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INTRODUCERE

Știai că Îi poți cere lui Dumnezeu o viață lungă, bună și sănătoasă? 
Ești conștient că Dumnezeu vindecă oamenii și astăzi? Te-ai în-

trebat vreodată dacă este voia lui Dumnezeu ca să fi i vindecat?
Nu știu cu ce circumstanțe te confrunți în timp ce ții în mâini 

această carte. Poate că tu sau cineva drag a fost diagnosticat cu o 
boală critică și ești încă în stare de șoc, de teamă și de neputință. 
Sau poate că a reapărut o afecțiune pe care ai crezut că ai biruit-o și 
te-ai resemnat ca fi ind „voia lui Dumnezeu”.

Prietene, indiferent de situația cu care te confrunți, nu renunța! 
Nu acum.
Nici altădată.
Indiferent cât de grav ar putea fi  raportul tău medical, Dumne-

zeu încă poate să schimbe în bine situația ta. El este Dumnezeul 
minunilor și este mai mare decât orice uriaș cu care te-ai putea con-
frunta astăzi.

Poate că circumstanțele tale exterioare sunt descurajante. Poate 
că ești înconjurat de perfuzii, de ventilatoare sau de alte echipa-
mente medicale. Poate că rezultatul radiografi ei pe care l-ai primit, 
acel nodul pe care medicii l-au găsit în trupul tău sau acea aluniță 
care crește pe pielea ta prevestesc ceva rău. Dar știi ceva? Tu poți 
vedea aceste lucruri, iar aceasta înseamnă că ele sunt temporare. Bi-
blia ne spune că lucrurile „care se văd sunt trecătoare, dar cele care 
nu se văd sunt veșnice” ( 2 Corinteni 4:18).
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Există un dușman care folosește ceea ce se vede pentru a te prin-
de și a te asupri cu frică și descurajare. Cred, însă, că Domnul a fă-
cut în așa fel încât tu să ții această carte în mâinile tale, pentru că El 
vrea să îți ațintești ochii asupra Lui – Dumnezeul invizibil care este 
etern. El nu te va lăsa și nu te va abandona niciodată. Chiar acum, 
El îți întinde o mână prin intermediul paginilor acestei cărți. Ai un 
Dumnezeu Care te iubește atât de mult, încât Și-a dat propria viață 
pentru tine pe cruce.

Și totuși, oamenii au crezut minciuna că, uneori, este voia lui 
Dumnezeu ca noi să fi m bolnavi. Mai sunt și cei care susțin că 
Dumnezeu folosește boala pentru a ne „pedepsi” sau pentru a ne 
da o lecție. Aceste minciuni l-au prădat pe poporul Său de dreptul 
la împărtășirea pentru sănătate divină, drept cumpărat cu sânge. 
Aceste minciuni au făcut ca prea mulți credincioși să accepte pur și 
simplu boala în trupurile lor.

Prietene, Dumnezeu nu este autorul bolii, al infi rmităților și al 
morții. Puterea distructivă a bolii și a morții a fost eliberată printr-
un act al mâncării, atunci când Adam și Eva au mâncat din pomul 
cunoștinței binelui și răului. Însă Dumnezeu nu a intenționat nicio-
dată ca omul să sufere de boli și infi rmități. De fapt, Dumnezeu nu 
a vrut niciodată ca omul să moară. Moartea a venit în lume pentru 
că Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, iar plata păcatului 
este moartea ( Romani 6:23).

Vestea bună este că minunatul nostru Mântuitor nu a murit 
doar pentru păcatele noastre, ci El a plătit cu propriul Său trup și 
prețul pentru vindecarea bolilor și a infi rmităților noastre. Prin ur-
mare, datorită lucrării Sale de pe cruce, noi putem avea credinţă că 
primim vindecare și sănătate divină. Biblia declară că „prin rănile 
Lui suntem vindecaţi” ( Isaia 53:5).

Cum putem primi această provizie de sănătate și întregire? Eu 
cred că, așa cum moartea și boala au venit printr-un act al mân-
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cării, Dumnezeu a rânduit ca un alt act al mâncării să inverseze 
blestemul generat în grădina Edenului. Cred că și viața, sănătatea și 
vindecarea pot fi  eliberate printr-un simplu act al mâncării.

Cu alte cuvinte, poți mânca până ajungi la viață și sănătate.
Despre ce vorbesc? Vorbesc despre Cina Domnului.
Adevărurile despre Cina Domnului au fost neglijate de trupul lui 

Cristos, mulți văzând-o doar ca pe un simplu ritual sau o tradiție, 
împărtășindu-se doar de câteva ori pe an sau cel mult o dată pe 
lună. Noi însă, datorită revelațiilor pe care Dumnezeu le-a deblo-
cat bisericii noastre, ne împărtășim cu Cina Domnului în fi ecare 
duminică, de mulți ani. Mulți dintre membrii bisericii noastre iau 
Cina Domnului chiar zilnic, iar unii de mai multe ori pe zi!

De când am început să predic Evanghelia harului, cu mai bine 
de două decenii în urmă, am primit mărturii de vindecare de la 
oameni din întreaga lume și mai ales de când am început să predic 
faptul că Dumnezeu a rânduit Cina Domnului pentru a fi  un canal 
de primire a vindecării, sănătății și întregirii. Pe măsură ce tot mai 
mulți oameni au înțeles învățăturile despre Cina Domnului, au în-
ceput să curgă mărturiile de vindecare și abia aștept să împărtășesc 
unele dintre ele în această carte. Fie că te confrunți cu o provocare 
din punct de vedere medical sau pur și simplu dorești să trăiești 
într-o măsură mai mare de sănătate, știu că vei fi  binecuvântat de 
adevărurile din această carte.

Interesant este faptul că mulți oameni cred că, pentru a trăi o 
viață lungă și sănătoasă, trebuie să aibă grijă ce anume mănâncă. 
De aceea s-au succedat atât de multe diete drastice și ni se spune 
în mod constant că, pentru a rămâne sănătoși avem nevoie de „ali-
mente sănătoase”, cum ar fi  orzul verde, uleiul de cocos și spirulina, 
ca să dau doar câteva exemple. Am fost uimit să descopăr că doar 
industria dietetică din America este astăzi o industrie de șaptezeci 
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de miliarde de dolari, cu companii care încearcă să promoveze tot 
felul de diete, suplimente și planuri.

Să nu mă înțelegi greșit. Fără doar și poate, mănâncă bine, alege 
mâncărurile potrivite și ferește-te de excesele care pot dăuna trupu-
lui tău. Noi, însă, nu putem fi  dependenți de diete, de dispozitive so-
fi sticate de urmărire a activității, de aplicații pentru exerciții fi zice 
și de mâncăruri sănătoase. Slavă lui Dumnezeu pentru nutriționiști 
și pentru instructori de fi tness. Aceștia duc aceeași luptă. Cu toate 
acestea, noi trebuie să avem încredere în răscumpărarea procurată 
de Cristos, nu în creație. Voi detalia acest lucru în următoarele ca-
pitole.

Sănătatea divină și viața lungă pot veni doar de la Dumnezeu. 
Spre deosebire de industriile alimentelor sănătoase, a dietelor sau 
a vitaminelor și suplimentelor care încearcă să își vândă produsele, 
provizia lui Dumnezeu pentru viață și sănătate nu se vinde într-o 
sticlă, nici nu constă într-un plan sau o pilulă. Ea ne-a fost dată 
gratis, însă a costat un preț astronomic, care a fost plătit pe crucea 
Calvarului de Însuși Fiul lui Dumnezeu.

Am scris această carte pentru că vreau să primești – prin împăr-
tășirea cu cina Domnului – toate benefi ciile pe care Domnul Isus 
le-a procurat pentru tine pe cruce. Vreau să știi, dincolo de orice 
umbră de îndoială, că Dumnezeu te vrea vindecat, întregit și bine. 
Vreau să știi că Dumnezeu Își dorește din toată inima ca tu să te 
bucuri de o viață lungă, sănătoasă și satisfăcătoare.

Iată doar câteva dintre întrebările la care sper să îți răspund în 
această carte:

• Este voia lui Dumnezeu să mă vindece?
• Mă califi c pentru puterea Lui de vindecare?
• Ce ar trebui să fac dacă sunt bolnav?
• Dumnezeu mă pedepsește cu boală și infi rmități?
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• Ce relevanță are pentru mine cina Domnului?
• Poate Dumnezeu să îi vindece pe cei dragi ai mei?
• Cum pot avea o viață lungă și sănătoasă?
• Ce ar trebui să fac atunci când nu văd rezultate?

Nu vreau să îți împărtășesc o părere personală atunci când răs-
pund la aceste întrebări, ci vreau să îți arăt promisiuni eterne din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să îți împărtășesc mărturii din Bi-
blie, precum și ale unor oameni care au primit vindecare, chiar 
dacă medicii le-au spus că bolile lor sunt terminale sau incurabile.

Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei, poate face și pentru tine.
Prietene, străpungerea ta pentru vindecare este pe drum și abia 

aștept ca tu să primești fi ecare iotă din binecuvântările pentru care 
Domnul nostru Isus a plătit pentru ca tu să te bucuri de ele. Per-
mite-mi să îți arăt cum poți mânca până ajungi la viață și sănătate. 


