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Proclamaţiile credinţei – Sănătate şi vindecare! 
PROCLAMAŢIA 1 
Evrei 4:12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi 
gândurile inimii. 
 Declar că în mine Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător. El operează în orice fibră a fiinţei 
mele şi în fiecare os al trupului meu. Primind Cuvântul lui Dumnezeu în mine, acesta pătrunde în 
duhul meu, în sufletul şi în trupul meu; ajunge în toate celulele trupului meu şi până în măduva oaselor 
mele, curăţindu-mă dinăuntru în afară şi înviorându-mă. Legea Duhului de viaţă în Isus Cristos 
acţionează în mine! Viaţa veşnică îmi inundă fiinţa şi mă energizează. Nu mă pot îmbolnăvi, pentru că 
viaţa veşnică este în sângele meu! Mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este în lume! 
Sunt un biruitor! Merg din victorie în victorie! Pot face totul prin Cristos care mă întăreşte! Acelaşi Duh 
care L-a înviat pe Cristos din morţi locuieşte în mine; El mă vitalizează dinăuntru în afară. 
 Declar că viaţa din trupul meu nu stă în sângele meu, ci în Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în 
mine! Nu pot fi infectat în sângele meu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este sursa vieţii trupului meu. 
Sunt mai mult decât biruitor în viaţa aceasta şi domnesc asupra bolii, asupra demonilor şi asupra 
forţelor întunericului! Sunt binecuvântat! Umblu în binecuvântare! Umblu în Cuvântul lui Dumnezeu; de 
aceea Cuvântul produce în viaţa mea rezultatele pe care le promite. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
Ştiu cine sunt. Aleluia! 
 
PROCLAMAŢIA 2 
1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 
 Nu încerc să fiu vindecat; eu am fost vindecat cu mai mult de 2000 de ani în urmă, atunci când Isus 
a plătit preţul pentru vindecarea mea. El a luat pedeapsa pentru boala mea şi eu azi sunt hotărât să 
umblu în sănătate divină. Prin urmare, refuz să primesc boala, durerea, sărăcia, lipsa, nevoile şi 
moartea. Nu doresc să zădărnicesc harul lui Dumnezeu lăsând ca boala sau infirmitatea să domnească 
în trupul meu. Viaţa lui Dumnezeu acţionează în tot ce mă priveşte pe mine. Această viaţă lucrează în 
trupul meu, în familia mea, la locul meu de muncă, în Numele Domnului Isus! Toţi cei ce sunt legaţi de 
mine sunt păziţi şi susţinuţi de această viaţă! Moartea este învinsă în tot ceea ce mă înconjoară. 
 Eu merg în lumină, după cum Dumnezeu este în lumină şi credinţa mea produce rezultate zilnic. 
Părtăşia mea cu Isus Cristos este eficientă în fiecare zi şi eu nu pot fi învins, pentru că Cel care este 
mai mare locuieşte în mine.  
 Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în mine; în trupul meu, în mintea mea şi în duhul meu. Legea 
Duhului de Viaţă operează în mine; de aceea orice lucru care are legătură cu mine primeşte viaţă! Nu 
este moarte în nici un domeniu din viaţa mea sau din trupul meu; prin Cuvântul lui Dumnezeu, eu 
trăiesc viaţa bună pe care El a plănuit-o dinainte pentru mine; o viaţă de sănătate divină şi de biruinţă. 
Astăzi declar că viaţa mea este cu totul predată suveranităţii Cuvântului lui Dumnezeu. În Numele 
Domnului Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 3 
2 Corinteni 4:13 „… eu cred şi de aceea vorbesc …” 
 Declar prin credinţă că sunt biruitor în viaţă. Refuz să fiu dominat de forţele întunericului sau de 
forţele lumii, ba mai mult, eu domin mediul meu înconjurător şi domnesc ca rege. Eu domnesc peste 
boală, peste demoni şi peste moarte! Sunt mai mult decât biruitor prin Isus Cristos! Viaţa lui 
Dumnezeu este în mine, de aceea nu mi-e teamă de nimic! Succesul, sănătatea, prosperitatea şi viaţa 
lungă îmi sunt asigurate. În Numele lui Isus. Amin 
 Declar, în Numele lui Isus, că sunt întregit şi împlinit în Cristos! Nimic nu lipseşte în trupul meu, în 
sufletul meu şi în duhul meu! Tot ceea ce trebuie să fie în corpul meu este la locul lui şi nimic nu 
trebuie adăugat sau scos! Toate organele mele funcţionează normal: plămânii mei respiră normal, 
ochii mei văd normal, în Numele Domnului Isus! Rinichii mei funcţionează absolut normal. Muşchii şi  
ţesuturile corpului meu sunt în perfectă stare! Trupul meu răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu la 
boală! Aleluia! Pecetea lui Dumnezeu este peste mine pentru că sunt creaţia Lui! 
 Dumnezeu însuşi m-a întocmit cu migală, m-a pregătit mai dinainte pentru fapte bune şi pentru o 
viaţă bună. Dumnezeu m-a creat în chip minunat şi mă desăvârşeşte zilnic. Sănătatea mea este 
desăvârşită în Numele lui Isus! Totul în mine este desăvârşit în Numele lui Isus! Ştiu cine sunt în El! 
Sunt născut din Dumnezeul cel Atotputernic. Refuz boala, sărăcia şi viaţa mediocră, pentru că am fost 
născut să fiu cap şi nu coadă. Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine şi El este viaţa trupului meu! Sunt 
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special şi important pentru Dumnezeu, sunt cununa creaţiei Sale şi El Se îngrijeşte de mine. Îţi 
mulţumesc, Doamne Isuse! 
 
PROCLAMAŢIA 4 
Romani 4:17: după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru 
înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. 
 Declar că, asemenea Tatălui meu Ceresc, şi eu chem lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi şi, prin 
cuvântul credinţei pe care-l rostesc, produc schimbări în orice situaţie negativă împrejurul meu, aduc 
răspunsuri la întrebări şi soluţii la probleme. Nu vorbesc în conformitate cu ceea ce văd ochii mei 
acum, ci chem în fiinţă lucrurile pe care vreau să le văd. Nu sunt clătinat de simptomele şi de semnele 
aduse de cel rău. Rostesc şi chem sănătate deplină în trupul meu şi prosperitate pentru viaţa mea, în 
Numele Domnului Isus! Sunt plin de credinţa lui Dumnezeu. Am duhul credinţei şi rostesc aceleaşi 
lucruri pe care le rosteşte Dumnezeu. Prin credinţa mea în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui, pe care o 
demonstrez zilnic, îmi menţin victoria în Isus Cristos. Oriunde aş fi pe acest pământ, eu trăiesc în 
victorie! Încercările îngăduite de Dumnezeu în viaţa mea sunt ca pâinea pentru mine (Numeri 14:9) şi 
sunt trepte de promovare pentru mine! Credinţa mea produce rezultate, în Numele Domnului Isus! 
 Eu proclam cu putere Cuvântul lui Dumnezeu cu gura mea şi toate obstacolele din calea mea vor 
cădea la pământ! Orice limitare care stă înaintea mea este ca un zid fără fundaţie uşor de dărâmat. 
Prin ungerea Duhului lui Dumnezeu, eu înaintez continuu şi nu pot fi oprit şi nici clătinat. Nu iau seama 
la minciunile celui rău, pentru că eu sunt un copil al credinţei şi Îi aparţin Dumnezeului credinţei, prin 
urmare, trăiesc şi înving zi de zi prin credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu care niciodată nu dă 
greş. Eu ştiu cine sunt! Cuvântul lui Dumnezeu este siguranţa mea! Sunt mai mult decât biruitor prin 
Isus Cristos! Amin!  
 
PROCLAMAŢIA 5 
1 Ioan 5:11-12. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este 
în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul, are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 
 Eu L-am primit pe Fiul lui Dumnezeu, sunt născut din nou şi declar că am viaţa lui Dumnezeu în 
mine. În Duhul meu am primit viaţa veşnică, care este însăşi viaţa lui Dumnezeu. Această viaţă lucrează 
în duhul meu, în sufletul şi în trupul meu. Această viaţă veşnică pătrunde în fiecare celulă a sângelui 
meu, conferindu-mi imunitate la orice infecţie şi la orice fel de boală. Viaţa veşnică îmi umple fiecare 
fibră a fiinţei mele şi fiecare os al trupului meu. Acest fel de viaţă pe care o am mă face mai mult decât 
un om obişnuit! Durerile, frustrările şi slăbiciunile prin care trec oamenii obişnuiţi nu sunt pentru mine, 
tocmai datorită acestei vieţi veşnice care este în mine. Eu m-am născut să fiu parte din soluţia la 
problemele din jur, nu să fiu o victimă a lor. Refuz să fiu victima vreunei situaţii sau influenţe negative. 
Eu domnesc ca un rege asupra forţelor şi uneltelor întunericului. Eu m-am născut să fiu o parte din 
răspunsul la milioane de strigăte şi de dureri din lume şi să răspândesc viaţă veşnică în jurul meu. 
 Sunt indestructibil, datorită vieţii veşnice care este în mine. Nici o armă, oricare ar fi ea, nu va 
putea prospera în faţa mea – Isaia 54:17. Nici o boală sau infirmitate nu se va lipi de trupul meu. Sunt 
mai mult decât biruitor şi domin orice forţe ale întunericului! Pentru că am primit viaţa şi natura lui 
Dumnezeu în mine, sunt superior celui rău şi forţelor lui. Sunt un biruitor în această viaţă! Succesul e 
al meu! Sănătatea divină este a mea! Biruinţa este a mea, în Numele Domnului Isus! Ştiu cine sunt. 
Sunt un copil al lui Dumnezeu, moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos. Îţi 
mulţumesc, Doamne Isuse! 

 
PROCLAMAŢIA 6 
Romani 5:17 Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult 
cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, 
care este Isus Cristos! 
 Eu am abundenţă de har şi am primit neprihănirea lui Dumnezeu, de aceea domnesc în această 
viaţă. Trăiesc zi de zi ca un campion; Dumnezeu nu poate da greş, de aceea nici eu nu pot eşua! 
Viaţa pe care o trăiesc nu este a mea, ci a Lui! Datorită vieţii veşnice din mine, nimic din această lume 
nu mă poate subjuga. Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel 
ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” – 1 Ioan 4:4. Şi mai spune „… pentru că 
oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea” – 1 Ioan 5:4. Eu sunt născut din Dumnezeu şi eu 
biruiesc lumea. Cel ce este mai Mare decât toţi locuieşte în mine, în orice fibră a fiinţei mele şi în orice 
celulă a corpului meu. El este capul meu! El îmi conduce picioarele! El este totul în mine! 
Romani 8:11 spune „Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce 
L-a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, 
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care locuieşte în voi…” Glorie Lui! Acelaşi Duh locuieşte în mine. Am în mine o vitalitate divină. Nu pot 
fi infectat în trupul meu de vreo boală, deoarece eu nu mai trăiesc datorită sângelui care curge prin 
mine. Eu trăiesc prin Duhul! Mai mare este Cel ce este în mine, decât cel care este în lume! (1 Ioan 
4:4). Sunt mai mult decât biruitor, sunt deasupra bolii, deasupra sărăciei, a morţii, a demonilor 
întunericului şi a celui rău. Sunt născut din nou! Cristos locuieşte în mine! Îţi mulţumesc, Tată Ceresc! 
Ştiu cine sunt. Eu Îţi aparţin Ţie; sunt născut din Tine! Nu pot fi învins! Sunt un biruitor în această 
viaţă, în Numele puternic al Domnului Isus! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
 
PROCLAMAŢIA 7 
2 Corinteni 5:17 … Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 
 Eu cred Cuvântul lui Dumnezeu şi mă aliniez la ceea ce spune el despre viaţa mea, prin urmare 
declar că sunt o nouă creaţie, superioară oricăror fiinţe ale întunericului. Eu sunt un descendent al 
divinităţii. Nu sunt cel care am fost înainte, ci sunt un rod al Învierii Lui! Eu am înviat împreună cu El şi 
acum trăiesc viaţa învierii Lui! Viaţa pe care o trăiesc nu este o prelungire a celei vechi ci eu sunt o 
creaţie cu totul nouă! Sunt născut pentru sănătate, succes, fericire, prosperitate şi pentru gloria lui 
Dumnezeu. Sunt născut pentru Dumnezeu şi originea mea este în El. Mai mare este Cel ce este în mine 
decât cel ce este în lume. Mărturisesc ceea ce spune Cuvântul: „Am fost răstignit împreună cu Cristos şi 
trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” - Galateni 2:20.  
 Declar că Cristos trăieşte în mine! Unsul lui Dumnezeu şi ungerea Lui locuiesc în mine! Cum s-ar 
putea să dau greş? Este imposibil! Eu trăiesc prin credinţa lui Isus! El a văzut ceea ce pot fi şi Şi-a dat 
viaţa pentru mine, de aceea vreau să fiu acel om care a crezut El că voi fi. Nu voi fi nici cerşetor, nici 
victimă în această viaţă, ci voi trăi pentru gloria Numelui lui Isus. Aşa stau lucrurile în viaţa mea, în 
Numele puternic al lui Isus. Amin. 
  
PROCLAMAŢIA 8 
1 Ioan 5:4 … pentru că oricine este născut din Dumnezeu a biruit lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă 
asupra lumii, este credinţa noastră. 
 Sunt născut din Dumnezeu, provin de la Dumnezeu, originea mea este în Dumnezeu şi de aceea 
sunt un biruitor asupra lumii! El mi-a dat stăpânire asupra oricăror elemente şi principii ale lumii şi 
sistemelor lumeşti. Viaţa pe care o am în mine este viaţa din Dumnezeu (zoe), acea viaţă indestructibilă 
şi nepieritoare din El, care nu cunoaşte înfrângere, eşec sau distrugere. Datorită acestei vieţi, domnesc 
ca un rege în această lume. Cuvântul Lui spune că eu sunt un campion în această lume şi aşa este! 
 Biblia declară în Romani 7:17 „cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni 
în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Cristos!” Eu am primit harul lui Dumnezeu din belşug, precum 
şi neprihănirea Lui, de aceea eu domnesc în această viaţă! Îmi exercit autoritatea de rege câştigată prin 
Cristos asupra demonilor întunericului, asupra bolii şi asupra morţii. Refuz să fiu oprimat şi subjugat de 
forţele întunericului, pentru că eu domnesc peste ele. Eu sunt un rod al învierii Domnului Isus Cristos; nu 
sunt un produs al morţii Lui pe cruce, ci al învierii Lui, pentru că am fost născut din nou cu viaţa învierii în 
mine! Aceeaşi viaţă pe care o trăieşte Isus azi o am eu pentru că Biblia spune in 1 Ioan 4:17 „Cum este El, 
aşa suntem şi noi în lumea aceasta!” Aleluia! Eu sunt ca El, glorificat şi frumos cum este El! 
 Ştiu cine sunt! Mi-am găsit rădăcinile! Cum domneşte El, aşa domnesc eu! Sănătatea este a mea! 
Vitalitatea divină este a mea! Nu pot fi bolnav, pentru că sunt ca El, iar El nu Se îmbolnăveşte! Sufletul 
meu prosperă, în Numele Domnului Isus Cristos! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 9 
Romani 8:11. Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L-a 
înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia (va vitaliza) şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului 
Său, care locuieşte în voi. 
 Viaţa în trupul meu nu mai este dată de sângele meu, ci de Duhul lui Dumnezeu din mine. Acelaşi 
Duh care L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în mine. Aleluia! El este şi în capul meu şi în mâinile mele şi 
în picioarele mele! El este peste tot în trupul meu! Este imposibil ca sângele meu să fie infectat, pentru că 
acelaşi Duh produce vitalizare divină în trupul meu! Din cap până în picioare, Duhul Sfânt vitalizează trupul 
meu muritor! Trupul meu este templul Duhului Sfânt. De aceea, nici boala şi nici infirmitatea nu pot rămâne 
în corpul meu, pentru că nu pot împărţi acelaşi sediu cu Duhul Sfânt. Prezenţa acestui Duh în mine face ca 
fiecare germen de boală care încearcă să pătrundă în corpul meu să moară şi să fie eliminat!  
 În mine acţionează o forţă care distruge boala. Indiferent cum ar încerca boala să intre în mine, 
Duhul Sfânt îi mistuie orice urmă! Nici o infecţie nu poate sta în mine. Nici o tumoare nu poate creşte 
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în trupul meu! Sunt conectat în mod divin la o sursă inepuizabilă de sănătate şi de succes! Trăiesc 
fiecare zi din viaţa mea în sănătate, înviorat de puterea Duhului Sfânt care lucrează în mine. Trăiesc şi 
umblu în autoritate, zi de zi din viaţa mea! Domnesc ca un rege peste orice duh rău şi peste orice 
boală! Nimic nu mă poate doborî, pentru că sunt mai mult decât biruitor! Mai mare este Cel ce este în 
mine decât cel ce este în lume! Ştiu cine sunt! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 10 
Efeseni 2:10 … Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi (recreaţi) în Cristos Isus pentru faptele 
bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 
 Declar şi eu că sunt lucrarea mâinilor (capodopera) lui Dumnezeu în Isus Cristos, recreat pentru 
fapte bune. Viaţa mea a fost plănuită şi înzestrată de Dumnezeu pentru bine, nu pentru rău. Am fost 
creat (născut) din nou pentru sănătate divină, prosperitate şi biruinţă. Umblu zilnic pe calea pregătită 
de El pentru mine. Nu mă abat de la acest drum, ci privesc neîncetat la Isus, Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei mele. Am primit viaţa veşnică în duhul meu şi această viaţă îmi animă duhul, 
mintea şi trupul. 
 Dumnezeu m-a sigilat şi m-a confirmat drept un învingător al acestei lumi, de aceea domnesc peste 
tot ce înseamnă lumea şi sistemele ei. Domnesc peste demoni, peste infirmitate şi peste moarte. Viaţa 
din mine respinge şi distruge orice germen de infecţie. Aleluia! Am fost născut în Sion, cetatea 
Dumnezeului cel Viu, pe muntele sfinţeniei Lui, locul despre care se spune „locuitorii lui nu vor spune, 
sunt bolnav”  (Isaia 33:24). Slavă Lui! Am fost născut din nou cu viaţa lui Dumnezeu în mine. Privesc 
asupra lucrurilor din lumea aceasta de pe vârful muntelui! Am întotdeauna o poziţie avantajoasă. Nu pot 
fi dezavantajat vreodată în viaţa mea, întrucât locul meu este pe vârf de munte! Aleluia! 
 Mai mare este Cel care este în mine decât cel care este în lume. Sunt indestructibil şi sunt imun la 
orice boală! Sunt un copil al Sionului, un cetăţean al patriei lui Dumnezeu! Eu sunt beneficiarul 
moştenirii mele chiar din această viaţă. Boala şi lipsurile sunt de domeniul trecutului. Viaţa şi pacea 
sunt ale mele! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
 
PROCLAMAŢIA 11 
 Declar, în Numele Domnului Isus, că credinţa mea lucrează şi produce rezultate. Cuvântul lui 
Dumnezeu operează cu putere în mine, îmi întăreşte credinţa şi realizează în mine ceea ce promite! 
Cuvântul lucrează în duhul meu, în sufletul meu şi în trupul meu! Privesc la Isus — Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei mele! Refuz să mă clatin, să mă îndoiesc, sau să privesc la lucrurile din jurul meu, 
pentru că sunt zidit pe Stânca Veacurilor, care este Cristos! Sunt pe drumul pe care trebuie să-l urmez! 
 Biblia spune în privinţa mea, în Coloseni 3:4, că Isus Cristos este viaţa mea! Aleluia! Aceasta 
înseamnă că trupul meu a primit o infuzie din însăşi viaţa lui Cristos. De aceea refuz să găzduiesc boala, 
neputinţa, sau infirmitatea, pentru că Isus Cristos este viaţa mea. Viaţa veşnică nu poate împărţi aceeaşi 
locuinţă cu boala. Declar că trupul meu răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu la boală! În sângele 
meu este o energie care distruge orice boală şi orice germen de boală. Glorie lui Dumnezeu! Nu sunt o 
fiinţă obişnuită! Arăt ca oricare altul, dar viaţa din mine este diferită de a celorlalţi. Sunt pus deoparte, 
sfinţit şi păzit de forţele corupte ale acestei lumi pentru gloria care este în Sion, cetatea lui Dumnezeu! 
 Îţi mulţumesc, Doamne! Îţi mulţumesc, pentru această viaţă glorioasă la care m-ai chemat! O viaţă 
de pace, de stăpânire şi de victorie, 24 de ore pe zi! Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta în mine, Doamne! 
Voi trăi pentru Tine ca un martor al înţelepciunii şi al puterii Tale. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai 
făcut un campion al acestei vieţi, mai mult decât biruitor, în numele Domnului Isus! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 12 
 În numele lui Isus, vindecarea divină este a mea. Am în mine viaţă din Dumnezeu (zoe), viaţă 
divină în fiecare celulă a sângelui meu, de aceea EU NU MĂ ÎMBOLNĂVESC! Boala nu face parte din 
natura mea. Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt, am ceea ce spune El că am şi pot face ceea ce  
spune El că pot face. Cuvântul Lui lucrează în mine şi produce în trupul meu ceea ce promite. Acelaşi 
Duh care L-a înviat pe Isus dintre cei morţi dă viaţă trupului meu.  
 Ştiu cine sunt. Nu sunt un bolnav care încearcă să fie vindecat. Nu, eu sunt cel vindecat care 
trăieşte în sănătate divină. Nici o boală nu se poate lipi de trupul meu. Cuvântul Lui a fost trimis pentru 
vindecarea şi sănătatea mea în Cristos, Nume care înseamnă Cel Uns cu Ungerea Lui. Trăiesc în 
puterea lui Isus, care mă înviorează din această zi mai departe. Nu mă poate atinge nici o boală 
pentru că viaţa lui Dumnezeu este în mine. Aleluia! 
 Sunt vlăstar răsărit din Cuvântul lui Dumnezeu şi moartea nu are putere asupra mea. Boala nu are 
putere asupra trupului meu. Eu sunt un copil al Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este 
medicament pentru trupul meu, de aceea eu umblu în vindecare divină 24 de ore pe zi. Viaţa Lui 
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curge prin fiinţa mea. Sunt un mădular al trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Sunt 
viu în Cristos şi viu pentru Dumnezeu. Viaţa mea este prosperă în numele lui Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 13 
Romani 8:28 …ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi 
anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. 
 Declar că în viaţa mea toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu, pentru că eu Îl iubesc 
pe Dumnezeu şi am fost chemat după planul Lui. Orice situaţie din viaţa mea este o trambulină pentru 
mine. În trupul meu toate lucrurile lucrează spre binele meu, puterea şi vindecarea sunt partea mea în 
fiecare zi. Mediul meu înconjurător este plin de lucruri bune şi respinge orice boală, sărăcie şi moarte. 
Sunt totdeauna sus şi niciodată jos, sunt cap şi nu sunt coadă. Păcatul, boala şi moartea nu pot avea 
stăpânire asupra mea, pentru că am fost cumpărat cu un preţ — sângele preţios al Domnului Isus. 
Diavolul este înfrânt în viaţa mea, iar Numele lui Isus este glorificat în mine!  
 Mintea mea este plină cu gândurile lui Dumnezeu; refuz să gândesc gânduri negative. Mintea mea 
este supusă Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt îmi dă lucrurile pe care să le gândesc şi 
cuvintele pe care să le vorbesc. Vorbesc din înţelepciunea lui Dumnezeu în orice situaţie cu care mă 
confrunt. Nu sunt afectat de influenţele negative şi corupte din această lume, ci sunt condus de lumina 
adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu. Mintea mea se reînnoieşte zilnic prin Cuvântul Lui pe măsură 
ce îmi îndrept inima să mediteze la Adevărul Lui. Merg prin credinţă şi nu prin percepţia senzorială. Eu 
progresez zi de zi, datorită credinţei în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui. În Numele Domnului Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 14 
Biblia spune în Proverbe 4:20-22. 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.” 
 Pun întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu înaintea mea; în inima mea, înaintea ochilor mei şi în gura 
mea. Nu vreau să-l las să se depărteze de mine, pentru că este viaţa mea şi medicamentul pentru trupul 
meu. Cuvântul lui Dumnezeu este reţeta mea zilnică pentru vindecare divină. Acţionează în mine ca 
medicament, purifică sistemul meu fizic şi desăvârşeşte sănătatea mea. Boala şi infirmitatea nu au loc în 
trupul meu, pentru că Isus a luat infirmităţile mele şi le-a purtat pe cruce împreună cu bolile mele. În 
rănile Lui am fost vindecat şi voi rămâne vindecat! Zilnic când mă trezesc sunt plin de viaţă şi de 
vigoare! Mintea mea este ageră! Trupul meu este puternic! Este un izvor de viaţă care ţâşneşte 
dinăuntrul meu! Viaţa lui Dumnezeu este în mine şi întăreşte paşii mei în fiecare zi! Ştiu cine sunt! Sunt 
plin de viaţă! Isus a spus: „Am venit ca oile să aibă viaţă şi să o aibă din belşug” - Ioan 10:10. Am primit 
viaţă din belşug! Sănătatea este a mea. Tăria este a mea, în Numele Domnului Isus. Refuz să fiu slab şi 
bolnav! Am primit viaţă din belşug! Sunt plin de toată plinătatea lui Dumnezeu! 
 Refuz să găzduiesc mesagerii celui rău, pentru că trupul meu este templul Duhului Sfânt. El Îşi are 
casa Lui în mine şi lucrează în mine. Trăiesc zilnic plin de energie şi de vitalitate, în Numele lui Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 15 
1 Ioan 4:4 …Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai 
mare decât cel ce este în lume. 
 Mărturisesc că am biruit lumea, păcatul şi pe cel rău, pentru că sunt născut din Dumnezeu. Viaţa 
Lui este în mine şi aceasta mă face invincibil şi mai mult decât un simplu om. În privinţa mea, Biblia 
spune în Psalmul 82:6 …Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt.” Glorie lui 
Dumnezeu! El mă numeşte dumnezeu! Când m-a creat, Dumnezeu m-a făcut după chipul şi 
asemănarea Lui. Când m-a născut din nou, m-a făcut părtaş naturii Lui divine. Eu nu mai trăiesc o 
viaţă umană obişnuită, pentru că sunt născut din nou şi de aceea boala şi moartea de orice fel nu pot 
avea loc în mine, întrucât sunt un produs al Cuvântului lui Dumnezeu! 
 Trăiesc în lumea aceasta, dar eu provin de sus. Sunt un cetăţean al Sionului, cetatea lui 
Dumnezeu, locul unde boala este ceva străin. Eu nu mă îmbolnăvesc tot aşa cum găinile nu latră şi 
câinii nu zboară. Nu se mai pune problema dacă mă pot îmbolnăvi sau nu; EU NU MĂ 
ÎMBOLNĂVESC, pentru că dumnezeii nu se îmbolnăvesc! Aleluia! Eu nu sunt ceva obişnuit. Ştiu cine 
sunt! Sunt supranatural! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
 
PROCLAMAŢIA 16 
1 Ioan 5:4 … pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă 
asupra lumii, este credinţa noastră. 
 Sunt născut din Dumnezeu şi aceasta înseamnă că eu am rădăcinile şi originea în Dumnezeu. Eu sunt 
creat de El şi nu aparţin acestei lumi, pentru că sunt născut din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul Sfânt. 
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Viaţa lui Dumnezeu este în mine din cap până-n picioare. Pentru mine este ceva natural să trăiesc o viaţă 
supranaturală în Cristos. De aceea boala, eşecul, înfrângerea şi moartea îmi sunt străine, pentru că eu nu 
operez ca un om obişnuit. Eu funcţionez dintr-un tărâm spiritual unde orice este posibil! Mă uit la lumea în 
care trăiesc de pe vârful muntelui. Văd totul aşa cum vede Dumnezeu. Privesc totul cu ochii credinţei. Văd 
problemele prin care trec toţi oamenii, însă eu am biruit lumea! Eu sunt un sfânt al lui Dumnezeu, consacrat, 
separat de boală, eşec şi moarte, pus deoparte pentru Dumnezeu şi pentru o viaţă divină. Trăiesc în lume, 
dar nu sunt din această lume şi nu sunt supus ei. Atmosfera din jurul meu o port cu mine pretutindeni. Este o 
atmosferă de sănătate divină, de pace şi de prosperitate. Prezenţa lui Dumnezeu se distinge în mine şi mă 
separă de problemele lumii. Glorie lui Dumnezeu! Ştiu cine sunt! Mi-am găsit locul. Am descoperit viaţa 
glorioasă pe care mi-a dat-o Isus; o viaţă plină de biruinţă deplină, douăzeci şi patru de ore pe zi, şapte zile 
pe săptămână, trei sute şaizeci şi cinci de zile pe an şi chiar trei sute şaizeci şi şase de zile în anul bisect. 
Peste tot sunt însoţit de succes şi de sănătate în drumul vieţii mele! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
 
PROCLAMAŢIA 17 
Proverbe 4:18 … Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei. 
 În Numele lui Isus, declar că fiecare zi a vieţii mele este mai bună decât ziua care a trecut. Păşesc 
înainte şi fac progrese în viaţa mea, iar credinţa mea dă rezultate. Cunosc numai progres continuu. 
Ziua de mâine va fi mai bună decât ziua de azi, în Numele Domnului Isus. Declar că sunt mai sănătos 
şi mai puternic pe zi ce trece! Tinereţea mea se înnoieşte ca a vulturului şi merg din putere în putere! 
Romani 8:2 spune … legea Duhului de viaţă în Cristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. 
Aleluia! O altfel de viaţă lucrează în mine! Legea Duhului de Viaţă în Cristos Isus acţionează în mine: 
în sângele meu, în muşchii mei, în oasele şi în pielea mea, din cap până în picioare. Această lege 
produce viaţă în tot ceea ce mă priveşte, astfel încât nu există stagnare în viaţa mea, în trupul meu, în 
mintea mea sau în duhul meu. Cei din lume pot fi supuşi diferitelor feluri de boli sau suferinţe, dar 
cazul meu este special! Arăt ca oricare altul din această lume, însă în mine operează un alt principiu 
de viaţă! Aleluia! 
 Am fost născut de legea Duhului de Viaţă, liber de orice boală. În mine nu există nici un fel de 
asociere cu vreo boală! Glorie Lui! Ştiu cine sunt! Numai Cuvântul bun al lui Dumnezeu se împlineşte 
în mine, pentru că eu ascult de El! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 18 
Sunt născut din nou dintr-o sămânţă care nu poate putrezi prin Cuvântul lui Dumnezeu care trăieşte şi 
lucrează în mine – 1 Petru 1:23. Sunt născut din Cuvântul Lui şi trăiesc viaţa din Cuvânt, prin puterea 
Duhului Sfânt. Sunt vindecat de Domnul. Fiecare parte a trupului meu funcţionează perfect. 
 Îi aparţin lui Cristos de aceea sunt şi moştenitor împreună cu El, conform promisiunii Lui.  
Binecuvântările lui Avraam sunt ale mele, sunt binecuvântat în cetate şi la câmp, sunt binecuvântat la 
plecare şi la venire şi nimic nu mă poate vătăma. Vindecarea divină este partea mea! În timp ce 
rămân credincios Cuvântului lui Dumnezeu şi îmi exersez credinţa în El, meditând, proclamând şi 
împlinind ceea ce îmi spune, Cuvântul produce în viaţa mea ceea ce promite. 
 Viaţa abundentă curge prin mine pentru că L-am primit pe Isus Cristos. Am dreptul la prosperitate şi 
sănătate pentru că aşa spune Cuvântul – 3 Ioan 1:2. Sunt tare în Domnul; sunt vindecat, robust şi 
încurajat. Sunt eliberat de orice slăbiciune şi boală, pentru că Biblia spune că Isus a purtat infirmităţile şi 
bolile mele. În trupul meu muritor este viaţă, datorită Duhului de viaţă care locuieşte în mine şi care l-a 
înviat şi pe Cristos din morţi. Cel ce locuieşte în mine mă înviorează şi îmi dă întotdeauna energie 
divină! Sunt vindecat, încurajat, puternic şi de neclintit, datorită aceleiaşi vieţi din mine. Eu am viaţa, 
natura şi caracterul lui Dumnezeu în mine. Sunt mai mult decât biruitor. Mai mare este Cel care locuieşte 
în mine decât cel care este în lume. Glorie lui Dumnezeu! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! Aleluia! 
 
PROCLAMAŢIA 19 
Eu rămân în Cuvânt şi Cuvântul rămâne în mine, de aceea gândurile, voinţa, planurile şi dorinţele 
mele corespund voii lui Dumnezeu. Declar că sunt sănătos şi întreg. Funcţionez în vindecare divină. 
Boala, lipsurile sau moartea nu au loc în viaţa mea. Cuvântul lui Dumnezeu operează în toate oasele, 
celulele şi fibrele trupului meu. Viaţa veşnică este în mine. Rostesc tărie pentru trupul meu. Sunt întărit 
cu putere glorioasă prin Duhul lui Dumnezeu, în omul dinăuntru. Totul în trupul meu lucrează normal. 
Sistemul meu nervos răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu. Oasele mele răspund la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Mădularele mele sunt întregite în El. Îţi mulţumesc, Tată, pentru viaţa nouă pe care o am 
în Cristos. Am trecut de la moarte la viaţă, de la păcat la neprihănire, de la boală la sănătate. Nevoile 
mele sunt împlinite din belşug în Isus Cristos. Am o viaţă minunată în El. Lucrările mâinilor mele sunt 
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binecuvântate. Harul şi îndurarea Lui mă înconjoară, pentru că Dumnezeu m-a adus într-un loc de 
belşug, prosperitate, pace, bucurie şi sănătate prin Cuvântul şi Duhul Lui. Sunt hotărât să umblu în 
acest adevăr zi de zi în viaţa mea. Îţi mulţumesc, Isuse! Aleluia!  
 Viaţa lui Dumnezeu din mine dizolvă orice umflături, noduli şi tumori, iar puterea şi sănătatea mea 
sunt restaurate. Umflăturile, nodulii şi tumorile nu au nici un drept în trupul meu. Aparţin trecutului, pentru 
că eu am fost eliberat de puterea întunericului. Fiecare organ şi ţesut din trupul meu funcţionează la 
parametrii la care a fost creat. Interzic orice disfuncţie în trupul meu, în Numele Domnului Isus. Tumorile 
nu pot exista în mine. Tată, Cuvântul Tău a devenit o parte din mine. El curge prin sângele meu, în orice 
celulă din trupul meu, restaurând şi transformând trupul meu. Cuvântul Tău este viaţa trupului meu; Tu 
ai trimis Cuvântul Tău şi m-ai vindecat şi de aceea eu sunt vindecat. Sunt întregit din cap până în 
picioare. Aleluia! 
 
PROCLAMAŢIA 20 
Sunt părtaş al naturii divine. Părtăşia divină zilnică este vitală pentru mine. În mintea, duhul şi trupul 
meu se manifestă natura divină a lui Dumnezeu. Această natură divină produce sănătate în trupul 
meu şi odihnă în sufletul meu. Aceasta mă face să trăiesc deasupra principiilor şi influenţelor decăzute 
ale lumii acesteia. Fiind vital conectat la natura lui Dumnezeu, nu există stagnare şi nici stricăciune în 
viaţa mea; mintea mea este împrospătată în fiecare zi cu gândurile lui Dumnezeu, trupul meu este 
vitalizat zilnic şi am o viaţă plină de sănătate.  
 În Numele Domnului Isus, declar că natura divină a Lui este activă în mine şi eu o răspândesc în 
lumea dimprejurul meu. Deşi trăiesc în această lume fizică, eu nu mai fac parte din ea şi refuz să mă 
complac la un nivel mediocru de viaţă. Înconjurat de boală, eu rămân sănătos, întreg şi neatins. În 
mijlocul sărăciei, eu rămân prosper. Când oamenii spun că totul merge în jos, pentru mine toate merg 
în sus. Indiferent de câte boli se descoperă sau apar zilnic, pe mine nu mă vor putea afecta, pentru că 
eu sunt părtaş al naturii divine a lui Dumnezeu! Numele lui Isus este protecţia mea; este Numele mai 
presus de orice Nume! Acest Nume este mai presus de S.I.D.A., de cancer sau de orice fel de anemie 
falciformă. Aleluia! Refuz să fiu o victimă a bolii sau a neputinţei! Ştiu cine sunt! 
 Nu sunt din lumea aceasta; sunt născut de sus, sunt un copil al Dumnezeului Cel Prea Înalt, 
născut din Cuvântul lui Dumnezeu! Nu sunt un om obişnuit! În Numele Domnului Isus! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 21 
Biblia spune în 1 Petru 1:23 că eu am fost născut din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci 
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.  
 Sămânţa este principiul dătător de viaţă prin care organismele se înmulţesc. Eu am fost născut din 
Sămânţa lui Dumnezeu, care este principiul dătător de viaţă dumnezeiesc. 
 Esenţa vieţii lui Dumnezeu şi natura Lui sunt în mine! Slavă Domnului! Sămânţa Lui rămâne în 
mine şi acesta este motivul pentru care refuz să accept boală sau neputinţă în trupul meu. Sunt 
născut din nou dintr-o sămânţă care nu poate putrezi! Am viaţă veşnică! Aleluia! Îţi mulţumesc, 
Doamne Isuse! Ştiu cine sunt! Sunt născut din esenţă dumnezeiască, din divinitate! Sunt plin de 
natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se îmbolnăveşte. Sunt născut din Sămânţa Lui! Refuz să fiu 
bolnav. Refuz să găzduiesc vreo tumoare în trupul meu! Nu permit nici unui fel de viruşi să pătrundă 
în sângele meu! Aceştia mor în contact cu trupul meu, în Numele Domnului Isus, pentru că viaţa lui 
Dumnezeu este în mine! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! 
 Declar că sănătatea este a mea, în Numele lui Isus! Am în mine ADN-ul lui Dumnezeu care curge 
prin sângele meu. Materialul genetic al lui Dumnezeu este în mine. Caracterul Lui, viaţa Lui, principiile 
Lui de comportare, puterea Lui, toate acestea sunt în mine! Glorie Lui! Cum ar putea boala să existe 
în mine? Unde? Cum să aibă ea loc într-un vas unde locuieşte Dumnezeu? Imposibil! Sănătatea este 
a mea! Biruinţa este a mea, în Numele lui Isus! Ştiu cine sunt! Sunt exact la fel ca Tatăl meu Ceresc.  
Voi trăi veşnic, pentru că sunt născut din Sămânţa Lui nepieritoare – Cuvântul Lui care rămâne în 
veac. Sunt mai mult decât un om obişnuit! Îţi mulţumesc, Doamne! Ştiu cine sunt. Aleluia. 
 
PROCLAMAŢIA 22 
Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi 
viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a 
dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20) 
 Viaţa pe care o trăiesc acum nu este continuarea vieţii care a fost crucificată cu Cristos; eu am înviat 
cu El din mormânt cu o viaţă nouă în mine! Sunt mort faţă de păcat şi aceasta înseamnă că sunt mort şi 
faţă de efectele păcatului, în care se include şi boala. Declar că, fiind mort faţă de păcat şi faţă de efectele 
lui, trupul meu nu răspunde la boală! Trupul meu răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 



Biserica Râul Vieţii  Proclamaţii de credinţă – Pastor Chris Oyakhilome 

- 8 - 

Boala nu poate avea succes în trupul meu, deoarece viaţa nouă, a învierii, care este în mine respinge 
boala! Cuvântul spune în 1 Ioan 4:17 că aşa cum este Isus în cer acum, tot aşa sunt eu aici pe pământ. Nu 
voi fi ca El în curând, ci sunt ca El chiar acum! Aşa cum El este glorificat, tot aşa şi eu sunt glorificat! El nu 
se poate îmbolnăvi şi tot aşa, nici eu nu tolerez boala în jurul meu. Eu creez prin cuvintele mele un câmp 
de forţă şi un mediu ambiant de sănătate în jurul meu şi al casei mele. Nici o plagă nu se va apropia de 
casa mea în Numele lui Isus. Eu trăiesc în sănătate zi de zi; trupul meu este templul Duhului Sfânt, este 
cartierul Lui general. Eu am devenit centrul activităţilor îngereşti! Boala nu are loc împrejurul meu. În 
fiecare zi, săptămână, lună şi an, în viaţa mea este sănătate şi biruinţă, în Numele Domnului Isus! Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 23 
Biblia spune în Ioan 15:5 „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.” Aceasta înseamnă că aceeaşi viaţă care 
curge în viţă, curge şi prin mlădiţe; aceeaşi viaţă care curge prin Isus, curge şi prin mine! Viaţa din viţă 
nu este diferită de cea din mlădiţe. Aleluia! Calitatea vieţii pe care o are Isus este aceeaşi calitate de 
viaţă care curge prin mine! Sunt exact ca şi El. Refuz o viaţă mediocră, în Numele lui Isus! 
 Refuz să fiu bolnav şi abătut, în Numele lui Isus! Sunt plin de vitalitate divină. Sunt plin de energie 
divină. Viaţa Lui curge prin sângele meu şi îmi vitalizează toate organele şi ţesuturile din corp. Sunt 
imunizat în mod divin faţă de orice boli şi neputinţe. Nici S.I.D.A şi nici o altă boală nu pot să-şi găsească 
adăpost în trupul meu. Bacteriile şi viruşii nu se pot multiplica în trupul meu, pentru că viaţa lui Isus 
curge prin mine! Celulele sângelui meu se multiplică normal, în Numele lui Isus! Nici un cancer şi nici o 
tumoare nu pot sta în trupul meu! Viaţa lui Cristos este în mine. 
 Viaţa bună, normală şi lungă este a mea, în Numele lui Isus. Sănătatea este a mea, în Numele lui 
Isus. Voi trăi ca să le vestesc bunătatea lui Dumnezeu celor din generaţia mea. Nu voi da înapoi; nu 
voi muri din cauza bolii, este imposibil! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! Sufletul meu prosperă, iar trupul 
meu se simte bine, mintea mea este sănătoasă, în Numele lui Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 24 
Biblia spune în Isaia 33:24 … Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul Ierusalimului capătă iertarea 
fărădelegilor lui.” Sunt o creaţie nouă, am fost născut din nou, în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu locuiesc în 
Sion, în oraşul lui Dumnezeu; de aceea niciodată nu voi mărturisi că sunt bolnav. Partea bolnavă din mine 
a fost îndepărtată. Locuiesc în sănătate; umblu în sănătate divină, toate zilele vieţii mele. 
 Trupul meu răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu la boală. Boala este ceva străin pentru 
trupul meu, în Numele Domnului Isus. Mărturia mea este despre sănătate, pace, prosperitate,  
bucurie. Umblu în binecuvântările lui Dumnezeu. Nu mai recunosc supărarea în viaţa mea, ci merg 
doar înainte şi în sus, în Numele lui Isus. Drumul meu este drumul celui neprihănit; de aceea el va 
străluci tot mai mult până la miezul zilei – Proverbe 4:18. Cu fiecare zi a vieţii mele sunt tot mai tare; 
merg din slavă în slavă, din credinţă în credinţă şi din putere în putere. Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu în mine şi este medicament pentru trupul meu. Nu pot fi vreodată bolnav, pentru că Isus a plătit 
preţul pentru sănătatea mea. Eu umblu în sănătate divină. Sufletul meu prosperă şi aceasta este voia 
lui Dumnezeu şi pentru sănătatea mea fizică, în Numele lui Isus. Am învins boala, l-am învins pe cel 
rău şi am biruit lumea, pentru că Duhul Sfânt locuieşte în mine. În Numele lui Isus. Amin. 
 
PROCLAMAŢIA 25 
Biblia spune în 2 Corinteni 5:7 „… pentru că noi umblăm prin credinţă şi nu prin vedere.” Declar, în 
Numele lui Isus, că eu sunt creştin; de aceea eu umblu prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi nu 
prin ceea ce observ cu ochii mei. Sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt şi am ceea ce Dumnezeu 
spune că am. Iau seama numai la Cuvântul Lui care vorbeşte despre vindecarea şi sănătatea mea, nu 
iau seama la minciunile celui rău, în Numele lui Isus. 
 Declar că mintea mea, trupul meu şi duhul meu funcţionează în stare perfectă, aşa cum au fost 
create de El. Mintea, trupul şi duhul meu sunt în centrul voii lui Dumnezeu pentru viaţa mea. Trăiesc şi 
funcţionez prin ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune. Preamăresc Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa 
mea; Cuvântul Lui domneşte în viaţa mea. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu, aşa 
cum spune Cuvântul în Romani 8:28. Nimic rău nu poate avea succes împotriva mea, pentru că toate 
lucrurile create de El lucrează împreună ca să-mi facă bine şi ca eu să devin ceea ce Dumnezeu a 
hotărât să fiu. 
 Progresul este partea mea, dezvoltarea este partea mea, belşugul este partea mea, vindecarea 
divină este partea mea, în Numele Domnului Isus Cristos. Sufletul meu este înviorat, iar eu umblu în 
binecuvântări. Voi trăi veşnic ca să declar în mod continuu laudele lui Dumnezeu pe pământul celor 
vii, în Numele Domnului Isus Cristos. Amin. 
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