
INTRODUCERE

AȘTEAPTĂ-TE SĂ FII VINDECAT

Şi, iată, o femeie, care de doisprezece ani avea o 
scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de 
poala hainei Lui.  - Matei 9:20

De curând, Domnul m-a îndemnat să împărtășesc oamenilor lui 
Dumnezeu cât de important este să pui preț pe ungere. A prețui 
înseamnă „a căuta sau a fi căutat”. Înseamnă a merge înainte în ciuda 

obstacolelor pentru a ajunge acolo unde este ungerea și a aștepta ca aceasta 
să se reverse peste tine. Femeia cu scurgere de sânge a pus preț pe ungerea 
de vindecare și a avut parte de un miracol. A avut așteptarea ca după ce s-a 
înghesuit prin mulțime, după ce a trecut peste dezamăgirea cauzată de anii 
în care niciun tratament nu a funcționat și după ce a depășit stigmatul de a fi 
necurată, ea va fi vindecată.
 De prea multe ori oamenii lui Dumnezeu nu au parte de miracole și 
de vindecare fiindcă nu pun preț pe ungere. Ei nu merg înainte fiindcă nu se 
așteaptă să li se întâmple ceva miraculos. Uneori, credincioșii se lasă să fie 
descurajați. Permite-mi să îți zic următorul lucru: Nu-i da voie diavolului să 
te convingă să renunți la vindecare. Concentrează-te asupra lui Dumnezeu. 
Trebuie să treci peste dezamăgire și peste descurajare ca să nu-ți pierzi 
miracolul. Nu permite nimănui să te oprească. Trebuie să-ți faci drum prin 
orice – prin trafic, prin parcare, printre oamenii care apar în ușă – și nu trebuie 
să te superi. Rămâi în Duhul, mergi până la locul în care este ungerea, întinde-
ți mâna și i-ați minunea. La fel ca femeia care a trecut peste orice, care a întins 
mâna și a fost vindecată atunci când a atins haina lui Isus, și tu îți poți face 
drum prin orice, poți întinde mâna și poți fi vindecat.

VINDECAREA LUI DUMNEZEU ESTE DISPONIBILĂ 
TUTUROR!

 Vindecarea este disponibilă tuturor în perioada Împărăției. Este 
uimitor faptul că unii creștini încă mai cred că Dumnezeu îi îmbolnăvește 
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pe oamenii Săi. Poate unii se întreabă: „Doamne, de ce permiți acestei boli să 
locuiască în trupul meu?” Ei cred, sau poate că un lider al bisericii le-a spus, 
că e voia lui Dumnezeu ca ei să fie bolnavi și să nu fie vindecați. Acest lucru 
nu este biblic. Dumnezeu nu Își îmbolnăvește oamenii. Isus a murit ca noi să 
fim vindecați. Cred că există situații în care Dumnezeu permite boala, în cazul 
răzvrătirii și al neascultării. Dar ca oameni ai lui Dumnezeu, noi ne putem 
aștepta să fim sănătoși și să fim vindecați de toate bolile datorită a ceea ce a 
făcut Isus pe cruce.
 Când a venit Isus, El a anunțat venirea Împărăției lui Dumnezeu. În 
Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde locuiesc prezența și slava Sa, nu pot 
exista păcatul și boala. Noi suntem în Împărăția lui Dumnezeu acum, doar 
că aceasta nu se manifestă pe deplin. Totuși, ea poate fi întemeiată în viața 
și în inima ta. Indiferent de locul în care Isus a vorbit despre Împărăție, El a 
vindecat oameni. Vindecarea vine împreună cu mesajul Împărăției. Aceasta 
este perioada Împărăției, în care nu trebuie să fii bolnav, să fii zdrobit sau să fii 
călcat în picioare de către diavol. Aceasta este o VESTE BUNĂ! Nu mai trebuie 
să fii bolnav, zdrobit, sărac sau confuz. Boala este lucrarea diavolului, iar Isus 
a venit și „a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea 
lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15)
 Vindecarea e o consecință a acestui lucru. Când ești în Hristos, te poți 
aștepta să fii vindecat. Marcu 16:17-18 spune: „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 șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune 
mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” Prin urmare, nu trebuie 
doar să te aștepți să fii vindecat, ci e necesar și să știi că trebuie să dai mai 
departe vindecarea celor din jurul tău. Așa se trăiește cu adevărat în Împărăție.

ISUS VINDECĂ TOATE TIPURILE DE BOALĂ

 Dumnezeu are multe modalități de a ne vindeca, bazat pe lucrarea de 
răscumpărare a lui Hristos. Este ceva pentru care Isus a plătit, a suferit. Dorința 
Lui de a fi vindecat și de a umbla în sănătate este motivul pentru care a îndurat 
atâta durere și atâta suferință. El a luat asupra Sa durerea și suferința umanității. 
Prin urmare, El ți-a pus la dispoziție vindecarea prin multe mijloace. Acestea sunt:

Vindecarea prin punerea mâinilor (Luca 4:40)
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El nu le-a spus că nu era voia lui Dumnezeu ca ei să fie vindecați. Toți cei 
care au venit la Isus au fost vindecați. Fără excepții.

Vindecarea prin eliberare (Matei 8:16)
Demonii pot fi motivul pentru care oamenii au boli în trup. Ei pot avea un 
duh de neputință. Vezi Luca 8:2

Vindecarea prin ruperea blestemelor (Galateni 3:13)
Oamenii sunt urgisiți cu demoni generaționali de neputință, precum diabet, 
tensiunea arterială ridicată, anumite boli de inimă și multe altele. Dacă 
există un blestem generațional care activează boala în trupul tău, trebuie 
să știi că din cauză că Isus a fost făcut blestem pentru noi, tu poți să-i spui 
diavolului că nu poate să te îmbolnăvească cu acea boală. Spune-i: „Nu-
mi pasă dacă bunica mea, străbunica mea sau stră-străbunica mea a avut 
această boală; blestemul se oprește aici. Îl rup în Numele lui Isus.” Ridică-te 
și folosește-ți autoritatea! Spune: „Nu sunt blestemat. Sunt binecuvântat. 
Trupul meu e binecuvântat cu vindecare, în Numele lui Isus.”

Vindecarea prin ungerea cu untdelemn (Marcu 6:13)
Untdelemnul reprezintă Duhul lui Dumnezeu și ungerea. Ungerea este 
ceea ce alungă boala din trupurile noastre. Untdelmnul rupe jugurile și 
legăturile (Isaia 10:27), iar boala este o formă de legătură.

Vindecarea prin credință (Marcu 11:23)
Pentru unii oameni, boala este un munte. Întotdeauna le stă în cale. Pare 
a fi ceva ce ei nu pot birui. Dar Marcu 11:23 spune că atunci când ai 
credință și nu te îndoiești, poți vorbi muntelui și acesta se va muta. Așa 
că vorbește acelui munte de boală; nu încerca să-l escaladezi! Trebuie să 
vorbești munților: „Lupus, ieși afară și aruncă-te în mare!” „Cancer, ieși 
afară și aruncă-te în mare!” Dar să nu te îndoiești în inima ta. De asta 
trebuie să fii atent și să-ți păzești inima. Nu sta în preajma oamenilor care 
se îndoiesc. Păzește-ți inima de îndoială și de necredință. Va veni vremea 
când va trebui să vorbești unor lucruri. De fiecare dată când un munte îți 
apare în cale, în loc să te întorci și să fugi, trebuie să stai în fața lui și să-i 
spui: „Dă-te la o parte!” Maturizează-te în credință. Deschide-ți gura și 
vorbește bolii. Spune: „Poruncesc acestei boli să plece din trupul meu, în 
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Numele lui Isus!” Marcu 11:23 spune: „... ce va zice...” Nici măcar nu e o 
rugăciune. Pur și simplu zice ceva. Unor lucruri trebuie doar să le vorbești! 
„Va avea lucrul cerut.”

Vindecarea prin putere sau atingere (Marcu 5:29-30)
Puterea lui Isus poate fi în tine dacă te rogi și postești. Luca 6:19 spune: „Şi 
tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care-i 
vindeca pe toţi. ”Închinarea este un mod de a atinge inima lui Dumnezeu. 
Adevărații închinători știu cum să intre în prezența lui Dumnezeu. Când 
te închini cu adevărat, ești ca mulțimile din vremea lui Isus, pentru că 
„toţi câţi s-au atins s-au vindecat.” (Matei 14:36) „Dar vine ceasul, și acum 
a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în 
adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.” (Ioan 4:23) Este acesta 
ceasul tău?

Vindecarea prin prezența lui Dumnezeu (Luca 5:17)
„... puterea Domnului era cu El, ca să vindece.” Lauda și închinarea au loc 
ca să invite prezența lui Dumnezeu astfel ca oamenii să fie vindecați. Ele 
nu reprezintă încălzirea pentru predică.

Vindecarea prin rugăciune (Matei 21:22)
„Tot” (ce veți cere) include și vindecarea. Iacov 5:16 spune că trebuie să ne 
mărturisim greșelile și să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați. 
Uneori vindecarea nu are loc până când nu ne mărturisim păcatele și nu 
lăsăm pe cineva să se roage pentru noi. Uneori, cheia este smerenia.

Vindecarea prin darul vindecării (1 Corinteni 12:9, 28)
Când Isus a plecat de pe pământ, a spus că noi vom face lucrări mai mari 
decât El. A mai spus, de asemenea, că ne va trimite un ajutor care ne va 
învăța și ne va călăuzi în acestea. Duhul Sfânt a venit printre oameni ca 
să locuiască în noi, oferindu-ne abilități supranaturale pentru a duce la 
îndeplinire lucrările lui Hristos. El realizează acest lucru oferindu-ne 
diferite daruri care lucrează împreună pentru a aduce oameni într-o relație 
cu Dumnezeu. Unul dintre aceste daruri este darul vindecării.

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul 
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altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să 
vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească 
despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, 
credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, 
prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia 
proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite 
limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste 
lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în 
parte, cum voieşte. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, 
întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; 
apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au 
darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii 
în felurite limbi.” 1 Corinteni 12:7-11, 28)

10. Vindecarea prin post (Isaia 58:8)
Când postești după cum te călăuzește, El spune că „lumina ta va răsări ca 
zorile, și vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, 
și slava Domnului te va însoţi.” Conform acestui verset, vei fi vindecat când 
postești, și chiar mai bine, postul poate servi ca un medicament preventiv. 
Acesta spune că „Domnul te va însoți”. Cu alte cuvinte, boala nu se poate 
furișa pe lângă tine. Dumnezeu îți poartă de grijă. În timp ce toți ceilalți se 
îmbolnăvesc de gripa porcină, tu ești sănătos. În timp ce nu există remediu 
pentru banala gripă, tu treci prin sezonul rece fără să ai nici măcar un 
simptom.
Apoi mai sunt acele situații în care nimic nu funcționează decât jertfa de a 
nu mânca, decât un timp în care să-ți predai firea Duhului lui Dumnezeu 
care aduce viață. Isus vorbește despre aceasta în Matei 17:21: „Dar acest soi 
de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.”

11. Vindecare prin cuvânt (Psalmul 107:20)
Biblia spune că Dumnezeu „a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a 
scăpat de groapă” (Psalmul 107:20). Mai știm, de asemenea, că niciun 
cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Acesta împlinește toată 
lucrarea pentru care a fost trimis (Isaia 55:11). Dacă El a rostit vindecare 
peste tine, atunci ești vindecat. Isus a spus că omul nu va trăi doar cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea e așa 
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de importantă învățarea și meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu 
pentru vindecarea ta. Declară că prin Cuvântul lui Dumnezeu tu „nu vei 
muri, ci vei trăi și vei povesti lucrările Domnului” (Psalmul 118:17). Citește 
Cuvântul. Mărturisește Cuvântul. Citește versetele despre vindecare. 
Încrede-te în Dumnezeu, fiindcă Cuvântul Său va împlini în tine tot ceea 
ce a intenționat El.

12. Vindecarea prin șervețele/îmbrăcăminte (Faptele Apostolilor 19:12)
Ungerea de vindecare este transferabilă. Poate fi în îmbrăcăminte. Este 
tangibilă. În biserica mea ne rugăm peste șervețele de rugăciune, iar 
oamenii au fost vindecați. Cu mulți ani în urmă, în timp ce predicam în 
Etiopia, mi-am dat jos cămașa după ce am slujit și am tăiat-o în bucăți mici.  
Le-am împărțit tuturor oamenilor prezenți și am auzit multe mărturii de 
vindecare. O persoană a ars o astfel de bucată de pânză în casa mamei sale 
bolnave, iar fumul rezultat a vindecat-o. Ea era bolnavă la pat de mulți ani 
și s-a ridicat din pat vindecată. În unele țări nu există spitale și doctori, 
așa cum există în America. Ei trebuie să creadă în Dumnezeu. Ei sunt 
disperați după vindecare. Ei nu au prescripții medicale sau asigurare de 
sănătate. Astfel, ei vin la serviciile de biserică cu credința că dacă nu vor fi 
vindecați acolo, nu vor supraviețui. Ei au așteptări mari și o mare credință. 
Dumnezeu onorează credința.

„Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Isus, au 
trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus 
la El pe toţi bolnavii. Bolnavii Îl rugau să le dea voie 
numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au 
atins s-au vindecat.” Matei 14:35-36

Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin 
mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se 
puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de 
trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile 
rele.” Faptele Apostolilor 19:11-12
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DECLARAȚII DE VINDECARE

Prin rănile lui Isus sunt vindecat. El mi-a luat boala, mi-a purtat durerea. 
Cred că este voia Domnului ca eu să fiu vindecat.

În Numele lui Isus, rup orice blestem de neputință, de boală și de moarte 
prematură din trupul meu.

În Numele lui Isus, rup orice duh de vrăjitorie și de distrugere de peste 
trupul meu venit din ambele părți ale familiei mele.

În Numele lui Isus, vorbesc fiecărei boli din trupul meu și îi poruncesc să 
plece.

În Numele lui Isus, vorbesc diabetului, problemelor de tensiune, cancerului, 
infarctului, atacului cerebral și sclerozei multiple. Ieșiți afară și aruncați-vă 

în mare.

Vorbesc problemelor de inimă, de rinichi, de spate, de ficat și de plămâni. 
Ieșiți afară și aruncați-vă în mare.

Vorbesc bolilor de sânge, de schelet și de oase. Ieșiți afară și aruncați-vă în 
mare.

Vorbesc lupusului și tuturor celorlalte boli. Vă poruncesc să ieșiți afară din 
corpul meu.

Oricărei boli ascunse îi poruncesc să iasă afară din trupul meu, în Numele 
lui Isus.

Artrita, durerea și reumatismul trebuie să plece, în Numele lui Isus.

Poruncesc tuturor durerilor să plece din trupul meu, în Numele lui Isus.

Mă ridic împotriva bolilor de piele, în Numele lui Isus.

Vorbesc infecțiilor să iasă din trupul meu, în Numele lui Isus.

Vorbesc bolilor respiratorii, astmului, alergiei la polen, sinuzitei, aprinderii 
la plămâni și pneomoniei să iasă din corpul meu, în Numele lui Isus.

Problemele și durerile de articulații trebuie să plece, în Numele lui Isus.
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Mă ridic împotriva problemelor care mă afectează ca femeie – lupus, 
fibroame și tumori în organele feminine. Poruncesc acestor tumori să 

moară! Eliberez focul lui Dumnezeu să le ardă, în Numele lui Isus.

Mă ridic împotriva bolilor de nervi, ale insomniei și ale refluxului 
gastroesofagian. Dumnezeu nu mi-a dat un duh de teamă, ci de dragoste, de 

putere și de o minte sănătoasă.

Problemele de inimă și de circulație, bătăile iregulate ale inimii, angina și 
atacul cerebral trebuie să plece din corpul meu. Eu sunt templul Duhului 

Sfânt. Plecați, în Numele lui Isus.

Vorbesc dereglărilor alimentare și alergiilor la anumite alimente. Nu aveți ce 
căuta în trupul meu. Trebuie să plecați, în Numele lui Isus.

Rup orice formă de dependență de calmante, în Numele lui Isus.

Vertebre erodate; vertebre deplasate; probleme ale coloanei vertebrale, ale 
spatelui și ale gâtului – așezați-vă la loc, în Numele lui Isus.

Eliberez miracole de vindecare în trupul meu, în Numele lui Isus.

Cred că Dumnezeu poate face vindecări miraculoase în viața și în familia 
mea, de fiecare dată când vin în Numele lui Isus.

Doamne, Îți mulțumesc că m-ai eliberat și că m-ai vindecat de toate bolile și 
de toate durerile, în Numele lui Isus.

Vorbesc fiecărei boli: trebuie să te supui.

Vorbesc miracolelor, vindecărilor, semnelor și minunilor. Fiți eliberate în 
mine, în Numele lui Isus.

Îți mulțumesc, Doamne, că sănătatea și vindecarea sunt pe drum.


