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Instrucțiuni: declarați aceste scripturi și afirmații până când le puteți spune din memorie. Aceste scripturi 

sunt prescripția voastra de la Marele Medic spre a le lua zilnic pentru vindecare divină, după cum este 

necesar și de câte ori este necesar și chiar când nu mai este necesar pentru asigurarea unei sanatati divine 

neintrerupte. Rostiți-le cu voce tare, fermă și puternică. 

Sunt vindecat. Iisus mi-a luat toate bolile si durerile si le-a purtat asupra Sa. Asa ca nu mai 

trebuie să le indur sau sa le port asupra mea. Prin ranile Lui sunt vindecat. Prin ranile Lui 

am fost vindecat și sunt reintregit. 

Cu siguranta El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am 

crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, 

suntem tămăduiţi. Isaia 53:4-5 

Seara, au adus la Isus pe mulţi stapaniti de diavoli, iar El a alungat duhurile prin cuvântul Lui şi 

i-a vindecat pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: "El a 

luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre“. Matei 8:16-17 

El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, pentru ca, murind fata de pacate, să trăim 

pentru dreptate; prin ranile Lui ati fost vindecati. 1 Petru 2:24 

Tatăl meu l-a ranit pe Iisus și l-a îmbolnăvit pentru a face din sufletul Lui o jertfă pentru 

păcat, si din mine sămânța Lui însănătoșita. 

Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru 

păcat, va vedea o sămanţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în 

mainile Lui. Isaia 53:10 

Legea duhului vieții în Iisus Cristos mă eliberează de legea păcatului și a morții. M-a 

eliberat, mă eliberează continuu și mă ține liber. Toate durerile și bolile fac parte din 

legea păcatului și a morții, de care sunt eliberat deoarece legea duhului vieții în Iisus 

Cristos m-a făcut liber și continuă să mă elibereze. 

Căci legea Duhului vieţii în Iisus Cristos m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. Romani 8:2 

Același Duh care l-a înviat pe Iisus din morți trăiește în mine și același Duh care l-a înviat pe 

Hristos din morți da viata trupului meu muritor prin duhul Său care locuiește în mine. 

Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe 

Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în 

voi. Romani 8:11 

Iisus și-a frant trupul pentru mine, astfel ca eu să fiu vindecat. 

Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu 

care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”. 1 Corinteni 11:24 

Sa mi se faca potrivit credinței mele. Am credința de Dumnezeu. Fără credință este imposibil 

să-i faci plăcere. 

Atunci El le-a atins ochii şi le-a zis: Să vi se facă după credinţa voastră! Matei 9:29 
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Iisus mi-a luat neputințele și mi-a purtat bolile, așa că nu mai trebuie să le indur sau sa le port 

asupra mea. 

Cu siguranta El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am 

crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, 

suntem tămăduiţi. Isaia 53:4-5 

Ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: "El a luat asupra Lui neputinţele 

noastre şi a purtat bolile noastre." Matei 8:17 

El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, pentru ca, murind fata de pacate, să trăim 

pentru dreptate; prin ranile Lui ati fost vindecati. 1 Petru 2:24 

Hoțul vine să omoare, să fure și să distrugă, dar Iisus a venit pentru ca eu să am viață și sa o 

am din belșug. 

Hoţul nu vine decât ca să fure, să omoare şi să distrugă. Eu am venit ca ei să aibă viaţă şi s-o aibă 

din belsug. Ioan 10:10 

Sufletul Meu te binecuvântează pe Tine, Doamne și tot ce este în mine binecuvântează numele 

Tău cel sfânt. Sufletul Meu Te binecuvântează pe Tine, Doamne, și nu uită de toate beneficiile 

Tale. Tu imi ierti toate nelegiuirile; imi vindeci toate bolile; imi salvezi viața de la distrugere; 

mă încununezi cu bunatate si indurare; imi satisfaci gura cu lucruri bune, încât tinerețea mea 

e reînnoită ca a vulturului. 

Binecuvântează pe Domnul, sufletul meu; și tot ce este în mine, binecuvântează numele Lui cel 

sfânt. Binecuvântează pe Domnul, sufletul meu, și nu uita de toate foloasele Lui: Care iartă toate 

nelegiuirile tale; care îți vindecă toate bolile; Care îți răscumpără viața de la distrugere; care te 

încununează cu bunătate și îndurare; Care îți satisface gura cu lucruri bune; încât tinerețea ta se 

reînnoiește ca a vulturului. Psalmi 103: 1-5 

La fel ca femeia cu scurgerea de sânge care a spus: "Dacă as putea atinge doar hainele lui, as 

fi sănătoasa ”. (Marcu 5:28), Doamne Iisuse, eu te ating pe calea duhului, primesc puterea Ta 

și sunt vindecat. 

Dar Isus a zis: "M-a atins cineva, pentru că ştiu că a ieşit putere din Mine!" Marcu 5:30 

Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a vindecat! Du-te în pace şi fii vindecată de boala ta!“ Marcu 

5:34 

Iisuse, numele Tău și credința mea în numele Tău mi-au dat putere si m-au făcut  deplin 

sănătos. 

Și numele Său, prin credința în numele Său, l-a întărit pe acest om, pe care îl vedeți și îl 

cunoașteți: da, credința in El i-a dat omului acestuia o tamaduire deplina, cum vedeti cu totii.                      

Faptele Apostolilor 3:16 

Mulțumesc, Iisuse, pentru că mi-ai dovedit dragostea ta pentru mine. Iți mulțumesc că m-ai 

vindecat, îți mulțumesc că ai grijă de mine. M-ai făcut complet sanatos. Te iubesc, Iisuse. 


