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Cum să slujești în vindecare 

3. Este responsabilitatea noastră 

 Dumnezeu ne-a dat în Hristos tot ceea ce El ne-a putut da. Acum este responsabilitatea noastră de 
a o face să funcționeze. Acest lucru poate fi atât incitant cât și condamnător.  
 

 Un semn al maturității spirituale este atunci când începi să faci voia lui Dumnezeu din proprie 
inițiativă. Exemplu: Vrei ca copilul tău să rămână întotdeauna un copil și să se aștepte să i se spună 
mereu ce trebuie să facă? Desigur că nu. Te aștepți ca, pe măsură ce copilul crește și devine adult, 
să înceapă să ia inițiativă. Este minunat când fiul tău duce gunoiul din proprie inițiativă. 
 

 Nu am nevoie de îndrumări speciale din partea Duhului Sfânt pentru a face ceea ce este spus deja 
în cuvânt. Pavel a făcut orice a crezut el că este mai bine. Acesta este motivul pentru care a fost 
oprit să meargă în Macedonia la un moment dat, pentru că el nu a așteptat călăuziri speciale. Când 
există o călăuzire specială, este minunat. Cu toate acestea, regula de bază este să faci ceea ce 
spune Cuvântul.  

 
Exodul 14:9–16 (BTF2015)  
9Dar Egiptenii i-au urmărit, toți caii și carele lui Faraon și călăreții lui și oștirea lui și i-a ajuns, așezând tabăra lângă mare, în 
apropiere de Pi-Hahirot, înainte de Baal-Țefon. 
10Și când Faraon s-a apropiat, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și, iată, egiptenii mărșăluiau după ei; și au fost grozav de 
înspăimântați; și copiii lui Israel au strigat către DOMNUL. 
11Și i-au spus lui Moise: Pentru că nu sunt morminte în Egipt ne-ai luat tu pentru a muri în pustie? Pentru ce te-ai purtat astfel 
cu noi, pentru a ne scoate din Egipt? 
12Nu este acesta cuvântul pe care ți l-am spus în Egipt, zicând: Lasă-ne în pace, să servim egiptenilor? Pentru că ar fi fost mai 
bine să servim egiptenilor, decât să murim în pustie. 
13Și Moise a spus poporului: Nu vă temeți, stați liniștiți și veți vedea salvarea DOMNULUI, pe care el v-o va arăta astăzi; căci 
egiptenii pe care i-ați văzut astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată, pentru totdeauna. 
14DOMNUL va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. 
15Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Pentru ce strigi către mine? Vorbește copiilor lui Israel să meargă înainte; 
16Dar ridică-ți toiagul și întinde-ți mâna peste mare și despică-o; și copiii lui Israel vor merge pe uscat prin mijlocul mării. 
  
 

 Observați preconcepția lui Moise atunci când i-a încurajat pe oameni în v. 13: „El va împlini ... 
Domnul va lupta pentru voi ...” El îl aștepta pe Dumnezeu să facă ceva și așa suntem tot timpul. 
 

 Dar Dumnezeu îl întreabă: De ce strigi la Mine? Ridică-ți toiagul și DESPARTE-O. El nu a spus: ridică-
ți toiagul și O VOI DESPĂRȚI, ci TU O VEI DESPĂRȚI.  
 

 Un alt principiu aici este că dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva și te confrunți cu o barieră sau 
un obstacol, poți să te asiguri că acel obstacol nu este de la Dumnezeu, pentru că El te-a pus să faci 
misiunea. În acest caz, tu ai responsabilitatea de a o depăși. Cu alte cuvinte, Moise îi spunea lui 
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Dumnezeu: „Doamne, Tu ne-ai spus să mergem într-o țară promisă și aici avem o problemă. Fă 
ceva". Și Dumnezeu spune înapoi: „Ce v-am spus? Scoate-mi copiii afară din Egipt și du-i în țara 
promisă. Nu v-am spus să-i scoateți din Egiptului, apoi să-i duceți la Marea Roșie și să muriți acolo. 
Deci, orice ai de făcut pentru ca acest lucru să se întâmple, o faci și Eu te voi sprijini. ” 
 

Matei 8:23–27 (BTF2015)  
23Și după ce s-a îmbarcat într-o corabie, discipolii săi l-au urmat. 
24Și iată, s-a stârnit pe mare o furtună puternică încât corabia era acoperită de valuri, dar el dormea. 
25Și discipolii lui au venit la el și l-au trezit, spunând: Doamne, salvează-ne, pierim. 
26Iar el le-a spus: De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? Apoi ridicându-se, a mustrat vânturile și marea; și s-a făcut o 
liniște mare. 
27Iar oamenii se minunau, spunând: Ce fel de om este acesta, că până și vânturile și marea ascultă de el? 
  
 

 În situația de mai sus, se pare că Isus se aștepta ca ucenicii să calmeze vânturile și marea, sau cel 
puțin să nu se teamă.  

 
Matei 14:14–16 (BTF2015)  
14Și Isus a mers și a văzut o mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii. 
15Și pe când se făcea seară, discipolii lui au venit la el, spunând: Acesta este un loc pustiu și timpul este de acum trecut; 
trimite oamenii ca să se ducă prin sate și să își cumpere de mâncare. 
16Dar Isus le-a spus: Ei nu trebuie să plece; dați-le voi să mănânce. 
 
 

 Isus din nou aici aștepta ca ucenicii să prindă viziunea, El se aștepta ca ei să înmulțească pâinile și să 
înceapă să gândească supranatural. El nu se juca jocuri, era conștient de marea mulțime de oameni 
și probabil că era chiar conștient de faptul că nu aveau mijloacele și resursele naturale pentru a 
hrăni toată acea mulțime. Dacă El se aștepta ca ei să facă ceva în acest sens, înseamnă că ei ar fi 
putut să o facă. Nu spunea acele lucruri doar pentru a îi frustra sau pentru a arăta ceea ce El poate 
să facă. 

 
Luca 10:19 (BTF2015)  
19Iată, vă dau putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului; și nimic, în niciun fel, nu vă va 
vătăma.  
 

 Isus a dat ucenicilor și ție autoritatea de a călca peste toată puterea inamicului. Dumnezeu în 
Suveranitatea Sa nu va interveni în lucruri despre care El ți-a dat deja autoritate să faci ceva. 

 
Efeseni 6:12 (BTF2015)  
12Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva autorităților, împotriva 
domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte.  
 

 Cine se luptă aici? Dumnezeu sau noi? 
 
Iacov 4:7 (BTF2015)  
7Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și va fugi de la voi!  
 

 Cine trebuie să reziste diavolului? Noi, desigur. 
 
2 Corinteni 5:18–19 (BTF2015)  
18Și toate sunt din Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el însuși prin Isus Cristos și ne-a dat serviciul împăcării; 
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19Anume că, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine, neimputându-le fărădelegile lor; și ne-a încredințat cuvântul 
împăcării. 
  
 

 Dumnezeu ne-a dat slujba împăcării (pentru a distribui viață și a vindeca oamenii) și ne-a 
încredințat cuvântul împăcării. 

 
Ioan 16:7 (BTF2015)  
7Totuși eu vă spun adevărul: Vă este de folos să plec; căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă plec, vi-l voi 
trimite.  
 
Iacov 1:21–25 (BTF2015)  
21De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe cuvântul altoit, care este în stare să vă 
salveze sufletele. 
22Fiți așadar înfăptuitori ai cuvântului și nu doar ascultători ai lui, înșelându-vă pe voi înșivă. 
23Pentru că dacă vreunul este ascultător al cuvântului și nu înfăptuitor, el este asemănător unui om care își privește fața 
naturală în oglindă; 
24Fiindcă se privește pe sine însuși și pleacă și uită imediat ce fel de om era. 
25Dar oricine privește cu atenție în legea desăvârșită a libertății și continuă în ea, el, nefiind un ascultător uituc, ci un 
înfăptuitor al faptei, acesta va fi binecuvântat în fapta lui. 
 
 

 Duhul Sfânt este ajutorul și noi, credincioșii, suntem cei care facem cuvântul și nu invers. Poate o 
ființă umană să vindece? Nu. Duhul Sfânt vindecă de fapt prin oameni. Dar noi facem cuvântul.  
 

 Cuvântul sau legea perfectă a libertății ne arată cine este Isus. Observați că pasajul de mai sus din 
Iacov nu spune că ne uităm la un portret, ci la o oglindă, când privim cuvântul. Asta înseamnă că ne 
vedem pe noi, noua creație, care suntem recreați după chipul lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu nu arată că suntem păcătoși, pentru că pasajul ne încurajează să nu uităm ce am văzut 
în oglindă. Cu siguranță, nu spune și nu uită că suntem păcătoși, că suntem urâți și răi. Mai degrabă 
spune să nu uităm că arătăm ca Isus și să facem cuvântul. Care este cuvântul în acest caz? Punem 
mâinile peste cei bolnavi și se vor vindeca. 

 
Marcu 16:20 (BTF2015)  
20Și ei au plecat și au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și confirmând cuvântul cu semne care îi urmau. Amin. 
 

 Domnul lucra cu cuvântul și confirma cuvântul prin semne. Semnele însoțeau ceva ce a mers 
înaintea semnelor: cuvântul. Semnele și minunile vor veni când acționăm, când facem cuvântul, 
când învățăm cuvântul. 
 

 Examplu: Ați fost vreodată pe un șantier? Ați văzut vreodată o macara de ridicare? Omul care 
comandă această mașină stă așezat, relaxat și doar apasă niște butoane, dar macaraua face 
ridicarea grea. Dacă macaraua nu este folosită, nu va ridica nimic. Omul este angajat să facă voia 
companiei, dar nu poate ridica toate blocurile grele. I se oferă un ajutor de către companie pentru 
a-și îndeplini voia. 
 

 Duhul Sfânt ne cunoaște atât de bine, încât de cele mai multe ori El va pregăti din timp ceea ce 
trebuie să slujim, El gâbdește înaintea noastră. Exemplu: un chirurg cu asistenta lui care îi oferă 
instrumentele necesare. Un alt exemplu este cu un electrician autorizat și ajutorul său. Ajutorul 
pregătește tot ce este necesar în avans, dar numai electricianul este autorizat să facă lucrarea. 
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 Examplu: Un pastor și biserica sa. Un pastor nu trebuie să facă singur treaba, iar ceilalți să se uite la 

el. Se presupune că el conduce din spate, deleagă pe alții să facă slujba, să îi ajuta să slujească.  
 

 Examplu: Există o serie de emisiune TV numită „New Amsterdam”, în care un medic preia un spital, 
apoi are o întâlnire cu întregul personal al spitalului (alți medici, chirurgi, asistente) și prima 
întrebare pe care o pune el este : Cum pot să ajut? Eu vă ajut pe voi  și voi ajutați pacienții. Așa este 
cu Duhul Sfânt și noi. 

 
 Voi spune acum ceva destul de dificil de înghițit, dar este adevărat. De fiecare dată când 

promisiunile lui Dumnezeu nu se împlineasc în viața ta, la momentul în care ele trebuie să se 
împlinească, hoțul a obținut o victorie. Noi nu am obținut nicio victorie. Dumnezeu obține o victorie 
atunci când o promisiune se împlinește: Da și Amin. 

 
 
4. Nu te lăsa condamnat 

 Când auzi toate aceste cuvinte și te gândești la toate cazurile când ai fi putut face ceva și ai pierdut, 
ai putea fi condamnat. Cu toate acestea, Pavel spune: 

 
Filipeni 3:12–14 (BTF2015)  
12Nu că am obținut deja, sau că am fost făcut deja desăvârșit; dar urmăresc, că poate prind aceea pentru care și eu am fost 
prins de Cristos Isus. 
13Fraților, eu nu mă socotesc pe mine însumi că am prins; dar fac un singur lucru, uitând acele lucruri care sunt în urmă și 
întinzându-mă spre cele care sunt înainte, 
14Alerg spre țintă pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Cristos Isus. 
  
 

 Nu trebuie să te simți condamnat, pentru că există un hoț care te face întotdeauna să eșuezi și te 
înșeală. Aceasta este treaba lui. Se strecoară și fură cuvântul. Trebuie să îți dai seama că el trebuie 
învinovățit.  
 

 Example: Dacă un câine mare vine la tine și începe să muște din piciorul tău și vezi un băț lângă 
tine, ai de gând să folosești bățul pentru a te bate pe tine sau a bate câinele? Satana vine și ne 
îndepărtează, ne face să credem în ceva ce nu este adevărat, ne scoate din cuvânt, în teamă, în 
îngrijorare și atunci promisiunile nu se vor împlini.  
 

 Nu, luați bățul acela și loviți câinele. Câinele este problema. Folosește acest regret și mânie din 
interiorul tău împotriva lui, nu împotriva ta. 

 
 
5. Puterea lui Dumnezeu este mecanică 

 Dumnezeu a pus anumite legi în natură precum rotirea pământului, ziua și noaptea, soarele și luna 
și toate merg mecanic prin repetare. El nu trebuie să asiste la aceste legi. Ele lucrează tot timpul în 
aceleași condiții.  
 

 Același lucru este cu puterea lui Dumnezeu în Noul Testament. Credința și puterea sunt mecanice, 
ceea ce înseamnă că există un proces clar pe care Dumnezeu l-a stabilit de modul în care acestea ar 
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trebui să funcționeze, iar în condițiile potrivite, vor funcționa mereu la fel și vor produce aceleași 
rezultate. Este un proces repetabil. Mai mult, ele pot fi folosite după voia ta. 
 

 Când Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua în care va mânca din pomul interzis, el va muri cu 
siguranță, chiar acolo a fost pusă în mișcare o lege spirituală. Nu Dumnezeu se uita să vadă dacă 
Adam va mânca și apoi să îl lovească de moarte. Legea însăși l-a determinat pe Adam să moară. 
Este ca un blestem. În același mod, cuvintele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru noi, despre 
modul în care ar trebui să funcționeze credința și puterea, sunt legi spirituale puse deja în mișcare. 
Când ne aliniem cu ele, ele produc aceleași rezultate pentru oricine, oriunde și oricând. 
 

Matei 7:21–23 (BTF2015)  
21Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. 
22Mulți îmi vor spune în acea zi: Doamne, Doamne, nu am profețit în numele tău? Și nu am scos draci în numele tău? Și nu am 
făcut multe lucrări minunate în numele tău? 
23Și atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la mine, voi, cei care lucrați nelegiuire. 
 
 

 Principiul aici este că, din punct de vedere tehnic, pot exista oameni care află legile spirituale care 
sunt în mișcare, descoperă cum să creadă și eliberează puterea și reușesc să se vindece pe ei însuși 
și chiar să-i vindece pe alții. Cu toate acestea, s-ar putea să nu fi fost născuți din nou vreodată. Ei 
folosesc principiile, pentru că sunt mecanice, dar nu au o relație cu Hristos. Au o anumită 
capacitate de a le folosi, dar nu și autoritatea. Mai mult, ei nu au ajutorul Duhului Sfânt. Exemplu: 
Dr. Joe Dispenza, Secretul și legea atracției etc. 

 
 Dacă un necredincios în Hristos poate face acele lucruri, cu atât mai mult tu, care ești în Hristos, le 

poți face. Dar fă-le în modul corect și asigură-te că ești mai întâi în Hristos. Problema a fost că în 
biserică am făcut acea relație cu Dumnezeu baza primirii puterii. Și apoi se transformă în 
manipulare și frustrare. 
 

Luca 10:17–20 (BTF2015)  
17Și cei șaptezeci s-au întors cu bucurie, spunând: Doamne, până și dracii ne sunt supuși prin numele tău. 
18Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer. 
19Iată, vă dau putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului; și nimic, în niciun fel, nu vă va 
vătăma. 
20Totuși nu vă bucurați în aceasta, că duhurile vă sunt supuse; ci, mai degrabă, bucurați-vă pentru că numele voastre sunt 
scrise în cer. 

 
 Isus spune aici: „Da, scoaterea dracilor este grozav, dar bucurați-vă că sunteți într-o relație cu 

Mine.” 
 
1 Corinteni 13:2 (BTF2015)  
2Și chiar dacă aș avea dar de profeție și înțeleg toate misterele și toată cunoașterea, și chiar dacă aș avea toată credința încât 
să mut munții, dar nu am dragoste creștină, nu sunt nimic. 

 
 Tehnic, se pare că poți avea toată credința pentru a muta munții fără a avea iubire sau fără a fi în 

Hristos. Cu toate acestea, nu ești nimic, nu ai obținut nimic. Dar dacă îți folosești credința prin 
dragoste și din punctul de vedere al unei relații personale cu Dumnezeu, atunci contează (Galateni 
5: 6). Credința nu funcționează DOAR prin dragoste, cum mulți creștini interpretează Galateni 5: 6. 
Credința poate funcționa oricum. Dar credința funcționează prin dragostea care rămâne și pentru 
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care vei primi o recompensă. 
 

 În timp ce necredincioșii pot apela la unele lucruri miraculoase, aceștia sunt totuși limitați pentru că 
nu au Duhul Sfânt, plinătatea lui Dumnezeu și spiritul recreat în interiorul lor. 

 
 
6. Recuperarea se poate întâmpla progresiv  

 Uneori, vindecarea și recuperarea pot începe în momentul în care te rogi și apoi continuă să lucreze 
asupra persoanei în etape către plinătate. Vindecarea nu este întotdeauna instantanee, dar 
persoana poate fi într-o etapă de vindecare. 
 

 Acesta nu este idealul și nu este ceea ce ne dorim. Vrem instant, dar uneori se poate întâmpla și 
asta. Dacă nu este instantaneu pe stradă, nu ajută în calitate de martor și de semn. 

 
 
7. Nu e nevoie de multă informație  

Marcu 10:51–52 (BTF2015)  
51Și Isus, răspunzând, îi zice: Ce voiești să îți fac? Iar orbul i-a spus: Doamne, să primesc vedere. 
52Și Isus i-a spus: Du-te; credința ta te-a făcut sănătos. Și îndată și-a primit vederea și l-a urmat pe Isus pe cale. 
 

 Observați aici, acest om era orb și voia să vadă. Isus nu l-a întrebat cum a ajuns orb. El nu a spus: 
„Ce a adus asta?” sau „A fost cineva orb din familia ta?” sau „Orbirea este o caracteristică în familia 
ta?” sau „Este acolo un lucru genetic sau un lucru generațional spiritual care trebuie să ne 
întoarcem și să descoperim ce este?” 
 

 Așa cum a făcut-o Isus, nici tu nu trebuie să ști multe detalii despre o boală. De ce? Deoarece 
soluția este aceeași, indiferent de boală. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice blestem 
genetic sau generațional. În plus, cunoașterea detaliilor despre boală îți poate slăbi credința de cele 
mai multe ori. Ce se întâmplă dacă o boală este din naștere? Este la fel la Dumnezeu, dar pentru 
tine ți se va părea un munte în comparație cu o durere de cap. Cu cât ai mai multă informație și 
introducere despre boală din partea oamenilor, cu atât mai puțin o vei privi din perspectiva lui 
Dumnezeu. 
 

 Principala rădăcină sau cauză a oricărei afecțiuni și boală este diavolul. Toate celelalte așa-numite 
cauze sunt intermediare sau subordonate diavolului. Ele nu contează. 

 
Matei 9:20–23 (BTF2015)  
20Și iată, o femeie care avea o scurgere de sânge de doisprezece ani, a venit din spate și s-a atins de marginea hainei lui; 
21Fiindcă spunea în ea însăși: Dacă mă voi atinge doar de haina lui, voi fi sănătoasă. 
22Dar Isus s-a întors și când a văzut-o a spus: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a făcut sănătoasă. Și femeia a fost făcută 
sănătoasă din acea oră. 
23Și când a intrat Isus în casa conducătorului și a văzut pe cei ce cântau din fluier și mulțimea făcând gălăgie, 
  
 
Luca 8:43–48 (BTF2015)  
43Și o femeie, care avea o scurgere de sânge de doisprezece ani, care cheltuise tot ce avea cu doctorii, neputând fi 
vindecată de niciunul, 
44A venit din spate și s-a atins de marginea hainei lui; și imediat scurgerea ei de sânge s-a oprit. 
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45Și Isus a spus: Cine s-a atins de mine? Și, toți negând, Petru și cei ce erau cu el au spus: Stăpâne, mulțimea te împresoară și 
te îmbulzește și tu spui: Cine s-a atins de mine? 
46Dar Isus a spus: S-a atins cineva de mine; căci știu că a ieșit putere din mine. 
47Iar femeia, când a văzut că nu este ascunsă, a venit tremurând și prosternându-se înaintea lui i-a spus în fața întregului 
popor din ce cauză se atinsese de el și cum fusese vindecată imediat. 
48Iar el i-a spus: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a făcut sănătoasă; mergi în pace. 
 

 Această femeie cu problema de sânge s-a vindecat și Isus nu știa nimic despre cine s-a vindecat. Nu 
știa dacă ea merita, El nu știa cum a obținut-o. Cu toate acestea, ea a putut să-și dicteze propria 
vindecare spunând: „Dacă pot eu doar să mă ating de  haina Lui, voi fi vindecată.” 
 

 Femeia a fost capabilă să-și tragă propria vindecare de la Isus, fără ca Isus măcar să poruncească 
sau să spună ceva. 

 
Matei 14:34–36 (BTF2015)  
34Și după ce au trecut dincolo, au venit în ținutul Ghenezaretului. 
35Și când bărbații din locul acela l-au recunoscut, au trimis în întreg ținutul acela de jur împrejur și au adus la el pe toți cei ce 
erau bolnavi. 
36Și l-au implorat ca numai să se atingă de marginea hainei lui; și toți câți s-au atins au fost complet însănătoșiți. 
  
 

 Acești oameni doar au atins hainele lui Isus. Iar Biblia spune că cât de mulți s-au atins au fost 
vindecați. 

 
 
8. Nu e nevoie de permisiunea cuiva 

 Am nevoie de permisiunea persoanei bolnave sau a unei persoane posedate de puteri demonice 
pentru a le sluji? Tehnic, nu, nu avem nevoie de permisiune, în special în cazul persoanelor 
posedate de demoni. Creștinului i-a fost dată autoritate asupra întregii puteri a dușmanului (Luca 
10:19), așa că pot alunga demonii afară din oricine, fără permisiune. Dacă aveți de-a face cu o 
persoană posedată de demoni, nu cereți permisiunea dacă persoana sau demonul vor răspunde 
când veți cere permisiunea de a sluji. Deci,poți merge înainte și săeliberezi aceea persoană, chiar 
dacă ea vrea înapoi acele legături, poate să le primească foarte ușor înapoi, și va fi de șapte ori mai 
fericită.ਏ 
 

 În cazul bolnavilor, s-ar putea să fie necesar să ceri permisiunea persoanei sau familiei (dacă sunt 
inconștienți). Spun asta, pentru că unii bolnavi ar putea fi ofensați de Isus și de învățăturile Sale și s-
ar putea să nu dorească slujirea. Acest lucru s-a întâmplat în orașul natal al lui Isus.  
 

 În afară de asta, nu avem nevoie de nicio altă permisiune pentru a sluji la cei bolnavi. Isus are toată 
autoritatea în ceruri și pe pământ. Asta înseamnă că diavolul NU ARE DELOC. Noi acționăm sub 
autoritatea lui Isus. 

 
 
9. Această slujire poate fi făcută oriunde 

 Vindecarea se poate face oriunde: la locul de muncă, la școală, în restaurant, în magazinul 
alimentar. Nu este necesar să se întâmple în biserică. 
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 De asemenea, nu ai nevoie de o atmosferă de vindecare sau de o anumită atmosferă de închinare 
sau chiar de un lider de cult. Trebuie să fiți întotdeauna gata și încurajat să slujești oricui, oriunde.  
 

 Când te închini nu ai nevoie de muzică tot timpul. Dacă există muzică, și mai bine, dar dacă nu 
există, poți merge înainte și să te închini singur și să te rogi în limbi. 
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