturiserturiseșșșștitititi ppppããããcatele,catele,catele,catele, nunununu îîîîllll lualualualua îîîînnnn seamseamseamseamãããã.... IsusIsusIsusIsus nunununu le-ale-ale-ale-a cerutcerutcerutcerut
oameniloroameniloroameniloroamenilor ccccããããrorarorarorarora le-ale-ale-ale-a slujitslujitslujitslujit ssssãããã sesesese pocpocpocpocããããiscaiscaiscaisca dededede ppppããããcatecatecatecate îîîînaintenaintenaintenainte dededede
a-ia-ia-ia-i puteaputeaputeaputea vindeca.vindeca.vindeca.vindeca. TeTeTeTe popopopoțțțțiiii ocupaocupaocupaocupa dededede ppppããããcatcatcatcat (dac(dac(dac(dacãããã aiaiaiai comiscomiscomiscomis vreunul)vreunul)vreunul)vreunul)
dupdupdupdupãããã cececece îțîțîțîțiiii primeprimeprimeprimeșșșștitititi vindecarea.vindecarea.vindecarea.vindecarea.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: IoanIoanIoanIoan 5:9-135:9-135:9-135:9-13 descriedescriedescriedescrie omulomulomulomul dededede llllâââângngngngãããã scscscscããããldldldldããããtoareatoareatoareatoarea
Betesda,Betesda,Betesda,Betesda, carecarecarecare nicinicinicinici nunununu șșșștiatiatiatia cinecinecinecine eraeraeraera Isus,Isus,Isus,Isus, îîîînsnsnsnsãããã tottottottot șșșși-ai-ai-ai-a primitprimitprimitprimit
vindecareavindecareavindecareavindecarea îîîînnnn aceaaceaaceaacea zi.zi.zi.zi.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: M-amM-amM-amM-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru oooo doamndoamndoamndoamnãããã,,,, carecarecarecare nunununu eraeraeraera nascutnascutnascutnascutãããã
dindindindin nounounounou șșșșiiii carecarecarecare îșîșîșîșiiii pierdusepierdusepierdusepierduse sensibilitateasensibilitateasensibilitateasensibilitatea lalalala nivelulnivelulnivelulnivelul fefefefețțțței.ei.ei.ei. EaEaEaEa
trecusetrecusetrecusetrecuse printr-unprintr-unprintr-unprintr-un accidentaccidentaccidentaccident gravgravgravgrav dededede mamamamașșșșininininãããã,,,, îîîînnnn carecarecarecare aaaa fostfostfostfost ttttâââârrrrââââttttãããã
cucucucu fafafafațțțțaaaa pepepepe asfalt.asfalt.asfalt.asfalt. FaFaFaFațțțțaaaa eieieiei ararararããããtatatata cacacaca șșșșiiii carneacarneacarneacarnea tocattocattocattocatãããã.... AceastAceastAceastAceastãããã
femeiefemeiefemeiefemeie aaaaveaveaveavea programareprogramareprogramareprogramare lalalala spitalspitalspitalspital pentrupentrupentrupentru aaaa primiprimiprimiprimi grefegrefegrefegrefe dededede pielepielepielepiele îîîînnnn
ziuaziuaziuaziua urmurmurmurmããããtoare.toare.toare.toare. ÎÎÎÎnsnsnsnsãããã chiarchiarchiarchiar aaaa douadouadouadoua zizizizi,,,, eaeaeaea aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecatãããã!!!!
SensibilitateaSensibilitateaSensibilitateaSensibilitatea i-ai-ai-ai-a revenitrevenitrevenitrevenit șșșșiiii pieleapieleapieleapielea eieieiei eraeraeraera cacacaca noua.noua.noua.noua. PasulPasulPasulPasul urmurmurmurmããããtor:tor:tor:tor:
eaeaeaea aaaa primitprimitprimitprimit mmmmâââântuireantuireantuireantuirea!!!!

����BolileBolileBolileBolile șșșșiiii afecafecafecafecțțțțiunileiunileiunileiunile potpotpotpot facefacefaceface cacacaca viaviaviaviațțțțaaaa tatatata ssssãããã sesesese terminetermineterminetermine
prematur.prematur.prematur.prematur.



8

� 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.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 90:1090:1090:1090:10 (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.

� DeuteronomDeuteronomDeuteronomDeuteronom 32:4732:4732:4732:47 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."

� FilipeniFilipeniFilipeniFilipeni 1:221:221:221:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu
ştiu ce trebuie să aleg.

� 1111 SamuelSamuelSamuelSamuel 14:4514:4514:4514:45 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.

� Iov42:17Iov42:17Iov42:17Iov42:17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.
� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 91:1691:1691:1691:16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea
� ProverbeProverbeProverbeProverbe 3:1,3:1,3:1,3:1, 2222 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.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 4:104:104:104:10 Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se
vor înmulţi.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 9:119:119:119:11 Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii
tale.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 13:313:313:313:3 Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul (viata); cine-şi
deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

� IoanIoanIoanIoan 10:1010:1010:1010:10 (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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: AmAmAmAm auzitauzitauzitauzit dededede unununun predicatorpredicatorpredicatorpredicator îîîînnnn vvvvâââârstrstrstrstãããã carecarecarecare i-ai-ai-ai-a spusspusspusspus fiiceifiiceifiiceifiicei
salesalesalesale ccccãããã vavavava mergemergemergemerge acasacasacasacasãããã,,,, îîîînnnn rai,rai,rai,rai, lalalala oooo anumitanumitanumitanumitãããã ora,ora,ora,ora, precisprecisprecisprecisãããã.... CCCCâââândndndnd eaeaeaea
s-as-as-as-a uitatuitatuitatuitat lalalala ceasceasceasceas lalalala oraoraoraora respectivrespectivrespectivrespectivãããã,,,, bbbbããããrbatulrbatulrbatulrbatul s-as-as-as-a rostogolitrostogolitrostogolitrostogolit dededede pepepepe
scaunscaunscaunscaun șșșșiiii dusdusdusdus aaaa fost.fost.fost.fost. ElElElEl nunununu fusesefusesefusesefusese bolnavbolnavbolnavbolnav sausausausau suferind,suferind,suferind,suferind, cicicici ssssããããnnnnããããtostostostos șșșșiiii
pregpregpregpregããããtittittittit ssssãããã plece!plece!plece!plece!

DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă zilnic:zilnic:zilnic: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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����AAAA primiprimiprimiprimi prinprinprinprin credincredincredincredințãțãțãțã ceeaceeaceeaceea cececece dejadejadejadeja aaaa fostfostfostfost oferit,oferit,oferit,oferit, esteesteesteeste
ingredientulingredientulingredientulingredientul cheiecheiecheiecheie sprespresprespre vindecare.vindecare.vindecare.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.

� RomaniRomaniRomaniRomani 12:312:312:312:3 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.

� EvreiEvreiEvreiEvrei 4:24:24:24:2 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.

� FapteFapteFapteFapte 14:914:914:914:9 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.

� FapteFapteFapteFapte 3:163:163:163:16 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.

� EvreiEvreiEvreiEvrei 11:111:111:111:1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

� GalateniGalateniGalateniGalateni 3:143:143:143:14 pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste
Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul
făgăduit.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacDacDacDacãããã ggggããããteteteteșșșștitititi oooo prprprprããããjiturjiturjiturjiturãããã șșșșiiii uiuiuiuițțțțiiii ssssãããã puipuipuipui ffffããããina,ina,ina,ina, ingredientulingredientulingredientulingredientul
esenesenesenesențțțțial,ial,ial,ial, vavavava trebuitrebuitrebuitrebui ssssãããã oooo ieiieiieiiei dededede lalalala capcapcapcapããããt.t.t.t. CredinCredinCredinCredințțțțaaaa esteesteesteeste esenesenesenesențțțțialialialialãããã îîîînnnn
primireaprimireaprimireaprimirea vindecvindecvindecvindecããããrii.rii.rii.rii.
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����PrivePrivePrivePriveșșșștetetete CuvCuvCuvCuvâââântulntulntulntul luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu cacacaca fiindfiindfiindfiind cuvcuvcuvcuvâââântulntulntulntul
"actual""actual""actual""actual" pentrupentrupentrupentru tinetinetinetine aziaziaziazi,,,, nunununu ccccâââândvandvandvandva îîîînnnn viitorviitorviitorviitor (Luca(Luca(Luca(Luca 4:21)4:21)4:21)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.

� LucaLucaLucaLuca 4:214:214:214:21, Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele
acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit."

� EvreiEvreiEvreiEvrei 11:111:111:111:1, Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 11:23,24,11:23,24,11:23,24,11:23,24, ............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.

� 1111 PetruPetruPetruPetru 2:24,2:24,2:24,2:24,….prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Sumar:Sumar:Sumar:Sumar: CrezCrezCrezCrezâââândndndnd astastastastããããzizizizi sesesese vavavava schimbaschimbaschimbaschimba ziuaziuaziuaziua dededede mmmmââââine.ine.ine.ine.

� 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.

� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 1:20,1:20,1:20,1:20, 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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����PrivePrivePrivePriveșșșștetetete îîîînsemnnsemnnsemnnsemnããããrilerilerilerile despredespredespredespre vindecvindecvindecvindecããããrilerilerilerile dindindindin BiblieBiblieBiblieBiblie cacacaca
dovaddovaddovaddovadãããã ccccãããã DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu tetetete vreavreavreavrea ssssããããnnnnããããtos.tos.tos.tos.

� 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.

� MateiMateiMateiMatei 14:3614:3614:3614:36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala
hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 119:111119:111119:111119:111 (traducere din New American Standard Bible) Eu am
mostenit marturiile Tale pentru totdeauna, caci ele sunt bucuria inimii
mele.

� MateiMateiMateiMatei 21:1421:1421:1421:14 Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat.
� MateiMateiMateiMatei 4:244:244:244:24 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.

� Marcu10:47Marcu10:47Marcu10:47Marcu10:47 El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige:
"Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!".

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: OrbulOrbulOrbulOrbul BartimeuBartimeuBartimeuBartimeu aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecat îîîînnnn prezenprezenprezenprezențțțțaaaa luiluiluilui Isus,Isus,Isus,Isus, șșșșiiii
lalalala felfelfelfel potipotipotipoti fifififi șșșșiiii tutututu ((((MarcuMarcuMarcuMarcu 10:46-5210:46-5210:46-5210:46-52))))....



13

����DacDacDacDacãããã oriceoriceoriceorice omomomom esteesteesteeste îîîînnnn Cristos,Cristos,Cristos,Cristos, esteesteesteeste oooo ffffããããpturpturpturpturãããã nounounounouãããã....
DacDacDacDacãããã tutututu eeeeșșșștitititi alalalal luiluiluilui Cristos,Cristos,Cristos,Cristos, aiaiaiai unununun arborearborearborearbore genealogicgenealogicgenealogicgenealogic nou.nou.nou.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:Sumar:Sumar:Sumar: FiecareFiecareFiecareFiecare pompompompom produceproduceproduceproduce roaderoaderoaderoade dupdupdupdupãããã felulfelulfelulfelul ssssããããu.u.u.u. PomiiPomiiPomiiPomii bunibunibunibuni arararar
trebuitrebuitrebuitrebui ssssãããã deadeadeadea roaderoaderoaderoade bune.Tubune.Tubune.Tubune.Tu eeeeșșșștitititi acumacumacumacum unununun pompompompom bun!bun!bun!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.

���� CruceaCruceaCruceaCrucea anulanulanulanuleazeazeazeazăăăă tottottottot ceeaceeaceeaceea cececece blestemulblestemulblestemulblestemul aaaa declaratdeclaratdeclaratdeclarat pestepestepestepeste tinetinetinetine .... Depinde de
tine dacă permiți sau nu ca blestemul sã opereze în mod ilegal în corpul tãu.

� DeuteronomDeuteronomDeuteronomDeuteronom 28:35,6028:35,6028:35,6028:35,60 -61,-61,-61,-61, 65-6765-6765-6765-67 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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NotNotNotNotãããã:::: VerseteleVerseteleVerseteleVersetele dededede maimaimaimai sussussussus seamseamseamseamããããnnnnãããã cucucucu ceeaceeaceeaceea cececece multimultimultimulti credinciocredinciocredinciocredincioșșșșiiii
experimenteazexperimenteazexperimenteazexperimenteazãããã astastastastããããzi,zi,zi,zi, dardardardar toatetoatetoatetoate acesteaacesteaacesteaacestea facfacfacfac parteparteparteparte dintr-undintr-undintr-undintr-un
blestemblestemblestemblestem dededede subsubsubsub carecarecarecare tutututu aiaiaiai fostfostfostfost izbizbizbizbããããvit.vit.vit.vit.

� GalateniGalateniGalateniGalateni 3:133:133:133:13 (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.

� DeuteronomDeuteronomDeuteronomDeuteronom 28:228:228:228:2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de
care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 26:226:226:226:2 (traducere din Darby Translation) Cum sare vrabia încoace
şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu va veni peste tine un blestem
nemeritat.

NotNotNotNotãããã:::: NuNuNuNu existexistexistexistãããã nicinicinicinici unununun motivmotivmotivmotiv pentrupentrupentrupentru cacacaca blestemulblestemulblestemulblestemul ssssãããã intervinintervinintervinintervinãããã îîîînnnn
perioadaperioadaperioadaperioada nou-testamentarnou-testamentarnou-testamentarnou-testamentarãããã,,,, deoarecedeoarecedeoarecedeoarece elelelel aaaa fostfostfostfost rezolvatrezolvatrezolvatrezolvat prinprinprinprin
lucrarealucrarealucrarealucrarea crucii.crucii.crucii.crucii.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 118:17118:17118:17118:17,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.

NotNotNotNotãããã:::: BlestemeleBlestemeleBlestemeleBlestemele generagenerageneragenerațțțționaleionaleionaleionale veneauveneauveneauveneau pestepestepestepeste oamenioamenioamenioameni pentrupentrupentrupentru ccccãããã
nunununu puteauputeauputeauputeau țțțțineineineine legea.legea.legea.legea.

� FapteFapteFapteFapte 7:537:537:537:53 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.

� GalateniGalateniGalateniGalateni 3:133:133:133:13 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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NotNotNotNotãããã:::: NumeriNumeriNumeriNumeri 14:1814:1814:1814:18 șșșșiiii DeuteronomDeuteronomDeuteronomDeuteronom 5:95:95:95:9 descriudescriudescriudescriu blestemeleblestemeleblestemeleblestemele
generagenerageneragenerațțțționale,ionale,ionale,ionale, dardardardar EzechielEzechielEzechielEzechiel 18:1-3018:1-3018:1-3018:1-30 șșșșiiii IeremiaIeremiaIeremiaIeremia 31:29-3431:29-3431:29-3431:29-34
proclamproclamproclamproclamãããã realitrealitrealitrealitãțãțãțãțileileileile LegLegLegLegããããmmmmâââântuluintuluintuluintului celcelcelcel NouNouNouNou carecarecarecare urmaurmaurmaurma ssssãããã vinvinvinvinãããã.... TuTuTuTu
nunununumaimaimaimai eeeeșșșștitititi robitrobitrobitrobit dededede ppppããããcatelecatelecatelecatele strstrstrstrããããmomomomoșșșșilorilorilorilor ttttããããi,i,i,i, eeeeșșșștitititi responsabilresponsabilresponsabilresponsabil
doardoardoardoar pentrupentrupentrupentru ppppããããcatelecatelecatelecatele tale.tale.tale.tale.

� EzechielEzechielEzechielEzechiel 18:1-318:1-318:1-318:1-3 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.

NotNotNotNotãããã:::: CuCuCuCu altealtealtealte cuvinte,cuvinte,cuvinte,cuvinte, îîîînnnn realitatearealitatearealitatearealitatea NouluiNouluiNouluiNoului Testament,Testament,Testament,Testament, s-as-as-as-a
rezolvatrezolvatrezolvatrezolvat problemaproblemaproblemaproblema blestemelorblestemelorblestemelorblestemelor generagenerageneragenerațțțționale.ionale.ionale.ionale.

� IeremiaIeremiaIeremiaIeremia 31:29-3031:29-3031:29-3031:29-30 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!

NotNotNotNotãããã:::: ÎÎÎÎnnnn NoulNoulNoulNoul TestamentTestamentTestamentTestament nunununumaimaimaimai existexistexistexistãããã ocaziiocaziiocaziiocazii ssssãããã vorbimvorbimvorbimvorbim despredespredespredespre
blestemeblestemeblestemeblesteme generagenerageneragenerațțțționale.ionale.ionale.ionale. MaiMaiMaiMai multmultmultmult decdecdecdecââââtttt atatatatâââât,t,t,t, DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu spunespunespunespune
îîîînnnnmodmodmodmod specificspecificspecificspecific ssssãããã nunununumaimaimaimai considericonsidericonsidericonsideri ccccãããã problemaproblemaproblemaproblema tatatata esteesteesteeste unaunaunauna
generagenerageneragenerațțțționalionalionalionalãããã.... IsusIsusIsusIsus te-ate-ate-ate-a eliberateliberateliberateliberat dededede ppppããããcatelecatelecatelecatele ppppããããrinrinrinrințțțțilorilorilorilor ttttããããiiii șșșșiiii nunununu
maimaimaimai eeeeșșșștitititi pedepsitpedepsitpedepsitpedepsit pentrupentrupentrupentru acacacacțțțțiunileiunileiunileiunile lor.lor.lor.lor. DiavolulDiavolulDiavolulDiavolul arararar vreavreavreavrea ssssăăăă crezicrezicrezicrezi
ccccãããã problemaproblemaproblemaproblema tatatata țțțți-ai-ai-ai-a fostfostfostfost transmistransmistransmistransmisãããã dindindindin generagenerageneragenerațțțții,ii,ii,ii, dardardardar aceastaaceastaaceastaaceasta
esteesteesteeste oooo îîîînnnnșșșșelelelelããããciuneciuneciuneciune aaaa vrvrvrvrããããjmajmajmajmașșșșului,ului,ului,ului, nunununu oooo primi.primi.primi.primi.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacDacDacDacăăăă vinevinevinevine cinevacinevacinevacineva lalalala uuuușșșșaaaa tatatata șșșșiiii îțîțîțîțiiii spune:spune:spune:spune: ””””AceAceAceAceșșșștiatiatiatia auauauau fostfostfostfost
șșșșerpiierpiierpiierpii cucucucu clopoclopoclopoclopoțțțțeieieiei aiaiaiai tattattattatăăăăluiluiluilui ttttăăăăuuuu șșșșiiii acumacumacumacum suntsuntsuntsunt aiaiaiai ttttăăăăi,i,i,i, poftimpoftimpoftimpoftim!!!!”””” ---- tutututu
ssssăăăă nunununu accepaccepaccepaccepțțțțiiii șșșșerpii!erpii!erpii!erpii!
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���� IndiferentIndiferentIndiferentIndiferent cececece aiaiaiai ffffããããcut,cut,cut,cut, DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu tetetete vreavreavreavrea ssssããããnnnnããããtos!tos!tos!tos!

� 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: UUUUșșșșaaaa caseicaseicaseicasei eeee llllããããsatsatsatsatãããã dechisdechisdechisdechisãããã ccccâââândndndnd plecipleciplecipleci îîîînnnn oraoraoraorașșșș șșșși,i,i,i, ccccâââândndndnd tetetete
îîîîntorcintorcintorcintorci îîîînapoinapoinapoinapoi acasacasacasacasãããã,,,, descoperidescoperidescoperidescoperi ccccãããã unununun hohohohoțțțț aaaa intratintratintratintrat îîîînnnn casacasacasacasa ta.ta.ta.ta. ElElElEl îțîțîțîțiiii
mmmmããããnnnnââââncncncncãããã mmmmââââncarea,ncarea,ncarea,ncarea, sesesese uituituituitãããã lalalala televizorultelevizorultelevizorultelevizorul ttttããããuuuu șșșșiiii presupunepresupunepresupunepresupune ccccãããã îșîșîșîșiiii
areareareare locullocullocullocul acoloacoloacoloacolo pentrupentrupentrupentru ccccãããã tutututu aiaiaiai llllããããsatsatsatsat uuuușșșșaaaa deschisdeschisdeschisdeschisãããã.... OOOO ssssãããã accepaccepaccepaccepțțțțiiii ssssãããã-l-l-l-l
ggggããããzduiezduiezduiezduieșșșștitititi numainumainumainumai pentrupentrupentrupentru ccccãããã aiaiaiai llllããããsatsatsatsat uuuușșșșaaaa deschisdeschisdeschisdeschisãããã???? Nu!Nu!Nu!Nu! ÎÎÎÎllll gonegonegonegoneșșșștitititi
afarafarafarafarãããã ffffããããrrrrãããã discudiscudiscudiscuțțțții!ii!ii!ii!

� 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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NotNotNotNotãããã:::: EsteEsteEsteEste importantimportantimportantimportant ssssãããã fiifiifiifii conconconconșșșștienttienttienttient dededede stareastareastareastarea tatatata dededede ssssããããnnnnããããtatetatetatetate șșșșiiii ssssãããã
îțîțîțîțiiii tratezitratezitratezitratezi corpulcorpulcorpulcorpul bine.bine.bine.bine. UneleUneleUneleUnele boliboliboliboli potpotpotpot fifififi datoratedatoratedatoratedatorate ststststããããriiriiriirii dededede ssssããããnnnnããããtate,tate,tate,tate,
altealtealtealte boliboliboliboli potpotpotpot fifififi datoratedatoratedatoratedatorate ignoranignoranignoranignoranțțțței.ei.ei.ei. CeiCeiCeiCei carecarecarecare auauauau unununun stilstilstilstil dededede viaviaviaviațãțãțãțã
ssssããããnnnnããããtos,tos,tos,tos, trebuie,trebuie,trebuie,trebuie, dededede asemenea,asemenea,asemenea,asemenea, ssssãããã îșîșîșîșiiii punpunpunpunãããã îîîîncredereancredereancredereancrederea îîîînnnn putereaputereaputereaputerea
dededede vindecarevindecarevindecarevindecare aaaa luiluiluilui IsusIsusIsusIsus pentrupentrupentrupentru aaaa trtrtrtrããããiiii oooo viaviaviaviațãțãțãțã lunglunglunglungãããã,,,, șșșșiiii nunununu doardoardoardoar îîîînnnn
propriilepropriilepropriilepropriile alegerialegerialegerialegeri ssssããããnnnnããããtoase.toase.toase.toase.
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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: EEEE maimaimaimai uuuușșșșorororor ssssãããã nunununu tetetete urciurciurciurci îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un avionavionavionavion (s(s(s(sãããã menmenmenmențțțțiiiiiiii oooo
ssssããããnnnnããããtatetatetatetate bunbunbunbunãããã)))) decdecdecdecââââtttt ssssãããã trebuiasctrebuiasctrebuiasctrebuiascãããã ssssãããã îîîîllll crezicrezicrezicrezi pepepepe DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu ccccãããã nunununu oooo
ssssãããã morimorimorimori ccccâââândndndnd vezivezivezivezi ccccãããã avionulavionulavionulavionul sesesese prprprprããããbubububușșșșeeeeșșșștetetete dindindindin îîîînaltulnaltulnaltulnaltul ceruluiceruluiceruluicerului (s(s(s(sãããã îîîîllll
crezicrezicrezicrezi pepepepe DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu ccccãããã restaureazrestaureazrestaureazrestaureazãããã ssssããããnnnnããããtateatateatateatatea șșșșubredubredubredubredãããã).).).).

� MediulMediulMediulMediul îîîînnnn carecarecarecare tetetete afliafliafliafli nunununu esteesteesteeste atatatatââââtttt dededede important.important.important.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.

NotNotNotNotãããã:::: NaamanNaamanNaamanNaaman aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecat dededede leprleprleprleprãããã îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un rrrrââââuuuu noroios.noroios.noroios.noroios. LazarLazarLazarLazar aaaa
fostfostfostfost ridicatridicatridicatridicat dindindindin mormormormorțțțțiiii îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un mormmormmormmormâââânt.nt.nt.nt. FemeiaFemeiaFemeiaFemeia cucucucu scurgereascurgereascurgereascurgerea dededede
ssssâââângengengenge aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecatãããã pepepepe oooo stradstradstradstradãããã aglomerataglomerataglomerataglomeratãããã.... OlogulOlogulOlogulOlogul dindindindin FapteFapteFapteFapte 3333
aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecat îîîînnnn afaraafaraafaraafara bisericii.bisericii.bisericii.bisericii. FiicaFiicaFiicaFiica luiluiluilui IairIairIairIair aaaa fostfostfostfost îîîînviatnviatnviatnviatãããã dindindindin
mormormormorțțțțiiii îîîînnnn casacasacasacasa ei.ei.ei.ei.
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Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: ÎÎÎÎnnnn 1999,1999,1999,1999, m-amm-amm-amm-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru oooo fatfatfatfatãããã îîîîntr-ontr-ontr-ontr-o piapiapiapiațãțãțãțã îîîînnnn aeraeraeraer
liber,liber,liber,liber, îîîînnnn Cluj,Cluj,Cluj,Cluj, RomRomRomRomâââânia.nia.nia.nia. EaEaEaEa s-as-as-as-a nnnnããããscutscutscutscut surdsurdsurdsurdãããã șșșșiiii aveaaveaaveaavea nevoienevoienevoienevoie dededede unununun
miracolmiracolmiracolmiracol creativcreativcreativcreativ îîîînnnn ambeleambeleambeleambele urechi.urechi.urechi.urechi. ChiarChiarChiarChiar acolo,acolo,acolo,acolo, îîîînnnn piapiapiapiațțțțaaaa aglomerataglomerataglomerataglomeratãããã,,,,
eaeaeaea aaaa fostfostfostfost completcompletcompletcomplet vindecatvindecatvindecatvindecatãããã șșșși,i,i,i, pentrupentrupentrupentru primaprimaprimaprima datdatdatdatãããã,,,, aaaa auzitauzitauzitauzit cuvintecuvintecuvintecuvinte
șșșșiiii sunete.sunete.sunete.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.

NotNotNotNotãããã:::: DoarDoarDoarDoar pentrupentrupentrupentru cacacaca tutututu nunununu simsimsimsimțțțțiiii ungereaungereaungereaungerea dededede mmmmâââântuirentuirentuirentuire îîîînnnn bisericbisericbisericbisericãããã,,,,
nunununu îîîînseamnnseamnnseamnnseamnãããã ccccãããã DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu nunununu esteesteesteeste acoloacoloacoloacolo ssssãããã mmmmâââântuiascntuiascntuiascntuiascãããã.... UngereaUngereaUngereaUngerea
esteesteesteeste acoloacoloacoloacolo îîîînnnn oriceoriceoriceorice circumstancircumstancircumstancircumstanțãțãțãțã.... AcelaAcelaAcelaAcelașșșșiiii principiuprincipiuprincipiuprincipiu sesesese aplicaplicaplicaplicãããã
vindecvindecvindecvindecããããrii.rii.rii.rii. NuNuNuNu doardoardoardoar ccccâââândndndnd cinevacinevacinevacineva simtesimtesimtesimte ungereaungereaungereaungerea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu popopopoțțțțiiii
spunespunespunespune ccccãããã ElElElEl eeee acoloacoloacoloacolo ssssãããã vindece;vindece;vindece;vindece; putereaputereaputereaputerea DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului esteesteesteeste mereumereumereumereu
prezentprezentprezentprezentãããã sasasasa aducaaducaaducaaduca vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. NimeniNimeniNimeniNimeni nunununu aaaa simsimsimsimțțțțitititit putereaputereaputereaputerea luiluiluilui
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu îîîînnnn LucaLucaLucaLuca 5:17,5:17,5:17,5:17, dardardardar aceastaaceastaaceastaaceasta eraeraeraera prezentprezentprezentprezentãããã....
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� IsaiaIsaiaIsaiaIsaia 10:2710:2710:2710:27 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.

-NuNuNuNu datoritdatoritdatoritdatoritããããmediuluimediuluimediuluimediului ....

Sumar:Sumar:Sumar:Sumar: NuNuNuNu popopopoțțțțiiii reproducereproducereproducereproduce atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera unuiunuiunuiunui serviciuserviciuserviciuserviciu dededede bisericbisericbisericbisericãããã
îîîîntr-ontr-ontr-ontr-o piapiapiapiațãțãțãțã.... NiciNiciNiciNici nunununu esteesteesteeste practicpracticpracticpractic ssssãããã caricaricaricari dupdupdupdupãããã tinetinetinetine unununun dispozitivdispozitivdispozitivdispozitiv
portabilportabilportabilportabil carecarecarecare ssssãããã redearedearedearedea muzicamuzicamuzicamuzica specificspecificspecificspecificãããã atunciatunciatunciatunci ccccâââândndndnd nunununu eeeeșșșștitititi îîîînnnn
bisericbisericbisericbisericãããã....

TuTuTuTu aiaiaiai DuhulDuhulDuhulDuhul SfantSfantSfantSfant îîîînnnnããããuntruluntruluntruluntrul ttttããããuuuu șșșșiiii popopopoțțțțiiii manifestamanifestamanifestamanifesta putereaputereaputereaputerea dededede
vindecarevindecarevindecarevindecare ffffããããrrrrãããã muzicmuzicmuzicmuzicãããã sausausausau vreunvreunvreunvreun ccccâââântecntecntecntec special,special,special,special, indiferentindiferentindiferentindiferent dededede ccccââââtttt
dededede plinplinplinplin dededede ungereungereungereungere tetetete simsimsimsimțțțțiiii sausausausau nu.nu.nu.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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DoarDoarDoarDoar pentrupentrupentrupentru ccccãããã nunununu oooo simtsimtsimtsimt pepepepe sosososoțțțțiaiaiaia meameameamea aproapeaproapeaproapeaproape nunununu
îîîînnnnseamnseamnseamnseamnãããã ccccãããã nunununu esteesteesteeste îîîînnnn camercamercamercamerãããã.... NuNuNuNu amamamam nevoienevoienevoienevoie ssssããããmmmmãããã îîîîmbrmbrmbrmbrãțãțãțãțiiiișșșșezeezeezeeze cacacaca
ssssãããã șșșștiutiutiutiu ccccãããã eaeaeaea esteesteesteeste aproapeaproapeaproapeaproape dededede mine.mine.mine.mine.

� IoanIoanIoanIoan 5:45:45:45:4 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.

NotNotNotNotãããã :::: IsusIsusIsusIsus i-ai-ai-ai-a spusspusspusspus omuluiomuluiomuluiomului bolnavbolnavbolnavbolnav ccccãããã nunununu aveaaveaaveaavea nevoienevoienevoienevoie cacacaca apeleapeleapeleapele sasasasa fiefiefiefie
tulburatetulburatetulburatetulburate cacacaca ssssãããã fiefiefiefie vindecat.vindecat.vindecat.vindecat. DeDeDeDe ce?ce?ce?ce? VindecatorulVindecatorulVindecatorulVindecatorul ststststããããteateateatea chiarchiarchiarchiar llllâââângngngngãããã
el,el,el,el, îîîînnnn momentulmomentulmomentulmomentul acela,acela,acela,acela, șșșșiiii eraeraeraera gatagatagatagata sasasasa îîîîllll vindecevindecevindecevindece dededede oriceoriceoriceorice boalboalboalboalãããã.... NiciNiciNiciNici tutututu
nunununu aiaiaiai neapneapneapneapããããratratratratãããã nevoienevoienevoienevoie dededede unununun serviciuserviciuserviciuserviciu dededede bisericbisericbisericbisericãããã emoemoemoemoțțțționantionantionantionant cacacaca ssssãããã
primeprimeprimeprimeșșșștitititi cevacevacevaceva dededede lalalala Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.



20

� Nu poți schimba întotdeauna atmosfera, dar tu poți fi atmosfera cerului!
� Tu ești misterul gloriei lui Dumnezeu - las-o sa fie dezvãluitã!

� ColoseniColoseniColoseniColoseni 1:27b1:27b1:27b1:27b Hristos în voi, nădejdea slavei.
� FapteFapteFapteFapte 3:5-63:5-63:5-63:5-6 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".

NotNotNotNotãããã::::LucaLucaLucaLuca 5:17-245:17-245:17-245:17-24 relateazrelateazrelateazrelateazãããã povesteapovesteapovesteapovestea celorcelorcelorcelor patrupatrupatrupatru oamenioamenioamenioameni carecarecarecare
auauauau distrusdistrusdistrusdistrus acoperiacoperiacoperiacoperișșșșulululul uneiuneiuneiunei bisericibisericibisericibiserici dededede cascascascasãããã pentrupentrupentrupentru a-a-a-a-șșșșiiii vedeavedeavedeavedea
prietenulprietenulprietenulprietenul vindecat.vindecat.vindecat.vindecat. TotTotTotTot zgomotulzgomotulzgomotulzgomotul șșșșiiii haosulhaosulhaosulhaosul provocatprovocatprovocatprovocat dededede eieieiei nunununu aaaa
opritopritopritoprit putereaputereaputereaputerea vindecvindecvindecvindecããããtoaretoaretoaretoare aaaa DuhuluiDuhuluiDuhuluiDuhului Sfant.Sfant.Sfant.Sfant. MolozulMolozulMolozulMolozul ccccããããdea,dea,dea,dea,
prafulprafulprafulpraful sesesese ridicaridicaridicaridica șșșșiiii oameniioameniioameniioamenii erauerauerauerau îîîînnnn starestarestarestare dededede șșșșoc,oc,oc,oc, șșșșiiii totutotutotutotușșșși,i,i,i, îîîînnnn
mijloculmijloculmijloculmijlocul lor,lor,lor,lor, unununun omomomom aaaa fostfostfostfost vindecat!vindecat!vindecat!vindecat!
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���� VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea esteesteesteeste oooo ssssããããmmmmâââânnnnțãțãțãțã....

���� GGGGâââândendendendeșșșște-tete-tete-tete-te lalalala vindecareavindecareavindecareavindecarea tatatata cacacaca fiindfiindfiindfiind subsubsubsub formformformformãããã dededede
ssssããããmmmmâââânnnnțãțãțãțã....

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:264:264:264:26 El a mai zis: "Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când
aruncă un om sămânţa în pământ " .

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:30-324:30-324:30-324:30-32, 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
sãmânțã.AstaAstaAstaAsta îîîînseamnnseamnnseamnnseamnãããã ccccãããã vindecareavindecareavindecareavindecarea opereazopereazopereazopereazãããã cacacaca unununun omomomom carecarecarecare seamseamseamseamããããnnnnãããã oooo
ssssããããmmmmããããnnnnțãțãțãțã....

NotNotNotNotãããã:::: CCCCâââândndndnd studiemstudiemstudiemstudiem Biblia,Biblia,Biblia,Biblia, esteesteesteeste vitalvitalvitalvital ssssãããã îîîîntelegemntelegemntelegemntelegem capitolulcapitolulcapitolulcapitolul 4444 alalalal ccccããããrrrrțțțțiiiiiiii Marcu.Marcu.Marcu.Marcu.
EsteEsteEsteEste consideratconsideratconsideratconsideratãããã parabolaparabolaparabolaparabola cheiecheiecheiecheie îîîînnnn dezlegareadezlegareadezlegareadezlegareamisterelormisterelormisterelormisterelor luiluiluilui Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.
DacDacDacDacãããã îîîînnnnțțțțelegielegielegielegi acestacestacestacest capitol,capitol,capitol,capitol, atunciatunciatunciatunci veiveiveivei șșșștiitiitiitii cumcumcumcum opereazopereazopereazopereazãããã ÎÎÎÎmpmpmpmpããããrrrrãțãțãțãțiaiaiaia luiluiluilui
Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu. ÎÎÎÎnnnnMarcuMarcuMarcuMarcu 4:13,4:13,4:13,4:13, IsusIsusIsusIsus le-ale-ale-ale-a spusspusspusspus ucenicilorucenicilorucenicilorucenicilor :::: cunoacunoacunoacunoașșșștetetetețțțțiiii pildapildapildapilda
aceastaaceastaaceastaaceasta șșșșiiii atunciatunciatunciatunci vevevevețțțțiiii cunoacunoacunoacunoașșșștetetete toatetoatetoatetoate pildele.pildele.pildele.pildele. OOOO pildpildpildpildãããã esteesteesteeste unununun exempluexempluexempluexemplu
naturalnaturalnaturalnatural folositfolositfolositfolosit pentrupentrupentrupentru aaaa transmitetransmitetransmitetransmite adevadevadevadevããããruriruriruriruri spirituale.spirituale.spirituale.spirituale. MarcuMarcuMarcuMarcu 4:264:264:264:26 explicexplicexplicexplicãããã
cumcumcumcum ÎÎÎÎmpmpmpmpããããrrrrãțãțãțãțiaiaiaia luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu eeee cacacaca unununun omomomom carecarecarecare aruncaruncaruncaruncãããã oooo ssssããããmmmmâââânnnnțãțãțãțã îîîînnnn ppppããããmmmmâââânt.nt.nt.nt.

TTTTrebuierebuierebuierebuie ssssãããã primeprimeprimeprimeșșșștitititi ssssããããmmmmâââânnnnțțțțaaaa șșșșiiii ssssãããã fiifiifiifii unununun pampampampamâââântntntnt bunbunbunbun pentrupentrupentrupentru cacacaca eaeaeaea ssssãããã
creasccreasccreasccreascãããã.... CaCaCaCa șșșșiiii îîîînnnn cazulcazulcazulcazul seminseminseminsemințțțței,ei,ei,ei, lucrurilelucrurilelucrurilelucrurile auauauau nevoienevoienevoienevoie dededede timptimptimptimp pentrupentrupentrupentru aaaa crecrecrecreșșșștetetete
șșșșiiii aaaa devenidevenidevenideveni stabile.stabile.stabile.stabile. RecoltaRecoltaRecoltaRecolta tatatata esteesteesteeste îîîînnnn ssssããããmmmmâââânnnnțãțãțãțã!!!!

� 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.

NotNotNotNotãããã:::: CCCCâââândndndnd unununun fermierfermierfermierfermier seamseamseamseamããããnnnnãããã seminseminseminsemințțțțeeee îîîînnnn ppppããããmmmmâââânt,nt,nt,nt, elelelel niciodatniciodatniciodatniciodatãããã
nunununu spunespunespunespune ccccãããã nunununu vavavava funcfuncfuncfuncțțțționa.iona.iona.iona.

� 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.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:204:204:204:20 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: AtunciAtunciAtunciAtunci ccccâââândndndnd fermierulfermierulfermierulfermierul nunununu vedevedevedevede oooo recoltrecoltrecoltrecoltãããã imediatimediatimediatimediatãããã,,,, nunununu
îîîînseamnnseamnnseamnnseamnãããã ccccãããã nunununu aaaa plantatplantatplantatplantat ssssããããmmmmâââânnnnțțțța.a.a.a. ElElElEl șșșștietietietie ccccãããã ssssããããmmmmâââânnnnțțțțaaaa esteesteesteeste îîîînnnn
ppppããããmmmmâââânt,nt,nt,nt, prindeprindeprindeprinde rrrrããããddddããããcinicinicinicini șșșșiiii sesesese dezvoltdezvoltdezvoltdezvoltãããã,,,, iariariariar recoltarecoltarecoltarecolta vavavava veniveniveniveni lalalala
momentulmomentulmomentulmomentul corespunzcorespunzcorespunzcorespunzããããtor.tor.tor.tor.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:264:264:264:26 -27-27-27-27 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.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:224:224:224:22 Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic
tăinuit care nu va ieşi la lumină.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 8:24-258:24-258:24-258:24-25 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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NotNotNotNotãããã:::: VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea esteesteesteeste cacacaca oooo femeiefemeiefemeiefemeie carecarecarecare esteesteesteeste îîîînsnsnsnsããããrcinatrcinatrcinatrcinatãããã.... SSSSããããmmmmâââânnnnțțțțaaaa esteesteesteeste
plantataplantataplantataplantata îîîînnnnããããuntruluntruluntruluntrul ei,ei,ei,ei, chiarchiarchiarchiar dacdacdacdacãããã nimeninimeninimeninimeni nunununu poatepoatepoatepoate vedeavedeavedeavedea ccccãããã eaeaeaea areareareare unununun copil.copil.copil.copil.
DevineDevineDevineDevine vizibilvizibilvizibilvizibil ccccââââtevatevatevateva ssssããããptptptptããããmmmmâââânininini maimaimaimai ttttâââârziu.rziu.rziu.rziu. ChiarChiarChiarChiar îîîînaintenaintenaintenainte ssssãããã nnnnããããsca,sca,sca,sca,
manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea eieieiei esteesteesteeste 100%100%100%100% completcompletcompletcompletãããã....

OOOO femeiefemeiefemeiefemeie carecarecarecare aaaa nnnnããããscutscutscutscut nunununumaimaimaimai poatepoatepoatepoate spunespunespunespune ccccãããã esteesteesteeste îîîînsnsnsnsããããrcinata,rcinata,rcinata,rcinata, cicicici ccccăăăă aaaa
fostfostfostfost îîîînsnsnsnsããããrcinatrcinatrcinatrcinatãããã.... DinDinDinDin acelacelacelacel momentmomentmomentmoment eaeaeaea nunununu oooo ssssããããmaimaimaimai spunspunspunspunãããã:::: "Sunt"Sunt"Sunt"Sunt îîîînsnsnsnsããããrcinata".rcinata".rcinata".rcinata". TuTuTuTu
eeeeșșșștitititi vindecatvindecatvindecatvindecat dupdupdupdupãããã cececece ssssããããmmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede vindecarevindecarevindecarevindecare esteesteesteeste plantatplantatplantatplantatãããã îîîînnnnããããuntruluntruluntruluntrul ttttããããu.u.u.u. TuTuTuTu aiaiaiai
fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecat ccccâââândndndnd aceastaaceastaaceastaaceasta ssssããããmmmmâââânnnnțãțãțãțã aaaa produsprodusprodusprodus recoltarecoltarecoltarecolta (manifestarea).(manifestarea).(manifestarea).(manifestarea). 1111 PetruPetruPetruPetru
2:242:242:242:24 :::: ““““prinprinprinprin rrrrããããnilenilenilenile LuiLuiLuiLui aaaațțțțiiii fostfostfostfost vindecavindecavindecavindecațțțțiiii ””””.... CredeCredeCredeCrede șșșșiiii spunespunespunespune :::: "Vindecare"Vindecare"Vindecare"Vindecare esteesteesteeste
completcompletcompletcomplet manifestatmanifestatmanifestatmanifestatãããã îîîînnnnminemineminemine șșșșiiii vvvvããããzutzutzutzutãããã dededede totototoțțțți,i,i,i, sprespresprespre gloriagloriagloriagloria luiluiluilui Dumnezeu!Dumnezeu!Dumnezeu!Dumnezeu! ".".".".
IsusIsusIsusIsus nunununu aaaa puspuspuspus lalalala dispozidispozidispozidispozițțțțieieieie doardoardoardoar provizieprovizieprovizieprovizie pentrupentrupentrupentru vindecareavindecareavindecareavindecarea ta,ta,ta,ta, maimaimaimai mult,mult,mult,mult, tetetete
vedevedevedevede completcompletcompletcomplet îîîînsnsnsnsããããnnnnããããtotototoșșșșit,it,it,it, cucucucu vindecareavindecareavindecareavindecarea manifestatmanifestatmanifestatmanifestatãããã....

���� ÎÎÎÎnnnnmultemultemultemulte cazuri,cazuri,cazuri,cazuri, vindecareavindecareavindecareavindecarea nunununu sesesesemanifestmanifestmanifestmanifestãããã
instantaneu,instantaneu,instantaneu,instantaneu, decdecdecdecââââtttt dacdacdacdacãããã esteesteesteeste implicatimplicatimplicatimplicat unununun dardardardar dededede
vindecare.vindecare.vindecare.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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: UnUnUnUn fermierfermierfermierfermier nunununu recolteazrecolteazrecolteazrecolteazãããã imediatimediatimediatimediat dupadupadupadupa cececece planteazplanteazplanteazplanteazãããã.... ElElElEl trebuietrebuietrebuietrebuie ssssãããã
fiefiefiefie rrrrããããbdbdbdbdããããtor.tor.tor.tor. Da,Da,Da,Da, trebuietrebuietrebuietrebuie ssssãããã crezicrezicrezicrezi pentrupentrupentrupentru manifestaremanifestaremanifestaremanifestare instantaneeinstantaneeinstantaneeinstantanee (miracole),(miracole),(miracole),(miracole),
dardardardar fifififi dispusdispusdispusdispus ssssãããã aiaiaiai rrrrããããbdare,bdare,bdare,bdare, dacdacdacdacãããã vindecareavindecareavindecareavindecarea tatatata nunununu sesesese manifestmanifestmanifestmanifestăăăă imediat.imediat.imediat.imediat.

� GalateniGalateniGalateniGalateni 6:96:96:96:9 (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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� EvreiEvreiEvreiEvrei 10:3610:3610:3610:36 (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:Sumar:Sumar:Sumar: VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea îîîîncepencepencepencepe îîîînnnnăăăăuntruuntruuntruuntru șșșșiiii crecrecrecreșșșștetetete îîîînsprensprensprenspre afarafarafarafarăăăă.... PoatePoatePoatePoate ccccăăăă îîîîncncncncăăăă tetetete
simsimsimsimțțțți/i/i/i/ararararățățățățiiii lalalala felfelfelfel îîîînnnn exteriorexteriorexteriorexterior,,,, dardardardar rrrrăăăăddddăăăăcinilecinilecinilecinile vindecvindecvindecvindecăăăăriiriiriirii cresccresccresccresc îîîînnnnăăăăntrulntrulntrulntrul ttttăăăăuuuu....

� 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" îîîînnnnManifestareaManifestareaManifestareaManifestarea VindecVindecVindecVindecăăăăriiriiriirii

����DeclaraDeclaraDeclaraDeclarațțțțiileiileiileiile accelereazaccelereazaccelereazaccelereazăăăămanifestmanifestmanifestmanifestăăăărilerilerilerile

���� EsteEsteEsteEste vitalvitalvitalvital ssssăăăă vorbevorbevorbevorbeșșșștitititi șșșșiiii ssssăăăă declarideclarideclarideclari pestepestepestepeste tine,tine,tine,tine, prinprinprinprin credincredincredincredințățățăță,,,, scripturilescripturilescripturilescripturile
referitoarereferitoarereferitoarereferitoare lalalala vindecarevindecarevindecarevindecare șșșșiiii îîîînsnsnsnsăăăănnnnăăăăttttooooșșșșire.ire.ire.ire. FFFFăăăă lucrullucrullucrullucrul acestaacestaacestaacesta zilnic,zilnic,zilnic,zilnic, pentrupentrupentrupentru aaaa
menmenmenmențțțțiiiinenenene oooo rezistenrezistenrezistenrezistențățățăță crescutcrescutcrescutcrescutăăăă îîîîmpotrivampotrivampotrivampotriva oricoricoricoricăăăărorrorrorror simptomesimptomesimptomesimptome sausausausau boli.boli.boli.boli.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 11:2311:2311:2311:23 Adevărat vvvvăăăă spunspunspunspun 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 cececece zicezicezicezice se va face, va avea lucrul cerut (cu(cu(cu(cu guraguraguragura lui)lui)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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� MarcuMarcuMarcuMarcu 5:25,285:25,285:25,285:25,28 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."

SumarSumarSumarSumar :::: ComparComparComparComparăăăă vindecareavindecareavindecareavindecarea tatatata cucucucu construireaconstruireaconstruireaconstruirea uneiuneiuneiunei clclclclăăăădiri.diri.diri.diri. ÎÎÎÎnnnn
primulprimulprimulprimul rand,rand,rand,rand, puipuipuipui oooo fundafundafundafundațțțțieieieie (prime(prime(prime(primeșșșștitititi oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede vindecare).vindecare).vindecare).vindecare).
ApoiApoiApoiApoi zidezidezidezideșșșștitititi pereperepereperețțțțiiiiiiii ("lego"-urile("lego"-urile("lego"-urile("lego"-urile tatatatalllleeee ---- declarareadeclarareadeclarareadeclararea zilniczilniczilniczilnicăăăă îîîînnnn ceeaceeaceeaceea cececece
privepriveprivepriveșșșștetetete vindecareavindecareavindecareavindecarea ta.ta.ta.ta. ClClClClăăăădireadireadireadirea nunununu esteesteesteeste completcompletcompletcompletăăăă ppppâââânnnnăăăă ccccâââândndndnd
pereperepereperețțțțiiiiiiii suntsuntsuntsunt ridicaridicaridicaridicațțțțiiii șșșșiiii acoperiacoperiacoperiacoperișșșșulululul esteesteesteeste îîîîmbinatmbinatmbinatmbinat lalalala locullocullocullocul ssssăăăău.u.u.u.
VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea tatatata areareareare nevoienevoienevoienevoie dededede cuvintecuvintecuvintecuvinte dededede credincredincredincredințățățăță ssssăăăă completezecompletezecompletezecompleteze
lucrarea.lucrarea.lucrarea.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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: ÎÎÎÎnnnn Cuba,Cuba,Cuba,Cuba, amamamam slujitslujitslujitslujit uneiuneiuneiunei doamnedoamnedoamnedoamne carecarecarecare fusesefusesefusesefusese diagnosticatdiagnosticatdiagnosticatdiagnosticatăăăă
cucucucu cancercancercancercancer pulmonarpulmonarpulmonarpulmonar șșșșiiii fusesefusesefusesefusese trimistrimistrimistrimisăăăă acasacasacasacasăăăă ssssăăăă moarmoarmoarmoarăăăă....

DupDupDupDupăăăă cececece m-amm-amm-amm-am rugat,rugat,rugat,rugat, i-ami-ami-ami-am spusspusspusspus fiiceifiiceifiiceifiicei acesteiaacesteiaacesteiaacesteia ssssăăăă rosteascrosteascrosteascrosteascăăăă
cuvintecuvintecuvintecuvinte dededede viaviaviaviațățățăță pestepestepestepeste eaeaeaea îîîînnnn fiecarefiecarefiecarefiecare zizizizi (s(s(s(săăăă declaredeclaredeclaredeclare ccccăăăă eaeaeaea vavavava trtrtrtrăăăăiiii șșșșiiii nunununu
vavavavamuri).muri).muri).muri). OptsprezeceOptsprezeceOptsprezeceOptsprezece luniluniluniluni maimaimaimai ttttâââârziu,rziu,rziu,rziu, doctoruldoctoruldoctoruldoctorul eieieiei aaaa declarat-odeclarat-odeclarat-odeclarat-o
completcompletcompletcomplet vindecatvindecatvindecatvindecatăăăă șșșșiiii ffffăăăărrrrăăăă cancer.cancer.cancer.cancer.

� MateiMateiMateiMatei 8:88:88:88:8, "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.

� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 4:134:134:134:13, 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.

� RomaniRomaniRomaniRomani 4:174:174:174:17, …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:Sumar:Sumar:Sumar: DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu i-ai-ai-ai-a datdatdatdat luiluiluilui AvramAvramAvramAvram noulnoulnoulnoul numenumenumenume dededede AvraamAvraamAvraamAvraam (tat(tat(tat(tatăăăăllll
multormultormultormultor nanananațțțțiuni).iuni).iuni).iuni). NumeleNumeleNumeleNumele luiluiluilui IsaacIsaacIsaacIsaac eraeraeraera rrrrââââs/rs/rs/rs/rââââsetesetesetesete.... CheamCheamCheamCheamăăăă----țțțțiiii
vindecareavindecareavindecareavindecarea pepepepe numenumenumenume,,,, spunspunspunspunâââândndndnd:::: "Eu"Eu"Eu"Eu suntsuntsuntsunt celcelcelcel vindecatvindecatvindecatvindecat șșșșiiii ssssăăăănnnnăăăătos,tos,tos,tos,
suntsuntsuntsunt puternicputernicputernicputernic șșșșiiii plinplinplinplin dededede viaviaviaviațățățăță."."."."

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 12:1812:1812:1812:18 Limba înțeleptului este sănătate.

���� AdunAdunAdunAdunăăăă----țțțțiiii propriapropriapropriapropria "cart"cart"cart"carteeee"""" plinplinplinplinăăăă dededede verseteverseteverseteversete șșșșiiii declaradeclaradeclaradeclarațțțțiiiiiiii legatelegatelegatelegate dededede vindecarevindecarevindecarevindecare șșșșiiii
ffffăăăă-le-le-le-le parteparteparteparte dindindindin viaviaviaviațțțțaaaa tatatata dededede zizizizi cucucucu zi!zi!zi!zi!
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DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă Zilnic:Zilnic:Zilnic:Zilnic:Nici o boală și nici o afecțiune nu are acces în corpul
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!"

NotNotNotNotăăăă:::: ProverbeProverbeProverbeProverbe 18:2118:2118:2118:21 declardeclardeclardeclarăăăă ccccăăăă moarteamoarteamoarteamoartea șșșșiiii viaviaviaviațțțțaaaa staustaustaustau îîîînnnn putereaputereaputereaputerea
limbiilimbiilimbiilimbii tale.tale.tale.tale. TuTuTuTu popopopoțțțțiiii punepunepunepune capcapcapcapăăăătttt boliiboliiboliibolii șșșșiiii popopopoțțțțiiii dezlegadezlegadezlegadezlega viaviaviaviațățățăță prinprinprinprin
cuvintelecuvintelecuvintelecuvintele tale.tale.tale.tale.

� LucaLucaLucaLuca 4:44:44:44:4 Isus i-a răspuns: "Este scris: "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 18:2118:2118:2118:21Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi
va mânca roadele.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 12:612:612:612:6 dar gura celor fără prihană îi izbăveşte.
� ProverbeProverbeProverbeProverbe 12:1412:1412:1412:14 Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte

după lucrul mâinilor lui.
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� MarcuMarcuMarcuMarcu 11:2311:2311:2311:23 (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.

� Matei18:18Matei18:18Matei18:18Matei18:18 (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".

� MateiMateiMateiMatei 18:1818:1818:1818:18 (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.

� MateiMateiMateiMatei 15:1315:1315:1315:13 (traducere din Amplified Bible) El a răspuns: fiecare plantă pe
care nu a plantat-o Tatăl Meu ceresc va fi smulsă din rădăcini.

� IovIovIovIov 5:35:35:35:3 (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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacDacDacDacăăăă cinevacinevacinevacineva intrintrintrintrăăăă prinprinprinprin efracefracefracefracțțțțieieieie îîîînnnn casacasacasacasa ta,ta,ta,ta, îîîîiiii
permipermipermipermițțțțiiii ssssăăăă îțîțîțîțiiii scoatscoatscoatscoatăăăă lucrurilelucrurilelucrurilelucrurile afarafarafarafarăăăă pepepepe uuuușășășășă ffffăăăărrrrăăăă ssssăăăă spuispuispuispui unununun
cuvcuvcuvcuvâââânt?nt?nt?nt? Nu!Nu!Nu!Nu! CuvinteleCuvinteleCuvinteleCuvintele taletaletaletale reprezintreprezintreprezintreprezintăăăă primaprimaprimaprima linielinielinielinie dededede
apapapapăăăărarerarerarerare carecarecarecare oprescoprescoprescopresc infracinfracinfracinfracțțțțiunea.iunea.iunea.iunea.

����BolileBolileBolileBolile variazvariazvariazvariazăăăă,,,, iariariariar ccccââââteodatteodatteodatteodatăăăămanifestareamanifestareamanifestareamanifestarea vindecvindecvindecvindecăăăăriiriiriirii
taletaletaletale necesitnecesitnecesitnecesităăăă unununun actactactact alalalal credincredincredincredințțțțeieieiei diferitdiferitdiferitdiferit decdecdecdecââââtttt îîîînnnn cazulcazulcazulcazul
altcuiva.altcuiva.altcuiva.altcuiva. AflAflAflAflăăăă dacdacdacdacăăăă trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă facifacifacifaci cevacevacevaceva specific.specific.specific.specific.

���� A-LA-LA-LA-L ascultaascultaascultaasculta pepepepe DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu facefacefaceface parteparteparteparte dindindindin aaaa vedeavedeavedeavedea vindecareavindecareavindecareavindecarea tatatatamanifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă....
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EEEExemplu:xemplu:xemplu:xemplu: CCCCâââândndndnd amamamam avutavutavutavut piatrpiatrpiatrpiatrăăăă lalalala rinichi,rinichi,rinichi,rinichi, aaaa trebuittrebuittrebuittrebuit ssssăăăă alergalergalergalerg pentrupentrupentrupentru
cacacaca vindecareavindecareavindecareavindecarea ssssăăăă fiefiefiefie manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă îîîînnnn corpulcorpulcorpulcorpul meu,meu,meu,meu, dardardardar astaastaastaasta nunununu
îîîînseamnnseamnnseamnnseamnăăăă ccccăăăă toatatoatatoatatoata lumealumealumealumea trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă alergealergealergealerge pentrupentrupentrupentru aaaa experimentaexperimentaexperimentaexperimenta
vindecarea.vindecarea.vindecarea.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.

� 1111 IoanIoanIoanIoan 3:223:223:223:22 (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.

� IoanIoanIoanIoan 9:119:119:119:11 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:Sumar:Sumar:Sumar: DacDacDacDacăăăă nunununu citeciteciteciteșșșștitititi corectcorectcorectcorect harta,harta,harta,harta, popopopoțțțțiiii ajungeajungeajungeajunge îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un locloclocloc gregregregreșșșșit.it.it.it.
DacDacDacDacăăăă eeeeșșșșueziueziueziuezi îîîînnnn aaaa îîîîmplinimplinimplinimplini tottottottot ceeaceeaceeaceea cececece îțîțîțîțiiii vorbevorbevorbevorbeșșșștetetete Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu, popopopoțțțțiiii
ssssăăăă tetetete chinuichinuichinuichinui inutil/finutil/finutil/finutil/făăăărrrrăăăă motiv.motiv.motiv.motiv.
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���� ÎÎÎÎnchinareanchinareanchinareanchinarea îîîînainteanainteanainteanaintea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu ududududăăăă ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede
vindecare.vindecare.vindecare.vindecare.

� IoanIoanIoanIoan 9:319:319:319:31, Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva
temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

� FapteFapteFapteFapte 16:1416:1416:1416:14, 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.

� MateiMateiMateiMatei 8:2-38:2-38:2-38:2-3, 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.

� IoanIoanIoanIoan 9:38,9:38,9:38,9:38, "Cred, Doamne", I-a zis el; şi I s-a închinat.

Sumar:Sumar:Sumar:Sumar: ÎÎÎÎnchinnchinnchinnchinăăăă-te-te-te-te luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu îîîînaintenaintenaintenainte dededede a-a-a-a-țțțțiiii vedeavedeavedeavedea vindecareavindecareavindecareavindecarea
manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă șșșșiiii ÎÎÎÎllll veiveiveivei llllăăăăudaudaudauda dupdupdupdupăăăă....

� 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: FiulFiulFiulFiul meumeumeumeu JustinJustinJustinJustin șșșși-ai-ai-ai-a ruptruptruptrupt îîîîncheieturancheieturancheieturancheietura mmmmââââiniiiniiiniiinii ccccâââândndndnd aveaaveaaveaavea
camcamcamcam 5555 ani.ani.ani.ani. EramEramEramEram cucucucu toatatoatatoatatoata familiafamiliafamiliafamilia îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un camion,camion,camion,camion, lalalala drumdrumdrumdrum intinsintinsintinsintins pepepepe
autostradautostradautostradautostradăăăă.... ÎÎÎÎnnnnmijloculmijloculmijloculmijlocul nopnopnopnopțțțții,ii,ii,ii, pepepepe oooo ploaieploaieploaieploaie torentorentorentorențțțțialialialialăăăă șșșșiiii lalalala maimaimaimai multmultmultmult
dededede 97979797 kmkmkmkm distandistandistandistanțățățăță dededede celcelcelcel maimaimaimai apropiatapropiatapropiatapropiat oraoraoraorașșșș.... L-amL-amL-amL-am stransstransstransstrans îîîînnnn brabrabrabrațțțțeeee șșșșiiii
m-amm-amm-amm-am rugat.rugat.rugat.rugat. DomnulDomnulDomnulDomnul mi-ami-ami-ami-a spusspusspusspus mmmmăăăă inchininchininchininchin LuiLuiLuiLui chiarchiarchiarchiar îîîînnnn timptimptimptimp cececece
JustinJustinJustinJustin urlaurlaurlaurla dededede durere.durere.durere.durere. AmAmAmAm inceputinceputinceputinceput ssssăăăă aducaducaducaduc îîîînchinarenchinarenchinarenchinare luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu
șșșșiiii îîîînnnn celecelecelecele dindindindin urmaurmaurmaurma amamamam uitatuitatuitatuitat dededede problemproblemproblemproblemăăăă.... DupaDupaDupaDupa unununun timptimptimptimp amamamam
realizatrealizatrealizatrealizat ccccăăăă fiulfiulfiulfiul meumeumeumeu nunununumaimaimaimai plplplplâââângea.ngea.ngea.ngea. CCCCâââândndndnd amamamam deschisdeschisdeschisdeschis ochii,ochii,ochii,ochii, elelelel eraeraeraera
completcompletcompletcomplet normalnormalnormalnormal șșșșiiii sesesese uitauitauitauita lalalala mine.mine.mine.mine.
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����CuvCuvCuvCuvâââântulntulntulntul luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu esteesteesteeste ununununmedicamentmedicamentmedicamentmedicament șșșșiiii cucucucu ccccââââtttt îîîîllll
"iei""iei""iei""iei" maimaimaimai mult,mult,mult,mult, cucucucu atatatatââââtttt maimaimaimai binebinebinebine tetetete faci.faci.faci.faci.

� Nu poți face supradoză de Cuvânt și nu există efecte secundare dăunătoare.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 16:2416:2416:2416:24 Cuvintele prietenoase (Cuvintele lui Dumnezeu) sunt ca un
fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 4:20-224:20-224:20-224:20-22, Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la
vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-
le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi
sănătate pentru tot trupul lor.

� IeremiaIeremiaIeremiaIeremia 46:1146:1146:1146:11 (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).

� PsalmiPsalmiPsalmiPsalmi 1:2,31:2,31:2,31:2,3 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DaDaDaDaccccăăăă urmeziurmeziurmeziurmezi cucucucu religiozitatereligiozitatereligiozitatereligiozitate ceeaceeaceeaceea cececece îțîțîțîțiiii prescrieprescrieprescrieprescrie unununun
doctor,doctor,doctor,doctor, dededede cececece ssssăăăă nunununu fiifiifiifii credincioscredincioscredincioscredincios îîîînnnn aaaa urmaurmaurmaurma instrucinstrucinstrucinstrucțțțțiunileiunileiunileiunile Domnului,Domnului,Domnului,Domnului,
dindindindin CuvCuvCuvCuvâââântulntulntulntul SSSSăăăău?u?u?u?
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���� ActionActionActionActionâââândndndnd cacacaca ununununmedicament,medicament,medicament,medicament, bucuriabucuriabucuriabucuria DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului esteesteesteeste
ttttăăăăriariariaria ta.ta.ta.ta.

� ProverbeProverbeProverbeProverbe 17:2217:2217:2217:22 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit
usucă oasele.

� PsalmiPsalmiPsalmiPsalmi 16:1116:1116:1116:11 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt
bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

NotNotNotNotăăăă:::: FericireaFericireaFericireaFericirea depindedepindedepindedepinde dededede circumstancircumstancircumstancircumstanțțțțe,e,e,e, dardardardar bucuriabucuriabucuriabucuria esteesteesteeste interninterninterninternăăăă....
BucuriaBucuriaBucuriaBucuria esteesteesteeste unununun rodrodrodrod alalalal DuhuluiDuhuluiDuhuluiDuhului SfSfSfSfâââântntntnt șșșșiiii poatepoatepoatepoate crecrecrecreșșșștetetete chiarchiarchiarchiar șșșșiiii îîîînnnn
condicondicondicondițțțțiiiiiiii dededede boalboalboalboalăăăă....

� NehemiaNehemiaNehemiaNehemia 8:10,8:10,8:10,8:10, 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."

� PsalmiPsalmiPsalmiPsalmi 18:3918:3918:3918:39, Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe
potrivnicii mei sub picioarele mele.

� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 7:4,7:4,7:4,7:4, 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: EsteEsteEsteEste unununun faptfaptfaptfapt cunoscutcunoscutcunoscutcunoscut ccccăăăă oameniioameniioameniioamenii auauauau fostfostfostfost vindecavindecavindecavindecațțțțiiii dededede
anumiteanumiteanumiteanumite problemeproblemeproblemeprobleme dededede ssssăăăănnnnăăăătatetatetatetate prinprinprinprin vizionareavizionareavizionareavizionarea consecventconsecventconsecventconsecventăăăă aaaa
unorunorunorunor serialeserialeserialeseriale dededede comedie.comedie.comedie.comedie. RRRRââââsulsulsulsul șșșșiiii bucuriabucuriabucuriabucuria suntsuntsuntsunt bunebunebunebune pentrupentrupentrupentru tinetinetinetine

DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă Zilnic:Zilnic:Zilnic:Zilnic: Bucuria Domnului este tăria mea, ea mă susține și
învinge această boală. Mă voi veseli și voi fi bucuros pentru că
Cuvântul Tău lucrează în mod măreț înăuntrul meu.
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����NuNuNuNu ddddaaaammmmăăăărturierturierturierturiepreapreapreaprea devremedevremedevremedevreme cucucucu privireprivireprivireprivire lalalala vindecareavindecareavindecareavindecarea
ta.ta.ta.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.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:28,4:28,4:28,4:28, 29292929, 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.

� 1111 IoanIoanIoanIoan 4:14,4:14,4:14,4:14, Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie
Mântuitorul lumii.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: NuNuNuNu potipotipotipoti ssssăăăă----țțțțiiii îîîîmparmparmparmparțțțțiiii legumelelegumelelegumelelegumele cucucucu vecinulvecinulvecinulvecinul ttttăăăăuuuu ppppâââânnnnăăăă ccccâââândndndnd
nunununu suntsuntsuntsunt îîîînnnn mmmmâââânananana ta.ta.ta.ta.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: AmAmAmAm cunoscutcunoscutcunoscutcunoscut unununun omomomom carecarecarecare L-aL-aL-aL-a crezutcrezutcrezutcrezut pepepepe DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu
pentrupentrupentrupentru vindecarevindecarevindecarevindecare șșșșiiii aaaa aparutaparutaparutaparut chiarchiarchiarchiar șșșșiiii lalalala TVTVTVTV proclamproclamproclamproclamâââândndndnd ccccăăăă DomnulDomnulDomnulDomnul
L-aL-aL-aL-a vindecatvindecatvindecatvindecat șșșșiiii ccccăăăă nunununumaimaimaimai aveaaveaaveaavea cancer.cancer.cancer.cancer. TotuTotuTotuTotușșșși,i,i,i, vindecareavindecareavindecareavindecarea luiluiluilui nunununu aaaa
fostfostfostfost manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă pepepepe deplindeplindeplindeplin șșșșiiii aaaa muritmuritmuritmurit ccccâțâțâțâțivaivaivaiva anianianiani maimaimaimai ttttâââârziu.rziu.rziu.rziu.
ConsecinConsecinConsecinConsecințțțțaaaa:::: mmmmululululțțțțiiii oamenioamenioamenioameni s-aus-aus-aus-au îîîîndoitndoitndoitndoit dededede DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu șșșșiiii auauauau ppppăăăărrrrăăăăsitsitsitsit
bisericabisericabisericabiserica dindindindin acelacelacelacel oraoraoraorașșșș.... ArArArAr fifififi fostfostfostfost multmultmultmult maimaimaimai binebinebinebine dacdacdacdacăăăă acelacelacelacel omomomom arararar fifififi
continuatcontinuatcontinuatcontinuat ssssăăăă udeudeudeude cucucucu rrrrăăăăbdarebdarebdarebdare ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede vindecarevindecarevindecarevindecare ppppâââânnnnăăăă ccccâââândndndnd
vindecarevindecarevindecarevindecare luiluiluilui arararar fifififi fostfostfostfost 100%100%100%100%manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă....

DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă Zilnic:Zilnic:Zilnic: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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���� CeeaCeeaCeeaCeea cececece tutututu facifacifacifaci ssssăăăă sesesese îîîîntntntntââââmplemplemplemple pentrupentrupentrupentru alalalalțțțții,ii,ii,ii, DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu
vavavava facefacefaceface ssssăăăă sesesese îîîîntntntntââââmplemplemplemple pentrupentrupentrupentru tine.tine.tine.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.

� MateiMateiMateiMatei 7:127:127:127:12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel;
� FilipeniFilipeniFilipeniFilipeni 2:42:42:42:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele

altora.
� GalateniGalateniGalateniGalateni 6:106:106:106:10 Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales

fraţilor în credinţă.
� GalateniGalateniGalateniGalateni 6:76:76:76:7 Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: IovIovIovIov aaaa slujitslujitslujitslujit prietenilorprietenilorprietenilorprietenilor ssssăăăăiiii inainteinainteinainteinainte cacacaca situasituasituasituațțțțiaiaiaia luiluiluilui ssssăăăă fiefiefiefie
restauratrestauratrestauratrestauratăăăă.... (Iov(Iov(Iov(Iov 42:7-10).42:7-10).42:7-10).42:7-10).

���� IovIovIovIov 42:1042:1042:1042:10 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.

���� EfeseniEfeseniEfeseniEfeseni 6:86:86:86:8 căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la
Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.

DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă Zilnic:Zilnic:Zilnic:Zilnic: Doamne, în timp ce eu mă încred în Tine pentru
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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����CCCCââââtttt timptimptimptimp aiaiaiai suflare,suflare,suflare,suflare, îîîîmpotrivempotrivempotrivempotriveșșșște-tete-tete-tete-te afecafecafecafecțțțțiuniloriuniloriuniloriunilor șșșșiiii
bolilor,bolilor,bolilor,bolilor, nunununu lelelele îîîîndurandurandurandura....

� 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).

� RomaniRomaniRomaniRomani 8:188:188:188:18 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.

� MateiMateiMateiMatei 8:88:88:88:8 "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 107:20107:20107:20107:20 a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de
groapă.

� RomaniRomaniRomaniRomani 10:810:810:810:8 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.

� IeremiaIeremiaIeremiaIeremia 23:2923:2923:2923:29, 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:Sumar:Sumar:Sumar: AtunciAtunciAtunciAtunci ccccâââândndndnd tutututu îîîîndurindurindurinduri ceva,ceva,ceva,ceva, accepaccepaccepaccepțțțțiiii lucrullucrullucrullucrul acela;acela;acela;acela; dardardardar dacdacdacdacăăăă tetetete
îîîîmpotrivempotrivempotrivempotriveșșșștitititi lui,lui,lui,lui, opuiopuiopuiopui rezistenrezistenrezistenrezistențățățăță....
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���� DacDacDacDacăăăă nunununu vezivezivezivezi vindecareavindecareavindecareavindecarea tatatatamanifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă dupdupdupdupăăăă oooo
anumitanumitanumitanumităăăă perioadperioadperioadperioadăăăă dededede timp,timp,timp,timp, postulpostulpostulpostul poatepoatepoatepoate acceleraacceleraacceleraaccelera
manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea ei.ei.ei.ei.

� Postul te ajuta să îți confrunți propria necredință, mai ales cea încăpățânată.

� IsaiaIsaiaIsaiaIsaia 58:6-858:6-858:6-858:6-8 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:Sumar:Sumar:Sumar: PostulPostulPostulPostul nunununu ÎÎÎÎllll schimbschimbschimbschimbăăăă pepepepe Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu. PostulPostulPostulPostul sesesese ocupocupocupocupăăăă dededede tine,tine,tine,tine,
pentrupentrupentrupentru cacacaca tutututu ssssăăăă fiifiifiifii maimaimaimai pregpregpregpregăăăătittittittit îîîînnnn aaaa primiprimiprimiprimi dededede lalalala Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.

� Postul face ca ochiul tău să devină focalizat pe Dumnezeu.

� MateiMateiMateiMatei 6:22a,6:22a,6:22a,6:22a,Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot
trupul tău va fi plin de lumină;

� Postul va produce rezultate.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 9:29,9:29,9:29,9:29,"Acest soi de draci", le-a zis El, "nu poate ieşi decât prin
rugăciune şi post."
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���� OdihneOdihneOdihneOdihneșșșște-tete-tete-tete-te îîîînnnn harulharulharulharul luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu îîîînnnn fiecarefiecarefiecarefiecare zi!zi!zi!zi!

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:264:264:264:26 (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.

� FapteFapteFapteFapte 4:334:334:334:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea
Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

� RomaniRomaniRomaniRomani 5:175:175:175:17 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!

� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 6:16:16:16:1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să
faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.

� EvreiEvreiEvreiEvrei 4:164:164:164:16 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:Sumar:Sumar:Sumar: PrinPrinPrinPrin harharharhar suntemsuntemsuntemsuntem salvasalvasalvasalvațțțțiiii șșșșiiii vindecavindecavindecavindecațțțți,i,i,i, nunununu prinprinprinprin eforturileeforturileeforturileeforturile
noastre.noastre.noastre.noastre. DacDacDacDacăăăă vindecareavindecareavindecareavindecarea esteesteesteeste dejdejdejdejaaaa datdatdatdatăăăă,,,, atunciatunciatunciatunci nunununumaimaimaimai trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă
oooo ccccâșâșâșâștigi.tigi.tigi.tigi.
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����DupDupDupDupăăăă cececece vindecareavindecareavindecareavindecarea s-as-as-as-a manifestatmanifestatmanifestatmanifestat pepepepe deplin,deplin,deplin,deplin, trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă
oooo ppppăăăăstrezi.strezi.strezi.strezi. IatIatIatIatăăăă ninininișșșștetetete cheicheicheichei pentrupentrupentrupentru aaaa ppppăăăăststststrararara manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea
vindecvindecvindecvindecăăăăriiriiriirii

� Fugi de păcat.
o Psalmul 84:11 spune că o umblare fără de păcat dezleagă lucruri bune în viața ta.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 84:1184:1184:1184:11 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.

� EvreiEvreiEvreiEvrei 3:173:173:173:17 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?

� RomaniRomaniRomaniRomani 12:912:912:912:9 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.

� IacovIacovIacovIacov 4:64:64:64:6 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.

� 1111 IoanIoanIoanIoan 3:143:143:143:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe
fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.

���� 1111 IoanIoanIoanIoan 4:16b4:16b4:16b4:16b 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.

� PsalmulPsalmulPsalmulPsalmul 86:586:586:586:5 Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu
toţi cei ce Te cheamă.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 11:2511:2511:2511:25 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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NoNoNoNottttăăăă:::: AcestAcestAcestAcest versetversetversetverset dindindindin MarcuMarcuMarcuMarcu 11:2511:2511:2511:25 aaaa fostfostfostfost datdatdatdat îîîînaintenaintenaintenainte dededede
moarteamoarteamoarteamoartea luiluiluilui Isus,Isus,Isus,Isus, ccccââââttttăăăă vremevremevremevreme VechiulVechiulVechiulVechiul LegLegLegLegăăăămmmmâââântntntnt eraeraeraera îîîîncncncncăăăă îîîînnnn
vigoare.vigoare.vigoare.vigoare. PPPPrimerimerimerimeșșșștitititi iertareaiertareaiertareaiertarea ccccâââândndndnd oooo ceri,ceri,ceri,ceri, indiferentindiferentindiferentindiferent dededede cececece aiaiaiai ffffăăăăcut,cut,cut,cut,
datoritdatoritdatoritdatorităăăă ssssâââângeluingeluingeluingelui luiluiluilui Isus.Isus.Isus.Isus. ArArArAr trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă iiiiiiii ierierierierțțțțiiii pepepepe alalalalțțțțiiiiiiii îîîînnnn acelaacelaacelaacelașșșșiiii fel,fel,fel,fel,
deoarecedeoarecedeoarecedeoarece șșșșiiii tutututu aiaiaiai fostfostfostfost iertatiertatiertatiertat dededede multemultemultemulte lucruri.lucruri.lucruri.lucruri.

� EfeseniEfeseniEfeseniEfeseni 4:324:324:324:32 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?

� IacovIacovIacovIacov 3:163:163:163:16 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.

� 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 3:33:33:33:3 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.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 6:5,66:5,66:5,66:5,6 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.

� IacovIacovIacovIacov 1:6,71:6,71:6,71:6,7 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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���� SlujireaSlujireaSlujireaSlujirea dededede Vindecare.Vindecare.Vindecare.Vindecare.

���� ÎÎÎÎnaintenaintenaintenainte dededede aaaa slujislujislujisluji altora,altora,altora,altora, trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă----țțțțiiii stabilestabilestabilestabileșșșștitititi oooo datdatdatdatăăăă
pentrupentrupentrupentru totdeaunatotdeaunatotdeaunatotdeauna ccccăăăă vindecareavindecareavindecareavindecarea esteesteesteeste voiavoiavoiavoia luiluiluilui
Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.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!

� MaleahiMaleahiMaleahiMaleahi 4:24:24:24:2 va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile
Lui.

� MateiMateiMateiMatei 4:234:234:234:23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice
neputinţă care era în norod.

� EvreiEvreiEvreiEvrei 13:813:813:813:8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!
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���� NuNuNuNu promovapromovapromovapromova vindecareavindecareavindecareavindecarea celorcelorcelorcelor bolnavibolnavibolnavibolnavi cacacaca fiindfiindfiindfiind unununun
evenimentevenimentevenimenteveniment neobineobineobineobișșșșnuitnuitnuitnuit sausausausau rar.rar.rar.rar.

� Ar trebui să fie o întâmplare de fiecare zi, oriunde mergi, întrucat este unul
din semnele care îi urmează pe cei care cred.

���� MarcuMarcuMarcuMarcu 16:17-1816:17-1816:17-1816:17-18 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,
şi bolnavii sesesese vorvorvorvor îîîînsnsnsnsăăăănnnnăăăătotototoşşşşi.

� 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.

���� LucaLucaLucaLuca 9:69:69:69:6 Ei au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi
ssssăăăăvvvvâââârrrrşşşşindindindind pretutindenipretutindenipretutindenipretutindeni ttttăăăămmmmăăăăduiriduiriduiriduiri.

� 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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����DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu șșșși-ai-ai-ai-a facutfacutfacutfacut parteaparteaparteapartea LuiLuiLuiLui îîîînnnn aaaa asiguraasiguraasiguraasigura vindecarea.vindecarea.vindecarea.vindecarea.
NuNuNuNu trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă pledezipledezipledezipledezi îîîînainteanainteanainteanaintea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu pentrupentrupentrupentru a-La-La-La-L
convingeconvingeconvingeconvinge ssssăăăă vindece.vindece.vindece.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.

���� IoanIoanIoanIoan 17:417:417:417:4 Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai
dat-o s-o fac.

���� IoanIoanIoanIoan 19:3019:3019:3019:30 Când a luat Isus oţetul, a zis: "S-a isprăvit!" Apoi Şi-a plecat
capul şi Şi-a dat duhul.

���� MateiMateiMateiMatei 8:178:178:178:17 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: EuEuEuEu aaaașșșș pierdepierdepierdepierde timpultimpultimpultimpul dacdacdacdacăăăă i-ai-ai-ai-așșșș cerecerecerecere sosososoțțțțieiieiieiiei melemelemelemele ssssăăăă sesesese
ccccăăăăssssăăăătoreasctoreasctoreasctoreascăăăă cucucucu mine,mine,mine,mine, pentrupentrupentrupentru ccccăăăă dejadejadejadeja aaaa ffffăăăăcut-o.cut-o.cut-o.cut-o.
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����TuTuTuTu aiaiaiai autoritateaautoritateaautoritateaautoritatea ssssăăăă legilegilegilegi bolilebolilebolilebolile șșșșiiii ssssăăăămustrimustrimustrimustri duhurileduhurileduhurileduhurile dededede
infirmitate.infirmitate.infirmitate.infirmitate.

� LucaLucaLucaLuca 10:8-910:8-910:8-910:8-9 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."

� MarcuMarcuMarcuMarcu 16:1816:1816:1816:18 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.

� LucaLucaLucaLuca 9:19:19:19:1 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi
stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: IsusIsusIsusIsus aaaa luatluatluatluat unununun bicibicibicibici șșșși,i,i,i, cucucucu autoritate,autoritate,autoritate,autoritate, i-ai-ai-ai-a alungatalungatalungatalungat pepepepe
vvvvâââânznznznzăăăătoritoritoritori afarafarafarafarăăăă dindindindin templu.templu.templu.templu. TuTuTuTu popopopoțțțțiiii alunga,alunga,alunga,alunga, cucucucu aceeaaceeaaceeaaceeașșșșiiii autoritate,autoritate,autoritate,autoritate,
pepepepe hohohohoțțțțiiiiiiii carecarecarecare jefuiescjefuiescjefuiescjefuiesc oameniioameniioameniioamenii dededede energieenergieenergieenergie șșșșiiii ssssăăăănnnnăăăătate.tate.tate.tate.

� 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.

NotNotNotNotăăăă:::: IsusIsusIsusIsus aaaașșșșteaptteaptteaptteaptăăăă îîîînnnn ceruriceruriceruriceruri ccccaaaa vrvrvrvrăăăăjmajmajmajmașșșșiiiiiiii LuiLuiLuiLui ssssăăăă fiefiefiefie ffffăăăăcucucucuțțțțiiii aaaașșșșternutternutternutternut
alalalal picioarelorpicioarelorpicioarelorpicioarelor LuiLuiLuiLui (Evrei(Evrei(Evrei(Evrei 10:13).10:13).10:13).10:13). IsusIsusIsusIsus vreavreavreavrea cacacaca tutututu ssssăăăă alungialungialungialungi vrvrvrvrăăăăjmajmajmajmașșșșiiiiiiii
Lui.Lui.Lui.Lui. BoalaBoalaBoalaBoala eeeestestesteste unulunulunulunul dintredintredintredintre aceaceaceaceșșșștitititi dudududușșșșmani.mani.mani.mani. NuNuNuNu popopopoțțțțiiii ssssăăăă alungialungialungialungi boalaboalaboalaboala
ffffăăăărrrrăăăă ssssăăăă șșșștiitiitiitii ccccăăăă eeeeșșșștitititi îîîînnnn CristosCristosCristosCristos șșșșiiii ssssăăăă folosefolosefolosefoloseșșșștitititi aceastaaceastaaceastaaceasta autoritate.autoritate.autoritate.autoritate.
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���� TrebuieTrebuieTrebuieTrebuie ssssăăăă tetetete vezivezivezivezi cacacaca avavavavâââândndndnd ungereungereungereungere șșșșiiii putereputereputereputere ssssăăăă dezlegidezlegidezlegidezlegi
vindecarea.vindecarea.vindecarea.vindecarea.

� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 1:211:211:211:21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care
ne-a uns, este Dumnezeu.

� FapteFapteFapteFapte 3:63:63:63:6 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:Sumar:Sumar:Sumar: TuTuTuTu aiaiaiai acelaacelaacelaacelașșșșiiii DuhDuhDuhDuh cacacaca Isus.Isus.Isus.Isus. NuNuNuNu aiaiaiai primitprimitprimitprimit DuhulDuhulDuhulDuhul SfSfSfSfâââântntntnt dededede claclaclaclassssăăăă
““““BBBB”””” sausausausau““““CCCC””””.... AiAiAiAi aceeaaceeaaceeaaceeașșșșiiii ungereungereungereungere dededede vindecarevindecarevindecarevindecare cacacaca șșșșiiii Isus.Isus.Isus.Isus. NuNuNuNu aiaiaiai nevoienevoienevoienevoie
dededede oooo ungereungereungereungere specialspecialspecialspecialăăăă pentrupentrupentrupentru aaaa tetetete rugarugarugaruga pentrupentrupentrupentru bolnavi.bolnavi.bolnavi.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).

� MateiMateiMateiMatei 14:1414:1414:1414:14 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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���� VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea aaaa fostfostfostfost menitmenitmenitmenităăăă sasasasa curgcurgcurgcurgăăăămaimaimaimai multmultmultmult dededede lalalala credincioscredincioscredincioscredincios îîîînsprensprensprenspre celcelcelcel
bolnav,bolnav,bolnav,bolnav, șșșșiiii nunununu dindindindin ceruri.ceruri.ceruri.ceruri.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 16:1816:1816:1816:18 îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.

���� VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă fiefiefiefie plantatplantatplantatplantatăăăă dededede tine,tine,tine,tine, dardardardar DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu ddddăăăă crecrecrecreșșșștereatereatereaterea șșșșiiii
dezvoltarea.dezvoltarea.dezvoltarea.dezvoltarea.

� IsaiaIsaiaIsaiaIsaia 61:161:161:161:1 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.

� RomaniRomaniRomaniRomani 8:118:118:118:11 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.

DeclarDeclarDeclarDeclarăăăă Zilnic:Zilnic:Zilnic:Zilnic: Sunt uns pentru a sluji celor bolnavi. Duhul Sfânt
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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����VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea esteesteesteeste oooo lucrarelucrarelucrarelucrare aaaa DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului carecarecarecare necesitnecesitnecesitnecesităăăă
cooperareacooperareacooperareacooperarea ta.ta.ta.ta.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DuhulDuhulDuhulDuhul SfSfSfSfâââântntntnt lucrealucrealucrealucreazzzzăăăă îîîîmpreunmpreunmpreunmpreunăăăă cucucucu tine,tine,tine,tine, dardardardar nunununu facefacefaceface ElElElEl
toattoattoattoatăăăă treaba.treaba.treaba.treaba. ArArArAr fifififi cacacaca șșșșiiii cumcumcumcum eueueueu aaaașșșș fifififi dededede acordacordacordacord ssssăăăă-mi-mi-mi-mi ajutajutajutajut sosososoțțțțiaiaiaia ssssăăăă
prepareprepareprepareprepare cina,cina,cina,cina, dardardardar eaeaeaea arararar fifififi ceaceaceacea carecarecarecare facefacefaceface tottottottot cececece țțțțineineineine dededede pregpregpregpregăăăătiritiritiritiri șșșșiiii dededede
ggggăăăătit.tit.tit.tit. CCCCâââândndndnd ajuajuajuajuțțțțiiii oooo persoanpersoanpersoanpersoanăăăă,,,, lucrezilucrezilucrezilucrezi îîîîmpreunmpreunmpreunmpreunăăăă cucucucu ea.ea.ea.ea.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 16:2016:2016:2016:20 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.

� LucaLucaLucaLuca 5:175:175:175:17 Iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. VersetulVersetulVersetulVersetul 20202020, când
le-a văzut credința. VersetulVersetulVersetulVersetul 25252525, Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în
faţa lor.
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NotNotNotNotăăăă:::: CredincioCredincioCredincioCredincioșșșșiiiiiiii arararar trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă slujeascslujeascslujeascslujeascăăăă celorcelorcelorcelor bolnavi.bolnavi.bolnavi.bolnavi. DacDacDacDacăăăă vreivreivreivrei ssssăăăă
vezivezivezivezi putereaputereaputereaputerea manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă,,,, atunciatunciatunciatunci trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă îțîțîțîțiiii facifacifacifaci partea.partea.partea.partea.

AcAcAcAcțțțționeazioneazioneazioneazăăăă șșșșiiii îîîîncepencepencepencepe ssssăăăă îțîțîțîțiiii puipuipuipui mmmmââââinileinileinileinile pestepestepestepeste bolnavi.bolnavi.bolnavi.bolnavi. MarcuMarcuMarcuMarcu
16:1816:1816:1816:18 nunununu precizeazprecizeazprecizeazprecizeazăăăă ccccăăăă pastorii,pastorii,pastorii,pastorii, evangelievangelievangelievangelișșșștii,tii,tii,tii, profeprofeprofeprofețțțțiiiiiiii arararar trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă îșîșîșîșiiii
punpunpunpunăăăă mmmmââââinileinileinileinile pestepestepestepeste bolnavibolnavibolnavibolnavi (de(de(de(deșșșșiiii eieieiei potpotpotpot șșșșiiii arararar trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă oooo facfacfacfacăăăă),),),), cicicici sesesese
referreferreferreferăăăă lalalala credinciocredinciocredinciocredincioșșșșiiiiiiii carecarecarecare arararar trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă îîîînceapnceapnceapnceapăăăă ssssăăăă facfacfacfacăăăă acestacestacestacest lucru.lucru.lucru.lucru.
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu vreavreavreavrea ssssăăăă foloseascfoloseascfoloseascfoloseascăăăă trupultrupultrupultrupul luiluiluilui CristosCristosCristosCristos pentrupentrupentrupentru a-a-a-a-ȘȘȘȘiiii dezlegadezlegadezlegadezlega
virtuvirtuvirtuvirtuțțțțile.ile.ile.ile.

UngereaUngereaUngereaUngerea corporativcorporativcorporativcorporativăăăă vinevinevinevine dintr-odintr-odintr-odintr-o slujireslujireslujireslujire corporativcorporativcorporativcorporativăăăă....
FapteFapteFapteFapte 10:3810:3810:3810:38 nenenene spunespunespunespune cumcumcumcum DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu l-al-al-al-a unsunsunsuns pepepepe Isus.Isus.Isus.Isus. ElElElEl umblaumblaumblaumbla
facfacfacfacâââânnnndddd binebinebinebine prinprinprinprin vindecare!vindecare!vindecare!vindecare! IsusIsusIsusIsus I-aI-aI-aI-a oferitoferitoferitoferit luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu unununun mijlocmijlocmijlocmijloc
dededede exprimare.exprimare.exprimare.exprimare. ÎÎÎÎnnnn FapteFapteFapteFapte 1:1,1:1,1:1,1:1, IsusIsusIsusIsus îșîșîșîșiiii îîîîncepencepencepencepe slujireaslujireaslujireaslujirea cacacaca oooo ssssăăăărbrbrbrbăăăătoaretoaretoaretoare
nanananațțțțioioioionnnnalalalalăăăă,,,, cucucucu oooo demonstrademonstrademonstrademonstrațțțțieieieie dededede vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. DarDarDarDar ElElElEl nunununu șșșși-ai-ai-ai-a terminatterminatterminatterminat
lucrarealucrarealucrarealucrarea pepepepe ppppăăăămmmmâââânt.nt.nt.nt. Da,Da,Da,Da, ElElElEl aaaamuritmuritmuritmurit lalalala crucecrucecrucecruce șșșșiiii ȘȘȘȘi-ai-ai-ai-a îîîîncheiatncheiatncheiatncheiat planulplanulplanulplanul
dededede rrrrăăăăscumpscumpscumpscumpăăăărarerarerarerare ---- dardardardar slujireaslujireaslujireaslujirea LuiLuiLuiLui pepepepe acestacestacestacest ppppăăăămmmmâââântntntnt areareareare nevoienevoienevoienevoie dededede
TrupulTrupulTrupulTrupul LuiLuiLuiLui (are(are(are(are nevoienevoienevoienevoie dededede tine)tine)tine)tine) pentrupentrupentrupentru aaaa oooo desdesdesdesăăăăvvvvâââârrrrșșșși.i.i.i.

� MateiMateiMateiMatei 5:165:165:165:16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
ssssăăăă vadvadvadvadăăăă faptelefaptelefaptelefaptele voastrevoastrevoastrevoastre bunebunebunebune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în
ceruri.

���� 2222 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 4:64:64:64:6 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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NotNotNotNotăăăă:::: ElectricitateaElectricitateaElectricitateaElectricitatea esteesteesteeste unununun exempluexempluexempluexemplu naturalnaturalnaturalnatural carecarecarecare arataratarataratăăăă cumcumcumcum
funcfuncfuncfuncțțțționeazioneazioneazioneazăăăă putereaputereaputereaputerea spiritualspiritualspiritualspiritualăăăă.... CurentulCurentulCurentulCurentul electricelectricelectricelectric facefacefaceface cacacaca oooo camercamercamercamerăăăă
ssssăăăă fiefiefiefie luminatluminatluminatluminatăăăă dededede ccccăăăătretretretre oricineoricineoricineoricine acacacacțțțționeazioneazioneazioneazăăăă îîîîntrerupntrerupntrerupntrerupăăăătorul.torul.torul.torul.

PutereaPutereaPutereaPuterea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu lumineazlumineazlumineazlumineazăăăă mediulmediulmediulmediul îîîînconjurnconjurnconjurnconjurăăăător,tor,tor,tor,
indiferentindiferentindiferentindiferent dededede ccccââââtttt dededede îîîîntunericntunericntunericntuneric este.este.este.este. EaEaEaEa trebuietrebuietrebuietrebuie doardoardoardoar ssssăăăă fiefiefiefie activatactivatactivatactivatăăăă....
PoPoPoPoțțțțiiii aveaaveaaveaavea unununun fluxfluxfluxflux dededede curentcurentcurentcurent electricelectricelectricelectric prinprinprinprin liniileliniileliniileliniile dededede electricitateelectricitateelectricitateelectricitate
corectcorectcorectcorect conectateconectateconectateconectate îîîînnnn casa,casa,casa,casa, dardardardar dacdacdacdacăăăă îîîîntrerupntrerupntrerupntrerupăăăătorultorultorultorul nunununu esteesteesteeste deschis,deschis,deschis,deschis,
popopopoțțțțiiii ssssăăăă staistaistaistai îîîînnnn îîîîntunericntunericntunericntuneric toattoattoattoatăăăă noaptea.noaptea.noaptea.noaptea. TrebuieTrebuieTrebuieTrebuie ssssăăăă apeapeapeapeșșșșiiii
îîîîntrentrentrentrerrrrupupupupăăăătorultorultorultorul ---- ffffăăăăccccâââândndndnd binelebinelebinelebinele șșșșiiii îîîîncrezncrezncrezncrezâââându-tendu-tendu-tendu-te îîîînnnn ElElElEl ssssăăăă luminezeluminezeluminezelumineze
fiecarefiecarefiecarefiecare situatiesituatiesituatiesituatie îîîîntunecatntunecatntunecatntunecatăăăă șșșșiiii fiecarefiecarefiecarefiecare persoanpersoanpersoanpersoanăăăă suferindsuferindsuferindsuferindăăăă cucucucu carecarecarecare
intriintriintriintriiiii îîîînnnn contactcontactcontactcontact....

���� PutereaPutereaPutereaPuterea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu lucreazlucreazlucreazlucreazăăăă pentrupentrupentrupentru fiecarefiecarefiecarefiecare credincioscredincioscredincioscredincios carecarecarecare oooo vavavava dezlega!dezlega!dezlega!dezlega!
���� PutereaPutereaPutereaPuterea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu esteesteesteeste aceeaaceeaaceeaaceeașșșșiiii indiferentindiferentindiferentindiferent carecarecarecare credincioscredincioscredincioscredincios dezleagdezleagdezleagdezleagăăăă

vindecareavindecareavindecareavindecarea (nu(nu(nu(nu esteesteesteeste ppppăăăărtinitoare)rtinitoare)rtinitoare)rtinitoare) ....

����EEEE plplplplăăăăcutcutcutcut ccccâââândndndnd existexistexistexistăăăă oooo atmosferatmosferatmosferatmosferăăăă specialspecialspecialspecialăăăă sausausausau unununun
programprogramprogramprogram intensintensintensintens dededede bisericbisericbisericbisericăăăă,,,, dardardardar nunununu aiaiaiai nevoienevoienevoienevoie dededede acesteaacesteaacesteaacestea
pentrupentrupentrupentru aaaa slujislujislujisluji bolnavilor.bolnavilor.bolnavilor.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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NotNotNotNotăăăă:::: ApostolulApostolulApostolulApostolul PetruPetruPetruPetru nunununu aaaa spusspusspusspus omuluiomuluiomuluiomului ccccăăăăruiaruiaruiaruia i-ai-ai-ai-a slujitslujitslujitslujit lalalala poartapoartapoartapoarta
templuluitempluluitempluluitemplului ccccăăăă maimaimaimai îîîîntntntntââââiiii trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă ccccâââântententente pentrupentrupentrupentru aaaa ststststâââârnirnirnirni ungereaungereaungereaungerea dededede
vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. OmulOmulOmulOmul aaaa fostfostfostfost vindecatvindecatvindecatvindecat îîîînnnn aeraeraeraer liber,liber,liber,liber, exactexactexactexact îîîînnnn contextulcontextulcontextulcontextul îîîînnnn
carecarecarecare sesesese aflaaflaaflaafla (Fapte(Fapte(Fapte(Fapte 3:1-3).3:1-3).3:1-3).3:1-3).

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: M-amM-amM-amM-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru doidoidoidoi oameni,oameni,oameni,oameni, îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un spitaIspitaIspitaIspitaI dindindindin
Tennessee.Tennessee.Tennessee.Tennessee. ÎÎÎÎnnnn cazulcazulcazulcazul unuia,unuia,unuia,unuia, amamamam simsimsimsimțțțțitititit putereaputereaputereaputerea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu prinprinprinprin
mmmmââââinileinileinileinile mele,mele,mele,mele, lalalala celcelcelcelăăăălalt,lalt,lalt,lalt, nunununu amamamam simsimsimsimțțțțitititit nimic.nimic.nimic.nimic. FemeiaFemeiaFemeiaFemeia pentrupentrupentrupentru carecarecarecare
m-amm-amm-amm-am rugatrugatrugatrugat șșșșiiii lalalala carecarecarecare amamamam simtitsimtitsimtitsimtit ungerea,ungerea,ungerea,ungerea, aaaa murit.murit.murit.murit. BBBBăăăărbatulrbatulrbatulrbatul îîîînnnn cazulcazulcazulcazul
ccccăăăăruiaruiaruiaruia nunununu amamamam simsimsimsimțțțțitititit nimicnimicnimicnimic ccccâââândndndndm-amm-amm-amm-am rugatrugatrugatrugat aaaa ieieieieșșșșitititit dindindindin spitalspitalspitalspital aaaa douadouadouadoua
zi.zi.zi.zi. A simți ungerea nu este așa de important ca dezlegarea ungerii
prin credință.

NotNotNotNotăăăă:::: PutereaPutereaPutereaPuterea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu nunununu variazvariazvariazvariazăăăă.... PutereaPutereaPutereaPuterea LuiLuiLuiLui eeee mereumereumereumereu
prezentprezentprezentprezentăăăă.... PutereaPutereaPutereaPuterea lllluiuiuiui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu esteesteesteeste îîîîntotdeaunantotdeaunantotdeaunantotdeauna prezentprezentprezentprezentăăăă ssssăăăă
vindece.vindece.vindece.vindece. ProblemaProblemaProblemaProblema sesesese punepunepunepune lalalala conconconconșșșștientizareatientizareatientizareatientizarea șșșșiiii dezlegareadezlegareadezlegareadezlegarea acesteiacesteiacesteiacestei
puteriiputeriiputeriiputerii îîîînnnn alalalalțțțții.ii.ii.ii. FaciFaciFaciFaci lucrullucrullucrullucrul astaastaastaasta prinprinprinprin credincredincredincredințățățăță,,,, pentrupentrupentrupentru ccccăăăă dedededemultemultemultemulte oriorioriori
aceastaaceastaaceastaaceasta putereputereputereputere nunununu esteesteesteeste sesizabilsesizabilsesizabilsesizabilăăăă dededede ccccăăăătretretretre simsimsimsimțțțțurileurileurileurile taletaletaletale fizice.fizice.fizice.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.
� LucaLucaLucaLuca 13:1313:1313:1313:13 Şi-a întins mâinile peste (punct de contact) ea: îndată s-a

îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
� MarcuMarcuMarcuMarcu 5:285:285:285:28 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.
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���� ConsiderConsiderConsiderConsiderăăăă vindecareavindecareavindecareavindecarea cacacaca pepepepe oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță plantatplantatplantatplantatăăăă.... EsteEsteEsteEste
aaaașșșșaaaa dededede simplu,simplu,simplu,simplu, cacacaca șșșșiiii unununun copilcopilcopilcopil oooo poatepoatepoatepoate face.face.face.face.

NotNotNotNotăăăă:::: PePePePe ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță nunununu oooo intereseazintereseazintereseazintereseazăăăă cinecinecinecine oooo planteazplanteazplanteazplanteazăăăă....

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

���� MateiMateiMateiMatei 10:810:810:810:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi,
scoateţi afară dracii. FFFFăăăărrrrăăăă platplatplatplatăăăă aaaaţţţţiiii primit,primit,primit,primit, ffffăăăărrrrăăăă platplatplatplatăăăă ssssăăăă dadadadaţţţţi.i.i.i.

���� LucaLucaLucaLuca 9:9:9:9:2222 Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să
tămăduiască pe cei bolnavi.

���� FapteFapteFapteFapte 5:165:165:165:16Mulţimea, 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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���� IsusIsusIsusIsus niciodatniciodatniciodatniciodatăăăă nunununu aaaa statstatstatstat preapreapreaprea multmultmultmult timptimptimptimp ssssăăăă slujeascslujeascslujeascslujeascăăăă
vindecareavindecareavindecareavindecarea oamenilor.oamenilor.oamenilor.oamenilor.

� MateiMateiMateiMatei 8:38:38:38:3 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: "Da, vreau, fii
curăţat!". Îndată a fost curăţată lepra lui.

� LucaLucaLucaLuca 22:5122:5122:5122:51 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!

� MateiMateiMateiMatei 6:7b6:7b6:7b6:7b cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi
ascultaţi.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: ÎÎÎÎnnnnMarcuMarcuMarcuMarcu 5:30,5:30,5:30,5:30, IsusIsusIsusIsus nunununu aaaa șșșștiuttiuttiuttiut cinecinecinecine L-aL-aL-aL-a atins,atins,atins,atins, atunciatunciatunciatunci ccccâââândndndnd
aaaa simsimsimsimțțțțitititit oooo putereputereputereputere ieieieieșșșșindindindind dindindindin El.El.El.El. PutereaPutereaPutereaPuterea LuiLuiLuiLui aaaa curscurscurscurs aaaașșșșaaaa dededede repede,repede,repede,repede, ccccăăăă
ElElElEl nunununu aaaa apucatapucatapucatapucat ssssăăăă sesesese îîîîntoarcntoarcntoarcntoarcăăăă șșșșiiii ssssăăăă vadvadvadvadăăăă femeiafemeiafemeiafemeia cucucucu scurgereascurgereascurgereascurgerea dededede
ssssâââânge.nge.nge.nge. NuNuNuNu arararar trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă iaiaiaia multmultmultmult timptimptimptimp nicinicinicinici cacacaca putereaputereaputereaputerea luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu
ssssăăăă curgcurgcurgcurgăăăă dindindindin tine.tine.tine.tine. ÎÎÎÎnvanvanvanvațățățăță ssssăăăă eliberezieliberezieliberezieliberezi ungereaungereaungereaungerea șșșșiiii ssssăăăă crezicrezicrezicrezi ccccăăăă intrintrintrintrăăăă îîîînnnn
persoanapersoanapersoanapersoana ccccăăăăreiareiareiareia îîîîiiii slujeslujeslujeslujeșșșști,ti,ti,ti, crecrecrecreâââândndndnd unununun remediu.remediu.remediu.remediu.
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����NuNuNuNu instruiinstruiinstruiinstrui bolnaviibolnaviibolnaviibolnavii ssssăăăă îșîșîșîșiiii mmmmăăăărturiseascrturiseascrturiseascrturiseascăăăă ppppăăăăcatelecatelecatelecatele îîîînaintenaintenaintenainte
dededede aaaa lelelele sluji.sluji.sluji.sluji.

� Dacă au păcat, ei pot să se ocupe de el după aceea.

NotNotNotNotăăăă:::: DacDacDacDacăăăă persoanelepersoanelepersoanelepersoanele nunununu vvvvăăăădddd imediatimediatimediatimediat vindecareavindecareavindecareavindecarea manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă,,,,
s-ars-ars-ars-ar puteaputeaputeaputea ssssăăăă asociezeasociezeasociezeasocieze aaaacestcestcestcest lucrulucrulucrulucru cucucucu ideeaideeaideeaideea ccccăăăă auauauau unununun ppppăăăăcatcatcatcat secretsecretsecretsecret
dededede carecarecarecare nunununu suntsuntsuntsunt conconconconșșșștientientientiențțțți.i.i.i. RezultatulRezultatulRezultatulRezultatul esteesteesteeste ccccăăăă lelelele devinedevinedevinedevine foartefoartefoartefoarte greugreugreugreu
ssssăăăă primescprimescprimescprimescăăăă.... EEEEstestesteste maimaimaimai binebinebinebine ccccaaaa ppppăăăăcatulcatulcatulcatul ssssăăăă nunununu fiefiefiefie delocdelocdelocdeloc îîîînnnn discudiscudiscudiscuțțțție.ie.ie.ie.

� 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.

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

NotNotNotNotăăăă:::: PrimaPrimaPrimaPrima aaaa fostfostfostfost oferitoferitoferitoferităăăă rugrugrugrugăăăăciuneaciuneaciuneaciunea cucucucu credincredincredincredințățățăță pentrupentrupentrupentru
vindecareavindecareavindecareavindecarea bolnavilor,bolnavilor,bolnavilor,bolnavilor, șșșșiiii apoiapoiapoiapoi iertareaiertareaiertareaiertarea ppppăăăăcatelor.catelor.catelor.catelor.
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���� PlantareaPlantareaPlantareaPlantarea SeminSeminSeminSemințțțței.ei.ei.ei.

����CCCCâââândndndnd slujeslujeslujeslujeșșșștitititi celorcelorcelorcelor bolnavi,bolnavi,bolnavi,bolnavi, trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă sesesese îîîîntntntntââââmplemplemplemple doudoudoudouăăăă
lucruri.lucruri.lucruri.lucruri.

� MaiMaiMaiMai îîîîntntntntââââi,i,i,i, 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.

� ÎÎÎÎnnnn alalalal doileadoileadoileadoilea rrrrâââândndndnd,,,, transferă ungerea. Prin credință, dezleagă puterea lui
Dumnezeu în persoana respectivă, utilizând un punct de contact, prin
punerea mâinilor.

���� IeremiaIeremiaIeremiaIeremia 1:101:101:101:10 Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să
smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, ssssăăăă zidezidezidezideşşşştitititi şşşşiiii ssssăăăă ssssăăăădedededeşşşşti.ti.ti.ti.

���� LucaLucaLucaLuca 13:1213:1213:1213:12 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.

NotNotNotNotăăăă:::: BoalaBoalaBoalaBoala aaaa fostfostfostfost dejadejadejadeja legatlegatlegatlegatăăăă îîîînnnn ceruriceruriceruriceruri șșșșiiii vindecareavindecareavindecareavindecarea aaaa fostfostfostfost dejadejadejadeja
dezlegatdezlegatdezlegatdezlegatăăăă pepepepe ppppăăăămmmmâââânt.nt.nt.nt. SSSSăăăă legilegilegilegi (s(s(s(săăăă tetetete adreseziadreseziadreseziadresezi boliiboliiboliibolii sausausausau afecafecafecafecțțțțiunii)iunii)iunii)iunii)
esteesteesteeste dededede faptfaptfaptfapt aaaa facefacefaceface ceeaceeaceeaceea cececece dejadejadejadeja aaaa fostfostfostfost ffffăăăăcutcutcutcut îîîînnnn ceruri,ceruri,ceruri,ceruri, șșșșiiii ssssăăăă dezlegidezlegidezlegidezlegi
(vindecarea)(vindecarea)(vindecarea)(vindecarea) îîîînseamnnseamnnseamnnseamnăăăă ssssăăăă eliberezieliberezieliberezieliberezi ceeaceeaceeaceea cececece eeee dejadejadejadeja dezlegatdezlegatdezlegatdezlegat îîîînnnn
ceruriceruriceruriceruri....

� 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: EuEuEuEu dezlegdezlegdezlegdezleg ungereaungereaungereaungerea dededede vindecarevindecarevindecarevindecare aaaa bolnavilorbolnavilorbolnavilorbolnavilor îîîînnnn felulfelulfelulfelul
urmurmurmurmăăăător:tor:tor:tor: lelelele cercercercer cacacaca mmmmaaaaiiii îîîîntntntntââââiiii ssssăăăă----șșșșiiii intindintindintindintindăăăă mmmmââââinileinileinileinile ssssăăăă primeascprimeascprimeascprimeascăăăă,,,, dardardardar
nunununu lelelele atingatingatingating decdecdecdecââââtttt atunciatunciatunciatunci ccccâââândndndnd eliberezeliberezeliberezeliberez puterea.puterea.puterea.puterea. AcestaAcestaAcestaAcesta esteesteesteeste punctulpunctulpunctulpunctul
meumeumeumeu dededede contact.contact.contact.contact. NuNuNuNu lelelele țțțținininin mmmmââââinileinileinileinile foartefoartefoartefoarte mult.mult.mult.mult. PurPurPurPur șșșșiiii simplusimplusimplusimplu lelelele prindprindprindprind
scurtscurtscurtscurt șșșșiiii poruncescporuncescporuncescporuncesc boliiboliiboliibolii sausausausau infirmitinfirmitinfirmitinfirmitățățățățiiiiiiii ssssăăăă sesesese ducducducducăăăă.... Apoi,Apoi,Apoi,Apoi, ccccâââândndndnd suntsuntsuntsunt
gatagatagatagata ssssăăăă eliberezeliberezeliberezeliberez credincredincredincredințțțțaaaa pentrupentrupentrupentru vindecare,vindecare,vindecare,vindecare, declardeclardeclardeclar prinprinprinprin credincredincredincredințățățăță ccccăăăă
plantezplantezplantezplantez oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede vindecarevindecarevindecarevindecare șșșșiiii lelelele prindprindprindprind dindindindin nounounounou scurtscurtscurtscurt mmmmââââinile.inile.inile.inile. DeDeDeDe
asemenea,asemenea,asemenea,asemenea, lelelele cercercercer cacacaca eieieiei ssssăăăă declaredeclaredeclaredeclare ccccăăăă auauauau primitprimitprimitprimit ssssăăăămmmmâââânnnnțțțța.a.a.a. PePePePe scurt,scurt,scurt,scurt,
primaprimaprimaprima parteparteparteparte implicimplicimplicimplicăăăă legarealegarealegarealegarea rrrrăăăăddddăăăăcinii,cinii,cinii,cinii, iariariariar aaaa doua,doua,doua,doua, eliberareaeliberareaeliberareaeliberarea seminseminseminsemințțțțeieieiei
dededede vindecare.vindecare.vindecare.vindecare.

Sumar:Sumar:Sumar:Sumar: PrivePrivePrivePriveșșșștetetete vindecareavindecareavindecareavindecarea cacacaca smulgereasmulgereasmulgereasmulgerea buruienilor,buruienilor,buruienilor,buruienilor, urmaturmaturmaturmatăăăă dededede
plantareaplantareaplantareaplantarea uneiuneiuneiunei seminseminseminsemințțțțeeee bunebunebunebune îîîînnnn locullocullocullocul acestora.acestora.acestora.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.

NotNotNotNotăăăă:::: CuvCuvCuvCuvâââântulntulntulntul grecgrecgrecgrec ““““anablepoanablepoanablepoanablepo”””” maimaimaimai esteesteesteeste folositfolositfolositfolosit șșșșiiii atunciatunciatunciatunci ccccâââândndndnd IsusIsusIsusIsus
aaaa hrhrhrhrăăăănitnitnitnit pepepepe ceiceiceicei cincicincicincicinci miimiimiimii dindindindin MateiMateiMateiMatei 14:19.14:19.14:19.14:19. ElElElEl s-as-as-as-a uitatuitatuitatuitat oooo singursingursingursingurăăăă datdatdatdatăăăă
lalalala nevoienevoienevoienevoie șșșșiiii apoiapoiapoiapoi s-as-as-as-a uitatuitatuitatuitat îîîînnnn sussussussus (anablepo:(anablepo:(anablepo:(anablepo: s-as-as-as-a uitatuitatuitatuitat dindindindin nou)nou)nou)nou) lalalala cer.cer.cer.cer.
AcelaAcelaAcelaAcelașșșșiiii lucrulucrulucrulucru îîîîllll facifacifacifaci șșșșiiii tutututu ccccâââândndndnd tetetete rogirogirogirogi pentrupentrupentrupentru bolnavi.bolnavi.bolnavi.bolnavi. TeTeTeTe uiuiuiuițțțțiiii lalalala
boalboalboalboalăăăă șșșșiiii oooo legi,legi,legi,legi, apoiapoiapoiapoi tetetete uiuiuiuițțțțiiii dindindindin nounounounou lalalala resurseleresurseleresurseleresursele ceruluiceruluiceruluicerului șșșșiiii planteziplanteziplanteziplantezi oooo
ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede vindecare.vindecare.vindecare.vindecare.
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���� ÎÎÎÎnnnnăăăăuntruluntruluntruluntrul fiecfiecfiecfiecăăăăreireireirei seminseminseminsemințțțțeeee existexistexistexistăăăă oooo recoltrecoltrecoltrecoltăăăă completcompletcompletcomplet
maturizatmaturizatmaturizatmaturizatăăăă....

� 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.

NotNotNotNotăăăă:::: EsteEsteEsteEste importantimportantimportantimportant ssssăăăă dezlegidezlegidezlegidezlegi vindecareavindecareavindecareavindecarea îîîînnnn modulmodulmodulmodul carecarecarecare
funcfuncfuncfuncțțțționeazioneazioneazioneazăăăă celcelcelcel maimaimaimai binebinebinebine pentrupentrupentrupentru tine.tine.tine.tine. NuNuNuNu complicacomplicacomplicacomplica preapreapreaprea mult.mult.mult.mult.
AplicAplicAplicAplicăăăă metodametodametodametoda potrivitpotrivitpotrivitpotrivităăăă țțțție,ie,ie,ie, îîîînsnsnsnsăăăă cheiacheiacheiacheia îîîînnnn eliberareaeliberareaeliberareaeliberarea vindecvindecvindecvindecăăăăriiriiriirii esteesteesteeste
credincredincredincredințțțța.a.a.a. CCCCâââândndndnd mmmmăăăă rogrogrogrog pentrupentrupentrupentru bolnavi,bolnavi,bolnavi,bolnavi, celcelcelcel maimaimaimai comfortabilcomfortabilcomfortabilcomfortabil pentrupentrupentrupentru
minemineminemine esteesteesteeste ssssăăăă dezrdezrdezrdezrăăăăddddăăăăcinezcinezcinezcinez boalaboalaboalaboala șșșșiiii apoiapoiapoiapoi ssssăăăă plantezplantezplantezplantez ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede
vindecare.vindecare.vindecare.vindecare.

SmithSmithSmithSmith WigglesworthWigglesworthWigglesworthWigglesworth aaaa spusspusspusspus ccccăăăă oricareoricareoricareoricare metodametodametodametoda crezicrezicrezicrezi tutututu ccccăăăă oooo aibaibaibaibăăăă
efect,efect,efect,efect, aceeaaceeaaceeaaceea esteesteesteeste metodametodametodametoda carecarecarecare funcfuncfuncfuncțțțționeazioneazioneazioneazăăăă celcelcelcel maimaimaimai binebinebinebine pentrupentrupentrupentru
tine.tine.tine.tine.
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NotNotNotNotăăăă:::: CCCCâââândndndnd planteziplanteziplanteziplantezi oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede vindecare,vindecare,vindecare,vindecare, declardeclardeclardeclarăăăă îîîînnnn credincredincredincredințățățăță
pestepestepestepeste persoanapersoanapersoanapersoana ccccăăăăreiareiareiareia îîîîiiii slujeslujeslujeslujeșșșști.ti.ti.ti. NuNuNuNu existexistexistexistăăăă oooo formulformulformulformulăăăă.... SpuneSpuneSpuneSpune cececece
esteesteesteeste îîîînnnn inimainimainimainima ta.ta.ta.ta. MieMieMieMie îîîîmimimimi placeplaceplaceplace ssssăăăă spun:spun:spun:spun: "Eliberez"Eliberez"Eliberez"Eliberez viaviaviaviațțțțaaaa luiluiluilui
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu îîîînnnnăăăăuntruluntruluntruluntrul ttttăăăău;u;u;u; plantezplantezplantezplantez vindecarea,vindecarea,vindecarea,vindecarea, oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede
vindecare."vindecare."vindecare."vindecare." LeLeLeLe cercercercer apoiapoiapoiapoi ssssăăăă spunspunspunspunăăăă,,,, îîîînnnn cuvintelecuvintelecuvintelecuvintele lor,lor,lor,lor, ccccăăăă pppprimescrimescrimescrimesc
ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede vindecare.vindecare.vindecare.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!"

NotNotNotNotăăăă:::: DacDacDacDacăăăă eieieiei nunununu vorvorvorvor ssssăăăă rosteascrosteascrosteascrosteascăăăă taretaretaretare șșșșiiii ssssăăăă declaredeclaredeclaredeclare ccccăăăă auauauau primitprimitprimitprimit
ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa dededede vindecare,vindecare,vindecare,vindecare, continucontinucontinucontinuăăăă ssssăăăă lelelele slujeslujeslujeslujeșșșștitititi oricum.oricum.oricum.oricum. IsusIsusIsusIsus aaaa ffffăăăăcutcutcutcut tottottottot
ceeaceeaceeaceea cececece aaaa pututpututpututputut cacacaca ssssăăăă ajuteajuteajuteajute oameniioameniioameniioamenii ssssăăăă primeasca.primeasca.primeasca.primeasca. ElElElEl nunununu aaaaminimalizatminimalizatminimalizatminimalizat
niciodatniciodatniciodatniciodatăăăă credincredincredincredințțțțaaaa celorcelorcelorcelor ccccăăăărorarorarorarora lelelele slujea.slujea.slujea.slujea. NiciodatNiciodatNiciodatNiciodatăăăă nunununu aaaa datdatdatdat vinavinavinavina pepepepe eieieiei
ccccâââândndndnd nunununu auauauau primit.primit.primit.primit. CuCuCuCu toatetoatetoatetoate acestea,acestea,acestea,acestea, ElElElEl aaaa confruntatconfruntatconfruntatconfruntat lipsalipsalipsalipsa dededede credincredincredincredințățățăță
aaaa celuiceluiceluicelui cececece slujeslujeslujeslujeșșșștetetete cacacacamotivmotivmotivmotiv pentrupentrupentrupentru carecarecarecare nunununu sesesese obobobobțțțținininin rezultate.rezultate.rezultate.rezultate.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 9:199:199:199:19 "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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���� ManifestareaManifestareaManifestareaManifestarea SeminSeminSeminSemințțțței.ei.ei.ei.

����DupDupDupDupăăăă plantare,plantare,plantare,plantare, țțțțintaintaintainta esteesteesteeste crecrecrecreșșșștereatereatereaterea ppppâââânnnnăăăă lalalala 100%100%100%100% ....

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: PrivePrivePrivePriveșșșște-ite-ite-ite-i pepepepe ceiceiceicei pentrupentrupentrupentru carecarecarecare te-aite-aite-aite-ai rugatrugatrugatrugat cacacaca fiindfiindfiindfiind 100%100%100%100%
vindecavindecavindecavindecațțțțiiii datoritdatoritdatoritdatorităăăă seminseminseminsemințțțțeieieiei dededede vindecarevindecarevindecarevindecare 100%100%100%100% plantatplantatplantatplantatăăăă îîîînnnn ei.ei.ei.ei. DDDDinininin
acelacelacelacel moment,moment,moment,moment, eeeeșșșștitititi preocupatpreocupatpreocupatpreocupat numainumainumainumai dededede crecrecrecreșșșștereatereatereaterea șșșșiiii manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea
vindecvindecvindecvindecăăăării,rii,rii,rii, nunununu dededede plantareaplantareaplantareaplantarea ei.ei.ei.ei. PoatePoatePoatePoate veiveiveivei aveaaveaaveaavea manifestaremanifestaremanifestaremanifestare 20%20%20%20% sausausausau
maimaimaimai pupupupuțțțțin,in,in,in, dardardardar tetetete popopopoțțțțiiii bucura,bucura,bucura,bucura, șșșștiindtiindtiindtiind ccccăăăă restulrestulrestulrestul urmeazurmeazurmeazurmeazăăăă ssssăăăă vinvinvinvinăăăă.... SeSeSeSe
poatepoatepoatepoate cacacaca ceiceiceicei pentrupentrupentrupentru carecarecarecare te-aite-aite-aite-ai rugatrugatrugatrugat ssssăăăă aibaibaibaibăăăă manifestareamanifestareamanifestareamanifestarea completacompletacompletacompleta
aaaa recolteirecolteirecolteirecoltei ccccââââtevatevatevateva zilezilezilezile maimaimaimai ttttâââârziu.rziu.rziu.rziu.

EsteEsteEsteEste îîîîntotdeaunantotdeaunantotdeaunantotdeauna minunatminunatminunatminunat ssssăăăă vezivezivezivezi cumcumcumcum oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță ddddăăăă recoltrecoltrecoltrecoltăăăă
imediatimediatimediatimediat ---- esteesteesteeste miracol.miracol.miracol.miracol. CuCuCuCu toatetoatetoatetoate astea,astea,astea,astea, dacdacdacdacăăăă persoanelepersoanelepersoanelepersoanele pleacpleacpleacpleacăăăă
avavavavâââândndndnd îîîîncncncncăăăă simptome,simptome,simptome,simptome, eleeleeleele poatepoatepoatepoate fifififi îîîîncurajatencurajatencurajatencurajate șșșștiindtiindtiindtiind ccccăăăă șșșși-aui-aui-aui-au primitprimitprimitprimit
vindecarea,vindecarea,vindecarea,vindecarea, dardardardar îîîîncncncncăăăă nunununu auauauaumanifestareamanifestareamanifestareamanifestarea deplindeplindeplindeplinăăăă.... S-arS-arS-arS-ar puteaputeaputeaputea cacacaca
aceastaaceastaaceastaaceasta ssssăăăă sesesese manifestemanifestemanifestemanifeste îîîînnnn timpultimpultimpultimpul nopnopnopnopțțțțiiiiiiii urmurmurmurmăăăătoare.toare.toare.toare. CeeaCeeaCeeaCeea cececece
conteazconteazconteazconteazăăăă esteesteesteeste ccccăăăă ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa aaaa fostfostfostfost plantatplantatplantatplantatăăăă,,,, vavavava crecrecrecreșșșștetetete șșșșiiii vavavava ajungeajungeajungeajunge
curcurcurcurâââândndndnd lalalala maturitate.maturitate.maturitate.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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ExExExExeeeemplu:mplu:mplu:mplu: M-amM-amM-amM-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru oooo doamndoamndoamndoamnăăăă ccccăăăăreiareiareiareia îîîîiiii pocneapocneapocneapocnea puternicputernicputernicputernic
îîîîncheieturancheieturancheieturancheietura umumumumăăăăruluiruluiruluirului șșșșiiii carecarecarecare aveaaveaaveaavea dureredureredureredurere îîîînnnn cot.cot.cot.cot. EaEaEaEa aveaaveaaveaavea decidecidecideci doudoudoudouăăăă
probleme,probleme,probleme,probleme, dureredureredureredurere acutacutacutacutăăăă șșșșiiii pocnetpocnetpocnetpocnet puternic.puternic.puternic.puternic. CCCCâââândndndnd i-ami-ami-ami-am slujit,slujit,slujit,slujit,
pocnetulpocnetulpocnetulpocnetul aaaa dispdispdispdispăăăărut,rut,rut,rut, dardardardar durereadurereadurereadurerea nu.nu.nu.nu. AstaAstaAstaAsta nunununu aaaa fostfostfostfost descurajator,descurajator,descurajator,descurajator,
pentrupentrupentrupentru ccccăăăă,,,, dedededeșșșșiiii aveaaveaaveaavea 50%50%50%50%manifestaremanifestaremanifestaremanifestare aaaa vindecvindecvindecvindecăăăării,rii,rii,rii, eaeaeaea aaaa șșșștiuttiuttiuttiut ccccăăăă aaaa
fostfostfostfost 100%100%100%100% vindecatvindecatvindecatvindecatăăăă pentrupentrupentrupentru ccccăăăă ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa aaaa fostfostfostfost plantatplantatplantatplantatăăăă.... ChiarChiarChiarChiar îîîînnnn
ziuaziuaziuaziua urmurmurmurmăăăătoare,toare,toare,toare, eaeaeaea s-as-as-as-a bucuratbucuratbucuratbucurat dedededemanifestaremanifestaremanifestaremanifestare completcompletcompletcompletăăăă;;;; durereadurereadurereadurerea
aaaa plecatplecatplecatplecat dindindindin umumumumăăăărulrulrulrul ei.ei.ei.ei.

� MarcuMarcuMarcuMarcu 4:20,224:20,224:20,224:20,22 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.

� LucaLucaLucaLuca 17:1417:1417:1417:14 Când i-a văzut Isus, le-a zis: "Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!"
Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi.

� IoanIoanIoanIoan 9:119:119:119:11 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: IacovIacovIacovIacov 5:15-185:15-185:15-185:15-18 nenenene spunespunespunespune cumcumcumcum ssssăăăă nenenene rugrugrugrugăăăămmmm pentrupentrupentrupentru
bolnavibolnavibolnavibolnavi ---- aaaașșșșaaaa cumcumcumcum s-as-as-as-a rugatrugatrugatrugat Ilie.Ilie.Ilie.Ilie. ÎÎÎÎnnnn 1111 ÎÎÎÎmpmpmpmpăăăărarararațțțțiiii 18:41-4618:41-4618:41-4618:41-46,,,, IlieIlieIlieIlie punepunepunepune
capcapcapcapăăăătttt aaaa 3333 anianianiani șșșșiiii 1/21/21/21/2 dededede secetsecetsecetsecetăăăă printr-oprintr-oprintr-oprintr-o declaradeclaradeclaradeclarațțțțieieieie îîîînnnn credincredincredincredințățățăță (el(el(el(el aaaa
plantatplantatplantatplantat oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță).).).). ApoiApoiApoiApoi îșîșîșîșiiii trimitetrimitetrimitetrimite slujitorulslujitorulslujitorulslujitorul dededede 6666 oriorioriori ssssăăăă verificeverificeverificeverifice
manifestarea.manifestarea.manifestarea.manifestarea. DupDupDupDupăăăă cececece șșșși-ai-ai-ai-a trimistrimistrimistrimis slujitorulslujitorulslujitorulslujitorul aaaa 7777----aaaa oaroaroaroarăăăă,,,, acestaacestaacestaacesta aaaa
vvvvăăăăzutzutzutzut unununun nornornornor dededede mmmmăăăărimearimearimearimea uneiuneiuneiunei palmepalmepalmepalme dededede omomomom (s(s(s(săăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa sesesese
manifesta,manifesta,manifesta,manifesta, dardardardar îîîîncncncncăăăă nunununu complet).complet).complet).complet). IlieIlieIlieIlie aaaa șșșștiuttiuttiuttiut ccccăăăă ploaiaploaiaploaiaploaia urmaurmaurmaurma ssssăăăă
vinvinvinvinăăăă.... CerulCerulCerulCerul s-as-as-as-a îîîîntunecatntunecatntunecatntunecat dededede nori,nori,nori,nori, vvvvâââântulntulntulntul aaaa îîîînceputnceputnceputnceput ssssăăăă batbatbatbatăăăă șșșșiiii oooo
ploaieploaieploaieploaie torentorentorentorențțțțialialialialăăăă aaaa venit.venit.venit.venit. OridecateOridecateOridecateOridecate oriorioriori vezivezivezivezi oooomanifestaremanifestaremanifestaremanifestare
mmmmăăăăruntruntruntruntăăăă aaaa vindecvindecvindecvindecăăăării,rii,rii,rii, pregpregpregpregăăăăteteteteșșșște-te;te-te;te-te;te-te; popopopoțțțțiiii ssssăăăă tetetete aaaașșșșteptepteptepțțțțiiii ssssăăăă vezivezivezivezi
recoltarecoltarecoltarecolta completcompletcompletcompletăăăă!!!!
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����PrivePrivePrivePriveșșșștetetete fiecarefiecarefiecarefiecare sesiunesesiunesesiunesesiune dededede slujireslujireslujireslujire cacacaca șșșșiiii îîîîmbinareambinareambinareambinarea
cuburilorcuburilorcuburilorcuburilor dededede construitconstruitconstruitconstruit (c(c(c(căăăărrrrăăăămizilor);mizilor);mizilor);mizilor); totototoțțțțiiii ceiceiceicei carecarecarecare sesesese
roagroagroagroagăăăă pentrupentrupentrupentru bolnavibolnavibolnavibolnavi construiescconstruiescconstruiescconstruiesc pepepepe fundafundafundafundațțțțieieieie
(s(s(s(săăăămmmmâââânnnnțțțța).a).a).a).

� 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.

���� 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 3:93:93:93:9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi
sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
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���� VindecareaVindecareaVindecareaVindecarea esteesteesteeste unununun procesprocesprocesproces dededede recuperare.recuperare.recuperare.recuperare. EsteEsteEsteEste nevoienevoienevoienevoie
dededede timptimptimptimp pentrupentrupentrupentru aaaa sesesesemanifestamanifestamanifestamanifesta pepepepe de-ade-ade-ade-a îîîîntregul.ntregul.ntregul.ntregul.

� Iacov 5:15 spune de Domnul o să ii ridice.
���� 1 Petru 2:24 spune că ei se vor însănătoși.
� LucaLucaLucaLuca 10:33-3410:33-3410:33-3410:33-34 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).

���� IacovIacovIacovIacov 5:5:5:5: 7-8a7-8a7-8a7-8a 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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: DacDacDacDacăăăă nunununu vezivezivezivezi vreovreovreovreo manifestaremanifestaremanifestaremanifestare îîîînnnn oameniioameniioameniioamenii pentrupentrupentrupentru carecarecarecare tetetete
rogi,rogi,rogi,rogi, popopopoateateateate gregregregreșșșșeeeeșșșștitititi ccccăăăă nunununu uziuziuziuzi ssssăăăămmmmâââânnnnțțțțaaaa șșșșiiii aaaașșșșteptepteptepțțțțiiii continuucontinuucontinuucontinuu ssssăăăă vezivezivezivezi
recoltarecoltarecoltarecolta 100%.100%.100%.100%. EuEuEuEu îîîîmimimimi folosescfolosescfolosescfolosesc cuvintelecuvintelecuvintelecuvintele șșșșiiii declardeclardeclardeclar pestepestepestepeste totototoțțțțiiii oameniioameniioameniioamenii
pentrupentrupentrupentru carecarecarecare m-amm-amm-amm-am rugatrugatrugatrugat recentrecentrecentrecent ccccăăăă eieieiei manifestmanifestmanifestmanifestăăăă vindecareavindecareavindecareavindecarea chiarchiarchiarchiar
acum.acum.acum.acum.
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���� EsteEsteEsteEste necesarnecesarnecesarnecesar cacacaca persoanapersoanapersoanapersoana carecarecarecare primeprimeprimeprimeșșșștetetete
vindecareavindecareavindecareavindecarea ssssăăăă acacacacțțțționezeionezeionezeioneze conformconformconformconform cucucucu ceeaceeaceeaceea cececece s-as-as-as-a rugat.rugat.rugat.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:Exemplu:Exemplu:Exemplu: TuTuTuTu vreivreivreivrei cacacaca persoanapersoanapersoanapersoana ssssăăăă sesesese ridiceridiceridiceridice dindindindin scaunulscaunulscaunulscaunul cucucucu rotile,rotile,rotile,rotile, dardardardar
oooo primprimprimprimăăăă acacacacțțțțiuneiuneiuneiune poatepoatepoatepoate fifififi celcelcelcel maimaimaimai mmmmăăăăruntruntruntrunt lucrulucrulucrulucru pepepepe carecarecarecare nu-lnu-lnu-lnu-l puteaputeaputeaputea
facefacefaceface îîîînaintenaintenaintenainte dededede slujslujslujslujireireireire.... Cere-iCere-iCere-iCere-i ssssăăăă mimimimișșșștetetete unununun degetdegetdegetdeget paralizatparalizatparalizatparalizat dededede lalalala
piciorpiciorpiciorpicior sausausausau mmmmâââânnnnăăăă.... Apoi,Apoi,Apoi,Apoi, pepepepe mmmmăăăăsursursursurăăăă cececece papapapașșșșiiiiiiii îîîînnnn credincredincredincredințățățăță cresccresccresccresc treptat,treptat,treptat,treptat,
persoanapersoanapersoanapersoana vavavavamanifestamanifestamanifestamanifesta maimaimaimai multmultmultmult șșșșiiii maimaimaimai multmultmultmult dindindindin vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. VVVVaaaa
trebuitrebuitrebuitrebui ssssăăăă oooo îîîînvenvenvenvețțțțiiii cumcumcumcum ssssăăăă facfacfacfacăăăă dindindindin cececece îîîînnnn cececece maimaimaimai multmultmultmult,,,, ppppentruentruentruentru zilelezilelezilelezilele
urmurmurmurmăăăătoare,toare,toare,toare, ccccâââândndndnd oooo ssssăăăă sesesese îîîîntoarcntoarcntoarcntoarcăăăă acasacasacasacasăăăă....

���� SSSSăăăă facifacifacifaci unununun paspaspaspas micmicmicmic îîîînnnn credincredincredincredințățățăță nunununu îîîînseamnnseamnnseamnnseamnăăăă lipslipslipslipsăăăă dededede credincredincredincredințățățăță!!!!

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: CCCCâââândndndnd amamamam fostfostfostfost îîîînnnn Cuba,Cuba,Cuba,Cuba, m-amm-amm-amm-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru oooo doamndoamndoamndoamnăăăă
carecarecarecare fusesefusesefusesefusese paralizatparalizatparalizatparalizatăăăă pepepepe jumjumjumjumăăăătatetatetatetate dindindindin corp,corp,corp,corp, cucucucu luniluniluniluni îîîînnnn urmurmurmurmăăăă,,,,
datoritdatoritdatoritdatorităăăă uneiuneiuneiunei comocomocomocomoțțțțiiiiiiii cerebrale.cerebrale.cerebrale.cerebrale. DupDupDupDupăăăă cececece i-ami-ami-ami-am slujit,slujit,slujit,slujit, îîîînaintenaintenaintenainte ssssăăăă plec,plec,plec,plec,
i-ami-ami-ami-am spusspusspusspus ssssăăăă facfacfacfacăăăă micimicimicimici acacacacțțțțiuniiuniiuniiuni îîîînnnn credincredincredincredințățățăță îîîînnnn fiecarefiecarefiecarefiecare zi,zi,zi,zi, pepepepe mmmmăăăăsursursursurăăăă cececece
credeacredeacredeacredea pepepepe DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu pentrupentrupentrupentru manifestaremanifestaremanifestaremanifestare 100%.100%.100%.100%. MaiMaiMaiMai ttttâââârziu,rziu,rziu,rziu, amamamam
aflataflataflataflat ccccăăăă eaeaeaea i-ai-ai-ai-a cerutcerutcerutcerut sosososoțțțțuluiuluiuluiului eieieiei ssssăăăă îîîîiiii aducaducaducaducăăăă oooommmmăăăăturturturturăăăă,,,, șșșșiiii aaaa mmmmăăăăturatturatturatturat
îîîîntr-ontr-ontr-ontr-o parteparteparteparte aaaa patuluipatuluipatuluipatului ssssăăăău,u,u,u, culcatculcatculcatculcatăăăă îîîînnnn elelelel cumcumcumcum era.era.era.era. UrmUrmUrmUrmăăăătorultorultorultorul lucru,lucru,lucru,lucru,
eaeaeaea aaaa putuputuputuputu ssssăăăă "m"m"m"măăăăture"ture"ture"ture" pepepepe ambeleambeleambeleambele ppppăăăărrrrțțțțiiii alealealeale patului.patului.patului.patului. LaLaLaLa ununununmomentmomentmomentmoment
dat,dat,dat,dat, eaeaeaea aaaa pututpututpututputut ssssăăăă steasteasteastea dreaptdreaptdreaptdreaptăăăă șșșșiiii ssssăăăă mmmmăăăătureturetureture dindindindin aceaaceaaceaacea pozipozipozipozițțțție.ie.ie.ie. ÎÎÎÎnnnn
celecelecelecele dindindindin urma,urma,urma,urma, eaeaeaea aaaa pututpututpututputut ssssăăăă sesesese deadeadeadea josjosjosjos dindindindin pat,pat,pat,pat, ssssăăăă steasteasteastea îîîînnnn picioarepicioarepicioarepicioare
șșșșiiii ssssăăăă mmmmăăăătureturetureture cameracameracameracamera ei.ei.ei.ei. ÎÎÎÎnnnn final,final,final,final, îșîșîșîșiiii mmmmăăăăturaturaturatura îîîîntreagantreagantreagantreaga cascascascasăăăă.... AcumAcumAcumAcum
(c(c(c(cââââtevatevatevateva luniluniluniluni maimaimaimai ttttâââârziu),rziu),rziu),rziu), vindecareavindecareavindecareavindecarea eieieiei esteesteesteeste completcompletcompletcomplet manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă șșșșiiii
eaeaeaea esteesteesteeste femeiafemeiafemeiafemeia dededede serviciuserviciuserviciuserviciu aaaa bisericiibisericiibisericiibisericii dindindindin Cuba.Cuba.Cuba.Cuba.
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� IacovIacovIacovIacov 2:172:172:172:17 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.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: EuEuEuEu amamamam trastrastrastras dindindindin scaunulscaunulscaunulscaunul cucucucu rotilerotilerotilerotile ccccâțâțâțâțivaivaivaiva oameni,oameni,oameni,oameni, ssssăăăă-i-i-i-i facfacfacfac ssssăăăă
umbleumbleumbleumble prinprinprinprin camercamercamercamerăăăă,,,, doardoardoardoar cacacaca ssssăăăă fiufiufiufiu nevoitnevoitnevoitnevoit ssssăăăă îîîîiiii aaaașșșșezezezez îîîînnnnapoiapoiapoiapoi îîîînnnn scaun.scaun.scaun.scaun.
FFFFăăăăcusemcusemcusemcusem unununun primprimprimprim paspaspaspas preapreapreaprea maremaremaremare pentrupentrupentrupentru ei,ei,ei,ei, șșșșiiii i-ami-ami-ami-am llllăăăăsatsatsatsat șșșșiiii maimaimaimai
descurajadescurajadescurajadescurajațțțțiiii decdecdecdecââââtttt îîîînainte.nainte.nainte.nainte.
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���� AscultareaAscultareaAscultareaAscultarea vavavava aduceaduceaduceaducemanifestmanifestmanifestmanifestăăăăriririri alealealeale vindecvindecvindecvindecăăăării.rii.rii.rii.

���� Ca și slujitor, s-ar putea ca Dumnezeu să îți ceară să faci ceva, în ascultare de
El, ca să ajuți manifestarea.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: IsusIsusIsusIsus aaaa puspuspuspus salivsalivsalivsalivăăăă îîîînnnn ochiiochiiochiiochii orbi,orbi,orbi,orbi, aaaa spusspusspusspus altuiaaltuiaaltuiaaltuia ssssăăăă meargmeargmeargmeargăăăă șșșșiiii
ssssăăăă sesesese spele,spele,spele,spele, aaaa scosscosscosscos oameniioameniioameniioamenii afarafarafarafarăăăă dindindindin camercamercamercamerăăăă,,,, aaaa scuipatscuipatscuipatscuipat îîîînnnn ttttăăăărrrrâââânnnnăăăă șșșșiiii
aaaa unsunsunsuns cucucucu tintintintinăăăă ochiiochiiochiiochii unuiunuiunuiunui om,om,om,om, i-ai-ai-ai-a spusspusspusspus altuiaaltuiaaltuiaaltuia ssssăăăă îșîșîșîșiiii iaiaiaia patulpatulpatulpatul șșșșiiii ssssăăăă
umbleumbleumbleumble etcetcetcetc....

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: CCCCâââândndndnd aaaa trebuittrebuittrebuittrebuit ssssăăăă mmmmăăăă rogrogrogrog pentrupentrupentrupentru vedereavedereavedereavederea unuiunuiunuiunui om,om,om,om, amamamam
puspuspuspus scuipatscuipatscuipatscuipat pepepepe degetdegetdegetdeget șșșșiiii l-aml-aml-aml-am frecatfrecatfrecatfrecat lalalala ochii.ochii.ochii.ochii. AAAA fostfostfostfost cucucucu anianianiani îîîînnnn urmurmurmurmăăăă,,,, șșșșiiii
ppppâââânnnnăăăă îîîînnnn ziuaziuaziuaziua dededede azi,azi,azi,azi, omulomulomulomul acelaacelaacelaacela nunununu areareareare nevoienevoienevoienevoie dededede ochelari.ochelari.ochelari.ochelari.

���� DomnulDomnulDomnulDomnul poatepoatepoatepoate cerecerecerecere șșșșiiii persoaneipersoaneipersoaneipersoanei ccccăăăăreiareiareiareia tutututu slujeslujeslujeslujeșșșștitititi ssssăăăă facfacfacfacăăăă cevacevacevaceva prinprinprinprin credincredincredincredințățățăță....

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: PoatePoatePoatePoate ccccăăăă tetetete rogirogirogirogi pentrupentrupentrupentru cinevacinevacinevacineva cucucucu ulcerulcerulcerulcer șșșșiiii DomnulDomnulDomnulDomnul îîîîllll
ccccăăăăllllăăăăuzeuzeuzeuzeșșșștetetete ssssăăăă îîîîncercencercencercencerce ssssăăăă mmmmăăăănnnnââââncencencence mmmmââââncarencarencarencare picantpicantpicantpicantăăăă....

� 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.

NotNotNotNotăăăă:::: CeCeCeCe s-ars-ars-ars-ar fifififi îîîîntntntntââââmplatmplatmplatmplat dacdacdacdacăăăă orbulorbulorbulorbul ccccăăăăruiaruiaruiaruia IsusIsusIsusIsus i-ai-ai-ai-a spusspusspusspus ssssăăăă meargmeargmeargmeargăăăă
ssssăăăă sesesese spelespelespelespele îîîînnnn scscscscăăăăldldldldăăăătoareatoareatoareatoarea dededede lalalala SiloamSiloamSiloamSiloam (Ioan(Ioan(Ioan(Ioan 9)9)9)9) arararar fifififi mersmersmersmers lalalala altaltaltaltăăăă
scscscscăăăăldldldldăăăătoare?toare?toare?toare?
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Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: M-amM-amM-amM-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru unununun domndomndomndomnmaghiarmaghiarmaghiarmaghiar carecarecarecare fusesefusesefusesefusese
diagnosticatdiagnosticatdiagnosticatdiagnosticat cucucucu oooo tumoaretumoaretumoaretumoare lalalala unununun plplplplăăăămmmmâââân.n.n.n. ElElElEl trebuiatrebuiatrebuiatrebuia ssssăăăă fiefiefiefie operatoperatoperatoperat îîîînnnn
urmurmurmurmăăăătoareletoareletoareletoarele doudoudoudouăăăă zile.zile.zile.zile. M-amM-amM-amM-am simsimsimsimțțțțitititit ccccăăăăllllăăăăuzituzituzituzit dededede DomnulDomnulDomnulDomnul ssssăăăă îîîîiiii spunspunspunspun ccccăăăă
dacdacdacdacăăăă simtesimtesimtesimte ccccăăăă cevacevacevaceva s-as-as-as-a schimbatschimbatschimbatschimbat îîîînnnn stareastareastareastarea luiluiluilui,,,, ssssăăăă maimaimaimai facfacfacfacăăăă oooo
radiografieradiografieradiografieradiografie îîîînaintenaintenaintenainte dededede aaaa mergemergemergemerge maimaimaimai departedepartedepartedeparte cucucucu operaoperaoperaoperațțțția.ia.ia.ia. ÎÎÎÎnnnn aceaaceaaceaacea
noapte,noapte,noapte,noapte, elelelel aaaa spusspusspusspus ccccăăăă aaaa simsimsimsimțțțțtittittittit cumcumcumcum cevacevacevaceva i-ai-ai-ai-a pocnitpocnitpocnitpocnit cucucucu putereputereputereputere îîîînnnn pieptpieptpieptpiept
șșșșiiii apoiapoiapoiapoi aaaa avutavutavutavut oooo senzasenzasenzasenzațțțțieieieie dededede ccccăăăăldurldurldurldurăăăă îîîînnnn interiorinteriorinteriorinterior.... ÎÎÎÎnsnsnsnsăăăă nunununu aaaa maimaimaimai facutfacutfacutfacut
îîîîncncncncăăăă oooo radiografie,radiografie,radiografie,radiografie, dupdupdupdupăăăă cumcumcumcum îîîîiiii spusesem,spusesem,spusesem,spusesem, cicicici aaaa mersmersmersmers lalalala operaoperaoperaoperațțțție.ie.ie.ie. I-auI-auI-auI-au
ggggăăăăsitsitsitsit doardoardoardoar oooo infecinfecinfecinfecțțțțieieieie minorminorminorminorăăăă....

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: ÎÎÎÎnnnn casacasacasacasa noastrnoastrnoastrnoastrăăăă dindindindin RomRomRomRomâââânianianiania aaaa venitvenitvenitvenit oooo doamndoamndoamndoamnăăăă;;;; eeeerararara
suspectsuspectsuspectsuspectăăăă dededede cancercancercancercancer șșșșiiii fusesefusesefusesefusese supussupussupussupusăăăă multormultormultormultor testetestetesteteste elaborateelaborateelaborateelaborate.... Ne-amNe-amNe-amNe-am
rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru eaeaeaea șșșșiiii m-amm-amm-amm-am simsimsimsimțțțțitititit conduscondusconduscondus dededede DomnulDomnulDomnulDomnul ssssăăăă îîîîiiii spunspunspunspun ccccăăăă boalaboalaboalaboala
eieieiei aaaa dispdispdispdispăăăărut.rut.rut.rut. I-amI-amI-amI-am spus,spus,spus,spus, dededede asemenea,asemenea,asemenea,asemenea, ccccăăăă rezultatulrezultatulrezultatulrezultatul testelortestelortestelortestelor
precedenteprecedenteprecedenteprecedente vvvvaaaa veniveniveniveni cacacaca șșșșiiii cumcumcumcum arararar fifififi avutavutavutavut cancercancercancercancer ---- ssssăăăă facfacfacfacăăăă unununun setsetsetset nounounounou,,,,
pentrupentrupentrupentru ccccăăăă noinoinoinoi ne-amne-amne-amne-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru eaeaeaea dupdupdupdupăăăă cececece le-ale-ale-ale-a ffffăăăăcutcutcutcut.... ÎÎÎÎntr-adevar,ntr-adevar,ntr-adevar,ntr-adevar,
testeletesteletesteletestele auauauau confirmatconfirmatconfirmatconfirmat cancercancercancercancerulululul,,,, dardardardar femeiafemeiafemeiafemeia nunununu s-as-as-as-a descurajat.descurajat.descurajat.descurajat. AAAA cerutcerutcerutcerut
oooo reexaminarereexaminarereexaminarereexaminare,,,, șșșșiiii noilenoilenoilenoile rezultaterezultaterezultaterezultate auauauau dovedidovedidovedidoveditttt ccccăăăă nunununumaimaimaimai eraeraeraera delocdelocdelocdeloc
cancer.cancer.cancer.cancer.

NotNotNotNotăăăă:::: FiiFiiFiiFii sigursigursigursigur dededede ceeaceeaceeaceea cececece DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu îțîțîțîțiiii spunespunespunespune pentrupentrupentrupentru persoanelepersoanelepersoanelepersoanele
ccccăăăărorarorarorarora lelelele slujeslujeslujeslujeșșșști,ti,ti,ti, îîîînaintenaintenaintenainte dededede aaaa lelelele spunespunespunespune lor.lor.lor.lor. CredinCredinCredinCredințțțțaaaa ssssăăăă acacacacțțțționeziioneziioneziionezi vinevinevinevine
îîîînnnn urmaurmaurmaurma auziriiauziriiauziriiauzirii dededede lalalala Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu.Dumnezeu. VeziVeziVeziVezi RomaniRomaniRomaniRomani 10:17.10:17.10:17.10:17.

Exemplu:Exemplu:Exemplu:Exemplu: M-amM-amM-amM-am rugatrugatrugatrugat pentrupentrupentrupentru oooo altaltaltaltăăăă doamndoamndoamndoamnăăăă carecarecarecare aveaaveaaveaavea cancercancercancercancer șșșșiiii nunununu
sesesese maimaimaimai aaaașșșșteptateptateptatepta ssssăăăă trtrtrtrăăăăiascaiascaiascaiasca mult.mult.mult.mult. AmAmAmAm simsimsimsimțțțțitititit dindindindin parteaparteaparteapartea DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului ssssăăăă îîîîiiii
spunspunspunspun ssssăăăă asculteasculteasculteasculte ccccââââtevatevatevateva îîîînregistrnregistrnregistrnregistrăăăărrrriiii cucucucu predicipredicipredicipredici despredespredespredespre vindecare,vindecare,vindecare,vindecare, dededede
maimaimaimai multemultemultemulte oriorioriori pepepepe zi,zi,zi,zi, îîîînnnn fiecarefiecarefiecarefiecare zi.zi.zi.zi. DacDacDacDacăăăă arararar fifififi facutfacutfacutfacut aaaașșșșa,a,a,a, șșșștiamtiamtiamtiam ccccăăăă arararar fifififi
trtrtrtrăăăăitititit șșșșiiii nunununu arararar fifififi murit,murit,murit,murit, șșșșiiii i-ami-ami-ami-am spusspusspusspus șșșșiiii eieieiei asta.asta.asta.asta. CCCCâââândndndnd femeiafemeiafemeiafemeia aaaa murit,murit,murit,murit,
ccccââââtevatevatevateva ssssăăăăptptptptăăăămmmmâââânininini maimaimaimai ttttâââârziu,rziu,rziu,rziu, amamamam aflataflataflataflat dededede lalalala familiafamiliafamiliafamilia eieieiei ccccăăăă eaeaeaea nunununu le-ale-ale-ale-a
ascultatascultatascultatascultat nicinicinicinici mmmmăăăăcarcarcarcar oooo datdatdatdatăăăă....
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���� MiracoleleMiracoleleMiracoleleMiracolele nunununu suntsuntsuntsunt SeminSeminSeminSemințțțțeeee dededede
Vindecare.Vindecare.Vindecare.Vindecare.

����AAAA primiprimiprimiprimi ununununmiracolmiracolmiracolmiracol sausausausau unununun dardardardar dededede vindecarevindecarevindecarevindecare esteesteesteeste cacacaca șșșșiiii
cumcumcumcum aiaiaiai primiprimiprimiprimi oooo plantplantplantplantăăăă ornamentalornamentalornamentalornamentalăăăă îîîînnnn locullocullocullocul unuiunuiunuiunui plicplicplicplic cucucucu
seminseminseminsemințțțțe;e;e;e; tetetete bucuribucuribucuribucuri dededede beneficiibeneficiibeneficiibeneficii imediat.imediat.imediat.imediat.

���� OOOO ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță dededede vindecarevindecarevindecarevindecare trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă fiefiefiefie plantatplantatplantatplantatăăăă,,,,
udatudatudatudatăăăă șșșșiiii îîîîntr-unntr-unntr-unntr-un finalfinalfinalfinal sesesese vavavava dezvoltadezvoltadezvoltadezvolta îîîînnnn vindecarevindecarevindecarevindecare
manifestatmanifestatmanifestatmanifestatăăăă....
���� 1111 CorinteniCorinteniCorinteniCorinteni 12:8-1012:8-1012:8-1012:8-10 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, daruldaruldaruldarul ttttăăăămmmmăăăăduirilorduirilorduirilorduirilor,
prin acelaşi Duh; altuia, putereaputereaputereaputerea ssssăăăă facfacfacfacăăăăminuni..minuni..minuni..minuni..

� 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.

���� IoanIoanIoanIoan 2:1-102:1-102:1-102:1-10 descriedescriedescriedescrie banchetulbanchetulbanchetulbanchetul dededede nuntnuntnuntnuntăăăă șșșșiiii primaprimaprimaprima minuneminuneminuneminune pepepepe carecarecarecare
IsusIsusIsusIsus aaaa ffffăăăăcut-o.cut-o.cut-o.cut-o. SuntSuntSuntSunt ccccââââtevatevatevateva cheicheicheichei dezvdezvdezvdezvăăăăluiteluiteluiteluite îîîînnnn acesteacesteacesteaceste versete,versete,versete,versete, carecarecarecare
nenenene arataratarataratăăăă cumcumcumcum aaaa fostfostfostfost declandeclandeclandeclanșșșșatatatat primulprimulprimulprimul miracolmiracolmiracolmiracol alalalal luiluiluilui Isus.Isus.Isus.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.
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Concluzie:Concluzie:Concluzie:Concluzie: NuNuNuNu esteesteesteeste greugreugreugreu ssssăăăă fiifiifiifii vindecatvindecatvindecatvindecat sausausausau ssssăăăă slujestislujestislujestislujesti altoraaltoraaltoraaltora vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. Da,Da,Da,Da,
suntsuntsuntsunt situasituasituasituațțțțiiiiiiii specialespecialespecialespeciale îîîînnnn carecarecarecare suntsuntsuntsunt necesarenecesarenecesarenecesare miracolemiracolemiracolemiracole șșșșiiii daruridaruridaruridaruri dededede vinvinvinvinddddecare,ecare,ecare,ecare,
dardardardar nunununu acestaacestaacestaacesta trebuietrebuietrebuietrebuie ssssăăăă fiefiefiefie standardul.standardul.standardul.standardul. DacDacDacDacăăăă continuicontinuicontinuicontinui ssssăăăă planteziplanteziplanteziplantezi șșșșiiii ssssăăăă uzi,uzi,uzi,uzi,
vindecareavindecareavindecareavindecarea vavavava veni.veni.veni.veni. DacDacDacDacăăăă aiaiaiai statstatstatstat pepepepe pozipozipozipozițțțțiiiiiiii pentrupentrupentrupentru vindecarevindecarevindecarevindecare foartefoartefoartefoarte multmultmultmult
timp,timp,timp,timp, esteesteesteeste timpultimpultimpultimpul ssssăăăă planteziplanteziplanteziplantezi oooo ssssăăăămmmmâââânnnnțățățăță nounounounouăăăă șșșșiiii ssssăăăă îțîțîțîțiiii ieiieiieiiei vindecareavindecareavindecareavindecarea multmultmultmult
îîîîntntntntâââârziatrziatrziatrziatăăăă.... UnUnUnUn fermierfermierfermierfermier nunununu renunrenunrenunrenunțățățăță ssssăăăă plantezeplantezeplantezeplanteze doardoardoardoar pentrupentrupentrupentru ccccăăăă oooo recoltrecoltrecoltrecoltăăăă aaaa
eeeeșșșșuat;uat;uat;uat; dimpotrivdimpotrivdimpotrivdimpotrivăăăă,,,, sesesese îîîîntoarcntoarcntoarcntoarceeee lalalala ppppăăăămmmmâââântntntnt șșșșiiii seamseamseamseamăăăănnnnăăăă dindindindin nou.nou.nou.nou. ÎÎÎÎncepencepencepencepe ssssăăăă
planteziplanteziplanteziplantezi vindecareavindecareavindecareavindecarea îîîînnnn viaviaviaviațțțțaaaa tatatata șșșșiiii îîîînnnn viaviaviaviațțțțaaaa altora.altora.altora.altora.

IsusIsusIsusIsus esteesteesteeste DomnulDomnulDomnulDomnul SeceriSeceriSeceriSecerișșșșuluiuluiuluiului șșșșiiii spunespunespunespune ccccăăăă recoltarecoltarecoltarecolta esteesteesteeste mare,mare,mare,mare, dardardardar nunununu mulmulmulmulțțțțiiii
vorvorvorvor ssssăăăă fiefiefiefie lucrlucrlucrlucrăăăătortortortoriiii.... TuTuTuTu vvvvreireireirei ssssăăăă fiifiifiifii unul?unul?unul?unul? MulMulMulMulțțțțimiimiimiimi dededede oameni,oameni,oameni,oameni, dindindindin oriceoriceoriceorice loc,loc,loc,loc, auauauau
nevoienevoienevoienevoie cacacaca ÎÎÎÎmpmpmpmpăăăărrrrățățățățiaiaiaia luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu ssssăăăă sesesese apropieapropieapropieapropie dededede ei.ei.ei.ei. PentruPentruPentruPentru unununun omomomom carecarecarecare
sufersufersufersuferăăăă,,,, nunununu existaexistaexistaexista oooo maimaimaimai maremaremaremare expresieexpresieexpresieexpresie aaaa dragosteidragosteidragosteidragostei luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu decdecdecdecââââtttt
putereaputereaputereaputerea LuiLuiLuiLui dededede vindecare.vindecare.vindecare.vindecare. DevinoDevinoDevinoDevino co-lucrco-lucrco-lucrco-lucrăăăătortortortor cucucucu Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu,Dumnezeu, ffffăăăăccccâââândndndnd
lucrlucrlucrlucrăăăărilerilerilerile luiluiluilui IsusIsusIsusIsus îîîînnnn aceastaceastaceastaceastăăăă aventuraventuraventuraventurăăăă aaaa recolteirecolteirecolteirecoltei dindindindin vremurilevremurilevremurilevremurile dindindindin urmurmurmurmăăăă !!!!

LucaLucaLucaLuca 10:2,8-9,10:2,8-9,10:2,8-9,10:2,8-9, ŞŞŞŞiiii le-ale-ale-ale-a zis:zis:zis:zis: "Mare"Mare"Mare"Mare esteesteesteeste secerisecerisecerisecerişşşşul,ul,ul,ul, dardardardar pupupupuţţţţiniiniiniini suntsuntsuntsunt lucrlucrlucrlucrăăăătorii!torii!torii!torii! RugaRugaRugaRugaţţţţi,i,i,i, dar,dar,dar,dar,
pepepepe DOMNULDOMNULDOMNULDOMNUL SECERISULUISECERISULUISECERISULUISECERISULUI ssssăăăă scoatscoatscoatscoatăăăă lucrlucrlucrlucrăăăătoritoritoritori lalalala secerisecerisecerisecerişşşşulululul SSSSăăăău.u.u.u.
VerseteleVerseteleVerseteleVersetele 8-9,8-9,8-9,8-9, ÎÎÎÎnnnn oricareoricareoricareoricare cetatecetatecetatecetate veveveveţţţţiiii intra,intra,intra,intra, şşşşiiii undeundeundeunde vvvvăăăă vorvorvorvor primiprimiprimiprimi oamenii,oamenii,oamenii,oamenii, ssssăăăămmmmââââncancancancaţţţţiiii cececece
vivivivi sesesese vavavava punepunepunepune îîîînainte;nainte;nainte;nainte; ssssăăăă vindecavindecavindecavindecaţţţţiiii pepepepe bolnaviibolnaviibolnaviibolnavii carecarecarecare vorvorvorvor fifififi acoloacoloacoloacolo şşşşiiii ssssăăăă lelelele ziceziceziceziceţţţţi:i:i:i:
""""ÎÎÎÎmpmpmpmpăăăărrrrăţăţăţăţiaiaiaia luiluiluilui DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu s-as-as-as-a apropiatapropiatapropiatapropiat dededede voi".voi".voi".voi".

MMMMĂĂĂĂ BAZEZBAZEZBAZEZBAZEZ PEPEPEPE ACESTEACESTEACESTEACESTE SCRIPTURISCRIPTURISCRIPTURISCRIPTURI PENTRUPENTRUPENTRUPENTRUMANIFESTAREAMANIFESTAREAMANIFESTAREAMANIFESTAREA COMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETĂĂĂĂ AAAA VINDECVINDECVINDECVINDECĂĂĂĂRII:RII:RII:RII:

UDUDUDUD SSSSĂĂĂĂMMMMÂÂÂÂNNNNȚȚȚȚAAAA DEDEDEDE VINDECAREVINDECAREVINDECAREVINDECARE CUCUCUCU ACESTEACESTEACESTEACESTE DECLARADECLARADECLARADECLARAȚȚȚȚIIIIIIII ALEALEALEALE CREDINCREDINCREDINCREDINȚȚȚȚEIEIEIEI MELE:MELE:MELE:MELE:

TeTeTeTe binecuvbinecuvbinecuvbinecuvâââântez,ntez,ntez,ntez, Doamne,Doamne,Doamne,Doamne, șșșșiiii nunununu uituituituit nicinicinicinici unaunaunauna dindindindin binefacerilebinefacerilebinefacerilebinefacerile Tale.Tale.Tale.Tale. ÎțÎțÎțÎțiiii multumescmultumescmultumescmultumesc pentrupentrupentrupentru ccccăăăămi-aimi-aimi-aimi-ai
vindecatvindecatvindecatvindecat toatetoatetoatetoate bolilebolilebolilebolile șșșșiiii mi-aimi-aimi-aimi-ai scscscscăăăăpatpatpatpat viaviaviaviațțțțaaaa dindindindin groapgroapgroapgroapăăăă (Psalmul(Psalmul(Psalmul(Psalmul 103:2,3).103:2,3).103:2,3).103:2,3).

PrinPrinPrinPrin rrrrăăăănilenilenilenile dededede pepepepe spatelespatelespatelespatele luiluiluilui IsusIsusIsusIsus (1(1(1(1 PeterPeterPeterPeter 2:23)2:23)2:23)2:23) AMAMAMAM FOSTFOSTFOSTFOST VINDECATVINDECATVINDECATVINDECAT ȘȘȘȘIIII MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFEST COMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLET
VINDECARE.VINDECARE.VINDECARE.VINDECARE.

DataDataDataData ________________________________________________________________________________________________

SemnSemnSemnSemnăăăăturaturaturatura____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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