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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamațiile cu voce tare. Procedând astfel 
în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe care Cuvậntul lui 
Dumnezeu le produce, tot ceea ce mărturisiți devenind realitate. 
 

Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei într-un 
an sau în doi ani.

De asemenea, puteți împărţi fiecare fragment zilnic, astfel încât 
o parte va fi citită dimineaţa şi restul seara.  

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota țelurile propuse în fiecare 
lună, măsuraţi-vă progresul și sărbătoriți fiecare vitorie sau 
realizare.

Vă invităm să vă delectați în prezența glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2012 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

sunt menite să vă dezolte pe plan spiritual. Pe lângă articolele pline 

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Unul dintre multele lucruri pe care Duhul Sfânt 
te ajută să le realizezi este transformarea 

felului de a vorbi. Creştinul a cărui vorbire nu este 
îmblânzită (Iacov 3:8) şi ale cărui vorbe continuă să 
ofenseze este de fapt un copil spiritual. Indiferent de cât 
timp vorbeşti în alte limbi sau care este statutul tău în 
biserică, dacă nu-ţi poţi controla limbajul, părtăşia ta cu 
Duhul Sfânt este blocată undeva la stadiul copilăriei.

Sunt unii creştini care se întreabă de ce nu au 
rezultate în viaţa lor spirituală. De cele mai multe ori 
cauza acestei stagnări este tocmai felul în care vorbesc. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim atenţi la 
cuvintele noastre şi să exersăm un control continuu 
asupra limbii (Psalmul 39:1). Este responsabilitatea ta. 
Nu este de ajuns să spui „O, Doamne, Te rog îmblânzeşte-
mi limba,” ci trebuie să Îi predai lui Dumnezeu gura ta şi 
să Îi urmezi instrucţiunile de folosire a cuvintelor.

Iacov 3:11 spune: „Oare din aceeaşi vână a 
izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară?” Nu poţi să 
binecuvântezi şi apoi, cu aceeaşi gură, să blestemi (Iacov 
3:9-10). Refuză să te angajezi în discuţii nesănătoase, 
care nu aduc nimic bun. Nu rosti cuvinte care ar putea 
defăima sau insulta un frate sau o soră (Romani 14:13; 
Galateni 5:15). Una dintre dovezile că ai Duhul Sfânt şi că 
în tine se manifestă caracterul Lui constă în comunicarea 

Veghează asupra 
vorbirii tale

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva 
în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în 

frâu tot trupul (Iacov 3:2).

Sâmbătă, 1 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai umplut 
inima cu dragostea Ta, cu bunătate şi compasiune. 
Refuz să mai permit în mine vreun fel de răutate sau 
amărăciune. Aleg şi astăzi să rostesc numai vorbe de 
iubire, compasiune şi binecuvântare, ca să întăresc 
orice om care intră în contact cu mine, în Numele Lui 
Isus. Amin.

Ezechiel 11-12
1 Ioan 2:15-3: 10

Proverbe 18:21

ta ziditoare: „Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din 
gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca 
să le dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29). 

Există o natură înălţătoare a lui Cristos în tine, 
natură care se oglindeşte în vocabularul tău. Prin 
urmare, fii atent în alegerea cuvintelor. Alege acele 
cuvinte care înalţă şi binecuvântează: „Vorbirea voastră 
să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi 
cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia” (Coloseni 4:6).

Ioel 1
Apocalipsa 5:1-14
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Acest verset ne arată că puterea Domnului era 
prezentă pentru a vindeca, în timp ce Domnul 

Isus predica din Cuvânt. Să ne amintim că până când 
Isus nu a primit Duhul Sfânt, nu a făcut nici o vindecare. 
Aceasta deoarece vindecarea divină este lucrarea 
Duhului Sfânt şi până când El nu S-a coborât peste Isus, 
misiunea de vindecare nu a început.

Potrivit Scripturilor, mulţi oameni L-au văzut 
pe Isus, L-au auzit învăţând, I-au simţit atingerea şi 
compasiunea şi au primit vindecare sau alte miracole 
de la El. Însă de atunci şi până astăzi, tuturor celor care 
credem în Isus, El ne-a dat autoritate peste toată puterea 
celui rău (Luca 10:19) şi a spus că vom vindeca bolnavi 
în Numele Lui (Marcu 16:17-18). Şi aceasta pentru că 
acelaşi Duh care L-a uns pe Isus şi I-a dat abilitatea de a 
vindeca a venit să locuiască în noi (Romani 8:11). Acum, 
trupul tău a devenit nu doar o simplă locuinţă, ci însuşi 
Templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:19). De aceea, nici 
o boală sau infirmitate nu ar trebui să rămână în acest 
trup. Aşadar refuză să găzduieşti boala.

Nu contează numele bolii, poate fi spre exemplu, 
o tumoare care tinde să crească. Nu i te supune; nu-i 
permite! Pune-ţi mâinile peste ea şi repetă neîncetat: 
„Refuz să adăpostesc boală în trupul meu. Îi poruncesc 
acestei tumori să moară şi să părăsească trupul meu.” 

Nu ceda în
faţa bolii

Într-una din zile, Isus învăţa noroadele. Nişte farisei 
şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele 
Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar 

puterea Domnului era cu El, ca să vindece (Luca 5:17).

Duminică, 2 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, resping orice boală şi sărăcie din viaţa 
mea şi a celor dragi şi eliberez puterea de vindecare, 
de belşug şi de victorie, în Numele Lui Isus. Amin.

Ezechiel 13-15
1 Ioan 3:11-24

Luca 10:19; Romani 8:11

Refuză să te temi. Cristos a plătit deja preţul pentru 
sănătatea ta. În Apocalipsa 5:10, Biblia spune: „Ai făcut 
din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru 
şi ei vor împărăţi pe pământ!” Aşadar nu te supune 
bolilor, ci exercită-ţi autoritatea. Rosteşte din Scriptură 
ce a spus Domnul pentru situaţia respectivă şi se va 
produce o schimbare.

Ioel 2
Apocalipsa 6:1-10
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Să ne gândim puţin la Avraam, care ajunsese 
la aproape 100 de ani şi nu avea copii. Cu 

toate acestea, Dumnezeu îi spusese: „Te-am făcut 
tatăl multor neamuri” (Romani 4:17, versiunea NTR). 
Aceasta nu era promisiune, ci declararea unui fapt 
care Dumnezeu îl considera împlinit. Având în vedere 
situaţia în care se afla, Avraam putea pe bună dreptate 
să spună: „Doamne, ştii foarte bine că sunt bătrân şi nu 
mai e posibil de multă vreme ca eu să am copii,” însă el 
nu a reacţionat aşa! Ba mai mult, faptul că L-a crezut pe 
Dumnezeu i-a fost socotit ca neprihănire. Prin urmare 
merită să crezi.

Această experienţă a lui Avraam scoate la lumină 
un principiu important al credinţei şi anume principiul 
chemării în fiinţă a lucrurilor care nu sunt, ca şi cum ar 
fi. Cu toate că Avraam era foarte în vârstă, Dumnezeu 
nu a renunţat la el. Indiferent de câtă vreme aştepţi un 
miracol, nu renunţa, ci continuă să îl chemi în fiinţă, 
urmând pilda lui Dumnezeu. Prin credinţă poţi chema 
lucrurile care nu se văd ca şi cum ar fi, pentru că la fel 
cum L-a trimis Tatăl, ne-a trimis şi Domnul Isus pe noi 
(Ioan 20:21) să facem lucrările Lui (Ioan 14:12).

Indiferent de situaţia cu care te confrunţi, nu e 
nimic imposibil pentru Dumnezeu care învie morţii. 
Biblia ne îndeamnă să fim urmaşi sau imitatori ai lui 

Cheamă în fiinţă

După cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor 
neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu 

în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile 
care nu sunt, ca şi cum ar fi (Romani 4:17).

Luni, 3 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Nu duc lipsă de nimic! Dragostea, bucuria, 
sănătatea, pacea, progresul şi abundenţa sunt 
posesiunile pe care le am deja în Isus Cristos. Excelez 
şi prosper în toate lucrurile pe care le fac astăzi. Sunt 
creat pentru excelenţă, iar gloria lui Dumnezeu se 
manifestă prin mine în toată zona mea de influenţă, în 
Numele Lui Isus.

Ezechiel 16
1 Ioan 4

Marcu 11:22-23; Romani 10:8-10

Dumnezeu (Efeseni 5:1). În Marcu 11:22, Domnul Isus 
ne îndeamnă: „Aveţi credinţă în Dumnezeu.” În alte 
versiuni ale Scripturii, acest verset este tradus: „Aveţi 
credinţa lui Dumnezeu” (Marcu 11:22, LITV, Traducerea 
Literală a Bibliei, n.tr.). Aceasta înseamnă că trebuie să 
operezi cu o credinţă dumnezeiască.

Căci lucrurile care se pot vedea sunt supuse 
schimbării, numai Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic: 
„...căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când 
cele care nu se văd sunt veşnice” (2 Corinteni 4:18).

Întrebarea este: în ce îţi pui tu încrederea cu 
adevărat, în lucrurile care se văd, sau în lucrurile veşnice? 
Dacă îţi pui credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci 
rosteşte-l cu îndrăzneală. Credinţa vorbeşte (Romani 
10:6). Nu se poate să crezi şi să taci în acelaşi timp: „...
potrivit cu ceea ce este scris: Am crezut, de aceea am 
vorbit!” (2 Corinteni 4:13).

Ioel 3
Apocalipsa 6:11-17
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Evanghelia lui Isus Cristos, care ne-a fost 
încredinţată, este încă neînţeleasă de mulţi 

oameni, chiar şi de unii creştini. Astfel se explică eşecul, 
sărăcia, frustrarea, boala şi alte asemenea încercări cu 
care oamenii se confruntă. Există o discordanţă între 
ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi experienţa lor 
de viaţă, fapt care face loc întrebărilor şi necredinţei 
în inimile lor. Este ca în cazul unui om care, imediat 
după apariţia simptomelor unei boli grave în trupul 
său, începe să se întrebe de ce nu se văd semne de 
vindecare, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le ştie şi le 
crede din Cuvânt. Fie că a rostit Cuvântul cu glas tare, fie 
că l-a şoptit, fie că a postit pentru schimbarea situaţiei, a 
semănat seminţe şi a înălţat tot felul de rugăciuni, nimic 
nu pare să se schimbe. Apoi, descurajat, se întreabă: 
„Unde greşesc? Ce ar trebui să fac şi totuşi nu fac?” 
Răspunsul este simplu: „Nu greşeşti, trebuie doar să nu 
te laşi!” (Luca 18:1). 

Primul lucru pe care trebuie să îl conştientizezi 
în asemenea situaţii este faptul că există o luptă a 
credinţei, aşa cum spune Biblia: „Implică-te în lupta 
bună a credinţei! Însuşeşte-ţi viaţa eternă la care ai 
fost chemat şi cu privire la care ai făcut acea frumoasă 
declaraţie în prezenţa multor martori” (1 Timotei 6:12, 

Tu determini 
schimbările

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa 
veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut 
acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori

(1 Timotei 6:12).

Marți, 4 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Credinţa mea se declanşează astăzi, producând 
rezultate extraordinare împotriva circumstanţelor 
nefaste. Cuvântul credinţei este în gura şi în inima mea. 
De aceea, prin proclamaţiile mele de credinţă domnesc 
în viaţă peste orice situaţie dificilă, în Numele Lui Isus. 
Amin.

Ezechiel 17-19
1 Ioan 5

1 Ioan 5:4; 2 Corinteni 4:13

versiunea actualizată BVA). Lupta credinţei constă în 
dezlănţuirea credinţei tale asupra circumstanţelor ostile 
prin declaraţii ferme, pentru a le impune conformarea la 
Scriptură. Deşi Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi 
puternic, experienţele vieţii tale nu se vor alinia automat 
la acesta! Tu trebuie să determini acest lucru, după cum 
a spus Isus deseori: „Credinţa ta te-a mântuit!” 

Tu eşti cel care trebuie să îşi exercite domnia 
peste forţele care vin împotriva ta (Romani 5:17), 
conştientizând că ai autoritate peste toată puterea 
celui rău (Luca 10:19). Cuvântul lui Dumnezeu nu 
dă greş niciodată; aşadar rămâi neclintit în Cuvântul 
Lui, iar reuşitele vor fi inevitabile şi vei obţine şi tu o 
bună mărturie (Evrei 11:2), căci Domnul veghează la 
împlinirea Cuvântului Său (Ieremia 1:12), iar credinţa ta 
în El va birui.

Amos 1-2
Apocalipsa 7:1-10
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Singurul „material” pe care Dumnezeu ţi l-a 
lăsat pentru consolidarea duhului tău este 

Cuvântul Său. Biblia spune: „Cine nesocoteşte cuvântul 
Domnului se pierde...” (Proverbe 13:13). Fiind copilul 
lui Dumnezeu, tu trebuie întotdeauna să îţi deschizi 
inima şi să laşi Cuvântul să-ţi pătrundă în duh, cu 
credinţă, bucurie şi supunere: „De aceea lepădaţi orice 
necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu 
blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui 
sufletele” (Iacov 1:21). Acest verset nu se referă nici 
la curăţirea păcatelor, nici la o metodă de a te repreda 
Domnului. Mai degrabă se referă la o modalitate prin 
care să-ţi păstrezi mântuirea sufletului şi să o duci până 
la capăt (Filipeni 2:12).

De fiecare dată când ai posibilitatea să auzi 
Cuvântul Domnului, primeşte-l cu ardoare şi aplică-l în 
viaţa ta. Singurul mod prin care poţi să implementezi 
realităţile Împărăţiei în viaţa ta şi să trăieşti din slavă în 
slavă, este să acţionezi în baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Nu-l ignora, ci împlineşte-l, căci este în beneficiul tău. 
Binecuvântările Cuvântului sunt pentru cei care îl 
împlinesc (Iacov 1:25). 

Sunt mulţi oameni care acţionează după 
înţelepciunea lumească, care este considerată nebunie 
în faţa lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:19). A acţiona după 

Deschide-ţi 
inima şi primeşte 

Cuvântul

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar 
cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere 

(Proverbe 15:32).

Miercuri, 5 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care este viaţa mea. Păşesc şi astăzi în 
binecuvântare şi în victorie, pentru că trăiesc după 
Cuvântul Tău, care se dezvoltă în mine şi mă ajută să 
stăpânesc peste orice situaţie nefavorabilă, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ezechiel 20-21
2 Ioan

Iacov 1:21; Osea 4:6

Cuvânt, pe de altă parte, înseamnă a funcţiona în 
înţelepciune divină. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă 
înţelepciunea Lui şi aceasta este exact ceea ce îţi trebuie 
pentru a avea o viaţă de excelenţă: „Iată începutul 
înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea...” (Proverbe 
4:7).

Deschide-ţi sufletul pentru a primi Cuvântul în 
orice vreme şi acţionează după îndemnurile pe care le 
primeşti de la Domnul.

Amos 3-4
Apocalipsa 7:11-17
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Viaţa ta de astăzi reflectă cuvintele pe care le-
ai rostit de-a lungul timpului! Prin cuvintele 

tale, tu pui în mişcare forţe spirituale. Dacă nu eşti 
mulţumit de modul în care ai ajuns să trăieşti, nu poţi 
da vina nici pe demoni, nici pe „duşmanii” tăi. Însă poţi 
schimba situaţia. Stă în puterea ta să ai o viaţă prolifică, 
vibrantă şi frumoasă. 

Acesta este un principiu fundamental în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Chiar şi mântuirea noastră se bazează pe 
cuvinte: „Ce zice ea deci? «Cuvântul este aproape de 
tine: în gura ta şi în inima ta.» Şi cuvântul acesta este 
Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă Îl 
mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, 
vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire” (Romani 10:8-10). Pentru a experimenta 
mântuirea, trebuie să declari domnia lui Isus, crezând 
învierea Sa şi recunoscând viaţa nouă pe care El ţi-a 
dat-o. 

Mântuirea este un cuvânt care sintetizează tot 
ceea ce a câştigat Isus Cristos pentru noi prin moartea, 
îngroparea şi învierea Sa. Mântuirea înseamnă a fi scos 
din eşec, robie, întuneric, datorii, boală şi neputinţă şi 
adus în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu (Romani 
8:21). Mântuirea înseamnă a fi eliberat de păcat şi 
adus la viaţa neprihănirii (1 Petru 2:24; 1 Ioan 2:29). 

Cuvântul din 
gura ta!

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o 
iubeşte, îi va mânca roadele (Proverbe 18:21).

Joi, 6 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un loc central 
în viaţa mea; de aceea, indiferent de circumstanţe şi 
aparenţe, eu nu mă clatin, pentru că biruinţa mea este 
garantată în Cuvânt, în Numele lui Isus. Amin  

Ezechiel 22-23
3 Ioan

2 Corinteni 4:13; Iosua 1:8

Mărturisirea ta zilnică trebuie să se alinieze la aceste 
realităţi glorioase, pentru că altfel binecuvântările 
mântuirii nu vor fi evidente în viaţa ta.

În Împărăţia lui Dumnezeu noi domnim prin 
cuvinte. Prin cuvintele tale eşti justificat şi prin 
cuvintele tale eşti condamnat (Matei 12:37). Cuvintele 
pe care le rosteşti vor forma caracterul copiilor tăi, îţi 
vor îmbunătăţi finanţele şi sănătatea. Cuvintele tale 
vor determina calitatea vieţii tale. De aceea, vorbeşte 
întotdeauna în concordanţă cu Cuvântul.

Când ai declarat mântuirea ta în Cristos, o putere 
enormă a fost lansată pentru a te strămuta din împărăţia 
întunericului în Împărăţia lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). 
Tot ce a trebuit să faci a fost să declari domnia lui Isus cu 
gura ta. În acelaşi fel, rostirea şi împlinirea Cuvântului lui 
Dumnezeu garantează succesul tău în viaţă (Iosua 1:8).

Amos 5-6
Apocalipsa 8:1-13
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Această declaraţie remarcabilă din versetul 
nostru tematic a fost făcută de Ioan Botezătorul 

cu privire la Domnul Isus. Câţiva dintre ucenicii lui Ioan 
veniseră să-i spună că Isus boteza şi aduna mai mulţi 
adepţi decât el. Ei au zis: „...Învăţătorule, Cel ce era cu 
tine dincolo de Iordan şi despre Care ai mărturisit tu, 
iată că botează şi toţi oamenii se duc la El” (Ioan 3:26). 
Înainte de aceasta, aceşti ucenici fuseseră implicaţi 
într-o ceartă cu evreii despre problema curăţirii; ei voiau 
să ştie de la Ioan care botez era cel corect.

Răspunzând la întrebarea lor, Ioan a spus: „...
Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. 
Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu 
Cristosul, ci sunt trimis înaintea Lui” (Ioan 3:27-28). El a 
mers mai departe prin a spune: „El trebuie să crească, 
iar eu să mă micşorez.” Ioan Botezătorul a exemplificat 
adevărata smerenie în umblarea noastră cu Dumnezeu.

Când Îl primeşti pe Cristos în inima ta şi eşti umplut 
cu Duhul Sfânt, El trebuie să crească, iar tu trebuie să 
te micşorezi. Voia Lui trebuie să crească în viaţa ta, 
învăluind voinţa ta! Dacă tu nu alegi ca dorinţele Lui 
să devină şi dorinţele tale, vei trăi aceleaşi frământări, 
eşecuri şi dificultăţi ca oamenii din lume. Acest lucru ar 
trebui să fie pentru tine un subiect major de meditaţie 

Lasă-L să crească 
în viaţa ta

Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, 
care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude 

glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, 
este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă 

micşorez (Ioan 3:29-30).

Vineri, 7 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa 
Ta permanentă în viaţa mea, prin Duhul Sfânt. Îmi 
supun duhul, sufletul şi trupul voii Tale şi Te rog să o 
împlineşti în mine şi prin mine astăzi şi întotdeauna. 
Preia controlul asupra vieţii mele, în Numele lui Isus. 
Amin

Ezechiel 24-26
Iuda

Romani 8:14; Galateni 2:20

în timpul acestor sărbători ale Crăciunului.
Dacă, de exemplu, în viaţa ta au existat unele 

obiceiuri păcătoase, pe care te-ai luptat să le elimini, 
iată ce îţi spune Dumnezeu: „Fiule, dă-mi inima ta, şi 
să-şi găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” (Proverbe 
23:26). Dă-I Lui inima, mintea şi emoţiile tale; permite-I 
Lui să crească, iar tu micşorează-te. Biblia spune în 
Coloseni 1:27 „...Cristos în voi, nădejdea slavei...” Mulţi 
dintre noi am experimentat viaţa lui Cristos în duhul 
nostru, dar El vrea să aibă stăpânire şi asupra sufletului 
şi asupra trupului. 

Rapiditatea cu care vei înainta în umblarea ta 
de creştin depinde de gradul în care te vei supune 
Cuvântului. Cu cât Cuvântul lui Dumnezeu va stăpâni 
mai mult din viaţa ta şi Îl va revela pe Cristos în tine, cu 
atât mai glorioasă va fi trăirea ta. Alege astăzi să-L laşi să 
crească în tine (Coloseni 3:16).

Amos 7
Apocalipsa 9:1-10



Şcoala de Vindecare, sesiunea de toamnă cu 
Pastorul Chris

În luna august a avut loc prima sesiune de vară 
a Şcolii de Vindecare pe continent american în 
Toronto, Canada. La serviciul de vindecare au 
participat femei, bărbaţi şi copii din diferite regiuni 
ale Canadei, precum şi din alte 14 ţări. Mulţi oameni 
au fost restauraţi în prezenţa Duhului Sfânt, care a 
adus o revărsare de vindecări miraculoase!

Urmăreşte mărturii detaliate în emisiunea TV 
„Intră în Şcoala de Vindecare cu Pastorul Chris,” 
care reia momentele vindecărilor excepţionale de 
la Şcoala de Vindecare.
 
Programul se transmite pe reţelele de satelit 
LoveWorld Plus, LoveWorld SAT, LoveWorld TV, SKY 
TV, TBN şi, de asemenea pe alte reţele prin cablu 
din 19 ţări. Pentru mai multe informaţii, vizitează 
www.enterthehealingschool.org 
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Principala misiune a vieţii tale este lucrarea de 
slujire. Aceasta este cea mai mare chemare 

a ta. Tot ceea ce faci în rest are importanţă secundară. 
Poate că eşti politician, doctor sau avocat, ceea ce este 
grozav, însă misiunea ta principală în viaţă rămâne 
lucrarea de slujire. Observă motivul pentru care 
Dumnezeu i-a dat Bisericii cele cinci daruri ale slujirii: 
„pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de 
slujire…” (Efeseni 4:12).

Lucrarea de slujire reprezintă împăcarea lumii cu 
Dumnezeu. 2 Corinteni 5:20 spune: „noi, dar, suntem 
trimişi împuterniciţi ai lui Cristos.” În calitate de 
trimişi împuterniciţi ai Lui, responsabilitatea noastră 
este să chemăm păcătoşii la pocăinţă, eliberându-i de 
sub puterea lui Satan şi aducându-i sub puterea lui 
Dumnezeu. Şi tu eşti chemat la această slujbă deosebită, 
pentru că în tine funcţionează acest mesaj puternic al 
Evangheliei şi îi poţi ajuta şi pe alţii să îl experimenteze. 

Crăciunul nu are nici un sens pentru cei care nu 
Îl cunosc pe Isus. Aşa că în acest sezon de sărbători, 
transformă Crăciunul cuiva în ceva semnificativ. Mergi 
la locul tău de muncă, la vecinii tăi şi la toţi cei din jurul 
tău şi revarsă binecuvântările cerului care se află în tine. 
Foloseşte limbajul dragostei când vorbeşti cu cei din 
jurul tău, şi împărtăşeşte-le Evanghelia lui Isus Cristos, 

Principala ta 
misiune

Şi El i-a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru 

desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea Trupului lui Cristos (Efeseni 4:11-12).

Sâmbătă, 8 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai adus în 
unitate cu Fiul Tău, Isus şi că mi-ai dat şi mie pasiune 
pentru salvarea sufletelor pierdute. Prin puterea 
Duhului Tău, voi împărtăşi Cuvântul Tău în lumea mea şi 
oamenii vor fi atraşi de lumina glorioasă a Evangheliei, 
în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 27-28
Apocalipsa 1

2 Timotei 4:5

care are putere să le schimbe viaţa.
2 Corinteni 5:19 spune că Dumnezeu a făcut 

pace cu oamenii prin Isus Cristos. Acesta este mesajul 
Evangheliei pe care El ne-a încredinţat-o; un mesaj 
care merită ascultat, în special în sezonul Crăciunului. 
Împărtăşeşte-l celor de aproape şi celor de departe. 

Amos 8-9
Apocalipsa 9:11-21
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Unora le este greu să creadă Evanghelia, 
pentru că li se pare prea simplă. Ce nu 

realizează ei este că puterea Cuvântului lui Dumnezeu 
stă în simplitatea lui. Însă deşi sună simplu, Cuvântul lui 
Dumnezeu este plin de putere dinamică şi nu are nevoie 
de „ceremonii” sau tradiţii adiţionale din partea ta, 
pentru a fi eficient în viaţa ta. Nu este nevoie decât să 
FACI ce îţi transmite Cuvântul. Dacă tu crezi cu adevărat, 
nu mai încerca să faci Cuvântul să funcţioneze; doar fă 
ceea ce spune!

Tu declanşezi puterea lui Dumnezeu în viaţa ta când 
acţionezi conform Cuvântului Său. Cuvântul are putere 
de a produce credinţă în inima ta şi de a te ajuta în orice 
situaţie. Îndeplinirea Cuvântului produce întotdeauna 
miracole. Găsim un astfel de exemplu în Faptele 
apostolilor 14:8-10: „În Listra era un om neputincios de 
picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată. 
El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a 
uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca 
să fie tămăduit, a zis cu glas tare: «Scoală-te drept în 
picioare.» Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început 
să umble.”

Acest om nu mai mersese niciodată, dar în timp ce 
îl asculta pe Apostolul Pavel, credinţa lui a crescut. Când 
Pavel i-a sesizat credinţa de a fi vindecat, i-a zis: „scoală-

Acţionează pe 
baza Cuvântului!

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, 
care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca 

un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi 
fericit în lucrarea lui (Iacov 1:25).

Duminică, 9 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Credinţa mea este eficientă şi productivă pentru 
că eu sunt un împlinitor al Cuvântului, nu un ascultător 
uituc. Sunt binecuvântat şi aduc roade în neprihănire 
datorită Cuvântului care lucrează cu putere în mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 29-30
Apocalipsa 2:1-17

Iacov 1:23-25

te drept în picioare.” Omul s-a ridicat dintr-o săritură, 
şi a mers pentru prima dată în viaţa lui. El şi-a primit 
minunea când a acţionat pe baza Cuvântului auzit. 
Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă el l-ar fi întrebat 
pe Pavel: „Dacă puteam să stau în picioare, mai eram în 
starea aceasta?” Însă el nu a încercat să argumenteze 
sau să negocieze Cuvântul lui Dumnezeu în mintea lui. 
Ci a acţionat imediat în baza Cuvântului, prin credinţă, 
şi o minune grozavă a avut loc. Biblia spune: „Şi el s-a 
sculat dintr-o săritură şi a început să umble” (Faptele 
Apostolilor 4:10).

Este timpul ca şi tu să faci un salt. Acţionează 
pe baza Cuvântului şi sari din orice necaz sau situaţie 
nefastă în care te afli. Victoria care învinge lumea este 
credinţa ta (1 Ioan 5:4), iar credinţa este un salt făcut pe 
baza Cuvântului. Activează-ţi credinţa şi pune Cuvântul 
în aplicare. 

Obadia 1
Apocalipsa 10:1-11
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În Romani 3:23, Biblia spune: „Căci toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” 

Aceasta era starea omului înainte de venirea lui Isus. 
Toţi oamenii se aflau sub blestemul păcatului, astfel 
că erau supuşi diavolului, bolii, infirmităţii, sărăciei şi 
viciilor. Dar aşa cum ne dezvăluie textul nostru, slava 
pierdută despre care se menţionează în Romani 3:23, 
ne este acum redată. Romani 8:30 spune: „Şi pe aceia 
pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe 
aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar 
pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.”

Tu ai fost proslăvit. Înseamnă că ai fost adus la 
o viaţă de excelenţă, splendoare, succes şi belşug. În 
Ioan 17:22, Isus a spus: „Eu le-am dat slava pe care 
Mi-ai dat-o Tu.” Ce ai tu este mai bun decât ceea ce 
avea Adam la început. În Grădina Edenului, Adam trăia 
în prezenţa lui Dumnezeu, care era slava Sa. Din acea 
prezenţă slăvită a lui Dumnezeu a fost alungat Adam 
când a păcătuit. Acum însă, în calitate de făptură nouă 
în Cristos, slava – prezenţa lui Dumnezeu – nu este doar 
în jurul tău, sau cu tine, ci este în tine: „Cristos în voi, 
nădejdea slavei.”

Prezenţa Domnului nu mai este glasul care umblă 
în răcoarea zilei, cum au experimentat Adam şi Eva; 
acel „Glas” este în tine acum. Slava este acum în tine! 
Tu eşti purtătorul slavei lui Dumnezeu, deoarece Cristos 

Slava este 
în tine

Cărora Dumnezeu a voit să le descopere care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Luni, 10 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru 
slava din viaţa mea! Îţi mulţumesc pentru puterea, 
frumuseţea, excelenţa şi perfecţiunea Ta, care se 
exteriorizează prin mine. Pe măsură ce contemplu 
măreţia Ta în oglinda Cuvântului, sunt transformat şi 
umblu din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 31-32
Apocalipsa 2:18-3:6

Isaia 60:1-3; 2 Corinteni 3:18

locuieşte în tine: în fiecare fibră a fiinţei tale, în fiecare 
celulă a sângelui tău şi în fiecare os din trupul tău. Ce 
gând minunat!

Priveşte la slava din interior şi manifestă în exterior 
virtutea, splendoarea şi perfecţiunea Tatălui tău ceresc. 
Recunoaşte slava şi umblă în ea.

Iona 1-2
Apocalipsa 11:1-10
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Satan va încerca cu orice preţ să te convingă 
că Dumnezeu nu te iubeşte aşa de mult cum 

crezi tu. El se va folosi de unele experienţe pe care le-ai 
avut pentru a-ţi demonstra că Domnul este supărat pe 
tine. Refuză să crezi minciunile lui. Nimic nu te poate 
despărţi de dragostea lui Dumnezeu. Nu-l lăsa niciodată 
pe cel rău să te convingă că ceva e în neregulă în relaţia 
ta cu Dumnezeu sau că El nu te mai iubeşte. Dragostea 
lui Dumnezeu pentru tine este eternă şi necondiţionată. 
În Ieremia 31:3, Domnul spune: „Te iubesc cu o iubire 
veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” 

Dumnezeu nu a început să te iubească astăzi. El 
te-a iubit încă de când erai imposibil de iubit; de când 
erai un păcătos. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 
Cristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Dacă te-a 
iubit atunci când erai despărţit de El, cu atât mai mult te 
iubeşte astăzi, când eşti născut din El! Oamenii vorbesc 
despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al dragostei, 
dar El nu este doar atât, El este dragoste! Biblia spune: 

Dragostea Lui 
eternă

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, 
sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa 

de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Totuşi, în 
toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici 
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, 

nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, 
nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne 

despartă de dragostea lui Dumnezeu… (Romani 8:35; 37-39).

Marți, 11 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta 
fără asemănare, necondiţionată şi eternă. Sunt convins 
pe deplin că nimeni şi nimic nu mă poate despărţi de 
dragostea Ta care este în Isus Cristos. Mă bucur nespus 
de mult şi astăzi în dragostea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ezechiel 33-34
Apocalipsa 3:7-22

Romani 5:6-8; 1 Ioan 4:16

„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8) şi „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul 
Lui Fiu” (Ioan 3:16). Biblia nu spune doar că „Dumnezeu 
a iubit lumea,” ci „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,” 
lumea oamenilor.

Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este mai 
mult decât poţi tu înţelege. El te-a iubit atât de mult 
încât L-a dat pe Fiul Său iubit – ca să te aibă pe tine. El nu 
ar fi plătit preţul sângelui Fiului Său pentru mântuirea 
ta dacă nu valorai atât de mult pentru El. Prin urmare, 
aminteşte-ţi mereu că indiferent cine eşti, unde te afli 
sau prin ce treci, Dumnezeu te iubeşte necondiţionat. 
Braţele Lui iubitoare sunt deschise întotdeauna, gata să 
te îmbrăţişeze; şi dragostea Lui pentru tine nu e doar 
necondiţionată, ci şi eternă.

Iona 3-4
Apocalipsa 11:11-19
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Există forţe care operează în lume, determinând 
oamenii să acţioneze într-un mod sau în altul. 

Ura, frica, necredinţa, îndoiala, descurajarea, invidia 
şi gelozia sunt forţe negative care îi influenţează pe 
oameni să facă ceea ce este rău. Unele dintre cele mai 
îngrozitoare atrocităţi au fost comise de oameni motivaţi 
de invidie, frică, gelozie şi poftă.

Există însă forţe şi în Împărăţia lui Dumnezeu, 
dintre care amintim credinţa, neprihănirea, dragostea, 
înţelepciunea, etc. Studiul nostru de astăzi se 
concentrează asupra credinţei. Până când nu înţelegi 
credinţa ca pe o forţă, este posibil să nu-ţi poţi creşte 
deloc nivelul biruinţelor personale. Aşa cum forţele 
negative îi determină pe unii să facă lucruri rele, forţa 
credinţei îi abilitează pe alţii să realizeze fapte mari 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

În Evrei 11, Biblia ne prezintă galeria de onoare 
a eroilor credinţei: Noe, Avraam, Iacov, Moise, Rahav, 
Ghedeon şi David. Prin credinţă ei au cucerit împărăţii, 
au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au închis 
gura leilor, au stins puterea focului şi multe alte lucruri 
(Citeşte Evrei 11:33-38).

Această putere nu este destinată exclusiv unor 
„oameni speciali” din Împărăţia lui Dumnezeu, ci tuturor 
copiilor Lui. Domnul ne-a dăruit fiecăruia dintre noi o 
măsură de credinţă (Romani 12:3), pe care însă trebuie 
să o măreşti. Dezvoltă câmpul de forţă al credinţei tale 

Credinţa: o forţă 
pozitivă

Cel neprihănit va trăi prin credinţă (Romani 1:17).

Miercuri, 12 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Credinţa mea este activă şi învinge şi astăzi. 
Favoarea lui Dumnezeu mă învăluie şi puterea  Lui îmi 
păzeşte inima de uneltirile şi de săgeţile celui rău, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 35-36
Apocalipsa 4

Evrei 11:1-33

prin Cuvânt (Romani 10:17). Nu vorbi condus de frică, 
ci rosteşte cuvinte de credinţă! Dă glas Cuvântului, nu 
situaţiei tale, iar credinţa ta se va ridica asemenea unui 
gigant, spulberând frica şi lucrurile negative din viaţa ta. 

Rosteşte Cuvântul; întăreşte-l cu rugăciuni şi astfel 
vei experimenta o intensificare a forţei credinţei în viaţa 
ta.

Mica 1-2
Apocalipsa 12:1-10
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Expresia „firii dumnezeieşti” derivă din 
grecescul „theias phuseos,” care literalmente 

înseamnă o asociere a „Dumnezeirii,” la fel cum ai spune 
o asociere a „omenirii.” 

1 Corinteni 6:17 spune: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un singur duh cu El.” Noi suntem parteneri, 
sau asociaţi ai Dumnezeirii. Acesta este creştinismul! 
Dumnezeu aduce omul în uniune cu El şi ne face părtaşi 
ai naturii Lui! Nu e de mirare că Biblia spune: „…Sunteţi 
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt” (Psalmul 
82:6).

Mai mult, rădăcina cuvântului „părtaşi” din 
versetul nostru este „koinonos.” Înseamnă asociaţi, 
camarazi, parteneri sau participanţi. Aşadar versetul 
tematic spune că tu eşti un asociat al Dumnezeirii, 
eşti în legătură frăţească cu Divinitatea! Înseamnă 
că ai fost născut în clasa făpturilor dumnezeieşti, cu 
natura şi calităţile Lui în duhul tău. Ai fost strămutat 
din tărâmul comun al omenirii în clasa supranaturală a 
„Dumnezeirii.”

Tu eşti într-o uniune vitală cu Divinitatea. 
Înţelegând acest fapt poţi aprecia mai mult versetul 
care spune că ai autoritate peste toată puterea celui 
rău (Luca 10:19)! Acesta este rezultatul părtăşiei tale 
cu Dumnezeirea (1 Ioan 1:3; 2 Corinteni 13:14). Mintea 

Parteneri ai 
Dumnezeirii

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de 
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii 

dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care 
este în lume prin pofte (1 Petru 1:4).

Joi, 13 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt un partener al Dumnezeirii. Am fost 
eliberat de influenţele corupte, de distrugerea şi 
decadenţa din această lume. Viaţa miraculoasă a lui 
Dumnezeu pulsează în mine astăzi şi întotdeauna şi 
astfel trăiesc mai mult decât biruitor prin Isus Cristos. 
Amin.

Ezechiel 37-38
Apocalipsa 5

1 Ioan 4:17; Ioan 1:12; Apocalipsa 5:10

religioasă nu poate accepta acest mod de a gândi, dar 
acesta este visul lui Dumnezeu pentru tine, nu când vei 
merge în Rai, ci începând de acum! Este ceva ce El a 
făcut deja posibil şi disponibil prin Cristos.

În 1 Corinteni 1:9, Biblia spune: „Credincios este 
Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus 
Cristos, Domnul nostru.” Ce mare onoare! La aceasta 
ne-a chemat pe noi Evanghelia lui Isus Cristos. Ai fost 
adus în unitate spirituală cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 
Este o asociaţie a Dumnezeirii.

Mica 3-4
Apocalipsa 12:11-17
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Fiind creştin, tu ai nevoie de Duhul Sfânt pentru 
a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta 

şi pentru ca lucrarea ta să fie acceptată de Dumnezeu. 
De aceea Isus a zis: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă 
va da un alt Mângâietor…” (Ioan 14:16). Duhul Sfânt 
a venit să te ajute să trăieşti viaţa de creştin pentru că 
nici o persoană obişnuită nu poate trăi această viaţă 
extraordinară. 

După ce L-ai primit pe Duhul Sfânt, nu mai ai de 
ce să eşuezi în nici un domeniu din viaţa ta; mai mult 
decât atât, eşti răspunzător în faţa lui Dumnezeu pentru 
orice nereuşită, pentru că El te-a făcut mai mult decât 
biruitor în toate lucrurile (Romani 8:37). Duhul Sfânt 
este ajutorul tău! El te va ajuta, te va învăţa cum să te 
rogi şi te va învăţa Cuvântul! Dacă ai datorii, îţi va arăta 
cum să te eliberezi de acestea şi să trăieşti în abundenţă. 
Dacă nu ai slujbă, El îţi va arăta cum să primeşti. Te va 
înviora şi îţi va da capacitatea să învingi; abilitatea Lui va 
deveni abilitatea ta şi tăria Lui va deveni tăria ta!

Recunoaşte-I ajutorul în toate căile tale şi nu uita 
că El a venit să te facă un succes în viaţă. Nici un rău 
nu te va putea doborî, pentru că El a promis că va fi 
cu tine ca să te scape (Psalmul 91:15). El este ajutorul 
tău în orice vreme (Psalmul 46:1). Puterea sau numărul 
adversităţilor tale nu contează; dacă ai Duhul Sfânt, vei 
învinge.

El a venit să
te ajute

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac

(Ioan 14:16).

Vineri, 14 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Duhule Sfânt, Tu eşti ajutorul meu, tăria şi 
călăuza mea! Puterea, înţelepciunea şi abilităţile Tale 
sunt active în mine, iar eu păşesc şi astăzi în slava, 
desăvârşirea şi victoria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 39-40
Apocalipsa 6

2 Corinteni 3:5; Efeseni 3:20

Lasă-L pe Duhul Sfânt să preia conducerea în viaţa 
ta şi vei fi uimit de mărimea slavei lui Dumnezeu care se 
va manifesta în tine. Vei deveni o persoană de excelenţă 
şi de onoare; iar puterea, înţelepciunea şi abilităţile Lui 
vor acţiona mereu în viaţa ta.

Mica 5-6
Apocalipsa 13:1-10



Acces online uşor către titlurile tale favorite 
semnate de Pastor Chris şi Pastor Anita 
Oyakhilome!

Magazinul online Christ Embassy este locul unde 
poţi accesa online titlurile tale favorite semnate 
de Pastor Chris şi Pastor Anita Oyakhilome, 
într-o gamă variată de cărţi, cărţi digitale, CD-
uri, DVD-uri şi alte materiale în format digital.

Cum să navighezi prin magazinul online Christ 
Embassy:

1. Caută produsele pe care le vrei şi plasează 
comanda.
2. Plăteşte prin serviciul de plată.
3. Descarcă pe computer sau aşteaptă să 
primeşti comanda livrată prin curier chiar la 
uşa ta, oriunde te-ai afla!

Multiplele beneficii şi puncte premiu obţinute 
pe măsură ce cumperi de la magazinul online 
Christ Embassy, te vor face mereu să revii!

Intră pe www.christembassyonlinestore.org



NOTE
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Chiar şi atunci când ţi se pare că orice speranţă 
este pierdută şi că totul se prăbuşeşte peste 

tine, nu dispera; îndreptă-ţi privirea tot spre Cuvânt. A 
privi în Cuvânt nu înseamnă să te uiţi în gol la paginile 
Bibliei, ci înseamnă să studiezi, să meditezi, să acţionezi 
şi să depinzi de mesajul Lui pentru tine. Prin meditaţie 
îi dai posibilitatea Cuvântului să îţi pătrundă duhul, 
sufletul şi trupul.

Când treci prin încercări declară-ţi cu îndrăzneală 
victoria asupra oricărei situaţii. Cuvântul lui Dumnezeu 
rostit cu credinţă va triumfa întotdeauna. Aşa că dă glas 
credinţei tale în faţa oricărei împotriviri. Aşa a procedat 
David când l-a confruntat pe Goliat. A făcut declaraţii 
victorioase înainte să pornească la luptă împotriva lui: 
„Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî 
şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei 
filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. 
Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu” (1 
Samuel 17:46). Ce verset motivator!

David nu şi-a pus încrederea în abilităţile lui fizice, 
în agilitate sau forţă, ci „în Numele Domnului oştirilor” 
(1 Samuel 17:45). Laudă-te cu Domnul tău, declarându-
ţi victoria înaintea bătăliei. Nu uita că eşti mai mult 
decât biruitor. Mai mare este Cel ce este în tine decât 

Declară-ţi 
victoria!

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al 

Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului
(2 Corinteni 3:18).

Sâmbătă, 15 Decembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta care 
operează în mine. Îţi mulţumesc că mă faci învingător 
prin Isus Cristos. Indiferent ce împotriviri voi avea de 
înfruntat, întotdeauna voi fi mai mult decât biruitor 
pentru că Tu eşti sursa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 41-42
Apocalipsa 7

2 Corinteni 3:4-5; 2 Corinteni 2:14

cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). Poţi totul prin Cristos 
care te întăreşte (Filipeni 4:13).

Tu eşti un învingător în Isus Cristos. Tu nu poţi 
fi înfrânt. Nu este de mirare că apostolul Pavel spune 
în Romani 8:35-37: „Cine ne va despărţi pe noi de 
dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau 
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, 
sau primejdia, sau sabia?... În toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit.”

Mica 7
Apocalipsa 13:11-18
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Când faci bilanţul anului care se sfârşeşte, nu 
este timpul să te concentrezi asupra eşecurilor 

şi a dezamăgirilor, ci este mai degrabă un timp potrivit 
pentru a-ţi reaminti binecuvântările de care ai avut 
parte şi pentru a-L lăuda pe Domnul cu o inimă plină 
de recunoştinţă. Bucură-te de ce a făcut Domnul pentru 
tine în acest an şi celebrează-I bunătatea şi lucrările 
minunate din viaţa ta. Oferă-I o jertfă de închinare 
autentică; binecuvântează Numele Lui. El te-a îndrumat 
de-a lungul anului să umbli în sănătate, siguranţă, 
victorie şi belşug. De aceea, laudă-L din toată inima.

Poate că nu vezi motivul pentru care ar trebui 
să fii exuberant când Îl lauzi pe Domnul, din cauza 
greutăţilor anului care a trecut. Sfatul meu pentru tine 
este să Îl lauzi indiferent de circumstanţe! Habacuc 3:17-
18 spune: „Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, 
viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi şi 
câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi 
nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în 
Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!” 
Observă intensitatea predării profetului în a doua parte 
a versetului. Poate că totul s-a năruit; poate că totul a 
fost distrus, dar el spune: „…eu tot mă voi bucura în 
Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!” 
Aceasta este reacţia de credinţă pe care ar trebui să o 

Laudă-L!

O, de L-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea 
Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Să-I 

aducă jertfe de mulţumiri şi să vestească lucrările Lui 
cu strigăte de bucurie (Psalmul 107:21-22).

Duminică, 16 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă închin şi astăzi în faţa Ta cu 
reverenţă, smerenie şi bucurie! Fie lauda mea ca tămâia 
înaintea Ta, când declar lucrările minunate, puternice 
pe care le-ai făcut pentru mine. Lauda Ta, Doamne, va 
fi mereu în gura mea, pentru că Tu eşti Dumnezeul cel 
viu şi mi-ai binecuvântat viaţa, împodobind-o cu slava 
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 43-44
Apocalipsa 8

Evrei 13:15; Psalmul 34:1-4

ai când lucrurile par să nu meargă aşa cum vrei tu. Nu 
îţi pierde speranţa, ci întăreşte-ţi încrederea în Domnul, 
lăudându-L pentru că face toate lucrurile exact aşa cum 
trebuie.

Aminteşte-ţi experienţa prin care au trecut Pavel 
şi Sila. În loc să se retragă în frică şi în deznădejde, 
plângându-se de situaţia în care se aflau, ei au decis să Îl 
laude pe Domnul cu bucurie (Citeşte Faptele apostolilor 
16:23-36). Este timpul să Îl lauzi pe Domnul aşa cum nu 
ai mai făcut-o niciodată. Poate că nu simţi nevoia să-L 
lauzi, dar laudă-L indiferent de ceea ce simţi, pentru că 
aşa obţii victoria!

Naum 1-3
Apocalipsa 14:1-10
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În calitate de copil al lui Dumnezeu, deşi eşti în 
lume, tu nu provii din ea. Ai fost ales din mijlocul 

lumii (Ioan 15:19). Aşadar refuză să te laşi influenţat de 
sistemul lumii, care este condus de Satan. 

Când Domnul a creat lumea, aceasta era 
frumoasă şi perfectă (Geneza 1:31). După păcătuirea lui 
Adam în Grădină, Satan a devenit stăpânitorul acestei 
lumi (Ioan 12:31; 14:30; Efeseni 2:2). Dar belşugul şi 
bogăţiile lumii nu mai sunt ale lui, ci le-a pierdut atunci 
când Isus l-a învins la cruce şi a dezarmat domniile şi 
stăpânirile întunericului, făcându-le de ocară înaintea 
lumii (Coloseni 2:15). Totuşi, prin înşelăciune, diavolul 
a dezvoltat un sistem în care lumea funcţionează din 
ignoranţă şi necredinţă (2 Corinteni 4:3-4). Acesta este 
motivul dezastrului din lume.

Dacă te conformezi acestei lumi nu-i poţi învinge 
sistemul. Pentru a birui, trebuie să aplici regulile 
Împărăţiei lui Dumnezeu, deoarece sistemul lumii este 
programat pentru eşec. Căile de succes ale lumii sunt 
egoiste şi păcătoase. Stăpânitorul acestei lumi este 
înfrânt şi aşa este şi acest sistem. Cuvântul Domnului 
conţine principii garantate pentru succes durabil. De 
aceea trebuie să studiezi Cuvântul în mod intens şi 
îl împlineşti. Cuvântul Domnului îţi va lumina duhul 

„Nu vă 
conformaţi 

acestei lumi”

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită 

(Romani 12:2, Traducerea Fidela).

Luni, 17 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cărarea mea în viaţă este ca lumina strălucitoare 
care merge mereu crescând până la miezul zilei, pentru 
că eu trăiesc în Cuvânt, din Cuvânt şi prin Cuvânt, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 45-46
Apocalipsa 9

Ioan 15:19; 1 Corinteni 2:6-7

pentru a şti cum să funcţionezi în această lume şi să fii 
un succes în viaţă.

Habacuc 1-2
Apocalipsa 14:11-20
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Este important să vedem cum lucrează Cuvântul 
lui Dumnezeu şi care sunt rezultatele care îl 

însoţesc. În textul nostru, Cuvântul lui Dumnezeu este 
asemănat cu „ploaia” şi cu „zăpada.” Aşadar Cuvântul 
lui Dumnezeu este ceea ce determină pământul să 
„rodească şi să odrăslească.” Cuvântul face pământul 
productiv.

În pilda semănătorului pe care Domnul Isus le-a 
explicat-o apostolilor Săi, El a comparat pământul cu inima 
omului: „Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută 
între spini;… Alţii apoi sunt înfăţişaţi prin sămânţa 
căzută în pământ bun. Aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, 
îl primesc şi fac rod: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o 
sută” (Marcu 4:18-20). Cu alte cuvinte, versetul tematic 
se referă la duhul omului, care rodeşte şi odrăsleşte când 
intră în contact cu Cuvântul, pentru a oferi sămânţă 
pentru semănător şi pâine pentru cel ce mănâncă. 

Fiind născut din nou, inima ta este un sol fertil 
pentru Cuvânt. De aceea este de aşteptat ca orice 
sămânţă din Cuvântul lui Dumnezeu care ajunge în inima 
ta să aducă seceriş. Nu mai aştepta ca sămânţa şi pâinea 
să vină din altă parte decât din duhul tău! Tu ai în tine 

Păzeşte 
pământul
inimii tale

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri 
şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac 
să rodească şi să odrăslească, pentru ca să îi dea 

sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, 
tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu 

se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va 
împlini planurile Mele (Isaia 55:10-11).

Marți, 18 Decembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care mi-a dat lumină şi înţelegere. Sunt echipat pentru 
o viaţă de victorie neîntreruptă prin puterea Duhului 
Sfânt care lucrează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 47-48
Apocalipsa 10

Proverbe 4:23; 2 Petru 1:3

capacitatea de a produce sămânţă pentru semănat şi 
pâine pentru a mânca. În duhul tău există victorie peste 
încercări, soluţii pentru probleme şi vindecare pentru 
toate tipurile de boli! Tot ceea ce îţi trebuie se află deja 
înăuntrul tău!

Domnul nu te-a creat să fii dependent de altcineva 
în afară de El. Ţi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia prin 
cunoaşterea Lui (2 Petru 1:3). Tot ceea ce trebuie să faci 
pentru a te bucura de viaţă din belşug (Ioan 10:10) este 
să îţi păzeşti inima şi să umbli prin credinţă în Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

În Proverbe 4:23, Biblia spune: „Păzeşte-ţi inima 
mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” 
Toate lucrurile de care te vei bucura în această viaţă, vor 
veni din inima ta, din duhul tău. Tot ceea ce eşti acum 
este rodul a ceea ce ai strâns în inima ta. Păzeşte-ţi inima, 
pentru că din ea ies izvoarele vieţii, adică rezultatele de 
mai târziu.

Habacuc 3
Apocalipsa 15:1-8
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Bunăstarea nu înseamnă doar înmulţirea 
finanţelor sau a altor bunuri materiale. 

Bunăstarea este abilitatea de a face ca totul să 
înflorească în jurul tău (Deuteronom 8:18). Pentru 
majoritatea oamenilor bunurile materiale reprezintă 
cea mai frecventă dovadă de abundenţă. Poţi fi însă în 
închisoare şi să fii un om prosper. Poţi lucra pentru cineva 
şi să fii motivul pentru care acea persoană prosperă sau 
poţi chiar să fii mai prosper decât angajatorul tău. 

Iacob l-a făcut pe Laban să prospere în timp lucra 
pentru el. Observând acest lucru, Laban a zis: „văd bine 
că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta” (Geneza 
30:27). Şi Iosif a adus înflorire în casa lui Potifar: „De 
îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste 
tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, 
din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost 
peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp” (Geneza 
39:5). Deci bunăstarea nu este doar înmulţirea bunurilor 
materiale, ci şi abilitatea de a-L glorifica pe Domnul în 
orice situaţie şi de a-i ajuta pe alţii să îndeplinească 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa lor. 

Această abilitate din viaţa lui Iacov şi a lui Iosif i-a 
deosebit de cei din jurul lor, astfel încât deşi lucrau din 
postura umilă de servitori, ei au determinat îmbogăţirea 
stăpânilor lor. Aşadar, dacă în ceea ce priveşte bunurile 
materiale stăpânii s-au îmbogăţit de pe urma lor, atunci, 
cu siguranţă, ei aveau ceva înăuntrul lor, ceva ce putea 

Bunăstarea 
înseamnă mai 

mult decât se vede

…Ca nişte săraci, şi totuşi îi îmbogăţim pe mulţi; ca 
neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile 

(2 Corinteni 6:10).

Miercuri, 19 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea 
supranaturală a Duhului Tău care lucrează în mine. 
Declar că prin puterea Duhului Sfânt nu sunt doar 
binecuvântat, ci sunt o binecuvântare pentru cei din jur.

Daniel 1-2
Apocalipsa 11

Deuteronom 8:18; Efeseni 3:20

îmbogăţi pe oricine – abilitatea lui Dumnezeu. Această 
abilitate care funcţiona în ei este bunăstarea şi este 
indiscutabil mai presus decât orice bunuri materiale.

Apostolul Pavel se referă la această abilitate 
supranaturală de a îi îmbogăţi pe alţii când a spus: „ca 
nişte săraci, şi totuşi îi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând 
nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 
6:10). Duhul Sfânt, sau Duhul de putere (2 Timotei 1:7) 
dat de Dumnezeu, operează în noi şi ne dă această 
abilitate de a „stăpâni toate lucrurile.” Dacă Duhul Sfânt 
locuieşte în tine, nu există bogăţii în această lume care 
să se compare cu ceea ce ai tu, pentru că lumea şi toate 
bogăţiile ei se află la picioarele tale! Nu e de mirare 
că în 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în 
voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Aceasta 
înseamnă că tu eşti mai mare decât lumea, prin urmare 
trăieşte ca să-I fii plăcut lui Dumnezeu şi împlineşte 
voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta; acesta este sensul 
adevărat al bunăstării. 

Ţefania 1-2
Apocalipsa 16:1-10
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Te poţi antrena să devii un mijlocitor, dar pentru 
aceasta va trebui să petreci timp în rugăciune. 

Domnul Isus a spus în Luca 18:1 că ar trebui să ne rugăm 
neîncetat şi să nu ne lăsăm. Una dintre regulile mijlocirii 
este că trebuie să persişti în rugăciune oricât de mult 
este nevoie până când vei vedea rezultatul dorit. În Iacov 
5:16 Biblia Amplificată descrie acest tip de rugăciune 
ca fiind fierbinte, sinceră şi neîntreruptă. Mulţi nu îşi 
primesc minunea pentru că renunţă prea curând să mai 
mijlocească pentru dorinţa lor.

De exemplu, atunci când mijloceşti pentru ca viaţa 
altcuiva să se alinieze voii lui Dumnezeu, nu te opreşti 
până când nu se produce o schimbare. Ce faci tu de fapt 
este să concentrezi influenţa puterii lui Dumnezeu către 
acea persoană pentru binele ei şi aceasta cere stăruinţă 
în rugăciune. Nu trebuie doar să fii ferm pe poziţie, ci şi 
să continui în rugăciune cât timp va fi necesar pentru a 
vedea schimbarea.

Poate că te rogi pentru cineva drag şi cu cât te rogi 
mai mult, cu atât situaţia pare să se înrăutăţească. De 
fapt, aceasta este o dovadă a faptului că ai impact şi că 
faci mari progrese în domeniul spiritual. Aşa că nu te 
opri aici! Continuă să te rogi până când vei simţi victoria 
în sufletul tău şi vei fi sigur că ai primit ce ai cerut.

Continuă să 
mijloceşti

Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva 
Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi 

învăţa calea cea bună şi cea dreaptă
(1 Samuel 12:23).

Joi, 20 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă rog astăzi pentru creştinii 
din toată lumea care trec prin diferite încercări, ca să 
le considere o oportunitate pentru slava Ta. Mă rog ca 
ei să experimenteze acum intervenţia rapidă a Duhului 
Tău, împreună cu slujirea îngerilor şi să primească 
minunile pentru care mijlocesc, în Numele lui Isus. 
Amin.

Daniel 3-4
Apocalipsa 12

Luca 18:1-5; Coloseni 4:12; Galateni 4:19

Poate că în timpul rugăciunilor de mijlocire ţi 
se va părea la un moment dat că stăruinţa ta înaintea 
Domnului devine supărătoare. Nu lăsa ca acest gând să 
te influenţeze, pentru că Isus a dat un astfel de exemplu 
în Luca 11:8, iar concluzia a fost tot în favoarea stăruinţei. 
Dacă ai probleme pentru care mijloceşti, nu te opri 
până când nu vei simţi efectele pozitive ale rugăciunii 
tale fierbând în inima ta. Atunci vei şti că misiunea ta de 
mijlocitor a reuşit.

Ţefania 3
Apocalipsa 16:11-21
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În versetele de mai sus se face referire la două 
tipuri de oameni: cel pământesc şi cel ceresc. 

Omul pământesc este tipul de om obişnuit, după modelul 
primului Adam, părintele rasei umane. Pe de altă parte, 
omul ceresc este născut după chipul ultimului Adam 
– Domnul Isus Cristos (1 Corinteni 15:45). În pasajul 
tematic citim în continuare: „Cum este cel pământesc, 
aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa 
sunt şi cei cereşti.”  

Să citim din nou cuvintele lui Isus către Nicodim 
din Ioan 3:3, Versiunea Amplificată: „Te asigur, îţi spun 
în mod solemn că dacă o persoană nu este născută 
din nou (nouă, de sus), nu poate niciodată să vadă (să 
ştie, să cunoască şi să experimenteze) Împărăţia lui 
Dumnezeu.” Observă cuvintele subliniate, care arată că 
cel care este născut din nou, este născut de sus; este un 
om ceresc. Acesta este lucrul cel important în creştinism. 
Creştinismul nu este o religie. Este manifestarea 
dragostei lui Dumnezeu în om prin legea credinţei. 

Înţelegerea acestui adevăr te va propulsa, pe 
măsură ce vei declara cu îndrăzneală că tu eşti ca Isus 
(1 Ioan 4:17), pentru că eşti născut din nou după chipul 
Său (Romani 8:29). Isus este prototipul noii rase de 
oameni cereşti. În Evrei 12:22-23, Biblia spune: „Ci v-aţi 
apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului 

Omul ceresc

Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al 
doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt 
şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei 

cereşti (1 Corinteni 15:47-48).

Vineri, 21 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu sunt un reprezentant legal al Împărăţiei 
Cerurilor, chemat şi pus deoparte. Eu sunt de sus, 
aşa încât nu sunt supus corupţiei acestei lumi. Eu 
aparţin Împărăţiei lui Dumnezeu, unde mă bucur de 
binecuvântările şi privilegiile depline ale moştenirii 
mele. 

Daniel 5-6
Apocalipsa 13:1-10

2 Corinteni 5:20; Psalmul 87:5

cel Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor 
întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, 
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, 
făcuţi desăvârşiţi” şi în Filipeni 3:20, apostolul Pavel 
menţionează din nou această realitate, spunând: 
„cetăţenia noastră este în Ceruri…”

Astăzi ai siguranţa că Cerul este ţara ta. Te-ai 
născut de sus. Cerul este un loc adevărat, cu scopuri 
adevărate. Când conştientizezi acest lucru înţelegi că eşti 
pe Pământ nu doar ca să contrabalansezi ecosistemul, ci 
ca să-ţi împlineşti destinul divin. Împărăţia Cerurilor are 
un plan cu această lume, iar tu eşti o parte necesară din 
acest plan. 

Hagai 1
Apocalipsa 17:1-10
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Evanghelia lui Isus Cristos, care ne-a fost 
încredinţată, este o Evanghelie a dragostei. În 

calitate de copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să îţi faci o 
adevărată pasiune din împărtăşirea mesajului dragostei 
Sale celor care nu-L cunosc. Ce minunat va fi acest 
Crăciun pentru tine şi pentru cel căruia accepţi să îi duci 
lumina Evangheliei şi să îl conduci la Cristos!

Dacă Evanghelia înseamnă ceva pentru tine, 
tu trebuie mereu să le-o împărtăşeşti altora, plin de 
îndrăzneală. Pasiunea nestăvilită a apostolului Pavel 
pentru Domnul s-a concretizat în pasiunea lui pentru 
Evanghelie şi pentru sufletele oamenilor. În ciuda 
persecuţiilor de care a avut parte, el a spus: „Eu le sunt 
dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor 
neînvăţaţi. Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie 
dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma” 
(Romani 1:14-15). 

Admite că şi tu le datorezi celor din sfera ta de 
influenţă mesajul dragostei imense a lui Dumnezeu 
faţă de omenire. Ai putea fi singurul care are ocazia 
să le atingă inima cu Evanghelia. Dacă eşti miner, 
împărtăşeşte-le Evanghelia minerilor. Dacă eşti pilot, 
vesteşte-le Evanghelia piloţilor. Orice faci şi oriunde eşti, 
predică Evanghelia. Fii gata la timp şi ne la timp. 

Dumnezeu a spus: „Toate sufletele sunt ale 
mele…” (Ezechiel 18:4), dar este responsabilitatea ta 

O Evanghelie 
a dragostei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 

nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Sâmbătă, 22 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Voi continua să vestesc Evanghelia, pentru că ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru a mântui. Această 
putere este eliberată pentru a întoarce oamenii de 
la întuneric la lumină şi de la împărăţia celui rău la 
Dumnezeu, în timp ce proclam Evanghelia şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Daniel 7-8
Apocalipsa 13:11-14:20

Romani 1:16; 2 Corinteni 5:14-15; Fapte 26:16-18

de a le duce la El. Spune-le oamenilor că Dumnezeu îi 
iubeşte atât de mult, încât Dumnezeu L-a trimis pe Isus 
ca să moară pentru ei (Ioan 3:16). Tot ce trebuie să facă 
acum este să-L mărturisească pe Cristos ca Domn al 
lor, crezând în învierea Lui (Romani 10:9). Astfel vor fi 
mântuiţi şi izbăviţi de toate puterile întunericului şi vor 
fi strămutaţi în Împărăţia Fiului Dragostei lui Dumnezeu 
(Coloseni 1:13). 

Împodobeşte Crăciunul cuiva, ajutându-l să 
primească viaţa lui Cristos. Şi nu doar de sărbători, ci 
să fie bucurie în Cer în orice zi, pentru că ai mai adus 
pe cineva din întuneric la Lumina minunată a lui Cristos. 

Hagai 2
Apocalipsa 17:11-18
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Dintre toate lucrările măreţe pe care le-a 
făcut Domnul Isus în timpul misiunii Sale 

pământeşti, ceea ce Îl deosebeşte de toţi profeţii 
dinainte şi de după El este faptul că Şi-a dat viaţa pentru 
noi. Nici un profet sau învăţător nu a făcut aşa ceva. Isus 
nu a fost primul care a fost răstignit, dar El Şi-a dat viaţa 
în locul altora. S-ar fi putut salva din mâinile celor care 
L-au răstignit, dar a ales să meargă la cruce şi să moară 
pentru păcătoşi.

Tot ceea ce a făcut Isus a fost din dragostea Sa 
pentru omenire. El S-a născut, a trăit, a murit şi a înviat 
pentru ca noi „să putem avea viaţă şi să ne bucurăm de ea 
din plin” (Ioan 10:10, versiunea Amplificată). Mărturisind 
înaintea lui Pilat, Isus a spus: „Eu pentru aceasta M-am 
născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre 
adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” 
(Ioan 18:37). El a venit să mărturisească despre adevăr. 
Care este acest adevăr? Este cuprins în Ioan 3:16: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 

În timp ce sărbătoreşti Crăciunul, gândeşte-te ce 
a venit El să facă pentru tine. Meditează la dragostea Lui 
cea mare şi la viaţa de biruinţă pe care ţi-a dat-o.

Nu este dragoste 
mai mare

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva 
viaţa pentru prietenii săi (Ioan 15:13).

Duminică, 23 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti cu o 
iubire veşnică. Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe Domnul 
Isus să plătească preţul pentru mântuirea mea. Mă 
predau complet Ţie şi Te rog să Îţi desăvârşeşti voia şi 
scopul în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Daniel 9-10
Apocalipsa 15

1 Ioan 4:14-16; Ioan 10:10-11

Zaharia 1-2
Apocalipsa 18:1-12
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Unul dintre atributele Tatălui nostru Ceresc pe 
care mulţi tind să-l treacă cu vederea este 

simplitatea cu care Se lasă găsit (Ieremia 29:14). Da, 
El este Atotputernic, Măreţ, Minunat, şi totuşi, simplu 
de abordat. Oamenii religioşi încearcă să-L facă să pară 
dificil şi intangibil. În Vechiul Testament, Domnul era 
în spatele perdelei dinăuntrul Templului. Creştinismul 
religios Îl prezintă şi astăzi ca fiind un războinic aspru, un 
foc mistuitor de care nu te poţi apropia. Dar El nu este 
un astfel de Dumnezeu. El e iubitor, plin de har şi milă. 

Biblia ne spune cum într-o zi, trei îngeri în formă 
umană au trecut pe lângă Avraam, încercând să îi 
atragă atenţia. Avraam i-a strigat, iar aceştia trei s-au 
dovedit a fi doi îngeri, împreună cu Domnul Însuşi. El 
a spus: „Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii 
Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. Îngăduie 
să se aducă puţină apă, ca să vi se spele picioarele; şi 
odihniţi-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o 
bucată de pâine, ca să prindeţi la inimă, şi după aceea 
vă veţi vedea de drum; căci pentru aceasta treceţi pe 
lângă robul vostru.” „Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei” 
(Geneza 18:3-5). 

Biblia ne spune mai departe că Avraam „a luat unt 
şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, şi l-a pus 
înaintea lor. El însuşi a stat lângă ei, sub copac, şi le-a 

Dumnezeu nu 
este dificil 

Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele 
său, zicând: „Cunoaşte-L pe Domnul,” căci toţi Mă 

vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare 
dintre ei (Evrei 8:11).

Luni, 24 Decembrie

PASTOR ANITA



 PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN  PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR

59

Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, este aşa o înviorare să învăţ 
din Cuvântul Tău şi astăzi. Îţi mulţumesc pentru că 
ai înlăturat prejudecata intangibilităţii Tale, pe care 
religia a înfăşurat-o în jurul personalităţii Tale. Tu eşti 
Dumnezeul meu şi Tatăl meu. Mă închin Ţie astăzi, 
pentru ceea ce eşti, în Numele lui Isus. Amin.

Daniel 11-12
Apocalipsa 16

Evrei 4:16; 1 Ioan 5:3 

slujit până ce au mâncat” (Geneza 18:8). Observaţi ce a 
implicat această întâlnire. Dumnezeul cel Atotputernic – 
Creatorul – a stat la masă, sub un copac, cu doi îngeri şi 
cu Avraam – făpturi create de El. Dumnezeul din Ceruri 
a mâncat din mâncarea pe care o mănâncă omul. După 
ce a mâncat, El a spus: „La anul pe vremea aceasta, mă 
voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, 
va avea un fiu…” (Geneza 18:10). Aceasta arată ce fel 
de Dumnezeu este El: Se face atât de accesibil încât poţi 
avea părtăşie cu El. 

În timpul tău de părtăşie, preţuieşte accesul facil 
pe care Îl ai la Tatăl prin Isus. El te iubeşte şi Îşi găseşte 
plăcerea în a avea comuniune cu tine. 

Zaharia 3-4
Apocalipsa 18:13-24
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Coloseni 2:9 ne spune că în Cristos locuieşte 
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Aceasta 

Îi include pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt. De aceea, atunci când 
chemi Numele lui Isus, Duhul Sfânt, care este puterea lui 
Dumnezeu şi Cel care face lucrările lui Dumnezeu, intră 
în acţiune. Coloseni 1:19 (versiunea Amplificată) ne 
spune că „I-a făcut plăcere [Tatălui] ca toată plinătatea 
divină (suma totală a perfecţiunii, puterii şi atributelor 
divine) să locuiască în El permanent.”

În Isus „sunt ascunse toate comorile înţelepciunii 
şi cunoaşterii” (Coloseni 2:3). El nu a avut niciodată 
nevoie de mai mult din Dumnezeu, pentru că plinătatea 
Dumnezeirii era în El. Acesta este atributul persoanei lui 
Isus. Este „încărcat” cu Dumnezeu. Nu-i de mirare că El 
a spus despre Sine: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în 
Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine” (Ioan 
5:26). El este tot ce este Dumnezeu.

Astfel, dacă L-ai primit pe Cristos în viaţa ta, tu ai 
tot! Cristos în tine este tot ceea ce ai nevoie. Nu mai 
ai nevoie de alte surse de înţelepciune sau de putere! 
Biblia spune că tu ai totul deplin în El (Coloseni 2:10). 
Aceasta înseamnă că tu eşti desăvârşit în El, care este 
manifestarea deplină a dumnezeirii. Nu lipseşte nimic 
din viaţa ta astăzi, fiindcă tu ai primit tot în Cristos.

Aceasta este semnificaţia adevărată a Crăciunului. 
Este celebrarea vieţii lui Cristos, care este în tine. 

Crăciunul: o 
celebrare a lui 
Cristos în tine!

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care 
este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Marți, 25 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cristos, în care locuieşte toată înţelepciunea, 
puterea şi cunoaşterea, este Viu şi înălţat în mine, 
lucrând şi atingând vieţi prin mine! Eu manifest 
înţelepciunea, abilitatea şi puterea Lui şi astăzi. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Zaharia 1-3
Apocalipsa 17

Faptele Apostolilor 10:38; Coloseni 1:27

Crăciunul înseamnă mult mai mult decât faptul că Isus 
S-a născut într-o iesle. Este celebrarea lui Cristos şi a tot 
ceea ce suntem şi avem noi în El. Cuvântul spune că aşa 
cum este El (Isus), aşa suntem şi noi în lumea aceasta 
(1 Ioan 4:17). În Cristos, noi avem tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia (2 Petru 1:3). Conştientizează acest lucru, în 
timp ce sărbătoreşti azi.

Zaharia 5-6
Apocalipsa 19:1-10
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În Vechiul Testament, ascultarea poruncilor date 
de Dumnezeu era condiţia pentru ca cineva să 

se bucure de binecuvântările legământului încheiat cu 
Avraam. Totuşi, în Noul Testament, Domnul Isus Cristos, 
înainte de răstignirea Sa, a spus, în Ioan 13:34: „Vă dau 
o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am 
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” El a adus 
o poruncă nouă care a înlocuit cu succes poruncile 
Vechiului Testament (Efeseni 2:15). Această poruncă 
este ca noi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum ne-a iubit El. 

După ce Domnul a dat această poruncă, a murit pe 
cruce pentru noi şi Dumnezeu L-a înviat din morţi. Isus a 
înviat din morţi, iar Dumnezeu i-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, 
astăzi Te-am născut” (Evrei 5:5). El are întâietatea. Şi noi 
suntem născuţi din El, ca să iubim ca El (Romani 8:29). 
În Efeseni 5:1-2, Biblia spune: „Trăiţi în dragoste, după 
cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ca 
un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.”  

Şi noi putem iubi aşa cum iubeşte El, pentru că 
dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre: „Însă 
nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Dumnezeu a pus 
dragostea Lui în inima ta, aşa încât tu să poţi iubi aşa 
cum iubeşte El şi astfel să împlineşti porunca Lui. 

Născuţi pentru 
a iubi ca El

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii

(Ioan 13:34).

Miercuri, 26 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să-l 
împlinesc şi să devin tot ce vrei Tu, spre slava Ta, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Zaharia 4:6
Apocalipsa 18

Ioan 15:12; Romani 13:10

Motivul principal pentru care oamenii păcătuiesc 
(pe care Biblia îl numeşte călcarea Legii, în 1 Ioan 3:4), 
este egoismul – însuşi opusul dragostei. Când iubeşti, 
dai, „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L-a dat pe singurul Lui Fiu...” (Ioan 3:16). Dragostea 
dăruieşte şi se gândeşte la alţii. Dar egoismul se 
manifestă prin concentrarea asupra propriei persoane. 
De aceea Biblia spune: „Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste” (1 
Ioan 4:8). Fiind născut din nou, eşti născut din dragoste. 
Ai natura dragostei, aşadar este normal să-i iubeşti pe 
alţii aşa cum te iubeşte Dumnezeu pe tine. 

Zaharia 7-8
Apocalipsa 19:11-21
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Cuvântul tradus „a boteza” vine din cuvântul 
grecesc „baptizo,” care înseamnă „a te 

scufunda complet.” Aceasta înseamnă că cei născuţi din 
nou au fost scufundaţi complet în Cristos. În 1 Corinteni 
12:13, apostolul Pavel spune: „Noi toţi, în adevăr, am 
fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” Observă că spune 
„am fost botezaţi de un singur Duh.” Aceasta înseamnă 
că Duhul Sfânt este Cel care ne-a botezat în Cristos.

Acest lucru este diferit de botezul în apă, care 
reprezintă mărturia unui cuget curat (1 Petru 3:21), 
adică mărturia naşterii din nou care a avut loc deja în 
duhul omului. Botezul creştinului în Cristos nu este o 
teorie sau o figură de stil, ci o realitate tangibilă: „Nu 
ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am 
fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în 
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru 
ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 
6:3-4).

Romani 10:9 spune: „Dacă Îl mărturiseşti deci 
cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” În 
momentul în care ai declarat în mod deschis că Isus 
Cristos este Domnul tău, că a murit pentru tine şi că 

Scufundaţi în 
Cristos

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în 
Cristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos 

v-aţi îmbrăcat cu Cristos (Galateni 3:26-27).

Joi, 27 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Tu trăieşti 
în mine. În Tine trăiesc, mă mişc şi am fiinţa. Am fost 
botezat şi îmbrăcat cu Cristos, prin urmare viaţa mea 
este supranaturală şi plină de biruinţă. Amin. 

Zaharia 7-8
Apocalipsa 19:1-10

Coloseni 1:27; 1 Corinteni 12:13

Dumnezeu L-a înviat din morţi, Duhul Sfânt a realizat 
ceva în viaţa ta. El te-a născut în familia lui Dumnezeu 
aşa încât acum Îi poţi spune „Tată” şi te-a făcut una cu 
El. Te-a botezat în Cristos, iar viaţa lui Cristos a fost pusă 
în duhul tău. Aceasta este viaţa veşnică. Duhul tău a fost 
recreat. 

Unitatea dintre tine – făptura nouă – şi Cristos, 
este mult mai mult decât o uniune fizică. Este unitatea 
duhului tău cu Duhul Domnului (1 Corinteni 6:17). 
Acesta este creştinismul. Viaţa lui Cristos în om şi viaţa 
omului în Cristos. 

Zaharia 9-10
Apocalipsa 20:1-15
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Cu mulţi ani în urmă, malaria şi tuberculoza erau 
incurabile, până când cercetarea medicală 

a găsit leacul pentru ele. În prezent HIV/SIDA este 
considerată boală incurabilă, pentru că ştiinţa medicală 
încă nu i-a găsit leacul. Aceasta arată că eticheta 
„incurabil” este un alt termen pentru a desemna 
limitarea ştiinţei umane. Tu să nu accepţi niciodată când 
cineva califică situaţia ta drept imposibilă sau incurabilă. 
Refuză să te laşi îngrădit de limitările altora.

Fiind creştin, pentru tine nu există situaţie 
disperată şi nici problemă prea grea. Toate bolile sunt 
vindecabile. Aceasta, bineînţeles, dacă ţi-ai activat 
credinţa. Să studiem puţin cazul femeii cu scurgere de 
sânge din Biblie. Ea suferea de hemoragie de 12 ani, fără 
şanse de vindecare. Deşi îşi cheltuise toată averea pe 
medicamente, situaţia ei devenea tot mai rea. Aceasta 
până când a auzit despre Isus. Nădejdea a răsărit în 
sufletul ei şi şi-a zis: „Dacă aş putea doar să mă ating 
de haina Lui, mă voi tămădui” (Marcu 5:28). 

Împotriva tuturor piedicilor, ea a reuşit să se 
atingă de haina lui Isus „şi îndată a secat izvorul sângelui 
ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală” 
(Marcu 5:29). Domnul a observat acest lucru, şi i-a 
lăudat credinţa, zicând: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; 
du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta” (Marcu 5:34). 
Acest eveniment demonstrează puterea biruitoare 

Refuză să fii 
limitat!

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate lucrurile 
îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Vineri, 28 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, ce nădejde binecuvântată am 
în Tine! Sunt aşa de mulţumitor că m-ai făcut părtaş la 
natura Ta divină. Nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti 
cu mine. Mă încred deplin în Tine şi în toate sunt mai 
mult decât biruitor, în Numele lui Isus. Amin.

Zaharia 9-11
Apocalipsa 19:11-21

Marcu 11:24; Ioan 14:14

a credinţei. Nu este de mirare că Isus a spus: „Toate 
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Dacă te afli într-o situaţie dificilă, pe care 
înţelepciunea umană sau cunoaşterea ştiinţifică au 
etichetat-o drept „fără nici o şansă” sau „incurabilă,” 
refuză să fii descurajat. Nu trebuie să slăbeşti în ziua 
necazului (Proverbe 24:10). Nu accepta nici o situaţie ca 
fiind imposibilă. Poţi schimba orice prin credinţă. 

Zaharia 11-12
Apocalipsa 21:1-12



Misiunea Biblia pentru toţi

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).

Misiunea Biblia pentru toţi (BFAM) este o organizaţie non-
guvernamentală, care are scopul de a propovădui Evanghelia 
Domnului nostru Isus Cristos prin distribuirea Bibliei 
devoţionale Rapsodia realităţilor în întreaga lume.

Credem că toate nevoile fizice, spirituale şi emoţionale pot fi 
împlinite prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin urmare, trebuie 
ca Biblia să fie la dispoziţia tuturor.

Operaţiunile organizaţiei urmăresc atât vestirea Evangheliei 
până la marginile Pământului, cât şi promovarea studierii 
Scripturii ca factor cheie în procesul de formare a ucenicilor 
Domnului nostru Isus Cristos. BFAM distribuie şi ajutoare 
umanitare în zone defavorizate din diferite părţi ale lumii.

Devino membru!

BFAM este deschisă participării tuturor persoanelor sau 
organizaţiilor interesate, indiferent de locaţie. Înregistrându-
te ca membru BFAM, devii un sponsor al acţiunilor noastre 
de misiune de pe tot globul. 

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi site-ul 
nostru:

www.bibleforallmission.org 

sau trimite întrebările la 

info@bibleforallmission.org 
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Aceasta nu este o promisiune, ci este o afirmaţie 
– o realitate prezentă – că Dumnezeu ne-a 

dat viaţa şi că această viaţă este în Fiul Său. 1 Ioan 5:12 
spune: „Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe 
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” Dumnezeu specifică 
clar: viaţa este în Fiul. Oricine Îl are pe Fiul, are viaţa. 

Este ceva deosebit în legătură cu viaţa aceasta 
a lui Cristos care este în tine. Te face invincibil. În Ioan 
10:10, Domnul Isus a spus că El a venit ca noi să avem 
din belşug viaţa supranaturală a lui Dumnezeu. 1 Ioan 
3:8 ne spune de ce a fost această viaţă manifestată în 
noi: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului.” Aceasta înseamnă că oriunde 
ajungi, viaţa lui Cristos din tine va distruge lucrările celui 
rău din familie, finanţe, serviciu, etc. Nu trebuie să te 
mai temi de nimic în viaţă.

Romani 8:10 spune: „Şi dacă Cristos este în 
voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina 
păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina 
neprihănirii.” Cu alte cuvinte, dacă ai viaţa lui Cristos 
în tine, indiferent ce ar fi în neregulă în trupul fizic, va 
învia, din pricina neprihănirii. Dacă trupul ar fi mort, 
frânt, sau zdrobit, din pricina păcatului, Duhul îi dă viaţă, 
din pricina neprihănirii. Chiar dacă trupul ar fi infectat 
cu HIV, nu contează. Numai acest verset ar trebui să 
însănătoşească şi să schimbe destinul.

Viaţa lui Cristos 
în tine

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său (1 Ioan 5:11).

Sâmbătă, 29 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine. Sunt 
mai mult decât biruitor. Domnesc în viaţă prin Cristos, 
mult deasupra puterilor întunericului şi a sistemelor 
corupte ale lumii.

Zaharia 12-14
Apocalipsa 20

Ioan 3:16; 1 Ioan 1:1-2

Un studiu mai atent al pasajului din Coloseni 
1:26-27, descoperă că viaţa lui Cristos în tine a fost 
visul lui Dumnezeu, de-a lungul veacurilor. Acest verset 
spune: „Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii 
şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 
Cristos în voi, nădejdea slavei.” Cristos în tine este 
nădejdea biruinţei asupra tuturor provocărilor vieţii şi 
asupra sistemelor negative ale lumii. 

Zaharia 13-14
Apocalipsa 21:13-27
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Există patru activităţi spirituale care, dacă sunt 
practicate în mod consecvent, îţi antrenează duhul 

uman recreat să rodească lucruri bune. Fără să fie aşezate într-o 
ordine anume, prima activitate spirituală este meditaţia la 
Cuvântul Domnului. Meditaţia poartă Cuvântul lui Dumnezeu 
din suflet în duhul tău, unde îl sădeşte adânc în solul fertil al 
inimii, îl face să crească, să rodească şi să câştige stăpânire. 
Meditaţia la Cuvântul Domnului este o reţetă sigură pentru 
a avea o viaţă de biruinţă: „Cartea aceasta a Legii să nu se 
depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând 
să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate 
lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8). Pe 
măsură ce meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, dezvoltarea 
ta va fi văzută de toţi (1 Timotei 4:15). 

O altă activitate spirituală importantă este 
rugăciunea. Rugăciunea îţi întăreşte duhul şi îţi rafinează 
personalitatea. Prin rugăciune poţi efectua schimbări în 
tărâmul spiritual, astfel fel încât circumstanţele să se 
alinieze la voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa 
ta. În Luca 18:1, Isus le-a spus ucenicilor o pildă: „ca să 
le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.” 

Rugăciunea cu pastorul Chris de pe Yookos de fiecare 
luni, miercuri şi vineri a devenit valoroasă pentru creştinii 
din lumea întreagă, pentru că a adus o nouă dimensiune în 
recultivarea rugăciunii. Implică-te şi tu!

O altă activitate vitală a duhului uman este vorbirea 
în alte limbi. Biblia spune: „Cine vorbeşte în altă limbă se 

Patru activităţi 
vitale ale duhului 

uman
Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când 
evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are 

făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare (1 Timotei 4:8).

Duminică, 30 Decembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Locuiesc în 
locul ascuns al Celui Preaînalt şi mă odihnesc la umbra 
Celui Atotputernic, în sănătate, siguranţă, belşug şi 
bucurie, în Numele lui Isus. Amin. 

Maleahi 1-2
Apocalipsa 21

2 Petru 1:8

zideşte pe sine însuşi; dar cine proroceşte zideşte sufleteşte 
Biserica” (1 Corinteni 14:4). Verbul „se zideşte” provine 
din traducerea termenului grecesc „oikodomeo,” care 
mai înseamnă de asemenea şi „a îmbunătăţi, a construi, 
a întări, a energiza.” Vorbirea în limbi are aceste efecte 
asupra duhului tău uman: îl îmbunătăţeşte, îl edifică, îl 
întăreşte şi te energizează.

O altă activitate spirituală prin care îţi poţi antrena 
duhul uman, la fel de importantă ca celelalte, este rostirea 
Cuvântului în orice vreme. Aceasta este. Domnul a întărit 
acest lucru, atunci când i-a spus lui Iosua să aibă Cuvântul 
mereu în gura lui (Iosua 1:8). Nu trebuie să aştepţi un 
dezastru ca să rosteşti Cuvântul. Fă-ţi timp zilnic pentru 
sesiuni de proclamare. Rosteşte Cuvântul Domnului în ce 
priveşte victoria, bunăstarea şi sănătatea ta! Biblia spune: 
„Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii 
lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii 
lui” (Matei 12:35). Umple-ţi visteria inimii cu Cuvânt şi 
apoi scoate lucrurile bune din tine prin aceste activităţi ale 
duhului tău uman. 

Maleahi 1-2
Apocalipsa 22:1-10
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Slujirea faţă de Domnul este un aspect foarte 
important al umblării noastre creştine. Este 

esenţa închinării. Nu vei cunoaşte niciodată adâncimea 
în Duhul, până când nu vei începe să-L slujeşti pe 
Domnul. Slujirea faţă de Domnul este ceva făcut în mod 
deliberat, nu pasiv. Primul lucru care trebuie făcut în 
slujirea Lui este să te concentrezi asupra Lui în închinare. 
Apoi, învaţă să rosteşti cuvinte de laudă din duhul tău. 
Cuvinte care înalţă maiestatea Lui. O astfel de laudă are 
conţinut. 

De exemplu, dacă spui: „Doamne, Te laud,” nu-i 
suficient. Trebuie să-I spui pentru ce Îl lauzi. Spune-I 
cât de minunat, iubitor şi bun este El. Ar trebui să 
dai substanţă laudelor tale. În slujirea Domnului, îţi 
concentrezi atenţia asupra Lui şi Îl lauzi din duhul tău 
prin cuvinte de închinare şi mulţumire. Domnul îţi 
răspunde când Îi slujeşti aşa. 

Evrei 13:15 ne arată că în slujirea Domnului, 
trebuie să Îi aducem ca jertfă de laudă rodul buzelor, 
prin care Îi recunoaştem şi Îi celebrăm Numele: „Prin 
El, să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de 
laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele 

Slujirea faţă de 
Domnul – esenţa 

închinării

În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi 
învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din 
Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu 

cârmuitorul Irod, şi Saul. Pe când Îi slujeau Domnului 
şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-i deoparte 

pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am 
chemat” (Faptele apostolilor 13:1-2).

Luni, 31 Decembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău, 
pentru bunătatea şi pentru dragostea Ta. Îţi mulţumesc 
pentru mâna Ta cea puternică, prezentă peste viaţa 
mea şi pentru abilitatea Duhului de a excela şi de 
a propăşi în toate lucrurile. Primesc în duhul meu 
înţelepciunea şi călăuzirea de care am nevoie pentru a 
învinge şi astăzi orice circumstanţe, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Maleahi 3-4
Apocalipsa 22

1 Petru 2:5; Ezechiel 45:4; Apocalipsa 8:4

Lui” (Evrei 13:15). În timp ce faci declaraţii în Numele 
Lui, Isus, fiind Marele Preot al mărturisirii noastre, le 
prezintă înaintea Tatălui, Care primeşte cuvintele Tale 
de laudă şi închinare ca o jertfă de un bun miros. 

Sunt atâtea lucruri pentru care să-I mulţumeşti 
Domnului! Ridică-ţi mâinile în închinare şi arată-I 
dragostea ta chiar acum. Binecuvântează-L pentru ceea 
ce este El. Închină-te Lui plin de pasiune, din duhul 
tău, pe măsură ce anticipezi următorul nivel de slavă şi 
biruinţele pe care le are pregătite pentru tine în noul an.

Maleahi 3-4
Apocalipsa 22:11-21



SUA:
Tel:+1-972-255-1787, 
      +1-704-780-4970

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriți ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteți să o faceți rugându-vă astfel: 

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus Cristos. 
Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie Domnul 
vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul meu şi după cum 
scrie în Romani 10:9, «Dacă-L mărturiseşti deci cu gura ta 
pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit» declar ca sunt mântuit! 
M-am născut din nou! Sunt un copil al Domnului! Acum 
Isus trăiește în mine și Cel care este în mine este mai 
mare decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu 
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul 
lui Dumnezeu! Pentru mai multe informații legate de 
modul în care puteți să vă dezvoltați ca şi creştin, vă 
rugăm să luaţi legătura cu noi la adresele și numerele 
de telefon de mai jos:  

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0)1303 270970 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971; 
            +27113260972

nigeria:
Tel:+234-8023324188, 
+234-8052464131, 
+234-1-8925724

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   



Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, şi iubita lui soţie, Anita, 
sunt purtatori dedicaţi ai Cuvântului lui Dumnezeu, al carui 
mesaj a fost adus la realitate in inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de programul TV, 
‘atmosfera miracolelor’, de cruciade, reviste, la fel ca şi mai 
multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat formarea a 
sute de biserici şi fraţii de campus în toata lumea, unde se 
împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului în adevarul si 
simplicitatea sa.  



NOTE



MĂRTURII

„Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu mi-a schimbat viaţa!”

„Cu ceva timp în urmă, m-am îmbolnăvit şi am început să-mi pierd 
memoria. Apropierea nopţii devenise o experienţă oribilă pentru mine, 
gândindu-mă că aş putea muri în somn. Sora mea mi-a adus atunci 
Rapsodia Realităţilor pe care am început s-o citim împreună în fiecare 
zi. Într-unul dintre materialele devoţionale, Pastorul Chris ne-a îndemnat 
să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care m-a inspirat. 
Am luat acele cuvinte pentru mine şi am continuat să le declar. Astăzi, 
sunt mai puternică şi îmi desfăşor activităţile zilnice fără nici unul dintre 
simptomele anterioare!”   ̶   Ruth K., Kenia

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Christ Embassy!” 

„Un prieten obişnuia să mă invite la Christ Embassy, dar eu mereu îl 
ignoram. A venit însă o zi când am avut o problemă serioasă pe care nu 
o puteam rezolva. L-am contactat pe prietenul meu şi el m-a dus direct 
la biserica lui, unde L-am primit pe Cristos în viaţa mea. Câteva zile mai 
târziu acea problema s-a rezolvat fără nici un efort din partea mea.”   ̶ 
Nokuthula B., Africa de Sud 

„Vindecat de o inflamaţie a maxilarului” 

„Într-o dimineaţă am descoperit că toată partea stângă a maxilarului era 
inflamată. Deşi era ciudat, am rămas netulburat, deoarece am învăţat ce 
trebuie să fac citind Rapsodia Realităţilor. Mi-am pus mâinile peste maxilar 
şi am poruncit ca umflătura să se dizolve în Numele lui Isus. Câteva ore mai 
târziu aceasta s-a resorbit complet în văzul tuturor.”  ̶  Alem F., Camerun



MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

AFRICA DE SUD:  
Tel: + 27 113260971; 
       +27113260972

nigeria:
Tel: +234-8023324188, 
      +234-8052464131, 
      +234-1-8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

SUA:
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
DuminicăN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

ROMÂNIA:
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   


