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„Caci noi suntem lucrarea Lui 
si am fost creati in Cristos 
Isus pentru faptele bune pe 
care le-a pregatit Dumnezeu 

mai dinainte, ca sa umblam in 
ele“ (Efeseni 2:10).

D
umnezeu are un scop pentru viata ta; un destin 

pe care El l-a creat pentru ca tu sa-l implinesti. 

Una dintre cele mai mari binecuvantari pe care 

ai putea-o experimenta in viata ta este sa descoperi 

scopul lui Dumnezeu pentru viata ta si sa-l implinesti. 

Unii oameni nu sunt constienti de aceasta si, drept 

rezultat, traiesc o viata goala, fara sens. Altii nu cred ca 

Dumnezeu ar putea avea un plan pentru ei, dar de ce 

sa nu aiba? Doar El ne-a creat pe toti, inclusiv pe tine!

Isus a venit pe pamant pentru un scop speciic pe care 
l-a airmat cu claritate: „Hotul nu vine decat sa fure, sa 
junghie si sa prapadeasca: Eu am venit ca oile sa aiba 
viata si s-o aiba din belsug” (Ioan 10:10). El stia ca nu 
a venit in lume doar ca sa priveasca in jur si sa moara; 

intreaga Lui viata a reprezentat implinirea unui scop - 

sa aduca mantuire si viata pentru toti oamenii. El a trait 

si a implinit voia Tatalui. Intr-o mentionare profetica cu 

privire la Isus, pasajul biblic din Evrei 10:7 airma: „… 
Iata-Ma, (in sulul Cartii este scris despre Mine), vin sa 
fac voia Ta, Dumnezeule!”

Multi oameni traiesc o viata plictisitoare, lipsita de 

inspiratie, fara vreun sens al scopului. Te-ai nascut 

pentru un scop si este important sa iti descoperi scopul 

in viata, la fel ca Isus. Poate ca te intrebi: „Dar cum sa 
cunosc voia Tatalui? Cum sa stiu care este scopul Lui 

pentru viata mea?” Pentru a ala raspunsurile la aceste 
intrebari, trebuie sa intelegi mai intai ce inseamna 

cuvantul „scop.” Scopul este o idee sau o tinta pastrata 
in minte spre care sunt indreptate eforturile cuiva. Este 

o intentie deinita; obiectul sau motivul pentru care ceva 

exista sau este facut.

Daca esti nascut din nou, voia Tatalui si planul Lui 

pentru viata ta nu ar trebui sa ie un mister pentru tine. 
In Ioan 20:21, Domnul a zis: „Pace voua! Cum M-a 
trimis pe Mine Tatal, asa va trimit si Eu pe voi!” Prin 

urmare, acesta este scopul tau acum; ai fost trimis sa 

atingi toti oamenii cu Evanghelia vietii. In ziua in care ti-

ai dat inima lui Cristos, El ti-a dat modul Lui de gandire 

si te-a facut un izbavitor, asa cum este El.

Mai mult, voia, natura si scopul lui Dumnezeu sunt 

descoperite in Cuvantul Lui. El ne-a dat Cuvantul Sau 
pentru a ne calauzi gandirea, planurile si actiunile. De 

asemenea, Il poti intreba cu curaj, iar El iti va spune, 

deoarece El este un Maestru al comunicarii. El iti poate 

vorbi despre scopul Lui pentru viata ta intr-un asa 

limbaj incat vei intelege si te va calauzi din duhul tau 

in viata pe care El a planiicat-o pentru tine ca sa o 
traiesti. Pe masura ce meditezi la acele cuvinte si faci 

acele lucruri care Ii sunt placute, ramanand in partasie 

cu Duhul Sfant, planul lui Dumnezeu pentru viata ta ti 
se va clariica.

Asadar, traieste-ti intreaga ta viata in urmarirea 

acestui scop; ii pasionat de intronarea Imparatiei lui 
Dumnezeu in inimile oamenilor si de extinderea ei pana 

la marginile pamantului. Astfel, viata ta va avea un nou 

sens. Chiar astazi daruieste-I-te cu totul Domnului si 

lasa ca viziunea divina sa Ii aduca slava. Exprimarea 

neprihanirii Lui sa ie pasiunea ta, scopul tau zilnic si 
astfel vei experimenta adevarata bucurie in viata.
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„O Doamne Dumnezeule, vin la Tine in Numele lui Isus. 

Cred ca Dumnezeu L-a inviat din morti si marturisesc cu 

gura mea ca Isus Cristos este Domnul vietii mele incepand 

de astazi. Primesc prin credinta stergerea pacatelor mele. 

Chiar acum, in Numele lui Isus Cristos, primesc viata 

vesnica in duhul meu. Sunt nascut din nou!”

Daca tocmai ai spus aceasta rugaciune, te rugam sa trimiti 

un email pe adresa feedback@enterthehealingschool.org. 

Dumnezeu sa te binecuvanteze.

Daca vrei sa Il faci pe Isus Domnul vietii tale, rosteste 

aceasta rugaciune, crezand din toata inima: 
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I
ti poti imagina cat de rau trebuie să mearga lucrurile astfel incat sa iti doresti sa nu se i nascut 
copilul tau? Aceasta era starea in care Precious Khumalo se ala. Fiica ei, Lindo Chukwukere, 
era un copil nefericit. Deja cand avea 9 luni, plangea aproape fara incetare de la cinci luni. 

Suferind de hidrocefalie, capul lui Lindo era de doua ori mai mare decat normal, deoarece luide 
se acumulau in capul ei. Aceasta i-a afectat cresterea si dezvoltarea si lui Precious i s-a zis ca 

iica ei cel mai probabil nu va merge niciodata.

Avand un copil care necesita atentie si ingrijire medicala tot timpul, viata lui 

Precious a fost afectata in multe moduri. Ea a incercat tot ceea ce a putut 

pentru a-si ajuta copilul, dar fara niciun folos; traia in auto-compatimire si in 

depresie, invinuindu-se pentru conditia copilului. 

Atunci cand Precious a auzit de Scoala de vindecare, aceasta a reprezentat 
o speranta si o lumina in intuneric, in locul disperat in care se ala. A adus-o 
pe Lindo la Scoala de vindecare cu o dorinta adanca de a o vedea vindecata 
de puterea lui Dumnezeu. 

Precious isi spune povestea de viata: „Lindo s-a nascut normal, dar la varsta 
de patru luni, a inceput sa planga neintrerupt. Am observat ca nu mai arata 

normal, deoarece capul ei se tot marea. Aceasta a continuat asa ca m-am 

dus la doctor cu ea; dupa ce a consultat-o, doctorul mi-a spus a doua zi 

ca problema a fost cauzata de apa acumulata in craniu. Apa trebuia sa ie 
drenata, asa ca am fost indrumata la un spital mai mare pentru operatie. 

Inainte sa inceapa sa planga neintrerupt si inainte de operatie, Lindo invatase 

sa sada si putea raspunde la sunete. Acum avea noua luni, ceea ce insemna 

ca ar i trebuit sa poata sa stea in sezut si sa se tina de obiecte. Si cand ii 
dai jucarii care fac zgomot, ar trebui sa acorde atentie. Dar din cauza starii 

de sanatate, nu putea face nimic din toate acestea, nici macar capul nu si-l 

putea intoarce. Tot ceea ce facea era sa planga.

„Dupa operatie, doctorul care facuse operatia mi-a zis ca a mers bine, dar nu 
putea promite nimic. Mi-a zis sa ma astept la faptul ca iica mea nu va putea 
merge deoarece lichidul ii afectase maduva spinarii. Cand am auzit aceasta, 

am inceput sa plang acolo la spital. L-am intrebat pe Dumnezeu de ce i-ar 

face una ca aceasta copilului meu la o asa varsta. Eram trista.

„Eram mama singura si imi pierdusem si slujba deoarece trebuia sa stau 
acasa sa am grija de iica mea. Ce urma sa fac cu acest copil? Ma intrebam 
de ce mi-a dat Dumnezeu acest copil si ma invinuiam ca am avut-o. Mai 

aveam un iu, si ma gandeam ca ar i fost mai bine sa nu i avut acest copil 
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decat sa sufere atata. Plangeam mult cand ma 

gandeam la situatie. Plangeam de iecare data 
cand ma uitam la ea; niciodata nu se misca 

indiferent de pozitia in care o puneam, nu putea 

face nimic singura. Cand ii era foame, nu putea 

nici macar sa apuce sticla pe care o puneam 

langa ea. Trecusera deja mai mult de doi ani de 

cand era in aceasta situatie.”

Aceasta era o situatie diicila pentru Precious 
si pentru micuta Lindo, dar timpul de suferinta 

curand avea sa ajunga la sfarsit. Intr-o zi, un 

vecin i-a spus lui Precious despre Scoala de 
vindecare si ea a crezut ca acesta va i sfarsitul 
tuturor problemelor ei. Ea a zis: „Cand am ajuns 
la Scoala de vindecare am vazut multi oameni cu 
situatii diferite care au fost vindecati. Marturiile lor 

mi-au dat credinta, am vazut ca problema mea 

era mai mica decat a altora. Am devenit foarte 

bucuroasa si nerabdatoare, deoarece eram 

pregatita pentru ca omul lui Dumnezeu, Pastorul 

Chris, sa vina.”

„Cand a intrat in sala, toti sareau si se bucurau pe 
masura ce omul lui Dumnezeu se ruga pentru cei 

bolnavi. Am simtit bucurie in inima mea, deoarece 

Lindo urma sa umble, in ciuda rapoartelor 

medicale primite. Omul lui Dumnezeu a ajuns in 

fata mea si deja ma bucuram atat de mult incat 

nu stiu cand am cazut. Cand m-am ridicat, cineva 

mi-a dat-o pe iica mea si am putut simti ungerea 
in ea. Am stiut ca fusese vindecata!”

Acum Lindo este o expresie a miraculosului si 

povestea ei poarta marturia harului maret al lui 

Dumnezeu si a dragostei Lui care nu inseala. 

Acum, in varsta de sase ani, Lindo este vie si 

nevatamata, complet vindecata, foarte inteligenta, 

merge fara ajutor si este libera sa aiba o copilarie 

normala. Ea este acum o sursa de bucurie si de 

uimire pentru toti cei care o cunosc.

Precious, foarte fericita, descrie viata incepand cu 

acea zi: „Dupa Scoala de vindecare, cand ne-am 
intors acasa, o minune mare i s-a intamplat iicei 
mele. Intr-o zi, puneam hainele la uscat afara 

cand am auzit-o plangand. Am intrat in casa si am 

gasit-o la usa; am fost uimita de modul in care 

a ajuns acolo deoarece nu se miscase niciodata. 

Am pus-o inapoi in pat, departe de perete si ea a 

venit singura la mine. Nu mai plangea.

A inceput sa stea in picioare singura. Dupa trei 

luni de la Scoala de vindecare, iica mea a inceput 
sa mearga normal!

„Cand m-am intors la spital pentru un control, 
ei se asteptau sa ma vada purtand-o in brate 

ca de obicei. Dar de data aceasta, o tineam de 

mana. Doctorul nu s-a uitat la ea deoarece a 

crezut ca este un alt copil. M-a intrebat de Lindo 

si i-am aratat-o. S-a uitat atent, dar nu si-a putut 
crede ochilor. A spus: „Lindo nu poate merge! Va 
trece mult timp pana va merge, daca va merge 

vreodata.” Radeam si Lindo l-a strigat pe doctor. 

Doctorul a fost surprins, a controlat-o si nu a mai 

gasit acumulare de lichide. M-a intrebat de unde 

vin si i-am povestit cum acest miracol a venit in 

viata mea.

„Am putut sa lucrez din nou deoarece iica mea 
fusese vindecata si am gasit o slujba mai buna 

decat cea pierduta. Acum au trecut trei ani de 

cand copilul meu a fost la Scoala de vindecare; 
nu mai are niciun fel de boala, ea merge la 

clinica doar pentru controalele programate, nu 

pentru vreun tratament. Fiica mea nu se mai 
imbolnaveste. Ea poate sa faca tot ceea ce face 

un copil de varsta ei. Ea este foarte desteapta si 

a invatat deja sa vorbeasca mai multe dialecte din 

Africa de Sud. Lindo este un copil fericit acum, se 
joaca cu alti copii. Nu mai vrea sa ie purtata in 
brate; ii place sa mearga pe jos, chiar daca este 

o distanta lunga.

„Le multumesc partenerilor Scolii de vindecare! 
Va multumesc pentru toata munca voastra, 
deoarece voi purtati responsibilitatile ca noi sa 

putem veni la Scoala de vindecare fara a plati 
un ban. Iti multumesc, omule al lui Dumnezeu, 

pentru ca te lasi la dispozitia lui Dumnezeu; ie ca 
tu sa continui sa faci aceasta lucrare, in Numele 

lui Isus.”

„Cel mai mult Ii multumesc lui Isus, deoarece 
copilul meu merge. Este o minune mare pentru 

mine si mi-am zis ca pentru tot restul vietii Il voi 

sluji pe Dumnezeu. Cu El, nimic nu este imposibil.”

Vizitati www.enterthehealingschool.org pentru a 
va inregistra la urmatoarea Sesiune de toamna a 
Scolii de vindecare 2019.
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Seminarul global despre credinta de a face minuni editia 2018 

a marcat un timp special de intalniri divine pentru toti cei care 

au participat. La acest program memorabil au participat peste 

3,000,000 de oameni din o suta cincizeci de tari de pe toate cele 

cinci continente.

A fost un eveniment plin de culoare, de manifestari glorioase ale 

puterii lui Dumnezeu si de alte binecuvantari, incluzand sesiuni 

extraordinare de partasie, rugaciuni si marturii. Invitati speciali 

au imbogatit participantii cu mesaje motivationale de credinta, de 

vindecare, de sanatate divina si de mentinere a stilului de viata 

sanatos. Ei au fost de altfel incurajati sa ramana fermi in credinta si 

sa depinda de eicacitatea Cuvantului lui Dumnezeu.

In sesiunile speciale de talk-show, pe masura ce au ascultat cativa 
ambasadori ai Scolii de vindecare discutand despre reusitele lor in 
lucrare de cand fusesera vindecati, participantii au fost inspirati sa 

realizeze si ei o diferenta in jurul lor prin propriile lor marturii.

Printre mai multe marturii fascinante a fost aceea a Elzei Gil, o femeie 

sclipitoare si vioaie de 65 de ani, care venise la Scoala de vindecare 
simtindu-se izolata si frustrata, fara posibilitatea de a comunica din 

cauza pierderii auzului. Dumnezeu a intalnit-o in nevoia ei; auzul ei a 

fost restaurat si trupul ei intregit atunci cand ea a primit o impartasire 

speciala de la omul lui Dumnezeu. Acum, Elza marturiseste in auzul 

tuturor despre experienta ei extraordinara la Scoala de vindecare: 
„Nu era niciun tratament impotriva pierderii auzului, astfe incat urma 
sa traiesc asa pentru tot restul vietii mele. Dar cand am venit la 

Scoala de vindecare, auzul meu a fost restaurat total intr-o clipita!”

Cu credinta inlacarata de Cuvantul lui Dumnezeu si de marturii, 
multi au fost gata sa isi primeasca partea de binecuvantare in timpul 

segmentului special de slujire si multi care au avut probleme de 

sanatate s-au facut bine. 

Participantii au fost binecuvantati si mai mult cand au urmat rugaciuni 

speciale si declaratii profetice, care proclamau sanatate si victorie 

pentru iecare. Ce timp plin de slava!
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P
rintre alte functii, spatele tau ofera suport, miscare si lexibilitate pentru tot corpul. Spatele este o structura 
mare care coboara din spatele capului pana la solduri. Este usor sa-ti suprasoliciti spatele, deoarece face 
asa multe pentru tine, iar o durere mica poate cauza un mare discomfort. Este imperios necesar sa ai grija 

de spatele tau. Mai jos sunt cateva sfaturi pentru a te ajuta:

1. Ridica in mod corect: Atunci cand ridici obiecte, (a) 
estimeaza greutatea obiectului din ochi; cere ajutor daca este 
prea greu, (b) stai aproape de obiect si indoaie genunchii, 
nu spatele, (c) intoarce-te cu tot corpul cu greutatea, mai 
degraba decat sa te rasucesti, pe masura ce o ridici, si (d) 
stai drept intimp ce tii obiectul.

2. Dormi corect: Redu presiunea de pe spatele tau dormind 
pe o parte, nu pe burta sau pe spate. Investeste in saltele 
mai bune si in perne, in special in cele care promoveaza o 
aliniere corecta a gatului si a spatelui.

3. Intinde-ti coloana: Intinde-te pentru a mentine muschii 
gatului si spatelui activi si lexibili si de asemenea pentru a 
reduce riscul de afectiuni ale spatelui.

4. Exerseaza: Mersul pe jos, mersul pe bicicleta, inotul si 
cateva exercitii de rutina ajuta la prevenirea durerilor de 
spate etc. Cele mai bune rutine de antrenament ar trebui sa 
combine exercitiile aerobice cu cele de intindere a coloanei 
si de fortiicare.

5. Lucreaza in mod inteligent: Mentine un spatiu de lucru 
sanatos si ergonomic. Potriveste instrumentele cu care 
lucrezi si echipamentul pentru a-ti intampina nevoile. 
Investeste intr-un scaun care sa iti sustina partea inferioara 
a spatelui. Ia pauze scurte cu regularitate pentru a te ridica si 

a te intinde, deoarece ramanerea in aceeasi pozitie pentru o 
perioada prelungita slabeste muschii spatelui.

6. Mentine o greutate normala: Supraponderabilitatea sau 
obezitatea pot cauza deformari ale spatelui. Asa ca, acesta 
este inca un motiv sanatos pentru a urmari in mod deliberat 
alegerile de viata care inluenteaza greutatea ta. 

7. Hidrateaza-te: Cand bei multa apa aceasta ajuta la 
elasticitatea si lexibilitatea tesuturilor, in timp ce deshidratarea 
poate duce la contractarea discului intervertebral si la 
apartitia durerilor de spate sau a altor situatii.

8. Fii atent: Nu minimaliza durerile de spate, pentru ca tind sa 
se inrautateasca in timp daca sunt ignorate. Nu exercita prea 
multa presiune pe spatele tau si nu te trata singur pentru a 
usura simptomele.

9. Mentine mereu o pozitie corecta: Cand mergi, mentine o 
postura dreapta. Foloseste un scaun bun pentru a-ti sustine 
spatele si coloana vertebrala inferioara atunci cand stai jos, 
si mentine dispozitivele mobile la nivelul ochilor pentru a 
reduce presiunea asupra gatului si a spatelui.

10. Fii precaut: Evita rasucirile spatelui atunci cand speli pe jos 
sau aspiri. Stai pe un suport mic sau ingenuncheaza atunci 
cand cureti in baie partile inferioare. Ia pauze frecvente 
atunci cand te apleci pentru o indeletnicire mai lunga.
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D
eseori cand primesti o minune 

sau un Cuvant de la Dumnezeu, 

vrajmasul va incerca sa te insele si 

sa te jefuiasca de ceea ce ai primit. 

Dar trebuie sa-ti mentii marturia indiferent 

cat de grele sunt situatiile. Refuza sa te temi 

si pastreaza-ti marturia.

Nu conteaza cu ce te-au diagnosticat 

doctorii: refuza sa te temi; continua sa 
ramai in Cuvantul lui Dumnezeu si declara 

vindecare si sanatate divina. Unii crestini 

se ala intr-o situatie in care, dupa ce au 
marturisit o minune sau o profetie primita de 

la Domnul, totul pare sa se intoarca pe dos. 

Aceleasi simptome pe care le experimentau 

se intorc si devin mai severe. Este un atac al 

vrajmasului, care testeaza increderea ta in 

ceea ce Dumnezeu a facut in viata ta. In astfel 

de momente, ceea ce trebuie sa faci este 

sa-ti mentii declaratia de credinta. Continua 

sa proclami Cuvantul lui Dumnezeu. Refuza 

sa le permiti acelor simptome sa-ti fure 

sanatatea care este deja a ta.

Nu te indoi de Cuvantul lui Dumnezeu. 

Credinta puternica nu renunta; ci isi mentine 

declaratia. Schimba orice situatie disperata 
prin cuvinte pline de credinta. Indiferent care 

sunt incercarile, ramai neclintit si pastreaza 

Cuvantul lui Dumnezeu in gura ta. Mediteaza 

asupra Cuvantului lui Dumnezeu si continua 

sa-l rostesti, iar schimbarea se va produce.

„Insa iindca avem acelasi duh de credinta, potrivit 
cu ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea am 

vorbit!» si noi credem, si de aceea vorbim” (2 
Corinteni 4:13).

PROCLAMATII
Ma adresez trupului meu in Numele lui Isus Cristos si declar ca orice 
ibra a iintei mele asculta Cuvantul lui Dumnezeu si raspunde la el. 
Mintea mea, inima mea, pielea mea si oasele mele, toate organele 
din trupul meu raspund la Cuvantul lui Dumnezeu. Sunt increzator ca 
locuiesc in sanatate divina in iecare zi.

Planurile adversarului cu privire la sanatatea mea nu vor avea succes 
sau efect deoarece sunt nascut din Dumnezeu. Am biruit toate 
lucrarile vrajmasului. Am pace inauntrul granitelor mele si sanatatea 
din mine se raspandeste asupra celor cu care intru in contact.

Mai mare este cel ce este in mine decat cel ce este in lume. Refuz 
sa ma tem! Merg prin credinta si nu prin vedere. Refuz sa iu clintit 
de vreun simptom care ar putea sa apara. Am viata nepieritoare a lui 
Dumnezeu in mine, care ma abiliteaza sa umblu continuu in sanatate 
divina si in putere. Slavit sa ie Dumnezeu in veci de veci!

Declar ca sunt intregit, sunt intarit fata de orice boala, afectiune, sau 
inirmitate si sunt mentinut in sanatate divina. Cuvantul lui Dumnezeu 
vitalizeaza trupul meu muritor; aceasta este mangaierea mea. 
Sanatatea mea inloreste zilnic deoarece puterea lui Isus Cristos 
actioneaza incontinuu in mine.

Cuvantul lui Dumnezeu, care este sursa vietii mele, traieste si 
actioneaza in mine si astazi! Experimentez puterea de transformare 
a Cuvantului lui Dumnezeu in sanatatea mea, in inantele mele, in 
familia mea si in tot ceea ce ma priveste; viata mea este imbunatatita 
astazi si intotdeauna prin puterea Cuvantului lui Dumnezeu. Amin.

Cuvantul lui Dumnezeu este sursa vietii mele si traieste activ in 
mine si astazi. Experimentez puterea de transformare Cuvantului in 
sanatatea mea, in inantele mele, in familia mea si in tot ceea ce 
ma priveste. Traiesc in victorie absoluta asupra bolii si a saraciei. 
Nicio arma faurita impotriva mea nu va prospera deoarece traiesc in 

Cristos.



Pentru mai multe informatii despre Scoala de vindecare sau pentru a iti impartasi marturia cu privire la 

aceasta revista, te rugam sa trimiti un email la info@enterthehealingschool.org 

SAU CONTACTEAZA CEA MAI APROPIATA ADRESA
AFRICA DE SUD

Christ Embassy Healing School
303 Pretoria Avenue

Cnr. Harley and Bram Fischer,
Randburg, Gauteng

P. O. Box 323,
Randburg 2125

Tel: +27 11 326 2467
 +27 799 675 852
 +27 799 675 853

NIGERIA

Christ Embassy Healing School
21/23 Ize Iyamu Road,

Ikeja, Lagos
P. O. Box 13563, Ikeja, Lagos
Tel: +234 808 684 4104
+234 808 027 2995
+234 808 678 3344

REGATUL UNIT AL MARII 

BRITANII

Believers’ Loveworld
Unit C2 Thamesview Business 
Centre Barlow Way, Rainham
RM 13 8BT
Tel: +44(0)1708556604

SUA

Christ Embassy International, 

Believers’ LoveWorld, USA
4237 Raleigh Street
Charlotte, NC  28213

www.enterthehealingschool.org/imagazine


