„Dumnezeu a facut cei doi mari luminatori, si anume: luminatorul cel mai mare ca sa stapaneasca
ziua, si luminatorul cel mai mic ca sa stapaneasca noaptea; a facut si stelele” (Geneza 1:16).

I

n Scriptura, lumina simbolizeaza adevarul. Precum cei doi
mari luminatori creati (soarele si luna), unul mai mare decat
celalalt, tot asa exista adevaruri mai mari si adevaruri mai
mici care ne sunt revelate in Cuvantul lui Dumnezeu. Nu toate
adevarurile minunate revelate in Evanghelie au acelasi rang;
unele sunt mai mari decat celelalte. Dorinta ta ar trebui sa
ie sa functionezi mereu in revelatia adevarurilor superioare.
Studierea vietii Domnului Isus iti va arata clar cum sa umbli in
adevarurile superioare ale Cuvantului lui Dumnezeu.
Vindecarea divina, de exemplu, este un adevar si o
binecuvantare de la Dumnezeu; este minunat sa stii ca
indiferent de natura bolii, poti primi vindecare. Dar exista
un adevar si mai mare, care consta in faptul ca poti trai in
sanatate divina zilnic; vorbesc despre o stare in care esti imun
la boli, la afectiuni si la inirmitati – neavand nevoie niciodata
sa ii vindecat.

Duhul lui antichrist se refera la cel rau si la activitatile lui
in aceasta lume. Conform lui Ioan, originea noastra este
divina, am fost facuti campioni si avem autoritate asupra
diavolului si a circumstantelor vietii.
Insa calitatea vietii pentru multi crestini este in antiteza cu
ceea ce descrie Biblia. Multi dintre ei se ala in situatii diicile;
unii ie sunt bolnavi, ie traiesc cu inirmitati in trupurile lor, in
timp ce unii sunt fara servicii sau cu provocari inanciare. Lor,
problemle le sunt mai reale decat viata glorioasa despre care
vorbeste Biblia. Si asa, timpul lor de rugaciune se iroseste in
a-I spune lui Dumnezeu despre multitudinea problemelor lor.
Situatia lor ne aminteste despre orbul care nu vedea decat
intuneric.

Eliberarea este de asemenea un adevar mare, dar trairea
in protectie divina este un adevar si mai mare. Decat sa tot
intri in incurcaturi pentru ca Dumnezeu sa te izbaveasca din
ele, mai bine umbli in protectie divina – Dumnezeu te pazeste
complet de orice rau. Acesta este un adevar superior; este
revelatia prin care trebuie sa traiesti.

Trebuie sa intelegi ca Dumnezeu este ca un munte; cu cat
esti mai departe de munte, cu atat pare mai mic; cu cat esti
mai aproape, cu atat pare mai mare. Daca neglijezi relatia
cu Dumnezeu si Cuvantul Lui, problemele acestei vieti te vor
coplesi si te vor trage in jos. Dar daca iti concentrezi atentia
la Cuvantul lui Dumnezeu, indiferent de circumstante, vei
avea victorie in tot ceea ce faci (Ieremia 17:7-8). Aceasta este
viata noii creatii; aceasta este identitatea pe care ti-a dat-o
Dumnezeu.

In 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Caci daca este cineva
in Cristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata
ca toate lucrurile s-au facut noi.” Scriptura se refera la
omul care este nascut din nou. Aceasta creatie noua este
un nou tip de om, o noua rasa, care nu a mai fost inainte.
Ioan ne spune ceva frumos despre aceasta noua rasa
in 1 Ioan 4:4: „Voi, copilasilor, sunteti din Dumnezeu (Ii
apartineti lui Dumnezeu; …); si i-ati biruit (pe cei condusi
de duhul lui anticrist), pentru ca Cel ce este in voi este mai
mare decat cel ce este in lume” (parantezele adaugate).

Prin urmare, daca vrei sa traiesti viata extraordinara si
minunata pe care o ai in Cristos, indreapta-ti atentia asupra
Cuvantului lui Dumnezeu si acorda cea mai mare prioritate
partasiei cu Duhul Sfant. Atunci cand intelegi ca viata ta este
ascunsa cu Cristos in Dumnezeu (Coloseni 3:3), si ca in El ai
viata, miscarea si iinta (Faptele Apostolilor 17:28), nu te vei
mai gandi la izbavirea din necazuri, ci vei constientiza adevarul
superior al protectiei divine, stiind ca nimic nu te poate vatama
(Luca 10:19). Asadar, pune in aplicare Cuvantul lui Dumnezeu
in viata ta, deoarece Cuvantul Lui este adevarata lumina.
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If you want to make Jesus Christ the
Lord of your life, then say this prayer,
believing with all your heart:
„Doamne Dumnezeule, vin la Tine in
Numele lui Isus. Cred ca Isus Cristos este
Fiul Dumnezeului cel viu. Cred ca Dumnezeu L-a inviat din morti si marturisesc cu
gura mea ca de astazi inainte Isus Cristos
este Domnul vietii mele. Primesc prin
credinta, stergerea pacatelor mele. Chiar
acum, in Numele lui Isus Cristos, primesc
viata vesnica in duhul meu. Sunt nascut
din nou!”

Revista Scolii de vindecare este publicata de Scoala de vindecare.
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea totala sau partiala fara consimtamantul scris este
interzisa.
ISSN 1597 – 0833

Daca ai rostit aceasta rugaciune pentru
prima data, te rugam sa trimiti un email la
feedback@enterthehealingschool.org.
Dumnezeu sa te binecuvanteze.

akudzwa Karimazondo avea 19 ani si avea planuri de
viitor. Avea toata viata inainte. Apoi totul s-a schimbat
cand el a inceput sa constate simptome ciudate in trupul
lui. Stiind istoricul medical al familie lui, avea idee despre ce ar
putea i vorba, dar era totusi prea tanar. Sigur, el mai avea timp.
Dar simptomele persistau, asa ca s-a dus la spital, sperand
macar pe jumatate ca era vorba despre altceva.

T

Insa cand a ajuns la spital, diagnosticul a fost cel de care se
temea. Avea diabet de tipul 1. A fost pus imediat pe injectii cu
insulina si a primit multe instructii care sa-I ghideze activitatile
zilnice daca voia sa evite crizele. „Mi s-a spus ca nu pot
consuma deloc zahar. Daca glicemia era prea ridicata, riscam
sa intru in coma si daca era prea scazuta puteam sa lesin,” a
spus Takudzwa.
Avand in vedere gravitatea bolii, de acum era imposibil ca
Takudzwa sa mai traiasca o viata normala. Nu mai putea
sa manance in oras, deoarece iecare masa trebuia sa ie
planiicata si echilibrata. In ciuda atentiei sporite in alimentatie
si in exercitiile de miscare, tot au aparut complicatii din cauza
greselilor in administrarea insulinei. Printre acestea se numarau
si retinopatia diabetica ci cetoacidoza diabetica (CAD) care
poate provoca coma diabetica si chiar deces. „Am fost internat
la reanimare din cauza cetoacitodezi CAD, ceea ce insemna
ca din cauza lipsei de insulina, organismul meu descompunea
grasimi care se transformau in acizi toxici in exces,” povesteste
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el.
Timp de doi ani, Takudzwa s-a luptat cu multe simptome, iar
ce starea lui se deteriora tot mai mult. Devenise subnutrit
din cauza lipsei de pofta de mancare si a deselor varsaturi.
Oboseala, insomnia, transpiratiile reci, crizele de nervi, durerile
si schimbarile bruste de dispozitie faceau parte integranta din
zilele lui. Lua toate medicamentele prescrise, dar nu ajutau prea
mult. „Trebuia sa iau cam 10 tablete si sa imi fac 4 injectii in
iecare zi, dar durerea nu ma parasea,” isi aminteste el.
Viata lui Takudzwa se schimbase cu multe intorsaturi nedorite.
Aceasta l-a afectat emotional si psihic, astfel ca a devenit din
ce in ce mai izolat: „Atunci cand nivelul zaharului din sange
era anormal, deveneam agresiv si paranoic. Emotional era
epuizant si frustrant. Am devenit mai rezervat si m-am retras din
viata sociala deoarece aveam o teama continua ca ceva se va
intampla si voi avea nevoie de cineva care sa aiba grija de mine.
Mereu am vrut sa urmez o cariera in sport, dar se parea ca asa
ceva nu se va mai intampla. Viata in acea situatie era foarte
grea deoarece abia puteam merge si abia ma puteam mentine in
stare constienta. Cand ma uitam in oglinda, plangeam. Simteam
ca trupul meu se da batut si, usor, am inceput si eu sa renunt la
mine insumi.” In acel moment din viata, Takudzwa a alat despre
Scoala de vindecare. Inspirat de marturiile si de rapoartele
slavei pe care le-a auzit, a fost convins ca scoala aceasta va
pune capat problemelor lui. Din declaratiile sale, a venit la

Scoala de vindecare deoarece a crezut ca Dumnezeu avea
planuri pentru el; „El nu m-a adus pe lume sa traiesc o viata
de boala si de inirmitate.”
In ciuda starii deplorabile in care se ala, Takudzwa a
venit cu inima plina de credinta si cu mari asteptari pentru
un miracol. Amintindu-si despre intalnirea lui speciala cu
puterea infailibila a lui Dumnezeu la Scoala de vindecare,
Takudzwa spune: „La serviciul special de vindecare, am
vazut cum se produceau miracole, chiar inainte ca omul lui
Dumnezeu sa ajunga la mine. Pe masura ce el se apropia,
nu pot descrie exact, dar simteam ca vine ceva, puteam
simti lanturile cum se rup si intunericul cum ma paraseste.
Iar atunci cand Pastorul Chris si-a pus mainile peste mine,
jocul s-a terminat pentru cel rau. Indiferent ce era rau in
trupul meu, a iesit, iar eu am fost eliberat de boala. Am putut
sa vorbesc cu usurinta, am inceput sa mananc orice si sa
stralucesc de sanatate si de vitalitate.”
Vindecat si intregit, Takudzwa s-a reintors de atunci la o
viata normala. El vorbeste despre ceea ce poate sa faca din
nou si despre importanta acestui extraordinar miracol din
viata lui: „Vindecarea mea a fost absoluta si mi-a schimbat
viata. Sunt fericit ca nu am mai fost la spital de peste un
an; nicio boala si nicio medicatie. M-am intors la scoala, fac
sport, si cant; viata mea are din nou sens. Aceasta marturie
inseamna foarte mult pentru mine deoarece am vazut
dragostea lui Dumnezeu in viata mea, si le-am spus si altora
sa creada in El pentru ca viata lor sa nu mai ie ca inainte.
Vindecarea mea a facut-o pe mama sa zambeasca din nou
si sunt foarte bucuros. Atunci cand am primit acest miracol,
a fost ca si cum amandoi am revenit la viata.”
Takudzwa le multumeste celor ce au facut acest miracol
posibil: „As vrea sa ii multumesc omului lui Dumnezeu
pentru ca mi-a schimbat viata. Multumita dumneavoastra,
sunt unde trebuie sa iu cu Dumnezeu. Acum sunt in sfarsit
focalizat pe cararea pe care ar i trebuit sa iu toata viata.
Si voua partenerilor, va multumesc pentru tot ceea ce
faceti. Continuati sa sustineti aceasta lucrare, astfel incat
sa schimbati lumea din ce in ce mai mult, pana cand toti
isi vor primi vindecarea si vor umbla in sanatate divina si in
bunastare.”
In inal a mai avut de spus cateva cuvinte pentru cei care
au nevoie de acest pas al credintei pentru a obtine victoria
asupra bolii – respectiv pentru cei care vor dori sa participe la
urmatoarele sesiuni ale Scolii de vindecare: „Va incurajez sa
veniti la Scoala de vindecare si sa iti vindecati deoarece stiti
ca viata voastra are nevoie de o schimbare in bine. Oricine
vine aici invata sa cucereasca tot ceea ce isi propune.”
Viziteaza site-ul www.enterthehealingschool.org pentru
a ala cum poti participa la sesiunile Scolii de vindecare.
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m slujba de pastor senior la New Covenant Fellowship Family Worship Center
(Centrul de inchinare Familia Partasiei Noului Legamant) din Richmond, Virginia,
SUA. Suntem parteneri cu Pastorul Chris si cu misiunea Christ Embassy. Am
participat la programul de vizitare al lucratorilor de cateva ori dar si la alte programe si
conferinte cu Pastorul Chris, deoarece el este o mare sursa de inspiratie. Nu pot sa spun
cat de recunoscatoare sunt ca pot i partasa la aceasta lucrare a omului lui Dumnezeu. Il
numesc un Apostol al natiunilor deoarece simt ca lucrarea lui are insarcinarea sa aduca
trupul lui Cristos impreuna.

A

“

Atunci cand
Pastorul
Chris si-a pus
mainile peste
mine, am
primit puterea
de care aveam
nevoie si harul
a crescut in
viata mea.

”

Prima oara am venit la Scoala de vindecare acum sapte ani si de atunci, m-am dedicat
Evangheliei si mai mult, dupa ce am auzit-o predicata de omul lui Dumnezeu, Pastorul
Chris. Nu ma obisnuiesc cu ea niciodata. Intotdeauna exista o noua revelatie si o noua
profunzime in intelegerea Scripturii. Invatatura Pastorului Chris imi inalta duhul. Iar atunci
cand el si-a pus mainile peste mine, am primit puterea de care aveam nevoie si harul
a crescut in viata mea. Acum am un har mult mai mare peste viata mea si sunt uimita
de lucrurile de care sunt capabila sa ma ocup. Am primit abilitate divina prin lucrarea
Pastorului Chris.
Atunci cand ma intorc acasa dupa Scoala de Vindecare, fac ceea m-a abilitat Duhul
Sfant sa fac si experimentez o crestere continua. Am fost inzestrata sa aduc rod bogat si
durabil. Astfel am devenit o minune pentru multi datorita increderii pe care o am in Duhul
Sfant si manifestarii Lui in viata mea, precum si datorita harului intensiicat in care umblu
acum. Reusesc in orice lucrare sunt chemata, prin abilitatea Duhului Sfant. Avem parte
de minuni in biserica. In congregatia unde slujesc are loc o puternica miscare a Duhului
Sfant. Atunci cand ne rugam, obtinem rezultate. Cand ne punem mainile peste bolnavi,
se vindeca; am ajuns sa nu mai avem bolnavi in biserica deoarece cunoastem Cuvantul
lui Dumnezeu asa cum trebuie.
Pentru mine, a da inapoi este ceva foarte important. Inteleg principiul semanatului, in
special in locul de unde primesti. Am decis sa sustin difuzarea mesajului Pastorului Chris
la televiziune, doar pentru a darui o parte din ceea ce am primit. Telespectatorii primesc
impartasirea pe care am primit-o si eu si astfel aceasta continua sa se dezvolte si sa
creasca in Trupul lui Cristos. Ce bine este sa stii ca esti o parte din zidirea si din cresterea
Imparatiei lui Dumnezeu, prin vestirea Evangheliei.
Domnule Pastor Chris, va apreciez. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastra
si stiu ca Domnul va continua sa va creasca, sa va binecuvanteze si sa-Si manifeste
maretul har in viata dumneavoastra. Sunt bucuroasa sa iu martora si partasa la ceea ce
Domnul a facut si face prin slujirea dumneavoastra fata de cei din jur fata de care v-ati
daruit fara rezerve. Va multumesc foarte mult, domnule Pastor. Va iubesc. Dumnezeu sa
va binecuvanteze.
Vreau sa le transmit slujitorilor Evangheliei care citesc aceste randuri:
iecare dar de la Dumnezeu este pentru zidirea Imparatiei Lui. Iar
El v-a trimis deja ajutor pentru orice aveti nevoie. Vizitati site-ul
www.enterthehealingschool.org si vedeti ce face Dumnezeu in lucrarea Pastorului Chris.
Si oriunde v-ati ala, gasiti calea de a veni aici.
Episcop Janice Best
New Covenant Fellowship Family Worship Center (Centrul de inchinare
Familia Partasiei Noului Legamant)
Statele Unite ale Americii.
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ult asteptata Conferinta online de rugaciune a Scolii de
vindecare din februarie 2019 a fost un episod fenomenal.
Destinata pentru rugaciune si mijlocire pentru bolnavi – in
special pentru cei inscrisi la sesiunea de toamna a Scolii de vindecare
din Africa de Sud – aceasta Conferinta de rugaciune a marcat un
moment bun pentru a rescrie cursul vietii multora.

M

Conferinta online de rugaciune a inceput cu momente de inchinare si
cu mesajul special transmis de catre Directorul executiv al corporatiei
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Loveworld Inc. si al Scolii de vindecare, Pastor Deola Phillips.
Subliniind importanta acestui eveniment care a reunit milioane de
participanti din peste doua sute de natiuni, Pastor Deola a spus:
„Lucrarea de vindecare a omului lui Dumnezeu, Pastorul Chris, este
o parte a exprimarii dragostei lui Dumnezeu. Aceasta conferinta este
despre oamenii lui Dumnezeu care se strang in unitate, avand aceeasi
credinta si acelasi scop de a directiona puterea lui Dumnezeu spre
sesiunea de toamna a Scolii de vindecare din Africa de Sud. Astazi,
Isus va i gloriicat si aceasta datorita faptului ca ne-am strans cu totii

sa ne rugam asa cum ne invata Biblia.”
Pastor Deola a recapitulat incredibilul episod din 2018 al Conferintei
de rugaciune si gloria care i-a urmat: „Am facut puterea disponibila
si am vazut un impact extraordinar la sesiune si in lucrarea
Scolii de vindecare de pe tot parcursul anului 2018.” Aceasta a
inspirat participantii din intreaga lume sa anticipeze manifestarea
supranaturalului la editia din 2019. Apoi ea continuat cu un indemn:
„Fiti vigilenti. Ascultati marturiile. Rugati-va. Fiti inspirati si lasati
Duhul Sfant sa faca ceva in viata voastra, pentru voi si prin voi.”
In discutiile care au urmat, distinsa doamna Pastor Deola si alti
cativa pastori seniori de la misiunea Loveworld au vorbit despre
lucrarile minunate si despre marturiile inregistrate la diferite sesiuni
si conferinte ale Scolii de vindecare din 2018. Vorbind despre Scoala
de vindecare, Evanghelistul (Dr) Eddy Owase a spus: „Școala de
vindecare este in plina desfasurare acum, in iecare zi esti inspirat,
revigorat și îmbogățit. Ce se întâmplă acolo este dincolo de vindecare,
omul este intregit in duh, in sulet și in trup.”
Alt subiect discutat a fost impactul Conferintei de rugaciune
anterioare, iar lucratorii au impartasit diverse marturii de mantuire
si experiente minunate relatate de participanti, chiar si dupa ce
programul se incheiase de mult. Pastor Lanre Alabi s-a alăturat
partasiei indemnand audienta: „Credința voastră este extrem de
importantă și conectarea voastră va declansa miracolul altcuiva.”
Doamna Pastor Mary Owase a intarit acest lucru spunând: „Când iti
versi inima inaintea Domnului in mijlocire, primesti revigorare pentru
tine și totodata pentru altcineva.”
Studioul Conferintei de rugaciune a avut parte si de prezenta
unor adevarate „marturii vii” – oameni care au venit special pentru
a impartasi intalnirea lor de neuitat cu puterea de vindecare a lui
Dumnezeu. Erau cei ale caror povesti de credinta triumfatoare au
inspirat inimile celor bolnavi care erau in linia de vindecare sau
care urmareau din sala sau de pe internet. De la atacuri spirituale
la cancer de san, tumori neuroendocrine, boli reumatice de inima,
etc., cei care depuneau marturie nu numai relatau cum si-au primit
vindecarea lor supranaturala la Scoala de vindecare, ci si radiau de
viata si de pasiune pentru Domnul care i-a vindecat si i-a restaurat.
„Scoala de vindecare ramasese singura mea speranta,” spune Ian
Fredman, care a participat la Scoala de vindecare in 2013 si de atunci
se bucura de viata fara limite, fara sa mai aiba de hernie de disc
intervertebrala. Alice Boyer a marturisit cu entuziasm de noua ei viata
si de infuzia de putere de cand a fost eliberata de atacuri spirituale,
dupa ce a fost la Scoala de vindecare. Incurajand participantii sa
faca acel pas al credintei, ea spunea: „Dumnezeu nu vrea sa suferi.
El vrea sa ii sanatos si fericit. Vino la Scoala de vindecare si vei primi
mai mult decat vindecare. Nu ezita.”

Multumirile rasunau cu putere la adresa lui Dumnezeu pentru
lucrarea Lui si pentru toate minunile petrecute la Scoala de vindecare
in 2018. Credinciosi din intreaga lume si-au ridicat vocile si s-au
rugat pentru o logistica perfecta pentru sesiune, pentru transport
facil si har special pentru cei care isi doresc sa participe la sesiune.
Au fost pronuntate binecuvantari speciale pentru partenerii, pentru
personalul angajat si pentru voluntarii de la Scoala de vindecare.
Participantii de asemeneau s-au rugat pentru oamenii bolnavi din
toata lumea ca sa primeasca putere si vindecare in trupul lor. Fiecare
moment de travaliu in rugaciune la Conferinta a fost rasplatit cu note
de victorie si cuvinte de credinta eliberate in taramul spiritual, care
au initiat sezoane de vindecare divina si de sanatate pentru multi
oameni din intreaga lume.
Conferinta de rugaciune a continuat cu momenntul in care lucratorii
au inceput sa mijloceasca special pentru cei care au trimis cereri de
vindecare pentru ei si pentru cei dragi. Ce descarcare de putere s-a
produs cand pastorii au rostit cuvinte de vindecare si de restaurare
pentru cei cu afectiuni la rinichi, la ochi si pentru cei cu diferite
inirmitati!
Au urmat marturii ale minunilor infaptuite de puterea lui Dumnezeu
care s-a raspandit in jurul natiunilor in acel moment. Kelvin din
Statele Unite s-a ridicat din scaunul cu rotile pentru prima data dupa
sase ani de imobilizare din cauza compresiei maduvei spinarii si a
inceput sa umble prin casa. John din Marea Britanie s-a bucurat
deoarece fratele sau, care pana atunci a avut tulburari mentale, a
devenit calm imediat dupa rugaciuni si l-a strigat pe John pe nume
pentru prima oara in sase luni, cerand sa manance. A fost o mare
celebrare pe masura ce umlaturi, dureri si slabiciuni au disparut din
trupul multora care au marturisit aceasta prin intermediul centrelor
de contact. Din Camerun, Leopoldine scrie: „Slava lui Dumnezeu! De
ceva vreme aveam o durere ascutita care pleca din stomac si trecea
prin tot spatele. Dar pe masura ce ne rugam pentru cei ce trimisesera
cereri de rugaciune, am constatat brusc ca durerea disparuse. Ii
multumesc lui Dumnezeu pentru aceasta Conferinta.”
La o saptamana dupa Conferinta, Lloyd din Africa de Sud marturiseste:
„Am o ruda care a avut un atac cerebral si are in jur de saizeci de ani.
Doctorii spuneau ca starea i se tot inrautateste si avea halucinatii tot
timpul. Dar eu m-am invoit in credinta cu participantii la Conferinta
de rugaciune a Scolii de vindecare. Astazi, am alat ca este mai bine
si a fost externat. Este capabil sa faca singur diverse lucruri. Acest
an va i cel mai inalt nivel al manifestarii lui Dumnezeu la Scoala de
vindecare. Il vad deja.”
Multi au raspuns chemarii la altar si au fost propulsati intr-o noua
viata de glorie in Cristos. Duminica, 24 februarie, va ramane ca o
zi memorabilia in istorie, plina de vindecari, de minuni, de mantuire
si de nastere a unor noi sezoane de vindecare si de sanatate prin
intermediul Scolii de vindecare.

Comentand pe marginea catorva marturii extraordinare, Reverendul
Ray Okocha a remarcat importanta Scolii de vindecare astazi.
„Scoala de vindecare este un loc complet unde oamenii primesc
vindecare pentru duh, pentru sulet si pentru trup. Astazi, oamenii au
nevoie de vindecare si este atat de incurajator sa ii vezi primind-o;
este grozav sa vezi minuni in zilele noastre, nu doar pe paginile
Bibliei. Este o bucurie atat de mare.”

Conirmand profețiile și cuvintele de credință rostite la Conferința de
rugăciune a Școlii de Vindecare, sesiunea de toamnă a Școlii de
Vindecare din 2019 a fost o revărsare de har, de lumină și de viață.
Cu iecare zi plină de expresii de dragoste, de putere și de credință,
Numele Domnului continua sa ie proslăvit.

Conferinta a fost impodobita de momente de rugăciune intense
și ierbinti, în care pastori seniori au condus audienta globala in
mijlocire. S-a acumulat putere supranaturala in timpul rugaciunii.

Poti participa si tu la sesiunea de toamna a Scolii de vindecare
editia 2019, din Johannesburg, Africa de Sud, printr-un parteneriat
cu Scoala de vindecare. Viziteaza www.enterthehealingschool.org
pentru detalii.
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ulti nu se gandesc ca ceva atat de usor si comod precum
mersul pe jos ar putea i considerat ca un exercitiu izic. Dar
gresesc. In ultimul timp, viata cotidiana a devenit destul
de alerta, in special in mediul urban. Peste tot in lume, din ce in
ce mai multi se confrunta cu programe tot mai incarcate si abia au
timp sa faca fata sarcinilor zilnice. Poate ca un antrenament zilnic
în sala de gimnastică nu este o opțiune de exercițiu fezabilă pentru
tine, dar o plimbare pe zi va contribui cu siguranță la menținerea
sănătății tale. La fel de simplu pe cat suna, o plimbare iti poate
imbunatati conditia izica si nivelul de itness. Este gratuita, extrem
de agreabila și potrivita pentru toate varstele.
Din punctul de vedere al sănătății, există multe beneicii care
rezulta dintr-o plimbare zilnica, dintre care amintim:
• Fortiierea articulatiilor, oaselor si muschilor, reducand riscul
de dezvoltare al unor afectiuni precum osteoporoza sau
artrita.
• Menținerea musculaturii toniiate (fara grasime) și creșterea
rezistenței cardiovasculare, care contribuie la reducerea
riscului unor boli cronice cum ar i bolile de inimă, diabetul
zaharat, unele forme de cancer și accidentul vascular
cerebral.
• Facilitarea digestiei și accelerarea metabolismului, ajutândute astfel să menții o greutate corporală sănătoasă.
• Eliberare de stres si de anxietate.

Iti oferim cateva informatii de baza care te vor ajuta sa planiici mai
multe plimbari sanatoase si folositoare in viitorul apropiat.
1.

Stabileste-ti personal obiective usoare si ritmul. Iti poti stabili
un obiectiv de treizeci de minute zilnic si apoi, straduieste-te
sa il mentii. Odata ce esti obisnuit cu cele 30 de minute, poti
seta un obiectiv mai mare. Trebuie sa mergi repede pentru a
putea i considerat exercitiu izic (suicient de repede pentru a
creste bataile inimii si respiratia, dar totodata suicient de incet
pentru a putea vorbi). Rutina ta ar trebui sa includa cel putin
cinci minute de mers la inceputul zilei si la sfarsitul zilei, in asa
fel incat ritmul cardiac sa poata accelera si incetini constant.
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2.

Mergi insotit de un prieten. Este mai greu sa dai inapoi daca
stii ca cineva te asteapta. Poti sa faci din plimbarile zilnice
o practica de familie si sa adaugi ceva activitati amuzante
rutinei tale de sanitate. In plus, va puteti lua la intrecere, sa
vedeti cine poate acoperi distante mai mari in timpul alocat
mersului pe jos.

3.

Foloseste un pedometru. Poti sa folosesti un dispozitiv pe
care sa il agati de haine sau sa il porti in jurul taliei, sau poti
folosi o aplicatie de pe telefonul mobil. Un pedometru te va
ajuta sa tii evidenta pasilor facuti zilnic, stimulandu-te sa
atingi obiectivul stabilit. Cercetatorii in itness considera ca
esti activ daca parcurgi zilnic o distanta de 10.000 de pasi.

4.

Planiica activitati saptamanale care implica mersul pe jos.
Fie pentru divertisment, ie pentru a face niste comisioane.
Aceasta va exclude stresul de a completa obiectivele de pe
parcursul saptamanii.

5.

Foloseste tehnicile corecte. Postura dreapta in timpul
mersului face exercitiul mai usor, reduce durerea, inlamatiile
sau discomfortul si da rezultate mai bune ajutandu-te sa arzi
mai multe calorii si grasimi. Sfaturi utile:
• Stai in picioare cu coloana vertebrală alungita si cosul
pieptului ridicat. Incordeaza burta si indreapta spatele,
pentru a preveni durerile de spate si pentru a le permite
plamanilor sa se extinda complet
• Tine capul drept, privirea inainte si umerii relaxati
• Fa pasi mai mici si mai desi pentru a-ti proteja genunchii.
Roteste-ti piciorul de la calcai la degete in timpul mersului.
• Misca-ti bratele relaxat
• Respira adanc pe nas sau pe gura. Oxigenul iti va revigora
muschii in timp ce te misti

Fa din mersul pe jos un obicei zilnic; alege cel mai prielnic moment
din zi si bucura-te de beneiciile mentale, emotionale si izice ale
acetsui exercitiu placut!

“Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed
away; behold, all things are become new. And all things are of God…”
(2 Corinthians 5:17-18).

C

ristos este o persoana si Cristos este de asemenea
un loc. In Cristos, nu exista pacat, boala, afectiune,
esec, slabiciune sau moarte. Tot ceea ce ai este
sanatate, pace, success, tarie, bunastare, frumusete si
viata vesnica! Acesta este locul tau de mostenire; este
locul autoritatii si puterii lui Dumnezeu, de unde domnesti
asupra diavolului si a cohortelor intunericului.
Fiind in Cristos, tot ce are legatura cu viata ta este nou si
provine de la Dumnezeu. Daca detectezi vreun element
in viata ta care nu este de la Dumnezeu – ceva ce te
doare, te leaga, te micsoreaza sau te limiteaza – mustra
acel lucru si va pleca. Aceasta pentru ca toate aceste
lucruri (vechi) s-au dus. Lucrurile permise in viata ta sunt
cele care vin de la Dumnezeu. Cancerul nu este de la
Dumnezeu, nici durerea, sau frustrarea sau criza care a
adus deprimare. Asadar, respinge-le cu fermitate.

PROCLAMATII
Am o viata noua si aceasta este viata lui Cristos. Aceasta viata mistuie
orice urma de boala din trupul meu. Umblu in innoirea vietii, traind viata
glorioasa a lui Cristos care mi-a fost destinata mai inainte de intemeierea
lumii. Sunt ales, regal, special, plin de excelenta si de slava. Umblu
intotdeauna in victorie si in stapanire.
Sunt in Cristos, nu sub jurisdictia diavolului, care nu are nici o autoritate
asupra mea si nu poate hotari ce mi se intampla. Nici un atac de la cel rau
nu ma poate afecta, indiferent ca este boala, inirmitate, sau orice altceva.
Mintea si trupul imi sunt innoite si energizate prin Cuvantul lui Dumnezeu.

Cristos este casa mea, resedinta mea si mediul meu ambiant. Traiesc in
sanatate deplina si continua. Boala nu se poate apropia de mine, pentru ca
niciun locuitor din Zion nu va spune: „Sunt bolnav.” In Cristos, sunt ca un
pom sadit pe malul apei. Frunzele mele sunt mereu verzi si nu vad arsita
cand apare. Nici un fel de plagi, de epidemii sau de pandemii nu ma pot
afecta. Sunt imun la boala si la infectie, pentru ca viata mea este ascunsa
S-ar putea sa mai simti durerea sau alte simptome ale cu Cristos in Dumnezeu.
vreunei boli sau afectiuni in corpul tau, chiar daca esti
nascut din nou; insa refuza sa cedezi. Continua sa- Numele lui Isus a fost pus peste mine si viata Lui divina mi-a inundat
ti declari credinta, deplin incredintat in ceea ce a spus iinta – duhul, suletul si trupul in intregime! Viata Lui in mine ma face
Dumnezeu. El te-a chemat la slava si la puterea Lui, nu supranatural si impenetrabil pentru boala,pentru faliment, pentru moarte
la boala, la saracie sau la moarte. Nu duci lipsa de nici si pentru cel rau.
un bine in viata ta. Esti plin de excelenta si de slava; esti
o perfectiune a frumusetii.
Fiind in Cristos, plinatatea Dumnezeirii locuieste in mine prin Duhul Sfant.
Nu mai poate exista loc sau acces pentru nimic altceva. Sunt indraznet si
Asadar, atunci cand spui: „Sunt in Cristos,” trebuie puternic in umblarea mea de credinta de iecare zi. Cuvantul lui Dumnezeu
sa intelegi importanta acestei airmatii. Inseamna ca in gura mea este viu si lucrator, mai ascutit decat orice sabie cu doua
locuiesti in El. Inseamna ca adresa ta este Cristos! Prin taisuri. Prin cuvintele mele de credinta tai si nimicesc orice provocare sau
urmare, priveste lumea de acolo. Traieste cu aceasta situatie care contravine proviziilor Imparatiei lui Dumnezeu.
constientizare si nu va i niciodata loc pentru saracie,
pentru infrangere, pentru faliment sau pentru boala in Iti multumesc, Doamne!
viata ta.
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IN CAZ DE NELIVRARE, VA RUGAM SA RETURNATI REVISTA LA CEA MAI APROPIATA
DINTRE URMATOARELE ADRESE:
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

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

STATELE UNITE ALE AMERICII
Christ Embassy International,
Believers’ LoveWorld, USA
4237 Raleigh Street
Charlotte, NC 28213
Tel: +1 980 219 5150

www.enterthehealingschool.org/imagazine

