
 
Iehovah Rapha – Domnul Care Vindeca 

 

Prima data cand Dumnezeu este mentionat ca vindecator este in Exod 15:26, cand El se 
arata ca Iehovah Rafa – or Domnul care vindeca. El a fost si continua sa fie marele 
nostru doctor, care doreste sa ne vindece de orice lucru cu care ne-am lupta astazi. 

Santeti cumva intr-o perioada de lupta emotionala sau de tulburare? Aveti rani adanci pe 
care le-ati suferit de atata vreme incat nici nu va mai amintiti macar cum este sa NU le 
aveti? Daca da, noi credem ca acest buletin informativ este pentru voi. Dorinta noastra 
este ca sa fiti eliberati cu adevarat prin puterea Cuvantului ROSTIT al lui Dumnezeu, 
activat prin credinta VOASTRA! 

Indiferent daca suferiti din pricina unei lipse de echilibru emotional, de siguranta sau 
din pricina unei nedreptati care poate sa se fi intamplat in viata voastra, de abuz, rusine, 
infrangere, teama, resentimente, amaraciune, durere, etc, puteti fi eliberati. De multe 
ori, tulburarea emotionala poate sa doara mai mult decat durerea fizica dar, indiferent de 
lucrurile cu care va confruntati – Isus le-a luat pe toate asupra Sa pentru noi toti. El nu a 
luat numai parte din durerea noastra, nu a murit astfel incat sa fim numai partial 
vindecati; El a fost biciuit, batut, a sangerat si a murit pentru vindecarea noastra 
completa. Si VESTEA CEA BUNA este ca singurul lucru pe care il avem noi de 
facut este sa acceptam jertfa Sa! 

Ce inseamna sa o acceptam? Multi dintre noi cunoastem ce este scris in Cuvant in 
privinta vindecarilor. Am citit poate pasajele de multe ori; am vazut filme despre 
suferintele lui Hristos si am cantat cantece de slava. Dar nu am fost vindecati pentru ca 
ne lipseste ceva. 

•   Primul pas este iertarea. Nu vom trata acest subiect prea mult aici, pentru ca 
a fost discutat in alte rubrici, dar primul pas in vindecarea noastra are de-a face 
cu iertarea celor care ne-au creat durerea (fizica sau emotionala) sau care ne-au 
facut rau. Dupa care trebuie sa ne iertam si pe noi. NIMENI nu poate face acest 
lucru pentru noi. Pentru a ne putea incepe drumul catre vindecare, 
iertarea trebuie sa existe. 

 

•   Al doilea pas are de-a face cu ROSTIREA Cuvantului lui Dumnezeu, 
aproprierea Cuvantului in viata noastra. Daca suferim de o inima franta 
datorita actiunilor din trecut ale altora, ce avem de facut este sa personalizam 
Isaia 61:1 si sa-l rostim in fiecare zi. Ati fost cumva acuzat pe nedrept si suferiti 
din aceasta cauza? Incepeti sa rostiti Psalmul 135:14: “caci Domnul va judeca 
pe poporul Sau si va avea mila de robii Sai”.  

 



Oricare ar fi situatia cu care ne confruntam in aceasta viata, o putem gasi 
descrisa, impreuna cu sprijinul corespunzator, in Cuvantul lui Dumnezeu. 
Isus a luat pe cruce TOATE greutatile pe care le infruntam. Noi nu le putem 
purta si birui. Numai Isus poate face acest lucru si El DEJA L-A FACUT. 
Domnul este vindecatorul nostru si voia Sa este sa ne faca bine. 

Nu exista nici o greutate, nici o rusine, nici o vina si nici o situatie pe care 
Isus sa nu o fi invins pentru ca noi sa fim liberi. 

Nu putem lasa osandirile din trecut sa dicteze cine suntem astazi! Cuvantul 
lui Dumnezeu este SINGURUL care defineste cine suntem. Iar noi suntem o 
creatie NOUA prin Isus Hristos (2 Cor. 5:17). NOI suntem neprihanirea lui 
Dumnezeu (am fost facuti neprihaniti inaintea lui Dumnezeu) prin Isus 
Hristos (2 Cor. 5:21). Nu mai avem nimic de facut pentru a ne castiga 
vindecarea, ea este deja obtinuta si platita. 

Nimeni nu este singur in aceasta lupta. Sant multi frati si multe surori in lume 
care sunt asupriti de paras (satana) zi si noapte (Apoc. 2:10). Oameni de toate felurile se 
lupta cu aceleasi probleme pe care le infruntati, iar noi primim multe telefoane, scrisori 
electronice si mesaje de la cei care au nevoie de vindecare si refacere. Va incurajam sa 
sunati un numar de telefon pentru rugaciune, ca sa va rugati cu cineva in privinta 
situatiei pe care o infruntati astazi. Indiferent daca o faceti prin John Militaru 
Ministries, prin biserica locala sau alt grup care ar rosti promisiunea Cuvantului lui 
Dumnezeu asupra vietii voastre – va rugam sa cereti ajutor. 

Rugaciunea impreuna este cheia vindecarii si, cand rostirea Cuvantului lui 
Dumnezeu se imbina cu credinta, lucrurile vor incepe sa se schimbe in viata 
voastra. Veti incepe sa simtiti o schimbare dinlauntru. El doreste sa 
inlocuiti greutatea voastra cu a Lui (Matei 11:29-30). Dupa rugaciune, se 
poate incepe procesul de vindecare. Rezolvarea s-ar putea sa necesiteze 
disciplina staruintei in rugaciune, dar, daca perseverati, veti fi eliberati cu 
siguranta. 

Iata cateva versete din Scriptura pe care le puteti rosti si personaliza (impreuna cu 
familia): 

“...El m-a trimis (Isus) sa vindec pe cei cu inima zdrobita, sa vestesc robilor 
slobozenia si prinsilor de razboi izbavirea” (Isaia 61:1) 

“Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile 
noastre. Pedeapsa, care ne da pacea, a cazut peste El si prin ranile Lui 
suntem tamaduiti.” (Isaia 53:5) 

“Si aruncati asupra Lui toate ingrijorarile voastre, caci El Insusi ingrijeste 
de voi.” (1 Petru 5:7) 

“a trimis cuvantul Sau si i-a tamaduit si i-a scapat de groapa.” (Psalm 
107:20) 

Va multumim! 

Poate ca ati fost vindecati si eliberati de dureri adanci fizice sau emotionale si acum vreti 
sa fiti o binecuvantare pentru altii care au nevoie disperata de acelasi lucru. PUTETI 
avea impact in vietile multor oameni in colaborare cu noi. Puteti semana o 



samanta in viata altuia in semn de multumire pentru ce a facut Domnul 
pentru voi! Suntem toti madulare ale aceluiasi trup si, cand invatam sa suferim unul 
cu celalalt si sa ne sprijinim reciproc, Dumnezeu va incepe sa mute munti in viata 
noastra! Santeti parte din ceva neinchipuit de mare. Dumnezeu ne-a incredintat 
o Lucrare atat de minunata care aduce mantuire, refacere, vindecare si eliberare de 
suflete pe intregul glob pamantesc. Datorita participarii voastre financiare, indiferent 
daca este mare sau mica, putem continua Lucrarea lui Dumnezeu pe care El a inceput-o 
in noi. Va multumim! 

Isus ne cheama. “Iata, Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide 
usa, voi intra la el, voi cina cu el si el cu Mine.” (Apoc. 3:20) 

Isus este la usa astazi, gata sa aduca refacere, vindecare si intregire in viata voastra, daca 
Il lasati. Ii veti deschide usa? Sau veti deschide usa pentru a deveni o mana intinsa catre 
altcineva care are nevoie de vindecare astazi? 

In Hristos, 

John si Alexandra 

 


