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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



Imaginea de pe copertă îi prezintă pe partene-
rii emoționați, fiind gata pentru distribuirea 
gratuită a Rapsodiei Realităților în timpul cam-
paniei ReachOut 2011, Africa de Sud.
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Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător: este 
activ, operativ, energizant şi eficient: „...Este mai 

ascuţit decât o sabie cu două tăişuri penetrând până la linia 
de demarcaţie dintre  suflarea de viaţă (sufletul) şi duhul 
[veşnic] şi dintre încheieturi şi măduvă [locurile cele mai 
adânci ale naturii noastre], demascând, cernând, analizând 
şi judecând chiar şi gândurile şi scopurile inimii” (Evrei 4:12, 
Versiunea Amplificată a Bibliei). Acest verset din Scriptură 
descrie calitatea şi eficienţa infailibilă a Cuvântului. 

Cu toate acestea, în pofida naturii roditoare a 
Cuvântului lui Dumnezeu, Isus a explicat că un om poate să 
blocheze Cuvântul în viaţa sa. Fariseii, pe de-o parte, erau 
experţi în tradiţiile iudaice, trunchiind, însă, adevăratele 
învăţături ale Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, deşi 
Cuvântul are caracter roditor, puternic şi operaţional în orice 
domeniu, nu producea rezultate în viaţa lor. Ei făcuseră 
Cuvântul lui Dumnezeu ineficient. 

Mulţi oameni astăzi, asemenea fariseilor de odinioară, 
sunt fie uşuratici în abordarea Cuvântului lui Dumnezeu, 
fie robiţi de religiozitate şi de tradiţiile oamenilor, scurt-
circuitând astfel puterea Cuvântului în ei. Oamenii cu tradiţii 
personale şi cu opinii legaliste, cu convingeri şi cu tipare de 
gândire care sunt contrare realităţilor făpturii noi revelate în 
Biblie, vor face Cuvântul ineficient în viaţa lor. 

Nu subestima niciodată puterea Cuvântului; nu deveni 
prea „familiar” cu Cuvântul până în punctul în care nu mai are 
impact asupra ta. Dezvoltă o atitudine de delectare în Cuvânt 

Cuvântul 
eficient

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 55:11).

Joi, 1 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea şi este înălţat 
în viaţa mea şi astăzi peste fiecare gând, dorinţă, aspiraţie 
sau convingere! Succesul meu în viaţă este garantat şi 
nu poate fi stopat, pentru că am făcut din Cuvântul lui 
Dumnezeu subiectul contemplării şi meditaţiei mele, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 7-8
Marcu 9:14-32

Coloseni 2:8; Marcu 7:11-13

şi de foame după Cuvânt întotdeauna. Singura resursă la care 
să apelezi în orice situaţie în viaţă ar trebui să fie Cuvântul lui 
Dumnezeu. Atunci când te afli într-o situaţie dificilă în care nu 
ştii ce este de făcut, pune-ţi întrebarea: „Ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu cu privire la această situaţie?” Caută în  Biblie 
pentru a primi informaţia sau învăţătura respectivă şi pune 
în aplicare Cuvântul în acea situaţie. Dacă vei proceda aşa, 
onorând Cuvântul lui Dumnezeu şi acordându-i totdeauna 
prioritate în viaţa ta, Cuvântul va lucra în favoarea ta. 

Iov 37-38
Faptele Apostolilor 16:21-40
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Acurateţea în cunoaşterea şi aplicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu este indispensabilă dacă vrei să trăieşti 

o viaţă de succes şi de biruinţă în Cristos. Dumnezeu a spus: 
„Poporul Meu piere...” nu fiindcă Satan este puternic sau 
fiindcă ei nu se roagă mult, ci din cauza unei cunoaşteri lipsite 
de revelaţie; din cauza aplicării Cuvântului lui Dumnezeu 
pe baza unei cunoaşteri imprecise. Nu considera că Biblia 
spune ceva ce nu ai verificat; studiază pentru a cunoaşte; şi 
angajează-te să faci ce vrea Domnul, după cum este revelat în 
Cuvântul Său. Povestea lui Cain şi Abel din cartea Genesa are 
multe de spus în această privinţă. 

Biblia spune că jertfa lui Abel a fost primită în vreme ce 
jertfa lui Cain a fost respinsă; de ce? Deoarece Cain i-a adus 
lui Dumnezeu ca jertfă ceea ce a crezut el de cuviinţă, fără a 
lua în considerare ceea ce trebuia să Îi dea. El nu a acţionat 
în conformitate cu ceea ce ştia. Trebuia ca amândoi să Îi 
aducă Domnului partea cea mai bună a roadelor, respectiv 
primele roade; însă Cain a luat la întâmplare ce a găsit în 
recolta sa şi I-a adus Domnului ca jertfă; „După o bucată 
de vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfa de mâncare din 
roadele pământului” (Geneza 4:3). Abel, pe de altă parte, I-a 
dat lui Dumnezeu primele roade (primele şi cele mai bune) 
după cum ceruse El, iar Dumnezeu a onorat jertfa sa. La fel 
stau lucrurile şi cu unii creştini din ziua de astăzi; sunt lucruri 
pe care le facem pentru că aşa ne place, dar acestea nu pot 
înlocui ceea ce Domnul ne porunceşte în Biblie. Dumnezeu 

Dezvoltă acurateţea 
de cunoaştere şi 

aplicare a Cuvântului

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai 
lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi 
preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, îi voi uita 

şi Eu pe copiii tăi (Osea 4:6).

Vineri, 2 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru iluminarea 
inimii mele cu revelaţiile Cuvântului Tău şi pentru înţelegerea 
lăuntrică a realităţilor Împărăţiei. Mă adâncesc şi astăzi 
în cunoaşterea Cuvântului Tău şi îl voi pune în aplicare cu 
acurateţe în toate preocupările mele, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Numeri 9-10
Marcu 9:33-50

1 Samuel 2:3; Proverbe 11:9; Eclesiastul 7:12

vrea ca tu să faci ceea ce ţi-a cerut; nu ceea ce „simţi” sau 
eşti dispus să faci! Împlineşte Cuvântul Său, pentru că aşa se 
păşeşte în binecuvântările Lui.

Iov 39-40
Faptele Apostolilor 17:1-20
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Câtă vreme te laşi absorbit de provocările tale şi 
doar discuţi despre ele, în loc să le înfrunţi şi să 

porunceşti o schimbare, nu vei obţine rezultatul de care 
vorbea Isus în versetul de mai sus. Poate că brusc ai descoperit 
o inflamaţie în corpul tău şi din acel moment nu faci decât să 
te plângi de ea tuturor celor din jur, primind compasiunea lor; 
este timpul să încetezi să vorbeşti despre ea şi să începi să i 
te adresezi direct! Spune: „Umflătură, usucă-te şi dispari din 
trupul meu, în Numele lui Isus!” Apoi nu te îndoi, ci începe să 
te bucuri că acest lucru s-a şi realizat. 

Poate că te-ai confruntat cu dificultăţi financiare; este 
timpul să proclami cu credinţă şi să determini o schimbare! 
Dumnezeu ţi-a dat o gură ca să vorbeşti şi să produci schimbări 
în viaţa ta, conform voii Lui consemnate în Scriptură. Cuvintele 
tale conduc viaţa ta; ele determină dacă vei fi un succes sau 
un eşec. Ceea ce rosteşti este ceea ce primeşti: fie pozitiv, fie 
negativ. 

Încetează să te mai plângi lui Dumnezeu sau celor din 
jurul tău cu privire la necazul tău; porunceşte o schimbare 
în Numele lui Isus! Vorbeşte chiar acum oricărei situaţii care 
pare a fi un munte în faţa ta. Fie că este o boală în trupul tău, 
sau o problemă în starea ta financiară, în căminul tău sau în 
afacerea ta, declară cu credinţă Cuvântul lui Dumnezeu şi cu 
siguranţă va interveni o schimbare. Mută acel munte!

Nu rosti cuvântul pentru ca, apoi, să urmăreşti să vezi 
dacă muntele a dispărut sau nu; aceasta nu este credinţă! 
Credinţa consideră muntele dispărut din momentul în care 

MUTĂ muntele 
acela!

Adevărat vă spun că, dacă-i va zice cineva muntelui 
acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se 
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va 

avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

Sâmbătă, 3 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

În timp ce proclam cu credinţă şi astăzi, munţii se 
mişcă, văile sunt umplute şi fiecare cale strâmbă este 
îndreptată! Cuvântul Domnului care schimbă lucrurile este 
în inima mea şi în gura mea, mai ascuţit decât orice sabie cu 
două tăişuri; prin urmare, situaţiile şi circumstanţele vieţii 
se conformează destinului lui Dumnezeu pentru mine, în 
Numele lui Isus! Amin. 

Numeri 11-13
Marcu 10:1-31

Iov 22:28; Eclesiastul 8:4

a rostit cuvântul! Isus le-a spus ucenicilor Săi de îndată ce 
a blestemat smochinul: „Adevărat vă spun că, dacă veţi 
avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a 
făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui 
acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare,” se va face” 
(Matei 21:21). Aceasta este reţeta pentru efectuarea unei 
schimbări în orice situaţie. Pentru a muta un munte, tot ceea 
ce trebuie să faci este să rosteşti cuvinte de credinţă. 

Iov 41-42
Faptele Apostolilor 17:21-34
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În mare parte, tu eşti definit de lucrarea pe care o 
faci; îţi voi explica ce vreau să spun. Cuvântul lui 

Dumnezeu este cel care te defineşte cu adevărat, dar el 
trebuie pus în practică; trebuie exprimat, sau transmis prin 
tine. Cuvântul lui Dumnezeu este exprimat prin tine în lucrarea 
ta, în relaţiile tale, în tot ceea ce faci. Însă în urma unei simple 
analize, deducem imediat că majoritatea oamenilor îşi petrec 
cea mai mare parte a timpului lor la serviciu. Cel mai probabil 
şi tu petreci mai multe ore la locul de muncă, în afacerea ta 
sau în dezvoltarea carierei tale decât petreci acasă sau cu alţi 
oameni! 

Aceasta înseamnă că, în cazul în care Cuvântul lui 
Dumnezeu nu este exprimat corespunzător prin tine – la 
slujba ta – ceva nu este în regulă. Iată de ce trebuie să lucrezi 
cu excelenţă, cu sârguinţă şi să te asiguri că faci totul cât 
poţi de bine. Serviciul pe care îl prestezi este locul în care îţi 
dezvolţi întregul potenţial şi toate abilităţile cu care ai fost 
înzestrat; aşadar, este important ca tu să alegi să ai succes 
în primul rând în ochii lui Dumnezeu şi aceasta se aplică cu 
siguranţă şi la locul tău de muncă. Mulţi oameni nu înţeleg 
această atitudine, tolerând multă mediocritate în serviciul lor. 

Dacă eşti creştin, Dumnezeu nu acceptă mai puţin 
decât excelenţă din partea ta. Isus a spus în Matei 5:48: „Voi 
fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit.” Domnul nu ţi-ar fi cerut acest lucru dacă nu ar 
fi fost posibil! Faptul că El pretinde perfecţiune din partea ta 
demonstrează că El ţi-a dat un duh de excelenţă şi abilitatea 
de a face lucrurile în mod desăvârşit.

Lucrează cu 
excelenţă pentru 

Domnul

Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta 
lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând 

(Proverbe 22:29).

Duminică, 4 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că mă sfinţeşti şi mă 
desăvârşeşti, fiind astfel capabil să raţionez şi să acţionez la 
un nivel înalt de înţelepciune şi de excelenţă. Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat o inimă care vede, înţelege şi acordă 
atenţie detaliilor; aceasta mă ajuta ca tot ce încep să duc la 
bun sfârşit, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 14-15
Marcu 10:32-35

Filipeni 3:14-15

Necesitatea de a nu te plafona la standardele acestei 
lumi în ceea ce priveşte atât serviciul cât şi caracterul tău 
este reiterată de apostolul Pavel în 2 Corinteni 13:11: „Încolo, 
fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă....” În originalul grecesc 
este utilizat aici termenul „katartizo,” care înseamnă a face 
lucrurile în mod desăvârşit; mai înseamnă şi a restaura, a 
vindeca, a structura sau a îndeplini o lucrare, acordând atenţie 
detaliilor. Nu-i îngădui niciodată nimănui să te înşele şi să te 
deturneze din ce are Dumnezeu mai bun pregătit pentru tine 
prin faptul că îţi repetă: „nimeni nu este perfect.” Cuvântul 
ne spune să fim desăvârşiţi; aşa ca alege să aplici Cuvântul. 
Fii o sursă de inspiraţie pentru cei din jur prin excelenţa şi 
perfecţiunea cu care faci toate lucrurile!

Psalm 1-3
Faptele Apostolilor 18:1-15
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Biruinţa lui Isus asupra păcatului, asupra morţii şi 
a diavolului nu a fost pentru El Însuşi, ci pentru 

noi. El a dus bătălia în locul nostru şi ne-a dat nouă victoria; 
acum, noi am devenit mai mult decât biruitori. Acesta este 
adevăratul succes: să câştigi pentru alţii; să îi ajuţi pe alţii să 
realizeze şi să devină ceea ce i-a chemat Dumnezeu să fie. 
Înţelege că ceea ce faci să se întâmple pentru alţii, Domnul va 
face să se întâmple pentru tine. Învinge pentru alţii. 

Găsim un asemenea exemplu la David care s-a luptat 
cu Goliat; nu pentru propria lui mărire, ci pentru binele 
comun al întregului Israel. Prima întrebare pe care a pus-o 
atunci când l-a auzit pe uriaş blestemând a fost: „Ce i se va 
face omului care îl învinge pe uriaş?” I s-a răspuns, printre 
altele, că el şi familia lui vor fi scutiţi de taxe în Israel. 

Pe lângă faptul că s-a oferit să fie campion pentru cauza 
întregului Israel, el a fost hotărât să câştige bătălia împotriva 
lui Goliat şi pentru ca întreaga lui familie să beneficieze de pe 
urma biruinţei sale. Astfel, victoria sa era atât pentru familia 
sa, dar şi pentru întreaga naţiune a lui Israel.

Învaţă să câştigi pentru alţii. Nu trece prin viaţă doar 
gândindu-te la tine însuţi. Fă din aceasta lume un loc mai 
bun. Rezolvă probleme pentru ca şi alţii să poată câştiga şi 
să aibă o viaţă mai bună prin contribuţia ta, prin inovaţiile 
pe care ţi le dă Duhul Sfânt prin înţelepciunea Sa (Proverbe 
8:12). Priveşte provocările din jurul tău ca pe oportunităţi 
pentru victorie, pentru că, într-adevăr, aşa şi sunt! Roagă-L 
pe Domnul să îţi dea cunoştinţa şi înţelepciunea de a rezolva 
probleme pentru tine şi pentru alţii.

Învinge 
pentru alţii!

Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână 
sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o 

mare izbăvire (Genesa 45:7).

Luni, 5 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am înţelepciune supranaturală şi abilitatea de a 
face imposibilul, deoarece mai mare este Cel ce este în mine 
decât cel ce este în lume! Recunosc provocările vieţii ca fiind 
oportunităţile mele de a învinge şi de a face din lumea mea 
un loc mai bun!  Sunt un campion pentru generaţia mea 
şi un om care rezolvă probleme. Prin mine, vor fi salvate, 
transformate şi păzite multe vieţi şi astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Numeri 16-17
Marcu 11:26

Estera 4:14

Psalm 4-6
Faptele Apostolilor 18:16-28
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Este incontestabil faptul că te poţi baza pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Psalmistul a exprimat acest adevăr 

succint în Psalmul 119:89 când a declarat: „...Cuvântul Tău, 
Doamne, dăinuie în veci, în ceruri.” Versetul subliniază 
capacitatea indiscutabilă a Cuvântului lui Dumnezeu de a fi 
vrednic de încredere, lucru cunoscut îngerilor, demonilor şi 
întregii creaţii. Această realitate implică faptul că tot ce a spus 
Dumnezeu în Cuvântul Său cu privire la tine este demn de 
crezare. 

Apostolul Pavel în cuvântul de despărţire adresat 
bisericii din Efes, după cum citim în versetul din deschidere, 
i-a încredinţat în Mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului 
Său care „vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea 
împreună cu toţi cei sfinţiţi.” Faptul că apostolul Pavel i-a 
încredinţat pe credincioşii în care investise atât de mult în 
Mâna Cuvântului lui Dumnezeu demonstrează convingerea 
sa că, într-adevăr, Cuvântul are suficientă putere de a zidi, de 
a susţine, de a transforma şi de a îmbunătăţi viaţa oricui se 
încrede în el. 

Indiferent ce ţi s-a întâmplat, întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te, deoarece prin Cuvânt tu poţi schimba 
lucrurile! Poţi avea încredere că acest Cuvânt va produce 
schimbări în familia ta, în căminul tău, în starea ta financiară 
şi în trupul tău fizic! Tot ceea ce trebuie să faci este să 
accepţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la tine 
ca fiind adevărul absolut şi să refuzi să te simţi constrâns 
de circumstanţele naturale. Tu eşti sănătos, binecuvântat, 
puternic, plin de har şi de înţelepciune; aşa spune Cuvântul 

Cuvântul lui 
Dumnezeu este 

demn de încredere!

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 

(Fapte 20:32).

Marți, 6 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt; Cuvântul 
Său lucrează în mine cu putere şi produce roadele despre 
care vorbeşte! Eu locuiesc în sănătate divină, în abundenţă 
supranaturală şi în victorie neîntreruptă, deoarece trăiesc 
prin Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu! Slavă Lui!

Numeri 18-19
Marcu 11:27-12:17

Isaia 55:10-11; 2 Corinteni 1:20

Domnului că eşti. Cu toate acestea, trebuie să recunoşti şi să 
declari acest adevăr. 

Când boala, sărăcia sau frica încearcă să te atace, 
insistă pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu! Strigă cu 
voce tare: „Este scris; am sănătatea lui Dumnezeu în mine! Am 
viaţă din belşug! Sunt mai mult decât biruitor în Cristos Isus!” 
Prin declaraţii de credinţă îţi consolidezi poziţia pe Cuvântul 
lui Dumnezeu şi te asiguri că puterea sa este manifestată în 
viaţa ta! Orice a spus Domnul cu privire la tine este demn 
de încredere; prin urmare, rosteşte cu îndrăzneală aceleaşi 
lucruri în învoire cu El, iar Cuvântul lui Dumnezeu va birui în 
viaţa ta. 

Psalmul 9-10
Faptele Apostolilor 19:16-30



18

Desţelenirea ogorului inimii tale şi pregătirea lui 
pentru Cuvânt este responsabilitatea ta. Tu trebuie 

să îţi cultivi duhul; aceasta înseamnă să îl pregăteşti pentru 
intrarea Cuvântului lui Dumnezeu. În Scriptură, Cuvântul lui 
Dumnezeu este asemănat cu o sămânţă (Luca 8:11). Sămânţa 
Cuvântului este destinată să producă în tine un seceriş al 
lucrurilor despre care vorbeşte: sănătate, pace, bucurie, viaţă 
din belşug şi biruinţă. Dar dacă inima nu este pregătită pentru 
primirea Cuvântului, ea nu va produce rezultatele dorite. 

Când un fermier îşi cultivă terenul, primul lucru pe care 
îl face este să sape ogorul şi să îi spargă bulgării, să „stimuleze” 
pământul săpat: aceasta înseamnă să ari un teren. Biblia ne 
spune să „înflăcărăm” sau să activăm darul lui Dumnezeu din 
noi. Acest dar este Duhul Sfânt şi o modalitate de a declanşa 
puterea Sa în tine este prin vorbirea în alte limbi. Când această 
putere este activată, Cuvântului lui Dumnezeu îi este uşor să 
pătrundă în Duhul tău şi să prindă rădăcini în capacitatea ta 
de conştientizare.

Un al doilea lucru pe care îl face un fermier în vederea 
pregătirii terenului pentru însămânţare este fertilizarea 
terenului, iar noi ne fertilizăm duhul prin rugăciune. 
Rugăciunea este aceea care prelucrează duhul tău şi îl 
poziţionează corect pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu. 
Creştinii care practică o viaţă de rugăciune sunt întotdeauna 
sincronizaţi cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa 
lor. Ei sunt poziţionaţi în locul hotărât de Dumnezeu, la timpul 
ales de El, pentru scopul Său şi în modul Lui. 

Când duhul tău este cultivat, experimentezi în 
permanenţă un seceriş de Cuvânt în viaţa ta. Nu îngădui 

Pregăteşte-ţi 
inima pentru 

Cuvânt

Căci aşa vorbeşte Domnul către oamenii din Iuda şi din 
Ierusalim: „Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi 

între spini! (Ieremia 4:3).

Miercuri, 7 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt abilitat de Duhul lui Dumnezeu să îmi cultiv cu 
consecvenţă duhul meu recreat, făcând din el un mediu 
potrivit în care Cuvântul lui Dumnezeu să crească, să 
biruiască şi să producă rezultatele despre care vorbeşte în 
viaţa mea. Prin Cuvântul pe care îl primesc astăzi, slava lui 
Dumnezeu este manifestată în viaţa mea şi exprimată în tot 
ceea ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 20-21
Marcu 12:18-44

Luca 8:11-15; Iuda 1:20

niciodată ca pământul inimii tale să rămână nedesţelenit. 
Meditează la Cuvânt şi du o viaţă de rugăciune, iar duhul tău 
va produce pentru tine un seceriş de Cuvânt. 

Psalmul 9-10
Faptele Apostolilor 19:16-30



Conferinţa „Viaţă înălţătoare” din 
Cape Town, Africa de Sud

cu Pastor Chris

Cu doar câteva zile înainte de Conferinţa „Viaţă 
înălţătoare” cu Pastorul Chris, care se va desfăşura în 
perioada 16-18 Martie, aşteptările sunt cu atât mai 
mari cu cât mii de locuri au fost rezervate deja. 

Conferinţa promite a fi un moment de definire a 
destinului unde oamenii lui Dumnezeu vor fi întăriţi şi 
încurajaţi în credinţa lor prin ungerea învăţăturii din 
Cuvânt. 

Pentru mai multe informaţii 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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În Isus Cristos noi am primit viaţa veşnică. Este o viaţă 
de glorie, de caracter, de excelenţă şi de desăvârşire. 

Este o umblare zilnică în minunile Domnului! Chiar dacă El a 
trăit şi a murit în locul nostru ca Om, viaţa Sa pe pământ a fost 
un şir nesfârşit de minuni. El ne-a lăsat un exemplu de urmat. 
El a simţit durerea, a obosit şi a fost flămând asemenea 
fiecăruia dintre noi, iar Biblia spune: „...S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filipeni 
2:8).

Isus a postit aşa cum facem şi noi astăzi, „pentru a ţine 
în stăpânire firea,” deoarece El dorea să fie în ascultare de 
Dumnezeu. El avea nevoie să fie uns de Dumnezeu pentru 
a înfăptui imposibilul (Fapte 10:38) şi de aceea a dus o viaţă 
de rugăciune. În calitate de creştini, noi trebuie să trăim 
cum a trăit El. Dacă tu urmezi exemplul Lui şi pui în aplicare 
Cuvântul Său, vei avea, cu siguranţă, aceleaşi rezultate pe 
care le-a avut El în timpul vieţii Sale pământeşti; vei umbla în 
fiecare zi în minunile Lui! 

Noi nu avem nici o scuză; Isus a făcut totul de dragul 
nostru; noi trebuie să învăţăm de la El şi să trăim în biruinţa 
Sa, umblând în supranatural  în fiecare zi!

Poţi duce o viaţă 
supranaturală în 

fiecare zi

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat 

prin slava şi puterea Lui (2 Petru 1:3).

Joi, 8 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru jertfa lui Isus pe 
cruce în locul meu, care m-a transformat într-un biruitor 
pentru totdeauna! Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai 
adus în lumina Ta minunată în care domnesc asemenea 
unui rege în această viaţă, trăind în fiecare zi în domeniul 
supranatural, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 22-23
Marcu 13

1 Ioan 4:17; 1 Petru 2:9

Psalmi 11-13
Faptele Apostolilor 19:31-41
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Cu cât acorzi mai mult timp părtăşiei în rugăciune 
cu Domnul, cu atât se manifestă mai mult în tine 

caracterul şi personalitatea Lui. Acesta este unul dintre cele 
mai uimitoare beneficii ale rugăciunii. Prin rugăciune, antena 
ta spirituală este ridicată pentru a recepţiona gândurile lui 
Dumnezeu şi pentru a te antrena să gândeşti ca El (Filipeni 
2:5). Unii oameni se roagă numai când sunt constrânşi de 
anumite probleme. Noi însă, în calitate de creştini, suntem 
chemaţi să avem părtăşie cu Tatăl nostru ceresc. 

Ajungi să Îl cunoşti pe Domnul şi să Îl iubeşti mai 
mult pe măsură ce ai părtăşie cu El în rugăciune şi în studiul 
Cuvântului. Practicarea cu consecvenţă a rugăciunii îţi 
face viaţa frumoasă, vibrantă şi plină de laudă exuberantă 
la adresa Domnului în orice vreme. Abordează cu mare 
seriozitate timpul tău personal de rugăciune, de închinare 
şi de meditaţie la Cuvânt. Creează oportunităţi în programul 
zilei tale de a avea părtăşie cu Domnul prin rugăciune. 

Când te rogi adesea, în special prin Duhul, inima ta 
este curată faţă de orice om; nu îi vei mai critica pe alţii, ci 
vei vedea doar ce este bun în ei. Învaţă să mijloceşti pentru 
alţii mai mult decât ai făcut-o vreodată. 1 Timotei 2;1 spune: 
„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii.” Abordează cu 
multă seriozitate acest îndemn al Duhului. Fă-ţi timp să te rogi 
pentru cei din jurul tău şi pentru cei aflaţi la mare distanţă; 
este responsabilitatea ta preoţească să faci acest lucru. 

Pe măsură ce vei petrece tot mai mult timp în rugăciune, 
viaţa ta va înflori din slavă în slavă, deoarece rugăciunea 

Roagă-te 
mai mult!

Şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care 
este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei 

moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 6:18).

Vineri, 9 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, mă rog ca în viaţa copiilor Tăi 
din întreaga lume Cuvântul Tău să crească şi să rodească şi 
mai mult. Dă-le cuvântul inspirat de care au nevoie pentru 
răsturnarea situaţiilor şi pentru a rămâne neclintiţi în viaţa 
Ta glorioasă, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 24-26
Marcu 14:1-26

Fapte 4:31; Iacov 5:16b 

este mai mult decât o oportunitate de a obţine favoarea 
lui Dumnezeu! Rugăciunea este un timp de comuniune 
cu Domnul, în care îţi dezvolţi conştiinţa şi te îmbogăţeşti 
spiritual; aşadar, acordă mai multă atenţie rugăciunii. 

Psalmi 14-16
Faptele Apostolilor 20:1-15



26

Unul dintre principiile fundamentale descoperite în 
Cuvântul lui Dumnezeu care garantează o creştere 

continuă în domeniul financiar este principiul semănatului. 
Dărnicia este un canal care facilitează primirea, deoarece 
nu există primire fără dărnicie. 2 Corinteni 9:8 ne oferă o 
perspectivă divină asupra lucrurilor declanşate de actul tău 
de dărnicie: „Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, 
pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să 
prisosiţi în orice faptă bună.”

Un alt lucru pe care dărnicia ta îl face este să 
statornicească neprihănirea ta: „Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va 
înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească 
roadele neprihănirii voastre” (2 Corinteni 9:10).

Viaţa noastră de creştini ar trebui să ilustreze caracterul 
Tatălui nostru ceresc, care L-a dat pe Preaiubitul Său Fiu, 
Isus, pentru mântuirea noastră: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea încât L-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). 
Ia hotărârea astăzi de a dărui mereu cu inima largă asemenea 
Tatălui tău, activând astfel harul primirii în viaţa ta. 

Măreşte-ţi harul 
pentru a primi

Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, 
frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea 

(Geneza 8:22).

Sâmbătă, 10 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu dăruiesc din toată inima şi investesc înţelept 
în vestirea Evangheliei, pentru extinderea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Când dăruiesc îmi măresc harul de a primi, 
pentru că Dumnezeu îmi înmulţeşte sămânţa de semănat, 
face să crească roadele neprihănirii mele şi mă umple cu 
orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosesc în orice faptă bună! Aleluia!

Numeri 27-28
Marcu 14:27-52

2 Corinteni 8:9; 2 Corinteni 9:7

Psalmi 17-18
Faptele Apostolilor 20:16-30
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La începutul anului, Domnul ne-a transmis o temă 
pentru acest an. El ne-a spus că „2012 este anul 

Cuvântului Său.” Aceasta înseamnă că este un an special 
de experimentare a guvernării şi domniei Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta ca niciodată înainte. Pur şi simplu te 
raportezi la Cuvânt – ca la o persoană şi se manifestă prin 
tine, pentru tine şi în tine. Aceasta va fi experienţa ta pe 
măsură ce te vei supune domniei Cuvântului şi vei face din 
el prioritatea vieţii tale. Acest lucru va produce o umblare în 
binecuvântare, în semne şi în minuni.

Există câteva principii de bază pe care ar trebui să le iei 
în considerare pentru a funcţiona la un nivel la care Cuvântul 
lui Dumnezeu să câştige supremaţia peste tot ceea ce are 
legătură cu tine. În primul rând, trebuie să cunoşti Cuvântul 
şi să-l laşi să îţi călăuzească gândurile, vorbele şi tot ceea ce 
faci. Un mod prin care poţi realiza acest lucru este să iei în 
serios relaţia ta cu Cuvântul lui Dumnezeu, adică atât timpul 
de studiu personal, cât şi cel colectiv, în părtăşia credincioşilor 
din biserica locală.  

Apoi, trebuie să meditezi asupra Cuvântului în Duhul 
tău; păstrându-l în inima şi în gura ta. Prin meditaţie, Cuvântul 
se impregnează în duhul tău, iar tu devii expresia a ceea ce 
spune. 

Beneficiile extraordinare ale unei meditări conştiente 
şi continue asupra Cuvântului sunt subliniate pentru noi în 
Iosua 1:8: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura 
ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este 

Supune-te 
autorităţii 
Cuvântului

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 (Romani 10:9).

Duminică, 11 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău cu 
care m-ai binecuvântat şi pentru viaţa glorioasă pe care mi-
ai dăruit-o în Cristos! Mă bucur să Îl am pe Isus ca Domn al 
vieţii mele şi să fiu condus de Cuvânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

Numeri 29-31
Marcu 14:53-72

Isaia 55:10-11; Faptele Apostolilor 20:32

scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi 
atunci vei lucra cu înţelepciune.”

Prin meditare intri sub influenţa şi autoritatea 
Cuvântului. Cuvântul Domnului în gura ta este sabia Duhului 
cu care învingi duşmanul, efectuezi schimbări şi îţi dirijezi 
viaţa.

Psalmii 19-21
Faptele Apostolilor 20:31-21:7
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Cât de binecuvântat îţi doreşti să fii? Cât de glorioasă 
îţi doreşti să fie viaţa ta? Dacă îţi găseşti plăcerea 

în Domnul şi meditezi asupra cuvintelor Lui în mod frecvent, 
în scurt timp vei fi ca un pom sădit lângă un izvor de apă! Vei 
aduce rod la vremea potrivită; frunzele tale nu se vor veşteji 
şi vei propăşi în TOATE lucrurile!

În Isaia 58:14, Biblia spune: „atunci te vei putea 
desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te 
voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci 
gura Domnului a vorbit.” Domnul este desfătarea ta atunci 
când acţionezi plin de bucurie pe baza Cuvântului, trăind în 
conformitate cu el!

Reţeta pentru succes este meditarea asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu. Este secretul prin care cei mai mult decât 
biruitori trăiesc viaţa din belşug, intrând prin credinţă şi 
prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu în odihna Lui (Evrei 
4:10-11), fără să se mai zbată. Apostolul Pavel l-a învăţat pe 
Timotei să se supună în totalitate Cuvântului: „Pune-ţi pe 
inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru 
că înaintarea ta să fie văzută de toţi” (1 Timotei 4:15). Ştia că 
meditând asupra Cuvântului destul de mult timp, rezultatul 
inevitabil, acela al înaintării sale, va fi văzut de toţi.

Isaac a fost unul dintre cei din Biblie care a trăit 
în belşug extraordinar. Dar atunci când studiezi viaţa lui, 

Belşug în 
toate lucrurile

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se 
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul 

celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca 
un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul 
la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce 

începe, duce la bun sfârşit (Psalmul 1:1-3).

Luni, 12 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, trăiesc în şi prin Cuvântul Tău astăzi, 
bucurându-mă de viaţa din belşug şi de harul care sporeşte 
pe măsură ce mă delectez în Tine! Îţi mulţumesc că 
întotdeauna mă porţi în carul Tău de biruinţă, în Numele lui 
Isus. Amin.

Numeri 32-33
Marcu 15:1-20

Psalmul 23:1-6; Ieremia 17:7-8; Ioan 1:2

descoperi că a fost un om preocupat de lucrurile spirituale 
şi că şi-a făcut timp să mediteze. Biblia spune că Isaac a ieşit 
seara pe câmp pentru a cugeta în taină (Geneza 24:63). Acesta 
a fost secretul belşugului său. Meditarea asupra Cuvântului îţi 
va asigura victoria! Te va înţelepţi în tranzacţiile de afaceri, în 
finanţe, în familie, în relaţii şi în orice alte domenii.

Psalmii 22-23
Faptele Apostolilor 21:8-22
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O citire atentă a versetului din deschidere dezvăluie 
faptul că Dumnezeu locuieşte în  trupurile noastre. 

Spune: „Căci noi suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum 
a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor».” 
Observă cuvintele alese de Dumnezeu. El a spus: „Eu voi locui 
în ei!” El vorbeşte despre stabilirea sediului central în tine.

Totuşi, ceea ce aş vrea să observi în mod special este 
expresia „voi umbla în mijlocul lor” şi expresia corespondentă 
din versiunea King James: „voi umbla în ei.” „A umbla” aici 
este folosit termenul grecesc „emperipateo” şi înseamnă a 
străbate, a umbla în inspecţie.

A străbate înseamnă a umbla în perimetrul unui hotar 
într-o manieră de supraveghere (inspecţie). Se referă la un 
grănicer care patrulează de-a lungul frontierei, inspectând să 
vadă dacă este ceva în neregulă pentru a repara şi înlocui orice 
daune sau pentru a raporta orice neplăcere sau încălcare. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt Se deplasează prin 
templul Său, care la nivel global se constituie în poporul Lui, 
iar în plan individual se constituie în trupul tău, care este la 
rândul său templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:19).

Dacă El Se deplasează în interiorul tău, atunci care este 
graniţa? Trupul tău, bineînţeles! Lucrarea aceasta de inspecţie 
în tine este pentru a Se asigura că orice este nefuncţional în 

El „umblă” în 
mijlocul tău

Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci 
noi suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis 
Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; 
Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu” (2 
Corinteni 6:16). În versiunea King James a Scripturii, 

ultima parte a acestui verset este tradusă astfel: „Eu voi 
locui în ei şi voi umbla în ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei 

vor fi poporul Meu.” 

Marți, 13 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru că m-ai 
binecuvântat prin Cuvântul Tău şi astăzi. Conştientizez 
prezenţa Duhului Sfânt în mine, care mă umple cu abilitate 
supranaturală şi cu înţelepciunea de a trăi victorios 
întotdeauna, deasupra oricăror situaţii, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Numeri 34-36
Marcu 15:21-47

1 Ioan 4:4; Ioan 14:16-17

trupul tău, este reparat. Dacă este nevoie de reînnoire, El va 
reînnoi. Aleluia! El inspectează trupul tău pentru a-l păstra 
perfect, aceasta face parte din slujba Lui în viaţa ta.

Poate te întrebi: „Cum de mă aflu în starea aceasta 
dacă Duhul Sfânt face această lucrare în mine? De ce sunt 
bolnav?” Răspunsul este simplu: deoarece nu i-ai acordat 
libertatea de a funcţiona în viaţa ta; nu ai activat puterea 
Sa care este în tine. Astăzi poţi activa această putere prin 
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi prin vorbirea în alte 
limbi.

Trebuie să devii conştient de faptul că Duhul Sfânt 
locuieşte în tine în toată plinătatea, prin urmare, nici o 
boală sau infirmitate nu se poate dezvolta în trupul tău care 
este templul Său. Prezenţa Sa în tine şi cu tine te apără de 
uneltirile celui rău.

Psalmii 24-25
Faptele Apostolilor 21:23-40
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Observaţi alcătuirea versetului Apostolului Pavel 
din versetul de mai sus. El a folosit cuvintele 

„întăriţi” şi „putere.” „Putere” derivă aici din traducerea 
termenul grecesc „dunamei” şi înseamnă abilitatea de a 
înfăptui minuni; în timp ce „întăriţi” provine din grecescul 
„krataiothenai” ceea ce înseamnă înviorat. Astfel, rugăciunea 
lui Pavel de mai sus este ca tu să ai o „transfuzie de putere” 
prin care eşti înviorat de Duhul Sfânt!

Fiind revigorat de asemenea putere, slăbiciunea sau 
eşecul nu pot face parte din viaţa ta. Există oameni care nu 
au tărie interioară şi nu pot lua decizii serioase în viaţă, fiind 
copleşiţi de frică.  Alţii sunt frânţi, deprimaţi şi bolnăvicioşi 
deoarece nu pot extrage sănătate din duhul lor. Versetul de 
deschidere ne indică faptul că Dumnezeu doreşte ca tu să 
fii puternic în omul lăuntric prin revigorarea duhului tău cu 
abilitatea de a înfăptui minuni. 

Nu contează cum arăţi în exterior. S-ar putea ca alţii să 
îţi spună că arăţi slăbit; dar tu să nu laşi teama să se exprime 
prin gura ta, ci să spui: „Ştiu cine sunt; sunt puternic pe 
dinăuntru pentru că am fost energizat cu abilitatea Duhului 
Sfânt de a înfăptui minuni. Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus 
locuieşte în mine şi îmi vitalizează fiecare fibră a corpului 
meu.” 

Insuflat 
cu putere

Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina 
necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră. 

…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 3:13-16).

Miercuri, 14 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc că potrivit cu bogăţia Ta 
în slavă, mi-ai acordat privilegiul de a fi întărit cu putere în 
omul meu lăuntric, prin Duhul Tău. Eu declar că sunt puternic 
în Domnul şi în puterea tăriei Lui, în Numele lui Isus. Amin!

Deuteronom 1-2
Marcu 16

Coloseni 1:11; Efeseni 6:10

Psalmii 26-28
Faptele Apostolilor 22:1-15



Şcoala 
Internaţională 
de Misiune 

Sesiunea 2012
cu Pastor Chris

Şcoala Internaţională de Misiune 

Sesiunea de toamnă a Şcolii Internaţionale de Misiune 
(ISM) cu Pastor Chris începe în lună martie. 

Deja mulţi slujitori din întreaga lume au sosit în 
Johannesburg, Africa de Sud, pentru ISM. Toţi sunt 
nerăbdători şi pregătiţi pentru cursuri şi împărtăşirea 
spirituală care îi va face mult mai eficienţi în 
răspândirea Evangheliei lui Isus Cristos. 

Pentru înregistrare la sesiunea din toamnă a ISM 
vizitaţi site-ul: 

www.christembassy-ism.org

sau sunaţi la numele 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 e-mail la: 

info@healing-school.org
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În Exod 34:28 ni se relatează cum Moise a stat în 
prezenţa lui Dumnezeu patruzeci de zile şi patruzeci 

de nopţi pe muntele Sinai unde a primit cele Zece Porunci. 
În mod normal, nu ar lua nici măcar o zi întreagă să primeşti 
cele Zece Porunci de vreme ce acestea constau în doar câteva 
fraze. Deci, de ce a trebuit ca Moise să stea în prezenţa 
Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi pentru a 
primi cele Zece Porunci?

Pentru Moise experienţa de pe munte a însemnat mai 
mult decât cele Zece Porunci. Ascultându-L pe Dumnezeu 
vorbind, tot ceea ce vedea era slava lui Dumnezeu. A 
contemplat „doxa” (gloria) lui Dumnezeu şi a meditat asupra 
ei până când aceasta s-a impregnat în fiinţa lui şi faţa a 
început să îi radieze. Strălucirea slavei de pe faţa lui era atât 
de intensă, încât oamenii se temeau să se apropie de el 
după ce cobora de pe muntele Sinai (2 Corinteni 3:7). Este 
important de observat că această slavă s-a coborât asupra lui 
Moise atunci când el a meditat asupra celor Zece Porunci.

Biblia ne spune că slava lui Dumnezeu este comoara 
care locuieşte în noi (2 Corinteni 4:7) şi această slavă o 
întrece cu mult pe cea a lui Moise: „Dacă slujba aducătoare 
de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă 
slujba aducătoare de neprihănire? Şi, în privinţa aceasta, 
ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o 
întrece cu mult” (2 Corinteni 3:9-10).

Această slavă inerentă dinăuntrul nostru este cea la 
care Apostolul Pavel s-a referit în versetul de deschidere. Ne 

Slava 
dinăuntru

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).

Joi, 15 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Slava lui Dumnezeu se înalţă peste mine şi o manifest 
astăzi oriunde merg. Puterea, frumuseţea şi desăvârşirea 
lui Dumnezeu sunt demonstrate în jurul meu pe măsură 
ce privesc în oglinda Cuvântului şi mă las transformat în 
acelaşi chip cu al Lui, păşind prin viaţă într-un mod vrednic 
de Domnul şi vestind puterile minunate ale Celui ce m-a 
chemat din întuneric la slavă şi destoinicie.

Deuteronom 3-4 
Luca 1:1-25

Ioan 17:22; Isaia 60:1

spune că atunci când privim slava lui Dumnezeu în Cuvântul 
Lui, suntem schimbaţi; suntem transformaţi în aceeaşi slavă 
pe care o vedem în oglindă, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acest lucru înseamnă că nu suntem numai purtători sau 
strălucirea slavei lui Dumnezeu (2 Corinteni 4:6), ci devenim 
tot mai mult însăşi slava lui Dumnezeu din oglindă şi astfel ne 
împlinim menirea de cunună a creaţiunii şi pârgă a făpturilor 
Lui (Iacov 1:18) care slujesc de laudă slavei Sale (Efeseni 1:12)!

Psalmul 29-30
Faptele Apostolilor 22:16-30
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Poate te întrebi: „Cum să discern şi să ascult vocea 
Duhului Sfânt?” Dacă eşti creştin şi totuşi îţi este 

greu să discerni vocea Duhului, aceasta se întâmplă nu pentru 
că El vorbeşte prea încet, ci pentru că tu nu ţi-ai antrenat 
duhul să Îi deosebeşti glasul. Este posibil ca tu să te antrenezi 
să discerni vocea Duhului şi vreau să-ţi prezint câteva idei 
care te pot ajuta în acest sens.

În primul rând, trebuie să îţi dezvolţi un deosebit 
apetit pentru Cuvânt. Studiază Cuvântul şi cunoaşte-l. Vocea 
lui Dumnezeu îţi este prezentată în primul rând prin Cuvântul 
scris. În al doilea rând, antrenează-ţi duhul să Îi răspundă 
lui Dumnezeu prin acţionarea rapidă în conformitate cu 
Cuvântul. Atunci când primeşti instrucţiuni sau un sfat din 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu amâna ci acţionează degrabă. 
Astfel înveţi să îţi antrenezi duhul.

În al treilea rând, este vitală rugăciunea în conformitate 
cu Cuvântul Domnului. Rugăciunea ajuta duhul tău să devină 
un vas de cinste al ideilor, viziunilor şi îndemnurilor Lui. 
Roagă-te cel mai mult în duhul, în alte limbi. Cu cât te vei ruga 
mai mult, cu atât mai sensibil va deveni duhul tău la vocea Sa.

În final, trebuie să îţi doreşti din toată inima lucrurile 
spirituale, lucrurile care sunt importante pentru Dumnezeu 
şi să le cauţi. Căutarea este dovada dorinţei. Implică-te în 
activităţi ce îţi vor pregăti sufletul pentru câştigarea sufletelor, 
participarea la întâlnirile bisericii locale, etc. Dedică-ţi 
resursele, timpul, finanţele şi atenţia lucrurilor care contează 
pentru Dumnezeu.

Tu poţi discerne 
vocea Lui

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin 
după Mine (Ioan 10:27).

Vineri, 16 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru uniunea vitală pe 
care o am cu Tine. Biblia declară că oricine se lipeşte de 
Domnul este un singur duh cu El. Eu sunt un singur duh 
cu Tine, prin urmare eu sunt în măsură să aud şi să înţeleg 
cuvintele Tale şi nu ascult firea, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 5-7 
Luca 1:26-56

Isaia 30:21

Psalmii 31-32
Faptele Apostolilor 23:1-15
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În versetul nostru de debut, Domnul Isus descrie o 
rasă specială de super oameni – făpturile noi în Isus 

Cristos – aceştia suntem noi! Noi suntem o rasă invincibilă. În 
Numele Domnului noi avem puterea de a scoate draci, de a 
vorbi în alte limbi, de a lua în mâna şerpi şi dacă vom bea ceva 
de moarte, nu ne va vătăma. Acestea sunt semnele după care 
suntem recunoscuţi.

Pasajul biblic din Faptele Apostolilor 27-28 reprezintă 
o demonstraţie pe viu a cuvintelor subliniate din versetul 
nostru de deschidere. Apostolul Pavel şi alţi două sute şapte 
zeci şi şase de pasageri călătoreau pe un vas spre Roma, însă 
în urma unei furtuni puternice, corabia a naufragiat pe ţărmul 
insulei Malta. În timp ce localnicii aprinseseră focul pentru a-i 
încălzi, Pavel le-a sărit imediat în ajutor.

Faptele Apostolilor 28:3-5 spune: „Pavel strânsese o 
grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit 
afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui. Pavel a 
scuturat năpârca în foc şi n-a simţit nici un rău.” Pe Pavel îl 
muşcase un şarpe veninos dar acest venin mortal nu a avut 
nici un efect asupra lui! Pur şi simplu a scuturat şarpele în foc 
şi a continuat ceea ce făcea.

Cel ce este în Cristos este o făptură nouă (2 Corinteni 
5:17), este imun la orice atac al vrăjmaşului. Dacă toţi cei 
din jurul lui sunt „cuprinşi de vreo gripă necruţătoare,” el 
rămâne liniştit, pentru că viaţa din interiorul lui nu poate fi 

Rasa 
invincibilă

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi, vor 
lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va 
vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se 

vor însănătoşi (Marcu 16:17-18).

Sâmbătă, 17 Martie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

43

Proclamaţie

Sunt o făptură nouă în Isus Cristos; am viaţa lui 
Dumnezeu în mine! Sunt superior Diavolului şi am biruit 
lumea. Sunt aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti, 
dincolo de orice domnie şi putere şi tot prin Cristos domnesc 
în viaţă.

Deuteronom 8-10
Luca 1:57-80

Luca 10:19; 2 Corinteni 5:17

contaminată de nici un virus, de nici o otravă sau boală, sau 
orice alt factor cauzator de moarte!

Cristos în tine te face invincibil la toate atacurile 
şi intrigile celui rău. De aceea a spus Isus în Luca 10:19 că 
nimic nu te va poate vătăma! Cine Îl are pe Fiul are viaţa lui 
Dumnezeu (Ioan 5:26, 1 Ioan 5:12). Viaţa lui Dumnezeu din 
tine te face superior Diavolului, bolii, infirmităţii şi eşecului!

Psalmii 33-34
Faptele Apostolilor 23:16-30
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Unii interpretează cuvintele rostite de Domnul Isus 
în versetul anterior astfel: „…mulţi sunt chemaţi 

să fie creştini, dar numai puţini vor fi aleşi de Domnul să 
meargă în cer.” Acest lucru nu este adevărat. Aici este vorba 
despre chemarea la mântuire a întregii lumi; Isus a ales 
deja să plătească mântuirea tuturor atunci când a murit şi a 
înviat pentru toată omenirea. Cei care răspund prin credinţă 
acestei chemări sunt mântuiţi, sunt cei aleşi, „ecclesia” – cei 
chemaţi la o parte; cei care au fost sfinţiţi şi separaţi de lume 
pentru Dumnezeu. Aşadar este responsabilitatea oamenilor 
să intre în rândul celor aleşi de Dumnezeu, crezând în jertfa 
mântuitoare a Fiului Său. 

În ziua în care ţi-ai predat viaţa lui Cristos, ai fost 
separat de lume. În Ioan 15:19, Domnul Isus S-a referit şi 
la tine când a spus: „…nu sunteţi din lume şi pentru că Eu 
v-am ales din mijlocul lumii…” Cu alte cuvinte, ai fost ales 
sau chemat din decadenţa şi răutatea care există în lume la o 
viaţă din belşug, plină de sens şi de victorie. Această alegere 
a fost făcută înainte de întemeierea lumii: „În El, Dumnezeu 
ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui” (Efeseni 1:4). Tu nu mai trebuie decât 
să rămâi în El (Ioan 15:4-7) până la capăt (Filipeni 2:12).

Domnul te-a ales să fii sfânt şi fără pată înaintea lui şi 
a făcut acest lucru chiar înainte de a te naşte. Acceptă acest 
adevăr şi nu te gândi niciodată că nu eşti destul de bun pentru 
Dumnezeu. El te-a ales înainte ca tu să-L cunoşti. Ştia toate 
greşelile pe care le vei face vreodată şi totuşi te-a ales pentru 
a-Şi revela slava prin tine. Isus a spus: „Nu voi M-aţi ales pe 
Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să 

Tu eşti alesul 
Domnului!

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi 
(Matei 22:14).

Duminică, 18 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai ales din această lume 
şi m-ai pus deoparte pentru o viaţă plină de semnificaţie şi 
de victorie! Îţi mulţumesc că m-ai acceptat în rândul celor 
preaiubiţi de Tine şi că Te manifeşti în mine şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 11-12 
Luca 2:1-20

1 Petru 2:9; Deuteronom 14:2

aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână…” (Ioan 15:16).
Nu lăsa nimic să îţi fure locul special în Dumnezeu; tu 

eşti alesul Domnului, creat în Cristos Isus pentru fapte bune.

Psalmii 35-36
Faptele Apostolilor 23:31-24:11
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Învăţătura lui Isus din versetul de deschidere pune 
accentul pe o nouă ordine în rugăciune. În primul 

rând, Domnul Se referă la o nouă zi – ziua mântuirii – când 
te vei ruga direct Tatălui în Numele lui Isus, în locul Lui. Acest 
lucru era înainte de moartea, îngroparea şi învierea Sa. Astfel, 
mântuirea, care urma să intre în vigoare după învierea Sa, 
încă nu era înfăptuită. Aşadar, atunci când a spus „…în ziua 
aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat 
vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va 
da,” vorbea de fapt despre ziua Bisericii, de după învierea Sa. 

Ignorând acest fapt, unii se roagă cam aşa: „Doamne 
Isuse, Îţi cer cutare şi cutare lucru, în Numele lui Isus.” 
Conform învăţăturii lui Isus, este greşit să ne rugăm astfel. 
De exemplu, un ambasador al unei ţări nu îşi desfăşoară 
activitatea într-un birou în ţara de origine. Datoria sa este 
să opereze în numele guvernului ţării sale într-o altă naţiune 
unde este delegat.

Tot aşa, este greşit să te rogi lui Isus tot în Numele Său. 
Tu ai fost trimis în locul Lui, aşa cum a fost şi El trimis de Tatăl 
(Ioan 20:21); cine te primeşte pe tine Îl primeşte pe Isus şi pe 
Tatăl (Marcu 9:37) şi ai fost investit cu puterea delegată de a 
folosi Numele Lui pentru a-I cere ceva Tatălui. Mântuitorul 
Şi-a îndeplinit cu succes slujba împăcării, oferindu-ne intrare 
liberă în Locul Preasfânt (Evrei 10:19) şi acum ne învaţă să 
ne rugăm direct Tatălui în Numele lui Isus: „În ziua aceea, 
veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că Îl voi ruga pe Tatăl 
pentru voi. Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit 
şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu” (Ioan 16:26-27). 
Poate că spui: „Dar m-am rugat lui Isus în Numele Lui şi am 

Ordinea corectă 
în rugăciune

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. 
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, 

în Numele Meu, vă va da (Ioan 16:23).

Luni, 19 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai permis accesul 
direct în prezenţa Ta pentru a cere şi a primi de la Tine, 
pentru ca bucuria mea să fie deplină. Sunt recunoscător 
pentru dragostea şi bunătatea arătată în Cristos Isus, ştiind 
că primesc întotdeauna răspuns la rugăciunea în Numele 
Său. Amin.

Deuteronom 13-15
Luca 2:21-52

Filipeni 2:9; Ioan 14:13-14

avut rezultate!” Ei bine, aceasta este pentru că eşti prunc 
în Cristos, dar după o vreme, Dumnezeu Se aşteaptă să te 
maturizezi. În Faptele Apostolilor 17:30, Biblia ne spune: 
„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi le 
porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să 
se pocăiască.” Atunci când te rogi în Numele lui Isus, tu de 
fapt Îl reprezinţi (de aceea te-a şi împuternicit) şi devii vocea 
Lui; Pavel spune: „Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi 
trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.” 
Trebuie să conştientizezi prezenţa Lui în tine şi să creşti până 
la statura plinătăţii lui Cristos (Efeseni 4:13), aşa încât atunci 
când tu ceri ceva să fie ca şi cum Isus însuşi ar cere. Astfel, 
orice ai cere de la Tatăl îţi va fi dat.

Dacă vrei să Îi ceri ceva Tatălui şi vrei ca acea cerere să 
îţi fie ascultată, fă-o în Numele lui Isus. Aceasta este ordinea 
nouă şi corectă a rugăciunii pentru făptura nouă.

Psalmii 37-38
Faptele Apostolilor 24:12-27
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Duhul Sfânt îţi poate spune ce să faci în orice situaţie, 
pentru că tu să câştigi întotdeauna în viaţă. Mulţi 

oameni sunt frustraţi, pentru că nu se consultă niciodată cu 
Duhul Sfânt în legătură cu paşii pe care trebuie să îi facă. Ei 
apelează mai degrabă la rudele şi la prietenii lor când trec prin 
necazuri. Din păcate, cei cărora le solicită ajutorul nu le pot 
da decât sfaturi care de cele mai multe ori nu sunt universal 
valabile, pentru că sunt bazate pe raţionamente umane şi pe 
percepţie senzorială.

Învaţă să te consulţi cu Duhul Sfânt, pentru orice 
răspuns. Cere-I călăuzire în tot ce faci. Atunci când te 
confrunţi cu provocări care par insurmontabile, apelează la 
El şi îţi va spune ce să faci; El îţi va da strategiile Lui. Oamenii 
mari despre care citim în Scripturi au înţeles acest adevăr şi 
nu au făcut nici un pas important fără să se fi consultat cu 
Domnul. 

Iosua, a trebuit să se bazeze pe Duhul Sfânt să-i spună 
cum să preia Ierihonul: „Pe când Iosua era lângă Ierihon a 
ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare 
înaintea lui, cu sabia în mână, scoasă din teacă. Iosua 
s-a dus spre El şi i-a zis: «Eşti dintre ai noştri sau dintre 
vrăşmaşii noştri?» El a răspuns: «Nu, ci Eu sunt Căpetenia 
oştirii Domnului, şi acum am venit.» Iosua s-a aruncat cu 
faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: «Ce-i spune Domnul 
meu robului său?»” (Iosua 5:13-14). „Căpetenia oştirii 
Domnului” din textul menţionat mai sus este chiar Domnul, 
care i S-a arătat lui Iosua prin Duhul Sfânt şi i-a dat o strategie 
care depăşea raţionamentul uman. Nici o gândire omenească 

Consultă-te cu 
Duhul Sfânt

Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe 
care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea 

îndreptată asupra ta (Psalmul 32:8).

Marți, 20 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc că mă conduci mereu pe 
calea biruinţei. Ştiu că niciodată nu voi umbla în întuneric, 
în confuzie sau în incertitudine, pentru că Tu eşti lumina 
mea. Te iubesc şi te preţuiesc foarte mult! Amin. 

Deuteronom 16-17
Luca 3

Ioan 16:13

nu ar fi crezut că poate dărâma aceste ziduri gigantice din 
Ierihon doar printr-o suflare din trâmbiţă şi cu oameni 
strigând şi lăudându-L pe Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt a spus 
acest lucru, care s-a întâmplat întocmai. Biblia spune: „Prin 
credinţă au căzut zidurile Ierihonului” (Evrei 11:30). 

Învaţă să ai încredere în Duhul Sfânt; să depinzi de El 
în orice moment, pentru că El e cu tine, în tine şi pentru tine! 
El te va învăţa şi te va conduce în triumf în tot ceea ce faci, 
numai să I-o ceri. 

Psalmii 39-40
Faptele Apostolilor 25:1-15
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Viaţa este plină de alegeri şi de decizii pe care 
trebuie să le iei şi în luarea acelor decizii nu îţi poţi 

permite să dai greş şi nici să alegi în mod arbitrar. Ai nevoie 
de călăuzire clară, pe care doar Cuvântul lui Dumnezeu ţi-o 
poate oferi. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata Lumină 
care luminează orice om venind în lume (Ioan 1:9); este 
adevărata lumină cu ajutorul căreia tu navighezi în viaţă. 

 Textul din Evrei 4:12-13  subliniază puterea şi 
eficienţa Cuvântului lui Dumnezeu, precum şi funcţionalitatea 
Lui ca Lumină şi atributele Lui ca Persoană: „Căci Cuvântul lui 
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie 
cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi 
duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile 
inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi 
descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” Cu 
alte cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu ştie totul; atinge fiecare 
om şi discerne gândurile şi intenţiile inimii. 

 Nimeni nu poate şti ce este adevărat decât prin 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul este 
Adevărul (Ioan 17:17) şi adevărul înseamnă realitatea. 
Aşadar, a vedea cu lumina adevărată înseamnă a vedea din 
perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu; a interpreta situaţiile, 
circumstanţele şi condiţiile vieţii tale din punctul de vedere al 
Cuvântului. 

 Dacă adevărata Lumină – Cuvântul lui Dumnezeu 
– locuieşte în tine din abundenţă, aşa cum ne îndeamnă 
Coloseni 3:16, frica, eşecul, lipsa, boala şi toate celelalte 
rezultate ale întunericului nu vor mai avea loc în tine. Nu vei 

Priveşte lucrurile 
în adevărata 

Lumină!

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o 
lumină pe cărarea mea (Psalmi 119:105).

Miercuri, 21 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Eu am lumina 
vieţii şi funcţionez cu adevărata lumină, pentru că eu sunt 
născut din Cuvântul lui Dumnezeu, care este Lumină! Eu 
cunosc şi umblu în moştenirea mea în Cristos Isus, pentru că 
eu trăiesc şi văd doar cu ajutorul Luminii adevărate. 

Deuteronom 18-21
Luca 4:1-13

Ioan 8:12; Proverbe 6:23

fi înfrânt, pentru că vei vedea că mai mare este Cel ce este în 
tine decât cel ce este în lume. Vei refuza să fii bolnav, pentru 
că prin lumina Cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că sănătatea 
divină este posesiunea permanentă şi dreptul tău în Cristos. 
Priveşte totdeauna din perspectiva Cuvântului şi vei avea o 
direcţie clară în viaţă.

 Dacă astăzi se pare că este întuneric în vreo zonă din 
viaţa ta, poate în familia, sănătatea, facultatea sau afacerea 
ta, ţine-te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu şi întunericul 
va dispărea. Soluţia împotriva întunericului este lumina şi 
Cuvântul lui Dumnezeu este lumina. 

Psalmii 41-42
Faptele Apostolilor 25:16-27
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Când vine vorba să rosteşti proclamaţii de credinţă, 
nu trebuie să fii apologetic; fii îndrăzneţ! Atunci 

când proclami cu îndrăzneală ceea ce tu crezi în inima ta, 
aceasta îţi întăreşte duhul şi face Cuvântul să fie activ în 
viaţa ta. Cu gura ta, tu îţi schimbi starea. Credinţa din inimă 
reprezintă temelia care face ca declaraţia să fie o realitate, 
însă nu se va schimba nimic dacă nu dai glas lucrurilor în care 
tu crezi.

 A crede ceea ce spune Dumnezeu şi a proclama 
acelaşi lucru va schimba viaţa ta. Aceasta, pentru că este 
putere în Cuvânt, care îţi dă abilitatea de a schimba situaţiile 
fără speranţă şi a face circumstanţele să se conformeze la 
planurile şi scopurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea 
prin Cuvântul Său rostit. El a spus: „Să fie…” (Geneza 1:3, 6, 
14) şi tot ce El a poruncit a luat fiinţă. Evrei 13:5-6 spune: 
„Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci 
El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu 
te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere…”  El 
ne arată principiul proclamării Cuvântului: cu încredere, cu 
îndrăzneală. 

 Isus ne-a învăţat acelaşi principiu, în Marcu 11:23: 
„Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui 
acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare» şi dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea 
lucrul cerut.” Este vreo situaţie care te provoacă şi cu care 
ai de-a face, astăzi? Proclamă Cuvântul cu îndrăzneală, prin 
credinţă, aducând astfel ordinea Împărăţiei lui Dumnezeu în 
orice circumstanţă din viaţa ta. 

Proclamă 
Cuvântul cu 
îndrăzneală!

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau 
adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau 

Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală 
(Faptele Apostolilor 4:31).

Joi, 22 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Primesc binecuvântările Duhului Sfânt, prin Cuvânt, 
în viaţa mea, astăzi, pe măsură ce proclam Cuvântul lui 
Dumnezeu, în credinţă. Mintea mea este reînnoită şi viaţa 
mea este transformată prin puterea intrinsecă a Cuvântului 
lui Dumnezeu. Eu cresc în har şi în înţelepciune, iar 
circumstanţele se întorc în favoarea mea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Deuteronom 22-24
Luca 4:14-44

2 Corinteni 4:13; Romani 10:6-8

Psalmii 43-44
Faptele Apostolilor 26:1-15



56

Înţelepciunea este manifestarea sau descoperirea 
dreptăţii lui Dumnezeu în viaţa omului. Este o forţă 

care te face să acţionezi, să răspunzi sau să vorbeşti dincolo 
de raţiunea umană naturală. Este, de asemenea, exprimarea 
puterii lui Dumnezeu în gânduri, planuri şi decizii. Atunci 
când înţelepciunea lui Dumnezeu funcţionează în tine, ea 
devine puterea care influenţează alegerile pe care le faci în 
viaţa ta. Devine forţa care va călăuzi viaţa ta. Înţelepciunea 
te propulsează în direcţia corectă şi te plasează într-un loc 
avantajos.

 Geneza 39 ne arată cum Iosif a fost vândut ca rob în 
Egipt de către fraţii săi. Dar Biblia spune că el a căpătat trecere 
înaintea lui Potifar, stăpânul lui, şi l-a slujit: „Iosif a căpătat 
mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba 
lui, l-a pus mai mare peste casa lui şi i-a încredinţat tot ce 
avea” (Geneza 39:4). Apoi, Iosif a fost închis, în urma unei 
false acuzaţii din partea soţiei lui Potifar. Dar înţelepciunea 
a continuat să-l promoveze şi acolo, aşa încât a devenit mai 
mare peste cei întemniţaţi. 

 La un moment dat, părea că acela era sfârşitul 
istoriei lui Iosif. Apoi, într-o noapte, Faraon a avut un vis 
pe care vrăjitorii lui nu i l-au putut tâlcui. Cineva şi-a adus 
aminte de acel întemniţat evreu înţelept şi i l-a recomandat 
lui Faraon. Iosif i-a tâlcuit visul lui Faraon. După ce Iosif a 
încheiat vorbirea, „faraon le-a zis slujitorilor săi: «Am putea 
noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul 
lui Dumnezeu?» Şi faraon a zis lui Iosif: «Fiindcă Dumnezeu 

Înţelepciunea te 
promovează

Totuşi, Înţelepciunea este îndreptăţită (dovedită a fi 
adevărată şi divină) de către toţi copiii ei [de către viaţa 

lor, caracterul şi faptele lor] 
(Luca 7:35, Versiunea Amplificată).

Vineri, 23 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu rostesc cuvinte pline de înţelepciunea lui 
Dumnezeu în fiecare situaţie, pentru că Cristos a fost făcut 
înţelepciune pentru mine. Sunt circumspect, sănătos şi am 
o înţelegere rapidă! Mă ocup cu înţelepciune de lucrurile 
vieţii şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

Deuteronom 25-27
Luca 5:1-16

Iacov 3:17; Iacov 1:5

ţi-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care 
să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine. Te pun 
mai mare peste casa mea, şi tot poporul meu va asculta de 
poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica 
mai presus de tine.» Faraon i-a zis lui Iosif: «Uite, îţi dau 
stăpânire peste toată ţara Egiptului»” (Geneza 41:38-41). 

 Imperiul Egiptean era menţinut datorită înţelepciunii 
unui om, Iosif. Dacă înţelepciunea a putut să promoveze un 
întemniţat evreu, în vârstă de 30 de ani, la rangul de prim 
ministru al celui mai puternic imperiu al vremurilor respective 
şi aceasta peste noapte, poate face cel puţin la fel şi pentru 
tine. Cultivă înţelepciunea care vine de sus (Iacov 3:17). 
Acordă-i importanţa cuvenită şi te va promova.  

Psalmii 45-46
Faptele Apostolilor 26:16-32
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În această lume, cu toţii avem prieteni – oameni cu 
care relaţionăm, cu care vorbim, cu care împărţim 

anumite lucruri, cu care ne rugăm, cu care ne destindem şi de 
a căror companie ne bucurăm. Dar chiar şi cei mai buni dintre 
prieteni ne pot dezamăgi în anumite momente grele. Aceasta 
nu pentru că vor, ci pentru că exact atunci nu sunt disponibili, 
sau poate pentru că nu au putut să-ţi spună cuvintele 
potrivite acelui moment. Apoi, bineînţeles, pot fi „obosiţi” de 
problemele tale şi până la urmă să te abandoneze, deoarece 
ei simt că tu nu te vei schimba. 

Există însă un prieten care nu te va dezamăgi niciodată. 
Nu te va dezamăgi şi nu va renunţa la tine. Nu va fi obosit 
niciodată. Numele Lui este Isus! Cei care Îl cunosc pe Isus 
ca prieten, nu caută ajutorul sau favoarea oamenilor! Tu ai 
nevoie de o relaţie personală şi intimă cu El. Şi n-ai nevoie 
să-L cauţi undeva departe, pentru că El locuieşte în tine. Poţi 
vorbi cu El. Şi El îţi va vorbi. El este înăuntrul tău şi este de 
asemenea, cu tine. El îţi poate vorbi atât din interior cât şi 
din exterior. Este cel mai drag prieten pe care Îl poţi avea, iar 
El are înţelepciunea şi puterea de a te trece biruitor prin cele 
mai dificile situaţii.   

Biblia spune: „De aceea şi poate să mântuiască în chip 
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru 
că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). El 
va merge cât se poate de departe pentru a te ajuta. El deja a 
dovedit aceasta prin faptul că a murit pe cruce pentru tine. El 
nu va renunţa la tine şi nici nu te va condamna. Lasă-L să-ţi fie 
cel mai apropiat prieten. Să nu-ţi fie ruşine să te identifici cu 
El, pentru că El te iubeşte nespus. El nu se va ruşina niciodată 

El niciodată nu te 
dezamăgeşte!

Dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un 
frate (Proverbe 18:24b).

Sâmbătă, 24 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Doamne Isuse, eşti Cel mai drag prieten pe care 
L-am cunoscut vreodată. Nimeni nu mă poate iubi, nici nu 
crede în mine şi nici nu-i pasă cuiva de mine în felul în care 
Îţi pasă Ţie. Eşti Cel mai bun prieten al meu. Eşti subiectul 
afecţiunii mele profunde. Te iubesc cu toată inima mea şi 
doresc să Te cunosc şi să Te iubesc din ce în ce mai mult, în 
fiecare zi. Îţi mulţumesc pentru că eşti Domnul, Stăpânul şi 
Prietenul meu. Amin. 

Deuteronom 28
Luca 5:17-39

Evrei 4:15-16; Evrei 2:17  

cu tine şi va fi mereu acolo pentru tine chiar până la sfârşitul 
veacurilor (Matei 28:20). Începe fiecare zi prin a spune: 
„Te iubesc, Doamne Isuse!” Dezvoltă acea relaţie cu El prin 
Cuvânt şi prin Duhul Sfânt.

Psalmii 47-48
Faptele Apostolilor 27:1-15
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În versetul de mai sus, Isus le-a vorbit celor 7 biserici 
şi le-a spus: „cel care biruie…” Te poţi întreba: „Ce 

anume vrea Domnul să biruim? Pe cel rău, lumea, sau firea 
pământească?” Păi, nici una din acestea trei; voi explica. 

 Isus a învins deja forţele întunericului şi l-a biruit pe 
Satan pentru noi. În Luca 10:18-19, după ce s-au întors acei 
70 de ucenici pe care Isus i-a trimis să vindece şi să predice, 
Isus a spus:  „L-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din 
cer.” Apostolul Pavel redă o imaginea biruinţei lui Isus asupra 
lui Satan şi a cohortelor iadului: „A dezbrăcat domniile şi 
stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a 
ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15).

 Domnul Isus l-a deposedat pe Satan de autoritatea 
lui, făcându-l fără putere şi ne-a dat nouă victoria. Aşadar, 
cel rău nu mai are nici un drept asupra lumii astăzi, şi nici nu 
mai are puterea de a-ţi controla viaţa. Tot ceea ce ai tu de 
făcut este să-ţi întăreşti biruinţa. Acesta este contextul în care 
este folosit cuvântul „birui” în versetul din deschidere. Este 
vorba despre o luptă a credinţei, nu o luptă cu diavolul, cu 
firea pământească sau cu lumea. „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). 

 Cât despre lume, Isus a spus: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Aşadar, noi 

Consolidează-ţi 
victoria!

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi 
şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi 
numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui 

(Apocalipsa 3:5).

Duminică, 25 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt: mai mult 
decât biruitor! Mai mare e Cel care este în mine decât cel 
care este în lume. Calc în picioare toată puterea vrăjmaşului. 
Eu trăiesc mereu în biruinţă şi în sănătate, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Deuteronom 29-30
Luca 6:1-16

1 Timotei 6:12; 2 Corinteni 4:17-18

am biruit lumea, în Cristos. Aceasta înseamnă că nu trebuie 
să încerci să învingi lumea sau firea pământească; ci, mai 
degrabă, tu trebuie să trăieşti dincolo de firea pământească, 
umblând prin Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă a umbla în 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda percepţiilor 
senzoriale!

 Însuşeşte-ţi cu fermitate biruinţele pe care Isus le-a 
obţinut deja pentru tine, prin declaraţii de credinţă. Pot 
apărea uneori probleme la locul de muncă, în finanţe, în 
sănătate sau în familie. Însă refuză să accepţi eşecul. Continuă 
să-ţi declari biruinţa şi se va manifesta pentru tine.

Psalmii 49-50
Faptele Apostolilor 27:16-30
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Unii oameni sunt nefericiţi cu privire la starea în 
care au ajuns, din cauza obiceiurilor rele practicate 

de-a lungul anilor. Nu trebuie să fii frustrat cu privire la tine 
însuţi sau cu privire la viaţă, din cauza unor obiceiuri cu 
care te-ai tot luptat. Primul lucru de care trebuie să-ţi dai 
seama este că acele obiceiuri nu s-au format peste noapte. 
Obiceiurile sunt simple acţiuni repetate care condiţionează 
comportamentul. Dacă ai înlocui obiceiul vechi cu unul mai 
bun, ai scăpa de acela de care nu-ţi place.

 Un obicei este un tipar comportamental fix, obţinut 
prin repetiţie frecventă. Tot ceea ce faci mult şi des, devine 
un obicei. Prima dată, conştient sau inconştient îţi formezi 
obiceiurile, dar în cele din urmă, obiceiurile îţi formează 
caracterul şi îţi influenţează comportamentul, făcând din tine 
produsul obiceiurilor tale. 

 Biblia spune că păcatul nu va mai domni asupra 
voastră (Romani 6:14). Aşa că refuză orice control al 
obiceiurilor rele asupra ta. De exemplu, dacă cineva şi-a 
format un obicei din a minţi, acea persoană trebuie să decidă 
să spună adevărul, în mod deliberat. Ce este frumos, este că 
nu durează mult până când un asemenea obicei negativ este 
complet distrus. Se spune că orice faci de 6 ori consecutiv, în 
acelaşi fel, va intra în personalitatea ta şi îţi va contura tiparul 
comportamental. 

 Dacă, de exemplu, vrei să cultivi un obicei din a te 
trezi pentru rugăciune la ora 6 dimineaţa, dacă poţi face 
aceasta de şase ori la rând, va deveni un obicei pentru tine! 

Îţi poţi schimba 
obiceiurile 

După cum îi era obiceiul, Pavel a mers la sinagogă. 
Acolo, timp de 3 zile de Sabat discuta cu oamenii…” 

(Fapte 17:2 GNB)

Luni, 26 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
libertatea şi abilitatea de a trăi la potenţial maxim, în Cristos. 
Prin puterea Duhului Sfânt şi sub influenţa Cuvântului 
lui Dumnezeu, caracterul meu se formează pentru a fi 
sincronizat cu voia desăvârşită şi veşnică a lui Dumnezeu 
pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 31-32
Luca 6:17-49

Evrei 10:25; Iacov 1:21-22

Orice obicei evlavios pe care vrei să-l obţii, este posibil! Este 
nevoie de disciplină şi de o atitudine constantă. 

Psalmii 51-52
Faptele Apostolilor 27:31-44
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În Fapte 19, citim despre modul în care oraşul Efes, 
care decăzuse cu totul în idolatrie, a fost transformat 

radical pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu era predicat cu 
putere. Evanghelia se răspândea cu rapiditate şi biruia, până 
când a dobândit guvernarea şi influenţa. Cu cât auzeau mai 
mulţi oameni Cuvântul, cu atât acesta câştiga stăpânire în 
viaţa lor.

Aceasta este puterea triumfătoare a Cuvântului. 
Poate câştiga supremaţia peste orice situaţie, la orice nivel: 
individual, municipal, sau chiar naţional. El biruie asupra 
bolii, asupra sărăciei şi asupra circumstanţelor negative 
ale vieţii. Versetul din deschidere este similar cu spusele 
apostolului Ioan din 1 Ioan 5:4 despre Cuvânt: „pentru că 
oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce 
câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 
5:4). Termenul „oricine” provine din originalul grecesc „pas” 
care se mai poate traduce şi „tot ce” (aşa cum este tradus în 
Versiunea Fidela) sau „orice” (aşa cum apare în majoritatea 
Versiunilor în limba engleză). Aceasta pentru că nu este vorba 
numai despre oameni, ci şi despre orice este din Dumnezeu 
– cum ar fi, de exemplu, Cuvântul Lui. Prin urmare, tot ce se 
naşte din Dumnezeu biruie lumea. 

De aceea, nu trebuie să fii descurajat, pentru că tu eşti 
născut din Cuvânt (1 Petru 1:23) şi tot ce ţine de persoana ta 
este înrădăcinat în Cuvânt. Faptul că eşti născut din Cuvânt te 
face imbatabil. 

Cuvântul lui Dumnezeu în tine – în inima ta şi pe 
buzele tale va creşte cu putere şi va triumfa asupra tuturor 
circumstanţelor negative ale vieţii. Proclamă Cuvântul astăzi 

Cuvântul care 
triumfă!

Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul 
Domnului (Faptele apostolilor 19:20).

Marți, 27 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, mi-ai dat viaţă prin Cuvântul Tău. Slava Ta 
este manifestată în tot ce fac, pentru că lucrarea Cuvântului 
este eficientă în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru puterea 
biruitoare a Cuvântului Tău şi pentru abilitatea sa de a 
efectua schimbări în viaţa mea şi în circumstanţele din jurul 
meu.

Deuteronom 33-34
Luca 7:1-35

1 Petru 1:23; 1 Ioan 5:4

şi experimentează biruinţa în finanţele tale, în sănătatea ta, 
în mediul tău academic şi în familia ta! Proclamă Cuvântul 
împotriva bolii, a incertitudinii şi a situaţiilor economice aspre 
şi vei vedea o schimbare, deoarece Cuvântul are putere. 
Cuvântul lui Dumnezeu este arma ta împotriva vrăjmaşului. 
Biblia spune că este „mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri” (Evrei 4:12). Aceasta înseamnă că poţi tăia în bucăţi 
tot ce vine împotriva credinţei tale. 

Psalmii 53-54
Faptele Apostolilor 28:1-15



66

V-aţi întrebat vreodată de ce Isus a spus despre 
Ioan Botezătorul că el este cel mai mare dintre 

cei născuţi din femeie? Biblia spune că ucenicii lui Ioan au 
venit într-o zi şi i-au spus: „Învăţătorule, Bărbatul pe care 
L-ai întâlnit pe cealaltă parte a Iordanului, Cel pe care tu L-ai 
identificat drept Mesia, botează şi El oameni şi toţi merg la 
El, în loc să vină la noi…” (Ioan 3:26, NLT -  traducerea New 
Living Translation, Noua Traducere Vie, n.tr.).

 Răspunsul lui Ioan a fost: „Omul nu poate primi 
decât ce-i este dat din cer. Voi înşivă îmi sunteţi martori că 
am zis: «Nu sunt eu Cristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.» 
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 3:27-30). Aceasta 
este atitudinea măreţiei înaintea Domnului. 

 În societatea de astăzi, toţi vor să fie şefi. Dar tu nu 
trebuie să fii aşa, pentru că tu aparţii Împărăţiei Domnului. 
Priviţi din nou răspunsul lui Ioan. El şi-a înţeles menirea de 
a pregăti calea Domnului, aşa că el nu a încercat niciodată 
să între într-o luptă pentru putere sau într-o competiţie de 
popularitate cu Isus. Chiar atunci când ucenicii i-au pus o 
întrebare care putea să-l provoace, el le-a spus cât de bucuros 
este că-şi împlineşte menirea. Acesta este secretul măreţiei: 
să-ţi cunoşti destinul în Dumnezeu şi să-l împlineşti. 

 Măreţia ta în Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
măsurată în funcţie de misiunea încredinţată, ci în funcţie de 
gradul de împlinire a ei. Aceasta trebuie să conteze pentru 
tine – să-ţi împlineşti destinul în Cristos – să fii mare înaintea 

Măreţia face parte 
din împlinirea 
scopului tău!

Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru 
(Matei 23:11).

Miercuri, 28 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru scopul unic pentru 
care m-ai creat. Sunt entuziasmat cu privire la voia Ta pentru 
viaţa mea şi declar că, prin puterea Duhului Tău, îndeplinesc 
scopul Tău pentru viaţa mea, fără cârtire, ci cu bucurie 
nespusă şi cu smerenie a inimii, în Numele lui Isus. Amin.   

Iosua 1-2
Luca 7:36-50

Luca 22:25-27; Matei 23:11-12

lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Ca şi apostolul Pavel, 
trebuie să-ţi cunoşti chemarea şi să ştii când alergi pe traseul 
potrivit şi când ai isprăvit alergarea (2 Timotei 4:7 NIV).

Psalmii 55-56
Faptele Apostolilor 28:16-31



Un lider de celulă este un reprezentant al 
Împărăţiei lui Dumnezeu. El este un misionar 
a cărui datorie primordială este de a le vesti 
Evanghelia oamenilor din vecinătatea sa, de la 
şcoală sau de la locul de muncă şi de a-i ajuta să-
şi întărească credinţa. Aceasta face din liderul 
de celulă un VIP deoarece el este preocupat 
de ceea ce Îl interesează pe Dumnezeu cel mai 
mult – sufletele oamenilor. 

În perioada 21-24 Iunie, omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris va susţine o sesiune extraordinară 
a VIP-urilor: Conferinţa Internaţională a 
liderilor de celulă, ediţia a-II-a. Liderii de 
celulă implicaţi în slujire vor avea oportunitatea 
de a primi revelaţii uimitoare din Cuvântul lui 
Dumnezeu care îi vor echipa pentru un nivel 
înalt de conducere şi slujire. 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A 
LIDERILOR DE CELULĂ, 

EDIŢIA A-II-A, 2012



NOTE



70

Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. Aceasta 
înseamnă că este realitatea absolută. Atunci când 

studiezi Cuvântul, tu primeşti mult mai mult decât inspiraţie. 
Tu primeşti lumină divină,  înţelepciune şi revelaţii care te vor 
sincroniza cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
De asemenea, Cuvântul are puterea de a face din tine ceea 
ce spune. În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune: „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.” 

 Noi vedem slava lui Dumnezeu, privind în oglinda 
lui Dumnezeu, care este Cuvântul Lui. Pe măsură ce priveşti 
slava lui Dumnezeu în oglinda lui Dumnezeu, eşti transformat 
în aceeaşi slavă pe care o vezi în Cuvânt. Prin urmare, cu cât 
priveşti mai mult – cu cât meditezi sau contempli mai mult 
slava lui Dumnezeu – cu atât tu devii slava pe care o priveşti. 

 Ioan 1:14 spune: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 
locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din 
Tatăl.“ În acest verset, pe lângă faptul că I se dă Cuvântului 
personalitate, se observă că, de asemenea, Cuvântul lui 
Dumnezeu are slavă. Observaţi că spune: „am privit slava 
Lui…” deoarece Cuvântul este o persoană; El este slava 
personificată. Slava este splendoare, strălucire, frumuseţe, 
sfinţenie şi puritate. Cuvântul lui Dumnezeu are toate acestea 
şi mult mai mult. Acum înţelegeţi mai bine de ce Biblia se 
referă la Isus – Cuvântul întrupat – ca fiind strălucirea slavei 
lui Dumnezeu. 

Slava 
Cuvântului 

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin 
de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă 

întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl (Ioan 1:14).

Joi, 29 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea. Pe măsură ce contemplu slava lui Dumnezeu 
în oglindă, prin meditaţie, sunt schimbat în imaginea slavei 
pe care o văd în Cuvânt. Viaţa mea este plină de glorie, har 
şi adevăr, pentru că eu m-am născut din nou prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

Iosua 3-4
Luca 8:1-21

1 Ioan 4:17; Filipeni 2:15

 Isus este expresia slavei lui Dumnezeu. El I-a dat acea 
slavă, pe care, la rândul Său, Cristos ne-a dat-o nouă. Am 
devenit părtaşi slavei Sale: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai 
dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una“ 
(Ioan 17:22). Aşa cum El (Isus) este slava lui Dumnezeu, la fel 
suntem şi noi în această lume (1 Ioan 4:17). Există glorie în 
viaţa ta; este gloria Cuvântului; umblă în lumina acelei glorii.

Psalmii 57-58
Romani 1:1-15
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Din versetul de mai sus rezultă că rodul primordial al 
duhului uman recreat este dragostea. Fiind născut 

din nou, tu eşti născut din Dumnezeu, care este dragoste (1 
Ioan 4:8). Aşadar, tu ai natura dragostei Lui şi, prin urmare, 
este normal ca tu să umbli în dragoste. Împărăţia noastră este 
o Împărăţie condusă de dragoste. 

În 1 Ioan 3:14, Biblia spune: „Noi ştim că am trecut din 
moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu îl iubeşte 
pe fratele său rămâne în moarte.” Aceasta ne aminteşte de 
ceea ce a spus Isus, în Ioan 13:35: „Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.” Domnul a clarificat faptul că dragostea este tot 
ceea ce contează. Exprimarea dragostei tale pentru Domnul 
şi pentru aceia pentru care a murit Isus este dovada că tu eşti, 
într-adevăr, un copil al lui Dumnezeu. În Ioan 14:15, Isus a mai 
spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele,” iar Cuvântul 
Său spune să iubim oamenii şi să le facem bine tuturor, în 
special celor ce ne împărtăşesc credinţa – adică fraţilor şi 
surorilor în Cristos (Galateni 6:10). 

Dragostea, deşi vine dinăuntru, trebuie exprimată în 
exterior: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, 
ci cu fapta şi cu adevărul” (1 Ioan 3:18). Maturitatea ta, în 
calitate de creştin, este măsurată de umblarea ta în dragostea 
lui Dumnezeu pe care o exprimi faţă de alţii. Biblia spune: 
„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe 
alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. De fapt: 
«Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire 
mincinoasă, să nu pofteşti» şi orice altă poruncă mai poate 
fi, se cuprind în porunca aceasta: «Să îl iubeşti pe aproapele 

O Împărăţie 
condusă de 
dragoste!

Duhul, dimpotrivă, rodeşte: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credincioşia (Galateni 5:22).

Vineri, 30 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur că aparţin Împărăţiei Tale, 
unde domneşte dragostea, neprihănirea şi pacea. Mă bucur 
nespus de mult pentru dragostea mare cu care m-ai iubit şi 
pentru că m-ai învăţat să exprim dragostea Ta, care este în 
duhul meu, către cei din jurul meu. Îţi mulţumesc pentru 
că Tu desăvârşeşti dragostea Ta în mine, în Numele lui Isus. 
Amin.   

Iosua 5-6
Luca 8:22-39

1 Ioan 4:8-12; Ioan 15:9

tău ca pe tine însuţi.»” Dragostea nu-i face rău aproapelui: 
dragostea deci este împlinirea Legii” (Romani 13:8-10). 
Adesea, oamenii pierd din vedere ceea ce spune Biblia despre 
dragoste, fără a-şi da seama că aceasta este cu adevărat 
împlinirea Legii. Este principiul după care trăim în Împărăţie. 
Aşadar, trebuie ca dragostea lui Dumnezeu să curgă liber 
prin tine întotdeauna. Cuvintele, gândurile şi acţiunile tale 
să fie motivate de dragoste, ca să primeşti binecuvântarea şi 
răsplătirea Domnului. 

Psalmii 59-60
Romani 1:16-32
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La un moment dat, Domnul Isus i-a mustrat pe farisei 
şi pe cărturari, deoarece au zădărnicit Cuvântul 

Domnului prin tradiţiile lor: „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui 
Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri 
de felul acesta” (Marcu 7:13). Acelaşi Cuvânt pe care ei l-au 
desfiinţat prin atitudinea lor, a creat întreg universul: „Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a 
fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Cuvântul este Cel care susţine, 
menţine, călăuzeşte şi alimentează universul; este forţa care 
ţine totul pe făgaşul normal (Evrei 1:3).

„Cum se face că Acest Cuvânt Atotputernic şi Creator 
nu a putut funcţiona nici atunci pentru fariseii şi cărturarii 
din vechime şi nu funcţionează nici acum pentru cei a căror 
viaţă oscilează în raport cu Scriptura?” Răspunsul este simplu 
şi se regăseşte în versetul din deschidere: „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.” Trebuie ca mereu să 
creezi mediul potrivit de credinţă, pentru ca astfel Cuvântul 
să crească şi să rodească în viaţa ta. Este ca şi cum ai planta 
o sămânţă de portocal într-un mediu favorabil. Curând, 
sămânţa va încolţi şi va ajunge un pom care va rodi. În acelaşi 
fel, mediul de care ai nevoie pentru rodirea Cuvântului este 
atmosfera de credinţă. Biblia spune: „Şi, fără credinţă, este cu 
neputinţă să-I fim plăcuţi” (Evrei 11:6). Dacă îmbini Cuvântul 
cu credinţă, indiferent ce vine asupra ta, vei ieşi biruitor. Poţi 
avea încredere absolută în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul 
rostit cu credinţă, va produce rezultate incontestabile. 

Credinţa face 
Cuvântul roditor

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).

Sâmbătă, 31 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele mele acţionează cu 
eficienţă şi astăzi, pentru că este îmbinat cu credinţă! Declar 
cu îndrăzneală şi cu autoritate că orice cale sinuoasă se 
netezeşte înaintea mea. Înaintez cu bucurie şi sunt condus 
în pace! Munţii şi dealurile izbucnesc în cântări înaintea 
mea şi toţi copacii de pe câmp bat din palme, pentru că eu 
sunt binecuvântat de Domnul! 

Iosua 7-9
Luca 8:40-56

Isaia 55:11; Evrei 4:2

Cuvântul lui Dumnezeu nu ia în considerare cât de 
mare este problema, nici nu este intimidat de numele bolii 
sau al infirmităţii. El nu are restricţie; tot ce are el nevoie este 
ca tu să crezi şi apoi să proclami cu îndrăzneală ce ai crezut (2 
Corinteni 4:13) şi astfel, va produce o schimbare.

Psalmii 61-64
Romani 2:1-15



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.  



NOTE



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



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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
 joiN 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:
Tel:+40-31-432-7000  
      +40-722-229992   


