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Cuvântul De Vindecare Al Lui Dumnezeu
Pentru toți cei care nu s-au bucurat niciodată de viața abundentă a lui Dumnezeu.
Lucrul de știut este că Dumnezeu este Duhul vieții. În El, nu există moarte. Satana este spiritul morții și în el nu există viață. Dumne-

zeu a dat viață temporală și toți sunt părtași care se nasc în această lume. Respirăm și ne bucurăm de suflarea prețioasă a vieții. O, cât de 
frumoasă poate fi viața pentru cei care nu au gânduri contradictorii de îndoială și deznădejde! Cât de bine este, doar să te plimbi pe străzi 
sau să te plimbi pe un drum de țară, să vezi frumoase pajiști și flori, toate vii și foarte vii, cu parfumul lor și ambițiile personale care le-au 
fost date de mâna lui Dumnezeu ; să aveți sănătate care vă curge prin corp, fără gânduri contradictorii de îngrijorare, fără sentimente de 
boală care se mișcă prin corpul vostru; gândurile tale, alergând prin spiritul tău, aducând o mare bucurie.

Într-adevăr, scriitorul spune că scoatem apa din fântânile mântuirii cu bucurie; să intre pe porțile Sale cu mulțumire și în curțile Sale 
cu laudă. Biblia ne spune că acela care este de o inimă veselă are o sărbătoare continuă, iar o inimă veselă face bine ca un medicament, dar 
un spirit rupt fură oasele. Scriitorului ni se spune că întristarea lucrează moartea. Oricine poate vedea clar de ce Biblia învață că slujirea 
lui Dumnezeu este bucuria, pacea și neprihănirea în Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care credința în promisiunile Sale scrise, 
în Cuvântul Său neclintit, care nu eșuează niciodată, care este de la veșnic la veșnic, care nu se schimbă niciodată, aduce viață veșnică.

Sunt Cuvinte de inspirație și viață, promisiuni de speranță și de iertare tandră, pentru a lăsa pe oricine va dori. Sunt promisiuni de 
vindecare tuturor. Conform credinței voastre, la fel să fie pentru voi fără respect de persoană, ci pentru toți oamenii ca fiind creația lui 
Dumnezeu. Ne decidem propriul destin.

Cum poate o persoană să se bucure de o viață sănătoasă? Există o singură cale. Dumnezeu nu ne-a dat spiritul fricii. Nu suntem născuți 
de frică, ci este un spirit demon care intră în spiritul nostru prin canalul de necredință din Cuvântul lui Dumnezeu și de promisiunile Sale 
care ne-au creat și ne păstrează până la viață.

Isus a spus: „Să nu vă tulbure inima, nici să nu ne fie frică.” Depinde de noi să folosim partea negativă a vieții pentru a dezvolta o 
credință pozitivă în cuvintele creative ale lui Dumnezeu. Așa cum mintea noastră are o credință care este compusă din gândurile noastre, 
la fel și mintea lui Hristos are credința care a fost dată odată sfinților, așa cum le-a dat Dumnezeu mintea lui Hristos. Trebuie să luptăm 
pentru credința lui Isus Hristos. Pavel a spus: „Avem mintea lui Hristos”, dar trebuie să-i dăm libertate. Prin această minte care se află 
în spiritul sau inima noastră, Dumnezeu eliberează tot ceea ce El are în puterea Sa prin această minte în corpul tău, cum ar fi mântuirea, 
vindecarea și așa mai departe. Împărăția lui Dumnezeu este în noi, așa că vindecarea noastră este în noi, la fel cum este și mântuirea noastră

Pavel a spus: „Noi suntem trupul lui Hristos.” Mulți dorm pentru că nu reușesc să discute acest lucru. Isus a devenit trupul tău bol-
nav, chinuit, în moarte, pe cruce, pentru a putea deveni trupul Său, care este complet lipsit de orice păcat și boli. Faceți acest lucru prin 
credința în moartea lui Hristos, discernând că El a luat locul tău în moarte, pentru ca tu să devii trupul Său în viață. Când, prin credință, 
credeți că El a făcut schimb de locuri cu voi, vă veți vindeca imediat. Amintiți-vă întotdeauna că trupul vostru, care a fost sub blestemul 
legii judecății lui Dumnezeu lui Moise, a fost lipit de cruce și, deoarece sunteți acum trupul lui Hristos, vă veți elibera de blestem prin 
credința voastră în Isus.

Legământul lui Dumnezeu și toate promisiunile Lui sunt pentru Domnul Isus. Le primim prin credința în Isus. Crezând că suntem 
trupul lui Hristos, face promisiunile noastre. Amintiți-vă, credința noastră este gândirea intelectuală, pe care o aliniem Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este mintea lui Hristos. Credința vine auzind Cuvântul. Credința lui Hristos este o convingere 
profundă în inima sau spiritul nostru. A crede că suntem mântuiți sau vindecați intelectual înseamnă doar că suntem înșelați și pierduți. 
Trebuie să fie o convingere a inimii sau a spiritului. Cu inima, omul crede în neprihănire și așa cum omul crede în inima lui, așa este. 
Isus a spus: „Dacă ai putea crede în inima ta și nu te îndoiești, atunci ai putea avea orice ai cere.” Inima nu va crede sincer decât dacă 
este convinsă de devotamentul tău sincer și de eforturile tale sincere față de Dumnezeu. De aceea credința fără stimularea lucrărilor este 
moartă. Lucrările reînvie încrederea în harul lui Dumnezeu față de tine.

Credința lui Hristos în tine este eliberată de opresiunea spirituală atunci când cele cinci simțuri ale corpului tău (vederea, gustul, 
auzul, mirosul și sentimentul) sunt moarte prin post sau supunere. Satana nu are cum să lucreze, dacă a fost izgonit din tine, decât prin 
cele cinci simțuri pentru a-ți împiedica credința. Acum că înțelegem acest lucru, să ne construim credința auzind Cuvântul promisiunilor 
Sale către noi.

Dumnezeul meu va furniza toate nevoile voastre, în conformitate cu bogățiile Sale în slavă. Amintiți-vă, fie fizic, financiar sau spiritual, 
El le va aproviziona pe toate. Eu sunt Dumnezeul care iartă toate nelegiuirile tale și vindecă toate bolile tale. Observați, El a spus totul! 
Voi îndepărta boala din mijlocul tău sau o voi alunga din duhul tău.

Dumnezeu este viață și toate atributele vieții, precum vindecarea, mântuirea, bucuria, pacea și prosperitatea, aparțin Spiritului vieții 
și trupului lui Hristos, al cărui trup ești. Isus a spus: „Am venit ca să aveți viață.” A gândi astfel este mintea și credința lui Hristos, prin 
care curge liber virtutea. Nu va da El, împreună cu Hristos, toate lucrurile? Întrebă Paul.

Fiecare boală și boală cunoscută în întreaga lume a fost cauzată de păcat. Că păcatul era necredința în Cuvântul lui Dumnezeu. Eva 
a comis acest păcat. Ceea ce nu este de credință este păcatul. Adam i-a adus pe toți oamenii sub blestem prin necredință. Hristos i-a 
răscumpărat pe toți oamenii din blestem prin credință. În Adam, toți mor: în Hristos, toate sunt făcute vii.

El a trimis Cuvântul Său (Isus) și i-a vindecat. Credința în Cuvântul Său face ca Cuvântul să fie trup. Devenim Cuvântul, o epistolă 
cunoscută și citită de toți oamenii, Cuvântul lui Dumnezeu a făcut carne. Noi suntem unul cu Cuvântul ca trup al lui Hristos. Nu există 
boală în Dumnezeu. Prin dungile Sale, ai fost vindecat.

Ai natura lui Hristos. Au biruit pe Satana prin cuvintele mărturiei lor și prin sângele Mielului, lucrarea Calvarului, mărturisind, prin 
cuvânt și faptă, ce a făcut El pentru ei. Înclinați-vă să nu vă înțelegeți, încredeți-vă în Domnul (Cuvântul) din toată inima voastră.
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Trebuie să aducem fiecare gând în robie la Hristos, aruncând imaginații, temeri și îndoieli, distrugând astfel mintea carnală care 
este dușmănie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu va modifica lucrul care a ieșit din gura Lui. El va veghea Cuvântul Său pentru a-l îndeplini.

Dacă, prin dungile Sale, v-ați vindecat și El nu este un respectător al persoanelor și trebuie să numim acele lucruri care nu sunt ca și 
cum ar fi (nu trăiesc la vedere: cei drepți vor trăi prin credință), atunci credința voastră a făcut tu întreg.

Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său: „Aș dori, mai presus de toate, să prosperați și să fiți în sănătate, chiar așa cum prosperă sufle-
tul vostru.” Prosperitatea sănătății voastre este guvernată de prosperitatea sufletului vostru. Domnul, Dumnezeul tău, este cel care îți dă 
puterea de a obține bogății. Ar trebui să oferiți bogățiile pe care le aveți aici în slujba lui Dumnezeu în schimbul bogățiilor veșnice.

Credeți (amintiți-vă, o convingere a inimii) că boala voastră a dispărut cu adevărat. Nu poate eșua niciodată o dată. Poți să crezi și 
să rămâi bolnav și să fii blestemat, dar dacă crezi cu adevărat, acesta îți va controla corpul și îl va obliga la lucrări de dreptate și fapte de 
dovadă. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată și nu ne părăsește. Dumnezeu nu dă greș niciodată. Îl părăsim prin necredință. „Întrebați 
cu credință, nimic care să nu zburde”, a spus Isus. Ioan a spus: „Aceasta este încrederea noastră în El: ceea ce cerem în numele Lui, primim. 
Dacă inima noastră nu ne condamnă, atunci avem încredere față de Dumnezeu. ”Pavel a spus:„ Mă străduiesc mereu să păstrez o conștiință 
vidă de jignire față de om și de Dumnezeu. ”„ Toți cei care cer, primesc ”, spune Scriptura. Isus a spus: „Orice ai cere în numele Meu, o 
voi face.” Isus a spus să slăvească pe Tatăl din ceruri. Întreabă, ca bucuria ta să fie plină. El a purtat boala și durerea ta în trupul Său de 
pe copac și, prin dungile Sale, ai fost vindecat. Isus a spus: „S-a terminat.” Dacă le-a purtat în trupul Său pentru tine, atunci de ce să le 
suportăm din nou din cauza minciunilor Satanei?

Amintiți-vă, credința este o formă de predare a gândurilor și voinței voastre Lui. Să crezi Cuvântul Său este o negare a propriilor gân-
duri și a sentimentelor obosite, melancolice. Să gândești gânduri pozitive ale promisiunilor Sale îți vor eradica din minte gândurile nega-
tive de înfrângere și îți vor aduce fericirea, sănătatea și prosperitatea. Când încetezi să crezi, nu mai funcționează. Urmăriți întotdeauna 
gândurile și sentimentele voastre. Fii deci transformat prin reînnoirea minții tale. Agitați-vă mintea curată, mintea lui Hristos și dovediți 
care este voia bună și acceptabilă a Domnului. El este un mare preot, atins de sentimentele neputințelor noastre, intervenind în inima ta 
pentru tine; marele preot al mărturisirii tale.

Cu inima, omul crede dreptatea. Mărturisirea se face spre mântuire cu gura. Mărturisește, crede și primește și fii întreg, în numele lui 
Isus Hristos, din toate neputințele, bolile și înfrângerile tale. Dumnezeu să vă binecuvânteze este rugăciunea mea.

De Rev. George Leon Pike Sr.
Fondator și primul președinte al Regatului etern al lui Isus Hristos al vieții abundente, Inc.
Sfinţenie Domnului


