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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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Templul lui Dumnezeu este acolo unde se află 
prezenţa lui Dumnezeu; acolo Îşi are El reşedinţa 

în toată slava, puterea şi maiestatea Sa. În Vechiul Testament, 
aceasta prezenţă îşi avea sălaşul în Chivotul Legământului care 
era păstrat în Cortul ridicat de Moise. Mai târziu, Solomon a 
construit un templu garnisit cu articole din aur şi din argint. 
Acest templu avea curtea dinăuntru, Locul Sfânt şi, apoi, 
Locul Preasfânt. La finalizarea construcţiei, templul era doar 
o clădire, dar a devenit Templul lui Dumnezeu atunci când 
Chivotul Legământului a fost adus în el (2 Cronici 5:12-14). 

Însă, binecuvântat să fie Dumnezeu, în actuala 
dispensaţie de har, prezenţa Lui nu mai este adăpostită 
de temple făcute de mâini omeneşti (Fapte 17:24), ci El 
locuieşte în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Acum 
noi suntem casa Lui (Evrei 3:6). Când Isus a murit pe cruce, 
„perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus 
până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat” 
(Matei 27:51). Acest lucru a simbolizat faptul ca prezenţa lui 
Dumnezeu S-a depărtat de temple făurite de mâini omeneşti. 

Acum că te-ai născut din nou, ai devenit un vas 
pregătit, un vas sfinţit pentru Dumnezeu. Drept rezultat al 
prezenţei Sale care te umple şi locuieşte în tine, tu ai devenit 
un vas consacrat (pus deoparte) pentru Dumnezeu. Tu ai 
devenit cortul Său viu. 1 Corinteni 6:20 spune să Îl glorifici 
pe Dumnezeu în trupul tău şi în duhul tău, care sunt ale lui 
Dumnezeu; este responsabilitatea ta să te asiguri că Domnul 
este glorificat în tine – Templul Său. 

Sfinţit pentru 
slavă

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care 
locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi 

că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19).

Miercuri, 1 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un 
vas sfinţit de cinste pentru Tine; Eu trăiesc ca să laud şi să 
glorific Numele Tău şi astăzi. Îţi mulţumesc pentru prezenţa 
Ta care locuieşte în mine – în duhul meu, în sufletul meu şi 
în trupul meu, transformându-mă în templul Tău cel sfânt! 
Viaţa mea este pentru gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 22-23
Matei 22:15-46

1 Corinteni 3:17; 1 Corinteni 12:27

Glorifică-L pe Dumnezeu în trupul tău şi uzează 
de autoritatea cu care ai fost investit (Luca 10:19) pentru 
a interzice bolii, neputinţei sau morţii să producă vreo 
vătămare, deoarece trupul Tău este Templul Dumnezeului 
cel viu, iar tu eşti administratorul lui. Prin urmare, singurele 
activităţi pe care trebuie să le permiţi în trupul tău sunt cele 
care îi aduc Numelui Său onoare şi slavă pentru veci de veci; 
pentru că tu eşti vasul Său de cinste. 

Neemia 3-4
Faptele Apostolilor 5:33-42
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Unii oameni îşi petrec ziua fie regretând eşecurile de 
ieri, fie frământându-se cu privire la provocările de 

mâine. Însă Dumnezeu nu trăieşte în ziua ta de ieri; Numele 
Lui este „EU SUNT,” nu „EU AM FOST,” nici „EU VOI FI.” În 
Evrei 11:1, citim: „Acum credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Versiunea King James 
a Bibliei). Credinţa este pentru acum; iar Biblia spune că fără 
credinţă este imposibil să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu (Evrei 
11:6). 

Viaţa de credinţă nu este pentru ieri sau pentru 
mâine; este pentru ziua de azi! Credinţa lucrează acum. 
Este răspunsul tău adresat lui Dumnezeu şi Cuvântului Său – 
ACUM. Astfel, în loc să ai regrete cu privire la cine ai fost sau 
cu privire la ce ai făcut în trecut sau să te îngrijorezi cu privire 
la ce îţi rezervă viitorul, concentrează-te asupra momentului 
prezent! Întreabă-te: „Cine sunt eu acum?” Iată ce contează 
cu adevărat. Trăieşte la maximum ziua ta de astăzi. 

Regretele pentru ziua de ieri şi temerile pentru ziua 
de mâine sunt vrăjmaşii fericirii de astăzi. Nu are importanţă 
că evaluările de ieri cu privire la propria ta persoană nu 
au fost favorabile; aceste lucruri fac parte deja din trecut. 
Acum îndreaptă lucrurile, concentrându-ţi atenţia asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu. Meditează asupra adevărului Său 
cu privire la identitatea ta în Cristos şi nu asupra eşecurilor 
din trecut sau asupra temerilor pentru mâine. Un om de 
afaceri care afirmă, de exemplu: „Ştiu că propunerea mea nu 
va fi aprobată,” a dat deja glas temerilor sale anticipând ziua 

Trăieşte la 
maximum ziua 

de astăzi

Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat; în 
ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea 

potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”
(2 Corinteni 6:2).

Joi, 2 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântat să fii Doamne, Dumnezeul mântuirii 
mele, care zilnic mă copleşeşti cu binecuvântări. Mă bucur 
nespus de mult şi astăzi, ştiind că urechile Tale sunt atente 
la rugăciunile mele, pentru a-mi împlini dorinţele inimii, 
fiindcă eu rămân în Tine şi cuvintele Tale rămân în mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Exod 24-25
Matei 23

Matei 6:34

de mâine. Dumnezeu nu triumfă în temerile tale; în schimb El 
triumfă în credinţa ta. 

În loc să anticipezi eşecurile de mâine sau răspunsul 
negativ pe care l-ai putea primi din partea oamenilor, alege 
să ai o atitudine pozitivă şi să te bucuri de ziua de astăzi; fă 
din această zi un succes. Când Ilie s-a întâlnit cu Domnul pe 
Muntele Horeb, Dumnezeu l-a întrebat: „Ce faci aici, Ilie?” (1 
Împăraţi 19:9). Nu conta unde fusese sau spre ce se îndrepta; 
Dumnezeu era interesat de poziţia sa actuală. Ziua de astăzi 
are importanţă, aşa că lucrează pentru ca ea să fie cea mai 
bună zi a ta, deoarece ziua de mâine nu ţi-a fost promisă. Ziua 
de mâine le aparţine numai acelora care pun mâna pe ziua de 
astăzi, deoarece ziua de azi este startul pentru ziua de mâine. 

Neemia 5-6
Faptele Apostolilor 6:1-15
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Este o diferenţă între a-ţi plăcea de cineva şi a iubi 
pe cineva. Dumnezeu ne porunceşte să îi iubim pe 

toţi, chiar pe aceia de care s-ar putea să nu ne placă; şi nu ar 
trebui să existe cineva de care să nu ne placă. Să îţi placă sau 
să îţi displacă cineva este o operaţiune a firii pământeşti şi nu 
ar trebui să îţi bazezi niciodată vreo relaţie pe acest aspect. 
Este ca şi când ai spune: „Îmi place de preşedintele ţării 
mele.” Este o afirmaţie amabilă, dar este de domeniul firii; 
prin urmare, Dumnezeu nici nu o ia în considerare; şi, pentru 
că este o chestiune firească, există totdeauna posibilitatea ca 
într-o zi, din anumite motive, să nu îţi mai placă de el deloc. 

Uneori, ne plac sau ne displac anumiţi oameni sau 
anumite lucruri fără vreun motiv anume. Iată de ce este 
posibil ca un nou coleg să le fie dezagreabil colegilor chiar 
din prima sa zi de lucru. Poate că o afirmaţie făcută de el – 
care, în mod normal, nu ar ofensa pe nimeni – este auzită de 
un coleg, iar pe baza ei, începe antipatia. Un asemenea mod 
de viaţă este firesc (sau carnal) şi este cauza dezbinărilor şi 
a nepotismului care există în familii, în diverse grupuri şi în 
societate în general. 

Dorinţa lui Dumnezeu pentru copiii Săi este ca ei să se 
ridice deasupra aprecierii mentale fireşti a unuia şi a altuia. El 
vrea ca tu să îi iubeşti pe oameni nu pentru că sunt drăguţi 
sau buni cu tine, ci pentru că El a spus ca tu trebuie să îi iubeşti 
pe toţi. El vrea ca întotdeauna tu să alegi calea mai înaltă 
a iubirii ca mod de relaţionare! Dacă vei face acest lucru, 
sentimentele tale se vor alinia la Cuvântul lui Dumnezeu şi îţi 
vei da seama că eşti capabil să iubeşti necondiţionat. Va avea 

Calea mai înaltă 
a dragostei!

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum 
v-am iubit Eu (Ioan 15:12).

Vineri, 3 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă ajuţi să văd 
prin ochii dragostei ce valoroşi sunt oamenii. Aleg şi astăzi 
să mă raportez la toţi cei din jurul meu din perspectiva 
dragostei divine, iubindu-i aşa cum mă iubeşti Tu, în Numele 
lui Isus. Amin.

Exod 26-27
Matei 24:1-35

2 Corinteni 5:16; 1 Ioan 2:7-11

loc o transformare în relaţiile tale, iar oamenii vor căuta să 
se asocieze cu tine, pentru că pot experimenta dragostea lui 
Dumnezeu prin tine. 

Neemia 7-8
Faptele Apostolilor 7:1-15
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Un adevăr fundamental pe care fiecare credincios 
trebuie să îl sădească adânc în mintea sa este 

faptul că întotdeauna credinţa dă roade. Versetul din 
deschidere descrie credinţa, nădejdea şi dragostea drept 
trei principii creative care se găsesc şi funcţionează în duhul 
uman. Aceasta înseamnă că nu sunt instabile; ele sunt bine 
fundamentate şi vor produce întotdeauna rezultate; ele nu 
eşuează niciodată. Studiul nostru de astăzi se concentrează 
asupra primului dintre cele trei – credinţa! În Matei 17:20, 
Isus a spus: „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 
un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: «Mută-te 
de aici acolo» şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.”

Domnul nu a minţit şi nici nu a exagerat vreodată în 
exprimările Sale. El a rostit adevărul absolut. Prin urmare, 
dacă El a spus acest lucru, trebuie să fie adevărat. Cu toate că 
toţi creştinii susţin că ei cred tot ce a spus Isus, deci şi cuvintele 
consemnate în versetul anterior, unii descriu situaţii în care 
credinţa lor nu a funcţionat. Însă adevărul este fie că ei nu 
au avut o credinţă autentică, fie că aceasta a fost prea slabă. 
Aceasta îmi aduce aminte de o experienţă similară pe care 
Isus a avut-o cu ucenicii Săi, după ce ucenicii încercaseră în 
zadar să scoată dracii dintr-un băieţaş. Atunci, tatăl băiatului 
L-a implorat pe Isus: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este 
lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe 
ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l 
vindece” (Matei 17:15, 16). Rezumând întâmplarea, Isus a 
scos demonul din băiat şi acesta a fost vindecat.

După aceea, ucenicii au venit la El într-un cadru privat 
şi L-au întrebat: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” (Matei 

Credinţa reală 
nu eşuează 
niciodată!

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea 

(1 Corinteni 13:13).

Sâmbătă, 4 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că meditarea asupra 
Cuvântului Tău mi-a adus lumină şi înţelegere; sunt atât de 
bucuros să ştiu că, într-adevăr, credinţa mea în Cuvântul Tău 
nu va eşua niciodată; prin urmare, eu declar că viaţa mea 
este o celebrare de victorii nesfârşite pe măsură ce îmi pun 
credinţa la lucru, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 28
Matei 24:36-51

Marcu 11:22-23

17:19). El le-a răspuns în faţă: „Din pricina puţinei voastre 
credinţe” (Matei 17:20). Ucenicii trebuie să fi considerat 
că au credinţă şi că pot să alunge demonul, altfel nu ar fi 
încercat. Însă Isus i-a făcut să îşi dea seama că motivul pentru 
care ei nu au putut să scoată demonul era necredinţa lor, sau 
credinţa insuficientă. 

Dacă eşti unul dintre aceia care încă se întreabă de ce 
credinţa sa nu funcţionează, află că s-ar putea să vâsleşti în 
aceeaşi barcă de necredinţă ca şi ucenicii în cazul de mai sus. 
Credinţa reală în Dumnezeu şi în Cuvântul Său funcţionează 
întotdeauna! Aşa că întoarce-te la Cuvânt, zideşte-ţi o 
credinţă puternică şi pune-o astăzi la lucru.

Neemia 9-10
Faptele Apostolilor 7:16-30
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Cineva m-a întrebat odată dacă primele roade 
trebuie aduse Domnului numai la începutul anului 

şi nu şi în altă perioadă. În primul rând trebuie sa înţelegi 
că Dumnezeu nu este un om; El este o fiinţă spirituală (Ioan 
4:24), iar Biblia se referă la El ca fiind „Tatăl duhurilor...” 
(Evrei 12:9). Astfel, la El nu te poţi raporta ca la un om. Când 
instrucţiunea de a-ţi aduce primele roade la începutul anului 
ţi se dă în cadrul bisericii tale locale, îndeplineşte-o imediat. 
Întârzierea în a-I oferi lui Dumnezeu primele roade sau orice 
alte jertfe reprezintă o amânare a unor binecuvântări din 
partea Lui: „Cele mai bune din cele dintâi roade de orice fel 
şi partea ridicată din toate darurile de mâncare, pe care le 
veţi aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoţilor; le veţi da 
preoţilor şi pârga făinii voastre, pentru ca binecuvântarea 
să rămână peste casa voastră” (Ezechiel 44:30). 

Este important să aduci această jertfă la început de an, 
însă pe măsură ce Dumnezeu te binecuvântează de-a lungul 
anului, fie că primeşti o mărire de salariu, fie o binecuvântare 
de orice natură, tu ar trebui să pui deoparte şi din acestea 
primele roade pentru Domnul şi să le aduci înaintea Sa. 

Romani 11:6 spune: „Iar dacă cele dintâi roade sunt 
sfinte şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă 
şi ramurile sunt sfinte.” Dacă Îi dai lui Dumnezeu primele 
roade la timpul cuvenit, Dumnezeu va veghea asupra întregii 
plămădeli - asupra tuturor resurselor tale. El va sfinţi, va pune 
deoparte şi va consacra pentru El tot ce vei primi după aceea. 
El va purta de grija să nu întâmpini momente de austeritate 
sau uscăciune în finanţele tale. 

Pune deoparte 
primele roade 

pentru Domnul

Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga secerişului tău şi a 
culesului viei tale. Să-Mi dai întâiul născut din fiii tăi 

(Exod 22:29).

Duminică, 5 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi arăţi esenţa ascultării 
rapide a instrucţiunilor spirituale. Sunt hotărât astăzi să 
acţionez pe baza Cuvântului Tău dăruindu-mi primele 
roade, zeciuielile şi darurile mele de bunăvoie. Pe măsură ce 
fac acest lucru, sunt protejat în mod divin şi toate resursele 
mele sunt sfinţite. Nimicitorul este mustrat în tot ce are 
legătură cu mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 29-30
Matei 25:1-30

Psalm 116:12-14; Proverbe 3:9-10

Totdeauna să fii prompt să îţi aduci primele roade, 
zeciuielile şi seminţele tale financiare. Aminteşte-ţi, Cuvântul 
Său spune: „...Dumnezeu iubeşte [Îşi găseşte plăcere în, 
preţuieşte mai mult decât orice şi nu doreşte să abandoneze 
sau să facă ceva fără] un dătător bucuros [vesel, dornic 
să dea] [a cărui inimă este în jertfa sa]” (2 Corinteni 9:7, 
Versiunea Amplificată). Atunci când dai, există o promisiune 
a unui seceriş. Proverbe 3:9 spune: „Cinsteşte-L pe Domnul 
cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci 
atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale 
vor geme de must.” Este una dintre reţetele sigure pentru 
abundenţă financiară. Prin urmare, fii entuziast cu privire la 
jertfa primelor roade, deoarece este o jertfă sfântă înaintea 
Domnului. 

Neemia 11-12
Faptele Apostolilor 7:31-45
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Unii oameni se simt frustraţi ori de câte ori nu 
se simt iubiţi sau apreciaţi de alţii. Aceasta se 

întâmplă pentru că ei depind de alţii pentru a fi fericiţi iar 
când întâlnesc oameni care nu dau semne că le-ar păsa prea 
mult de ei se simt de-a dreptul zdrobiţi. Acesta nu este visul 
lui Dumnezeu pentru un credincios. În loc să te aştepţi ca 
oamenilor să le pese de tine, El vrea ca tu să fii cel căruia îi 
pasă de ei. Acesta este modul corect de gândire; nu te aştepta 
ca oamenii să se gândească la tine. Mai degrabă, trăieşte din 
punctul de vedere al unui om care binecuvântează şi caută 
oameni care au nevoie să fie iubiţi, binecuvântaţi şi îngrijiţi 
de tine. 

Tu trebuie să te consideri mâna întinsă a lui Dumnezeu 
pentru a binecuvânta mediul tău de influenţă. Dumnezeu 
i-a spus lui Avraam: „Şi te voi face o naţiune mare şi te voi 
binecuvânta [cu favoare din belşug] şi voi face numele tău 
renumit şi distins şi vei fi o binecuvântare [făcându-le bine 
altora]” (Genesa 12:2, Versiunea Amplificată a Bibliei). Tu eşti 
sămânţa lui Avraam şi ai fost chemat să le faci bine altora. 
Când înveţi să te priveşti pe tine însuţi în acest mod, fericirea 
şi bucuria ta nu vor fi dependente de alţii, ci vor fi emanate 
de omul tău lăuntric, prin Duhul Sfânt: „Dar Duhul rodeşte 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia” (Galateni 5:22, versiunea 
Good News (Vestea Bună, n.tr.) a Bibliei).

Fii dispus să le arăţi celor din jur aceeaşi dragoste pe 
care tu doreşti să o primeşti. Dacă vei arăta dragoste, vei 
primi dragoste. Biblia spune: „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu 
nu Se lasă să fie batjocorit.» Ce seamănă omul aceea va şi 

Seamănă sămânţa 
dragostei

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi 
sus, şi niciodată nu vei fi jos... (Deuteronom 28:13).

Luni, 6 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Îţi exprimi 
dragostea prin mine în mediul meu de influenţă astăzi. Eu 
funcţionez dintr-o poziţie avantajoasă astăzi, refuzând să 
fiu dependent de ceilalţi pentru dragoste şi împlinire, însă 
manifestând faţă de ei dragostea lui Dumnezeu care a fost 
turnată de Dumnezeu în inima mea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Exod 31
Matei 25:31-46

Matei 5:13-16

secera.” (Galateni 6:7). Dacă semeni sămânţa dragostei din 
belşug, vei secera cu siguranţă un seceriş de dragoste din 
partea altora într-o măsură mai mare. Partea frumoasă în 
legătură cu cele spuse mai sus este că atunci când semeni 
dragoste din belşug nu numai că vei primi dragoste de la cei 
faţă de care ţi-ai exprimat dragostea, ci şi din partea unor 
oameni pe care nu i-ai cunoscut până acum. 

Neemia 13
Faptele Apostolilor 7:46-60
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Deseori întâlneşti oameni care permit diluarea sau 
chiar coruperea caracterului lor frumos din cauza 

unui comportament greşit sau unui tratament urât la care 
au fost supuşi. De exemplu, cineva ar putea lua decizia să 
înceteze să mai salute un vecin sau un coleg, deoarece de 
fiecare dată când îl salută, acesta nu răspunde salutului. Să 
iei o asemenea decizie înseamnă să permiţi atitudinii greşite 
a cuiva să îţi schimbe caracterul frumos. Nu îngădui niciodată 
ca aşa ceva să ţi se întâmple. 

Faptul că cineva a profitat de atitudinea ta bună nu 
reprezintă pentru tine o justificare să ţi-o schimbi într-o 
atitudine proastă. Păstrează-ţi caracterul frumos. Continuă 
să fii persoana amabilă, plină de dragoste, căreia îi pasă de 
ceilalţi; acest lucru îţi va aduce recompense. Înainte de a lua 
decizia să renunţi la o atitudine bună, ar trebui să răspunzi 
la următoarea întrebare: „Este corect şi bine din perspectiva 
lui Dumnezeu să fac ce am de gând să fac?” Dacă nu, atunci 
n-ar trebui să îţi schimbi atitudinea doar pentru că nu îi place 
cuiva. 

Nu te lăsa afectat de acţiunile negative, de comentariile 
rău-voitoare sau de tratamentul greşit la care alţii te supun. 
Mai degrabă răspunde-le cu dragoste celor care te urăsc sau 
se folosesc de tine şi te desconsideră. Dacă vei acţiona astfel, 
îţi vei proteja duhul şi, în acelaşi timp, vei promova dragoste, 

Întotdeauna dă 
dovadă de un 

caracter frumos

Nu vă conformaţi standardelor acestei lumi, ci 
îngăduiţi-I lui Dumnezeu să vă transforme printr-o 

schimbare radicală a modului de gândire. Atunci veţi 
putea cunoaşte voia lui Dumnezeu – care este bună şi 

plăcută Lui şi este desăvârşită 
(Romani 12:2, Versiunea Good News a Bibliei).

Marți, 7 Februarie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

19

Proclamaţie

Refuz să permit ca atitudinile nepotrivite ale altora 
să mă devasteze sau să îmi schimbe dispoziţia. Eu sunt cine 
spune Dumnezeu că sunt: o lumină strălucitoare, strălucind 
într-o generaţie decăzută. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
mintea mea este în permanenţă înnoită şi eu umblu în voia 
lui Dumnezeu pentru mine. 

Exod 32-33
Matei 26:1-30

Romani 12:2; Filipeni 2:15

armonie şi unitate. Ia decizia de calitate de a nu permite ca 
atitudinea proastă a cuiva să îţi schimbe caracterul frumos. 

Estera 1-2
Faptele Apostolilor 8:1-15



Conferinţa „O viaţă superioară,” 
Cape Town, Africa de Sud 

cu Pastor Chris

Cadrul conferinţei „O viaţă superioară” din Cape Town 
cu Pastor Chris a fost pregătit la poalele faimosului 
Table Mountain (Muntele Table). Programat în 
perioada 16-18 martie 2012 pe Stadionul Cape 
Town, care are o capacitate de 65000 de locuri, acest 
eveniment de trei zile de învăţătură cu Pastor Chris 
va extinde şi va împrospăta înţelegerea ta despre 
Dumnezeu şi despre viaţa creştină. 

Conferinţa este o oportunitate pentru oamenii lui 
Dumnezeu de a fi întăriţi prin Cuvânt pe măsură ce li 
se prezintă esenţa experimentării vieţii superioare în 
Cristos. Dacă vreodată te-ai gândit că există mai mult 
în viaţa creştină faţă de ceea ce trăieşti acum, atunci 
această conferinţă este pentru tine. 

Vino şi experimentează Viaţa superioară!
Pentru mai multe informaţii, te rugăm, trimite un 
e-mail la:

info@higherlifecapetown.com

sau sună la:

+27 (0)861 CT 2012 (Africa de Sud) 
+27 (0)861 28 2012 (Africa de Sud) 
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Dumnezeu a creat omul cu abilitatea de a iubi şi 
de a primi dragoste. Astfel, dragostea nu a fost 

concepută doar pentru a fi dăruită, ci şi primită. Unii oameni 
se luptă în relaţia lor cu Dumnezeu şi cu alţi oameni, pentru că 
nu ştiu cum să primească dragoste. Imaginaţi-vă o soţie care 
îi spune soţului ei: „Eu ştiu că tu nu mă iubeşti cu adevărat.” O 
asemenea femeie, fără să îşi dea seama, stinge dragostea pe 
care soţul ei i-o poartă. Bărbatul ei s-ar putea să nu îi poată 
explica fenomenul, dar, treptat-treptat, va avea tendinţa să o 
iubească mai puţin. La fel se va întâmpla şi cu soţul care crede 
că nu este iubit de soţie. 

Dragostea crede totul şi trebuie crezută şi primită 
(1 Corinteni 13:7). Este un principiu pe baza căruia trebuie 
acţionat. Biblia ne spune despre unul dintre ucenicii lui Isus, 
numit Ioan. El s-a descris pe sine ca fiind ucenicul pe care 
îl iubea Isus (Ioan 21:20). Această afirmaţie nu sugera că 
Domnul îl iubea pe Ioan mai mult decât pe ceilalţi ucenici; 
El îi iubea în mod egal pe toţi! Oricare dintre ei ar fi putut să 
îşi plece capul pe pieptul Domnului (Ioan 13:23), însă numai 
Ioan a crezut şi a primit suficient din dragostea Învăţătorului 
pentru a face acest lucru. Acesta este răspunsul adecvat al 
dragostei. 

Îndrăzneala lui Ioan de a se descrie pe sine ca fiind 
preaiubitul Domnului nu era înrădăcinată în mândrie; mai 
degrabă, era bazată pe încredere deplină. El şi-a însuşit 
imaginea dragostei Domnului şi a îndrăznit să creadă că el era 
persoana peste care se revărsa această dragoste neprefăcută 

Crede şi primeşte 
dragoste

Şi dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis 
pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre 

(1 Ioan 4:10).

Miercuri, 8 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că reverşi dragostea 
Ta necondiţionată asupra mea şi pentru că L-ai trimis pe 
Isus să fie jertfa de ispăşire pentru păcatele mele. Te laud, 
Regele meu, pentru că văd şi astăzi din Cuvântul Tău că mă 
iubeşti şi mă preţuieşti ca pe lumina ochilor Tăi. Te iubesc şi 
Te ador ca răspuns la dragostea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 34-35
Matei 26:31-56

Ioan 13:23-25; Cântarea Cântărilor 2:4

şi neschimbătoare. Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu 
a fost turnată din belşug în inimile noastre prin Duhul Sfânt 
(Romani 5:5). Oricum este la latitudinea ta să alegi cât vei 
primi şi vei exprima din această dragoste. Este un răspuns 
personal care, atunci când este înţeles, atrage şi mai multă 
dragoste spre tine. 

Estera 3-4
Faptele Apostolilor 8:16-30
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Versetul de mai sus este o invitaţie din partea 
Stăpânului de a ne încrede în El cu viaţa noastră. 

El nu doreşte ca tu să ai vreo îngrijorare sau vreo frică, cu 
privire la nimic, deoarece Dumnezeu te iubeşte nespus de 
mult şi îţi poartă de grijă cu gingăşie. El îţi spune: „Dă-mi Mie 
îngrijorările tale.” 

Ca şi copil al lui Dumnezeu, trebuie să ajungi în acel 
punct al vieţii tale în care să ştii, fără nici o îndoială, că 
Dumnezeu nu doar poate, ci şi vrea să aibă grijă de tine. 
Siguranţa că ai un Tată iubitor care vrea ca tu să trăieşti 
biruitor şi să te bucuri de viaţă din belşug elimină stresul din 
calea ta. Motivul pentru care mulţi oameni din lume sunt 
nefericiţi şi împovăraţi este acela că nu au acceptat să-şi 
arunce îngrijorările asupra Domnului.

În 1 Petru 5:7, Biblia spune: „Şi aruncaţi asupra Lui 
toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” 
Dumnezeu Se ocupă de tine în mod personal; aceasta 
înseamnă că El te cunoaşte şi este preocupat de tine, aşadar, 
încrede-te în El cu viaţa ta. Psalmistul ştia ce înseamnă să te 
încrezi în Domnul, în acest mod. El era sigur de abilitatea şi 
de disponibilitatea lui Dumnezeu de a-ţi garanta protecţia 
Lui şi de aceea a declarat cu toată încrederea: „Când umblu 
în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna 
spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte” 
(Psalmi 138:7). Aceasta ar trebui să fie şi atitudinea ta, în 
calitate de copil al lui Dumnezeu. 

Dă-I Lui 
îngrijorările tale!

De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, 
gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul 
vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este 

viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât 
îmbrăcămintea? (Matei 6:25).

Joi, 9 Februarie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

25

Rugăciune

Refuz să mă frământ sau să mă îngrijorez cu privire la 
vreun lucru, pentru că Dumnezeu mă iubeşte şi este suficient 
de mare şi de puternic încât să aibă grijă de mine. Aşadar, eu 
trăiesc în odihnă şi în biruinţă, aruncând toate îngrijorările 
mele asupra Lui. Binecuvântat să fie Numele Lui. 

Exod 36-37
Matei 26:57-75

Matei 6:25-34

Prea mulţi oameni se concentrează asupra provocărilor 
şi problemelor cu care se confruntă şi pierd din vedere harul şi 
prezenţa lui Dumnezeu din viaţa lor. Meditând la provocările 
lor, ei scurtcircuitează puterea lui Dumnezeu pentru ei. Refuză 
să te concentrezi asupra problemelor pe care le înfrunţi, 
poate, chiar acum. Fii mai degrabă concentrat asupra puterii 
Duhului Sfânt; El este măreţ şi puternic şi prin El tu eşti mai 
mult decât biruitor asupra oricărei împotriviri. 

Estera 5-6
Faptele Apostolilor 8:31-40
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Este posibil ca un creştin să fie atacat de Satan? Da, 
dar nu contează. Atacul vrăjmaşului împotriva ta 

nu va conta, pentru că tu eşti mai mult decât biruitor: „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” 
(1 Ioan 4:4). Biblia vorbeşte, totuşi, despre „ziua cea rea” 
(Efeseni 6:13), sau despre „ziua necazului,” aşa cum citim în 
versetul din deschidere. Nu este o zi de groază, ci o zi în care 
credinţa îţi este testată. 

Credinţa ta trebuie să rămână neclintită şi trebuie să-
şi revină repede, în faţa adversităţii – aceasta este ceea ce 
contează, nu dacă Satan şi cohortele lui vin împotriva ta. În 
Isaia 54:15, Biblia spune: „Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de 
la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea 
ta.” Aici, Domnul descrie inutilitatea atacului vrăjmaşului 
împotriva ta; nimic nu va ieşi din aceasta! Nici un atac, nici un 
plan, nici o manevră, nici o maşinaţie a lui Satan nu poate reuşi 
împotriva ta, atunci când stai tare în credinţă: „Supuneţi-vă, 
dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de 
la voi” (Iacov 4:7). 

Termenul „putere” folosit în versetul din deschidere 
se referă la credinţa ta. Când credinţa ta este mică sau este 
slabă, înseamnă că puterea ta este mică şi nu va putea să 
reziste în ziua necazului. Soluţia este să te hrăneşti mai mult 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi să îl aplici în viaţa ta. Aşa îţi vei 
consolida credinţa.

Dumnezeu nu pune accentul pe Satan sau pe cohortele 
lui, ci pe credinţa ta. Efeseni 6:16 spune: „Pe deasupra tuturor 

Ceea ce contează 
este credinţa ta!

Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea 
(Proverbe 24:10).

Vineri, 10 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu nu sunt mişcat de circumstanţele exterioare, ci stau 
ferm pe Cuvântul lui Dumnezeu, punând în valoare credinţa 
care a fost turnată în duhul meu, pentru a alunga săgeţile 
arzătoare ale celui rău. Declar că puterea lui Dumnezeu este 
eliberată, pentru a realiza o schimbare dorită, pe măsură ce 
îmi pun credinţa în acţiune. Aleluia.

Exod 38-39
Matei 27:1-26

Romani 10:17; Marcu 11:23

acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16). Boala 
aceea care te-a atacat nu este o problemă. Întrebarea este: 
„Unde este credinţa ta?” Nu contează cât de rea este situaţia. 
Cu credinţă în duhul tău, vei depăşi orice obstacol. Credinţa 
este biruinţa ta. Aşa că apelează la Cuvânt şi meditează 
asupra lui şi credinţa va fi stârnită în duhul tău ca să învingi 
orice opoziţie.

Estera 7-8
Faptele Apostolilor 9:1-15
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Harul este reflectarea exterioară a lucrărilor 
interioare ale puterii lui Dumnezeu în viaţa ta. 

Este o reflectare atât a frumuseţii şi a influenţei Duhului 
Sfânt cât şi a Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta, producând 
acceptare, avantaj, favoare, bucurie, generozitate, înzestrare 
şi plăcere. Fiecare creştin a primit har din belşug (Romani 
5:17), dar depinde numai de tine măsura în care acesta se 
vede şi se reflectă prin tine.

Tu ai responsabilitatea de a veghea ca harul lui 
Dumnezeu din viaţa ta să crească tot mai mult. Pasajul biblic 
din 2 Petru 1:2 îţi arată modul în care harul lui Dumnezeu 
din viaţa ta poate fi înmulţit: prin cunoaşterea lui Dumnezeu 
şi a Domnului Isus: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite 
prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus 
Cristos!” Pe măsură ce creşte cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Cuvântului Său din viaţa ta, vei umbla într-un har mai mare. 
Mărturia ta va deveni apoi ca cea a apostolilor din Biserica 
primară: „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre 
învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi” (Fapte 
4:33).

Cuvântul grecesc tradus prin „creşteţi” din versetul 
de deschidere este „auxano” şi înseamnă a spori, a mări. 
Observaţi că Biblia nu a spus să te rogi să se mărească harul 
ci mai degrabă ne arată cum să „lărgim” sau să „intensificăm” 
harul care ni s-a pus la dispoziţie în Cristos Isus.  Realizezi 
acest lucru prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Domnului 
nostru Isus.

Crescând 
mereu în har

Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava, 

acum şi în ziua veşniciei. Amin (2 Petru 3:18).

Sâmbătă, 11 Februarie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

29

Proclamaţie

Cresc în harul şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului meu Isus Cristos. Harul lui Dumnezeu care 
aduce acceptare, avantaj, favoare, bucurie, libertate, 
înzestrare, plăcere şi frumuseţe acţionează în mine într-o 
măsură tot mai mare. Amin!

Exod 40
Matei 27:27-44

Fapte 20:32; Romani 5:17

Cuvântul grecesc pentru cunoaştere din 2 Petru 1:2 
este „epignosis.” Acesta înseamnă deplină cunoştinţă ce trece 
dincolo de o simplă conştientizare; o cunoaştere ezoterică – 
un discernământ sau înţelegere deplină a lui Dumnezeu şi 
a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Apropie-te 
mereu de Dumnezeu şi familiarizează-te tot mai mult cu El 
şi cu Cuvântul Lui cel viu – Isus Cristos – şi astfel harul Său 
care aduce acceptare, favoare, frumuseţe şi excelenţă va 
funcţiona în viaţa ta într-o măsură tot mai mare.

Estera  9-10
Faptele Apostolilor 9:16-30
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Tot ceea ce ai nevoie pentru viaţă şi evlavie ţi-a 
fost dat în Cristos Isus. Tatăl nostru cel ceresc, prin 

Cristos ţi-a dăruit viaţă din belşug – o viaţă de victorie, de 
autoritate şi de bucurie; o viaţă fără boală, neputinţă, sărăcie, 
înfrângere şi moarte. Unii cred că trebuie să sufere şi să se 
mulţumească cu puţin în viaţă. Pentru ei este greşit să arăţi 
bine, să porţi lucruri drăguţe şi să locuieşti într-o casă bună. 
Ei consideră că dacă trăieşti în sărăcie, vei ajunge în cer şi că 
dimpotrivă, dacă ai toate acele lucruri frumoase, probabil că 
vei ajunge în iad.

Faptul că ai lucruri de calitate şi te bucuri de o viaţă 
îmbelşugată aici pe pământ nu înseamnă că nu vei ajunge în 
cer. Unii dintre cei mai măreţi oameni ai Scripturii care acum 
sunt în cer au deţinut importante posesiuni aici pe pământ. 
Vorbim despre Avraam, Isaac, Iacov şi David; aceştia nu au 
fost săraci! S-au bucurat de viaţa lor şi au stăpânit lumea din 
timpul acela. A trăi în sărăcie, în boală şi în înfrângere nu 
reprezintă deloc etalonul pentru cei ce vor ajunge în cer.

Trebuie să înţelegi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta; 
El te-a creat după chipul şi asemănarea Sa, să stăpâneşti şi 
să exersezi autoritatea divină aici pe pământ. Biblia vorbeşte 
despre suferinţele (patimile) lui Cristos şi slava de care aveau 
să fie urmate (1 Petru 1:11)! Aceasta înseamnă că acum când 
eşti născut din nou, viaţa ta este pentru slavă. Isus a plătit 
integral ca tu să fii izbăvit de păcat, de boală şi de moarte. 
Nu trebuie deloc să trăieşti o viaţă de înfrângere şi de 

Bucură-te de 
toate lucrurile

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, 
fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, 

fie cele viitoare; toate sunt ale voastre 
(1 Corinteni 3:21-22).

Duminică, 12 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dăruit toate lucrurile 
să mă bucur de ele, îngrijindu-Te de toate trebuinţele mele 
după bogăţia Ta în slavă prin Isus Cristos. Îţi mulţumesc 
că mi-ai oferit o viaţă atât de glorioasă plină de bucurie 
şi de pace! Domnesc în viaţă prin puterea Duhului Sfânt, 
conştient fiind de puterea Ta divină care mi-a dăruit tot ceea 
ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 1-3
Matei 27:45-66

2 Petru 1:3

mizerie, ci dimpotrivă, să fii mai mult decât biruitor în orice 
circumstanţă. Domnul desăvârşeşte tot ceea ce are legătură 
cu tine; aşadar savurează fiecare clipă şi bucură-te de viaţa 
din belşug pe care o ai în Cristos.

Iov 1-2
Faptele Apostolilor 9:31-43
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Omul este duh şi locuieşte într-un trup. Acel duh 
sau omul dinăuntru este adevărata ta persoană. 

Aşa cum trupul sau ceea ce se vede poate fi lipsit de putere, 
tot aşa şi omul dinăuntru poate fi fără putere dacă nu este 
bine hrănit din punct de vedere spiritual. După cum ne 
îndeamnă versetul de mai sus, omul dinăuntru trebuie întărit 
în putere (în originalul grecesc este folosit termenul dunamis, 
care înseamnă abilitatea de a face minuni) şi aceasta în orice 
moment, pentru a putea fi în stare să faci faţă în mod eficient 
dificultăţilor vieţii.

Mâncarea este pentru trupul fizic ceea ce Cuvântul lui 
Dumnezeu, rugăciunea şi meditaţia sunt pentru duh. Acesta 
este hrănit pe măsură ce îţi faci timp să studiezi şi să meditezi 
asupra Cuvântului şi totodată să te rogi prin Duhul Sfânt, în 
alte limbi. De asemenea îţi dezvolţi un caracter adecvat şi 
eşti în stare să-ţi faci lucrarea pentru Dumnezeu într-un mod 
eficient.

Creştinii care se clatină în umblarea lor, nefiind în 
stare să facă ceea ce trebuie sau destul de puternici să refuze 
să facă ce nu trebuie, dau dovadă de slăbiciune a omului 
dinăuntru. Când acesta este energizat, determină trupul să 
facă ceea ce trebuie şi îl opreşte de la ceea ce nu ar trebui 
să facă. Ai nevoie de acea tărie spirituală pentru a avansa în 
forţă prin viaţă.

S-ar putea să spui „Îmi place să mă rog, dar câteodată 
nu mă pot aduna să o fac” sau „Vreau să câştig suflete, 

Întăreşte-te în 
omul dinăuntru

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele 
orice familie, în ceruri şi pe pământ şi-L rog ca, potrivit 

cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, 
prin Duhul Lui, în omul dinăuntru (Efeseni 3:14-16).

Luni, 13 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

În Numele lui Isus, sunt întărit prin Duhul Sfânt în 
omul dinăuntru cu dunamis, abilitatea divină de a face 
minuni. Astăzi funcţionez cu un Duh de putere, de dragoste, 
de minte sănătoasă, de stăpânire şi de excelenţă, pe măsură 
ce Cuvântul lui Dumnezeu câştigă supremaţia în duhul, 
sufletul şi trupul meu, domnind peste gândurile şi peste 
acţiunile mele, în Numele lui Isus.

Levitic 4-5
Matei 28

Coloseni 1:11; Psalmul 84:7; Coloseni 1:29

dar cumva sunt prea timid pentru a vorbi.” Aceste lucruri 
se întâmplă atunci când duhul tău nu este vitalizat. Când 
acesta este întărit, devii întotdeauna înflăcărat în tot ce are 
legătură cu Dumnezeu. Îţi va face plăcere să te rogi şi să Îl 
lauzi pe Domnul; studierea Cuvântului va deveni o experienţă 
antrenantă pentru tine! Nu îţi va fi greu să vorbeşti cu 
cineva despre Isus, deoarece fiind vitalizat din interior, vei fi 
întotdeauna sus, clocotind pentru Domnul!

Iov 3-4
Faptele Apostolilor 10:1-15
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Unii oameni nu ştiu ce ar trebui să facă astfel încât 
Cuvântul lui Dumnezeu să fie mai eficient în viaţa 

lor. Acelaşi lucru i-a preocupat şi pe unii evrei din vremea 
Domnului Isus, care L-au întrebat la un moment dat: „Ei I-au 
zis: «Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?» 
Isus le-a răspuns: «Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este 
aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El»” (Ioan 
6:28-29).

A crede Cuvântul înseamnă a crede în Isus. El este 
Cuvântul viu. Dovada că Îl crezi este împlinirea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Isus a spus că dacă Îl iubim, păzim poruncile 
Lui; acest lucru înseamnă să împlinim Cuvântul. Acest Cuvânt 
are abilitatea şi posibilitatea de a produce ceea ce spune. 
Iacov, în epistola sa descrie binecuvântarea celui ce aude şi 
împlineşte Cuvântul: „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).

Binecuvântarea constă în împlinirea Cuvântului, nu 
numai în auzirea acestuia. Asigură-te că îi oferi Cuvântului 
un pământ bun în inima ta, deoarece el va produce în mod 
natural rezultate dacă este semănat într-un sol fertil. Ceea ce 
îi garantează eficienţa în viaţa ta este răspunsul tău plin de 
credinţă, adică să acţionezi pe baza Cuvântului auzit. Credinţa 
este răspunsul duhului tău uman la Cuvântul lui Dumnezeu.

Astfel trebuie să îmbini Cuvântul cu credinţă pentru ca 
acesta să aibă efect; trebuie să crezi şi să acţionezi pe baza 
lui. Biblia îi descrie pe unii oameni în viaţa cărora Cuvântul nu 
a fost eficient. Deşi nici un Cuvânt de la Dumnezeu nu este 

Crede şi 
împlineşte 
Cuvântul

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri (Iacov 1:22).

Marți, 14 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai semănat în duhul meu 
Cuvântul Tău, care produce în mine ceea ce promite, pentru 
că eu îl împlinesc. Cu credinţă, smerenie şi bucurie primesc 
Cuvântul Tău pentru mine astăzi şi acţionez pe baza sa, 
pentru a mă zidi şi a mă lansa la următorul nivel de biruinţă 
şi abundenţă, în Numele lui Isus. Amin

Levitic 6-7
Marcu 1:1-20

Iosua 1:8; Iacov 1:22-25

lipsit de putere, oamenii aceia i-au anulat orice efect, pentru 
că nu au întâmpinat cu credinţă Cuvântul auzit: „Căci şi nouă 
ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a 
fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit 
credinţă la cei ce l-au auzit” (Evrei 4:2).

Iov 5-6
Faptele Apostolilor 10:16-31



Autor al mai multor best-seller-uri, Pastorul Chris 
Oyakhilome, în stilul său pătrunzător, împărtăşeşte cu 
tine principii vitale ale rugăciunii eficiente. Acest prim 
volum îţi va pune bazele unei înţelegeri clare privind 
normele diferitelor rugăciuni în diverse situaţii şi cum se 
aplică acestea pentru a obţine rezultatul dorit. 

Când vine vorba de rugăciune nu-ţi poţi permite să 
greşeşti. De aceea trebuie să-ţi deschizi inima pentru 
a primi şi practica înţelegerea divină dezvăluită pentru 
tine în această carte. 

Pentru a comanda sună la:

UK: +44 (0) 1303 27090; 
NIG + 2347030000927-8
SA: +27113260971 

Disponibilă şi în format electronic sau format audio

Email: loveworldbook@believersloveworld.org 

LANSARE DE CARTE ÎN FEBRUARIE!

O nouă carte 
de Păstor Chris

Cum să te rogi 
eficient

VOLUMUL ÎNTÂI

Chris Oyakhilome, PhD
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Unul dintre cele mai mari şi mai încurajatoare 
adevăruri ale Evangheliei care ne-au fost 

comunicate vreodată este acela că în calitate de creştini, noi 
suntem născuţi din nou din Dumnezeu (Ioan 1:13), fiind copiii 
Lui, opera Lui, sau altfel spus o reproducere în miniatură a lui 
Dumnezeu! Tu eşti capodopera Sa creată cu excelenţă. Acest 
lucru ar trebui să stârnească credinţă din inima ta şi să te facă 
să te preţuieşti mai mult. Merită să strigi de bucurie numai 
gândindu-te că Dumnezeu te-a creat şi te-a rânduit la o viaţă 
de rodire şi eficienţă veşnică.

Dumnezeu nu a dat niciodată greş; astfel, faptul că te-a 
născut pe tine înseamnă că eşti deja un succes. Boala, sărăcia, 
neputinţa, moartea şi înfrângerea nu sunt compatibile cu 
viaţa ta; nu fac parte din „ADN-ul tău spiritual.” Dumnezeu 
te-a creat pentru slava Sa, aşadar viaţa ta este spre lauda 
Numelui Său; niciodată să nu te consideri inferior.

Tu eşti slava lui Dumnezeu. Indiferent ce experienţe ai 
avut, crede şi primeşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine 
astăzi. Refuză şi respinge orice descriere ce tinde să prezinte 
altceva. Declară despre tine ceea ce declară şi Dumnezeu. 
El te-a făcut sănătos, victorios, super-inteligent, prosper, 
puternic şi influent! Prin urmare spune: „Da Doamne, sunt 
ceea ce spui Tu că sunt. Sunt sănătos, victorios, super-
inteligent, prosper, puternic şi influent!”

Creat pentru 
slava Sa

Căci noi suntem lucrarea [capodopera] Lui şi am fost 
zidiţi în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru faptele bune 

pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte pentru 
noi [pe cărări potrivite din timp], ca să umblăm în ele 

[trăind viaţa bună pe care El a prestabilit-o şi 
a aranjat-o pentru noi] 

(Efeseni 2:10, Versiunea Amplificată a Bibliei). 

Miercuri, 15 Februarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Viaţa mea este pentru slava lui Dumnezeu! Sunt 
creat să port în mine viaţa veşnică, indestructibilă a lui 
Dumnezeu, de aceea nu pot fi niciodată înfrânt! Umblu în 
sănătate, victorie, belşug şi putere astăzi, pentru că Cel ce 
este mai mare locuieşte în mine!

Levitic 8
Marcu 1:21-45

1 Petru 2:9; Filipeni 4:13; Iacov 1:18

Crede şi continuă să vorbeşti astfel în fiecare zi! Unii 
oameni s-ar putea să spună că te lauzi, dar tu continuă să 
rosteşti cine eşti: eşti ceea ce are Dumnezeu mai bun. El 
te-a născut să fii cununa creaţiei Lui, fiind un fel de pârgă a 
făpturilor Lui, adică tu faci parte din cele dintâi şi cele mai 
bune roade ale făpturilor Sale (Iacov 1:18). Eşti chemat să 
etalezi şi să vesteşti calităţile şi puterile minunate ale Celui 
ce te-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 
2:9)! Tu ai fost creat pentru Gloria Sa şi ai fost făcut desăvârşit 
pentru o viaţă bună!

Iov 7-8
Faptele Apostolilor 10:32-48
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Ideea subliniată în versetul nostru de deschidere 
se referă la natura fără limite a duhului uman. 

Dumnezeu a pus veşnicia în inimile oamenilor pentru ca ei 
să poată avea capacitatea extraordinară de a contempla, 
vizualiza sau vedea. Motivul pentru care Dumnezeu Se poate 
raporta la om şi îl poate învăţa să îşi guverneze lumea este 
pentru că a pus veşnicia în duhul omului. Nu există nici o 
limită de extindere, de avansare şi de capacitate la care 
spiritul uman poate funcţiona.

De exemplu, în Geneză 13:14-15, Domnul i-a spus lui 
Avraam: „…Ridică-ţi ochii şi din locul în care eşti priveşte 
spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; 
căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale 
în veac.” Romani 4:13 ne descoperă că prin credinţă, Avraam 
din locul unde se afla a cuprins întreaga lume cu duhul său 
şi pe această premisă Dumnezeu i-a dăruit toată lumea. 
Aceasta îţi demonstrează faptul că îţi poţi imagina şi cuprinde 
teritorii, oraşe, naţiuni şi chiar lumea întreagă în inima ta prin 
puterea Duhului Sfânt. 

Duhul Sfânt îţi poate deschide capacitatea de 
înţelegere pentru a deveni conştient şi a fi în stare să înţelegi 
binecuvântările minunate pe care Dumnezeu ni le-a pregătit 
să ne bucurăm de ele (1 Corinteni 2:12). Principiul este 
acesta: trebuie să le vezi în interiorul tău întâi – cu inima – cu 
ochii duhului. Este dincolo de percepţia optică a ochilor fizici 
şi chiar şi dincolo de puterea imaginaţiei sufleteşti din mintea 

Priveşte 
cu inima

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima 
lor chiar şi gândul veşniciei (engl. lumea), măcar că omul 
nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea 

pe care a făcut-o Dumnezeu (Eclesiastul 3:11).

Joi, 16 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai luminat ochii minţii 
să înţeleg măreţia incomensurabilă şi inegalabilă a puterii 
Tale care operează în mine! Îţi mulţumesc că mi-ai permis 
accesul la taine nepătrunse, în cunoaşterea adâncă şi intimă 
a fiinţei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 9-10
Marcu 2:1-22

Ioel 2:28

ta. Are legătură cu puterea Duhului Sfânt care te propulsează 
până în tărâmul lui Dumnezeu, acolo unde duhul tău poate 
vedea ceea ce Dumnezeu vrea să vezi şi poate interpreta ceea 
ce îţi arată.

Practică în mod conştient vizualizarea cu inima 
prin meditarea la Cuvânt şi prin contemplarea realităţilor 
Împărăţiei cereşti căreia de fapt îi aparţii. Acest lucru te va 
face un creator de orizonturi şi o adevărată minune pentru 
lumea ta, tocmai datorită abilităţii primite prin Duhul de a 
vedea lucrurile ascunse pentru omul firesc.

Iov 9-10
Faptele Apostolilor 11:1-15
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Versetul de mai sus ne face cunoscută chemarea 
noastră ca slujitori ai adevărurilor eterne. Am fost 

predestinaţi de Dumnezeu să vestim bogăţiile nepătrunse 
ale lui Cristos; trebuie să le vestim Evanghelia tuturor celor 
ce nu li s-a spus despre Isus şi să ajungem la cei la care nu 
a ajuns nimeni. Este o sarcină pentru toţi cei care sunt în 
Cristos; tu ai o misiune pentru lumea ta. Ai fost însărcinat 
cu responsabilitatea de a aduce soluţiile vieţii şi puterii 
manifestate a lui Dumnezeu pentru cei pierduţi şi suferinzi 
din lume. Domnul ştie că ai nevoie de curaj pentru a realiza 
acest lucru şi de aceea ţi-a dăruit preţiosul Său Duh Sfânt să 
te întărească şi să te împuternicească în lucrare.

Ca să fii un martor eficace pentru Cristos ai nevoie 
de îndrăzneala Duhului într-o măsură tot mai mare. Aceasta 
îmi aminteşte de însărcinarea pe care Domnul i-a dat-o 
lui Iosua atunci când era pe cale să intre în lucrare; El i-a 
spus: „Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te” (Iosua 1:7). 
Curajul este abilitatea de a face faţa pericolului fără teamă. 
De asemenea, este voinţa şi abilitatea de a rămâne ferm pe 
poziţie pentru o cauză dreaptă în ciuda oricărei ostilităţi. 
Aşadar, fiind curajos pentru Evanghelie înseamnă a fi gata 
de a face ceea ce este bine şi necesar pentru răspândirea 
Evangheliei, în pofida opoziţiei.

Astăzi este nevoie în slujire de oameni curajoşi, 
care să-şi afirme deschis credinţa în Cristos, indiferent de 
ostilitate. Domnul Isus, apostolii şi Biserica primară au rămas 
neclintiţi pentru Evanghelie în ciuda oricărei opoziţii. Ei nu au 
renunţat. Au rezistat în faţa tuturor tiraniilor din vremea lor, 

Fii curajos pentru 
Evanghelie

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, 
mi-a fost dat harul acesta să le vestesc Neamurilor 

bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos (Efeseni 3:8).

Vineri, 17 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru ocazia pe care mi-
ai dat-o să vestesc bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos şi 
să le aduc viaţă celor din lumea mea, prin Evanghelie. Îţi 
mulţumesc că m-ai împuternicit pentru această lucrare 
glorioasă pe care mă bucur să o duc la îndeplinire şi astăzi 
prin puterea Duhului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 11-12
Marcu 2:23-3:12

Matei 28:19; 2 Corinteni 3:5-6

fiind gata oricând să-şi dea viaţa pentru Evanghelie. Această 
îndrăzneală plină de pasiune de a aduce viaţă, de a-i întări pe 
alţii, de a-i aduce din sclavia întunericului spiritual în lumina 
lui Dumnezeu, ar trebui să te inspire în vestirea Evangheliei.

Trebuie să ai această motivaţie de a face cunoscută 
Evanghelia cu orice preţ. Aceasta este starea de spirit care te 
face să realizezi orice pentru răspândirea Evangheliei lui Isus 
Cristos şi aceasta este cea mai mare cauză pentru care merită 
să trăieşti.

Iov 11-12
Faptele Apostolilor 11:16-30
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În calitate de creştini, noi trăim prin Cuvânt, deoarece 
suntem născuţi din Cuvânt (1 Petru 1:23). Întreaga 

creaţie a luat fiinţă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: 
„La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi 
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). El ne spune că toate 
lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut, nu 
a fost făcut fără El. Domnul ţine toate lucrurile cu Cuvântul 
puterii Lui (Evrei 1:3). Cu alte cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu 
susţine toate lucrurile.

Obârşia ta este Cuvântul lui Dumnezeu şi singurul 
material pe care Dumnezeu ţi l-a dat pentru a-ţi zidi sufletul 
este Cuvântul Său. Nu există speranţă pentru cei ce ignoră 
Cuvântul. Umblarea prin Cuvânt, trăirea sa este calea către un 
progres remarcabil. Biblia spune în Proverbe 13:13 (Versiunea 
Amplificată): „Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se 
pierde, dar cine [cu reverenţă] se teme şi respectă porunca 
[lui Dumnezeu] este răsplătit.”

A trăi în contradicţie cu Cuvântul înseamnă să te 
programezi pentru eşec. Trebuie să îţi deschizi inima pentru 
Cuvânt. Primeşte-l cu râvnă şi trăieşte prin el: „De aceea 
lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi 
primiţi cu smerenie [blând, modest] Cuvântul sădit în voi [în 
inimile voastre], care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21, 
Versiunea Amplificată).

Ori de câte ori ai ocazia să auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
concentrează-ţi atenţia şi entuziasmul şi aplică-l personal. 
Pune Cuvântul Său la încercare în viaţa ta. El ne-a spus să Îl 

Calea către 
un progres 
remarcabil

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 

(Faptele Apostolilor 20:32).

Sâmbătă, 18 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Umblu în realitatea moştenirii mele divine în 
Cristos, deoarece Cuvântul acţionează în mine! Nu sunt 
doar ascultător al Cuvântului ci şi împlinitor, prin urmare, 
credinţa mea produce rezultate şi înţelepciunea, cunoştinţa 
şi abilitatea Duhului se manifestă prin mine, în Numele lui 
Isus. Amin

Levitic 13-14
Marcu 3:13-35

Isaia 55:10

punem la încercare cu darurile şi cu zeciuielile (Maleahi 3:10). 
Pune Cuvântul în aplicare şi va produce schimbări importante 
în viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu este materialul Lui pentru 
construirea vieţii tale şi pentru stabilirea ta pe calea creşterii 
şi a victoriei remarcabile.

Iov 13-14
Faptele Apostolilor 12:1-14
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Ignorarea instrucţiunilor lui Dumnezeu s-ar putea să 
blocheze ungerea din viaţa unui om. De exemplu, cu 

o anumită ocazie, un proroc din Iuda i-a profeţit împăratului 
Ieroboam. Profeţia l-a ofensat pe împărat care, arătând 
spre profet, a ordonat ca acesta să fie omorât. Dar imediat 
mâna regelui a paralizat. Îngrozit, el i-a spus atunci omului lui 
Dumnezeu: „«Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-I 
să-mi pot trage mâna înapoi.» Omul lui Dumnezeu s-a rugat 
Domnului şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care 
s-a făcut sănătoasă ca mai înainte” (1 Împăraţi 13:6).

Citind însă întreaga relatare consemnată în 1 Împăraţi 
13, învăţăm o mare lecţie spirituală. Aceluiaşi profet Dumnezeu 
i-a poruncit să nu mănânce pâine, să nu bea apă şi să nu se 
întoarcă pe acelaşi drum pe care intrase în cetate. Profetul 
a confirmat acest lucru atunci când împăratul Ieroboam l-a 
invitat să intre în palat sau să-l răsplătească pentru că se 
rugase pentru mâna sa şi a refuzat oferta (1 Împăraţi 13:9). 
Cu toate acestea, la invitaţia altui „profet senior,” care nu 
voia decât să-l înşele, acest om al lui Dumnezeu a intrat să 
mănânce pâine şi să bea apă, nesocotind astfel instrucţiunea 
pe care o primise de la Domnul (1 Împăraţi 13:19).

Biblia consemnează că atunci când a plecat la drum, 
„a fost întâlnit pe drum de un leu, care l-a omorât. Trupul lui 
mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el, şi leul 
stătea şi el lângă trup” (1 Împăraţi 13:24). Aceeaşi ungere 
care l-a protejat pe profet de furia împăratului Ieroboam 

Protejează 
ungerea

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El 
rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, 

după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile 
şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, 

după cum v-a învăţat ea (1 Ioan 2:27).

Duminică, 19 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că eşti un proiectant 
perfect în care pot avea toată încrederea. Îţi mulţumesc 
pentru chemarea şi ungerea pentru fapte bune pregătite 
mai dinainte pentru mine. Binecuvântatule Duh Sfânt, Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai împuternicit şi mi-ai dat harul de 
a realiza lucruri dincolo de capacitatea umană, în Numele 
lui Isus. Amin.

Levitic 15
Marcu 4:1-20

1 Împăraţi 13:1-34

ar fi putut să-l protejeze şi de fiara sălbatică, dar nu s-a mai 
întâmplat aşa, deoarece proorocul nu a protejat ungerea. 
A fost vina lui Dumnezeu? Nu! Dumnezeu ne-a dat deja 
principiul; El a spus în Eclesiastul 10:8: „…cine surpă un zid va 
fi muşcat de un şarpe.” Profetul a încălcat limita de protecţie 
prin neascultarea de instrucţiunile lui Dumnezeu.

Dumnezeu doreşte întotdeauna ce este cel mai bine 
pentru tine; niciodată nu îţi va da o sarcină fără a Se asigura 
că ai tot ceea ce este nevoie pentru a o duce la îndeplinire. El 
este bun; este cel mai bun proiectant pe care te poţi baza, dar 
îţi cere să protejezi ungerea pentru a fi consacrat pe deplin în 
viaţa şi în lucrarea ta.

Iov 15-16
Faptele Apostolilor 12:15-25
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Nu este responsabilitatea lui Dumnezeu să te ajute 
să fii mereu bucuros. Partea Sa a fost să toarne 

bucuria Lui în duhul tău. Fiind născut din nou, ai fost adus 
într-o viaţă de bucurie fără sfârşit. Bucuria este inerentă în 
duhul tău; tot ceea ce trebuie să faci e să o laşi să se manifeste. 
Biblia spune în Romani 14:17: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie 
în Duhul Sfânt.” Există anumite trăsături specifice duhului 
uman recreat şi una dintre ele este bucuria; dar depinde de 
tine dacă trăieşti bucuros întotdeauna. 

Dumnezeu nu te va face astăzi mai bucuros decât a 
făcut-o atunci te-ai născut din nou. De asemenea, nimeni din 
această lume nu e responsabil să te facă pe tine fericit; această 
sarcină îţi revine numai ţie. Aşadar, dacă trăieşti cu bucurie 
sau nu este de fapt alegerea ta. Alege să fii bucuros; merită 
din plin! Biblia vorbeşte despre efectul curativ şi terapeutic 
al unei inimi pline de bucurie: „O inimă veselă este un bun 
leac” (Proverbe 17:22). Oamenii bucuroşi şi fericiţi cu greu se 
îmbolnăvesc vreodată.

Poate spui: „Sunt bucuros, însă nu mă exteriorizez!” 
Nu. Bucuria are expresii. Nu poţi spune că eşti bucuros 
fără să exprimi acest lucru. Iacov 5:13 ne confirmă aceasta: 
„Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă!” 
Bucuria nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în jurul 
tău; nu are nimic de-a face cu ceea ce alţii au spus sau au 
făcut împotriva ta. De asemenea, nu are nimic de-a face cu 
experienţele tale. Poţi fi bucuros în mijlocul necazului, exact 
aşa cum erau Pavel şi Sila atunci când erau închişi (Faptele 

A trăi cu bucurie 
este o alegere

Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt 
bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta 

(Psalmul 16:11).

Luni, 20 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, inima mea este plină astăzi cu bucuria 
şi veselia Duhului Sfânt. Mă voi bucura şi astăzi în Duhul 
Sfânt cu o bucurie negrăită şi strălucită, indiferent de 
circumstanţele şi situaţiile cu care m-aş confrunta, în 
Numele lui Isus. Amin.

Levitic 16-18
Marcu 4:21-41

Isaia 12:3; Filipeni 3:3; Filipeni 4:4

apostolilor 16:25).
Biblia spune că bucuria Domnului este tăria ta (Neemia 

8:10). Atunci când eşti bucuros, eşti întărit. Dacă ai impresia 
că eşti slab, reţeta pentru revigorare este bucuria Domnului. 
Bucuria Domnului nu vine pentru că cineva ţi-a spus ceva 
distractiv; este spirituală. Apostolul Petru spune în 1 Petru 
1:8 „…vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită.” Dacă 
vreodată te simţi deprimat, abandonat sau neglijat, poţi 
activa imediat bucuria din interior. Când bucuria ţâşneşte din 
tine ca un izvor (Isaia 12:3), eşti întărit dinăuntru în afară de 
Domnul prin Duhul Sfânt care trăieşte şi acţionează în tine. 

Iov 17-18
Faptele Apostolilor 13:1-15
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Biblia ne vorbeşte despre un om, numit Iair, a cărui 
fiică era grav bolnavă, pe moarte. În starea sa de 

îngrijorare şi de tulburare, cineva l-a sfătuit să-L abordeze 
pe Domnul, ceea ce a şi făcut: „Atunci a venit unul dintre 
fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a 
aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte 
stăruitoare: «Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino 
de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să 
trăiască.» Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea 
mult norod şi-L îmbulzea” (Marcu 5:22-24).

În drum spre casa fruntaşului, a ajuns la ei vestea că fata 
deja murise, aşadar nu mai era cazul ca Iair să-L deranjeze pe 
Domnul. Dar Biblia spune: „Dar Isus, fără să ţină seamă de 
cuvintele acestea, i-a zis fruntaşului sinagogii: «Nu te teme, 
crede numai»” (Marcu 5:36). Ce mângâiere! Domnul voia 
ca Iair să nu se lase cuprins de frică şi să refuze să privească 
lucrurile dintr-o perspectivă greşită. Acelaşi lucru ţi-l spune şi 
ţie astăzi. 

Poate te-ai întrebat ce să faci cu privire la o anumită 
situaţie, care pare că a sfidat orice soluţie. Refuză să te 
temi! Crede numai! Refuză să fii copleşit de imensitatea 
provocării. Ci mai degrabă crede în abilitatea Duhului Sfânt 
de a te scoate biruitor. A crede înseamnă a fi într-o stare de 
anticipaţie, de unde tu vezi în duhul tău un rezultat pozitiv în 
fiecare situaţie. Atunci când primeşti veşti descurajante, nu 
dispera şi nu renunţa. Crede numai! Aceasta înseamnă să nu 
te laşi pradă fricii şi să refuzi să te îndoieşti. Vizualizează doar 
rezultate pozitive. 

Refuză 
perspectiva 

greşită!

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

Marți, 21 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru încurajarea pe care 
mi-ai dat-o prin Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai 
dăruit toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru 
ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiu tare în nădejde, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Levitic 19-21
Marcu 5:1-20

Evrei 11:6

Atunci când ţi se pare că viaţa este întunecată şi că 
totul ameninţă să se prăbuşească în jurul tău, ţine capul 
sus şi declară: „Nu sunt o victimă, ci un învingător, în Cristos 
Isus!” Nu lăsa ca inima ta să se tulbure cu necredinţă, frică, 
sau îndoială şi continuă să proclami cu credinţă că eşti mai 
mult decât biruitor.

Iov 19-20
Faptele Apostolilor 13:16-30



Este cunoscut faptul că tinerii sunt liderii de 
mâine. De aceea, a influenţa în mod pozitiv viaţa 
unui tânăr astăzi poate însemna pe termen lung a 
salva viitorul unei societăţi şi al unei naţiuni. 

Prin Conferinţe de Tineret speciale, organizate 
cu scopul de a motiva tinerii să se îndrepte spre 
un viitor mai luminos şi mai măreţ, pastorul Chris 
a aprins un foc în tânăra generaţie, inspirându-i şi 
poziţionându-i pe participanţi să fie un catalizator 
pentru o revoluţie pozitivă în lumea de astăzi. 
Organizarea unor asemenea conferinţe, în număr de 
cinci în ultimii patru ani, s-a dovedit a fi o călătorie 
din slavă în slavă.

În acest trimestru, o nouă Conferinţă de 
Tineret este programată să aibă loc în Lagos, Nigeria. 
Întâlnirea va fi cu siguranţă una foarte importantă, 
tineri din lumea întreagă urmând a primi cuvinte din 
Duhul lui Dumnezeu care îi vor propulsa înainte şi în 
sus spre succes. Participaţi şi voi! 

Mai multe detalii în curând!

CONFERINŢA DE TINERET 2012



NOTE
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Cineva a spus odată: „De câte ori vreau să mă rog, 
simt că mi-e greu. Cum mă eliberez de aceasta?” 

Este ca şi cum cineva ar refuza să mănânce. Dacă nu mănânci, 
vei pierde din greutate şi vei deveni subnutrit. Situaţia se va 
schimba atunci când vei alege cu înţelepciune să mănânci 
corect. La fel este şi cu rugăciunea. Când nu simţi să te rogi, 
atunci ar trebui să decizi te rogi. Ţine minte, Dumnezeu ţi-a 
dat puterea de a alege, aşa că tu ai puterea să alegi şi să-
ţi exerciţi înţelepciunea, acţionând pe baza conştientizării 
importanţei rugăciunii. 

Acest tip de înţelepciune este o forţă. Este mai mult 
decât o abilitate. Poţi avea abilitatea de a face un anumit 
lucru şi totuşi să nu-l faci. Dar adevărata înţelepciune constă 
în a şti ceea ce trebuie să faci şi totodată în a face acel 
lucru. Lasă această înţelepciune să acţioneze mereu în tine, 
determinându-te să faci ce este corect, cum ar fi de pildă 
alegerea de a te ruga. Rugăciunea este una dintre lucrările 
vieţii tale, iar cel mai bun mod de a învăţa să te rogi este 
acela de a practica rugăciunea. Antrenează-te să faci aceasta, 
indiferent dacă simţi sau nu. În Luca 18:1, Biblia spune: 
„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage 
necurmat şi să nu se lase.” Isus nu a vrut să le arate că „ar 
trebui să se roage atunci când simt.” Tu ai puterea de a decide 
ce vrei să faci, aşa că alege să te rogi. Să luăm, de exemplu, 
îndemnul lui Pavel către Timotei: „propovăduieşte Cuvântul, 
stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura” (2 Timotei 4:2). 
Aici, Duhul lui Dumnezeu ne învaţă ceva important şi anume 

Alege să te rogi!

Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice 
spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli 

(1 Timotei 2:8).

Miercuri, 22 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru beneficiul şi 
privilegiul de a mă ruga. Sunt entuziasmat că Tu mă auzi şi 
îmi răspunzi mereu când mă rog. Declar că harul Domnului 
Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului 
Sfânt rămân cu mine astăzi şi în veci, în Numele lui Isus. 
Amin.

Levitic 22-23
Marcu 5:21-43

Efeseni 6:18; Fapte 3:1

că, indiferent dacă simţim sau nu, în orice vreme, trebuie 
să stăruim asupra Cuvântului şi să-l vestim. La fel este şi cu 
rugăciunea: te rogi la timp şi nelatimp. 

Ca să te rogi, nu ai nevoie de un anumit loc special. 
Te poţi ruga oriunde, în orice poziţie doreşti. Nu trebuie 
neapărat să ai un loc în care să îngenunchezi, sau un loc 
suficient de înalt ca să poţi ridica mâinile, sau un loc în care 
să poţi striga. Te poţi ruga cât de tare sau câte de încet vrei. 
Te poţi ruga stând jos, întins, în genunchi – în orice poziţie. 
Important este să te rogi. Aşa că nu ai nici o scuză ca să nu 
te rogi. Decide să te rogi mereu, oriunde, iar Dumnezeu te va 
asculta şi îţi va răspunde.

Iov 21-22
Faptele Apostolilor 13:31-45
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Pasajul biblic din 1 Împăraţi 17 ne relatează cum 
prorocul Ilie a mers într-o zi la regele Ahab şi i-a 

spus: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor 
sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât 
după cuvântul meu” (1 Împăraţi 17:1). Acest verset ne 
descoperă ceva uimitor referitor la Ilie: curajul credinţei sale. 
Dar, până nu studiezi acest pasaj în context, nu poţi înţelege 
situaţia şi nici nu poţi aprecia importanţa a ceea ce Ilie a făcut. 

1 Împăraţi 17 nu precizează că Ilie s-a rugat sau că 
s-a consultat cu Dumnezeu înainte să meargă la Ahab şi să-i 
transmită mesajul despre secetă. Ci, mai degrabă, impresia 
pe care ne-o lasă textul este aceea că Ilie a proclamat prin 
credinţă că nu va fi ploaie, după care a ieşit din palat. Dar 
nu este aşa! Este adevărat, el a rostit un cuvânt al credinţei, 
dar relatarea lui Iacov ne spune că era ceva în spatele acelui 
cuvânt al credinţei. 

Iacov 5:17 spune: „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.” Înainte ca Ilie 
să vină şi să rostească acel cuvânt al credinţei în faţa lui Ahab, 
Ilie deja vorbise cu Domnul, în cămăruţa lui. În plus, era în 
afara jurisdicţiei legale a lui Ilie să interzică sau să permită 
să plouă. Acest domeniu Îi aparţine exclusiv lui Dumnezeu. 
Prin urmare, tot ce a putut Ilie să facă a fost să se roage cu 
sinceritate, din inimă, în mod continuu, iar aceasta i-a făcut 
accesibilă o putere imensă care a acţionat conform cererii lui.

Unii au pierdut din vedere acest punct. Ei spun: 
„Am mărturisit. Am făcut o proclamaţie a cuvântului, dar 

Proclamaţii 
eficiente

Rugăciunea sinceră [din inimă, neîntreruptă] a omului 
neprihănit face accesibilă o putere imensă [dinamică în 
acţiune] (Iacov 5:16b, versiunea Amplificată a Bibliei).

Joi, 23 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul credinţei este în inima şi în gura mea astăzi 
şi eu îl rostesc prin puterea Duhului Sfânt care acţionează în 
mine şi cu care am o părtăşie continuă. Schimbări marcante 
au loc în viaţa mea, pe măsură ce eliberez cuvintele inspirate 
de Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin. 

Levitic 24 
Marcu 6:1-29

1 Corinteni 14:4; Marcu 11:23; Efeseni 5:18-20

nu s-a schimbat nimic.” Să fiţi siguri de un lucru: credinţa 
funcţionează întotdeauna. Dar înainte de a face o proclamaţie 
publică a credinţei, trebuie să discuţi în particular cu Domnul. 
Acest lucru este important mai ales dacă ai de-a face cu un 
caz care este în afara jurisdicţiei tale personale. Isus S-a rugat 
de multe ori în felul acesta, iar puterea lui Dumnezeu era 
disponibilă mereu în timpul lucrării Sale pământeşti. 

Cheia este să fii mereu plin de Duhul Sfânt. Aceasta 
va face ca proclamaţiile tale de credinţă să fie mereu 
eficiente: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi 
aduceţi-I din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 5:18-19).

Iov 23-24
Faptele Apostolilor 13:46-52
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Duhul Sfânt este Ghidul tău, pentru a te ajuta să 
navighezi în situaţiile întâlnite în viaţă. Isaia 30:21 

spune: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: 
«Iată drumul, mergeţi pe el,» când veţi voi să vă mai abateţi 
la dreapta sau la stânga.” Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt 
în viaţa ta.

Mulţi astăzi bâjbâie în întuneric, fără nici cea mai 
vagă idee cu privire la ce ar trebui să facă pentru a se bucura 
de moştenirea glorioasă în Cristos. Situaţia lor nefericită 
se datorează ignoranţei faţă de Scripturi şi eşecului în a 
recunoaşte şi a urma călăuzirea Duhului Sfânt în viaţa lor. 
Duhul Sfânt este cheia unei vieţi pline de succes. El este 
Acela care merge cu tine, ajutându-te nu doar să îţi descoperi 
moştenirea pe care o ai în Cristos, ci şi să umbli în ea. 

Cel mai mare lucru pe care ai putea să-l înveţi în 
această lume este acela de a te preda Duhului Sfânt, de a 
fi condus de El. Numai El te poate conduce în moştenirea 
ta – care înseamnă să locuieşti în vindecare, în victorie şi în 
belşug! Există un loc rezervat pentru tine în Dumnezeu; un 
loc de împlinire şi glorie; un loc unde ai stăpânire asupra 
bolii, asupra sărăciei şi nevoii. Acolo locuiesc eu! Este un loc 
unde eşecul nu este cunoscut, înfrângerea nu este posibilă 
şi moartea este înfrântă. Este moştenirea noastră în Cristos 
Isus, locul unde propăşim în viaţa din belşug şi unde toate 
nevoile noastre sunt împlinite potrivit cu bogăţia Sa în slavă.

Ghidul sigur!

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni 
le-a dat Dumnezeu prin harul Său (1 Corinteni 2:12).

Vineri, 24 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea 
şi direcţia în viaţă pe care am primit-o de la Tine astăzi. 
Inima mea şi mintea mea sunt atente la Tine, pentru a 
primi instrucţiuni şi pentru a fi condus pe calea biruinţei, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Levitic 25
Marcu 6:30-56

1 Ioan 2:27

Iov 25-26
Faptele Apostolilor 14:1-10
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A trăi o viaţă de biruinţă în Cristos depinde de 
înţelegerea ta asupra uniunii vitale cu Cristos. 

Mulţi creştini sunt dezinformaţi cu privire la această 
extraordinară relaţie pe care o avem cu Domnul astăzi, în 
Noul Testament; este vorba despre o comuniune vitală; o 
unitate inseparabilă. Suntem mai mult decât urmaşii, robii, 
prietenii sau ambasadorii lui Cristos. Noi suntem Trupul Lui. 
Suntem membrele Trupului Său, carne din carnea Lui şi os din 
oasele Sale (Efeseni 5:30).

În Ioan 15:5, Isus S-a referit la uniunea noastră cu 
El, atunci când a zis: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” 
Aceasta înseamnă că tu ai aceeaşi viaţă cu Isus, pentru că 
viaţa vine prin viţă, în mlădiţe. 

Din acest motiv, Cuvântul spune: „Nu ştiţi că trupurile 
voastre sunt mădulare ale lui Cristos?” (1 Corinteni 6:15) şi 
„Voi sunteţi trupul lui Cristos, şi fiecare, în parte, mădularele 
lui” (1 Corinteni 12:27). 

Moartea şi învierea lui Isus au deschis drumul pentru o 
nouă relaţie cu Tatăl. Când ai primit mântuirea, tu ai fost adus 
în această uniune vitală, făcându-te părtaş naturii Sale divine 
(2 Petru 1:4). Prin această uniune, conştientizezi paternitatea 
lui Dumnezeu, făcând parte din clasa  făpturilor noi (Iacov 
1:18) ale lui Dumnezeu. 

Dacă eşti născut din nou, tu eşti născut din Dumnezeu 
(Ioan 1:13), din sămânţa Lui nepieritoare, prin Cuvântul Său 
(1 Petru 1:23). Rămâi ferm pe poziţie, în Cristos, pentru că 

O uniune vitală!

„Nu mă ţine,” i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la 
Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă 

sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17).

Sâmbătă, 25 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Scump Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
făcut părtaş naturii Tale divine! Mă bucur şi Te laud pentru 
această unitate inseparabilă, de care mi-ai făcut parte şi 
pentru viaţa veşnică, care este în mine ca rezultat al acestei 
uniuni vitale. Progresez şi excelez în viaţă şi astăzi, pe măsură 
ce gloria Ta este revelată în mine, în Numele lui Isus. Amin! 

Levitic 26-27
Marcu 7:1-23

1 Corinteni 12:13; Efeseni 5:30

Lui Îi place să Se identifice cu tine şi te-a adus în unitate şi în 
părtăşie cu Tatăl şi cu El (1 Ioan 1:3). El este în tine şi tu eşti în 
El. Ce uniune glorioasă!

Iov 27-28
Faptele Apostolilor 14:11-28
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Ar fi neînţelept să crezi că, datorită faptului că ai pus 
în aplicare Cuvântul Domnului şi ai experimentat 

un miracol de vindecare în trupul tău, simptomele bolii nu 
mai pot apărea niciodată. Însă, indiferent dacă apar sau nu, 
aceasta nu are importanţă, pentru că ele sunt deşertăciuni 
mincinoase, nişte idoli deşerţi, un miraj. 

Bineînţeles că Satan nu se va bucura de minunea pe 
care tu ai experimentat-o şi nu te aştepta să te felicite pentru 
aceasta şi să spună: „Nu mă voi mai întoarce.” El va arunca 
simptomele spre tine, pentru a-ţi zdruncina credinţa, pentru 
ca apoi să ajungi să te îndoieşti de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu 
ceda în faţa uneltirilor lui. Rămâi ferm pe poziţie, în credinţă. 
Aminteşte-ţi de Petru, care a fost pe punctul de a se îneca în 
marea învolburată, tocmai pentru că şi-a întors privirea de la 
Domnul către valuri şi astfel a fost copleşit de frică. 

În loc să te concentrezi asupra simptomelor unei 
boli care nu mai este în trupul tău, concentrează-te asupra 
Cuvântului. Menţine-ţi mărturia şi continuă să declari 
sănătatea ta. Este o luptă a credinţei, în care trebuie să alungi 
minciunile şi planurile înşelătoare ale celui rău, folosind 
proclamaţii de credinţă. 

Ca şi Isus, învaţă să foloseşti Cuvântul împotriva lui 
Satan. Imediat după ce Dumnezeu a mărturisit despre Isus: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea” 
(Matei 3:17), Biblia consemnează în continuare: „Atunci Isus 
a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul” 

Simptomele sunt 
deşertăciuni 
mincinoase!

Cei ce se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea 
de la ei (Iona 2:8). În versiunea King James a Scripturii, 

acest verset este tradus astfel: „Cei ce iau în considerare 
deşertăciunile mincinoase renunţă la propria lor 

îndurare.” 

Duminică, 26 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată drag, Îţi mulţumesc pentru victoria glorioasă 
pe care mi-ai oferit-o în Cristos Isus, plasându-mă mult 
deasupra capcanelor şi maşinaţiilor vrăjmaşului. Îmi 
pun încrederea absolută în Cuvântul Tău, care poate să 
mă păstreze continuu în biruinţă şi refuz să accept orice 
deşertăciuni mincinoase, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 1-2
Marcu 7:24-8:13

2 Corinteni 4:18

(Matei 4:1). Satan I-a spus lui Isus: „Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini” 
(Matei 4:3). El L-a ispitit pe Isus, punând la îndoială lucrul pe 
care Dumnezeu abia îl declarase. 

Încarcă-ţi duhul cu Scriptura, aşa încât indiferent dacă 
simptomele se întorc sau nu, tu să fii de neclintit. Astfel vei 
rămâne mereu în biruinţă. Cât timp porţi Cuvântul în duhul 
tău, indiferent ce ar veni împotriva ta, vei trăi mereu în 
biruinţă.

Iov 29-30 
Faptele Apostolilor 15:1-15
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Dacă eşti născut din nou şi dacă ai primit Duhul 
Sfânt, nici o boală, afecţiune sau infirmitate nu 

ar trebui să aibă puterea să stea în trupul tău. Aceasta este 
realitatea şi este important ca tu să o accepţi. Duhul Sfânt 
este Dătătorul de viaţă. El este Cheia fiecărei binecuvântări 
şi cheia vieţii pe Pământ. Biblia spune în Psalmul 104:30 
(CEV, Versiunea în Limba Engleză Contemporană, n.tr.) că 
Dumnezeu a creat toate lucrurile şi a dat viaţă pământului 
prin Duhul Sfânt.

Când Duhul Sfânt, Dătătorul de viaţă, locuieşte în 
tine, El dă viaţă trupului tău fizic. Chiar dacă trupul tău este 
paralizat, prezenţa Duhului Sfânt în tine te va restaura la 
sănătate perfectă! Biblia spune că, dacă Cristos este în tine, 
chiar dacă trupul este frânt datorită bolii şi afecţiunilor, Duhul 
îi dă viaţă, din pricina neprihănirii (Romani 8:10). Dacă apare 
o afecţiune în trupul tău şi nu are cine să se roage pentru tine, 
nu dispera. Ci pur şi simplu ieşi din acea stare de boală în care 
te afli, conştientizând că Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus 
din morţi locuieşte în tine şi activând prin credinţă puterea 
Sa de a revitaliza orice zonă moartă din trupul tău (Romani 
8:11). 

Duhul Sfânt este Duhul Vieţii (Romani 8:2). El nu numai 
că dă viaţă trupului tău, El dă viaţă şi fiecărei zone din viaţa ta 
– fie că e vorba despre locul de muncă, despre facultate, sau 
despre familie. De asemenea, El te face şi pe tine un dătător 
de viaţă. El alungă uscăciunea şi aduce înflorire şi rodire 
oriunde ajungi. Duhul Sfânt este Cel care dă putere cuvintelor 
tale, astfel încât atunci când le rosteşti, se împlinesc. El te 
pune în fruntea colegilor tăi, făcând ca ochii tăi să vadă ceea 

Duhul Sfânt: 
cheia fiecărei 
binecuvântări

Duhul este Cel ce dă viaţă [El este Dătătorul de viaţă]... 
(Ioan 6:63, Versiunea Amplificată a Bibliei).

Luni, 27 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Puterea mea este înnoită astăzi şi întreaga mea fiinţă 
este revigorată, pentru că Acelaşi Duh, care L-a înviat pe 
Isus din morţi, locuieşte în mine, iar eu sunt conştient de 
prezenţa Lui în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 3-4
Marcu 8:14-26

Romani 8:10-11

ce ei nu văd şi îţi unge mâinile, aşa încât tot ce atingi tu să fie 
binecuvântat. 

Este nădejde pentru lume, pentru că Duhul Sfânt 
locuieşte în tine şi, prin tine, El poate răspândi viaţă din belşug. 
Tu eşti mâna Lui întinsă, prin care El vrea să-i binecuvânteze 
pe cei din jurul tău.

Iov 31-32
Faptele Apostolilor 15:16-30
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Vechiul Testament consemnează că în pofida 
extraordinarelor minuni pe care Dumnezeu le-a 

făcut printre copii lui Israel, ei au rătăcit în pustiu timp de 40 
de ani până când o întreagă generaţie a pierit. Evrei 4:2 ne 
relatează ce s-a întâmplat: „Căci şi nouă ni s-a adus o veste 
bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, 
nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce 
l-au auzit.” Cu toate că ei au auzit Cuvântul lui Dumnezeu şi 
au fost martori la nişte minuni uluitoare, ei au refuzat să fie 
influenţaţi, mişcaţi, sau călăuziţi de el. Ei au pus la îndoială 
Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul nu a putut produce 
rezultate în vieţile lor.

Luca 5 ne prezintă cazul lui Petru, un pescar 
profesionist, care, după o incursiune de pescuit eşuată, şi-a 
oferit corabia drept amvon pentru Isus, ca să înveţe mulţimile 
de oameni. Când Isus a încheiat predica, i-a spus lui Petru să-
şi arunce din nou mrejele în apă. Vreau să observaţi răspunsul 
lui Petru: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am 
prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Luca 
5:5). Chiar dacă instrucţiunea lui Isus era opusă experienţei 
îndelungate a lui Petru ca şi pescar, limbajul lui arăta că a 
recunoscut puterea şi eficienţa Cuvântului. Să observăm din 
nou răspunsul: „dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” 
(Luca 5:5). 

Rezultatul credinţei lui Petru a fost o captură uriaşă de 
peşte, punând la încercare rezistenţa năvodului, încât a fost 

Fii inspirat de 
Cuvânt

Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor 
Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la 
nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit 

(Evrei 4:2).

Marți, 28 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Binecuvântările şi minunile de care am nevoie în 
viaţa mea sunt în Cuvânt. Prin urmare, eu apelez la Cuvânt. 
Ochii şi inima mea sunt mereu în alertă pentru a recunoaşte 
fiecare ocazie de a-mi demonstra credinţa în Cuvântul 
infailibil al Domnului. Eu sunt un împlinitor al Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aleluia.

Numeri 5
Marcu 8:27-38

Romani 10:17; Evrei 11:1-2

nevoie ca Petru să cheme ajutorul colegilor săi de lucru (Luca 
5:6-7). Acei peşti au ajuns în plasa lui Petru prin Cuvântul 
Stăpânului. Cuvântul este de încredere şi te poţi baza pe El. 
În Luca 21:33, Isus a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece.” 

Cuvântul lui Dumnezeu este realitatea absolută şi poţi 
avea încredere deplină în El. Lasă-l astăzi să te motiveze. Nu 
pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu şi nu-L negocia, ci 
crede-L şi acţionează pe baza Lui.

Iov 33-34
Faptele Apostolilor 15:31-41



Şcoala Internaţională de Misiune (ISM), cu 
pastorul Chris, este un loc de pregătire a liderilor 
şi slujitorilor care vor să devină mai eficienţi în 
vestirea Evangheliei lui Isus Cristos. Mii de slujitori 
au absolvit ISM, după ce au urmat cursurile 
special realizate pentru a împlini nevoile de slujire 
a fiecărui student şi slujitor.

ISM organizează sesiuni periodice în Africa de 
Sud, iar următoarea este programată în sezonul 
de toamnă, în luna martie. Sesiunea promite 
a fi şi de data aceasta profundă, înălţătoare, 
transformatoare.

Pentru înscrieri la sesiunea de toamnă a ISM, 
vizitaţi www.christembassy-ism.org.

Pentru înscrieri, vă rugăm apelaţi numerele de 
telefon:

+27 11 326 2467 +44 130 270 970 +1 416 746 5080 
+27 11 787 2350 +94 719 147 575 +1 972 255 1787 

sau trimiteţi un e-mail la: info@healing-school.org

ŞCOALA 
INTERNAŢIONALĂ 

DE MISIUNE

SESIUNEA 2012 
CU PASTORUL CHRIS
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Unii oameni caută locuri speciale pentru a se ruga, 
atunci când trebuie să se roage pentru lucruri 

importante. În astfel de momente, ei spun că „merg pe 
munte,” pentru a se întâlni cu Dumnezeu, aşa cum reveneau 
copiii lui Israel, în mod regulat, în locurile în care Îi construiseră 
un altar. 

Ca şi făpturi noi, nu trebuie să urmăm o astfel de 
rutină pentru părtăşia cu Domnul, pentru că noi suntem 
altarul Lui şi El locuieşte în noi. 1 Corinteni 6:19 spune: „Nu 
ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt?” Cuvântul 
„templu” ar mai putea fi tradus şi prin „casă,” dar Pavel a ales 
să folosească termenul „templu,” pentru a transmite natura 
religioasă a trupului nostru, în ce priveşte slujirea Domnului. 

Odată, o femeie samariteancă L-a întrebat pe Isus 
ce părere are despre locurile diferite în care se închinau 
evreii şi samaritenii. Ea a spus: „Părinţii noştri se închinau 
lui Dumnezeu pe acest munte, dar voi, evreii, spuneţi că ar 
trebui să venim la Ierusalim ca să facem acest lucru.” Isus 
i-a spus: „Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi 
închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim… Dar 
vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi I 
se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de 
închinători doreşte şi Tatăl” (Ioan 4:21, 23).

Ceasul, la care Se referea Isus, a venit. Este ziua făpturii 
noi. Nu este nevoie să cauţi un loc în care să te poţi închina 
Tatălui, pentru că Dumnezeu locuieşte acum în tine. Trupul 

Tu eşti
Templul Lui viu 

Isus a răspuns: „Dacă cineva Mă iubeşte [cu adevărat], 
va ţine Cuvântul Meu [va asculta de învăţăturile Mele]; 
şi Tatăl Meu îl va iubi şi Noi vom veni la el şi vom face 

casa Noastră [locuinţa, casa specială] cu el. (Ioan 14:23, 
Versiunea Amplificată a Bibliei).

Miercuri, 29 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut 
locuinţa Ta, casa Ta specială. Inima mea se bucură nespus 
de mult, pentru că prezenţa Ta rămâne mereu în mine şi cu 
mine. Aşadar păşesc înainte în viaţă fără teamă, pentru că 
mai mare este Cel Care este în mine, decât cel ce este în 
lume!

Numeri 6
Marcu 9:1-13

Faptele Apostolilor 7:48; 1 Corinteni 3:16

tău este Templul Duhului Sfânt. Tu Îl porţi cu tine oriunde 
mergi.

Înţelege, de asemenea, că tu eşti şi membru al Trupului 
lui Cristos, care este format din alţi credincioşi ca şi tine. Aşa 
cum te închini Domnului, în particular, tot aşa trebuie să 
participi şi la închinarea colectivă cu fraţii în credinţă, în cadrul 
serviciilor divine. Acolo vei auzi Cuvântul lui Dumnezeu, vei 
creşte spiritual şi vei fi eficient în lucrarea Împărăţiei. 

Iov 35-36
Faptele Apostolilor 16:1-20



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

Rugaciune pentru
M Â N T U I R E

˘

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Tel:+40-31-432-7000      
      +40-722-229992  



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Despre  A U T O R I
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.  
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MĂRTURII

„Vindecat în timpul citirii Rapsodiei realităţilor!”

„M-am trezit într-o dimineaţă şi am sesizat o durere în ochiul stâng. 
Mi-am citit Rapsodia Realităţilor iar mesajul pentru acea zi a fost: „tu 
poţi face o schimbare” de Pastor Anita. Am fost atins chiar de la prima 
propoziţie care spunea: „nu există nimic care să nu poţi schimba când 
te rogi,” aşa că am început să mă rog insistent. Câteva minute mai 
târziu durerea dispăruse complet. Nu am luat nici un medicament, ci 
am acţionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu transmis în acea zi prin 
Rapsodia Realităţilor. Aleluia!”  ̶  Frank O.A., Nigeria

„Incredibila mea experienţă cu E-Rapsodia”

„Un lucru bun al Rapsodiei electronice este că îmi pune la dispoziţie 
Cuvântul şi când mă deplasez. Este o metodă mai uşoară de a 
împărtăşi Cuvântul fără nici un efort. În casa mea Cuvântul a cucerit 
teritoriu. Vă mulţumesc pentru e-Rapsodia. În orice loc îi pot implica 
pe cei din jur la timpul devoţional. Mai mult decât atât, e-Rapsodia 
nu se pierde, iar acest format face mai accesibile pentru mine şi 
ediţiile anterioare ale Rapsodiei Realităţilor. Timpul de studiu este 
mult mai plăcut acum cu e-Rapsodia!”  ̶  J.Lills, Israel

„O plimbare dulce”

„Rapsodia Realităţilor mi-a îmbunătăţit enorm viaţa creştină. De 
asemenea, mi-a zidit credinţa foarte mult. Studiind zilnic m-a adus 
mai aproape de Domnul, iar acum nu mai vreau să pierd nici măcar 
o singură ediţie. În cele din urmă, este o plimbare dulce cu un înger 
mesager şi aştept să primesc mai mult în viitor.”  ̶  O.K.Ogunyemi, UK
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PRAYING THE RIGHT WAY
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DON’T STOP HERE!
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WHEN GOD VISITS YOU
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NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU
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DON’T PACK YOUR BAGS YET!
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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.
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