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„Fiule, ia aminte la cuvintele mele, 

pleaca-ti urechea la vorbele mele! 

Sa nu se departeze cuvintele 

acestea de ochii tai, pastreaza-

le in adancul inimii tale! Caci ele 

sunt viata pentru cei ce le gasesc 

si sanatate pentru tot trupul lor” 

(Proverbe 4:20-22). 

I
magineaza-ti ca s-ar descoperi 

un medicament minune care sa 

vindece orice boala, maladie sau 

durere. Daca ai i sterila, sa te 
faca sa poti avea copii; daca ai i 
anorexic sau bulimic, sa iti vindece 

dereglarea apetitului. Daca ai i chel, 
sa faca parul tau sa cresca iar; daca 

ai avea o boala in faza terminala, s-o 

vindece. Sa poata face orice. Daca 

ar i posibila existenta unui astfel de 
medicament, ar i la mare cautare 
in toata lumea. Chiar si fara a i 
bolnavi, multi oameni si-ar dori acest 

medicament, in caz de orice. Ei bine, 

Cuvantul lui Dumnezeu este acel 

medicament. In Proverbe 4:22 Biblia 

spune despre Cuvantul lui Dumnezeu 

ca este „viata pentru cei ce il gasesc 

si sanatate pentru tot trupul lor.” 

In Matei 13, ucenicii L-au intrebat pe 

Isus de ce ii invata pe oameni in pilde, 

iar Isus le-a explicat ca numai lor li s-a 

acordat cunoasterea prin revelatie a 

tainelor si a adevarurilor Imparatiei lui 

Dumnezeu, ceea ce pentru ceilalti nu 

era valabil (versetul 11).

Cu alte cuvinte, ucenicii primisera 

un transfer de discernamant special 

pe care ceilalti nu-l aveau. Apoi, in 

versetul 15, Domnul a spus un lucru 

remarcabil: „Fiindca inima acestui 

popor s-a ingrosat si urechile lor sunt 
greoaie la auzire si au inchis ochii lor, 
ca nu cumva sa vada cu ochii lor si sa 
auda cu urechile lor si sa inteleaga cu 
inima si sa se intoarca si sa ii vindec” 

(Matei 13:15, versiunea Fidela). 

Sintagma „sa se intoarca” nu se 

refera doar la schimbarea pacatosului 
in sfant. Ci se refera la transformarea 

totala a conditiei de viata a omului. De 

fapt Isus spunea ca iecare transfer 
de cunoastere revelatorie facut 

oamenilor este urmat de transformare. 

Rezultatele vin automat! Asa este 

programat Cuvantul lui Dumnezeu; 

daca il privesti cu ochii tai, daca 
il auzi cu urechile tale si daca il 
intelegi cu inima, se va produce o 

transformare si puterea vindecatoare 

a lui Dumnezeu se va manifesta. 

Cuvantul lui Dumnezeu functioneaza 

ca un transformator ridicator de 

tensiune. Te transforma de la un nivel 

de slava la altul.

Accentul invataturii lui Isus aici 

cade asupra importantei de a avea 

cunoastere prin revelatie. Daca 

esti nascut din nou si Duhul Sfant 
locuieste in tine, cunoasterea 

revelatorie ti-a fost data. Duhul Sfant 
este Cel care transfera cunoasterea 

Cuvantului lui Dumnezeu in duhul 
tau. In 1 Corinteni 2:12 Biblia spune: 

„Şi noi n-am primit duhul lumii, ci 
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca 
sa putem cunoaste lucrurile pe care 

ni le-a dat Dumnezeu prin harul Sau.” 

Duhul Sfant te ajuta sa auzi, sa vezi 
si sa intelegei tainele Imparatiei lui 

Dumnezeu. Daca primesti aceasta 

cunoastere revelatorie pe care 

El ti-o aduce, aceasta va aduce 

transformare in circumstantele vietii 

tale. Iar cand intelegi acest adevar, 

intelegi totodata ca Dumnezeu vrea 

sa-i vindece pe toti. El a spus: „Cand 

vezi, auzi si intelelgi Cuvantul meu, 

esti vindecat! Nu este alta optiune; 

puterea Mea vindecatoare rezida in 

Cuvantul Meu!”



Revista Scolii de vindecare este publicata de Scoala de vindecare. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea inte-
grala sau partiala fara permisiune scrisa este interzisa.

Daca vrei sa-ti predai viata lui Isus, atunci rosteste 

aceasta rugaciune, crezand cu toata inima: 

„Doamne Dumnezeule, vin la Tine in Numele lui Isus. Cred ca Isus 

este Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred ca Dumnezeu L-a inviat din morti 

si Il declar cu gura mea pe Isus ca Domn al vietii mele astazi. Prin 

credinta primesc stergerea pacatelor pentru suletul meu. Chiar acum, 
in Numele lui Isus Cristos, primesc viata vesnica in duhul meu. Sunt 

nascut din nou!”

Daca tocmai ai rostit aceasta rugaciune, te rugam sa 

trimiti un email la adresa feedback@enterthehealinschool.

org. Dumnezeu sa te binecuvanteze.
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S
coala de vindecare este un loc unic de adevarate posibilitati. Mii de 

oameni vin din toata lumea doar pentru a sta in aceasta atmosfera 

incredibila de credinta unde prezenta tangibila a lui Dumnezeu se 

manifesta, iar Scripturile prind viata in timp ce se intampla minuni. 

Povestea multora incepe cu disconfort si cu boala, apoi alam cum viata lor si-a 
pierdut scopul din cauza limitarilor impuse de diverse imbolnaviri si inirmitati. 
Si odata cu dizabilitatile, cu incapacitatea de se ajuta singuri, depresia si 
frustrarea devin sentimente dominante. Punctul de cotitura, intotdeauna, 

este acela in care lumina straluceste in intuneric prin descoperirea Scolii de 

vindecare. Credinta si speranta sunt aprinse in inimile lor cand aud de omul 

lui Dumnezeu, Pastorul Chris. Iar cand aceasta credinta intampina puterea lui 
Dumnezeu, rezultatele sunt minuni extraordinare care demonstreaza eicienta 
Cuvantului lui Dumnezeu.

Primul serviciu de vindecare al sesiunii din vara anului 2019 cu Pastorul Chris 
din Canada a fost special, transformand viata multora. Mii de oameni au venit 

de departe sa ie martori la aceasta demonstratie a iubirii si a compasiunii 
lui Isus fata de omenire. Intr-adevar, a fost un timp extraordinar pregatit de 

Dumnezeu pentru miracole. Serviciul a inclus interventii supranaturale, 

inchinare, rugaciuni de multumire si airmatii pline de credinta care i-au condus 
pe participanti in dimensiuni superioare de partasie cu Duhul lui Dumnezeu. 

Entuziasmul si anticipatia erau palpabile in atmosfera, pe masura ce 

congregatia asculta marturiile incurajatoare ale catorva persoane a caror viata 
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a fost transformata si restaurata din momentul in care au venit prin 

credinta la Scoala de vindecare. Acestea au fost demonstratii de 

credinta si de triumf asupra bolilor si a circumstantelor.

Timp de 52 de ani care pareau ca nu se mai termina, viata Fionei 

Macey a fost o lupta lunga in incercarea de a face fata unei boli 

cronice ereditare de rinichi. In iecare zi avea dureri de cap, greata, 
probleme cu greutatea, probleme cu mancatul, memorie slaba 

si diicultati de concentrare. Sperand la o schimbare, Fiona s-a 
inscris la programul Scolii de vindecare pentru a primi acel cuvant 

din partea lui Dumnezeu care sa disperseze intunericul. Acum, 

Fiona vorbeste despre un nou capitol din viata ei, plin de glorie si 

de lumina. In sfarsit, este libera!

Rony Korkis a suferit de boala Erdheim-Chester, o boala rara 
de sange care era insotita de simptome ca: febra, transpiratie 

exagerata noaptea, oboseala, slabiciune si pierdere in greutate. 

Aceasta era starea in care Rony a venit la Scoala de vindecare, 

unde si-a primit miracolul dupa ce omul lui Dumnezeu, Pastorul 

Chris, s-a rugat pentru el. Acum, Rony este complet vindecat si 
marturiseste ca are o isa medicala curata, fara niciun diagnostic.
Eliberata de depresie, Nadia Toco in varsta de 36 de ani a vorbit 

despre atacurile spirituale si despre stresul posttraumatic cu care 

se confrunta inainte de a veni la Scoala de vindecare. Aceste 

afectiuni au dus la comportamente anormale, precum capricii 

exagerate, tendinte suicidale, halucinatii si multe altele. Insa 
atunci cand l-a intalnit pe Pastorul Chris la Scoala de vindecare, 
in viata ei a inceput o noua etapa, plina de marturii de pace, de 

bunastare și de crestere. 
Bucuria si recunostinta au umplut multe inimi, iar anticipatia 

continua sa creasca, pe masura ce oamenii ascultau marturiile 

care dovedeau iubirea nemasurabila a lui Dumnezeu. Iar cei ce 

isi asteptau randul in linia de vindecare, erau siguri ca si povestea 

vietii lor va avea o turnura fericita, plina de lauda si de victorie. Cu 

aceste ganduri, toti si-au ridicat mainile catre cer laudand maretia 

lui Dumnezeu.

Exclamatiile reverentioase au facut loc treptat izbucnirilor si 

strigatelor de bucurie, pregatind venirea omului lui Dumnezeu, 

Pastorul Chris, la serviciul de vindecare. Omul lui Dumnezeu le-a 
slujit bolnavilor, poruncind ca inirmitatile sa paraseasca trupurile 
celor afectati. Si peste tot au inceput sa aiba loc minuni: cancerul 

disparea, bolile de sange erau vindecate, poverile ridicate, iar 

inirmitatile deveneau istorie! Multi dansau de bucurie pentru ca in 
sfarsit faceau ceea ce nu putusera de atata timp. Pentru ei a fost 

o noua zi, plina de glorie! 
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Timp de 4 ani, Grace Michaels suferise 
de oboseala cronica, de durere in inchei-
eturi, de intepenire, de umlaturi si de 
urticarii. Acestea erau rezultatul unei de-

reglari a sistemului imunitar, care in loc 

sa apere corpul, il ataca. Ea a incercat 

sa se lupte cu boala, dar viata era grea 

pentru ca trebuia sa depinda de medica-

mente pentru o functionare normala. Par-

ticiparea la pogramul sesiunii de vara a 

Scolii de vindecare a fost un act de cred-

inta. Ea a venit cu speranta ca aceasta 

boala se va sfarsi. Grace a fost intarita 

cand omul lui Dumnezeu i-a slujit. Pas-

torul Chris a declarat-o vindecata, iar ea 
s-a ridicat bucurandu-se, multumindu-I lui 

Dumnezeu ca i-a readus trupul la normal. 

Inainte de ziua glorioasa de la Scoala de 

vindecare, Veca Koceva nu-si putea aminti cum 

era sa traiesti fara durere. La 84 de ani, ea traise 

45 de ani cu dureri neintrerupte in tot corpul, 

adica mai mult de jumatate din viata ei. Fara 
un diagnostic speciic, Veca a incercat diverse 
alternative care sa atenueze durerea, dar a fost in 

zadar. Insa Intalnirea ei cu puterea lui Dumnezeu 

din timpul slujirii Pastorului Chris a fost tot ceea 
ce ii trebuia. Durerea a incetat iar Veca a fost 

coplesita de bunatatea lui Dumnezeu. A inceput 

sa alerge, libera si revigorata. 

Henry Hiduave in varsta de 62 de ani, a fost 

diagnosticat cu compresia maduvei spinarii 

si cu durere cronica de spate. In ciuda 

tratamentelor si a sesiunilor de terapie, 

durerea si disconfortul nu s-au diminuat in 

timp. Pe masura ce treceau anii, situatia 

se inrautatea, durerea raspandindu-se in 

picioare iar extremitatile inferioare devenind 

tot mai slabite. Incapabil sa umble normal, 

Henry trebuia sa se sprijine pe un baston 
ca sa minimalizeze cat mai mult durerea pe 

timpul deplasarii. Cand omul lui Dumnezeu, 

Pastorul Chris, s-a rugat pentru el la Scoala 
de vindecare, durerea a disparut iar el a 

fost coplesit de o mare bucurie. Henry si-a 

ridicat mainile sa-L laude pe Dumnezeu, 

umbland cu usurinta pentru prima data in 

ani de zile. Glorie lui Dumnezeu!
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Celebrarile au continuat pe masura ce omul lui Dumnezeu, Pastorul 

Chris, a condus congregatia in declaratii victorioase de sanatate 
divina. I-a incurajat pe cei ce tocmai isi primisera vindecarea sa 
ramana concentrati pe Cuvantul lui Dumnezeu si sa-si proclame 

minunile intotdeauna. Apoi a facut o chemare la altar pentru cei 
nemantuiti. El de asemenea a impartasit adevaruri profunde din 

Cuvantul lui Dumnezeu si i-a binecuvantat pe toti cei prezenti cu 

har inmultit si cu putere innoita. Multi au raspuns chemarii si au 
venit la altar iind condusi in rugaciune de omul lui Dumnezeu.

Apoi, Pastorul Chris le-a multumit in mod deosebit partenerilor 
Scolii de vindecare pentru lucrarea deosebita pe care o fac. El a 

eliberat binecuvantari speciale peste toti cei prezenti, prin rostiri 

divine de favoare si de promovare.

Intr-adevar, primul serviciu de vindecare al sesiunii de vara din 2019 

din cadrul Scolii de Vindecare a fost orchestrat in mod divin pentru 
semne si minuni, iar marturiile vor continua sa relecte Vestea buna 
a puterii vindecatoare a lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu!

Pentru mai multe rapoarte din sesiunea de vara din 2019 cu 

Pastorul Chris din Canada, sau pentru mai multe informatii legate 
de participare la urmatoarea sesiune a Scolii de vindecare, te rugam 

sa vizitezi site-ul www.enterthehealingschool.org. Dumnezeu sa te 
binecuvanteze.

Franziska Aghahowa, o doamna in varsta 
de 58 de ani din Elvetia, a venit la Scoala de 

vindecare cu o nevoie mare de schimbare de 
macaz. Suferind de mai multe tipuri de scleroza 

si de tensiune arteriala timp de 25 de ani, ea a 

parcurs mai multe faze pe masura ce sanatatea 

ei se deteriora. In decursul timpului, Franziska 

apela la un cadru atunci cand picioarele ei 

slabeau in putere, orbise la un ochi si a indurat 
nopti intregi nedormite din cauza migrenelor 

si a durerii neintrerupte. Dar si ea a primit o 

viata noua, lipsita de durere si de boala, atunci 

cand s-a intalnit cu Isus. De acum putea sa 

umble fara nici un ajutor. Franziska a fost 
coplesita de minunea extraordinara care a 

adus transformarea dupa care tanjea. Slava lui 
Dumnezeu.

Multi oameni pasesc in fata sa primeasca mantuirea
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P
rogramul de vizitare al pastorilor din cadrul Scolii de 
vindecare este o platforma creata pentru a inspira liderii 
crestini din toata lumea cu mesajul omului lui Dumnezeu, 

Pastorul Chris Oyakhilome. De-a lungul anilor, mii de slujitori 
ai lui Dumnezeu au fost martori la minunile facute la Scoala de 
vindecare, ceea ce le-a dus credinta la niveluri superioare. Viata 
si lucrarile lor nu au mai fost la fel in urma transferului venit 
din Cuvantul lui Dumnezeu si din timpul special de partasie. 
Ei se intorc acasa cu dorinta si cu pasiunea inlacarata de a-si 
inluenta orasele si tarile cu Evanghelia.

D-na Pastor Sandra Osorio din misiunea Koinonia, California, 
SUA, are o marturie extraordinara despre modul in care intal-
nirea ei cu omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, la Scoala de vin-
decare, i-a schimbat viata. Fiind diagnosticata cu cancer uterin, 
hipertensiune, insomnie, glaucom, gusa (dereglari de tiroida), 
probleme cu pielea, probleme cu icatul, dureri de spate in zona 
lombara si chist la san in 2009, calitatea vietii ei s-a deteriorat 
tot mai mult. Problemele de sanatate constituiau un obstacol 
mare pentru cineva a carei lucrare necesita calatorii dese, iar 
starea ei parea sa-i umbreasca viata in totalitate. „Ma gandeam 
mereu: «Oare se va termina vreodata cu boala asta?»”, spune ea.

Avand in vedere multiplele diagnostice, d-na Pastor Sandra a 
respectat intru totul tratamentele prescrise de medici si a mers 
la iecare consult, dar simptomele se inrautateau, iar durerea 
era ingrozitoare. „Aceste boli mi-au afectat viata in intregime,” 
spune d-na Pastor Sandra. „In calitate de slujitoare a Evang-
heliei, nu mai puteam predica ca inainte, pentru ca nu puteam 
sta in picioare mult. Financiar eram afectata, pentru ca dadeam 
multi bani pe medicamente si pe spitalizare. Nu-mi puteam in-
deplini rolul de sotie si de mama. Eram mereu slabita, bolnava 
si neajutorata.” 

Avand mare nevoie de schimbare in viata ei si increzandu-se in 
Dumnezeu pentru un miracol, d-na Pastor Sandra s-a bucurat 
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atunci cand, in 2012, s-a ivit oportunitatea sa participe la Pro-
gramul de vizitare al lucratorilor impreuna cu Pastorul Chris in 
Africa de Sud. In drum spre Scoala de vindecare, ea avea mari 
asteptari cu privire la o solutie durabila. Ea spune: „M-am rugat 
lui Dumnezeu si am fost calauzita in mod divin sa vin la Scoala 
de vindecare.”

La Scoala de vindecare, viata doamnei Pastor Sandra a fost 
schimbata in mod ireversibil. A fost martora la multe vindecari 
si minuni care i-au crescut credinta sa primeasca un miracol, nu 
doar pentru trupul ei, ci si pentru lucrarea de slujire. Ea relateaza 
despre timpul petrecut la Scoala de vindecare: „In timpul vizitei 
mele la Scoala de vindecare, am primit revelatie divina despre 
ce trebuie sa fac sa creasca lucrarea mea si cum sa-i inluentez 
pe altii, dar sanatatea mea deteriorata ma deranja. Totusi, aveam 
asteptari mari ca viata mea se va schimba complet.”

„Apoi a venit ziua in care Pastorul Chris s-a rugat pentru mine. 
De cum l-am vazut, mi-am spus: «Acum este timpul meu. Stiu 
ca aceasta este ziua mea!» Cand omul lui Dumnezeu a strigat: 
«Afara!», am simtit ceva puternic intrand in trupul meu. Cand 
m-am ridicat, am fugit cum nu am mai fugit in viata mea. Acela 
a fost sfarsitul cancerului si al oricarei forme de boala din viata 
mea.”

In urma slujirilor si a impartasirilor speciale din Duhul Sfant, 
d-na Pastor Sandra care a plecat de la Scoala de vindecare, nu 
mai era aceeasi persoana care a venit. Acum ea este sanatoasa, 
intregita si plina de viata. Impartasindu-si experienta, ea spune: 
„Dupa ce am plecat de la Scoala de vindecare, am experimentat 
multe schimbari minunate in viata mea – in duh, in sulet, in 
trup si in lucrarea de slujire. Dumnezeu m-a vindecat din toate 
punctele de vedere.”

Astazi, d-na Pastor Sandra este o partenera inlacarata a viziunii 
si a lucrarii omului lui Dumnezeu, Pastorul Chris. Zelul ei de a 
duce vindecare in natiuni si de a demonstra puterea Duhului lui 

Dumnezeu este de neegalat. „Participarea la programul Scolii de 
vindecare mi-a inluentat si credinta, iar aceasta creste in iecare zi. 
Nu numai ca mi-am primit miracolul, ci am mai primit si darul de 
vindecare. Dumnezeu ma foloseste cu putere acum. Oriunde ma 
duc, ma rog pentru bolnavi si sunt vindecati. Devotamentul meu 
pentru lucrare si pentru raspandirea Evangheliei a crescut mult. 
Am dus acesta lucrare de vindecare a Pastorului Chris in multe 
natiuni, in special in America de Sud. Inluentez oameni saraci si 
bogati, lideri de natiuni sau de corporatii, pastori si lideri de tineret 
cu mesajul Pastorului Chris,” declara ea.

In decursul anilor care au urmat, d-na Pastor Sandra impreuna 
cu sotul ei au avut un impact mare cu Evanghelia lui Isus Cristos 
in multe natiuni, in special in America de sud. Au organizat misi-
uni de evanghelizare in Costa Rica, in Guatemala, in El Salvador, 
in Venezuela si in alte tari. In timpul acestor misiuni, d-na Pastor 
Sandra, organizeaza programe de evanghelizare si intruniri pen-
tru slujitori unde isi spune marturia, ii lumineaza pe multi in ade-
varurile Cuvantului lui Dumnezeu si le prezinta lucrarea de slujire 
a omului lui Dumnezeu, Pastorul Chris. De asemenea, se roaga 
pentru bolnavi si acestia se vindeca miraculos. Ea a mai organizat 
conferinte pentru pastori si lideri cu sotul ei, cu delegati din peste 
30 de tari.

D-na Pastor Sandra Osorio contiua sa faca valuri in natiuni din 
toata lumea cu marturia ei si schimba viata multor oameni prin lu-
crarea Cuvantului lui Dumnezeu. Exprimandu-si profunda recu-
nostinta fata de omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru expe-
rienta care i-a schimbat viata la Scoala de Vindecare, ea spune: „Va 
multumesc, domnule Pastor Chris, pentru ca sunteti un asemenea 
om. Lucrarea mea de slujire s-a schimbat total. Nu mai sunt la fel. 
Am fost transformata. Glorie lui Dumnezeu!” 

Pentru mai multe informatii despre modul in care poti participa la 
Sesiunile Scolii de vindecare, viziteaza site-ul www.enterthehealin-
school.org sau trimite email la adresa enquiries@enterthehealing-
school.org. Dumnezeu sa te binecuvanteze.
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S
palatul pe maini este o metoda 

simpla de a preveni infectiile. 

limiteaza transferul de bacterii, 

de virusi si de alti microbi. Atunci cand 

atingi oameni si obiecte in timpul zilei, 

acumulezi germeni pe maini. Infectia 

poate aparea in momentul in care 

cineva isi pune mana la ochi, la nas sau 
la gura dupa contactul cu bacteriile.

Marti, 15 Octombrie, este Ziua 
Mondiala Dedicata Spalatului pe Maini 

si aici sunt niste lucruri pe care le 

poti impartasi cu prietenii tai pentru a 

promova peste tot aceasta cultura a 

igienii personale.

Spala-te pe maini des. Spala-te pe 

maini dupa ce ai folosit toaleta. Cand 

intri intr-o casa, spala-te in primul rand 

pe maini, ie ca vii dupa o zi lunga de 
lucru sau de la cumparaturi. Spala-te 

des dupa ce ajuti oameni bolnavi sau 
ai grija de bebelusi, inainte de a gati si 
de asemenea in mod regulat in timpul 

zilei. Foloseste dezinfectante (cu cel 

putin 60% alcool) doar in cazuri de 

urgenta, cand nu ai apa si sapun.

Spala-te pe maini destul timp. 

Majoritatea oamenilor se spala pe 
maini timp de 6 secunde, dar acesta 

nu este un timp suicient pentru ca 
bacteriile sa ie distruse. Aplica sapun 
in combinatie cu apa pe maini si freaca 

in mod continuu (tine minte sa cureti 

si unghiile si spatiile dintre degete) 
timp de 20 de secunde, apoi clateste 

cu apa. Poti fredona melodia de „La 

multi ani” de doua ori ca sa te ajute sa 
respecti timpul recomandat.

Usuca-ti mainile cum trebuie. Bacteriile 

se inmultesc usor in medii umede, 

asa ca parasirea chiuvetei cu mainile 
ude sau umede va facilita colectarea 

microbilor de pe suprafetele pe care 

urmeaza sa le atingi. Prosoapele 

de hartie sunt mai eiciente pentru 
uscarea mainilor, dar daca ai la 

dispozitie un uscator, tine mainile in 

luxul de aer pana cand mainile iti sunt 
complet uscate. Pentru a-ti mentine 

mainile curate, foloseste o batista sau 

un prosop de hartie pentru a deschide 
usa cand iesi din grupul sanitar.  

Foloseste apa rece cand te speli pe 

maini. Este adevarat ca bacteriile 

mor la temperaturi ridicate, dar 

pentru aceasta apa trebuie sa atinga 

punctul de ierbere. Evita sa folosesti 
apa ierbinte prea des, ca sa nu ti se 
usuce pielea. Apa rece sau calduta 

cu sapun curata eicient, mentinandu-
ti astfel mainile curate, daca te speli 

corespunzator.

Alege-ti sapunul cu atentie si ai grija de 
el. Exista putine dovezi care sa sustina 

garantarea unei curatari mai bune a 

mainilor in cazul folosirii sapunului 

antibacterian fata de sapunul 

obisnuit. De fapt, unele studii arata 

ca ingrediente active din componenta 

anumitor produse antibacteriene pot 

afecta functiile hormonale si imunitatea 
corpului dupa folosinta indelungata, 

ceea ce s-ar putea sa te determine sa 

revii la sapunul obisnuit. Tinand cont ca 

bacteriile se dezvolta in medii umede, 

incearca sa pastrezi sapunul intr-un loc 

uscat si clateste-l inainte de folosire. 

Daca folosesti sapun lichid in dozator, 
clateste bine recipientul inainte de 

iecare reumplere. Foloseste doar 
rezerve sigilate de sapun lichid pentru 
dozatoarele din grupurile sanitare 

publice. 
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„De aceea va spun ca, orice lucru 

veti cere, cand va rugati, sa 

credeti ca l-ati si primit, si-l veti 

avea” (Marcu 11:24). 

Pentru Tatal este o delectare sa-ti asculte 

rugaciunile; El iti da cu placere Imparatia Sa 

cu toate comorile ei minunate (Luca 12:32). De 

aceea, nu te indoi niciodata de bunavointa Sa de 

a-ti raspunde repede la rugaciuni. Biblia ne spune 

ca te-a randuit sa primesti rasunsuri la rugaciuni 

(Ioan 15:16). Isus a spus ca atunci cand te rogi 

sa crezi ca ai si primit, si vei avea lucrul cerut! 

Atat este de simplu: te rogi, crezi si primesti.

Verbul „a prmi” in Marcu 11:24 provine din 

traducerea din original a termenului grecesc 

„lambano” si este un verb activ. Inseamna sa iei 

in posesie un lucru; sa il prinzi strans si sa ti-l 

insusesti, sa ie al tau. Asadar, atunci cand te 
rogi cu duhul tau, apuca strans lucrul pe care l-ai 
cerut! Insusesteti-l prin credinta; fa-l sa ie al tau!

„In ziua aceea nu Ma veti ruga nimic. Adevarat, 

adevarat va spun ca orice-I veti cere Tatalui in 

Numele Meu va va da” (Ioan 16:23, versiunea 

NTR). Multumiri sa-I ie aduse lui Dumnezeu! 
Acum este timpul hotarat! Am ajuns „in ziua 
aceea” la care Se referea Isus. Nu mai este 

nevoie sa cauti pe cineva care sa se roage lui 

Dumnezeu pentru tine; nu trebuie sa plangi si 

sa-I tot reamintesti lui Dumnezeu de problemele 

tale: trebuie doar sa ceri, sa crezi si sa primesti! 

PROCLAMATII
Viata si natura lui Dumnezeu actioneaza in mine, in iecare ibra a iintei mele, 
in iecare celula a sangelui meu si in iecare os al trupului meu. Biruiesc asupra 
bolii si a maladiei. Sunt superior diavolului si sistemelor negative ale acestei 

lumi

Declar ca sunt un invingator in aceasta viata. Refuz sa iu dominat de fortele 
intunericului sau de fortele acestei lumi. In schimb, eu domnesc in viata, in 
mediul meu de inluenta, asupra bolii, a maladiei, a demonilor intrunericului 
si a mortii!

Sunt mai mult decat biruitor prin Isus Cristos! Viata lui Dumnezeu este in mine; 

de aceea, orice frica a disparut! Succesul, sanatatea, bunastarea si viata 

lunga imi sunt asigurate. Declar ca sunt complet in Cristos! Nimic nu lipseste 

in trupul meu, in suletul meu sau in duhul meu! Tot ceea ce trebuie sa ie in 
mine este la locul lui si nimic nu trebuie adaugat sau scos!

Cuvantul lui Dumnezeu actioneaza in mine; actioneaza in trupul meu, in 

mintea mea si in duhul meu. Legea Duhului de viata opereaza in mine; de 
aceea, tot ce are legatura cu mine este plin de viata! Nu este urma de moarte 

in niciun domeniu al vietii mele sau in trupul meu. Traiesc viata buna pe care 

Dumnezeu a planuit-o mai dinainte pentru mine: o viata de sanatate divina si 

de victorie.

Traiesc in victorie absoluta asupra bolii, a maladiei si a saraciei astazi si 

intotdeauna! Nicio arma faurita impotriva mea nu va prospera pentru ca traiec 

in Numele lui Isus! Am fost eliberat de pacat, de boala si de moarte si catapultat 

in taramul lui Dumnezeu de viata unde domnesc victoris cu Isus in iecare zi.

Cuvantul lui Dumnezeu produce ceea ce promite in trupul meu. Cuvantul lui 

Dumnezeu este viata si sanatate pentru trupul meu. Puterea transformatoare 

a Scripturilor schimba circumstantele vietii mele si sporeste sanatatea mea. 
Aleluia!
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