
1 ianuarie 
Pastor Chris: Rugăciunea – mijlocul eficient de comunicare cu Tatăl 

 
„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.“ (Luca 18:1) 

Comunicarea este, probabil, una dintre cele mai importante activităţi în viaţă. Există 
însă o formă de comunicare de importanţă supremă. Aceasta este comunicarea dintre om 
şi Dumnezeu, care se stabileşte prin rugăciune. În Luca 18, Domnul Isus ne-a învăţat 
despre importanţa rugăciunii. Omul este duh şi nevoile lui sunt, în esenţă, spirituale. Iată 
de ce el întotdeauna tânjeşte după contactul spiritual cu Dumnezeu, care este descris în 
Evrei 12:9 drept „Tatăl duhurilor.“ 

Ce binecuvântare este să ştii cum să comunici în mod direct cu Tatăl tău ceresc, cum 
să obţii întreaga Sa atenţie prin rugăciune. „Căci ochii Domnului Sunt peste cei neprihăniţi, şi 
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 
Petru 3:12). Acesta este unul dintre motivele pentru care ar trebui să fii întotdeauna 
entuziasmat când te rogi. Unii oameni se roagă numai atunci când au nevoie de ceva. Este 
o atitudine greşită! Timpul petrecut în rugăciune nu este doar un timp în care să Îi ceri lui 
Dumnezeu anumite lucruri; ci este un timp de comuniune sau de părtăşie cu El. Este 
timpul în care auzi ceea ce are El de spus şi în care primeşti instruire cu privire la 
activităţile şi provocările zilnice.  

Biblia spune despre Isus că „…dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a 
sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.“ (Marcu 1:35). Isus a tratat 
rugăciunea cu toată seriozitatea în umblarea Sa pe pământ, deoarece a înţeles importanţa 
comuniunii cu Tatăl. Cu o altă ocazie, este consemnat faptul că El S-a rugat toată noaptea 
(Luca 6:12). Cu toate că El era (şi este) Fiul lui Dumnezeu, El nu a abordat rugăciunea cu 
uşurătate. El a înţeles că rugăciunea este mijlocul eficient de comunicare cu Tatăl. 

Din momentul în care înţelegi şi îmbrăţişezi acest adevăr, viaţa ta devine mai 
bogată şi tu devii mult mai productiv în toate acţiunile tale. Tu ai nevoie de acea părtăşie 
continuă cu Dumnezeu pentru a funcţiona eficient; fără această părtăşie, orice lucru pe 
care îl faci este lipsit de semnificaţie şi nu are impact spiritual. Acum înţelegi de ce ar 
trebui să abordezi viaţa ta de rugăciune cu mai multă seriozitate? Învaţă să te trezeşti mai 
devreme dimineaţa pentru a avea părtăşie cu Domnul şi procedează astfel cât de des poţi. 

 
Rugăciune 

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii. Sunt binecuvântat şi smerit ştiind 
că ochii Tăi plini de dragoste veghează asupra mea, iar urechile Tale sunt deschise ca să asculte 
rugăciunile mele. Prin urmare, Îţi mulţumesc că ziua mea este binecuvântată şi că primesc de la 
Tine înţelepciunea şi harul de a mă ocupa cu excelenţă de toate treburile mele astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin. 
Studiu suplimentar: 1 Timotei 2:8: „Vreau, deci, ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să 
ridice spre cer mâni curate, fără mânie şi fără îndoieli. Efeseni 6:18: „Faceţi în toată 
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, 
şi rugăciune pentru toţi sfinţii.“ Coloseni 4:2: „ Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu 
mulţumiri.“ 
 



 
2 ianuarie 

Pastor Chris: Rugăciunea ne dă acces la putere  
 
„…Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.“ (Iacov 5:16 – traducerea 

Cornilescu) 
„…Rugăciunea fierbinte (sinceră, din toată inima, continuă) a celui neprihănit îi face 

disponibilă o putere extraordinară [dinamică în modul de acţiune]. (Iacov 5:16 – traducerea 
Amplificată) 

Te-ai gândit vreodată serios la faptul că în tine există suficientă putere pentru a 
răsturna orice situaţie în favoarea ta? Exact aceasta indică textul din Iacov 5:16. Tu poţi 
schimba orice lucru, deoarece puterea divină necesară pentru a provoca acea schimbare 
este deja în tine; ea a fost depozitată în tine din momentul în care ai primit Duhul Sfânt în 
viaţa ta. „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi…“ (Fapte 1:8); 
cuvântul „putere“ de aici se referă la abilitatea dinamică de a provoca schimbări.  

Cu toate acestea, prezenţa acestei puteri nu garantează şi disponibilitatea ei. De 
exemplu, poţi fi în prezenţa unei persoane, dar poţi să nu fii disponibil pentru acea 
persoană. Este asemenea unui om care, deşi este acasă, nu îi este disponibil soţiei lui. El se 
află în camera de zi, citind ziarul, iar soţia lui îi vorbeşte. El însă nu o ascultă. Se află în 
prezenţa ei, dar nu este la dispoziţia ei. Aceasta ne face să tragem concluzia că a fi prezent 
nu este totuna cu a fi disponibil. A fi disponibil înseamnă că tu te afli la dispoziţia acelei 
persoane pentru a veni în întâmpinarea cererilor sau solicitărilor ei. 

„Cum pot face ca puterea să îmi fie disponibilă?“ ai putea întreba. Răspunsul se 
găseşte în Iacov 5:16; „…Rugăciunea fierbinte (sinceră, din toată inimă, continuă) a celui 
neprihănit îi face disponibilă o putere extraordinară [dinamică în modul de acţiune] (Iacov 5:16 – 
traducerea Amplificată). Aceasta nu este rugăciunea de tipul celei pe care o faci la masa de 
seară sau în maşină în timp ce şofezi. Isus Se referă la acest tip de rugăciune în Matei 6:6. 
Este făcută cu atâta pasiune şi emoţie, încât s-ar putea să fie nevoie să îţi cauţi un loc unde 
să rămâi singur cu Dumnezeu. Isus S-a rugat în acest mod de multe ori. Nu este de mirare 
că puterea lui Dumnezeu Îi era disponibilă în orice moment al lucrării Lui pământeşti. 

Fă-ţi un obiectiv din a te ruga în acest mod – cu sinceritate, cu foc, cu pasiune şi 
intensitate şi vei putea să te vezi trecând de la un nivel de slavă la altul şi păşind în 
supranatural în fiecare zi a vieţii tale. 

 
Proclamaţie 

Eu port în mine abilitatea dinamică de a provoca schimbări şi descătuşez această putere în 
timp ce mă rog fierbinte astăzi, punând la lucru abilitatea dinamică şi puterea lui Dumnezeu în 
viaţa mea şi în fiecare situaţie în care doresc schimbări. Amin. 
Studiu suplimentar: 
Matei 26:36: „Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani şi le-a zis 
ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 
Filipeni 4:6-7 „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice 
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.“ 



 
3 ianuarie 

Pastor Anita: Învaţă să primeşti când te rogi! 
 
„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere, 

capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.“ (Matei 7:7-8) 
Domnul Isus era întotdeauna foarte antrenant în comunicarea Sa. El spunea ceea ce 

avea de gând să spună şi împlinea ceea ce spunea. În Matei 7:7-8, El a spus: „…oricine cere 
primeşte. Oricine caută găseşte. Dacă doar bateţi la uşă, ea se va deschide“ (traducerea Living). 
Cum se face că unii oameni nu primesc ceea ce cer în rugăciune? 

Vedeţi, Domnul Isus ne-a învăţat cum să ne rugăm şi cum să primim răspunsuri. 
Mulţi au învăţat doar să se roage, deoarece religia îi învaţă să se roage, dar ei nu au învăţat 
modul de a primi prin credinţă. Rugăciunea nu este de nici un folos dacă nu implică 
primirea răspunsurilor. Rugăciunea fără primire este religie şi religia nu îţi oferă nimic! 

Dumnezeu nu a intenţionat ca rugăciunea să fie o formalitate religioasă. Religia te 
va constrânge să te rogi sub forma unui ritual şi te va descuraja să priveşti înainte pentru a 
primi răspunsurile la rugăciunile tale. Religia te poate face, de asemenea, să priveşti 
rugăciunea ca pe o cale de a-L determina pe Dumnezeu să facă ceva pentru tine. Această 
perspectivă asupra rugăciunii nu face decât să îţi aducă frustrare când nu există 
răspunsuri la rugăciuni! În Marcu 11:24, Isus a spus: „...De aceea vă spun că, orice lucru veţi 
cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.“ Cu alte cuvinte, când te rogi, 
crede că ai primit şi atunci vei avea orice ai cerut în rugăciune. Aceasta înseamnă că atunci 
când te rogi Dumnezeu răspunde, dar tu eşti responsabil cu primirea. Cum? Prin credinţă! 

Iată cum funcţionează: să spunem că te-ai rugat şi I-ai cerut Domnului un anumit 
lucru; dacă tu crezi cu adevărat cuvintele lui Isus, ar trebui să te bucuri şi să declari 
imediat: „Slavă lui Dumnezeu! Am primit ceea ce am cerut în rugăciune!“ Chiar dacă mai 
durează până vezi răspunsul cu ochii tăi fizici, începe să te comporţi ca şi când ai primit 
deja ceea ce ai cerut, chiar din momentul în care te-ai rugat. Aşa primeşti când te rogi. Vă 
recomand să citiţi cartea mea: „Cum să pui credinţa la lucru“ şi să învăţaţi mai mult 
despre principiul primirii şi despre atitudinea de credinţă în rugăciune.  

Rugăciune 
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat astăzi cum să primesc răspunsuri când 

mă rog; chiar în aceste momente în care mă rog sunt copleşit de bucurie, deoarece ştiu că am primit 
deja răspunsuri la cererile şi solicitările mele, în Numele lui Isus. Amin. 
Studiu suplimentar 
Marcu 11:22-24: „Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă 
spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice 
lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.“ 
  



4 ianuarie 
Pastor Chris:  Rugăciunea unui om neprihănit 

 
„Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun 

o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.“ (Matei 6:7- traducerea Cornilescu) 
„Când vă rugaţi să nu vorbiţi fără oprire aşa cum fac oamenii care nu Îl cunosc pe 

Dumnezeu. Ei cred că lui Dumnezeu Îi place să audă rugăciunile lor lungi.“(Matei 6:7 – 
traducerea CEV – în limba engleză contemporană, n.t.) 

Biblia vorbeşte despre rugăciunea unui om neprihănit şi despre rugăciunea unui 
păgân. Rugăciunea unui om neprihănit este eficientă, fierbinte şi dinamică în acţiunea ei; 
cu alte cuvinte, ea produce rezultate. Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în rugăciunile celui 
neprihănit, dar în ce priveşte rugăciunile celor păgâni, acestea sunt o urâciune înaintea 
Domnului: „Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi 
este plăcută“ (Proverbe 15:8). 

Domnul Isus a vorbit, de asemenea, despre lipsa de eficienţă a rugăciunilor celor 
păgâni în versetul din deschidere şi ne-a îndemnat să nu ne rugăm ca ei, folosind repetiţii fără 
rost, crezând că Dumnezeu va auzi vorbăria multă. Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni 
datorită numărului mare de cuvinte conţinute. Din nefericire, aceasta este percepţia pe care 
unii oameni o au cu privire la rugăciune. Ei nu au înţeles conceptul şi principiul rugăciunii aşa 
cum este revelat în Noul Testament, în special în epistolele lui Pavel. 

Rugăciunea este un exerciţiu spiritual şi reprezintă un act de credinţă. Nu are nimic 
de-a face cu sentimentele sau cu vorbăria multă. Nu trebuie să te lupţi în rugăciune ca 
Dumnezeu să te audă. Cineva spunea odată: „Trec printr-o mulţime de dureri, aşa că am 
nevoie de rugăciuni puternice.“ Nu, nu aceasta este ceea ce funcţionează. Ci rugăciunea 
eficientă, fierbinte a omului neprihănit produce rezultate, nu „vorbăria multă“ sau aşa-
numitele „rugăciuni puternice.“ 

Când te rogi, rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu; aşa se roagă un om neprihănit! Unii 
oameni cred că, dacă nu „simt ceva“ atunci când se roagă, de fapt, nu s-a întâmplat nimic, 
sau Dumnezeu nu a răspuns, cu adevărat, rugăciunii lor. Drept rezultat, ei recurg la 
repetiţii fără rost precum: „Fă acest lucru, Doamne! Fă acest lucru, Doamne! Fă acest lucru 
pentru mine, Doamne!“  

Acest mod de a te ruga este asemănător profeţilor lui Baal (1 Împăraţi 18:26). Isus 
ne-a avertizat să nu ne rugăm ca ei. Nu folosi repetiţii deşarte sau ineficiente. Faptul că în 
cadrul rugăciunii tu repeţi o frază de multe ori nu înseamnă neapărat că Dumnezeu te va 
auzi. Tu trebuie să te rogi cu sinceritate şi cu toată inima, cu credinţă, ca un om neprihănit. 
Aceasta este rugăciunea care funcţionează! 

Proclamaţie 
Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus. Eu mă apropii de tronul harului cu 

îndrăzneală, fără nici un sentiment de vină sau de condamnare, ştiind că Domnul Îşi găseşte 
plăcerea în mine şi că este plăcerea Lui să îmi răspundă la rugăciuni. Iată de ce, astăzi, eu mă rog în 
cunoştinţă de cauză, ştiind că rugăciunea mea este eficientă şi face disponibilă pentru mine o putere 
extraordinară, dinamică în acţiunea ei. Aleluia! 
Studiu suplimentar 1 Petru 3:12: „ Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi 
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac 
răul.” Iacov 9:16 (traducerea Amplificată) Mărturisiţi-vă unii altora greşelile (scăpările, 
paşii făcuţi în făţărnicie, ofensele, păcatele) voastre şi rugaţi-vă [de asemenea] unii pentru 
alţii, ca să fiţi vindecaţi [şi] restauraţi [într-o stare nouă a minţii şi a inimii]. Rugăciunea 
sinceră (cu toată inima, continuă) a celui neprihănit îi face disponibilă o putere 
extraordinară [dinamică în modul de acţiune.] 



5 ianuarie: 
Pastor Chris: Beneficiile vorbirii în alte limbi 

 
 „Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi…“ (1 Corinteni 14:4) 
Rugăciune în alte limbi este un mijloc eficient de comunicare spirituală cu 

Dumnezeu, Este o limbă cerească care transcede mintea umană sau intelectul (1 Corinteni 
14:14). Când te rogi în limbi, duhul tău este stârnit; ungerea se revarsă ca un torent din 
duhul tău. Acea ungere are impact asupra trupului tău fizic şi te întinereşte. Ea lucrează la 
nivelul minţii tale într-o asemenea măsură, încât eşti capabil să captezi cele mai fine 
semnale din domeniul duhului şi eşti transportat la cele mai înalte niveluri de slavă. 

Traducerea Living a Bibliei ne spune că cel care vorbeşte în limbi „se ajută pe sine să 
crească spiritual,“ ceea ce înseamnă că tu, pentru a experimenta o serioasă creştere 
spirituală, trebuie să te rogi în alte limbi cu consecvenţă. Biblia spune că atunci când te 
rogi în alte limbi, te zideşti pe tine însuţi asemenea unui edificiu: „Dar voi, prea iubiţilor, 
zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.“ (Iuda 1:20). 
Prin rugăciunea în alte limbi, îţi animi duhul; te încarci exact ca o baterie. 

Rugăciunea în alte limbi este o nemaipomenită binecuvântare pentru poporul lui 
Dumnezeu, Traducerea Weymouth a textului din 1 Corinteni 14:4 spune: „Cel care 
vorbeşte într-o limbă necunoscută îşi face bine sie însuşi!“ Îmi place această afirmaţie! Prin 
practicarea vorbirii în alte limbi îi faci bine duhului tău, sufletului tău şi trupului tău. 
Vorbirea în alte limbi nu este opţională pentru un copil al lui Dumnezeu, Dacă doreşti să 
fii sănătos din punct de vedere spiritual, mental şi chiar psihic, atunci trebuie să te rogi des 
în alte limbi. 

Acesta a fost unul dintre secretele succesului apostolului Pavel în lucrare. El spunea: 
„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi.“ (1 Corinteni 
14:18). Dacă eşti născut din nou şi ai primit Duhul Sfânt, atunci poţi şi ar trebui să te rogi 
în alte limbi cât de des posibil. Tu nu ai nevoie să aştepţi momente speciale; oriunde eşti, 
poţi vorbi în linişte în alte limbi cu ton scăzut. Această practică te va reînnoi, te va revigora 
şi revitaliza. Îţi va programa duhul pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Rugăciune 
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea divină de a vorbi în alte limbi, care îmi 

poziţionează duhul pentru a primi semnale divine din Duhul Tău. Eu ştiu că de fiecare dată când 
vorbesc în alte limbi, sunt într-o comunicare divină cu Tine şi duhul meu este înviorat şi energizat! 
Îţi mulţumesc pentru această binecuvântare minunată în Numele lui Isus. Amin. 
Studiu suplimentar 
1 Corinteni 14:2: „În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu le vorbeşte oamenilor, ci lui 
Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine.  
Faptele Apostolilor 2:4: „Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte 
limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.“ 
Isaia 28:11-12: „Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină îi va vorbi 
poporului acestuia Domnul. El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească; iată 
locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte.“  
  



6 ianuarie 
Pastor Anita: Învaţă să te rogi cu toată inima 

 
 „Rugăciunea fierbinte (din toată inima, continuă) a celui neprihănit îi face disponibilă o 

putere nemaipomenită [dinamică în modul ei de acţiune]“ (Iacov 5:16 – traducerea Amplificată). 
Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit produce rezultate. Ilie a fost asemenea 

oricărei alte fiinţe umane, având aceleaşi sentimente şi slăbiciuni. Biblia spune că el s-a 
rugat să nu plouă şi pe pământ nu a căzut ploaie trei ani şi jumătate. El s-a rugat din nou şi 
cerul a eliberat ploaia. Cum a fost el în stare să facă acest lucru? Biblia spune în Iacov 5:17 
că el s-a rugat „cu stăruinţă.“ 

Unele definiţii bune pentru termenul „stăruitor“ sunt: „a fi hotărât, a avea un scop 
precis,” „a fi plin de zel sau de pasiune, marcat de un sentiment profund de convingere.“ 
Versiunea Amplificată a Bibliei merge mai departe oferind explicaţia: „cu toată inima“ şi 
„fără încetare.“ Cu alte cuvinte, o rugăciune fierbinte este un tip de rugăciune susţinută, 
marcată de un sentiment profund de convingere. Nu te rogi o dată şi, apoi, te opreşti, ci 
continui cu seriozitate şi cu stăruinţă, cu un sentiment profund de convingere, până când 
primeşti în duhul tău confirmarea victoriei.  

Nu foarte mulţi oameni se roagă în acest mod, dar mulţi se aşteaptă la tipul de 
rezultate pe care Ilie le-a obţinut. Trebuie să înveţi să te rogi fierbinte în odăiţa ta pentru ca 
să poţi avea puterea Duhului Sfânt la lucru în favoarea ta în public. Înainte ca Ilie să 
proclame în faţa împăratului Ahab că nu va fi ploaie pe pământ, el deja vorbise cu 
Domnul (Iacov 5;17). El se rugase cu stăruinţă şi fără încetare, până când a primit 
răspunsul.  

Ai fost tu stăruitor în rugăciunile tale? Nu renunţa până când nu ţi-ai atins 
obiectivul dorit în rugăciune! Învaţă să te rogi stăruitor, pentru că rugăciunea fierbinte a 
unui om neprihănit întotdeauna funcţionează! 
Rugăciune 
 Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat abilitatea de a produce schimbări pozitive în mine şi în jurul meu 
prin rugăciuni stăruitoare, din toată inima, fierbinţi şi fără încetare, Nu există nici o situaţie prea 
deznădăjduită pentru mine, pe care să nu o schimb prin rugăciuni, deoarece eu ştiu că am o poziţie 
corectă înaintea Ta prin Isus Cristos. Amin. 
Studiu suplimentar 
1 Tesaloniceni 5:17: „Rugaţi-vă neîncetat.“ 
Luca 18:1: „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.“  
 



 
7 ianuarie 

Pastor Chris: Rugăciunea produce minuni! 
 
„Căci este o răsplată, şi nu ţi se va tăia nădejdea.“ (Proverbe 23:18 –traducerea 

Cornilescu) 
„Cu siguranţă există un sfârşit şi aşteptarea nu îţi va fi tăiată.“(Proverbe 23:18 – 

traducerea King Kames).  
Scopul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca ei să trăiască în domeniul 

supranatural întotdeauna. Uneori oamenii spun că noi punem prea mult accent pe nevoia 
de miracole în predicile noastre. Ei bine, aceasta pentru că minunile sunt acte ale lui 
Dumnezeu pe care noi nu le putem ascunde. Dumnezeu Îşi demonstrează dragostea şi 
apropierea Sa de noi prin manifestările Sale miraculoase în viaţa noastră. 

Cum îţi explici că oamenii se roagă pretutindeni unui Dumnezeu pe care nu Îl văd 
şi aşteaptă răspunsuri? Oare această nu îţi demonstrează ţie profunzimea dorinţei omului 
de a comunica cu supranaturalul? Fiecare rugăciune la care primeşti răspuns este un 
miracol; nu contează cu privire la ce te-ai rugat; faptul că ai primit un răspuns este un 
miracol în sine. Dumnezeu Îşi demonstrează suveranitatea uneori înfăptuind pentru tine 
un miracol chiar când nu te aştepţi sau când crezi că nu meriţi. El apare în favoarea ta 
datorită dragostei Sale pentru tine.  

Oamenii care mărturisesc deschis că sunt creştini, dar condamnă minunile şi 
predică împotriva lor, nu ar trebui să se roage lui Dumnezeu şi să aştepte răspunsuri, 
deoarece răspunsul la rugăciune reprezintă miracolul. Acesta constă în faptul că 
Dumnezeu face pentru tine ceea ce nimeni altcineva nu a putut vreodată. Dacă ar fi putut 
cineva să facă ceea ce ceri tu în rugăciune, nu ar mai fi fost nevoie să I te adresezi lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, indiferent de convingerile lor referitoare la minuni, oamenii 
se roagă şi aşteaptă răspunsuri, deoarece este absurd să te rogi fără a aştepta rezultate. 
Însă aşteptarea unui răspuns înseamnă credinţă; iar când El răspunde, aceasta se numeşte 
miracol! 

Iată de ce mă mir de creştinii care întreabă: „De ce ar trebui să aşteptăm noi 
întotdeauna miracole?“ Însă în tot acest timp ei se roagă! Atitudinea lor nu este altceva 
decât o sumă de contradicţii. Aşteaptă-te ca Dumnezeu să îţi răspundă la rugăciuni chiar 
astăzi. Există o minune pregătită pentru tine chiar acolo unde te afli; primeşte-o! Primeşte 
vindecarea pentru trupul tău; primeşte intervenţia divină de care ai nevoie în afacerea ta, 
în familia ta şi în lucrarea ta de slujire, în Numele lui Isus. 

Rugăciune 
Dragul meu Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru intervenţia Ta divină în viaţa mea; Îţi 

mulţumesc pentru rugăciunile ascultate şi pentru toate minunile pe care le experimentez în viaţa 
mea azi, în Numele lui Isus. Amin. 
Studiu suplimentar 
Proverbe 24:14 Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor, 
şi nu ţi se va tăia nădejdea. 
Marcu 11:24 De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, 
şi-l veţi avea. 



8 ianuarie 
Pastor Chris: Rugăciunea în învoire 

  
„Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru 

oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”(Matei 18:19-20) 

Biblia ne învaţă că sunt diferite tipuri de rugăciune. Rugăciunea în învoire este una 
dintre ele. Ea implică, de obicei, două sau mai multe persoane care vin împreună şi decid 
să se roage cu privire la un anumit lucru. Dacă, de exemplu, vrei să vezi o schimbare 
pozitivă cu privire la slujba ta, familia ta sau orice altceva, atunci suni pe cineva considerat 
de tine ca având un nivel mai ridicat de credinţă cu scopul să se roage în învoire cu tine.  

Rugăciunea în învoire este cel mai sigur tip de rugăciune şi cel mai bun mod de 
primire a rezultatelor. Însă asigură-te că respecţi regulile. În primul rând, Scriptura spune: 
„dacă doi dintre voi se învoiesc“, ceea ce înseamnă că acest tip de rugăciune trebuie să 
implice două sau mai multe persoane. Apoi, ea spune: „să ceară un lucru oarecare“; aceasta 
înseamnă că trebuie să fii specific, Cu alte cuvinte, părţile implicate în rugăciune trebuie să 
se adune şi să specifice verbal punctele pentru care se roagă. În cele din urmă, trebuie să te 
rogi cu credinţă şi în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

După ce ai făcut toate aceste lucruri, poţi fi sigur că rugăciunile tale vor fi ascultate. 
Biblia spune: „Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne 
ascultă.“ (1 Ioan 5:14) Data viitoare când vei dori să produci o schimbare cu privire la o 
situaţie, urmează regulile rugăciunii în învoire; este un mod sigur de rugăciune şi de 
primire a rezultatelor. 

 
Rugăciune 

Domnul meu şi Tatăl meu, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul pe care mi l-ai trimis astăzi. Îţi 
mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii în învoire cu alţi credincioşi şi pentru circumstanţele care 
mă constrâng să mă supun Cuvântului Tău. Prin învoirea în rugăciune cu alţi credincioşi, 
circumstanţele şi situaţiile care nu sunt în conformitate cu Cuvântul Tău vor fi răsturnate, iar 
lucrările diavolului din interiorul şi din jurul sferei mele de influenţă sunt anihilate, în Numele 
puternic al lui Isus. Amin. 
Studiu suplimentar 
Matei 18:19 – versiunea Amplificată – Din nou vă spun, dacă doi sau trei se învoiesc (intră în 
armonie unul cu altul, sau cântă împreună o simfonie), cu privire la ceva [orice lucru şi toate 
lucrurile] ce cer, se va împlini [şi] va fi făcut pentru ei de către Tatăl meu din ceruri. 
Matei 16:19 traducerea CEV (în limba engleză modernă, n.t.) – Vă voi da cheile împărăţiei 
cerurilor şi Dumnezeu va permite tot ceea ce permiteţi voi pe pământ. Dar El nu va permite ceea ce 
voi nu permiteţi. 



 
9 ianuarie 

Pastor Anita: Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în rugăciunile tale 

„Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este 
plăcută.“ (Proverbe 15:8) 

Ceea ce face ca rugăciunea unui om neprihănit să fie o încântare pentru Dumnezeu 
nu este numai conţinutul ei, ci şi persoana care se roagă. Vedeţi, nici un tată nu va fi 
bucuros să îşi vadă copilul ducându-se la un străin să ceară bani, mâncare sau 
îmbrăcăminte. Orice părinte este încântat să vină în întâmpinarea cererilor copiilor lui. În 
acelaşi mod, este plăcerea Tatălui tău ceresc să îţi răspundă atunci când tu Îi prezinţi 
cererile tale Lui prin intermediul rugăciunii. El nu vrea ca tu să îţi îndrepţi privirile spre 
şeful tău, spre afacerea ta, sau spre guvern, pentru acoperirea nevoilor tale; El este Acela 
care îţi împlineşte toate nevoile după bogăţia Sa în slavă în Cristos Isus (Filipeni 4:19). 

Cu toate acestea, este important ca tu să recunoşti că cererile tale sau conţinutul 
rugăciunilor tale ar trebui să se schimbe pe măsură ce tu te maturizezi în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Când erai copil, sunt sigură că îţi doreai să ai tot ceea ce vedeai. Dacă vedeai 
un câine trecând pe lângă tine, voiai şi tu un câine; dacă vedeai un tren, voiai şi tu unul. 
Multe dintre aceste lucruri nu le-ai primit, deoarece nu erai suficient de matur să îţi asumi 
responsabilitatea care venea odată cu intrarea în posesia acestor lucruri.  

Însă odată ce ai crescut, ai dat la o parte această atitudine copilărească. Trebuie să 
ajungi la o treaptă a vieţii tale spirituale în care nu mai simţi nevoia să ceri ca nevoile tale 
să fie împlinite. Tot ceea ce trebuie să faci este să Îl lauzi şi să Îi mulţumeşti lui Dumnezeu, 
fiind convins de dragostea Sa neprefăcută şi necondiţionată faţă de tine.  

Se poate să fi fost o vreme în viaţa ta când tot ceea ce afirmai în rugăciune era strict 
legat de tine: „O, Doamne, dă-mi lucrul acesta; dă-mi lucrul acela.“ „Ţine-l pe diavol 
departe de mine; nu-i mai îngădui diavolului să mă mai tulbure din nou.“ Dar pe măsură 
ce creşti în Cuvântul lui Dumnezeu, începi să spui: „Doamne, dă-mi suflete; ajută-mă să 
câştig mai mulţi oameni pentru Tine.“ Acum tu deja te rogi mai mult pentru alţii decât 
pentru tine însuţi. Viziunea ta s-a lărgit; eşti mult mai preocupat de viziunea Tatălui tău 
ceresc pentru lume. Iată care este bucuria şi plăcerea Tatălui tău ceresc. 

Proclamaţie 
Declar în Numele lui Isus că rugăciunile mele sunt încântarea lui Dumnezeu, deoarece eu 

sunt un copil matur al lui Dumnezeu, crescând în revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, fac 
rugăciuni şi cereri altruiste către Tatăl meu, însoţite de laudă şi mulţumire, ştiind că toate nevoile 
mele sunt deja împlinite. Aleluia! 
Studiu suplimentar: 
Iacov 5:17-18: Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu 
plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi 
pământul şi-a dat rodul. 
 
 
 



10 ianuarie 
 Pastor Chris: Nu fi prea leneş pentru a te ruga  

 
„Rugaţi-vă neîncetat [rugându-vă cu perseverenţă]" (1 Tesaloniceni 5:17 traducerea 

Amplificată).  
Pentru un copil al lui Dumnezeu, rugăciunea este o activitate spirituală obligatorie. 

Descoperim de multe ori în Biblie că Domnul Isus Se retrăgea mereu din mijlocul mulţimii 
ca să Se roage. El a utilizat mai multe pilde în sprijinul învăţăturii Sale despre rugăciune. 
De exemplu, în pasajul din Luca 18:1-8, Domnul a subliniat gândul că oamenii trebuie să 
se roage necurmat şi să nu se lase. Pe tot parcursul Scripturii se pune mare accent pe rolul 
rugăciunii în viaţa unui creştin.  

Ori de câte ori te rogi, exerciţi presiuni împotriva vrăjmaşului. Prea des, mulţi 
creştini aşteaptă până când intervine ceva presant şi abia atunci se roagă. Am descoperit că 
motivul pentru care unii creştini trec prin necazuri cumplite constă în faptul că nu şi-au 
programat rugăciunea în timp util. Nu trebuie să aştepţi ca diavolul să ajungă până la 
masa unde serveşti cina ca să te confrunţi cu el. Ci contracarează-i planurile înainte să 
treacă pragul casei tale.  

Provocarea unora este că sunt prea leneşi ca să se mai poată ruga. Un om a năvălit 
odată în biserică strigând disperat după ajutor: „Rugaţi-vă pentru soţia mea, este în 
travaliu!” Avusese la dispoziţie nouă luni, dar nu se rugase pentru acest lucru. Acum voia 
rugăciuni de urgenţă. De aceea mulţi umblă după formule de succes, formule de vindecare 
şi alte asemenea formule „instant.” Sunt la fel ca studentul care a avut la dispoziţie cinci 
luni ca să se pregătească pentru examene, dar nu a învăţat nimic. Apoi, în noaptea 
dinaintea sesiunii, a început să se roage ca Dumnezeu să-l ajute. Dar şi acest apel la 
rugăciune a fost prea târziu.  

Trăim într-o epocă în care toată lumea vrea totul rapid. S-au inventat restaurante 
fast-food, maşini de mare viteză, avioane cu reacţie, computere ultra rapide şi aşa mai 
departe. Acum, vrem să-L înscriem şi pe Dumnezeu pe această bandă de mare viteză, aşa 
că rostim cu inconştienţă rugăciuni scurte pentru a obţine rezultate prompte. Tot ceea ce 
ne interesează este să aflăm pe ce butoane trebuie să apăsăm ca să Îl determinăm pe 
Dumnezeu să răspundă rapid. Această atitudine este fundamental greşită! Fii serios cu 
viaţa ta de rugăciune începând chiar de astăzi şi adoptă schimbările necesare creşterii tale 
spirituale.  
Rugăciune Dragul meu Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru revelaţia Cuvântului Tău care îmi dă 
înţelepciune şi pricepere! Acum ştiu că pe măsură ce mă dedic rugăciunii neîntrerupte, exercit 
presiuni asupra diavolului şi îi anihilez uneltirile împotriva mea şi a celor dragi! Preiau controlul 
asupra oricărei circumstanţe ostile şi sunt mai mult decât biruitor în fiecare domeniu din viaţa mea 
chiar astăzi, în Numele lui Isus. Amin.  
  
Studiu suplimentar  
Iacov 4:7: „Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.”  
Matei 17:21: „Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”  



 
11 ianuarie 

Pastor Chris: Rugăciunea de mijlocire 
 

„Dacă sunt ei prooroci şi dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul 
oştirilor…” (Ieremia 27:18).  

Există o lucrare de mijlocire a Duhului Sfânt, pe care El o realizează prin 
intermediul credinciosului, dar mai există de asemenea, o lucrare de mijlocire a 
credinciosului, iar acestea două sunt destul de diferite. Dumnezeu îţi poate spune să te 
rogi pentru cineva, prin călăuzirea Duhului Lui. Spre exemplu, te rogi pentru unele lucruri 
şi, deodată, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în tine mijlocind pentru cineva pentru 
care nu ai planificat să te rogi. Cu toate acestea, nu trebuie să aştepţi întotdeauna acel 
impuls ca să mijloceşti pentru alţii.  

Lucrarea noastră de mijlocire în calitate de credincioşi ne cere să ne rugăm pentru 
alţii, fără ca Duhul Sfânt să ne îndemne în mod necesar pentru aceasta! Este ceva ce faci 
conştient. Când mijloceşti pentru alţii în acest fel şi în conformitate cu Cuvântul, vei fi 
ascultat de Dumnezeu în acelaşi fel ca şi atunci când Duhul Sfânt îţi inspiră cuvintele pe 
care să le rosteşti sau când mijloceşte direct prin tine.  
Sunt însă anumite reguli în rugăciunea de mijlocire, pe care trebuie să le iei în considerare. 
În primul rând, trebuie să ştii că nu mijloceşti pentru tine. Rugăciunea de mijlocire este 
întotdeauna făcută în numele altcuiva.  

În al doilea rând, va trebui să continui să te rogi pentru acel lucru pentru care 
mijloceşti. Şi asta pentru că încerci să biruieşti pentru cineva ca să îl faci să se alinieze la 
voia lui Dumnezeu. În rugăciunea de mijlocire, tu îţi concentrezi influenţa puterii lui 
Dumnezeu pentru binele altora şi asta necesită persistenţă în rugăciune. Nu numai că 
trebuie să persişti, ci trebuie să continui de asemenea în rugăciune atât timp cât este nevoie 
pentru a produce rezultate. În rugăciunea de mijlocire, nu te opreşti până când nu primeşti 
siguranţa victoriei şi siguranţa că ai primit lucrul cerut.  
 
Proclamaţie  
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea de mijlocire pe care mi-ai încredinţat-o. 
Declar că sunt persistent şi coerent în a mijloci pentru oamenii din întreaga lume şi 
concentrez influenţa puterii Tale spre binele lor, în Numele lui Isus. Amin.  
Studiu suplimentar:  
Exodul 32:11-14...  
  
  



12 ianuarie 
Pastor Anita: Roagă-te în Numele lui Isus 

„... Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, veţi primi” (Ioan 16:23). 
 
În toată Scriptura, nu există nici un loc în care creştinul este îndemnat să se roage la Isus 
sau prin Isus. Ceea ce Biblia ne învaţă, este că trebuie să ne rugăm în Numele lui Isus, 
pentru că acesta este modul corect de a ne ruga. Când unii oameni se roagă, ei zic: 
„Doamne Isuse, te rog să mă ajuţi ‘aşa şi aşa,’ în Numele lui Isus.” Această rugăciune este 
greşită. Nu ne rugăm la Isus în Numele lui Isus, nici nu ne rugăm la Tatăl, prin Numele lui 
Isus. Ci ne rugăm la Tatăl, în Numele lui Isus. Asta ne învaţă Biblia.  
Poţi avea părtăşie cu Isus, să Îi spui cât de mult Îl iubeşti şi alte lucruri care se află în inima 
ta, dar nu te rogi la El. Deci, dacă ai o cerere la Tatăl şi doreşti ca cererea să fie aprobată, fă-
o în Numele lui Isus, nu la Isus sau prin Isus.  

Trebuie să realizezi că fiind creştini, nu mai avem nevoie de un intermediar între 
noi şi Tatăl, pentru că tocmai prin Isus noi avem intrare liberă la Tatăl (Ioan 16:26). Să te 
rogi în Numele lui Isus înseamnă că stai în locul lui Isus; ai devenit vocea Lui. Cu alte 
cuvinte, chiar dacă tu eşti cel care face o cerere la Tatăl pentru ceva, de fapt Isus este cel 
care o face, pentru că ceri în Numele Lui. De aceea, este imposibil ca Dumnezeu să nu 
asculte cererea ta, când o faci cu credinţă în Numele lui Isus. 

Isus ne-a dat dreptul legal de a utiliza Numele Lui. Avem aceeaşi putere legală de a 
funcţiona în locul Lui, la fel cum un membru delegat al cabinetului preşedintelui îl poate 
reprezenta pe acesta într-o întrunire de stat. Când persoana aceasta ajunge la întrunire, va 
efectua tot protocolul necesar în numele preşedintelui, deoarece el se află acolo în locul 
preşedintelui. Iar ei îl vor primi exact ca pe preşedinte.  

În acelaşi mod, tu stai în locul lui Isus. Deci, nu te mai rogi prin El. El ţi-a dat 
autoritatea Lui, aceeaşi autoritate pe care a avut-o El pe pământ ca să ceară orice de la 
Tatăl şi să primească.  
 
Rugăciune  
Dragul meu Tată ceresc, mă bucur azi de binecuvântarea şi de privilegiul minunat de a mă 
ruga în Numele lui Isus. Aşa cum îmi exercit dreptul legal de a acţiona în locul Său astăzi, 
ştiu sigur că cererile mele sunt aprobate, pentru că Tu m-ai rânduit să primesc răspunsuri 
la toate rugăciunile mele, în Numele lui Isus. Amin.  
  
Studiu suplimentar:  
Ioan 16:23-27 
  
  
 
 



13 ianuarie 
Pastor Chris: Roagă-te după reguli 

„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată 
stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6:18). 
 
În lumea sportului sunt tot felul de jocuri, în care se aplică reguli diferite. Spre exemplu, 
nu poţi juca fotbal aplicând aceleaşi reguli ca la volei, nici nu poţi juca baschet ca şi cum ai 
juca handbal. Deşi unele jocuri cu mingea pot avea asemănări în modul în care sunt jucate, 
totuşi fiecare joc are anumite reguli specifice care îl distinge de celelalte. La fel este şi cu 
rugăciunile. Sunt diferite moduri în care ar trebui să ne rugăm în diferite situaţii, toate 
având reguli, legi şi principii diferite, care trebuie aplicate pentru a fi eficiente.  
În Biblia Amplificată, versetul de deschidere spune: „Rugaţi-vă în orice moment (în orice 
ocazie, în fiecare sezon), în Duhul, cu tot [felul de] rugăciuni şi mijlociri...” Iar Versiunea 
Standard Internaţional (DIV), de asemenea spune: „Rugaţi-vă în Duh tot timpul cu tot 
felul de rugăciuni şi cereri...”, Iar în 1 Timotei 2:1 Pavel îl instruieşte pe Timotei cu privire 
la problema de rugăciune şi îi dă o listă cu diferite tipuri de rugăciuni: Vă îndemn dar, 
înainte de toate să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii.” De observat 
că termenii enumeraţi aici, sunt toţi la plural „rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri.” 
În afară de acestea, mai este de asemenea rugăciunea în învoire, rugăciunea de dedicare 
sau de sfinţire şi rugăciunile profetice. Toate aceste tipuri de rugăciune necesită credinţă ca 
să fie eficiente, iar în plus, Scriptura ne arată că există şi o rugăciune de credinţă aparte, 
având propriile principii care trebuie urmate.  
Pentru a înţelege subiectul rugăciunii şi cum să te rogi în mod eficient, trebuie să recunoşti 
că există circumstanţe şi situaţii diferite în viaţă şi nu se aplică aceeaşi rugăciune la fiecare 
dintre ele. Uneori, oamenii aplică aceleaşi reguli, de la o rugăciune la alta, sau se roagă 
greşit în anumite situaţii şi mai târziu se miră de ce nu au rezultate. Nu, nu poţi avea 
rezultate în acest fel; trebuie să te rogi după reguli, pentru a avea rezultate!  
 
Rugăciune  
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dezvăluit Cuvântul Tău astăzi şi m-ai 
învăţat tipurile diferite de rugăciune şi necesitatea de a aplica principiile corecte, care se 
aplică la fiecare dintre ele. Aplic această revelaţie astăzi când mă rog, ştiind că voi avea 
rezultatele dorite prin rugăciunea mea, în Numele lui Isus. Amin.  
 
Studiu suplimentar  
1 Ioan 5:14-15  
  
 
  



14 ianuarie 
Pastor Chris: Aşteaptă răspunsuri când te rogi! 

„Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide” (Luca 11:10).  
  
Fiind copil al lui Dumnezeu, ai toate drepturile să te aştepţi la răspunsuri când te rogi 
(Ioan 15:16). Dar dacă te îndoieşti când te rogi lui Dumnezeu, nu vei primi nimic. Iacov 
1:7,8 spune: „Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om 
nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.” A avea mintea împărţită aşa cum se arată în acest 
context, înseamnă a sta la îndoială, a ezita sau a te clătina cu privire la promisiunile lui 
Dumnezeu, prin necredinţă. Un astfel de om, conform Cuvântului lui Dumnezeu, nu 
poate primi nimic de la El, pentru că este nevoie de credinţă să poţi primi ceva de la 
Domnul: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6).  
Nu are nici un folos rugăciunea, în cazul în care nu te aştepţi ca Dumnezeu să răspundă. 
Dumnezeu ne-a cerut să ne rugăm, pentru că El vrea să ne răspundă. Unul dintre motivele 
pentru care unii oameni nu aşteaptă răspunsuri atunci când se roagă, constă în faptul că îşi 
amintesc toate păcatele şi eşecurile lor, de îndată ce îngenunchează şi sunt copleşiţi de 
auto-condamnare. Auto-condamnarea îţi va risipi credinţa; niciodată să nu permiţi ca 
acest lucru să te prindă în cursă. 
Ieşirea dintr-o astfel de mlaştină este posibilă doar prin consolidarea în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, nu este obişnuit cu cuvântul 
despre neprihănire, căci este un prunc” (Evrei 5:13). Neprihănirea este natura lui Dumnezeu 
care te face să stai înaintea lui Dumnezeu, fără sentimente de vinovăţie, inferioritate sau 
condamnare. Dacă te condamni neîncetat, atunci nu eşti obişnuit cu cuvântul neprihănirii 
şi ca atare eşti un prunc spiritual. 
1 Petru 2:2 spune: „şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, 
pentru ca prin el să creşteţi.” Cuvântul lui Dumnezeu te poate zidi în neprihănire: „deoarece 
în ea (în Evanghelie – în Cuvânt) este descoperită o neprihănire, pe care ne-o dă Dumnezeu prin 
credinţă şi care duce la credinţă...” (Romani 1:17). Trebuie să îţi reînnoieşti mintea cu 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să te întăreşti în neprihănirea Lui. Conştient de neprihănirea ta 
în Cristos, plin de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, poţi cere de la Tatăl orice lucru 
care este în acord cu voia Lui, aşteptându-te ca El să răspundă.  
 
Rugăciune  
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa şi natura de neprihănire pe care mi le-ai dat. 
Neprihănirea Ta, nu numai că îmi dă capacitatea de a face ce este bine, dar mă face să stau 
înaintea Ta curat şi nevinovat. De aceea mă rog azi, ştiind că am fost rânduit să primesc 
răspunsuri la toate rugăciunile mele, în Numele lui Isus. Amin.  
 
Studiu suplimentar 
Romani 10:17 
1 Ioan 5:14-15 
  

 
 



15 ianuarie 
Pastor Anita: Fii constant în rugăciune  

„Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune” (Romani 12:12).  
  
Duhul lui Dumnezeu ne arată ceva de care avem nevoie pentru a trăi o viaţă consecventă 
de victorie în Cristos, din versetul de mai sus. El a remarcat că deşi sunt necazuri în jurul 
nostru, noi trebuie să fim perseverenţi în rugăciune.  
Unii cred că rugăciunea înseamnă să Îi spui lui Dumnezeu problemele tale, sperând că El o 
să le rezolve. Aceasta este o perspectivă greşită când vorbim de tema rugăciunii. 
Rugăciunea este o magistrală în dublu sens; este o părtăşie, o comuniune cu Tatăl tău 
ceresc. Nu vorbeşti doar tu cu El, ci şi El vorbeşte cu tine. Comuniunea neîntreruptă te 
ajută la zidirea dragostei şi te face mai puternic. Aceasta înseamnă că dacă vrei să creşti şi 
să te întăreşti în dragostea ta pentru El, trebuie să înveţi să te rogi mai mult.  
Unii presupun că rugăciunea este pur şi simplu o modalitate de a-L convinge pe 
Dumnezeu să facă ceva, sau să Îşi schimbe părerea despre o problemă. Ca urmare, nu se 
roagă până când nu au o nevoie urgentă în viaţa lor, care necesită intervenţie divină. Ceea 
ce nu ştiu astfel de oameni, este că înainte să poţi schimba o situaţie, rugăciunea ta trebuie 
să te schimbe în primul rând pe tine. În cazul în care rugăciunea ta nu îţi schimbă viaţa, 
atunci viaţa ta de rugăciune este ineficientă. 
Există o transformare care are loc în viaţa ta atunci când îţi petreci mult timp pentru a 
comunica cu Dumnezeu în rugăciune. Caracterul şi gândurile tale sunt influenţate 
continuu de prezenţa Lui şi devii din ce în ce mai mult ca El, în raţionare şi în modul de 
acţiune. Apoi, eşti transportat într-un tărâm supranatural mai înalt, unde nimic nu va mai 
fi imposibil pentru tine, Aleluia! 
Rugăciunea îţi schimbă viaţa, dacă o faci în mod consecvent. Acesta este motivul pentru 
care suntem îndemnaţi să fim consecvenţi în rugăciune.  
  
Rugăciune  
Îţi mulţumesc Tată, pentru marile binecuvântări şi beneficii ale rugăciunii! Azi îmi fac 
timp pentru rugăciune şi viaţa mea se schimbă remarcabil; acea transformare şi 
transfigurare divină care are loc în prezenţa Ta, va fi observată de toţi cei din jurul meu! 
De asemenea, Îţi mulţumesc, pentru că îmi dai întotdeauna revelaţiile şi cuvintele 
Duhului, care mă ajută să mă concentrez în rugăciunea mea, în Numele lui Isus, Amin.  
Studiu suplimentar  
Psalmul 55:17  
Luca 21:36  
1 Tesaloniceni 5:17  
 
 



 
16 ianuarie 

Pastor Chris: Responsabilitatea Rugăciuniis 
„Faceţi în toată vremea…vegheaţi…cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 
6:18).  
Cineva a spus odată: „Pentru ca răul să biruiască, nu este nevoie decât ca oamenii buni să 
nu facă nimic.” Această afirmaţie este foarte adevărată, mai ales că o mulţime de creştini 
încercă să Îl facă pe Dumnezeu responsabil pentru toate lucrurile, de care, de fapt, sunt 
direct răspunzători. De exemplu, sunt oameni care fac declaraţii de genul: „Dacă 
Dumnezeu nu a vrut să se întâmple acest lucru, atunci de ce l-a lăsat să se întâmple?” 
Aceşti oameni au uitat sau nu ştiu că autoritatea de a stabili voia lui Dumnezeu pe pământ 
şi de a ţine diavolul şi demonii lui sub picioarele lor, le-a fost delegată oamenilor.  
Avem o responsabilitate pentru a ne asigura că vom realiza schimbările pozitive pe care le 
căutăm în viaţa noastră sau în viaţa celor dragi, iar una dintre modalităţile de a face acest 
lucru, este prin rugăciune. Folosind ca exemplu, povestea lui Iacov, fratele lui Ioan, care a 
fost arestat de Irod în timpul persecuţiei Bisericii primare, Biblia ne dă un exemplu al 
consecinţei de a nu ne asuma responsabilitatea rugăciunii. Probabil că fraţii gândeau: 
„Irod nu ştie ungerea din viaţa fratelui Iacov; el va ieşi de acolo, într-o clipă.” Ca urmare, 
ei nu au făcut nimic.  
Dintr-o dată, cineva a venit grăbit cu ştirea: „Fratele Iacov a fost ucis!” Acum, trebuie să 
înţelegeţi că Iacov nu a fost un discipol oarecare; el a fost unul dintre cei trei ucenici mai 
apropiaţi de Isus. În timp ce aceştia încă se întrebau, „Doamne Isuse, de ce nu ai făcut 
ceva?” o altă veste rea a venit: „Petru a fost arestat.” Slavă Domnului, că în acele momente 
au primit înţelepciune. Biblia spune: „Deci Petru era păzit în temniţă, şi biserica nu înceta să 
înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el” (Fapte 12:5).  
În timp ce se rugau, Petru a fost eliberat în mod miraculos de către un înger (Fapte 12:7). 
Ah! Dacă ar fi fost înţelepţi de la început, Iacov nu ar fi fost ucis! Învaţă să îţi asumi 
responsabilitatea de a te ruga. Nu trebuie să aştepţi ca răul să lovească, înainte de a învăţa 
să te rogi şi să determini schimbări în Numele lui Isus.  
Aminteşte-ţi că Dumnezeu ţi-a dat stăpânirea şi autoritatea de a modifica cursul 
evenimentelor pe pământ. Este responsabilitatea ta nu a Lui, să te asiguri că evenimentele 
şi incidentele din viaţa ta, din familia ta şi din viaţa celor din jurul tău sunt în acord cu 
voia perfectă a lui Dumnezeu. Poţi obţine aceste lucruri atunci când îţi asumi 
responsabilitatea rugăciunii.  
Rugăciune  
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit capacitatea dinamică de a provoca 
schimbări. Preiau controlul asupra lumii mele şi interzic să se întâmple vreun lucru care 
este incompatibil cu destinul meu în Tine, în Numele Domnului Isus Cristos, amin.  
Studiu suplimentar 
Luca 18:1  
Evrei 13:3  
  
 
 
 



17 ianuarie 
Pastor Chris:Atunci când te rogi, prooroceşte! 

„Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi” (1 
Corinteni 14:1).  
Biblia spune: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh” (1 Corinteni 12:4). Sunt multe daruri 
pe care le dă Dumnezeu copiilor Lui prin intermediul Duhului Sfânt. Dar din versetul de 
început, putem vedea că darul proorociei este mai presus de toate celelalte daruri ale 
Duhului, pe care ar trebui să ţi-l doreşti. Dumnezeu vrea ca tu să ai darul proorociei. 
Darul proorociei nu este doar pentru pastori, profeţi, evanghelişti şi apostoli; ci este pentru 
biserică! Fiecare creştin ar trebui să proorocească. A prooroci înseamnă a proclama 
Cuvântul puternic al lui Dumnezeu, fie prevestind evenimentele viitoare, fie rostind un 
cuvânt de tip Rhema pentru a provoca o schimbare acum! Biblia spune: „Cine prooroceşte, 
dimpotrivă, le vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere” (1 Corinteni 14:3-4). Când 
declari gândurile lui Dumnezeu prin profeţie, ceilalţi sunt edificaţi, întăriţi şi mângâiaţi.  
Profeţia nu face pe nimeni „detectiv spiritual” pentru a depista fraţii care nu trăiesc în 
sfinţenie; ci este pentru zidirea trupului lui Cristos. Acesta este motivul pentru care ar 
trebui să îţi doreşti să prooroceşti.  
Moise, în Vechiul Testament a înţeles puterea şi importanţa proorociei şi şi-a dorit ca toţi 
copiii lui Dumnezeu să proorocească (Numeri 11:29). Dar mulţumiri să-I fie aduse lui 
Dumnezeu, acum că suntem născuţi din nou şi am primit Duhul Sfânt, am primit 
capacitatea divină şi sursa de inspiraţie pentru a prooroci.  
Ca rezultat, fie că te rogi singur, sau în compania celorlalţi credincioşi, poţi prooroci. Când 
Cuvântul lui Dumnezeu se înflăcărează în tine sub influenţa Duhului Sfânt, deschide-ţi 
gura şi rosteşte aceste cuvinte pentru viitor, prin profeţie.  
Dacă nu ai mai proorocit, începe să doreşti darul proorociei. Biblia spune că: „fiecăruia i se 
dă manifestarea Duhului, spre folosul altora” (1 Corinteni 12:7). Asta înseamnă că şi tu 
poţi prooroci şi poţi începe chiar acum!  
Rugăciune  
Preţiosule Duh Sfânt, Îţi mulţumesc pentru darul proorociei. Îţi mulţumesc că mi-ai 
umplut inima şi gura cu cuvinte puternice pentru a efectua schimbări în viaţa mea şi a 
celor din jurul meu. Declar că viaţa mea este pentru slava lui Dumnezeu; viitorul meu este 
plin de succes, progres şi prosperitate! Locuiesc zilnic în pace si sănătate şi experimentez 
favoarea lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.  
Studiu suplimentar:  
Numeri 11:29 
  
  



18 ianuarie  
Pastor Anita: Provoacă schimbarea prin rugăciune! 

 
„Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi...” (Fapte 1:8).  
Nu este nimic care să nu poată fi schimbat, atunci când te rogi. Motivul pentru care unii 
copii ai lui Dumnezeu se simt descurajaţi şi neajutoraţi atunci când trec prin situaţii 
dificile, constă în faptul că cei mai mulţi nu se roagă; şi un mare număr dintre cei care se 
roagă, se roagă greşit; nu se roagă corect. Zilele în care trăim, sunt pline de încercări şi 
persecuţii. În calitate de creştini, trebuie să realizăm că şi atunci când trecem prin 
provocări şi prigoniri, putem fi plini de o negrăită şi slăvită bucurie. De aceea este 
imperativ să învăţăm să ne rugăm corect, pentru că acesta este un mod sigur de a trăi în 
victorie în fiecare zi. 
Este timpul să începi să te rogi şi nu este dificil deloc. Dacă meditezi la Cuvântul lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt te va învăţa cum să te rogi. Când te afli în situaţii dificile, în 
primul rând să iei în considerare motivul ]]]persecuţiei. Apoi, întreabă-te: „Oare eu am 
creat această situaţie, sau este altcineva care încearcă să mă tragă în jos?” Este posibil ca tu 
însuţi să fi provocat situaţia respectivă, în mod involuntar.  
Când vei descoperi motivul din spatele problemei, aceasta este deja „rezolvată pe 
jumătate.” Dacă problema este la tine, iniţiază modificările necesare în viaţa ta! Daca este 
altcineva, poţi schimba lucrurile prin rugăciune. Nu sta pe loc plângându-ţi de milă, ci 
mergi mai departe efectuând schimbările necesare! Izbucneşte ca niciodată în vorbirea în 
alte limbi, bucurându-te în duh. Nu contează dacă persecuţia a fost provocată de tine sau 
de altcineva, tu poţi să schimbi situaţia! Aminteşte-ţi că abilitatea, puterea şi încrederea ta, 
sunt în Dumnezeu. Aşadar, refuză să te consideri o victimă.  
Proclamaţie  
Iau atitudine astăzi împotriva oricărei opoziţii din jurul meu, rugându-mă şi iniţiind 
modificările necesare, prin Duhul Sfânt. Refuz să fiu victimă a împrejurărilor sau a 
situaţiilor, ci dimpotrivă, trăiesc o viaţă glorioasă, plină de o bucurie de nedescris. Eu 
locuiesc azi în victorie. Aleluia!  
Studiu suplimentar:  
Marcu 9:23 
Iacov 5:16 
 
  
 



19 ianuarie 
Pastor Chris: Rugaţi-vă mai mult în Duhul! 

„Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de 
făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi 
cânta şi cu mintea” (1 Corinteni 14:14-15).  
  
Aici Îl vedem pe Duhul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel comparând pentru noi, două 
feluri de rugăciune: „rugăciunea cu duhul” şi „rugăciunea cu mintea.” Aşadar, chemarea 
Lui pentru noi, este să ne rugăm mai mult în Duhul. De aceea Pavel a spus: „Mă voi ruga 
cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea,” făcându-ne să înţelegem că rugăciunea cu duhul 
este superioară rugăciunii cu mintea.  
Când te rogi în duh, mintea ta este fără rod, ceea ce înseamnă că mintea ta nu înţelege ceea 
ce spui, pentru că vine din duhul tău. Dar când te rogi cu mintea (cu înţeles), te rogi într-o 
limbă pe care o înţelegi. Ordinea corectă şi prioritară în rugăciunea noastră dezvăluită în 
Scriptură este să te rogi cu duhul şi apoi se te rogi cu mintea (cu înţelegerea). Să te rogi cu 
înţeles este partea „dar,” a ecuaţiei. Deci, tu ar trebui să te rogi mai mult cu duhul, prin 
vorbirea în alte limbi.  
Dacă te rogi în ordine inversă, te vei limita de unul singur. Trist este că unii creştini încep 
rugându-se cu mintea şi apoi finalizează rugăciunea, rugându-se puţin în duh. Aceasta nu 
este ordinea corectă! Îndemnul Duhului pentru tine, este să te rogi mai mult în alte limbi 
decât cu înţeles. Când te rogi în acest mod, viaţa ta va fi dominată de Duh şi nu de simţuri. 
Răspunsurile tale la situaţii, vor fi întotdeauna din perspectiva Duhului!  
Deci, fă din rugăciunea în alte limbi, un exerciţiu practic şi conştient. Lasă rugăciunea în 
duh să ocupe cel mai mare timp al rugăciunii tale. Aminteşte-ţi că Biblia spune că noi nu 
ştim cum trebuie să ne rugăm cel mai bine, din cauza limitării minţii noastre (Romani 
8:26), dar prin rugăciunea în duh, te rogi voia lui Dumnezeu.  
 
Rugăciune  
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat să mă rog mai mult în duh. Pe 
măsură ce dedic din timpul meu astăzi pentru a vorbi în alte limbi, tot ce are legătură cu 
viaţa mea va fi îmbunătăţit, pentru că ştiu că mă rog în acord cu voia Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.  
 
Studiu suplimentar 
Romani 8:26 
1 Corinteni 14:14-15  
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