Mulţi oameni nu ştiu că Iisus vindecă şi azi orice boală prin lucrătorii aleşi şi
pregătiţi de El.
În acest volum voi descrie manifestarea vindecării a doar două sute, dintre
miile efectuate de aceşti ucenici ai lui Iisus care mi-au fost mentori şi profesori.
Dacă tu nu vei asculta ceea ce spune Dumnezeu să faci, El nu îţi va putea da
vindecare. Cuvântul „sănătate” în limba ebraică înseamnă „medicament”. Psalm
107/20 „cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, va produce vindecare în trupul cuiva şi va
deveni sănătate pentru tot trupul lui”. Vindecarea nu este întotdeauna instantanee.
Vindecarea este bazată pe două condiţii:
1. gradul puterii de vindecare administrată
2. gradul credinţei care acţionează puterea administrată
Iisus i-a spus lui Kenneth Hagin: „Dacă cineva, oriunde, ar face aceşti patru
paşi sau dacă ar pune în operare aceste patru principii, întotdeauna va primi orice
doreşte de la Mine sau de la Dumnezeu Tatăl”:
1. spune
2. acţionează
3. primeşte
4. spune mai departe
Marcu 5/27-34: femeia a auzit şi a acţionat, a primit şi a spus lui Iisus de ce l-a
atins. Marcu 11/24, principiul credinţei: „crede că l-ai şi primit şi-l vei avea”.
În plinătatea lui Dumnezeu, puterea Lui este prezentă întotdeauna peste tot cu
toate caracteristicile şi abilităţile Lui.
Vindecarea miraculoasă o poţi primi fără credinţă şi diavolul ţi-o poate fura.
Dacă te vindeci prin credinţă, vei şti să o păstrezi tot prin credinţă: „Iisus este
doctorul meu, eu m-am vindecat acum 2000 ani! Diavolul e sub picioarele mele!”
Dacă nu primeşti răspuns la credinţa ta, nu e de la Dumnezeu urmarea. Oamenii nu te
pot unge, nu te pot binecuvânta. Nu-ţi pot da Duhul Sfânt. Numai Dumnezeu îţi poate
da. Biblia doar citită e tuş pe hârtie, fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt. E ca un idol
mort (ca o poveste). Dumnezeu îţi poate lua viaţa imediat. Nu e nevoie să te
îmbolnăvească. Boala e de la diavol. Dumnezeu nu-şi distruge creaţia. Iisus prin
darurile Duhului vedea în lumea spirituală motivul bolii. Să fii gata pentru vindecare
pentru a prinde acest tren. Necredinţa va opri revărsarea puterii lui Dumnezeu. Luca
4/21. Iisus a plătit pentru vindecare, noi nu mai trebuie să plătim. Iisus înseamnă în
ebraică „Domnul care mântuieşte”. Prin mântuire El eliberează, vindecă.
În 1937 în America a început o mare trezire de vindecare şi a ţinut 10 ani. A
fost vindecare divină. Dumnezeu aşteaptă de la cei care cunosc Evanghelia deplină
să-şi folosească propria lor credinţă. Vindecarea prin credinţă şi rugăciune nu e
vindecare naturală, e vindecare divină, e supranaturală, este din cer, e un dar divin.
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Pentru vindecare trebuie să-l lauzi pe Dumnezeu şi o vei păstra. Diavolul fuge,
nu-ţi mai poate da simptome de boală. Când ne rugăm peste oameni, Iisus e printre
rânduri. În anul 1986 Dumnezeu i-a vorbit lui Robin Roberts într-o întâlnire: „Fiule,
vreau să iei puterea mea de vindecare pentru această generaţie! Vreau să le spui
oamenilor că Eu te-am uns, că nu eşti tu, ci sunt Eu Iisus care face lucrările, dar te-am
uns pe tine. Cu cât mai îndrăzneţ eşti tu să le spui, cu atât mai îndrăzneţ voi fi Eu să
le fac şi peste tot pe unde vei merge, dacă tu mă vei asculta vor fi minuni”. Unii sunt
vindecaţi instantaneu, alţii în timp ce pleacă.
Nu-i daţi drumul ungerii cursă peste voi. Credeţi că atunci când mâinile sunt
puse peste voi vă însănătoşiţi. El este cel care le face. Din 1953 Duhul Sfânt adoarme
uneori bolnavii când îi vindecă. Smith Wigglesworth a spus: „oamenii care au Duhul
Sfânt au de îndeplinit o lucrare. El le dă putere vindecătoare”. El a pictat pe peretele
misiunii: „Eu sunt Domnul care te vindecă!”. Smith Wigglesworth spunea: „Ceea ce
doreşte Dumnezeu este o agăţare absolută de El. trebuie ca fiecare om să fie umplut
cu Duhul Sfânt”. Smith Wigglesworth a spus: „Niciodată să nu alungi un duh rău de
două ori, pentru că diavolul va râde de tine pentru că îşi va da seama că nu ai nici o
putere”. Dacă îi cerem de 7 ori lui Dumnezeu acelaşi lucru, înseamnă că de 6 ori am
dat dovadă de necredinţă. Smith Wigglesworth spunea: „Dacă Duhul nu mă mişcă, îl
mişc eu pe El”. Smith Wigglesworth a mai spus: „O credinţă mare este rezultatul
unor lupte extraordinare, unor încercări grele. Marile victorii pot apărea doar după
lupte dificile. Frica e o lipsă de credinţă. Trebuie să fii o flacără vie, nu numai fum,
pentru a-i atinge pe oameni”.
Prima vindecare a lui Dubois (pastor american)
O femeie bolnavă de cancer a fost vindecată instantaneu. Dubois a văzut-o
timp de o secundă într-un tub de lumină.
Sora lui Kenneth Hagin a fost vindecată o dată de cancer prin rugăciunea şi
credinţa lui. După 5 ani a făcut un alt tip de cancer. Dumnezeu nu a mai vindecat-o
prin rugăciunea şi credinţa lui Hagin şi a ajuns la 36 kg. La întrebarea lui Kenneth
Hagin de ce nu o mai vindecă şi acum, Dumnezeu i-a răspuns că i-a dat 5 ani să
studieze cuvântul şi să-şi întărească credinţa dar nu a făcut-o, aşa că ea va muri.
Robin Roberts s-a rugat la îndemnul lui Dumnezeu peste David, 35 ani,
lucrător în construcţii ce avea rupturi de disc, care şi el a fost anunţat de Dumnezeu
că îl va vindeca. Robin Roberts i-a predicat, şi-a întins mâna peste el şi puterea lui
Dumnezeu l-a trântit pe platformă şi l-a vindecat instantaneu. David a început să
alerge prin faţa bisericii, a dansat sălbatic, a simţit ca şi când a fost curentat;
proorocea bunătatea şi măreţia lui Dumnezeu; e minunea care vindecă.
O femeie a fost accidentată grav cu maşina. Avea muşchii feţii distruşi, i s-au
pus ace de metal în maxilar, avea o mână paralizată. Avea doar 26 ani. Dumnezeu i-a
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spus lui Robin Roberts: „Pune-ţi mâinile peste ea!” Puterea lui Dumnezeu a sărit în
ea instantaneu. Acele de metal au dispărut şi tot corpul a fost vindecat. Minune.
Un om cânta la orgă şi îşi ţinea mâna slăbănoagă bandajată pentru a nu arăta
disgraţios. Robin Roberts s-a rugat peste el şi a fost vindecat instantaneu. A doua zi a
venit şi soţia lui şi a fost vindecată şi ea.
Erau mai multe femei care nu rămâneau însărcinate şi ele îşi doreau copii.
Robin Roberts s-a rugat peste ele şi toate au fost vindecate.
Un credincios cu probleme psihice se ducea zilnic în faţă pentru vindecare la
Kenneth Hagin. Într-o zi i-a spus pastorului: „Astăzi tu să te uiţi la mine pentru că eu
voi primi”. Dumnezeu îl anunţase mintal. Înainte să-l atingă, din mâna lui Kenneth
Hagin a ieşit un fulger cu zgomot puternic şi l-a trântit la pământ. Era în 1950. Duhul
Sfânt l-a ridicat şi stătea în aer, apoi l-a aruncat în faţa amvonului. A primit pentru că
el aştepta vindecare.
Anul 1995. Fiul şi fiica mea au mers la Sala Polivalentă şi au fost vindecaţi. Au
dormit 30 minute pe scenă, apoi fiul nu a mai uitat lecţiile şi avea doar note de 10, iar
fiica a început să crească, să i se dezvolte oasele (fusese afectată de radiaţiile de la
Cernobîl).
O familie americană doreau un copil. Mamei i-a arătat Dumnezeu în viziune un
loc verde unde a văzut o fată de 16 ani şi ea ştia că e fata ei. I-a pregătit camera de
bebeluş. După 2 ani a născut o fetiţă care la 16 ani arăta exact. A crezut în viziune şi
nici la Kenneth Hagin nu s-a mai dus în faţă. Fetiţa avea un IQ mai mare cu mult ca
ceilalţi.
O femeie din America a trăit 17 ani cu cancer, dar când a crezut şi s-a rugat a
fost vindecată.
Pe Tim Kutz, pastor american ce mi-a predat în şcoala biblică l-au durut oasele
pelvisului 15 ani (îi venea să ţipe ca femeile la naştere). După 15 ani a avut credinţă
în vindecare şi 15 luni apoi a crezut şi a vorbit oamenilor despre vindecarea lui. Într-o
dimineaţă s-a trezit fără dureri şi nu l-au mai durut niciodată.
Un credincios american a făcut infarct. Adormit cum era în spital a văzut că
intră în salon o persoană îmbrăcată în alb şi a început să-i maseze capul pieptului
deasupra inimii. El simţea ca o mănuşă caldă ce intra în el; şi-a deschis ochii şi a
văzut un înger mare care îi zâmbea şi apoi a dispărut. Dimineaţa la control el avea o
inimă nouă, tânără, sănătoasă.
Eu aveam de mulţi ani dureri de cap groaznice şi mi se spusese că am sinuzită.
Dumnezeu m-a pus pe o bancă în parc lângă o femeie ce mi-a dat numele unei
doctoriţe care m-a operat de deviere de sept ce-mi înfunda oxigenarea creierului. Nu
aveam sinuzită şi niciodată de atunci nu am mai avut dureri. Dumnezeu mi-a anulat
frica de operaţie.
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Soţia unui pastor american a început să aibă dureri la articulaţii, la picioare,
mâini, genunchi. Ea lucra în aerobic. Doctorul a spus că are poliartrită reumatoidă la
articulaţii. Aveau 2 copii mici. Ea stătea în pat, nu se putea acoperi, nu mişca
degetele. A ascultat casete de vindecare cu Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin,
Copekand, G. Sevel. Le-a ascultat continuu. A primit credinţă în vindecare. Boala a
început să se amelioreze şi într-o zi soţul a găsit-o gătind, perfect sănătoasă. Suferise
un an. S-a vindecat pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Ei doreau încă un
copil. Ea avea trompele legate, dar a născut un băiat foarte credincios, care la 3 ani sa dus la amvon şi a predicat: „Iisus este Domn şi puterea este a voastră!”. Dumnezeu
le proorocea aceste cuvinte prin gura unui copil de 3 ani. Ioan 3/16.
Smith Wigglesworth ducea oameni la întâlnirile de vindecare. Soţia lui a fost
vindecată şi când pastorul a plecat din oraş i-a încredinţat lui serviciul. Un scoţian cu
cârjă s-a vindecat pe loc şi a început să sară. Atunci Smith a ţinut servicii de
vindecare la Misiunea ce o avea el cu soţia lui. Doisprezece oameni au fost vindecaţi
într-o seară. O persoană avusese un buboi cu puroi şi rană la articulaţia gleznei. A
dispărut până a doua zi şi a rămas doar o mică cicatrice vindecată.
Un pastor nu avea credinţă pentru a se ruga pentru vindecarea soţiei lui. Smith
Wigglesworth s-a dus acasă la el, dar toţi se rugau pentru ajutor după ce va muri
femeia, nu pentru vindecarea ei. Smith Wigglesworth a strigat: „Doamne, opreşte-i pe
aceşti oameni!”. Şi ei s-au oprit. Diavolul lucra împotriva vindecării ei, aducea
descurajarea. Smith Wigglesworth a luat sticla cu ulei din buzunar şi l-a turnat tot pe
capul femeii muribunde şi brusc a apărut Iisus la picioarele patului şi îi zâmbea blând,
apoi a dispărut. Femeia a fost vindecată complet, instantaneu.
Smith Wigglesworth suferea şi el de hemoroizi şi constipaţie. Dintr-o dată el
nu şi-a mai luat medicamentele (săruri). S-a rugat pentru el însuşi, şi-a făcut ungerea
cu ulei (şi-a turnat pe cap). Dumnezeu a preluat controlul. Din acea zi intestinele i-au
funcţionat perfect, vindecat pe deplin.
Un om avea rău de mare. Smith Wigglesworth i-a spus că răul de mare este un
duh de frică şi „În numele lui Iisus îi poruncesc acestui duh să iasă din tine!”
Niciodată omul nu a mai avut rău de mare.
Într-o zi la misiune, Smith Wigglesworth a simţit o durere violentă în
abdomen; suferea de 6 luni de apendicită. Trebuia să se opereze. Ştia că dacă nu s-a
vindecat e de la diavol. Aşa că a pus un bărbat şi o femeie să se roage pentru el.
Tânărul şi-a pus mâinile peste el şi a strigat: „Diavole, ieşi afară în numele lui Iisus!”
Pe loc Smith Wigglesworth s-a vindecat, apoi prin toată lumea şi-a pus mâna peste
oamenii bolnavi de apendicită şi toţi s-au vindecat.
Smith Wigglesworth a făcut un angajament cu soţia lui: „nici un medicament şi
nici un doctor de acum înainte nu vor mai intra în casa noastră”. El nu era împotriva
doctorilor, ci credea în vindecarea lui Dumnezeu.
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