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

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

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, 
astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara. 

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa 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

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 203 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2014 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Avem o misiune divină de a duce Evanghelia până 
la marginile pământului. Isus a spus: „Duceţi-vă 

în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” 
(Marcu 16:15). Poţi să fii sigur că tot ceea ce ne trebuie 
pentru a îndeplini această mare însărcinare ne-a fost deja 
pus la dispoziţie. Domnul Isus a subliniat ceva remarcabil 
într-o discuţie cu ucenicii Săi: „«Când v-am trimis fără 
pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă 
de ceva?» «De nimic», I-au răspuns ei” (Luca 22:35). Când 
Dumnezeu te trimite într-o misiune, El veghează ca tot ceea 
ce presupune îndeplinirea acelei misiuni să îţi fie asigurat. 

Tot ceea ce vrea Dumnezeu din partea noastră este 
dedicarea noastră pentru a împlini visul Lui. Trebuie să îţi 
iei angajamentul că pentru tine nu va exista nici o limită 
până la care vei fi dispus să mergi şi să lucrezi pentru 
Evanghelie. Câtă vreme Dumnezeu va continua să îţi dea 
suflare şi să facă din trupul tău locaşul Lui cel viu (Efeseni 

Dedică-te 
împlinirii visului 

Său

Am socotit de trebuinţă să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele 
şi tovarăşul meu de lucru şi de luptă, trimisul şi slujitorul 

vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă 
vadă pe toţi; şi era foarte mâhnit, pentru că aflaserăţi că 
a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape 
de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai 
de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 
L-am trimis, dar, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să 

vă bucuraţi iarăşi şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit. Primiţi-l 
deci în Domnul, cu toată bucuria; şi preţuiţi astfel de 

oameni. Căci pentru lucrul lui Cristos a fost el aproape de 
moarte şi şi-a pus viaţa în joc, ca să împlinească ce lipsea 

slujbei voastre pentru mine (Filipeni 2:25-30).

SÂMBĂTĂ, 1 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamație

Sunt deplin încredinţat că Evanghelia este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, 
de aceea mă dedic propovăduirii sale în toată lumea. 
Prin abilitatea Duhului Sfânt, voi continua să predic, 
împlinind astfel planul lui Dumnezeu de a-i aduce pe 
mulţi la neprihănire, în Numele Domnului Isus. Amin. 

Numeri 7-8
Marcu 9:14-32

1 Corinteni 9:16-18; Romani 1:14-16

2:22), Evanghelia nu trebuie să fie oprită. Acesta este tipul 
de angajament pe care şi l-a luat David: „Mare este Domnul 
şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. 
Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească 
isprăvile Tale cele mari! Voi spune strălucirea slăvită a 
măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale” (Psalmul 145:3-5).

Există oameni care şi-au dedicat timpul şi resursele 
pentru a se asigura că Evanghelia lui Isus Cristos ajunge în 
fiecare naţiune a lumii. Ei fac mari isprăvi pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu, suplinind astfel ceea ce alţii nu reuşesc 
să facă. Astfel de oameni donează mulţi bani pentru 
înaintarea Evangheliei şi, cu cât dau mai mult, cu atât 
Domnul canalizează resurse în calea lor, astfel încât ei să 
poată realiza lucruri şi mai mari pentru El. 

Care este dedicarea ta pentru Evanghelie? Care este 
rolul tău în extinderea Împărăţiei lui Cristos pe pământ? Fie ca 
împlinirea visului Său să devină ţinta vieţii tale. Decide ca prin 
tine Evanghelia să continue să propăşească şi nu te opri până 
când trâmbiţa va suna şi ne vom înfăţişa înaintea Domnului. 

Psalmii 50-51
Faptele Apostolilor 23:1-10
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Soarele şi luna sunt interconectate în mod 
minunat. Luna nu este o sursă de lumină, însă 

deşi are solul negru, reflectă lumina pe care o primeşte 
de la soare. Uneori şi noi zicem că suntem ca luna, 
reflectând lumina pe care ne-o dă Isus. Aceasta este o 
idee puternică, dar nu este cea mai bună. Dumnezeu nu 
ne aseamănă doar cu luna care reflectă lumina soarelui. 
Da, Biblia spune că Isus Cristos este Soarele neprihănirii 
(Maleahi 4:2), dar cine suntem noi? Găsim răspunsul 
tot în Biblie: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. 
Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea 
să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 
Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, 
se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, 
să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a 
dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii“ (1 
Tesaloniceni 5:5-8).

Un câine nu va naşte decât un câine, la fel cum 
un om nu poate naşte decât tot un om. Dumnezeu 
este Lumină şi pentru că El ne-a născut din nou prin 
Evanghelie, noi suntem lumini la fel cum Isus este 
Lumina lumii. Isus nu ne-a spus niciodată să reflectăm 
lumina Lui, ci, dimpotrivă, ne-a zis: „Voi sunteţi lumina 
lumii…” (Matei 5:14). Noi suntem fii ai luminii şi ai zilei, 
nu ai întunericului şi ai nopţii.

Suntem fii ai 
luminii!

Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în 
Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii 

(Efeseni 5:8).

DUMINICĂ, 2 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Fac parte din ziuă şi nu din noapte. Sunt lumina 
lumii; chemarea mea este să luminez inima oamenilor. 
Oriunde ajung, aduc lumina, iar confuzia este dispersată. 

Numeri 9-10
Marcu 9:33-50

Matei 5:14-16; Filipeni 2:15

Lumina este cea care face lucrurile vizibile 
(Efeseni 5:13). Aceasta este chemarea noastră în viaţă, 
să iluminăm lumea. Facem parte din ziuă şi noi le dăruim 
altora lumina pe care să o reflecte, pentru că suntem 
adevărate „surse de lumină” în această lume. 

Psalmii 52-54
Faptele Apostolilor 23:11-21
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Nu este de ajuns să predici un mesaj despre 
Isus Cristos, dacă mesajul tău nu reprezintă 

vestea bună a ceea ce a făcut El pentru noi. „Evanghelie” 
înseamnă veste bună. Evanghelia lui Isus Cristos îi face 
pe păcătoşi neprihăniţi! Îi catapultează pe săraci din 
obscuritate, lipsă şi mizerie într-o viaţă de bunăstare, 
glorie şi excelenţă. Este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16). 

Păcătosul trebuie să afle că Isus a purtat deja 
pedeapsa pentru păcatele lui: „Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi 
prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5). Aceasta 
este vestea bună!

Evanghelia pentru cel sărac înseamnă că 
„Dumnezeu îl scoate din sărăcie şi îi dă viaţă îmbelşugată” 
(2 Corinteni 8:9). Evanghelia pentru cel bolnav este 
aceasta: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a 
purtat bolile noastre (Matei 8:17), prin urmare tu nu 
mai trebuie să le porţi!” El ne-a dat acces la puterea Sa 
de a ne menţine în sănătate divină. 

Poate că ai o problemă care trenează la slujbă, 
în familie, în căsnicie, sau în domeniul  sănătăţii tale. 

Vestea bună 
a mântuirii în 

Cristos

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a 
uns să le vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis 

să îi tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le 
propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor 

căpătarea vederii; să le dau drumul celor apăsaţi şi să 
vestesc anul de îndurare al Domnului (Luca 4:18-19).

LUNI, 3 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Evanghelia 
glorioasă a lui Cristos, prin care ne sunt descoperite 
puterea Ta, viaţa şi nemurirea! Îţi mulţumesc că m-ai 
uns să predic vestea bună a mântuirii în Cristos şi să-i 
aduc pe toţi cei rânduiţi de Tine din întuneric la lumina 
Ta minunată şi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.  

Numeri 11-13
Marcu 10:1-31

Luca 7:22; Faptele Apostolilor 10:38

Poate că cineva drag suferă cumplit. Am veşti bune 
pentru tine: Isus a purtat durerea pentru noi! El are deja 
soluţia, întunericul a trecut! Există un miracol pregătit 
pentru tine chiar acum; trebuie doar să crezi şi să 
primeşti Cuvântul Său prin credinţă. 

Psalmul 55
Faptele Apostolilor 23:22-35
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Unul dintre personajele biblice care mă inspiră 
în mod deosebit este regele David. El a fost 

un rege plin de succes care n-a pierdut nici o bătălie. 
Singura dată când Israelul a pierdut o luptă în vremea 
lui a fost atunci când David nu a fost prezent. Cum poate 
avea un om asemenea succes? Aceasta ne arată ce fel 
de mentalitate avea el. Şi tu trebuie să gândeşti aşa: ai 
fost rânduit de Dumnezeu să învingi totdeauna şi să nu 
pierzi niciodată. 

Unii oameni s-au obişnuit şi să câştige şi să 
piardă. Ei spun: „Uneori câştigi, alteori pierzi; uneori 
eşti sănătos, iar alteori eşti bolnav.” Pentru ei, viaţa este 
plină de suişuri şi coborâşuri, dar nu aşa trebuie să fie. 
Tu poţi şi ar trebui să învingi întotdeauna. Aceasta este 
viaţa omului aflat în Cristos – o viaţă de glorie, excelenţă 
şi victorie neîntreruptă. Isus a învins în orice situaţie, 
datorită a ceea ce era şi ceea ce ştia. Atât succesul cât şi 
eşecul depind de cine eşti şi ce ştii. 

Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din lipsă 
de cunoştinţă…” (Osea 4:6). Unii oameni din poporul lui 
Dumnezeu suferă din lipsă de cunoştinţă spirituală, care 
este adevărata cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Însă în 2 Petru 1:2, Biblia spune: „Harul şi pacea să 
vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Domnului nostru Isus Cristos!” Aici nu ni se promite că 

Poţi învinge 
întotdeauna

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne 
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos 
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma 

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

MARȚI, 4 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie 

Sunt învingător în orice situaţie şi am succes 
în toate domeniile. Umblu în victorie neîntreruptă, 
pentru că ştiu cine sunt. Orice lucru în care mă implic 
prosperă, pentru că am viaţa lui Dumnezeu în mine şi 
am biruit lumea. 

Numeri 14-15
Marcu 10:32-52

Proverbe 11:9; 2 Petru 1:3

harul şi pacea ne vor fi date pe deasupra, ci că acestea 
se înmulţesc prin cunoaştere. Aceasta este o cunoaştere 
specială, nu de tip „ginosko” (cunoaşterea introductivă 
pe care o dobândeşti atunci când Îl primeşti pe Isus 
Cristos ca Domn al vieţii tale), ci de tip „epignosis.” 
Este vorba despre o cunoaştere specializată, profundă, 
bazată pe experienţă susţinută.

Toate binecuvântările şi promisiunile minunate 
pe care ţi le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său nu îţi vor 
fi de nici un folos dacă nu le cunoşti şi dacă nu ştii să 
le aplici. Pentru a învinge mereu în viaţă, ai nevoie de 
această cunoaştere profundă a lui Dumnezeu Tatăl şi a 
Domnului nostru Isus. Prin această cunoaştere, harul şi 
pacea îţi vor fi înmulţite în viaţă. „Pace” aici înseamnă 
„putere asupra crizelor.” Astfel, în mijlocul furtunilor şi 
greutăţilor vieţii, tu vei învinge întotdeauna. Glorie lui 
Dumnezeu! 

Psalmul 56
Faptele Apostolilor 24:1-9
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Primul pas spre o viaţă de belşug constă în a 
crede în ea. Unii creştini nu cred în bunăstare. 

De cele mai multe ori ei sunt aceia care îi condamnă pe 
predicatorii care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu 
cu privire la bunăstare. A nu crede în bunăstare sau în 
mesajul privitor la bunăstare înseamnă a nu crede în 
Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece, dacă studiezi Biblia 
cu atenţie, vei descoperi că bunăstarea creştinului este 
rânduită de Dumnezeu, este ideea lui Dumnezeu şi 
dorinţa Lui. 

Dacă cineva vrea neapărat să se îndoiască sau să 
fie sceptic cu privire la mesajul legat de bunăstare, nu 
creştinul ar trebui să fie acela. Noi trebuie să înţelegem 
că Dumnezeu i-a dat deja creştinului moştenirea sa în 
Cristos Isus. Omul este fiinţă spirituală, iar viaţa sa nu este 
dependentă de circumstanţe. Ceea ce are importanţă 
înaintea lui Dumnezeu este starea ta spirituală. Prin 
urmare, fie că ai bani sau nu în contul tău bancar, acest 
fapt nu schimbă adevărata ta identitate şi nu ar trebui să 
schimbe mărturia ta cu privire la Dumnezeu. 

Banii sunt doar un instrument pentru a cumpăra 
lucrurile pe care le doreşti, iar în domeniile în care nu 
ai bani destui, poţi obţine lucrurile dorite prin credinţă, 
după standardul Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune: 
„… toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21). 
Puterea ta de cumpărare nu constă în bani, ci în credinţă. 

Bunăstarea ta 
este rânduită de 

Dumnezeu

Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să 
prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul 

tău (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela).

MIERCURI, 5 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Tată ceresc pentru moştenirea 
mea în Cristos. Cred şi recunosc harul Domnului Isus 
Cristos, care, măcar că era bogat, S-a făcut sărac, 
pentru ca eu să devin bogat. Accept bunăstarea mea ca 
fiind voia Ta şi planul Tău pentru viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Numeri 16-17
Marcu 11:1-26

Deuteronom 8:18; 2 Corinteni 8:9

Aşadar, tu eşti prosper, indiferent de cursul valutar din 
diferite ţări. La fel stau lucrurile şi cu sănătatea ta; nu 
are importanţă dacă te confrunţi cu o migrenă sau 
dacă resimţi dureri în trupul tău; sănătatea divină este 
moştenirea ta de la Dumnezeu pentru acum. Declară: 
„Refuz să fiu bolnav, deoarece am viaţa lui Dumnezeu 
în mine.”

Dacă tu eşti copilul lui Dumnezeu, crede în 
bunăstare şi nu te lansa în alte interpretări cu privire la 
acest subiect. Nu accepta să fii sărac sau să fii de condiţie 
medie. Tu ai fost îmbogăţit în Cristos (2 Corinteni 8:9); 
refuză să rosteşti cuvinte de lipsă sau de sărăcie. În 
schimb, declară cu gura ta bunăstarea pe care o ai prin 
harul lui Dumnezeu (2 Corinteni 9:8)!

Psalmii 57-58
Faptele Apostolilor 24:10-21
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Adevăratul creştinism înseamnă a trăi în 
Numele lui Isus. Gândul de mai sus inspiră la 

adorarea plină de uimire a lui Isus! Coloseni 3:17 spune: 
„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul 
în Numele Domnului Isus...” Observaţi că fraza subliniată 
spune: „să faceţi totul în Numele Domnului Isus,” nu 
„prin Numele Domnului Isus.” Există o mare diferenţă 
între cele două expresii. A face toate lucrurile în Numele 
Său înseamnă a trăi în Numele Său. Aceasta înseamnă 
a trăi o viaţă supranaturală. Aceasta înseamnă a trăi 
pentru El, în autoritatea Lui. Prin urmare, înfrângerea, 
eşecul şi sărăcia nu pot fi parte integrantă a vieţii 
tale. Viaţa pentru tine înseamnă slavă de jur împrejur, 
deoarece Numele lui Isus este chemat peste viaţa ta. 

Neînţelegerea acestui adevăr este motivul pentru 
care unii creştini se roagă în mod eronat prin Isus. 
Nicăieri în Scriptură nu ni se spune să ne rugăm prin 
Isus Cristos, ci să ne rugam „în” Numele lui Isus. A ne 
ruga prin El înseamnă a-L asemăna cu un medium; dar 
a ne ruga în Numele Său înseamnă a exercita dreptul 
de semnătură care ne-a fost încredinţat. Cel dintâi este 
o demonstraţie de necredinţă; cel de al doilea este 
creştinism real. 

Nimic nu poate fi mai sublim decât chemarea 
noastră de a trăi in Numele Creatorului universului. 
Numele Lui este excelent, este cel mai minunat dintre 

Trăirea în 
excelenţa 

Numelui Său

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au 
zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” 

(Faptele Apostolilor 17:28).

JOI, 6 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit Numele 
lui Isus, pentru a-l folosi şi pentru a trăi în el. În 
puterea şi autoritatea acestui Nume, declar că toate 
circumstanţele vieţii mele se aliniază la standardul 
Cuvântului lui Dumnezeu. Înaintez cu paşi de uriaş 
şi astăzi, pentru că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele meu, în Numele lui Isus. Amin. 

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

Faptele Apostolilor 4:12; Coloseni 3:17

toate numele! Trăind cu această conştientizare, vei 
experimenta activarea unei îndrăzneli fără precedent 
în duhul tău, astfel încât vei rămâne neafectat de nici o 
criză! Ce viaţă glorioasă avem în Cristos! 

Totul în viaţă este supus puterii şi autorităţii 
Numelui Său! Dumnezeu a emis un decret în acest 
sens; El a poruncit ca tot ce există în natură – cu viaţă 
sau fără viaţă – să asculte de Isus  (Matei 17:5). El are 
toată autoritatea în cer şi pe pământ. Aşadar, dacă te 
afli într-o situaţie provocatoare, declară: „În Numele 
Domnului Isus Cristos, decretez o schimbare! Poruncesc 
pace şi linişte!” şi aşa va fi!

Psalmii 59-60
Faptele Apostolilor 24:22-27
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Ori de câte ori ceva este la modă, precum 
tunsori, haine, încălţăminte, maşini, 

decoraţiuni interioare sau afaceri, mulţi oameni fac 
comentarii de genul: „Acesta e regele topului.” Ceea 
ce încearcă ei să spună este: „Acest lucru este în vogă 
la momentul actual.” Întotdeauna intervin atunci când 
cineva în jurul meu face o asemenea afirmaţie, deoarece 
singurul Rege este Isus Cristos, iar eu domnesc împreună 
cu El. 

Observaţi ce spune versetul tematic: „Căci trebuie 
ca El să împărăţească până îi va pune pe toţi vrăjmaşii 
sub picioarele Sale.” El este Regele care domneşte, 
iar tu domneşti cu El. „Dacă deci prin greşeala unuia 
singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai 
mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, 
care este Isus Cristos!” (Romani 5:17). Coloseni 1:13 
ne spune că noi aparţinem Împărăţiei Fiului dragostei 
lui Dumnezeu; în calitate de copil al lui Dumnezeu, tu 
trăieşti în această Împărăţie în care Isus domneşte. 

Prin urmare, tu nu trebuie să accepţi că altceva 
domneşte, ci numai Domnul Însuşi. El este unicul 
Împărat şi noi recunoaştem doar Împărăţia Sa veşnică 
căreia îi aparţinem. El trebuie să domnească peste 
demoni, iad şi mormânt. El trebuie să domnească peste 
boală, suferinţă şi neputinţă. El trebuie să domnească 

Isus: Regele care 
domneşte

Căci trebuie ca El să împărăţească până îi va pune pe 
toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale (1 Corinteni 15:25). 

VINERI, 7 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu locuiesc în Sion, Împărăţia luminii şi a Fiului 
dragostei lui Dumnezeu, în care domnesc cu Cristos 
şi conduc prin puterea Duhului. Îţi mulţumesc, Tată, 
pentru că m-ai adus într-un loc frumos de slavă, onoare 
şi bunăstare. Aleluia!

Numeri 20-21
Marcu 12:18-44

Evrei 12:22; Isaia 33:24

peste toate acestea, până când Îi sunt supuse şi nu mai 
au nici o modalitate de exprimare.

Câtă vreme o tumoare, un cancer sau alte 
boli se pot exprima în trupul tău, aceasta contravine 
domniei tale în Cristos. Prin urmare, ce trebuie să faci 
într-o asemenea situaţie? Să nu rămâi tăcut. Refuză să 
găzduieşti boala, în Numele lui Isus. Acesta este modul 
în care faci să domnească Cuvântul lui Dumnezeu în 
viaţa ta. Respinge tot ceea ce nu vine de la Dumnezeu şi 
susţine numai ceea ce este în conformitate cu voia Lui 
desăvârşită pentru tine. 

Psalmii 61-64
Faptele Apostolilor 25:1-12



Tabăra internaţională de Paşti 
pentru tineret cu Pastorul Chris

Tabăra internaţională de Paşti pentru tineret cu 
Pastorul Chris este aproape! Un prilej extraordinar 
pentru tineri din întreaga lume de a se îmbogăţi 
spiritual şi de a fi atinşi de Duhul Sfânt pentru a 
avea un şi mai mare impact în naţiunile lor.

Tabăra de Paşti pentru tineret va avea loc anul 
acesta în perioada 17 – 24 aprilie la Iohanesburg, 
Africa de Sud şi le va oferi participanţilor un 
program dinamic de creştere spirituală împletit 
cu activităţi captivante care îi vor ajuta să ducă o 
viaţă organizată şi eficientă. 

Pentru informaţii despre înregistrare, te rugăm 
să accesezi pagina: enterthehealingschool.org/
iycwithpastorchris
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În Proverbe 6:2, Biblia spune: „dacă eşti legat 
prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins 

de cuvintele gurii tale...” Versetul descrie situaţiile 
deplorabile în care se află mulţi în ziua de astăzi. Ei 
au fost luaţi în robie prin declaraţiile negative ale gurii 
lor, legaţi prin propriile lor cuvinte. Cu toate acestea, 
dacă ai fost învăţat corect, vei gândi corect, iar, drept 
rezultat, vei vorbi corect. Mai mult decât atât, când vei 
vorbi corect, vei acţiona corect. Când vorbeşti corect şi 
acţionezi corect, viaţa ta se îndreaptă. 

Declaraţiile gurii noastre ne conduc viaţa. Când 
este vorba despre cuvinte, precizările ulterioare de 
genul: „Nu am vrut să spun acest lucru,” nu stau în 
picioare. Isus nu a spus: „Vei avea ce ai vrut să spui,” ci 
„Vei avea ce rosteşti” (Marcu 11:23). Când faci glume, 
nu glumi împotriva Cuvântului. Rosteşte întotdeauna, în 
mod deliberat, cuvintele Scripturii peste viaţa ta, peste 
finanţele tale, peste afacerile tale, peste sănătatea ta, 
etc. 

Proverbe 18:20 spune: „Din rodul gurii lui îşi 
satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură.” 
Aici, versetul din Scriptură vorbeşte despre cuvintele de 
înţelepciune care curg din gura ta. Dacă nu vrei să trăieşti 
o viaţă de foamete, eşti sfătuit să rosteşti cuvintele 
potrivite. Dacă nu vrei să fii sărac, atunci foloseşte tipul 

Felul lui 
Dumnezeu de a 

vorbi

… 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: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 

teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

SÂMBĂTĂ, 8 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai arătat calea 
spre o viaţă de biruinţă continuă, prin declaraţiile mele 
pline de credinţă, în concordanţă cu Cuvântul Tău! Nu 
voi fi niciodată descurajat şi nici supus principiilor 
corupte ale acestei lumi, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu pe buzele mele este Însuşi Dumnezeu care 
vorbeşte. Eu domnesc triumfător peste toate lucrurile 
negative din viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 22-23
Marcu 13:1-37

Romani 10:9-10; Marcu 11:22-23

potrivit de vorbire – vorbeşte în felul lui Dumnezeu. 
Proverbe 18:21 ne spune: „Moartea şi viaţa 

sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca 
roadele.” Aceasta înseamnă că tu rosteşti viaţă şi ai un 
seceriş de lucruri bune. Orice lucru crezut şi rostit se 
va întâmpla în viaţa ta. Aceasta este o lege spirituală şi 
funcţionează indiferent dacă tu crezi sau nu. 

Psalmii 65-66
Faptele Apostolilor 25:13-27
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În Ioan 10:10, Domnul Isus a declarat: „... Eu 
am venit ca ele să aibă viaţa şi să o aibă din 

belşug.” Domnul Şi-a clarificat bine scopul, pentru ca 
nimeni să nu aibă dubii în acest sens. Domnul a venit 
să le dea viaţă veşnică celor care cred în El. A oferit o 
confirmare suplimentară acestui adevăr atunci când a 
spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi 
ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu 
vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea...” 
(Ioan 10:27-28). Nu este de mirare că Isus este descris în 
versetul tematic ca fiind un Duh dătător de viaţă.

Din momentul în care ai fost născut din nou, tu 
ai devenit una cu Cristos. 1 Corinteni 6:17 spune: „Dar 
cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” Tu 
ai devenit un singur duh cu Domnul; cum este El aşa eşti 
şi tu (1 Ioan 4:17); prin urmare, tu eşti un duh dătător de 
viaţă. El nu numai că te-a făcut părtaş vieţii Sale, dar tu 
eşti şi distribuitorul vieţii divine. Acesta este scopul vieţii 
tale pe pământ; să-i aduci pe cei pierduţi într-o viaţă de 
neprihănire prin Evanghelie. 

Isus a spus în Ioan 20:21: „... cum M-a trimis pe 
Mine Tatăl aşa vă trimit şi Eu pe voi.” El te-a numit 
reprezentantul Său pe pământ, pentru a manifesta 
viaţa din Dumnezeu în naţiunile lumii. El te-a trimis 
drept purtător al Evangheliei Sale, pentru a-i aduce pe 
cei pierduţi la libertatea fiilor lui Dumnezeu, în viaţa 

Distribuitori 
de viaţă

De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut 
un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un Duh 

dătător de viaţă (1 Corinteni 15:45).

DUMINICĂ, 9 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
binecuvântat şi pentru bucuria pe care mi-o aduce 
zilnic. Îţi mulţumesc pentru viaţa glorioasă pe care 
mi-ai dăruit-o şi pentru că m-ai făcut un duh dătător 
de viaţă. Pe măsură ce predic Cuvântul şi astăzi, viaţa 
veşnică le este împărtăşită celor cărora le slujesc, în 
Numele lui Isus. Amin.

Numeri 24-26
Matei 26:57-75

Ioan 3:16; 2 Corinteni 5:20

glorioasă în Cristos. Viaţa veşnică este descoperită prin 
predicarea Evangheliei. Pe măsură ce oamenii te ascultă 
pe tine predicând, viaţa veşnică – mântuirea, bunăstarea 
şi neprihănirea lui Dumnezeu le sunt descoperite. 

Psalmii 67-68
Faptele Apostolilor 26:1-11
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În Exod capitolele 1 şi 2, Biblia ne spune că 
Faraon a emis un edict, în baza căruia trebuia 

ca toţi copiii evrei de parte bărbătească de la doi ani în 
jos să fie ucişi. Moise s-a născut din părinţi evrei tocmai 
în aceasta perioadă, iar mama lui l-a ascuns timp de trei 
luni. Când nu a mai putut să îl ascundă, ea l-a pus într-un 
coşuleţ, pe care l-a aşezat pe malul râului. Peste puţin 
timp, fiica lui Faraon a trecut exact prin acel loc şi a 
observat coşuleţul între trestii. A trimis o slujitoare să i-l 
aducă, iar când a deschis coşuleţul, ea a văzut bebeluşul 
şi instantaneu a simţit dragoste pentru el. Ea a ales să 
aibă grijă de el şi le-a poruncit roabelor ei să îi caute o 
femeie evreică să o ajute să alăpteze bebeluşul. Femeia 
pe care au găsit-o era tocmai mama lui Moise căreia i s-a 
plătit un salariu ca să aibă grijă de propriul ei bebeluş. 

Aceasta nu a fost doar o întâmplare; Dumnezeu 
a orchestrat totul. El ştie pe cine să plaseze în calea ta. 
El a spus: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de 
pe urmă. Începutul şi Sfârşitul” (Apocalipsa 22:13). 
Aceasta înseamnă că în viaţa ta nu ar trebui să existe 
surprize neplăcute; El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi 
El a organizat totul de la început până la sfârşit. Ia decizia 
de a merge doar în direcţia pe care El a trasat-o pentru 
tine. Unii oameni merg în direcţia pe care şi-au creat-o 
singuri, însă aceasta este o atitudine primejdioasă. Pe o 

Reţeaua divină

Scoală-te, du-te la Sarepta, care ţine de Sidon, şi rămâi 
acolo. Iată că i-am poruncit acolo unei femei văduve să 

te hrănească (1 Împăraţi 17:9).

LUNI, 10 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt, 
care întotdeauna mă ajută să am conexiunile potrivite 
în viaţă. Declar că sunt conectat în mod divin cu 
toate resursele umane, materiale şi financiare care 
corespund destinului meu în Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin.

Numeri 27-28
Marcu 14:27-52

Ioan 14:16; Evrei 11:23

asemenea cale, sunt multe necazuri, lupte şi greutăţi. Pe 
calea lui Dumnezeu nu este întuneric. Totul este aranjat 
mai dinainte şi sincronizat de Duhul Sfânt să fie la locul 
potrivit exact în momentul în care ai nevoie. 

În loc să te rogi: „Doamne, conectează-mă cu 
oamenii potriviţi,” este mai eficient să te rogi prin Duhul 
Sfânt în alte limbi. Cu cât vorbeşti mai mult în alte 
limbi, cu atât El te conectează mai mult cu materiale, 
circumstanţe, oameni şi fonduri financiare care se 
aliniază chemării Lui pentru viaţa ta. Pe măsură ce 
vorbeşti în alte limbi, nu te vei mai trezi „trudind” pentru 
a te conecta cu oamenii; vei primi răspuns din domeniul 
spiritual. Dumnezeu cunoaşte orice om şi orice lucru. El 
este atât de mare, încât nu doar ştie ce ai nevoie, ci şi 
poate aduce în calea ta acele lucruri.

Psalmii 69-70
Faptele Apostolilor 26:12-23
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Un element cheie pentru a vedea rezultate în 
rugăciune, în special în rugăciunea de cerere, 

este să te rogi conform voii lui Dumnezeu. Totuşi, unii 
au înţeles greşit ce însemnă să „ceri după voia lui 
Dumnezeu.” Deoarece nu au fost învăţaţi Cuvântul lui 
Dumnezeu, mulţi au presupus că motivul pentru care nu 
au primit un răspuns la rugăciunile lor este că ele nu se 
aliniau voii lui Dumnezeu pentru ei. Astfel, au presupus 
că Dumnezeu nu a vrut ca ei să aibă lucrul cerut.

Dar aceasta este o interpretare eronată a 
Cuvântului lui Dumnezeu în contextul rugăciunii. Odată 
ce rămânem în Cristos şi cuvintele Lui rămân în noi 
(Ioan 15:7), nu se mai pune problema să cerem ceva 
în afara voii lui Dumnezeu. În versetul tematic, Duhul 
Sfânt nu pune accentul pe concordanţa dintre cererea 
noastră şi voia lui Dumnezeu, ci pe privilegiul nostru de 
exclusivitate de a fi ascultaţi de Dumnezeu. Când El ne 
spune să „cerem ceva după voia Lui,” nu Se referă la 
„CE” să cerem, ci la „CUM” să cerem. 

Cu alte cuvinte, modul în care îţi prezinţi cererile 
trebuie să fie conform modelului indicat de Dumnezeu. 
Aşa că este important să ştii cum să Îi ceri Tatălui ceva, 
conform voii Lui. Ioan 16:23-24 ne spune clar: „În ziua 
aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, 
adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în 

Cum să ceri după 
voia Lui

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne 
ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe 

lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5:14-15).

MARȚI, 11 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur de privilegiul grozav şi 
de binecuvântările rugăciunii în Numele lui Isus. Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai poziţionat să primesc 
răspunsuri la rugăciuni şi pentru că m-ai învăţat 
modul de a cere în concordanţă cu voia Ta! Astfel, sunt 
convins că voi primi răspunsuri la cererile pe care le fac 
şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 29-31
Marcu 14:53-72

Ioan 16:26-27; Ioan 15:16

Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în 
Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină.”

Isus a prezentat aici această oportunitate unică – 
un mod nou, acceptabil de a-I cere lui Dumnezeu orice. 
Voia Tatălui este să ceri în Numele lui Isus. Când Îi ceri 
ceva Tatălui, în Numele lui Isus, tu funcţionezi, de fapt, 
din poziţia lui Isus. E ca şi cum Isus ar cere acel lucru. 
Tatăl te iubeşte necondiţionat; tot ce Îşi doreşte este ca 
tu să ceri conform voii Lui – în Numele lui Isus – şi să 
primeşti răspunsuri.

Psalmii 71-72
Faptele Apostolilor 26:24-32
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Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul 
Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine” 

(Ioan 10:27). Cu alte cuvinte, dacă Îi aparţii lui Cristos, nu 
ai probleme în a-I recunoaşte vocea. Mulţi se întreabă 
dacă este posibil să Îl auzi pe Dumnezeu vorbind, într-o 
lume plină de voci. Cuvintele Domnului din Ioan 10:2-5 
clarifică acest lucru: „Dar cine intră pe uşă este păstorul 
oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi 
cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După 
ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg 
după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc 
după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul 
străinilor.”

Cu cât vei studia mai mult Cuvântul, cu atât vei 
şti şi vei recunoaşte glasul lui Dumnezeu, pentru că El 
şi Cuvântul Lui sunt una. El vorbeşte prin Cuvântul Lui. 
Chiar dacă Dumnezeu ţi-ar da o profeţie prin Duhul Sfânt, 
aceasta va fi întotdeauna în concordanţă cu Cuvântul 
Lui scris. Prin meditaţie continuă asupra Cuvântului Lui, 
vocea Lui devine din ce în ce mai clară pentru tine şi 
binecuvântările Lui se manifestă în tot ceea ce faci. Iosua 
1:8 spune: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze 
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să 
faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în 
toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.”

Recunoaşterea 
vocii Lui

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul 
Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el 

cu Mine (Apocalipsa 3:20).

MIERCURI, 12 MARTIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cunosc vocea şi îndrumarea Duhului, pentru 
că sunt copilul lui Dumnezeu. Răspund întotdeauna 
prompt îndemnurilor şi instrucţiunilor Cuvântului lui 
Dumnezeu şi ale Duhului Sfânt din mine. Amin. 

Numeri 32-33
Marcu 15:1-20

Coloseni 3:16; Proverbe 4:20-22; Isaia 55:10-11

Dacă, deşi eşti creştin, încă ţi se pare dificil să 
recunoşti vocea lui Dumnezeu, trebuie să continui să 
asculţi şi să primeşti Cuvântul Lui în duhul tău, pentru a 
învăţa să o deosebeşti cu uşurinţă. Trebuie să îţi dezvolţi 
apetitul pentru Cuvânt. Coloseni 3:16 spune: „Cuvântul 
lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea...” Vocea Duhului lui Dumnezeu îţi este 
descoperită prin Cuvântul scris. În plus, trebuie să înveţi 
să acţionezi rapid pe baza Cuvântului. Când primeşti 
instrucţiuni sau sfat din Cuvântul Domnului, nu întârzia, 
ci acţionează prompt. Aşa înveţi să îţi antrenezi duhul.

În plus, rugăciunea în Duhul Sfânt, adică rugăciunea 
în alte limbi, îţi antrenează duhul, sincronizându-l cu 
viziunea, ideile şi îndemnurile lui Dumnezeu. Cu cât 
te vei ruga mai mult în alte limbi, cu atât duhul tău va 
deveni mai sensibil la vocea Lui.

Psalmul 73
Faptele Apostolilor 27:1-8
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În 2 Cronici 1, Biblia ne relatează cum i-a 
apărut Domnul lui Solomon într-o noapte şi 

i-a zis: „Cere-Mi ce vrei.” Solomon a răspuns: „Dă-mi, 
dar, înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă 
port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să 
judece poporul Tău, poporul acesta atât de mare?” (2 
Cronici 1:10). Cum a ştiut Solomon că ar trebui să ceară 
înţelepciune şi nu altceva, ajungând astfel să fie lăudat 
chiar de Dumnezeu? (Citeşte 2 Cronici 1:11-12).

Cuvintele lui Solomon din versetul tematic ne 
dau un indiciu. El nu a fost singurul fiu al lui David; cu 
toate acestea el spune: „Eram fiu la tatăl meu.” Aceasta 
înseamnă că era „fiu adoptat”; cel pregătit pentru tron. 
El a avut parte de o pregătire specială din partea lui 
David, pe care ceilalţi fii nu au avut-o. 

În vremurile biblice, terminologia „fiul adoptat” 
nu se referea la creşterea copilului altcuiva ca şi când ar 
fi al tău, ci descria o situaţie a acelor zile când, dacă un 
împărat avea mai mulţi fii, el îl alegea pe unul dintre ei 
să îi fie succesor la tron. Apoi îl încredinţa pe urmaşul 
ales bătrânilor, profesorilor sau instructorilor pentru a 
fi antrenat în serviciul militar, în tot felul de discipline 
şi învăţături, până la maturitate. După ce era antrenat 
şi pregătit, era adus înapoi regelui în calitate de „fiu 
adoptat.” 

Crescut în mediul 
regal

Când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi 
singur la mama mea, el mă învăţa atunci şi-mi zicea: 
„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte 

învăţăturile mele şi vei trăi” (Proverbe 4:3-4).

JOI, 13 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă 
instruieşti, mă îndrepţi şi mă antrenezi pentru o viaţă 
de victorie şi stăpânire asupra elementelor acestei 
lumi şi pentru că mă pregăteşti să fiu un administrator 
al puterilor veacului viitor, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 34-36
Marcu 15:21-47

Romani 8:19; Galateni 4:6-7; Galateni 4:1-2

În mod similar, nu toţi cei care sunt născuţi din nou 
au înţeles îndrumarea Duhului şi viaţa de stăpânire la 
care El ne-a adus. Mulţi încă mai au de înţeles realităţile 
spirituale, aşa că trebuie să înveţe şi să se maturizeze 
în Cristos. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu 
„... I-a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor... până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea 
de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos” 
(Efeseni 4:11-13).

El vrea să ajungem cu toţii la maturitate spirituală, 
la desăvârşire, ca să trăim drept fii adoptaţi – umblând 
în supranatural, excelând şi domnind în viaţă zi de zi 
(Romani 5:17).

Psalmul 74
Faptele Apostolilor 27:9-20
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Dumnezeu nu doar poate, ci şi vrea să îţi dea 
orice Îi ceri. Astfel, nu este de mirare că 

Domnul Isus, plin de entuziasm şi de încredere, a zis: „... 
Cereţi, şi vi se va da...” (Luca 11:9). Dumnezeu este un 
dătător; El le dă tuturor cu generozitate şi bunăvoinţă 
(Iacov 1:15). El vrea mai mult să îţi dea, decât ţi-ai dori 
tu vreodată să primeşti. El nu consideră niciodată că 
ceva este prea bun pentru tine. El ne dă toate lucrurile 
din belşug, ca să ne bucurăm de ele (1 Timotei 6:17). Cât 
de binevoitor şi plin de dragoste este El!

Partea ta este să acţionezi pe baza Cuvântului! 
Cere în Numele lui Isus şi primeşte. Luca 12:32 spune: 
„Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă 
dă cu plăcere Împărăţia.” Domnul Îşi găseşte plăcerea 
în a te binecuvânta şi în a-ţi face bine. Bucuria Lui este 
să răspundă rugăciunilor tale şi să îţi îndeplinească 
dorinţele inimii. Aceasta dovedeşte că Domnul este 
interesat de bucuria şi de fericirea ta. El nu vrea ca tu să 
fii trist sau deprimat din nici un motiv.

Poate în prezent te confrunţi cu o situaţie care nu 
te lasă să te bucuri: Domnul Îţi spune: „Cere şi vei primi, 
pentru ca bucuria ta să fie deplină.” El vrea ca bucuria ta 
să fie deplină. Însă nu cere cu necredinţă, sau cu îndoială. 
Cere cu credinţă. Credinţa înseamnă că ce ai cerut este al 
tău ACUM; aşadar, intră în posesia lucrului respectiv.

Nu te opri la a cere; Isus nu a zis doar „Cereţi!” El a 
zis: „Cereţi şi veţi primi.” Verbul „a primi” provine în acest 

„Cere şi 
primeşte!”

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi 
veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină 

(Ioan 16:24).

VINERI, 14 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Umblu în slava lui Dumnezeu! Viaţa mea este 
mărturia dragostei, puterii, măreţiei şi harului Lui; în 
Numele lui Isus fac progrese, excelez şi devin din ce 
în ce mai bun, în fiecare zi. Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu! Sunt încredinţat că Domnul 
acordă atenţie rugăciunilor mele, pentru a îmi împlini 
dorinţele inimii şi sunt plin de bucurie şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 1-2
Marcu 16:1-20

Matei 7:9-11; Matei 21:22; Matei 7:7

context din traducerea termenului grecesc „lambano,” 
care înseamnă să iei în posesie, să îţi însuşeşti. De 
exemplu, dacă eşti căsătorită şi îţi doreşti un copil, după 
ce te-ai rugat, primeşte. Spune: „În Numele lui Isus îmi 
primesc copilul.” Iar apoi, începe imediat să proclami. 
Dacă eşti întrebată: „Soră, ai văzut semne?” Spune: „Nu 
aştept nici un semn. Copilul meu este deja înăuntrul 
meu!” Învaţă să Îl lauzi pe Dumnezeu pentru că ai primit 
în Duhul ce ţi-ai dorit de la El.

 Când primeşti de la Dumnezeu, trebuie să 
acţionezi în consecinţă; aceasta a spus Isus. „Cere 
şi primeşte – (lambano)”; începe să te comporţi cu 
siguranţa că s-a împlinit. Dacă există ceva ce îţi doreşti, 
pune-ţi credinţa în acţiune astăzi. Cere-I Tatălui în 
Numele lui Isus şi primeşte răspunsul! 

Psalmii 75-77
Faptele Apostolilor 27:21-31



În fiecare an, de Paşti, misiunea urbană InnerCity iniţiată 
de Christ Embassy organizează o petrecere specială 
pentru copii, numită Fiesta de Paşti. O zi distractivă, 
gândită special pentru a aduce un strop de culoare în 
viaţa copiilor defavorizaţi, Fiesta de Paşti reprezintă 
de asemenea o oportunitate de a împărtăşi dragostea 
lui Dumnezeu şi de a celebra moartea, îngroparea 
şi învierea Domnului Isus Cristos cu copiii, în cel mai 
practic mod.

Şi cum sărbătorile de Paşti se apropie rapid, entuziasmul 
copiilor se simte deja în aer. Fiesta de Paşti promite 
să fie un timp memorabil pentru copii, care vor avea 
mâncare din belşug şi multe daruri cu care se vor 
întoarce acasă.

Pentru a intra în parteneriat cu misiunea InnerCity 
pe  acest proiect, sau pentru a organiza o Fiestă de 
Paşti  în oraşul tău, în judeţul tău sau în ţara ta, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
+2348024779180, +2348123445241

Sau ne poţi scrie la adresa de e-mail: info@
theinnercitymission.org

Nu uita: Fiecare copil este copilul tău!!!

Misiunea Urbană
Fiesta de Paşti pentru copii, 2014
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Cât de reconfortant şi ce binecuvântare este 
să ştii că Dumnezeul Atotputernic este cu 

adevărat Tatăl tău ceresc. Aceasta ar trebui să îţi dea 
încredere şi îndrăzneală extraordinară pentru a învinge 
în fiecare zi. Gândeşte-te: tu eşti copilul Împăratului 
universului! Fiind născut din nou, ai fost botezat în 
Cristos şi Dumnezeu este Tatăl tău.

În Ioan 15:15 Domnul Isus, înainte de a fi crucificat, 
le-a spus Apostolilor: „Nu vă mai numesc robi, pentru 
că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit 
prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit 
de la Tatăl Meu.” Aceasta arăta tipul de relaţie pe care o 
avea cu ei la momentul acela; era o relaţie de prietenie.

Însă după ce a înviat din morţi, El i-a spus Mariei: 
„... Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl 
Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul 
vostru” (Ioan 20:17). El i-a numit fraţi; adică ei au 
devenit fraţii Lui, având acelaşi Tată. O nouă relaţie 
s-a născut prin moartea şi învierea Lui; acum tu faci 
parte din familia lui Dumnezeu! Acum eşti împreună 
moştenitor cu Cristos (Romani 8:17). Aleluia!

Observă din nou învăţătura motivatoare a 
Domnului Isus din versetul tematic. El spune: „Relaxează-
te, fii plin de pace şi de bucurie! Refuză să te frămânţi 

El este cu 
adevărat Tatăl 

tău

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: 
„Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă 
toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru 

cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele 
(Matei 6:31-32).

SÂMBĂTĂ, 15 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
o viaţă extraordinară de victorie, succes şi excelenţă. 
Prosper şi trăiesc în manifestarea binecuvântărilor Tale 
infinite, pentru că sunt copilul Regelui. Sunt împreună 
moştenitor cu Cristos, de aceea umblu în stăpânire şi în 
libertatea Duhului, bucurându-mă de binecuvântarea 
Tatălui meu ceresc, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 3-4
Luca 1:1-25

Ioan 1:12; Galateni 4:6

în legătură cu ce vei mânca, ce vei bea, ce vei purta sau 
unde vei sta! Eu ştiu tot ce ai nevoie şi le-am pregătit 
deja pentru tine.”

2 Petru 1:3 ne dezvăluie că Tatăl nostru ceresc ne-a 
dat deja tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne-a chemat la slavă şi putere. Refuză să accepţi 
sărăcie, boală sau orice lucru negativ în viaţa ta. Nimic 
nu este prea bun pentru tine; tu eşti binecuvântat peste 
măsură. Îndrăzneşte să pui stăpânire pe bunăstarea, 
sănătatea, succesul şi victoria ta, pentru că ele sunt ale 
tale de drept în Cristos.

Meditează constant asupra Cuvântului şi acesta 
va produce în tine mentalitatea necesară pentru a trăi 
ca un adevărat rege ce eşti.

Psalmul 78
Faptele Apostolilor 27:32-44
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Conform Romani 10:8, cuvântul mântuirii este 
aproape de tine, chiar în gura ta şi în inima 

ta: este cuvântul credinţei, pe care îl predicăm. De 
asemenea, versetele 9-10 pun accentul pe inimă, adică 
duhul uman, pentru că tu crezi cu duhul. Duhul tău intră 
în contact cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru 
care este atât de important să crezi. Credinţa nu este un 
răspuns al creierului sau a minţii; este răspunsul duhului 
uman faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.

Aminteşte-ţi întâlnirea dintre Domnul Isus şi omul 
cu mâna uscată; Isus l-a chemat în faţă, în timp ce învăţa 
în sinagogă şi i-a zis: „... Întinde-ţi mâna...” (Matei 
12:13). Cum putea să facă aceasta, când el avea mâna 
uscată? Citeşte continuarea versetului: „... El a întins-o, 
şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” Cum s-a 
întâmplat? Aceasta a fost credinţă. Ce este credinţa? 
Credinţa este răspunsul duhului uman faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Omul l-a auzit pe Isus în duhul lui şi a 
acţionat pe baza Cuvântului Lui infailibil, dinăuntru în 
afară! 

Înţelege că dacă el ar fi acţionat cu mintea, ar fi 
putut spune: „Ştii că mâna mea este uscată. Nu pot să 
fac ce-mi ceri.” Dar duhul lui a primit instrucţiunile şi 
a răspuns în consecinţă. Găsim un exemplu similar în 
Marcu 2:11. Aici, Isus i-a zis unui slăbănog: „scoală-te, 
ridică-ţi patul şi du-te acasă.” Omul a acţionat după 

Răspunde din 
duhul tău

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi 

noi credem, şi de aceea vorbim (2 Corinteni 4:13).

DUMINICĂ, 16 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Îmi întorc privirea de la influenţele care mă 
distrag şi acţionez pe baza Cuvântului etern şi infailibil 
al lui Dumnezeu. Indiferent de ce văd, aud sau simt, 
sunt convins că sunt mai mult decât biruitor în Isus 
Cristos! Sunt ce spune Dumnezeu că sunt; am ce spune 
El că am şi pot ce spune El că pot. Aleluia.

Deuteronom 5-7
Luca 1:26-56

Marcu 11:22-23

Cuvânt şi a primit un miracol. Cu nici un chip nu s-ar fi 
putut ridica dacă nu ar fi răspuns din duhul.

Înţelege faptul că duhul omului acestuia nu era 
infirm, ci doar trupul lui era afectat de neputinţă. Slavă 
Domnului că nu a spus nimic, ci a acţionat din duhul 
lui, pe baza instrucţiunilor Domnului. Marcu 2:12 ne 
spune că omul s-a ridicat în faţa oamenilor, şi-a luat 
patul şi a plecat. Toţi erau uimiţi pe deplin şi Îl slăveau 
pe Dumnezeu, zicând: „Niciodată nu am mai văzut aşa 
ceva!”

Am văzut oameni luptându-se cu credinţa, 
încercând să ajute pe cineva să se ridice, să îşi întindă 
mâna sau să îşi deschidă ochii când nu puteau. Ce nu 
au realizat ei este că lucrau din afară, dar nu aşa se 
procedează. Răspunsul duhului tău şi nu al minţii sau al 
trupului tău fizic este cel care produce rezultate. Odată 
ce crezi Cuvântul cu inima ta şi Îl rosteşti cu gura ta, vei 
avea rezultate. Aceasta a spus Isus în Marcu 11:23.

Psalmii 79-80
Faptele Apostolilor 28:1-10
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Cuvântul „cunoaşte” în versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc 

„aido,” care înseamnă să devii conştient, sau să ai 
cunoaştere deliberată. Noi nu am primit duhul lumii, ci 
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să conştientizăm 
lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin harul Său. 
Versetul treisprezece spune: „Şi vorbim despre el…” 
Aceasta înseamnă că există un vocabular care ne-a fost 
dat de Duhul Sfânt, cu care comunicăm ce am primit 
drept cunoştinţă absolută.

De exemplu, Romani 8:28 spune: „... Ştim că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc 
pe Dumnezeu...” Din nou, cuvântul „ştim” provine din 
acelaşi termen grecesc „aido.” Apostolul Pavel spune că 
suntem conştienţi de faptul că, indiferent ce se întâmplă 
în viaţă, nu trebuie să ne frământăm şi să ne temem sau 
să plângem. În duhul nostru există conştientizarea că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru.

Trebuie să ai această conştientizare în viaţa 
ta. Trebuie să ai în duhul tău odihna izvorâtă din 
convingerea că tu nu poţi fi învins niciodată. Indiferent 
ce se întâmplă, refuză să te tulburi. Trebuie doar să ştii 
că orice s-ar întâmpla, nu poate să se termine decât 
bine. În consecinţă, poţi râde liniştit în timp ce înaintezi 
victorios prin viaţă.

Cunoaştere 
deliberată!

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de 
la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care 

ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre 
el… (1 Corinteni 2:12-13).

LUNI, 17 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat un 
duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea 
Ta care mă abilitează să conştientizez tot ceea ce mi-ai 
dat în Isus Cristos. Îţi mulţumesc pentru că mă ajuţi să 
umblu în moştenirea mea şi să experimentez slava Ta 
în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 8-10
Luca 1:57-80

1 Ioan 5:13; 1 Ioan 3:14

Nu este de mirare că în Filipeni 4:6-7, Pavel 
spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Cristos Isus.”

Cuvântul grecesc tradus „pace” în versetul 7, 
este înrudit cu „shalom” din ebraică, şi se referă la 
pace îmbinată cu bunăstare. Cu alte cuvinte, pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere îţi va păzi 
inima şi gândurile când ai cunoaşterea „aido.” Cei din 
jurul tău nu vor înţelege de ce tu ai pace şi odihnă în 
ciuda provocărilor şi a vânturilor potrivnice care vin pe 
calea ta. Motivul este că ai devenit conştient de faptul 
că nimic din viaţa aceasta nu poate sta împotriva ta; ştii 
acum că tu nu poţi fi dezavantajat niciodată. Aleluia.

Psalmii 81-82
Faptele Apostolilor 28:11-20



44

Dacă eşti născut din nou, dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inima ta prin 

Duhul Sfânt (Romani 5:5). Din moment ce Dumnezeu 
a pus dragostea Lui în inima ta, El Se aşteaptă să 
împărtăşeşti acea dragoste cu cei din jurul tău. El 
vrea ca lumea să vadă şi să aprecieze frumuseţea fără 
seamăn a dragostei Lui pentru tine. De aceea ar trebui 
să profiţi de fiecare oportunitate în care întâlneşti 
oameni, pentru a le arăta dragostea lui Dumnezeu 
pentru ei.

Dragostea pentru oameni este foarte importantă 
pentru Dumnezeu. El este dragoste, iar noi trebuie 
să iubim ca El: „Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca 
nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi 
Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi «ca un 
prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu»” 
(Efeseni 5:1-2). Ura faţă de cineva, indiferent ce ţi-ar fi 
făcut, este inacceptabilă pentru Dumnezeu. Isus ne-a 
arătat exemplul perfect, iubindu-i pe toţi cei pe care 
i-a întâlnit. El i-a iubit chiar şi pe vrăjmaşii Lui care L-au 
pus pe cruce. Ar trebui să ne asemănăm Domnului, 
iubindu-i pe toţi, indiferent de circumstanţe.

Dragostea este altruistă: te face să te gândeşti 
la alţii şi să îi accepţi aşa cum sunt. Dragostea nu 
este egoistă şi nu caută folosul său (1 Corinteni 13:5), 

Exprimă 
dragostea Lui

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

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

MARȚI, 18 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta 
care îmi umple viaţa până la revărsare, fiind turnată 
din belşug în inima mea prin Duhul Sfânt. Această 
dragoste radiază şi astăzi prin mine faţă de toţi cei din 
lumea mea de influenţă. Amin.

Deuteronom 11-12
Luca 2:1-20

Romani 13:8; Galateni 5:19-21; Efeseni 5:1-2

spulberând barierele rasiale, etnice şi sociale. Fă-ţi 
timp astăzi să manifeşti dragostea lui Dumnezeu faţă 
de cineva.

Psalmii 83-84
Faptele Apostolilor 28:21-31
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Într-o zi, pe când Isus Se întorcea din Betania, I S-a 
făcut foame. Văzând un smochin în depărtare, 

S-a apropiat, sperând să găsească nişte smochine. 
Totuşi, când a ajuns la copac, nu a găsit decât frunze, 
pentru că nu era încă sezonul smochinelor. Isus i-a zis 
smochinului: „... În veac să nu mai mănânce nimeni 
rod din tine...” (Marcu 11:14). Partea următoare spune: 
„şi ucenicii au auzit aceste vorbe”; L-au auzit  pe Isus 
blestemând smochinul.

A doua zi, în timp ce treceau pe acolo, apostolii 
au observat că smochinul se uscase. Petru, amintindu-şi 
ce se întâmplase în ziua precedentă, I-a zis lui Isus: „... 
Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat 
s-a uscat” (Marcu 11:21). Domnul i-a zis: „Aveţi credinţă 
în Dumnezeu” sau „Aveţi credinţa lui Dumnezeu” 
(Marcu 11:22, LITV – Traducerea Literală a Bibliei, n.tr.). 
Credinţa lui Dumnezeu este credinţa care crede în inimă 
şi vorbeşte în consecinţă. Isus ne-a învăţat puterea şi 
importanţa cuvântului vorbit – Cuvântul din gura ta.

În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a zis lui Moise: 
„... Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. 
Să le scoţi astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea 
şi vitele lor” (Numeri 20:8). Astfel, tema de bază a 
versetului Marcu 11:23 este „Vei avea lucrul cerut.” 
Isus ne învaţă despre puterea cuvântului rostit, nu 

Cuvântul Lui în 
gura ta

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 (Marcu 11:23).

MIERCURI, 19 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că prin 
cuvintele mele pline de credinţă, pot crea orice doresc, 
după standardul Scripturii. Prin puterea şi influenţa 
Cuvântului Tău, care creşte puternic şi domneşte în viaţa 
mea, declar că umblu în sănătate divină, în protecţie, 
pace şi bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 13-15
Luca 2:21-52

Romani 10:8-10

despre munţi sau probleme. Când vorbeşti în credinţă, 
cuvintele tale se împlinesc.

Acesta are legătură cu ce a spus apostolul Pavel în 
Romani 10:8-10, arătându-ne principiile mântuirii. Când 
cineva crede în inima sa şi declară credinţa cu gura lui, 
este catapultat imediat în tărâmul mântuirii: „Ce zice ea 
deci? «Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în 
inima ta.» Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, 
pe care-l propovăduim noi. Dacă Îl mărturiseşti deci 
cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci 
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” 

Psalmii 85-86
Romani 1:1-12
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Viaţa umană este controlată din tărâmul spiritual, 
iar dacă cineva ignoră acest adevăr se înşală 

singur. Indiferent dacă ai sau nu cunoştinţă de legile aflate 
în vigoare în domeniul spiritual, ele tot vor funcţiona, 
însă fie pentru, fie împotriva ta, exact ca legile naturale. 
Legea gravitaţiei, de exemplu, va acţiona fie pentru tine, 
fie împotriva ta, în funcţie de cum o aplici sau o foloseşti.

Viaţa ta depinde de aplicarea corectă a legilor 
spirituale, pentru că viaţa este spirituală. Sunt oameni 
care, după ce au condus naţiuni şi şi-au construit cariere 
de succes, nu au rămas cu nimic, pentru că au fost 
stăpâniţi de Satan. Dacă ar fi ştiut că viaţa este spirituală! 
Biblia spune: „Căci armele cu care ne luptăm noi nu 
sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite 
de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm 
izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob 
ascultării de Cristos” (2 Corinteni 10:4-5).

Întăriturile descrise mai sus nu sunt bariere de 
metal sau ziduri, ci idei în mintea oamenilor şi teorii pe 
care ei le-au acceptat în viaţă, care i-au împiedicat să 
înainteze în direcţia viselor şi a destinului lui Dumnezeu 
pentru ei. Aceste idei au fost induse în mintea lor de 
forţe satanice. Acesta este motivul pentru care unii 
oameni resping zeciuiala şi refuză să o dea, chiar dacă 

Viaţa este 
spirituală

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în 
toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii 
pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti, cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire 
în inima voastră (Coloseni 3:16).

JOI, 20 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina şi viaţa mea. 
Prin Cuvânt, locuiesc în succes şi navighez victorios 
prin viaţă. Sunt poziţionat pentru glorie şi excelenţă, 
făcând progrese prin puterea Duhului Sfânt! Aleluia.

Deuteronom 16-17
Luca 3:1-38

Evrei 4:12-13

au auzit de binecuvântările şi împlinirea promisiunilor 
lui Dumnezeu pentru cei ce o practică.

Întăriturile nu pot fi distruse decât prin puterea 
Duhului lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui. În Psalmul 
119:66, psalmistul spune: „Învaţă-mă să am înţelegere 
şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.” El ştia că nu este 
suficient să crezi poruncile, aşa că L-a rugat pe Domnul 
să îl înveţe să aibă înţelegere, care are legătură cu 
cunoaşterea spirituală. El a cerut să îi fie dată priceperea 
de a discerne principiile tărâmului spiritual, de a cunoaşte 
ce este de la Dumnezeu, şi ce nu este de la Dumnezeu.

Asimilează mult Cuvântul Domnului în duhul tău, 
prin studiu şi meditaţie. Coloseni 3:16 spune: „Cuvântul 
lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu 
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inima 
voastră.” Acesta este o cheie esenţială pentru a locui în 
succes şi a naviga glorios prin viaţă.

Psalmii 87-88
Romani 1:13-23
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Dorinţa lui Dumnezeu pentru tine nu este doar 
ca tu să ai succes în viaţă, ci şi ca progresul 

să fie evident pentru cei din jurul tău. El vrea ca tu să 
ai succes remarcabil. Biblia spune despre Isaac: „Astfel 
omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se 
din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. 
Avea cirezi de vite şi turme de oi, şi un mare număr 
de robi; de aceea filistenii îl pizmuiau” (Geneza 26:13-
14). Isaac a prosperat într-o ţară devastată de o foamete 
severă. Bunăstarea lui a atins cote atât de mari, încât a 
atras atenţia filistenilor. Acesta este tipul de succes pe 
care Dumnezeu îl vrea pentru tine; unul care nu poate 
fi negat. 

Motivul pentru care Isaac a avut progres şi 
bunăstare de excepţie ne este arătat în Scriptură: el îşi 
făcea des timp să mediteze (Geneza 24:63). În versetul 
tematic, apostolul Pavel i-a zis lui Timotei: „Pune-ţi pe 
inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, 
pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.”

Atât instrucţiunea, cât şi rezultatul sunt valabile 
şi pentru tine. Meditarea asupra Scripturii îţi va aduce 
succes marcant în tot ce vei face: „Cartea aceasta a 
Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei 
zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci 
atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei 
lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8). Dumnezeu nu te va 

Succes 
remarcabil

Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în 
totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de 

toţi (1 Timotei 4:15).

VINERI, 21 MARTIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat o 
viaţă de progres continuu şi bunăstare, prin Cuvântul 
Tău. Cărarea mea în viaţă este ca lumina strălucitoare, 
a cărei strălucire merge mereu crescând, până la miezul 
zilei. Îţi mulţumesc astăzi pentru impactul Cuvântului 
Tău în duhul meu şi pentru înţelepciunea Ta, care 
operează în mine ca să cunosc şi să împlinesc voia Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 18-21
Luca 4:1-13

Faptele Apostolilor 20:32; Psalmul 1:1-3

binecuvânta pe ascuns; El vrea ca toată lumea să vadă 
ce a făcut El pentru tine.

Fă-ţi timp să meditezi asupra Cuvântului chiar 
astăzi; aceasta este reţeta pe care El ne-a dat-o pentru 
succes şi bunăstare fără limite.

Psalmul 89
Romani 1:24-32
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A treia ediţie a Conferinţei ISMMN cu Pastorul Chris, 
va avea loc între 7 şi 9 aprilie 2014, în Iohanesburg, 
Africa de Sud. Conferinţa, care de obicei este 
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Conferinţa din acest an promite să fie o experienţă 
care va schimba vieţi prin intermediul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Garantat va catapulta audienţa în tărâmuri 
superioare de glorie în lucrarea cu Dumnezeu.

Pentru a vă înscrie, apelaţi:
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Cuvântul lui Dumnezeu aduce speranţă, 
credinţă şi dragoste. De multe ori, când 

oamenii aud Cuvântul, primul lucru pe îl primesc este 
speranţa. Însă speranţa nu este suficientă pentru ca 
ceva să se întâmple. Speranţa îţi arată imaginea din 
depărtare a posibilităţilor şi a binecuvântărilor de 
care poţi avea parte de pe urma acţiunii conforme cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Credinţa, pe de altă parte, este răspunsul duhului 
tău uman la speranţa pe care ţi-a dat-o Cuvântul lui 
Dumnezeu, în timp ce dragostea este modul în care 
acţionezi pe baza lui, modul în care trăieşti conform 
Cuvântului pe care ţi L-a dat Dumnezeu. Când Cuvântul 
lui Dumnezeu îţi dă speranţă, poţi alege să o îmbini cu 
credinţă şi cu dragoste, pentru a produce rezultatele pe 
care Dumnezeu le vrea. Dacă nu adaugi credinţă, vei 
obţine alte rezultate. 

De exemplu, în Vechiul Testament citim că Sara, 
soţia lui Avraam, a auzit Cuvântul, care spunea că va avea 
un copil cu Avraam (Geneza 17:16). Dar în acel moment, 
ea nu a îmbinat Cuvântul cu credinţă, ci a încercat să Îl 
împlinească în felul ei, plănuind să i-o dea pe sclava ei, 
Agar, lui Avraam şi să aibă astfel un fiu, prin ea. Cuvântul 
i-a adus speranţă, dar Dumnezeu cerea şi credinţa ei. 
Lucrurile nu au decurs aşa cum se aştepta ea. Agar a 

Îmbină speranţa 
cu credinţă şi cu 

dragoste

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, 22 MARTIE

PASTOR CHRIS



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

S T U D I U  S U P L I M E N TA R

55

Rugăciune

Dragă Tată, pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău şi astăzi, duhul meu este luminat să cunoască şi 
să urmeze calea pe care pe care ai pregătit-o pentru 
mine. Declar că puterea, slava şi realităţile Împărăţiei 
Tale glorioase îmi sunt dezvăluite şi astăzi, în timpul 
părtăşiei cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

Deuteronom 22-24
Luca 4:14-44

Iacov 1:3; 1 Corinteni 13:13; Galateni 5:6

avut un fiu cu Avraam, Ismael, dar acesta nu a fost ceea 
ce a vrut Dumnezeu. Curând, Sara a devenit frustrată şi 
supărată de rezultatul pe care l-a avut (Geneza 21:9).

Nu încerca să Îl faci pe Dumnezeu să facă lucrurile 
după planul tău, sau să Îl „ajuţi” să Îşi ţină Cuvântul. 
Domnul nu eşuează şi nu dezamăgeşte niciodată. Însă 
El Se aşteaptă ca tu să alături credinţă la Cuvântul Lui 
şi să umbli în dragoste, întrucât credinţa lucrează prin 
dragoste (Galateni 5:6). 

Psalmul 90
Romani 2:1-11
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Toată viaţa ta ar trebui să se bazeze pe umblarea 
cu Duhul Sfânt; acesta este secretul unei vieţi 

de succes absolut şi nelimitat. Când petreci timp de 
calitate în părtăşie cu Dumnezeu, El îţi înalţă viziunea şi 
îţi permite să vezi cum vede El. Te vei trezi trăind într-un 
tărâm pe care lumea nu îl consideră real; un domeniu la 
care alţii pot doar să viseze. 

Atât de mulţi oameni urmăresc lucrurile greşite în 
viaţă! Ei gândesc numai în termeni de profit financiar, dar 
viaţa nu se limitează la câştiguri materiale. Biblia spune 
că  „... viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” (Luca 
12:15). Viaţa nu se rezumă la nimic din lumea aceasta. 
Ce contează este umblarea ta cu Duhul Sfânt. Priveşte 
la Isus; Biblia spune despre El: „cum Dumnezeu L-a 
uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret...” 
(Faptele Apostolilor 10:38). Acesta era secretul Lui... 
Duhul Sfânt! Nu este de mirare că El a trăit ca Stăpân 
peste toate lucrurile. Nu a trăit într-un palat mare, ca 
Cezar sau Irod şi nici nu a purtat cele mai scumpe haine. 
Însă cu siguranţă nu a fost un sărac, şi nu S-a prezentat 
în modul acesta. Era regal din toate punctele de vedere, 
însă ne-a arătat că viaţa înseamnă mai mult decât 
lucrurile materiale.

Viaţa înseamnă victoria din tine, prin Duhul. Este 
răspunsul tău la circumstanţe; abilitatea ta de a domina 

Umblarea ta cu 
Duhul Sfânt

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca 
să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că 

Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, 
primise mărturia că Îi este plăcut lui Dumnezeu 

(Evrei 11:5).

DUMINICĂ, 23 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Umblu în strânsă comuniune cu Duhul lui 
Dumnezeu şi sunt mereu transportat de El în tărâmurile 
glorioase şi înălţătoare ale vieţii, departe de moarte, 
înfrângere, distrugere, boală, sărăcie şi eşec. Ochii 
înţelegerii mele sunt luminaţi; văd invizibilul şi sunt 
împuternicit să fac imposibilul. Aleluia!

Deuteronom 25-27
Luca 5:1-16

2 Corinteni 13:14; 1 Corinteni 14:4

forţele naturii şi lumea din jurul tău, pentru a trăi 
deasupra circumstanţelor şi pentru a avea o relaţie cu 
Tatăl, pe care lumea nu o poate influenţa. Aceasta este 
viaţa la care ne-a chemat Dumnezeu: o viaţă de bucurie, 
douăzeci şi patru de ore pe zi, unde nimic nu te poate 
clinti, pentru că tu eşti mai mare decât lumea. Este o 
viaţă unde primeşti tot ce îţi doreşti, nu pentru a risipi, 
ci pentru a folosi pentru slava Lui.

În umblarea ta cu Duhul Sfânt, asigură-te că 
vorbeşti în limbi în mod regulat; nu fii leneş. Aceasta 
îţi va catapulta viaţa în tărâmuri mai înalte de glorie, în 
moduri în care nu ţi-ai imaginat niciodată. 

Psalmul 91
Romani 2:12-20
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Este atât de minunat! Îmi doresc ca oamenii lui 
Dumnezeu să conştientizeze atât neprihănirea 

Sa cât şi înţelepciunea care vine de la El. În acelaşi mod 
în care El Şi-a turnat harul peste tine din abundenţă, Şi-a 
turnat şi înţelepciunea şi priceperea din belşug.

Aşa cum harul vine din Duh şi poate fi multiplicat 
în viaţa ta prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, 
Domnul nostru (2 Petru 1:2), tot aşa şi înţelepciunea vine 
din Duh. Mai mult, tu creşti în înţelepciune prin Cuvânt. 
Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea divină de a transfera 
înţelepciune în duhul tău: „Din pruncie cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Cristos Isus” (2 Timotei 3:15).

Dacă eşti născut din nou, Cristos a fost făcut 
înţelepciune pentru tine (1 Corinteni 1:30). Înţelepciunea 
divină este un produs al duhului tău uman recreat de care 
trebuie să fii conştient la fel cum eşti conştient de harul 
lui Dumnezeu care ţi-a adus mântuirea. Conştientizează 
faptul că înţelepciunea lui Dumnezeu funcţionează 
în tine! Biblia spune: „Astfel încât părtăşia credinţei 
tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 
lucru bun care este în voi, în Cristos Isus” (Filimon 1:6, 
versiunea Fidela).

Atunci când conştientizezi înţelepciunea, ea te 
promovează şi te propulsează ca o forţă să spui şi să faci 

„Har prin 
orice fel de 

înţelepciune”

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a 
răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de 

înţelepciune şi de pricepere (Efeseni 1:7-8).

LUNI, 24 MARTIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Înţelepciunea lui Dumnezeu funcţionează în 
mine şi astăzi, conducându-mă pe calea bunăstării 
şi a victoriei. Îţi mulţumesc, Tată, pentru harul şi 
înţelepciunea pe care le-ai revărsat peste mine pentru 
a excela şi a fi un campion în viaţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

Deuteronom 28
Luca 5:17-39

Proverbe 4:7-9

lucrurile care trebuie. Înţelepciunea te face să fii în centrul 
voii lui Dumnezeu pentru viaţa ta, împlinindu-ţi scopul 
în El în mod glorios. Ea va schimba tot ce are legătură cu 
tine. Vei avea înţelegere divină în descoperirea tainelor 
şi vei putea să acţionezi cu înţelepciune în lucrurile 
vieţii, păşind cu siguranţă în orice situaţie.

Cu totul senzaţional este faptul că înţelepciunea 
se află deja în duhul tău! Tot ceea ce trebuie să faci este 
să recunoşti acest lucru, să proclami Cuvântul şi să umbli 
în el! Pe măsură ce vei face aşa, înţelepciunea te va 
înălţa, te va promova şi va aduce frumuseţe şi excelenţă 
din belşug în viaţa ta!

Psalmii 92-93
Romani 2:21-29
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Pe parcursul vieţii tale, mai ales în copilărie, 
părinţii tăi te-au învăţat probabil anumite 

valori ca să ajungi o persoană decentă şi să ai succes în 
viaţă. Alţi copii care nu au primit acest tip de educaţie 
probabil au ajuns să se comporte sălbatic. Acelaşi lucru 
este valabil şi din punct de vedere spiritual; trebuie să te 
maturizezi în lucrurile Duhului ca să devii omul care te-a 
menit Dumnezeu să fii. Acesta este rolul Bisericii locale 
şi este foarte important ca fiecare creştin să facă parte 
şi să funcţioneze activ într-o Biserică locală. 

În Evrei 10:25, Domnul S-a arătat nemulţumit de 
cei care nu tratează cu seriozitate mersul la biserică şi 
i-a avertizat şi pe alţii să nu urmeze căile lor: „Să nu 
părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să 
ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult cu cât 
vedeţi că ziua se apropie.” Unii creştini spun astfel: „Ei 
bine, în fiecare duminică merg la orice biserică doresc.” 
Aceasta e ca şi cum un copil ar merge noaptea la orice 
casă întrebând: „Pot să dorm aici în noaptea aceasta?” 
Imaginaţi-vă ce fel de viaţă ar avea un astfel de copil! 
Aşa sunt unii oameni din punct de vedere spiritual. Ei 
vin la serviciul divin de duminică şi apoi decid să meargă 
la altă biserică duminica următoare. Acest lucru este 
greşit.

Alţii nu merg la biserică deloc, ci urmăresc un 
predicator după altul la televizor. Ei spun: „Eu am mulţi 

Fii activ în 
biserica locală

Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat 
de capul lui îi face ruşine mamei sale… Pedepseşte-
ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare 

sufletului (Proverbe 29:15, 17).

MARȚI, 25 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
de a trece la un nou nivel prin Cuvântul Tău, pe măsură 
ce sunt activ în Biserică şi beneficiez de structura 
adunării locale, pe care ai rânduit-o pentru creşterea 
şi edificarea mea spirituală. Sunt întărit şi energizat 
pentru victorie prin părtăşia cu Duhul Sfânt şi cu fraţii 
mei în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 29-30
Luca 6:1-16

Evrei 10:25; Romani 16:1

pastori, îi urmăresc la televizor!” Un păstor te poate 
învăţa prin televizor, dar nu te poate păstori. Ai atât 
de multe de câştigat dacă faci parte dintr-o biserică! 
Acolo vei fi întărit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin 
lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta nu se va întâmpla dacă 
te plimbi de la o biserică la alta, sau dacă te mulţumeşti 
să urmăreşti predici la televizor. În cel mai bun caz, vei 
avea foarte multă informaţie, dar nu vei progresa foarte 
mult spiritual; nu vei fi înrădăcinat în adevăr, pentru că 
Biserica este stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 
3:15).

În Biserică înveţi Cuvântul lui Dumnezeu, care te 
face capabil să te comporţi cu înţelepciune în lucrurile 
vieţii, fiind poziţionat pentru posibilităţi şi victorii fără 
sfârşit.

Psalmul 94
Romani 3:1-12
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„Duhul de înţelepciune” în versetul tematic 
este Duhul Sfânt manifestându-Se în 

înţelepciune. Acum, în expresia „duhul de înţelepciune 
şi revelaţie în cunoaşterea Lui,” apostolul Pavel nu se 
referă la două subiecte diferite: duhul de înţelepciune şi 
duhul de revelaţie; nu! El se referă la unul şi acelaşi; este 
vorba despre Duhul înţelepciunii care îţi aduce revelaţie 
– în greceşte termenul este „apocalupsis” şi înseamnă 
dezvăluirea misterelor.

Un alt cuvânt important în această expresie este 
cuvântul „şi.” Termenul din originalul grecesc tradus 
prin „şi” mai înseamnă şi „în,” „cu” sau „pentru.” 
Astfel, o traducere mai bună ar suna astfel: „duhul de 
înţelepciune în revelaţie,” sau „duhul de înţelepciune 
pentru revelaţie” în cunoaşterea exactă a lui Dumnezeu. 
Versiunea Amplificată spune astfel: „[Pentru că 
întotdeauna mă rog] Dumnezeului Domnului nostru 
Isus Cristos, Tatăl slavei, ca El să vă dea un duh de 
înţelepciune şi revelaţie [de înţelegere în mistere şi 
secrete] în cunoaşterea Sa [adâncă şi intimă]. Având 
ochii inimii inundaţi de lumină...”

Iată ce face Duhul de înţelepciune când te laşi 
condus de El: îţi aduce revelaţie – înţelegere în mistere 

Duhul de 
înţelepciune

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, 
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de 

descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii 
inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 

care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi 
(Efeseni 1:17-18).

MIERCURI, 26 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai umplut cu 
Duhul înţelepciunii pentru revelaţie în cunoştinţa 
deplină şi exactă a lui Dumnezeu; Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai inundat inima cu lumină şi mi-ai dat înţelegere 
spirituală în taine pământeşti şi cereşti, în Numele lui 
Isus. Amin.

Deuteronom 31-32
Luca 6:17-49

Exod 28:3; Deuteronom 34:9; Isaia 11:2

şi secrete. În al doilea rând, El îţi aduce lumină (photizo 
– gr.) pe cărarea ta; îţi luminează mintea ca să ai o 
capacitate extraordinară de înţelegere. În al treilea rând, 
El îţi aduce sfat şi direcţie, astfel încât viaţa nu mai este 
un mister pentru tine.

Ceea ce trebuie să faci este să conştientizezi faptul 
că ai fost umplut cu Duhul de înţelepciune. Chiar acum, 
declară astfel: „Eu am primit Duhul de înţelepciune; prin 
urmare, am înţelegere asupra misterelor şi secretelor; 
am o capacitate extraordinară de înţelegere ca să 
acţionez cu înţelepciune în toate treburile mele. Forţa 
de a funcţiona în cel mai înalt nivel de excelenţă şi în voia 
perfectă a lui Dumnezeu este activă în mine şi astăzi!”

Psalmii 95-96
Romani 3:13-19
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În lume mulţi oameni suferă diverse grade de 
opresiune şi atac satanic din cauza faptului că 

nu cunosc Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos. Ioan 
10:10 spune astfel: „Hoţul nu vine decât să fure, să 
junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s-o aibă din belşug.” El Şi-a împlinit lucrarea 
şi le-a poruncit celor care cred în El să meargă în toată 
lumea şi să predice Evanghelia oricărei făpturi (Marcu 
16:15).

Evanghelia înseamnă „vestea bună.” Isus a 
numit-o „vestea bună” datorită conţinutului ei. Versetul 
tematic spune astfel: „... pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ce Evanghelie 
minunată! Aceasta înseamnă că dacă tu crezi în Isus, 
există un decret divin care spune că nu vei pieri, ci vei 
avea viaţă veşnică. Aceasta înseamnă că ai fost separat 
de distrugerile şi calamităţile care fac ravagii în lume 
astăzi.

Mai mult, tu ai viaţa veşnică – viaţa lui Dumnezeu; 
viaţa indestructibilă, incoruptibilă şi impenetrabilă a lui 
Dumnezeu! Datorită acestei vieţi care este în tine, nici o 
forţă – fizică sau spirituală – nu îţi poate face nici un rău 
(Luca 10:19). Mulţumeşte-I mereu pentru viaţa nouă 
pe care ţi-a dat-o şi declară cu îndrăzneală că eşti mai 
mult decât biruitor (Romani 8:37)! Viaţa din tine este 
anti-boală, anti-slăbiciune, anti-sărăcie şi anti-eşec. Este 

Izbăviţi de pieire

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

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

JOI, 27 MARTIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine; de 
aceea sunt mai mult decât biruitor. Trăiesc o viaţă 
triumfătoare în fiecare zi, mult deasupra diavolului şi 
a sistemelor negative din lume! Îţi mulţumesc, Tată, 
pentru că m-ai rânduit la o viaţă de slavă, victorie şi 
excelenţă.

Deuteronom 33-34
Luca 7:1-35

Ioan 5:24; 1 Ioan 5:13

o viaţă de glorie, victorie şi excelenţă. Descoper-o şi 
umblă în ea.

Psalmul 97
Romani 3:20-25
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Cunoştinţa despre care se vorbeşte mai sus nu 
este lipsa de cunoştinţă în ce priveşte economia, 

politica, fizica sau teologia, ci lipsa de înţelegere spirituală 
a realităţilor spirituale; lipsa de cunoştinţă prin revelaţie. 
Domnul Isus a spus o pildă în Matei 13:3-9 despre un 
semănător care a ieşit să-şi semene seminţele. În acest 
proces, unele au căzut lângă drum, iar păsările cerului au 
venit şi le-au luat. Unele au căzut pe pământ stâncos; altele 
au căzut între spini, iar altele au căzut pe pământ bun.

Explicând această pildă, El a spus că seminţele 
care au căzut lângă drum şi au fost mâncate de păsări îi 
reprezintă pe oamenii care aud Cuvântul şi îl primesc fără 
a-l înţelege, iar Satan vine imediat şi fură Cuvântul care a 
fost semănat în inimile lor.

Cuvântul lui Dumnezeu îţi va folosi doar atunci când 
ţi-l însuşeşti cu înţelegere spirituală şi nu prin raţionamente 
omeneşti. Nu-L vei putea cunoaşte niciodată pe Dumnezeu 
prin cunoştinţa ta despre ştiinţă, istorie, filozofie sau psihologie. 
Nici chiar religia nu îţi poate da adevărata cunoştinţă a lui 
Dumnezeu. Îl poţi cunoaşte doar prin revelaţie.

Atunci când Isus i-a întrebat pe ucenici în Matei 
16:15-16 „Cine spuneţi voi că sunt?” Petru I-a răspuns 
astfel: „Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu.” 
Observaţi răspunsul Domnului: „Binecuvântat eşti tu, 
Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea şi sângele ţi-au 
descoperit aceste lucruri, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” 
Petru a putut să Îl cunoască doar prin revelaţie.

Dumnezeu poate 
fi cunoscut doar 

prin revelaţie

 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă… 
(Osea 4:6).

VINERI, 28 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, declar că inima mea este un teren 
fertil pentru Cuvântul Tău. Pe măsură ce Cuvântul Tău 
ajunge la mine, îl primesc cu credinţă, smerenie şi 
bucurie, iar el pătrunde astfel în adâncul fiinţei mele 
şi produce ceea ce promite, în Numele lui Isus. Amin.

Iosua 1-2
Luca 7:36-50

Proverbe 4:23; 1 Petru 1:23; Matei 13:23

Acesta este motivul pentru care un om poate auzi 
Evanghelia mântuirii lui Cristos şi apoi izbucneşte în plâns, 
pentru că înţelege dintr-o dată jertfa lui Isus pe cruce pentru 
el şi îmbrăţişează mântuirea. În acelaşi timp, un altul aude 
acelaşi mesaj al Evangheliei şi încearcă să îl înţeleagă cu 
mintea, dar mesajul nu ajunge la inima sa ca să producă 
un rezultat. Mesajul mântuirii lui Cristos nu este pentru 
raţiunea ta, ci pentru duhul tău.

Astfel, nu este de mirare faptul că Duhul lui 
Dumnezeu, prin apostolul Pavel, S-a rugat ca poporul 
lui Dumnezeu să cunoască dragostea lui Cristos, care 
întrece orice cunoştinţă (Efeseni 3:19). El vorbeşte despre 
cunoaşterea dragostei lui Cristos dincolo de simţurile şi de 
definiţiile umane, în concordanţă cu revelaţia.

Dacă încă nu L-ai făcut pe Isus Domn al vieţii tale, 
dragostea lui Cristos poate deveni reală pentru tine chiar 
astăzi dacă Îl primeşti pe El în inima ta şi eşti născut din 
nou. Deschide la pagina cu „Rugăciunea Mântuirii” de la 
sfârşitul acestui devoţional şi rosteşte acea rugăciune din 
toată inima.

Psalmii 98-100
Romani 3:26-31
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Sionul este revelat în Cuvântul lui Dumnezeu 
ca fiind perfecţiunea frumuseţii, de unde 

străluceşte Dumnezeu: „Din Sion, care este întruparea 
frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu” 
(Psalmul 50:2). Aceasta înseamnă că noi suntem 
manifestarea slavei Sale; noi radiem splendoarea Sa. 
Aleluia. Lumea trebuie să vadă expresia frumuseţii lui 
Dumnezeu în viaţa noastră, pentru că aceasta este viaţa 
pe care El ne-a dat-o – o viaţă de slavă şi de excelenţă 
(2 Petru 1:3).

Evrei 1:3 Îl descrie pe Isus ca fiind plinătatea slavei 
lui Dumnezeu şi întipărirea Fiinţei Lui. Domnul Isus Însuşi 
a proclamat: „... cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl...” (Ioan 14:9). Fiind creştin, acelaşi adevăr ţi se 
aplică şi ţie astăzi, deoarece „... cum este El aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Tu eşti icoana Lui; 
imaginea Sa exprimată şi strălucirea slavei Sale.

Romani 8:30 spune astfel: „Şi pe aceia pe care i-a 
hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care 
i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe 
care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Aceasta ne 
aduce aminte de cuvintele lui Isus din Ioan 17:22: „Eu 
le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să 
fie una, cum şi noi suntem una.” Scopul lui Dumnezeu 
nu este doar acela ca slava Sa să locuiască în tine, ci ca 
tu să fii complet scufundat şi inundat de ea până când 
devii inseparabil de slavă, devenind astfel slava Lui.

Chemat să 
exprimi slava Lui

De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:19).

SÂMBĂTĂ, 29 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
onoarea nepreţuită pe care mi-ai făcut-o locuind 
în mine. Conştientizez prezenţa Ta divină în viaţa 
mea. Mă predau complet înţelepciunii şi harului Tău, 
manifestând puterea, slava şi minunăţia Ta în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

Iosua 3-4
Luca 8:1-21

1 Petru 2:9

Tu nu încerci să devii slava lui Dumnezeu: aceasta 
este o realitate pe care o trăieşti în momentul acesta. 
Tu ai fost născut ca purtător al slavei lui Dumnezeu! 
Trezeşte-te la acest adevăr şi  el îţi va schimba 
mentalitatea! În fiecare zi, spune-ţi aceste cuvinte: „Eu 
sunt manifestarea slavei lui Dumnezeu; splendoarea, 
excelenţa şi perfecţiunea Sa sunt exprimate prin 
mine.” nu contează cu ce provocări te confrunţi, 
slava lui Dumnezeu se va manifesta în acea situaţie! 
Întreaga creaţie aşteaptă ca tu să manifeşti slava lui 
Dumnezeu (Romani 8:19). Trăieşte astăzi cu încredere, 
conştientizând acest adevăr!

Psalmul 101
Romani 4:1-10
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Topica din versetul tematic este inexactă. O 
traducere mai fidelă ar trebui să sune astfel: 

„voi, care M-aţi urmat în înnoirea tuturor lucrurilor, 
atunci când Fiul Omului va sta pe scaunul de domnie al 
măririi Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune 
de domnie şi veţi judeca cele douăsprezece seminţii ale 
lui Israel.”

Poate te întrebi: „Şi care e diferenţa?” Diferenţa 
este enormă. Isus nu Se referea la înnoire ca la ceva 
care se va întâmpla în viitor, ci ca la ceva care deja 
începuse. Traducătorii s-au gândit probabil că Isus Se 
referea la restaurare. Restaurarea poate fi sinonimă 
cu înnoirea, dar nu reprezintă întru totul acelaşi lucru. 
În Faptele Apostolilor 3:21, Biblia ne dă o ipostază a 
restaurării: „pe care cerul trebuie să-L primească, până 
la vremea aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre 
aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor 
Săi prooroci din vechime.” Restaurarea, restituirea, 
reconstruirea, sau reaşezarea tuturor lucrurilor 
reprezintă ceva de domeniul viitorului. Înnoirea, sau 
regenerarea, pe de altă parte, este o naştere din nou, 
nu o restaurare.

Atunci când ai fost născut din nou, ţi s-a dat o viaţă 
nouă: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi 

Înnoirea tuturor 
lucrurilor nu s-a 

încheiat

Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe 
scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor 
lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe 
douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca cele 
douăsprezece seminţii ale lui Israel (Matei 19:28).

DUMINICĂ, 30 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, sunt foarte bucuros că m-ai 
ales să fiu parte din această lucrare mare a împăcării, 
ducând mai departe şi împlinind lucrarea pe care 
Domnul Isus a început-o. Îmi recunosc responsabilitatea 
ca lucrător şi mă ţin de ea, răspândind vestea bună şi 
aducându-i pe mulţi în neprihănire, în Numele lui Isus. 
Amin.

Iosua 5-6
Luca 8:22-39

2 Corinteni 5:18-19; 2 Timotei 4:2

în neprihănire, ci pentru îndurarea ui, prin spălarea 
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt” 
(Tit 3:5). Isus a venit ca să înceapă această regenerare 
împreună cu ucenicii Săi, de aici şi motivul pentru care 
le-a spus „...voi care M-aţi urmat în regenerare sau 
înnoire...”

Ucenicii Săi vor primi o răsplată în viitor pentru 
că L-au urmat în înnoire, dar aceasta în mod sigur nu a 
luat sfârşit.

Noi încă predicăm şi împlinim lucrarea regenerării 
astăzi. Suntem implicaţi împreună cu El în acest proiect 
de a-i aduce pe oameni în naşterea din nou, din Duh; şi 
noi vom avea răsplată pentru că L-am urmat în această 
regenerare.

Psalmul 102
Romani 4:11-25
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Cuvântul „putere” în versetul tematic provine 
din traducerea termenului ebraic „koach,” 

care a mai fost tradus şi „abilitate” sau „tărie” în multe 
alte locuri din Sfânta Scriptură. De exemplu, în Isaia 
40:29, acelaşi cuvânt ebraic este tradus prin „tărie”: 
„El îi dă tărie celui obosit şi îi măreşte puterea celui ce 
cade în leşin.”  Aceasta înseamnă că Dumnezeu le dă 
mai multă abilitate şi putere celor slabi.

Proverbe 24:5 (versiunea Fidela) ne spune că 
„un om al cunoaşterii măreşte puterea.” Aceasta 
înseamnă că prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu 
tu îţi dezvolţi abilităţile; descoperi că poţi face mult mai 
mult. Dumnezeu ne dă responsabilităţi în conformitate 
cu înzestrările cu care ne-a dotat. Astfel, indiferent ce 
lucrezi, abilitatea divină este activă în tine; însă niciodată 
nu vei fi capabil să faci mai mult decât ţi-a dat El harul 
să faci.

Sunt oameni care au abilitatea de a conduce o 
afacere cu rulaj de milioane. Unii au capacitatea de a 
administra o afacere medie, iar alţii pot opera doar la o 
scară mică. Şi în domeniul conducerii este vorba despre 
acelaşi lucru; poţi conduce doar atât cât se întinde 
abilitatea care ţi-a fost dată de Dumnezeu. Există oameni 
care nu-şi pot conduce decât propria familie; în afara 
ei, nu pot conduce pe nimeni altcineva. Însă sunt unii 
care pot conduce un oraş întreg, iar alţii sunt capabili 
să conducă o ţară; totul depinde de abilitatea pe care 

El îţi creşte 
abilităţile!

 Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi 
oţeleşte vlaga (Proverbe 24:5).

LUNI, 31 MARTIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru cunoştinţa 
Cuvântului Tău în duhul meu, care îmi creşte 
capacităţile. Sunt energizat să fac toate lucrurile, fiind 
abilitat cu abilitatea Ta. Recunosc lucrarea puterii Tale 
în mine care mă ajută să împlinesc tot ceea ce Tu mi-ai 
pregătit să fac şi astăzi cu excelenţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

Iosua 7-9
Luca 8:40-56

Coloseni 1:29; 2 Corinteni 3:5

Dumnezeu ţi-a dat-o.
Acum, ceea ce face Dumnezeu pentru tine atunci 

când vrea să îţi ridice viaţa la un nou nivel este să îţi 
crească abilităţile; capacitatea ta de a face mai mult. În 
Iacov 4:6, Biblia spune: „Dar, în schimb, ne dă un har 
şi mai mare...” El îţi dă un har mai mare, care, printre 
alte binecuvântări, aduce abilităţi noi în viaţa ta, pentru 
că El doreşte să împlinească mai multe prin tine. El te 
face mai eficient, astfel încât cu acelaşi efort pe care 
obişnuiai să îl depui, vei avea rezultate mai mari.

Psalmul 103
Romani 5:1-11



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

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteţi să o faceţi 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 informaţii legate de modul în 
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi 
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:  

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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

Este cu adevărat un înger mesager!

„Am devenit predicator la vârsta de 20 de ani, însă am predicat despre Isus 
22 de ani fără să-L cunosc personal. Aveam atât de multe întrebări despre 
El la care nimeni nu-mi putea răspunde, iar acest lucru a devenit o povară 
pe care am dus-o vreme de 58 de ani, până când cineva mi-a dat revista 
Rapsodia Realităţilor. Această cărticică a venit ca un înger şi mi-a răspuns 
la toate întrebările. M-a ajutat să-L fac pe Isus Domnul vieţii mele la vârsta 
de 78 de ani! Acum cea mai mare dorinţă a mea este să-i ajut şi pe alţii să Îl 
cunoască pe acest minunat Domn Isus, distribuindu-le Rapsodia Realităţilor 
tuturor celor cu care mă întâlnesc. Este cu adevărat un înger mesager!”  ̶   
Teumohenga H., Botswana

Înţeleg mai bine Noul Testament

„Am avut întotdeauna o dificultate în a înţelege Noul Testament. Era mult 
mai uşor să mă raportez la Vechiul Testament, aşa că evitam să citesc din 
Noul Testament, în special epistolele lui Pavel. Când am intrat în contact 
Rapsodia Realităţilor, lucrurile s-au schimbat. Devoţionalul a simplificat 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine până în punctul în care am putut 
să înţeleg uşor fiecare porţiune din Biblie, iar timpul meu de meditaţie a 
devenit foarte plăcut.”  ̶  Felicia K., Nigeria

Preiau totdeauna controlul asupra oricărei situaţii

„Am primit prima Rapsodie a Realităţilor acum trei ani şi de atunci am 
învăţat să preiau totdeauna controlul asupra oricărei situaţii. Nimic nu 
mă mai poate tulbura, pentru că acum credinţa mea a crescut enorm prin 
studierea consecventă a Cuvântului lui Dumnezeu prezentat în devoţional. 
Am învăţat totodată să mă rog aşa cum trebuie.”  ̶  Mwimba G., ScoţiaR
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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:
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților 
sunați la:+40-31-432-7000   


