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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2011 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Cineva m-a întrebat odată dacă este posibil ca Satan 
să pună piedici în calea unui om născut din nou şi 

plin de Duhul Sfânt. Sigur că da, dar aceasta nu îi dă câştig de 
cauză! De fapt, potrivit adevărului rostit de Domnul în verset-
ul de deschidere, fiecare atac al diavolului este o provocare 
uşor de depăşit pentru orice creştin.

În 1 Tesaloniceni 2:18, Pavel relatează: „Astfel, o dată 
şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim 
la voi; dar ne-a împiedicat Satan.” Ei bine, Pavel era plin de 
Duhul Sfânt, iar Cuvântul lui Dumnezeu locuia în el din belşug 
şi astfel şi-a dat seama că piedica respectivă nu era de natură 
fizică, ci demonică. Însă acest fapt nu a avut nici un impact 
negativ asupra lucrării sale, ci el a continuat să facă tot ceea 
ce îl chemase Dumnezeu să facă pentru a-şi împlini destinul. 

Înțelege următorul lucru: cu cât eşti mai eficient 
în lucrarea Domnului, cu atât diavolul încearcă să ți se 
împotrivească mai tare. Dar tu nu trebuie să te îngrijorezi cu 
privire la ce face el; Satan nu reprezintă un factor de temut! 
El şi demonii lui sunt ființe inteligente care înțeleg autoritatea 
spirituală şi răspund la ea. Când te ridici împotriva lor în Nu-
mele lui Isus, ei nu mai au nici o altă opțiune decât să fugă. 
Prin urmare, poți străluci cu uşurință prin fiecare împotrivi-
re; tu nu numai că eşti protejat de atacul vrăjmaşului, dar ai 
puterea să îl şi alungi pe Satan. 

Isus a explicat foarte limpede că în lume vom avea şi 
necazuri, dar El ne asigură de biruință la fiecare pas (Ioan 
16:33). Aşa că indiferent ce piedici sau obstacole ar încerca 
să-ți aducă cel rău în cale, tu vei lumina dincolo de ele, şi vei 
umbla în victorie.

Străluceşte prin 
orice obstacole

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă 

va putea vătăma (Luca 10:19).

Miercuri, 1 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat au-
toritate şi putere peste toată puterea vrăjmaşului şi Îţi 
mulţumesc pentru Mâna Ta puternică şi protectoare 
aşezată peste mine! Eu aleg să uzez de autoritatea mea 
în Cristos astăzi şi declar că nici o lucrare a vrăjmaşului nu 
se va putea atinge de mine şi de cei dragi, în Numele lui 
Isus. Amin.

Satan ştie că Isus ți-a dat autoritate asupra lui: „Iată! 
V-am dat autoritatea şi puterea să călcaţi peste şerpi şi 
peste scorpii şi [tăria fizică şi mintală şi abilitatea] peste 
toată puterea pe care vrăjmaşul o posedă; şi nimic, sub nici 
o formă, nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19, Versiunea 
Amplificată a Bibliei). Atâta vreme cât cunoşti puterea de 
care dispui în duhul tău şi o foloseşti cu îndrăzneală, fără 
să laşi vreun loc fricii, vei fi întotdeauna biruitor în viață şi 
nimic nu te va putea împiedica!

1 Cronici 7-8

Evanghelia după Ioan 16:17-33

Isaia 54:17; Evanghelia după Marcu 16:17

Numeri 35

Evanghelia după Marcu 14:32-42
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În Psalmul 85:6, psalmistul strigă către Domnul: „Nu 
ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul 

Tău în Tine?” De asemenea, el spune în Psalmul 138:7: „Când 
umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna 
spre mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă mântuieşte.” 
Asemenea lui David, în aceşti doi psalmi, unii dintre marii 
proroci ai Vechiului Testament îşi ridicau privirea către Dum-
nezeu, cerându-I să îi învioreze în perioade de descurajare.

Totuşi, în epoca nou-testamentală, nu ne mai rugăm lui 
Dumnezeu decât pentru trezirea spirituală a celor nemântuiți 
dintr-o regiune, pentru că noi, cei credincioşi, suntem treziți 
spiritual din duhul nostru în afară. Domnul a vorbit prin pro-
rocul Isaia despre acest tip nou de trezire specifică făpturii 
noi: „Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea 
străină îi va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea: «iată 
odihna; lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de 
odihnă!» Dar ei n-au vrut să asculte” (Isaia 28;11-12).

În pasajul din Fapte 1:8, Biblia spune: „Ci voi veți pri-
mi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.” Prin 
urmare, nu are rost să Îi ceri lui Dumnezeu cu ochii ridicați 
spre cer să-ți trimită trezire, deoarece Domnul trezirii – Duhul 
Sfânt – locuieşte în reşedința inimii tale. Apostolul Pavel a 
înțeles profunzimea acestei binecuvântări şi s-a bucurat de 
privilegiul prezenței Duhului Sfânt care Îşi stabileşte locuința 
în omul nostru dinăuntru, atunci când a spus: „Cine vorbeşte 
în altă limbă se zideşte pe sine însuşi” (1 Corinteni 14:4).

Trezirea 
dinăuntru

Stârneşte (reaprinde jăraticul, extinde flacăra şi 
intensifică focul) darului [plin de har] al lui Dumnezeu, 

[acel foc lăuntric] care este în tine prin punerea mâinilor 
mele [împreună cu ale prezbiterilor la ordinarea ta] 

(2 Timotei 1:6, Versiunea Amplificată a Bibliei).

Joi, 2 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi cum să 
activez puterea Duhului Sfânt care este în mine. Eu declanşez 
această putere latentă pe măsură ce vorbesc în alte limbi şi 
declar că am tăria divină şi capacitatea necesară pentru a 
împlini tot ceea ce ai planificat Tu pentru mine astăzi, în Nu-
mele lui Isus. Amin. 

Iuda 1:20 arată foarte limpede faptul că atunci când 
vorbeşti în alte limbi te încarci, te zideşti, îți revizuieşti viața, 
te înviorezi şi te trezeşti spiritual. „Dar voi, prea iubiţilor, 
zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt.” Tu stârneşti puterea lui Dumnezeu care 
locuieşte în duhul tău pe măsură ce vorbeşti în alte limbi. Are 
loc o conversie automată a acelei puteri latente a Duhului 
Sfânt din tine într-o forță activă, plină de viață, vizibilă. 

Prin urmare, poți conta pe Duhul Sfânt, care va genera 
şi astăzi în duhul tău bucurie profundă, inspirație, motivație, 
exuberanță şi zel pentru lucrurile lui Dumnezeu pe măsură ce 
te rogi în alte limbi şi ai părtăşie cu El. 

1 Cronici 9-10

Evanghelia după Ioan 17

2 Timotei 1:16

Numeri 36

Marcu 14:43-52
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O cârmă este un mic dispozitiv din lemn sau din 
metal, ataşat la pupa unei ambarcațiuni care 

stabileşte cursul într-o anumită direcție. Căpitanul o foloseşte 
pentru a îndrepta vaporul încotro doreşte. 

Apostolul Iacov în versetul din deschidere a asemănat 
limba cu cârma unei mari corăbii. Deşi este atât de mică, 
limba poate realiza absolut orice lucru – bun sau rău. „Mo-
artea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va 
mânca roadele” (Proverbe 18:21). Viața pe care o trăieşti 
astăzi este rezultatul a tot ceea ce ai rostit. Cuvintele tale sta-
bilesc cursul pozitiv sau negativ al vieții tale, apropiindu-te 
sau depărtându-te de destin; niciodată să nu uiți acest lucru.

Biblia spune: „Toţi greşim în multe feluri! Dacă nu 
greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-
şi ţină în frâu tot trupul” (Iacov 3:2). Limba ta este mijlocul 
prin care îți stabileşti cursul vieții. Aceasta înseamnă că deții 
control asupra întregii tale vieți prin intermediul limbii tale, 
putând determina nivelul tău de trai spiritual şi material. Iată 
de ce nu trebuie să rosteşti cuvinte de sărăcie, de înfrângere, 
de boală sau de moarte, ci foloseşte cuvinte de belşug, de 
victorie, de sănătate şi de viață şi aşa vei trăi. 

Limba ta îţi 
controlează viaţa

Iată şi corăbiile, cât de mari sunt şi, măcar că sunt 
mânate de vânturi iuţi, totuşi sunt cârmuite de o cârmă 
foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot aşa şi limba, 

este un mic mădular şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un 
foc mic ce pădure mare aprinde! (Iacov 3:4-5).

Vineri, 3 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Dragă Tată, sunt încântat să ştiu că Tu deja ai văzut 
ziua mea de mâine şi ai pus deoparte tot ce trebuie ca eu să 
duc o viaţă plină de succes pe pământ. Refuz să mă tem sau 
să mă îngrijorez, indiferent de situaţie, pentru că Tu mi-ai 
dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele lui Isus. Amin.

1 Cronici 11-13

Evanghelia după Ioan 18:1-27

Evanghelia după Marcu 11:23; Proverbe 6:2, 18:21

Deuteronom 1

Evanghelia după Marcu 14:53-65

Cârmeşte „corabia ta” - viața ta – în direcția destinului 
lui Dumnezeu pentru tine, folosind limba ta. Fă alegerea de a 
rosti cuvinte de credință cu privire la tine însuți şi vei avea o 
viață glorioasă.



12

Credința care lucrează şi produce rezultate este 
cea bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cineva s-ar 

putea să spună: „Sunt plin de speranță şi încrezător în viitor; 
sunt optimist cu privire la minunea pe care o aştept, ştiind că 
se va împlini!” Oricât de frumos ar suna acest lucru, aceasta 
nu este credință. Tu trebuie să ai Cuvântul lui Dumnezeu ca 
bază a credinței şi mărturisirii tale, deoarece credința este 
bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu; este răspunsul duhului 
uman la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Credința este manifestată atunci când acționezi pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a prezentat 
în Epistola către Romani modul în care a dat Avraam dovadă 
de credință puternică pe baza a ceea ce i-a spus Dumnezeu 
în Geneza 17:5: „...te fac tatăl multor neamuri.” Prin urmare, 
Biblia spune: „El nu s-a îndoit de făgăduinţele lui Dumnezeu, 
ci întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu” (Ro-
mani 4:20).  Avraam a avut drept dovadă Cuvântul lui Dum-
nezeu şi a vorbit în concordanță cu ceea ce spunea El; acesta 
este modul în care credința sa a biruit!

Un alt exemplu remarcabil de credință adevărată îl 
constituie femeia siro-feniciană consemnată în pasajul bib-
lic din Marcu 7. Fetița ei avea un duh necurat, iar ea a venit 
şi a căzut la picioarele Învățătorului, implorându-L să alunge 
duhul rău din fiica ei (Marcu 7:25-26). Însă în versetul 27, Isus 
i-a spus: „Lasă să se sature, mai întâi, copiii; căci nu este bine 
să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.” Răspunsul ei a 
fost: „Da, Doamne, dar şi căţeii de sub masă mănâncă din 
firimiturile copiilor” (Marcu 7:28). Lăudând-o pentru credința 
ei, Domnul Isus a spus: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit 

Credinţa se bazează 
pe Cuvântul lui 

Dumnezeu, nu pe 
optimism!

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Cristos (Romani 10:17).

Sâmbătă, 4 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă bucur astăzi de Cuvântul Tău 
care îmi zideşte credinţa, o face puternică şi o îmbogăţeşte 
în toate privinţele. Cuvântul Tău este viaţa mea şi lumina 
care îmi arată cum să păşesc pe căile biruinţei şi belşugului, 
din zi în zi, în Numele lui Isus. Amin.   

1 Cronici 14-16

Evanghelia după Ioan 18:28-19:16

Evanghelia după Luca 5:5; 2 Corinteni 4:13

Deuteronom 2

Evanghlia după Marcu 14:66-72

dracul din fiică-ta.” Şi când a intrat femeia în casa ei, a găsit-o 
pe copilă culcată în pat; şi ieşise dracul din ea” (Marcu 7:29-
30). Observă faptul că ea a acționat (a crezut şi a plecat), ba-
zându-se pe ceea ce îi spusese Isus, iar când a ajuns acasă şi-a 
găsit fiica vindecată. Ea nu a acționat pe baza optimismului 
sau al unui impuls generat de ceea ce spera că se va întâmpla, 
ci pe baza Cuvântului infailibil al lui Dumnezeu. 

Optimismul nu este un substituent pentru credință, 
deoarece nu se fundamentează pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
Indiferent cât de mult aştepți sau cât de mult speri în cel mai 
bun rezultat posibil al vreunui efort întreprins, o astfel de 
atitudine nu va da roade dacă nădejdea ta nu se transformă 
în credință. Adevărata credință transcede domeniul teoriei 
omeneşti, al impulsurilor fireşti şi al optimismului, deoarece 
credința este de natură spirituală şi vine la tine prin interme-
diul Cuvântului. Deci, ca să producă rezultate, credința ta tre-
buie să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu.  
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Versetul din deschidere reprezintă declarația 
suverană a Duhului; noi suntem sămânța lui 

Avraam şi, prin urmare, posesori ai tuturor lucrurilor, la fel 
cum a fost Avraam. Cineva a ridicat la un moment dat între-
barea: „În calitate de făpturi noi, de ce ar trebui să declarăm 
că suntem sămânța lui Avraam? Nu aparținea Avraam Vechi-
ului Testament?”

În primul rând, Avraam a trăit înainte de epoca Vechi-
ului Testament. El a trăit înainte de a fi dată Legea lui Moise şi 
el a dus o viață de credință aici pe pământ. Când Dumnezeu 
a făcut o promisiune în cartea Geneza, Biblia spune că prom-
isiunile au fost pentru Avraam şi sămânța lui. Acest lucru este 
reiterat în Galateni 3:16: „Acum, făgăduinţele au fost făcute 
„lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi 
cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai 
de una: „Şi seminţei tale”, adică Cristos.”

Acum, cuvântul „sămânță” folosit în Scriptură nu are 
formă de plural; Biblia spune: „lui Avraam şi seminţei lui”, 
iar acea sămânță este Cristos. În calitate de făptură nouă, 
tu Îi aparții lui Cristos, deci, prin urmare, tu eşti sămânța lui 
Avraam. Asocierea (unirea) ta cu Cristos te-a desemnat în 
mod automat drept descendent al lui Avraam şi, prin exten-
sie, posesorul tuturor lucrurilor, pentru că Dumnezeu când 
S-a referit la Avraam a inclus întreaga lume. 

În calitate de sămânță a lui Avraam, tu nu poți fi 
niciodată dezavantajat sau înfrânt în viață. Sărăcia şi boala 
nu ar trebui să facă parte din viața ta. Isaac a umblat într-
o abundență nemaipomenită într-o perioada de foamete 
cruntă doar pentru că era sămânța lui Avraam (Geneza 26:12-

Moştenitori 
ai promisiunii 

avraamice
Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 

Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

Duminică, 5 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Declar astăzi că sunt moştenitor al binecuvântărilor 
lui Avraam prin asocierea mea cu Cristos. Sunt sămânţa lui 
Avraam, prin urmare, sunt moştenitor conform făgăduinţei 
împreună cu Cristos. Sunt binecuvântat oriunde merg: în ce-
tate, la câmp, când plec şi când vin! Sunt binecuvântat să fiu 
o binecuvântare!

13). În Luca 13:12, Isus a vindecat-o pe femeia care fusese 
gârbovă timp de optsprezece ani lungi. El a făcut această vin-
decare pe premiza faptului că era fiica lui Avraam, specificând 
clar că sămânța lui Avraam nu ar trebui să fie bolnavă (Luca 
13:16). 

În calitate de sămânță a lui Avraam, ai fost binecuvân-
tat peste măsură. Eşecul, boala, neputința, lipsa şi moartea 
nu pot avea stăpânire asupra ta; ai dreptul şi puterea să le 
respingi cu vehemență din viața ta. Viața din belşug este a ta; 
creşterea, progresul, rodirea, eficiența au devenit dreptul tău 
de întâi născut, deoarece eşti sămânța lui Avraam: „Aşa că 
cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu 
Avraam cel credincios” (Galateni 3:9).

1 Cronici 17-19

Evanghelia după Ioan 19:17-42

Galateni 3:13-16

Deuteronom 3

Evanghelia după Marcu 15:1-14
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1 Corinteni 2:9-10 spune: „Dar, după cum este scris: 
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu 

le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile 
pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă, 
însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul 
cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” 
Aici apostolul Pavel ne arată că Duhul Sfânt cercetează lucru-
rile adânci ale lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc tradus prin 
„cercetează” este echivalent cu cuvântul „scanează,” care 
înseamnă că Duhul Sfânt caută, investighează, anchetează 
sau scanează după sfatul voii Sale, cu scopul de a face ca 
toate lucrurile promise de Dumnezeu să se împlinească. 

Versetul 11 din 1 Corinteni 2, revelează faptul că duhul 
uman operează în acelaşi mod: „În adevăr, cine dintre oa-
meni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care 
este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu 
afară de Duhul lui Dumnezeu.” Biblia numeşte duhul uman o 
candelă a Domnului (Proverbe 20:27); acolo se afla lumina lui 
Dumnezeu; de acolo te călăuzeşte El. Prin urmare, un creştin 
care rosteşte cuvinte care nu sunt în concordanță cu realitățile 
vieții noi în Cristos îşi înşală propriul duh. În consecință, duhul 
său nu va mai fi o călăuză demnă de încredere. 

De exemplu, cineva s-ar putea să afirme: „În familia 
noastră, oamenii nu trăiesc mai mult de patruzeci de ani.” 
Ceea ce nu îşi dă seama acest om este faptul că atâta vreme 
cât continuă să vorbească astfel, duhul său va crede acele lu-
cruri rostite şi ele vor fi stabilite pentru el, iar el nu va depăşi 
vârsta de patruzeci de ani. El ar trebui să declare mai degrabă: 
„Eu trăiesc o viaţă lungă, o viaţă de sănătate, de belşug şi cu 

Duhul tău va 
produce ceea ce 

rosteşti!
Dacă crede cineva că este religios şi nu-şi înfrânează 

limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este 
zadarnică (Iacov 1:26).

Luni, 6 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Eu vorbesc în conformitate cu ceea ce a spus Dumne-
zeu cu privire la mine. Trăiesc în realitatea moştenirii mele 
în Cristos Isus – o viaţă lungă, plină de bucurie, pace, belşug 
şi sănătate divină, în Numele lui Isus. Amin. 

impact aici pe pământ, iar pe cărarea vieţii mele nu este mo-
arte” (Exod 23:25-26).

Nu vorbi niciodată în contradicție cu voia şi cu planul lui 
Dumnezeu pentru viața ta. Cuvintele tale să fie pline de har şi 
lipsite de amăgire. Rosteşte cuvinte de sănătate, belşug, suc-
ces şi victorie, iar duhul tău va produce exact aceste lucruri 
pentru tine. Iacov 3:2 spune: „Toţi greşim în multe feluri. Dacă 
nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate 
să îşi ţină în frâu tot trupul.” 

1 Cronici 20-22

Evanghelia după Ioan 20:1-18

2 Corinteni 4:13; Evrei 13:5-6

Deuteronom 4

Evanghelia după Marcu 15:15-24
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Versetul de deschidere face parte din cuvântul final 
adresat bisericii din Efes. Observați că Pavel nu a 

spus: „Să aveți putere în muşchi şi în oase,” ci mai degrabă: 
„întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui;” nu în puterea 
ta. Aceasta înseamnă, pur şi simplu, să beneficiezi de abili-
tatea Domnului şi de prezența Lui. 

Gândeşte-te la aceste lucruri în următorul scenariu: 
un băiat este luat la bătaie de un derbedeu în fiecare zi în 
drum spre şcoală. După mai mult timp, băiatul îl roagă într-o 
zi pe tatăl lui să meargă cu el la şcoală. Ca de obicei, apa-
re acelaşi bătăuş. Şi dacă până atunci nici măcar nu cuteza 
să i se împotrivească, de data aceasta băiatul nu mai este 
deloc timorat de prezența bătăuşului, ci dimpotrivă, chi-
ar îl provoacă verbal! Datorită cărui fapt a căpătat brusc 
îndrăzneală? Datorită prezenței tatălui său. Acum băiatul se 
bucură de puterea tatălui său, care în mod evident este mai 
mare şi mai puternic decât acel derbedeu. 

Iată la ce se referă Biblia când spune: „întăriţi-vă în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Înseamnă să beneficiezi de 
prezența Domnului cu tine şi în tine şi să te bucuri de ceea 
ce ai primit şi de ceea ce poți face, bazându-te pe puterea 
tăriei Lui. 

Când l-a înfruntat pe Goliat, David a beneficiat de 
puterea Domnului. El ştia că oricine are o relație vie cu Ie-
hova nu poate şi nu trebuie să fie înfrânt în bătălie. Astfel, 
deşi era mult mai mic ca vârstă şi ca statură, David l-a ucis pe 
Goliat din Gat, deoarece Dumnezeu care este cu adevărat Cel 
mai mare era cu el (1 Samuel 17:46-47). Abilitatea pe care 
o ai în domeniul spiritual de a stinge şi de a anihila săgețile 

Beneficiază de 
puterea Lui

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea 
tăriei Lui (Efeseni 6:10).

Marți, 7 Iunie

PASTOR
CHRIS



SCRIPTURA ZILNICĂ

 Plan de citire 
a Bibliei 

într-un an

 Plan de citire 
a Bibliei 

în doi ani

STUDIU SUPLIMENTAR

19

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea Duhului 
Sfânt care acţionează în mine! Mă încred şi astăzi în Tine şi 
păşesc înainte pentru a învinge şi pentru a-Ți aduce slavă în 
tot ceea ce întreprind, în Numele lui Isus! Amin!

arzătoare ale celui rău vine de la Duhul Sfânt. Să nu depinzi 
niciodată de abilitățile omeneşti, deoarece ele pot da greş. În 
Zaharia 4:6, Biblia spune: „nici prin putere, nici prin tărie, ci 
prin Duhul Meu – zice DOMNUL oştirilor!”  

Ţine minte: viața este de natură spirituală. Astfel, tu 
trebuie să depinzi de abilitatea Duhului Sfânt care acționează 
în viața ta, pentru a înfrunta provocările vieții şi pentru a 
birui. În Fapte 1:8, Versiunea Amplificată a Bibliei spune: „...
voi veţi primi putere – abilitate, eficienţă şi tărie – când Duhul 
Sfânt Se va coborî peste voi...” Această putere intră în tine 
când Duhul lui Dumnezeu Îşi stabileşte reşedința în tine. Când 
vei fi deplin conştient de acest adevăr şi vei beneficia de el, 
vei trăi o viață de realizări extraordinare. Aleluia!

1 Cronici 23-25

Evanghelia după Ioan 20:19-31

Zaharia 4:6; Eclesiastul 9:11; Efeseni 3:14-16

Deuteronom 5

Evanghelia după Marcu 15:25-32



Şcoala Internațională de Misiune cu Pastor Chris 
este un loc de formare şi transfer de ungere pentru 
liderii şi lucrătorii care doresc să devină mai eficienți în 
propagarea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Înca de 
la inceputuri, in 2007, mii de lucrători au absolvit ISM 
după ce au participat la cursuri în diferite programe, 
cum ar fi:

Studii de bază

Ucenicie şi Lucrare

Conducere Creștină

Cursul de perfecționare de 7 zile pentru lucrători: 
aceasta este special conceput pentru pastori seniori, 
pastori internaționali, pastori ordinați, pastori executivi 
si lideri ai diferitelor lucrări, de a revizui viziunea lor şi 
de a actualiza convingerile lor astfel încât să obțină un 
mai mare succes în viața şi slujire.

Sesiunea de primăvară 2011 promite a fi 
înălțătoare, plină de satisfacții şi de transformatoare 
de viață. Ca întotdeauna, omul lui Dumnezeu, Pastor 
Chris, va oferi prelegeri cu accent pe 3 puncte pentru 
a preda, şi a demonstra puterea lui Dumnezeu pentru 
toți studenții.

înregistrează-te pentru următoarea sesiune a 
ISM care este Sesiunea de primăvară, vizitând www.
christembassy-ism.org sau suna la: +27113262467, 
+27117872350

q

q

q

q
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Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm cu credință şi 
cu îndrăzneală, aşteptându-ne ca ceea ce cerem 

în rugăciune să se împlinească. El ne-a dat autoritatea ca în 
Numele lui Isus să emitem decrete care să intre în vigoare. 

Unii oameni extrem de religioşi privesc această 
îndrăzneală cu suspiciune, întrebându-se: „Cine se cred ei de 
declară asemenea cuvinte?” Ei se aşteaptă ca noi să ne rugăm 
lui Dumnezeu, lăsând în seama Lui vindecarea bolnavilor şi 
nu să-i poruncim bolnavului să fie vindecat în Numele lui 
Isus, bazându-se pe textul din Iacov 5:14-15 care spune: „Este 
vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prezbiterii bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în 
Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă îl va mân-
tui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi.” Însă acest text 
nu contestă împuternicirea noastră de către Domnul de a 
vindeca bolnavii în Numele Său (Luca 9:1-2), ci dimpotrivă, o 
întăreşte prin garanția că Domnul Se implică activ în împlini-
rea proclamațiilor noastre pline de credință. 

În Matei 10:8, Luca 10:9, Luca 9:2 Isus i-a însărcinat pe 
apostoli să vindece bolnavii. El nu le-a spus să se roage Lui sau 
lui Dumnezeu ca bolnavii să fie vindecați. În Marcu 16:17-18 
El a spus: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în 
mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi 
vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” 
Isus ne-a spus foarte clar că nouă, credincioşilor, ni s-a dat 
autoritatea de a vindeca bolnavii în Numele Lui. 

În al treilea capitol din cartea Faptele Apostolilor ni se 
relatează cum Petru şi Ioan au întâlnit un olog din naştere la 

Vindecă bolnavii!

Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat 
putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. 
Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumne-

zeu şi să-i tămăduiască pe cei bolnavi (Luca 9:1-2).

Miercuri, 8 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru cuvintele mele care 
sunt îmbibate de autoritatea Duhului Sfânt. De aceea, vor-
besc cu autoritate, vindec bolnavii, curăţ leproşii, înviez 
morţii, alung demonii şi le arăt dragostea lui Dumnezeu ce-
lor din jur, în Numele lui Isus. Amin.

1 Cronici 26-29

Evanghelia după Ioan 21

Matei 10:7-8; Luca 10:8-9

poarta Templului numită „Frumoasă.” Urmăriți felul în care 
Petru i se adresează omului: „Argint şi aur n-am; dar ce am, 
îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi 
umblă!” (Fapte 3:6). El nu s-a rugat ca Dumnezeu să îl vin-
dece, pentru că era conştient de autoritatea pe care o avea şi 
chiar dacă nu îi putea da bani omului în acel moment, a putut 
să îi „dea” vindecare în Numele lui Isus. 

Prin naşterea din nou şi prin promisiunile lui Dumne-
zeu tu ai fost făcut părtaş naturii lui Dumnezeu (2 Petru 1:4); 
prin urmare, tu trebuie să domneşti ca un rege în viață (Ro-
mani 5:17).

Atunci când te rogi pentru cineva bolnav, decretează 
plin de îndrăzneală! Porunceşte-le demonilor responsabili 
de boală să plece, iar celui bolnav să se vindece în Numele 
lui Isus! Aşteaptă-te să vezi schimbări de fiecare dată când 
rosteşti asemenea porunci. Aceasta este „rugăciunea cu 
credință” la care se referea Iacov în epistola sa (Iacov 5:15). 

Deuteronom 6

Evanghelia după Marcu 15:33-47
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Noi, creştinii, am primit mandatul divin de a predi-
ca Evanghelia şi, mai mult decât atât, am fost 

înzestrați cu putere de sus ca să avem eficiență în câştigarea 
sufletelor. Am fost făcuți lucrători vrednici ai Evangheliei.

Apostolul Pavel, conştient de acest lucru, spune: „Îi 
mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, 
că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui” 
(1 Timotei 1:12). Noi am fost împuterniciți în mod divin să 
trăim această viață împărătească şi să dezvăluim bogățiile 
nemăsurate, harul, excelența şi înțelepciunea felurită a lui 
Cristos prin predicarea Evangheliei. Aceasta este responsabil-
itatea fiecărui creştin – nu doar a unora.

Noi trebuie să fim plini de pasiune pentru Domnul 
nostru, cu inima arzând pentru înaintarea Împărăției Lui. Nu 
rata nici o oportunitate de a predica Evanghelia, fără nici o 
umbră de timiditate: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de 
frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă“ (2 Timotei 
1:7). Peste tine este o ungere de a răspândi Vestea Bună, 
care este activată în momentul în care tu îți deschizi gura să-i 
mărturiseşti cuiva despre Cristos. 

Tu Îl ai pe Duhul Sfânt şi El te-a împuternicit deja pen-
tru misiunea pe care o ai de făcut. Aşadar, tot ce ai de făcut 
este să păşeşti înainte, să îți deschizi gura şi să vorbeşti. Vei fi 
uimit de cuvintele pline de înțelepciune, de har şi de putere  
pe care le vei rosti. Domnul a spus în Luca 21:15: „căci vă voi 
da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, 
nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.“ Nu este de mirare că 
Domnul în Psalmul 81:10 ne-a spus: „deschide-ţi gura larg şi 

Lucrători vrednici 
ai Evangheliei

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, 

în Samaria şi până la marginile pământului (Fapte 1:8).

  Joi, 9 Iunie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă faci un 
lucrător vrednic al Evangheliei. Cuvântul Tău care aduce 
credinţă, mântuire, eliberare şi vindecare este în inima mea 
astăzi ca un foc aprins, iar eu îl vestesc cu putere oriunde 
merg, în Numele lui Isus. Amin. 

Eu ţi-o voi umple.“ Aceasta înseamnă că, din moment ce te-
ai hotărât să-i vorbeşti cuiva despre Dumnezeu, El îți va da 
cuvintele potrivite pe care să le spui. Tot ce ai de făcut este să 
deschizi gura şi să începi să vorbeşti. 

Trebuie să devii conştient de cuvintele lui Isus din 
Luca 24:49: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui 
Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere 
de sus.” Tu ai primit promisiunea Tatălui şi ai fost îmbrăcat cu 
putere de sus pentru a predica Evanghelia.

2 Cronici 1-4

Faptele Apostolilor 1

2 Corinteni 5:18; 1 Corinteni 4:1-2; 1 Petru 4:10

Deuteronom 7

Evanghelia după Marcu 16:1-11
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Orice copil al lui Dumnezeu are în jurul lui un câmp 
de forță; este un zid de protecție care respinge 

atacurile vrăjmaşului. Ai citit vreodată despre Iov din Biblie? 
Satan a încercat din răsputeri să îl atace, dar fără succes şi 
de aceea L-a întrebat pe Dumnezeu: „Nu l-ai ocrotit Tu pe el, 
casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor 
lui şi turmele lui acoperă ţara” (Iov 1:10). În versiunea King 
James a Bibliei, acest verset este tradus astfel: „Nu l-ai încon-
jurat Tu cu un zid pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecu-
vântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara.”

Chiar şi Satan a recunoscut că în jurul lui Iov era un zid 
de protecție, aceasta până când Iov l-a distrus prin declarațiile 
sale greşite: „Pentru ce, zic, îi dă El lumină omului care nu ştie 
încotro să meargă, pe care îl îngrădeşte Dumnezeu din toate 
părţile? Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele şi jalea mi 
se varsă ca apa. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce 
mi-e frică, de aceea am parte! N-am nici linişte, nici pace, nici 
odihnă şi necazul dă peste mine” (Iov 3:23-26).

Iov era un om despre care până şi Satan a recunoscut 
că era protejat de Dumnezeu, dar care totuşi a declarat: „Eu 
nu sunt în siguranță.” Nu e de mirare că a suferit groaznic şi 
a pierdut tot ce avea în favoarea lui Satan. El a surpat zidul 
de protecție din jurul lui prin declarațiile lui negative. Cât de 
important este să rostim cuvinte pline de credință şi să nu ne 
fie teamă! Proclamațiile negative distrug zidul de protecție 
pe care Dumnezeu l-a aşezat în jurul nostru.

Nici un copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să experi-
menteze calamități subite sau să fie zdrobit de nenorociri 
mari, pentru că fiecare dintre noi avem în jurul nostru un zid 
de protecție! Indiferent de modalitatea prin care inamicul 

Nu surpa zidul

Cine sapă groapa altuia cade el în ea şi cine surpă un zid 
va fi muşcat de un şarpe (Eclesiastul 10:8).

Vineri, 10 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru zidul de protecţie 
din jurul meu. Perimetrul acestui zid este activat pentru a-l 
ţine pe Satan la distanţă, în Numele lui Isus. Amin. 

încearcă să te distrugă, Duhul lui Dumnezeu îi blochează acce-
sul: „Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului va 
ridica un steag împotriva lui [şi] îl va pune pe fugă [el va veni 
ca un râu învolburat pe care suflarea Domnului îl va face să se 
retragă]” (Isaia 59:19, Versiunea Amplificată a Bibliei). Şi prin 
cine lucrează El? El o face prin tine, deoarece El funcționează 
şi Îşi desfăşoară lucrarea pe pământ prin copiii Lui. 

Deci, este responsabilitatea ta să fortifici zidul de 
protecție plasat în jurul tău de către Dumnezeu şi să îi ex-
tinzi perimetrul. Cum? Prin declarațiile corecte şi prin vor-
birea în limbi! Când simți că presiunile vieții te copleşesc, 
poate la lucru, în afacerea ta, la universitate sau în orice alt 
domeniu al vieții tale, nu este timpul să plângi, să fii laş sau 
să rosteşti cuvinte de frică! Ci roagă-te în limbi cu ardoare 
şi rosteşte cuvinte pline de credință până când puterea lui 
Dumnezeu îți inundă toată ființa şi umple până la saturație 
mediul înconjurător. Cu cât vei face aşa mai des, cu atât câm-
pul spiritual de forță din jurul tău va deveni tot mai mare, 
îndepărtându-l pe vrăjmaş tot mai mult. 

2 Cronici  5-7

Faptele Apostolilor 2:1-21

Psalmul 125:2-3; Iacov 4:7

Deuteronom 8

Evanghelia după Marcu 16:12-20
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Versetul de mai sus ne spune că atunci când Isus li 
S-a arătat ucenicilor după înviere, El le-a deschis 

mintea ca să înțeleagă Scripturile. Cum a făcut Isus acest lu-
cru? Apostolul Ioan ne dezvăluie: „după aceste vorbe, a suflat 
peste ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20:22). Aşadar 
le-a deschis mintea prin Duhul Sfânt! 

Duhul Sfânt este Duhul de pricepere (Isaia 11:2, Efeseni 
1:17); El îți aduce abundență supranaturală de înțelepciune şi 
de înțelegere care te face o minune pentru lumea ta! Vei fi ui-
mit să vezi cum ți se dezvoltă priceperea în toate lucrurile pe 
măsură ce I te închini şi în mod conştient recunoşti prezența 
Lui în viața ta. Nu numai că îți va da înțelegerea Cuvântului lui 
Dumnezeu, dar Îți va unge mintea şi îți va da discernământ 
supranatural la serviciu, în viața particulară, în lucrurile spiri-
tuale sau de orice altă natură. 

De exemplu, dacă eşti student şi ți-e greu să înțelegi 
chiar şi ceea ce citeşti de mai multe ori, ai nevoie ca Duhul 
Sfânt să-ți dea pricepere. El îți va da cunoştința necesară 
pentru a rezolva acea sarcină dificilă care i-a descumpănit 
pe toți colegii de la locul tău de muncă! El cunoaşte toate 
lucrurile, deoarece El este întruchiparea înțelepciunii şi a 
cunoştinței! Dacă Îi ceri chiar acum, El îți va deschide mintea 

Înţelegere 
supranaturală

Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, 
că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine 

în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” Atunci le-a 
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile 

(Luca 24:44-45).

Sâmbătă, 11 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată sfânt, Îţi mulţumesc pentru minunata binecuvân-
tare de a-L avea pe Duhul Sfânt în mine! Declar că prezenţa 
Lui în viaţa mea îmi dă înţelepciunea şi priceperea de care 
am nevoie pentru a funcţiona cu excelenţă în viaţă şi îmi 
luminează ochii spirituali să Te cunosc astăzi mai mult, în 
Numele lui Isus. Amin.

pentru a descifra taine adânci şi te vei trezi funcționând cu 
o înțelepciune extraordinară căreia nimeni nu i se va putea 
împotrivi. Slavă Domnului!

2 Cronici 8-11

Faptele Apostolilor 2:22-47

Isaia 11:2; Efeseni 1:17

Deuteronom 9

Evanghelia după Luca 1:1-10
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În capitolul 12 din cartea Faptele Apostolilor, Biblia 
consemnează cum a fost arestat şi ucis apostolul Ia-

cov de către împăratul Irod. Iar când a văzut că aceasta le 
place iudeilor, Irod l-a închis şi pe Petru. Dar biserica a făcut 
ceva ce nu făcuse atunci când Iacov fusese arestat: s-a rugat 
cu stăruință pentru eliberarea lui Petru. Credincioşii au intrat 
în acea rugăciune pe care Iacov, fratele Domnului o descrie în 
epistola sa ca fiind eficace, fierbinte şi continuă (Iacov 5:16). 
Petru ar fi fost ucis dacă ceilalți credincioşi nu ar fi mijlocit 
pentru el. El a fost eliberat într-un mod miraculos datorită 
mijlocirii lor (Fapte 12:7-11). Ori de cate ori un slujitor al 
Evangheliei moare, merge la Domnul, însă toată experiența 
dobândită în timpul vieții de slujire nu mai poate fi de folos 
Trupului lui Cristos - Biserica. Pavel adresându-se bisericii din 
Filipi ne dezvăluie: „Căci pentru mine a trăi este Cristos, şi a 
muri este un câştig... Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă 
mut şi să fiu împreună cu Cristos, căci ar fi cu mult mai bine; 
dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup” (Fili-
peni 1:21-24). Cu alte cuvinte, el a spus că ar fi fost minunat 
să fie cu Domnul, dar este în avantajul bisericii dacă rămâne 
mai mult pe pământ.

Nu este de mirare că Pavel îndemna biserica din Roma 
să se roage pentru el (Romani 15:30-31). Cele mai multe 
persecuții pe care diavolul le dezlănțuie în lume în zilele noas-
tre sunt îndreptate împotriva slujitorilor lui Dumnezeu - care 
au fost chemați să zidească biserica. De asemenea, în unele 
țări, există legi malefice cu intenția de a anihila influența 
Evangheliei. Prin urmare, trebuie să înveți să te rogi ca aceste 

Mijloceşte ASTĂZI 
pentru slujitori

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca să se 
răspândească şi să fie proslăvit Cuvântul Domnu-

lui, după cum este la voi şi să fim scăpaţi de oamenii 
nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa 

(2 Tesaloniceni 3:1-2).

Duminică, 12 Iunie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, mă rog pentru toţi slujitorii Bisericii din 
întreaga lume. Mă rog să le dai un duh de înţelepciune şi 
descoperire în cunoaşterea Ta. Mă rog ca toţi cei care suferă 
persecuţii să primească îmbărbătare prin Duhul Sfânt, să fie 
scăpaţi de oamenii răuvoitori şi să poată răspândi Cuvântul 
Tău cu şi mai multă influenţă, în Numele lui Isus.

2 Cronici 12-15

Faptele Apostolilor 3

1 Timotei 2:1-3; Efeseni 4:11-13

Deuteronom 10

Evanghelia după Luca 1:11-25

legi să fie abrogate şi creştinii din aceste zone să îşi ocupe 
locul în Cristos.

Slujitorii Evangheliei sunt daruri de la Dumnezeu 
pentru trupul lui Cristos (Efeseni 4:11-13); prin urmare, tre-
buie să mijlocim continuu pentru ca ei să fie întăriți în omul 
dinăuntru şi protejați de atacurile vrăjmaşului. Trebuie să ne 
rugăm pentru ei să fie izbăviți de oamenii nechibzuiți şi răi (2 
Tesaloniceni 3:2).

În loc să le critici deficiențele, ar trebui mai degrabă 
să înveți să te rogi pentru slujitorii lui Dumnezeu (nu este da-
toria nimănui să-i critice). Pe măsură ce petreci un timp de 
calitate rugându-te pentru ei astăzi, Duhul lui Dumnezeu va 
îndemna oameni care nu te cunosc să se roage pentru tine. 
De aceea, nu neglija să te rogi cu toată seriozitatea pentru 
slujitorii Evangheliei. 
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În Vechiul Testament, Dumnezeu a spus „Căci viaţa 
trupului este în sânge...” (Levitic 17:11). Cu alte 

cuvinte, ceea ce asigură viața trupului este sângele din vene. 
Totuşi, acest lucru este diferit pentru făptura nouă – orice 
persoană care este născută din nou şi umplută cu Duhul Sfânt 
are „vitalizare divină!”

În versetul de deschidere, verbul „va învia” provine 
din traducerea termenului grecesc „zoopoieo,” care mai 
înseamnă „va revitaliza,” „va anima,” „va da viață.” Aceasta 
înseamnă că Duhul Sfânt care locuieşte în tine este Cel care 
vitalizează şi asigură viața trupului tău fizic, nu sângele. El 
este Cel care a venit în contact cu trupul mort al lui Isus şi 
L-a înviat din morți. Din moment ce acelaşi Duh locuieşte în 
tine, pulsând viață în trupul tău, înseamnă că nici boala, nici 
neputința sau infirmitatea nu trebuie să rămână în tine!

Trebuie să înțelegi că nu eşti doar carne şi sânge! Dacă 
sângele tău a fost afectat provocând o disfuncție în corpul 
tău, aceasta nu ar trebui să însemne o condamnare la mo-
arte, deoarece viața făpturii noi nu mai stă în sânge. Isus a 
dovedit acest lucru. În Luca 24:39, El le-a spus ucenicilor Săi: 
„Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi 
vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am 
Eu.” De asemenea, Efeseni 5:30 spune: „pentru că noi suntem 
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oa-
sele Lui.” Observați că ambele versete vorbesc numai despre 
carnea Lui, trupul Lui şi oasele Lui; nu este nici o referire cu 
privire la sângele Lui; şi vă voi spune de ce! Atunci când El a 

Vitalizare divină

Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus din morţi 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhu-

lui Său, care locuieşte în voi (Romani 8:11).

Luni, 13 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Proclamaţie

Eu nu sunt o fiinţă obişnuită; acelaşi Duh care L-a învi-
at pe Isus Cristos din morţi locuieşte în mine şi asigură viaţa 
trupului meu. De aceea sunt imun la afecţiuni, boală şi in-
firmitate! Fiecare fibră a fiinţei mele este inundată de viaţa 
divină a lui Dumnezeu! Sunt întărit, energizat şi vitalizat, în 
Numele lui Isus. Amin.

fost răstignit, tot sângele Său s-a vărsat la cruce (Ioan 19:34) 
pentru ispăşirea noastră.

La învierea Sa, Isus nu mai avea sânge în trup şi totuşi 
trăia, nu ca duh ci ca o făptură nouă; El a fost născut din nou 
- cu o viață nouă - viața învierii. Este aceeaşi viață pe care o 
ai şi tu acum că eşti născut din nou: „Căci, după cum Tatăl 
are viaţa în Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine” 
(Ioan 5:26) şi cine crede în Fiul, are viața veşnică (Ioan 3:36). 
Prin urmare nimic nu ar trebui să fie în neregulă în trupul tău, 
deoarece Duhul lui Dumnezeu asigură viața făpturii noi, nu 
sângele. Nici măcar nu ai nevoie de rugăciune ca să fii vinde-
cat de vreo boală, pentru că viața lui Dumnezeu şi prezența 
Duhului Sfânt care locuieşte în tine energizează şi vitalizează 
corpul tău fizic. Aleluia!

2 Cronici 16-19

Faptele Apostolilor 4:1-31

Coloseni 3:1-4; Romani 8:10

Deuteronom 11

Evanghelia după Luca 1:26-38
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Domnul Isus a spus în Matei 4:4 că omul nu va trăi 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 

gura lui Dumnezeu. Prin aceasta afirmație, Domnul a recu-
noscut importanța hranei fizice pentru ca trupul să rămână 
în viață, dar a acordat o deosebită atenție necesității de a ne 
hrăni duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Exact aşa cum organ-
ismul are nevoie de energia produsă de alimente pentru a 
funcționa corect, tot aşa duhul tău are nevoie de Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a rămâne sănătos, vibrant şi eficace.

Aici meditația joacă un rol important. Există trei nive-
luri de meditație: primul nivel începe când cugeți în linişte sau 
te gândeşti la ceea ce ai auzit sau ai studiat din Biblie; acel 
Cuvânt de la Dumnezeu care te-a inspirat. Al doilea nivel este 
atunci când începi să şopteşti Cuvântul! La acest nivel, buzele 
tale se mişcă; rosteşti Cuvântul încet, doar pentru tine.

Al treilea nivel de meditație implică rostirea cu voce 
tare. Uneori s-ar putea să fie necesar să strigi ceea ce ai primit 
din Cuvântul lui Dumnezeu, cu scopul de a reduce la tăcere 
orice alte glasuri sau gânduri de îndoială şi de necredință. În 
acest fel domini conştiința cu gândurile lui Dumnezeu. Ceea 
ce poți să faci pentru a nu-i deranja pe cei din jurul tău este 
să găseşti un loc retras unde poți fi singur şi apoi să te rogi şi 
să strigi cât de tare doreşti.

Meditaţia

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 
meditează 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).

Marți, 14 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai luminat cu 
privire la importanţa şi beneficiile meditării la Cuvântul Tău. 
Înaintarea mea este văzută de toţi astăzi şi victoria mea asu-
pra tuturor circumstanţelor vieţii este garantată în Numele 
lui Isus. Amin.

2 Cronici 20-22

Faptele Apostolilor 4:32-5:11

2 Corinteni 10:4-5; 1 Timotei 4:15

Deuteronom 12

Evanghelia după Luca 1:39-56



LoveWorld SAT

LoveWorld SAT este un post liber de televizi-
une prin satelit ce emite 24 de ore pe zi cu o audiență 
mare în întreaga Africa de est, vest, nord și sud, dar şi 
in Europa. Acest canal inspiră şi atinge atât de multe 
vieți in fiecare zi prin gama sa largă de programare.

O PLATFORMA DE CALITATE 
CARE SA ATINGĂ LUMEA!

LoveWorld SAT oferă, de asemenea, o 
platformă de calitate pentru biserici şi organizații de 
afaceri de a comunica şi de a promova angajamen-
tele lor în interiorul şi în afara domeniului lor de 
operațiuni. Suntem mulțumitori pentru uneltele de 
clasă modială in transmiterea prin satelit.

LoveWorld SAT este un amestec de calitate şi 
conținut, care produce astfel o producție perfectă! 
Uita-te la LoveWorld SAT pe un decodor liber pe 
satelitul Intelsat 10 la 68.5° Est sau pe internet la:
www.loveworldsat.org



NOTE
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În versiunea The Living Bible (Biblia Vie, n.tr.) a Scrip-
turii, acest verset este tradus astfel: „O țară minunată 

este înaintea noastră şi Domnul ne iubeşte. El ne va duce în 
ţara aceasta în siguranţă şi ne-o va da... nu vă temeţi de oa-
menii din ţara aceea, căci ei sunt ca pâinea pentru noi!”

Când Moise a trimis doisprezece cercetaşi în țara Ca-
naanului, zece dintre ei au adus un raport negativ. S-au lam-
entat evocând incapacitatea lor de a stăpâni țara până când 
tot poporul Israel a fost influențat de ei. Şi Dumnezeu S-a mâ-
niat pe ei. Era adevărat, erau uriaşi puternici în țară, dar Dum-
nezeu dorea ca poporul Lui să aibă o perspectivă corectă şi o 
mentalitate de victorie în fața provocărilor. El dorea ca ei ana-
lizeze situația pe baza Cuvântul Său şi să observe posibilitățile 
de a intra în posesia țării (Numeri 13:32-33).

Însă Iosua si Caleb au avut o opinie diferită în legătură 
cu această situație. Ei au văzut doar posibilități. Nu e de mira-
re că au declarat: „Numai nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului 
şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. 
Ei nu mai au nici un sprijin (scutul si umbra de protecţie au 
fost îndepărtate): Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!” 
(Numeri 14:9).

Şi David a demonstrat aceeaşi mentalitate de victorie 
în fața situațiilor nefavorabile. Toată armata, inclusiv regele 
Saul, era îngrozită de marele Goliat, dar David, care la acea 
vreme era un tânăr păstoraş, a văzut situația în mod corect. El 
a văzut posibilitatea de a slăvi Numele Domnului prin înfrân-
gerea lui Goliat. Şi într-adevăr, prin victoria sa, David a stabilit 
un nou parcurs pentru toată națiunea Israel.

Observă 
posibilităţile din jur

Este o ţară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi 
binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va 

da... nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom 
mânca! (Numeri 14:7-9).

Miercuri, 15 Iunie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta care 
lucrează în mine cu tărie. Declar ca şi apostolul Pavel că pot 
face totul datorită ungerii Tale care este activă în viaţa mea. 
Şi pentru că sunt conştient de energia divină care operează 
în mine, ştiu că nimic nu este imposibil pentru mine, în Nu-
mele lui Isus. Amin.

2 Cronici 23-25

Faptele Apostolilor 5:12-42

2 Corinteni 3:5; Filipeni 4:13

Deuteronom 13

Evanghelia după Luca 1:57-66

David ştia că fiii lui Israel aveau un legământ cu Iehova 
şi că Domnul va face ca orice duşman care se ridică împotriva 
lor să fie distrus chiar în fața lor (Deuteronom 28:7). De aceea 
a declarat cu îndrăzneală în Psalmul 27:2: „Când înaintează 
cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – 
prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.”

Contează felul în care percepi provocările. Ce vezi 
atunci când te confrunți cu situații aparent imposibile? In-
diferent cât de dificile sunt proiectele sau însărcinările care ți-
au fost încredințate, să ai mereu mentalitatea de învingător. 
Observă posibilitățile din jur. Spune ca şi apostolul Pavel: „Pot 
totul în Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Aceasta ar 
trebui să fie declarația ta zilnică. Niciodată nu spune că ceva 
este imposibil, pentru că ai capacitatea lui Dumnezeu în tine 
de a-ți îndeplini scopul în viață.
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Un semn sigur de maturitate spirituală pentru un 
copil al lui Dumnezeu este abilitatea de a discerne 

şi de a umbla în voia desăvârşită (absolută) a lui Dumnezeu. 
Versetul nostru de început subliniază trei faze ale voii lui Dum-
nezeu: cea bună, cea plăcută şi cea desăvârşită. Voia bună 
este voia generală a lui Dumnezeu, după cum este revelată 
în Cuvântul scris: ceva ce este în general bun pentru Dum-
nezeu şi pentru oameni. Un exemplu este atunci când Biblia 
ne spune să mergem şi să vestim Evanghelia. Astfel, oricare 
dintre noi poate să meargă să vestească Evanghelia oriunde, 
pentru că Dumnezeu ne-a spus să facem acest lucru.

De asemenea, sunt momente deosebite în care Dum-
nezeu te conduce spre o anumită persoană sau spre un 
anumit loc. Ca şi în cazul în care Pavel a vrut să meargă să 
vestească Evanghelia în Asia şi Biblia ne spune că Duhul Dom-
nului nu i-a dat voie (Faptele Apostolilor 16:6-7). Cum aşa? 
Dumnezeu pur şi simplu a avut un plan diferit pentru el la 
momentul respectiv! Dorința lui Pavel de a vesti Cuvântul în 
Asia nu a fost în contradicție cu voia lui Dumnezeu, însă aceea 
nu a fost „voia perfectă” a lui Dumnezeu la momentul respec-
tiv. Şi atunci Duhul a spus „Nu, nu te duce în Asia” şi el a 
ascultat. Există, de asemenea şi voia plăcută a lui Dumnezeu, 
cuprinzând ceva care Îi face plăcere. Un exemplu este atunci 
când David a vrut să Îi construiască un templu Domnului şi 
Dumnezeu a fost încântat de acest plan. Cu toate acestea nu 
i-a permis lui David să construiască templul, dar în schimb a 
cerut ca fiul său, Solomon, să o facă. Deşi Dumnezeu a fost 
încântat de decizia lui David de a-I construi o casă, El a re-
fuzat, pentru că nu era voia Lui desăvârşită ca David să fie 
cel care să facă acest lucru. Astfel, dacă David ar fi început 

Umblă în voia 
desăvârşită a lui 

Dumnezeu
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 

transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 

desăvârşită (Romani 12:2).

Joi, 16 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, inima mea este plină de 
recunoştinţă astăzi pentru dulceaţa Cuvântului Tău care 
îmi hrăneşte duhul, sufletul şi trupul! Îţi mulţumesc pentru 
călăuzirea pe cărarea voii Tale perfecte pentru viaţa mea pe 
care o primesc zilnic din Cuvântul Tău prin Duhul Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 26-28

Faptele Apostolilor 6

Efeseni 5:14-18

Deuteronom 14

Evanghelia după Luca 1:67-80

să construiască fără să aştepte ca Dumnezeu să îi descopere 
voia Sa perfectă, el ar fi funcționat în voia plăcută, permisivă 
a lui Dumnezeu, care nu reprezenta însă tot ce avea El mai 
bun pentru David. 

Tot ce are mai bun Dumnezeu pentru noi este să 
funcționăm în voia Sa desăvârşită. Aceasta este cea mai bună 
postură pentru un om. A face ceea ce vrea Dumnezeu să faci 
la momentul indicat, înseamnă a împlini voia Lui supremă 
pentru viața ta!

În calitate de creştin, dacă doreşti să trăieşti la cel 
mai înalt potențial şi scop în Dumnezeu şi să experimentezi 
satisfacții în umblarea ta cu Domnul luptă să trăieşti în voia 
Lui perfectă. Aceasta este o dovadă a maturității şi un loc de 
odihnă. Trebuie să treci de la ceea ce este bun şi plăcut la ceea 
ce se numeşte voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru tine în 
orice vreme, chiar şi atunci când nu pare convenabilă. Numai 
atunci te vei putea bucura de cele mai mari binecuvântări ale 
Lui pentru viața ta.
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De curând, am întâlnit o femeie creştină care, pe 
seama unor dificultăți ce i s-au întâmplat de-a lun-

gul vremii, a ajuns la concluzia că ele erau rezultatul unui ble-
stem. A vrut să afle de la mine dacă este posibil ca un creştin 
să fie sub influența unui blestem. I-am explicat din Cuvântul 
lui Dumnezeu că, în mod normal, un creştin nu poate fi sub 
un blestem, deoarece Biblia spune în 2 Corinteni 5:17 că dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă, superioară dia-
volului; aşadar nu poate fi sub blestem.

Creştinul a fost chemat sa moştenească binecuvântar-
ea, nu blestemul (1 Petru 3:9). În Geneza 12:3, Dumnezeu i-a 
promis lui Avraam: „Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor bine-
cuvânta şi îi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Crezând în 
Cristos, am moştenit binecuvântarea lui Avraam. Astfel, în 
Galateni 3:29, Biblia ne învață: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Ignorarea acestui adevăr este însă problema multora care 
cred că motivul pentru care nu le merge bine în viață este 
pentru că sunt sub incidența unui blestem sau a unei vrăji 
voodoo.

Daca eşti născut din nou şi umplut cu Duhul Sfânt, 
nimeni nu te poate blestema! Chiar daca ar încerca, nu 
funcționează, deoarece Biblia spune că orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere (Isaia 54:17). Numeri 23:23 
spune: „Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, 
nici vrăjitoria împotriva lui Israel...”

Nu poţi fi 
blestemat!

Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt 
în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 

pământeşti, ci după îndemnurile Duhului (Romani 8:1).

Vineri, 17 Iunie

PASTOR
CHRIS



SCRIPTURA ZILNICĂ

 Plan de citire 
a Bibliei 

într-un an

 Plan de citire 
a Bibliei 

în doi ani

STUDIU SUPLIMENTAR

43

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău. El este 
în inima şi în gura mea astăzi! Meditez asupra lui zi şi noapte 
şi astfel prosper. Nu pot fi blestemat, deoarece Cuvântul Tău 
este viaţa mea şi binecuvântarea Ta rămâne partea mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

Priveşte din unghiul acesta: dacă ai fi putut fi blestemat 
fiind copil al lui Dumnezeu, cine supraveghează să vadă dacă 
acel blestem produce rezultat? Diavolul? Tu eşti mai puternic 
decât diavolul. Dumnezeu? El este Tatăl tău cel ceresc, de ce 
ar supraveghea un blestem îndreptat împotriva ta? 

Cu toate acestea, singurul caz în care un creştin 
se poate afla sub blestem este atunci când acesta este în 
contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când ignori Scriptura 
ieşind de sub acoperişul protector al Cuvântului, acest lucru 
în sine este un blestem. Dacă acesta este cazul tău, întoarce-
te chiar acum la Domnul şi frânge orice blestem în Numele 
Lui. Înnoieşte-ți mintea cu adevărul că eşti o făptură nouă 
şi consolidează-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât 
rămâi în Cuvânt, vei fi ca un pom sădit lângă ape: plin de 
roade şi eficient pentru veşnicie! Slavă Domnului!

2 Cronici 29-30

Faptele Apostolilor 7:1-53

Galateni 3:13-14

Deuteronom 15

Evanghelia după Luca 2:1-7
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Dacă citim mai departe în Efeseni, versetele 19 şi 
20, ni se spune exact cum să fim plini de Duh: 

„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi-I din toată inima laudă Dom-
nului. Mulţumiţi-I totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate 
lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos” (Efeseni 
5:19-20). Psalmii, cântările de laudă şi cântările duhovniceşti 
pe care trebuie să le rosteşti pentru a fi umplut de Duh, tre-
buie să fie pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece Cu-
vântul şi Duhul sunt una: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu 
sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63).

Aceasta ne spune că unul din modurile de a fi plin de 
Duh constă în a-I compune Domnului un cântec inspirat din 
Cuvânt în inima ta. Aceasta înseamnă că oriunde ai fi, poți 
medita, adică poți gândi sau şopti Cuvântul până devine o 
melodie în inima ta care izbucneşte într-un psalm vesel sau 
într-un cântec duhovnicesc (în alte limbi).

Mie mi se întâmplă destul de des. Am învățat să ros-
tesc şi să cânt Cuvântul lui Dumnezeu în timpul meu cu Dom-
nul. Atunci când eşti în astfel de părtăşie cu Cuvântul, Dum-
nezeu îți revelează secrete divine. Deodată îți vei da seama 
că eşti conştient de noi realități din Cuvânt care te duc la un 
nou nivel.

Exersează umplerea cu Duhul Sfânt compunându-I 
Domnului cântece în inima ta inspirate din Cuvânt. El îți va 
descoperi noi taine şi vei deveni mai receptiv la mişcarea 
Duhului. Te îndemn astăzi să laşi acele izvoare şi râuri de apă 

Compune cântece 
din Cuvântul lui 

Dumnezeu

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh (Efeseni 5:18).

Sâmbătă, 18 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Puterea Duhului mă copleşeşte astăzi pe măsură ce 
Cuvântul curge din mine prin psalmi, cântări de laudă şi 
cântări duhovniceşti către Domnul. Cuvântul se adânceşte 
în inima mea şi câştigă stăpânire peste gândurile şi peste 
faptele mele şi astăzi, pe măsură ce Îi compun Domnului în 
inima mea cântece de bucurie inspirate din Cuvânt. Amin.

vie (Ioan 7:38), depozitul bogat de Cuvânt din inima ta, să 
se reverse continuu din tine, prin psalmi, cântări de laudă şi 
cântări duhovniceşti adresate Domnului!

2 Cronici 31-32

Faptele Apostolilor 7:54-8:8

Psalmul 95:1-2

Deuteronom 16

Evanghelia după Luca 2:8-20
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Deseori muncim prea mult timp fără oprire şi nu le 
mai acordăm trupurilor noastre odihna necesară. Este bine 
să fii harnic şi sârguincios la locul de muncă, dar în acelaşi 
timp este la fel de important să realizezi că trupul uman are 
o limită de efort până la care rezistă. A depăşi această limită 
extenuează trupul inutil.

Aşadar, este important să ai grijă de trupul tău, nu 
numai în privința mâncării şi a exercițiilor fizice, dar şi să te 
asiguri că se odihneşte. Biblia ne spune că Dumnezeu a bine-
cuvântat şi a sfințit ziua a şaptea: „pentru că în ziua aceasta 
S-a odihnit de toată lucrarea Lui” (Geneza 2:3).

Domnul Isus, aşa cum ne arată versetul de deschidere, 
Şi-a rezervat timp împreună cu ucenicii să Se odihnească. 
Apoi în Marcu 4:38 aflăm că a adormit în barcă: „Şi El dor-
mea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: 
«Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?»” Cu altă ocazie, S-a odi-
hnit la fântâna Samariei, aşa cum ne arată Ioan 4:6: „Acolo se 
afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă 
fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea.”

Domnul S-a odihnit atunci când era obosit. Este posibil 
să oboseşti şi atunci când se întâmplă acest lucru trebuie să 
te odihneşti pentru ca trupul să se refacă. Mulți nu fac acest 
lucru şi ceea ce se întâmplă este că riscă o epuizare generală. 
A-i acorda trupului tău odihna de care are nevoie este un 
mod de a-ți menține sănătatea, aşa că ia în considerare acest 
lucru cu toată seriozitatea.

Trupul tău are 
nevoie de odihnă

Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, 
şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se 

duceau şi ei n-aveau vreme nici să mănânce (Marcu 6:31).

Duminică, 19 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
mi-a amintit că este important să am grijă de trupul meu. Cu 
ajutorul Tău, sunt capabil să mă opresc la timp şi să-i acord 
trupului odihna necesară pentru a rămâne sănătos, puter-
nic şi pregătit pentru alte viitoare îndatoriri. Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru Cuvântul Tău care câştigă stăpânire peste 
trupul meu, pe măsură ce omul dinăuntru este reînnoit în 
putere în fiecare zi, în Numele puternic al lui Isus. Amin.

2 Cronici 33-34

Faptele Apostolilor 8:9-40

Geneza 2:2-3

Deuteronom 17

Evanghelia după Luca 2:21-32
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În Psalmul 8:4-5, Biblia spune: „Ce este omul, ca să Te 
gândeşti la el? Şi fiul omului ca să-l bagi în seamă? 

L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încu-
nunat cu slavă şi cu cinste.”

De asemenea, în Geneza 5:1, Biblia ne spune: „În ziua 
când Dumnezeu a creat omul, l-a făcut după asemănarea lui 
Dumnezeu.” (Versiunea Message: „Când Dumnezeu a cre-
at rasa umană, a făcut-o după asemănarea lui Dumnezeu, 
având o natură asemănătoare cu a lui Dumnezeu”). Totuşi, 
omul pe care Dumnezeu l-a creat a comis înaltă trădare şi 
şi-a pierdut drepturile. Autoritatea pe care a avut-o Adam a 
fost mai mare decât cea a îngerilor, deoarece el a fost creat 
după asemănarea lui Dumnezeu. În urma acestei căderi el a 
pierdut totul în favoarea diavolului.

Confruntarea dintre arhanghelul Mihail şi Satan este 
un izvor de inspirație. Subliniază importanța respectului față 
de autoritate. Când arhanghelul Mihail s-a certat cu diavolul 
pentru trupul lui Moise, el a înțeles autoritatea spirituală şi 
nu a îndrăznit sa aducă acuzații usturătoare împotriva dia-
volului, deoarece, la vremea aceea, Satan deținea din punct 
de vedere legal autoritatea adamică, care era mai mare decât 
a sa. Aşa că arhanghelul a trebuit să-l confrunte pe Satan în 
Numele Domnului, o autoritate mai mare decât cea pe care 
diavolul o deținea: „Arhanghelul Mihail, când se împotri-
vea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a 
îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci 
doar a zis: «Domnul să te mustre!»” (Iuda 1:8).

Respectă 
autoritatea 
spirituală

Dar aceşti oameni batjocoresc puteri despre care nu ştiu 
nimic…De asemenea, s-au răzvrătit împotriva lui Dumne-
zeu, exact cum a făcut Core. Şi din pricina tuturor aces-

tora, ei vor fi nimiciţi (Iuda 1:10-11, versiunea CEV - Biblia 
în limba engleză contemporană) .

Luni, 20 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, îmi înfrânez limba şi buzele de la a păcătui 
împotriva Ta prin comentariile mele în legătură cu liderii Tăi 
sau cu Biserica. Vorbele mele vor fi pline de har astfel încât 
să îi zidească pe toţi cei care mă ascultă, să le întărească 
credinţa în Tine, în Cuvântul şi în lucrarea Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.

Când proorocița Maria a vorbit împotriva lui Moise, 
care deținea o autoritate mai mare, Domnul a mustrat-o şi 
s-a umplut de lepră (Numeri 12:1-10). La fel s-a întâmplat 
cu Core, Datan şi Abiram şi cu cei două sute cinzeci de oa-
meni care au pus la îndoială chemarea lui Moise! Toți au fost 
nimiciți (Numeri 16:31-35).

De aceea este atât de important să fii atent să nu te 
afli în poziția de critic împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu 
sau a Bisericii Lui. Când încep astfel de conversații opriți-vă 
şi părăsiți locul acela. Nu participați la astfel de preocupări 
nesănătoase: „Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă 
stă în picioare sau cade este treaba stăpânului său; totuşi va 
sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pen-
tru ca să stea” (Romani 14:4). Psalmul 105:15 spune: „Nu vă 
atingeţi de unşii Mei – a zis El – şi nu le faceţi rău prorocilor 
Mei!”

2 Cronici 35-36

Faptele Apostolilor 9:1-31

Evanghelia după Matei 8:9; Psalmul 105:15

Deuteronom 18

Evanghelia după Luca 2:33-40
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În Geneza 25:29-34, când lui Esau i s-a cerut dreptul 
de întâi născut, răspunsul acestuia a arătat faptul că 

nu punea preț pe lucrurile spirituale. În Geneza 25:32 este 
scris: „Esau a răspuns: «Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi 
slujeşte dreptul acesta de întâi născut?»” Esau ştia că dreptul 
de întâi născut avea cu sine binecuvântări, dar acestea nu în-
semnau nimic pentru el. Astfel, el şi-a vândut dreptul de întâi 
născut lui Iacov doar pentru o porție de mâncare şi nu a luat 
în calcul implicația spirituală a acestui act, iar acest lucru l-a 
costat moştenirea pe care fratele lui mai mic a luat-o în locul 
lui.

Biblia ne spune: „Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să 
capete binecuvântarea, n-a fost primit; pentru că, măcar că 
o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe” (Evrei 12:17). Esau 
era controlat de simțuri. Biblia îl numeşte „lumesc” (Evrei 
12:16). El a permis dorinței, nevoii şi plăcerilor firii lui să-l 
stăpânească. El a tratat lucrurile sfinte cu lipsă de reverență 
sau cu dispreț. El nu a respectat binecuvântările şi acest lucru 
l-a costat pierderea definitivă a dreptului său ca întâi născut.  

A nu respecta lucrurile spirituale este ceea ce apos-
tolul Pavel numeşte „a umbla după lucrurile firii pământeşti.” 
Înseamnă a te concentra asupra lucrurilor naturale, pe care le 
poți percepe şi care îți oferă satisfacție imediată. Biblia spune, 
în Romani 8:6: „Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti 
este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este 
viaţă şi pace.” Versetul nu se referă la moarte fizică, ci la mo-
arte spirituală, care înseamnă separarea vieții de Dumnezeu. 

Preţuieşte lucrurile 
duhovniceşti

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii 
pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe 
când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă 

după lucrurile Duhului (Romani 8:5).

Marți, 21 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Eu umblu după lucrurile Duhului Sfânt. Nu îmi aliniez 
părerile, gândurile şi răspunsurile la percepţiile senzoriale 
ale trupului meu. Ci trăiesc conform informaţiilor din Cu-
vântul lui Dumnezeu care pătrund adânc în duhul meu, în 
Numele lui Isus. 

Ezra 1-3

Faptele Apostolilor 9:32-43

Romani 8:1; Romani 9:8

Deuteronom 19

Evanghelia după Luca 2:41-52

Când acțiunile tale sunt pământeşti, nu poți să-I fii plăcut lui 
Dumnezeu (Romani 8:8). A fi pământesc reprezintă calea spre 
distrugere, pentru că o minte pământească este în vrăjmăşie 
față de Dumnezeu. 

Aşa că refuză să te înjoseşti până acolo încât să fii con-
dus de simțuri. Ci mai degrabă, lasă Cuvântul lui Dumnezeu 
să fie motivația ta, deoarece tu nu mai eşti stăpânit de firea 
pământească, ci de Duhul Sfânt (Romani 8:9). Fii spiritual, 
precum Iacov. El căuta binecuvântarea, care este spirituală.



Pastorul Chris în direct pe Yookos
...Să chemăm lumea la rugăciune! 

În 1 Tesaloniceni 5:17, Biblia ne îndeamnă să 
ne rugăm fără încetare. Aceasta pentru că rugăciunea 
face ca duhurile noastre să devină recipiente de în-
credere ale ideilor, viziunilor şi îndemnurilor lui Dum-
nezeu, pentru a schimba lumea cu uşurință. 

Despre acest lucru este vorba în programul 
de Internet „Pastorul Chris în direct pe Yookos.” În 
ultimele câteva luni, peste două milioane de oa-
meni de pretutindeni i s-au alăturat pastorului Chris 
în sesiunile speciale de rugăciune prin intermediul 
rețelei sociale Yookos. Aceste sesiuni de rugăciune 
i-au ajutat pe mulți să-şi dezvolte o pasiune pentru 
rugăciune şi pentru o părtăşie mai bogată cu Duhul 
Sfânt. Cuvintele profetice şi încurajatoare pe care 
pastorul Chris le împărtăşeşte la sfârşitul sesiunilor 
de rugăciune au schimbat viața multora. 

Răspândiţi Cuvântul!

Mulți oameni îl urmăresc deja pe pastorul 
Chris în rețeaua Yookos, dar, în lume fiind 1,5 mili-
arde de utilizatori de Internet, mai este încă loc! Să 
continuăm să răspândim Cuvântul, până când sun-
tem siguri că întreaga lume îşi pleacă genunchiul în 
rugăciune către Dumnezeu!

www.yookos.com
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Unul dintre lucrurile zilnice care au un impact mare 
în viața noastră a fost inventat în anul 1879 de 

către Thomas Alva Edison. Mulți alții care au încercat anterior 
să inventeze acelaşi lucru au renunțat din cauza dificultăților 
aferente. Totuşi, Edison a persistat. El era ferm hotărât să 
fie o binecuvântare pentru lume. Astăzi, după mult timp de 
la moartea sa, nu numai că a intrat în istorie ca un savant 
strălucit, ale cărui contribuții enorme au facilitat realizarea 
multor invenții, dar este mai ales renumit pentru că a oferit 
lumii una din cele mai bune şi importante invenții – becul in-
candescent.

Imaginați-vă cum ar fi fost lumea fără lumină electrică. 
La acest gen de invenții se referă Scriptura când vorbeşte de-
spre „planuri chibzuite” (Proverbe 8:12). Astăzi sunt numeroşi 
inventatori care au realizat mult mai mult. Şi tu poți fi acea 
unică persoană care să realizeze o schimbare majoră în lumea 
de astăzi. Tu eşti binecuvântat pentru a fi o binecuvântare. 
Când Domnul i-a spus lui Avraam: „toate familiile pământului 
vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:3), El nu îl avea în 
vedere numai pe Avraam, ci şi sămânța lui – Cristos. În cali-
tate de făptură nouă în Cristos Isus (2 Corinteni 5:17), tu eşti 
sămânța lui Avraam (Galateni 3:29). 

Aşadar, este responsabilitatea ta de a fi o binecuvân-
tare pentru lumea ta. Tu eşti agentul de schimbare pe care 
îl caută comunitatea ta, națiunea ta şi lumea în general. Ai 
fost impregnat cu înțelepciunea divină pentru a trasa o nouă 
direcție şi pentru a binecuvânta lumea ta. În Proverbe 25:2, 
Biblia spune: „Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucru-

Chemat la a 
binecuvânta!

Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu 
va socoti Neamurile neprihănite prin credinţă, i-a spus 

mai dinainte lui Avraam această veste bună:  „Toate 
neamurile vor fi binecuvântate în tine” (Galateni 3:8).

Miercuri, 22 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai uns mintea 
cu înţelepciune divină, pentru a atinge viaţa oamenilor din 
întreaga lume. Eu sunt fiu al lui Avraam. Acum şi gândurile 
mele au ungerea Ta şi pot implementa ideile pe care mi le 
dai prin puterea Duhului Sfânt care acţionează în mine, în 
Numele mare al Domnului Isus. Amin.  

rilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor.” Prin 
Duhul, tu poți descoperi comori ascunse pentru a binecu-
vânta lumea ta. 

Indiferent de domeniul în care activezi, tu ai 
înțelepciunea de a asigura soluții la probleme şi răspunsuri 
la întrebări. Coloseni 2:2-3 menționează despre como-
rile înțelepciunii şi cunoaşterii care sunt ascunse în Cristos, 
care a fost făcut înțelepciune pentru tine (1 Corinteni 1:30). 
Înțelepciunea lui Dumnezeu din tine te-a despărțit de medi-
ocritate, propulsându-te în excelență. Tu ai în tine harul de a 
schimba şi binecuvânta lumea ta. 

Ezra 4-6

Faptele Apostolilor 10:1-23

Proverbe 4:7; Proverbe 15:2; Efeseni 1:17

Deuteronom 20

Evanghelia după Luca 3:1-11
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Cineva se lamenta odată că deşi Dumnezeu îi dăduse 
un cuvânt precis cu privire la vindecarea, restaura-

rea şi bunăstarea lui, el nu a ajuns să experimenteze manife-
starea fizică nici după câțiva ani. De fapt, limbajul lui exprima 
necredință. Necredința este un hoț al binecuvântărilor Dom-
nului; aceasta scurtcircuitează puterea lui Dumnezeu, împ-
iedicându-te să primeşti ceea ce are Dumnezeu mai bun pen-
tru tine. Iacov 1:6-8 spune: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără 
să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă 
cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un 
astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, 
căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.”

În Vechiul Testament, Biblia ne spune despre copiii lui 
Israel că nu au putut intra în promisiunea lui Dumnezeu din 
cauza necredinței. Ei nu s-au lăsat convinşi de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ei erau oameni conduşi de simțuri – vroiau să 
vadă sau să simtă prezența Domnului înainte de a crede.

Pasajul biblic din Evrei 3:17-19 ne spune că Dumne-
zeu nu a fost mulțumit de ei pentru că erau necredincioşi: „Şi 
cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? 
N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte 
au căzut în pustiu?” (Evrei 3:17-19). Credința este dovada 
realităților nevăzute. Credința te pune în posesie; credința se 
ține strâns legată de Cuvânt şi aceasta este de ajuns. 

Credinţa este 
adevărata

manifestare

Acum credinţa este asigurarea (confirmarea, dreptul 
de proprietate) lucrurilor pe care [noi] le sperăm, fiind 

dovada lucrurilor nevăzute [de noi] şi certitudinea 
realităţii lor [credinţa percepând ca fapt real ceea ce 
nu le este dezvăluit simţurilor] (Evrei 11:1, Versiunea 

Amplificată a Bibliei).

Joi, 23 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Proclamaţie

Aliniat la Cuvântul lui Dumnezeu, declar că toate lu-
crurile sunt ale mele; prin urmare, eu refuz să mă zbat pen-
tru vreun lucru, deoarece prin credinţă eu sunt deja pos-
esorul acestuia! Credinţa mea produce rezultate în dreptul 
meu! Astfel, eu umblu astăzi în realitatea vitală a multiplelor 
binecuvântări ale lui Dumnezeu. 

Ezra 7-8

Faptele Apostolilor 10:24-48

Evanghelia după Marcu 11:22-23

În Evrei 11:6 Biblia ne spune că fără credință este cu 
neputință să-I fim plăcuți lui Dumnezeu. Aşadar, nu aştepta 
manifestări fizice înainte de a crede ceea ce Dumnezeu spune 
despre tine. Credința este adevărata manifestare, deoarece 
ea percepe ca realitate ceea ce a fost declarat de către Cu-
vânt. 

Deuteronom 21

Evanghelia după Luca 3:12-22
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Isus ne-a spus că atât timp cât suntem în lume, vom 
avea de înfruntat prigoniri. Dar El a risipit imediat 

orice teamă şi ne-a asigurat de victorie: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Prin urmare, 
prigonirile prin care treci chiar acum nu sunt importante. 
Îmbărbătează-te! Deja tu ai biruit lumea, sistemele ei şi toate 
planurile vrăjmaşului: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât 
cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Tu nu eşti o victimă în această lume. Nu eşti la mila 
diavolului sau a forțelor malefice care sunt prezente în lume. 
Aşadar, refuză să te înspăimânți cu privire la ce pot face Sa-
tan şi demonii lui, deoarece au fost înfrânți. Cea mai eficientă 
unealtă a lui Satan în ziua de azi este frica inoculată în mintea 
oamenilor, motiv pentru care tu întotdeauna trebuie să refuzi 
să te temi. Duhul de frică este chinuitor şi tiranic. Intenția lui 
este să preia controlul asupra vieții celui ce îi permite accesul. 
În momentul în care cineva cedează în fața fricii, se creează 
mediul propice pentru ca vrăjmaşul să jefuiască viața persoa-
nei şi s-o distrugă.

Orice ți s-ar întâmpla, nu ceda în fața fricii, indiferent 
de lucrul sau de persoana pe care Satan o foloseşte ca să te 
amenințe. Ori de câte ori auzi un raport negativ sau malefic, 
nu ceda în fața fricii, pentru că vrăjmaşul exact acest lucru îl 
doreşte de la tine! În loc să te temi, spune: „Refuz să mă tem, 
pentru că Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică; ci de putere, 
dragoste şi minte sănătoasă” (2 Timotei 1:7).

Nu ceda în faţa 
fricii!

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El 
însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu 

te voi părăsi” (Evrei 13:5-6).

Vineri, 24 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie 

Sunt mai mult decât biruitor în Cristos Isus. Am 
stăpânire peste orice situaţie! Cel care este mai mare 
locuieşte în mine, de aceea eu trăiesc în viaţa biruitoare în 
Cristos în fiecare zi. Recunosc autoritatea mea în Cristos şi o 
exercit. Aleluia!

Ezra 9-10

Faptele Apostolilor 11:1-18

1 Ioan 5:4; Isaia 54:17

Deuteronom 22

Evanghelia după Luca 3:23-38

Nu ceda niciodată în fața fricii. Declară totdeauna că 
Domnul este ajutorul tău şi că nu te vei teme de ceea ce ți-ar 
putea face omul sau Satan (Evrei 13:5-6). Biblia spune: „Cel 
neprihănit este scăpat din strâmtorare şi cel rău îi ia locul” 
(Proverbe 11:8). Nu contează cât încearcă Satan să crească 
necazurile din jurul tău! Refuză teama!
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Credința, nădejdea şi dragostea sunt trei principii 
creative ale duhului uman. De asemenea, sunt 

principii care rămân, cum spune şi versetul de la început. 
Aceasta înseamnă că atunci când totul eşuează, aceste trei 
principii vor rămâne. Ele nu vor trece. 

Animalele nu au şi nici nu pot experimenta aceste prin-
cipii, deoarece ele sunt calități ale duhului uman. Totodată 
sunt factori care ne ajută să apreciem dorințele naturii 
umane, să ne explicăm de ce suntem aşa cum suntem şi de 
ce facem lucrurile pe care le facem. Când ajungi să înțelegi 
credința, nădejdea şi dragostea, te vei înțelege pe tine însuți 
mult mai bine şi de asemenea vei înțelege anumite lucruri 
despre Dumnezeu, lucruri pe care nu le-ai ştiut niciodată.

Ca toate celelalte legi, aceste trei principii ale credinței, 
nădejdii şi dragostei nu acționează de la sine; ele trebuie apli-
cate sau trebuie să se acționeze conform acestora. Credința, 
nădejdea şi dragostea sunt în duhul tău, dar aceasta nu 
înseamnă că ele vor acționa singure. Tu eşti cel care alegi 
să-ți exerciți credința, să ai nădejde în Dumnezeu şi să umbli 
în dragoste. Cu credința ta, tu poți face totul: „Adevărat vă 
spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muştar, i-aţi 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi s-ar muta; 
nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 17:20). Apoi, în Romani 
5:5, Pavel ne spune: „Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru 
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” Aceasta înseamnă că 
nădejdea nu ne dezamăgeşte niciodată. Motivul pentru care 
nu ne înşală este că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 

Trei principii 
creative ale 

duhului uman
Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 

dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea 
(1 Corinteni 13:13).

Sâmbătă, 25 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut să 
înţeleg credinţa, nădejdea şi dragostea. Eu acţionez astăzi 
pe baza acestor principii mai înalte ale Împărăţiei şi declar 
că ele produc rezultate supranaturale, pozitive, pe măsură 
ce le pun în acţiune în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin!

Neemia 1-3

Faptele Apostolilor 11:19-30

1 Tesaloniceni 5:8; 1 Tesaloniceni 1:3

Deuteronom 23

Evanghelia după Luca 4:1-13

inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). Dragostea din 
inima ta face ca nu doar nădejdea, ci şi credința ta să prindă 
viață, deoarece Biblia spune că tot prin dragoste lucrează şi 
credința (Galateni 5:6). Când activezi aceste trei principii în 
viața ta, vei fi extrem de productiv.
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În Vechiul Testament, binecuvântările lui Dumnezeu 
pentru copiii lui Israel erau pre-condiționate de as-

cultarea lor față de Lege. Trebuia mai întâi ca ei să respecte Le-
gea pentru a se bucura apoi de beneficiile primului Legământ. 
De exemplu, în Exod 19:5-6, Dumnezeu dorea ca poporul Său 
să umble ca împărați şi preoți înaintea Lui, dar ascultarea lor 
era o cerință necesară pentru ca binecuvântările să aibă efect 
în viața lor: „Acum, dacă veţi asculta într-adevăr glasul Meu şi 
veţi ţine legământul Meu, atunci veţi fi o comoară deosebită 
pentru Mine, dintre toate popoarele, pentru că pământul este 
al Meu, iar voi Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un popor 
sfânt.”

Cu toate acestea, ei au încălcat legile Lui şi nu s-au pu-
tut bucura de binecuvântări. Dar acesta nu este şi cazul nostru 
astăzi, în Noul Testament. Coloseni 1:12 spune: „Mulţumindu-I 
Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea 
sfinţilor în lumină.” Am fost făcuți părtaşi moştenirii sfinților 
în Împărăția Luminii. Avem parte de binecuvântările şi benefi-
ciile Împărăției, pentru că aceasta este viața rezervată tuturor 
copiilor lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat când ai fost 
născut din nou; te-ai născut cu o moştenire. Tu nu trebuie 
să încerci să „respecți” Legea lui Dumnezeu, pentru ca El să 
te binecuvânteze; te-ai născut binecuvântat (Efeseni 1:3). 
De asemenea, tu eşti rodul ascultării lui Cristos: „Astfel, dar, 
după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a 
lovit toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare 
a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă 
viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei 

Binecuvântări 
necondiţionate

…Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit 
o osândă care i-a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o 

singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o 
hotărâre de neprihănire care dă viaţa (Romani 5:18).

Duminică, 26 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, scump Tată Ceresc, pentru că m-ai cali-
ficat să fiu părtaş moştenirii sfinţilor în lumină. Mă bucur şi 
astăzi de privilegiile păstrate pentru cei care sunt în Cristos 
Isus. Amin. 

Neemia 4-6

Faptele Apostolilor 12

Efeseni 1:3; 1 Petru 3:9

mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui sin-
gur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:18-19).

Acum înțelegi de ce nu trebuie să încerci să asculți 
mai întâi de Dumnezeu pentru ca El să te binecuvânteze? Ci-
neva L-a ascultat pe Dumnezeu în dreptul tău şi Numele Lui 
este Isus. Prin ascultarea Lui, darul lui Dumnezeu şi binecu-
vântarea neprihănirii Lui ți-au fost atribuite. Nicăieri în Noul 
Testament nu ni se spune să „ascultăm” de Dumnezeu sau 
să „respectăm” Legea, pentru că nici nu se pune problema 
neascultării, fiind născuți din nou prin Cuvântul lui Dumne-
zeu (Iacov 1:18). Astfel, suntem numiți „copiii Lui ascultători”: 
„Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care 
le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă” (1 Petru 1:14). De-
spre noi se spune în Scriptură faptul că am ascultat din inimă 
Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 6:17). Noi suntem făpturi noi 
în Cristos (2 Corinteni 5:17) şi nu avem nici un motiv să nu 
rămânem în El (Ioan 15:4-10). Prin urmare, binecuvântările 
şi moştenirea noastră în Cristos nu sunt pre-condiționate de 
ascultare, ci sunt dreptul nostru cu care ne-am născut!

Deuteronom 24

Evanghrelia după Luca 4:14-32
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Domnul Isus S-a născut pe acest Pământ pentru a 
fi reprezentantul legal al omului în fața lui Dum-

nezeu şi astfel să poată purta pedeapsa păcatului: „A luat un 
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2:7). 
Tot ce a făcut în lucrarea Sa pe Pământ, a fost în locul omului. 
Isus cunoştea misiunea Sa ca reprezentant al omului şi a vrut 
să accentueze acest lucru. El Se referea la Sine ca fiind „Fiul 
Omului.” Isus a dorit ca toți să ştie că El este reprezentantul 
omului. 

Când Isus a murit pe cruce şi noi am murit pe cruce 
cu El. Iar când El a fost îngropat şi noi am fost îngropați cu 
El, pentru că El ne reprezenta. El a murit în locul nostru, în 
numele nostru. Iar când Dumnezeu L-a înviat triumfător asu-
pra lui Satan şi a păcatului, noi am fost înviați împreună cu 
El: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dra-
gostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în 
greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin 
har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să 
şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 
2:4-6).

Fiind născut din nou, ai fost chemat la viața de biruință, 
unde domneşti peste circumstanțele vieții prin Cristos. Viața, 
gloria şi Numele lui Isus îți aparțin acum ție. Aşadar, tu trebuie 
să trăieşti şi să faci totul în Numele lui Isus, aşa cum citeam în 
versetul de deschidere. A trăi în Numele lui Isus înseamnă a 
trăi în biruință asupra provocărilor vieții. 

Nici un demon, nici o afecțiune sau boală nu-l poate 
opri sau distruge pe acela care conştientizează şi umblă cu 

Biruinţă în 
Numele Lui!

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în 
Numele Domnului Isus şi mulţumiţi-I, prin El, lui Dumne-

zeu Tatăl (Coloseni 3:17).

Luni, 27 Iunie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat puter-
ea legală de a folosi şi de a trăi în Numele lui Isus. Înaintez 
astăzi cu bucurie, ştiind că am victoria în Numele Domnului 
Isus. Amin. 

consecvență în victoria câştigată pentru noi de Domnul prin 
moartea, îngroparea şi învierea Sa. Te îndemn, aşadar, să 
îndrăzneşti să crezi Cuvântul şi să înfrunți încercările cu men-
talitatea unui campion, ştiind că ai biruință în Numele lui Isus!

Neemia 7-8

Faptele Apostolilor 13:1-12

Filipeni 2:9-10

Deuteronom 25

Evanghelia după Luca 4:33-44
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Când Ioan L-a descris pe Isus ca fiind „Cel întâi 
născut din morți,” nu se referea doar la moartea 

fizică, ci şi la moarte spirituală. Spre deosebire de moartea 
fizică, moartea spirituală nu înseamnă doar încetarea vieții; 
înseamnă separare totală de Dumnezeu. „…în vremea aceea 
eraţi fără Cristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de 
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în 
lume” (Efeseni 2:12). Aceasta este moartea spirituală şi toți 
eram odată în această stare fără speranță, îndreptându-ne 
către iad, până când Isus a luat locul nostru. El a mers în iad 
în locul nostru, în aşa fel încât noi să nu mai trebuiască să 
mergem vreodată acolo. Doar aceia care nu cred în El vor 
sfârşi în iad. 

Mai mult decât atât, Isus a mers în iad pentru noi, dar 
El nu a rămas acolo. În a treia zi, El a fost înviat victorios din 
morți, iar noi am fost înviați împreună cu El: „Dar Dumnezeu, 
care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu 
care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a 
adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). 
El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în lo-
curile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2:4-6). Acum, noi avem 
aceeaşi viață a învierii care pulsează în ființa noastră.

Nu-i de mirare că Ioan L-a descris pe Isus ca „Cel întâi 
născut din morți.” Apostolul Pavel a făcut aceeaşi afirmație 
în Coloseni 1:18: „El este Capul trupului, al Bisericii. El este 
Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietatea” (Coloseni 1:18). Înainte de în-
viere, Isus era numit „Singurul născut din Tatăl” (Ioan 1:14). 
Dar după învierea Lui, El a devenit „primul născut” din morți. 

Isus, Cel întâi 
născut din morţi

Şi din partea lui Isus Cristos, Martorul credincios, Cel întâi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, 
care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu 

sângele Său (Apocalipsa 1:5).

Marți, 28 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis pe Fiul 
Tău, Isus, ca să mă substituie în ce priveşte păcatul şi mo-
artea, oferindu-mi viaţă veşnică. Domnesc în viaţă, pentru 
că am fost înviat împreună cu El şi acum sunt aşezat cu El în 
locurile cereşti, în Numele lui Isus. Amin. 

Motivul pentru care s-a folosit titulatura „Cel întâi născut” în 
loc de „Singurul născut,” aşa cum era numit până acum, este 
datorită nouă. Fiind făpturi noi în Cristos, noi am fost născuți 
din moarte spirituală la viață prin învierea Lui (1 Petru 1:3) 
şi am devenit frații şi surorile Lui – fii şi fiice ale lui Dumne-
zeu, ca şi El! Acesta este motivul pentru care Isus este numit 
„primul născut dintre mulți frați” (Romani 8:29).

Neemia 9-10

Faptele Apostolilor 13:13-52

Evanghelia după Ioan 20:17; Efeseni 2:6

Deuteronom 26

Evanghelia după Luca 5:1-11



LoveWorld Plus este un canal despre viața şi 
credința creştină, aducând un nou nivel de dinamism 
în cadrul canalelor TV creştine transmise prin satelit 
şi Internet. Pe LoveWorld Plus sunt difuzate emisiuni 
pentru toate vârstele! Sunt programe pentru copii, 
emisiuni în direct, talk-show-uri, concursuri, emisiuni 
despre stiluri de viață, filme şi multe altele, pentru a 
oferi divertisment, pentru a inspira şi a întări întreaga 
familie. 

Acces nelimitat prin Internet!

LoveWorld Plus poate fi accesat nelimitat de pe 
Internet şi are vizitatori online de pe toate continentele. 
Postul de televiziune a primit, de asemenea, răspunsuri 
de la vizitatori din peste 100 de țări, incluzând Statele 
Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Franța, Ita-
lia, Republica Coreea, Olanda, Ucraina, Kuveit, China, 
Australia, Emiratele Arabe Unite, Antigua şi Barbuda, 
Lituania, Saint Kitts şi Nevis, Qatar, Hong Kong, Iran, 
Azerbaidjan, Malta şi Croația. 

LoveWorld Plus poate fi urmărit pe toate for-
matele majore de telefon mobil: iPhone/iPad, Black-
berry, Android şi Windows Mobile. De asemenea, este 
valabil şi în format .FLV şi .mp4 pentru calculatoare tip 
desktop. Vizitați www.loveworldplus.org pentru detalii 
suplimentare sau sunați la: +234 1 773 7613, +234 1 
773 7614, +234 806 903 4448  
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În Apocalipsa 5:10, Biblia spune că Dumnezeu ne-a 
făcut „…o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nos-

tru, şi ei vor împărăţi pe pământ” (Apocalipsa 5:10). Acest 
verset este puternic! Pentru a înțelege care a fost intenția Lui 
când ne-a făcut regi, să observăm un lucru extrem de impor-
tant la primul om, Adam. În ziua în care l-a creat, „Dumnezeu 
a spus: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâ-
toarele care se mişcă pe pământ.» Dumnezeu l-a făcut pe om 
după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a bine-
cuvântat şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi 
pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste 
păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.»” (Geneza 1:26-28). 

Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe Adam după 
chipul şi asemănarea Sa, adică să arate şi să acționeze ca El. 
Te-ai gândit vreodată cum acționează El? Cine este El, mai ex-
act? El este mărețul Dumnezeu al slavei; Regele Regilor. Prin 
cuvintele Sale, El a creat universul. Iar în Geneza 1:26-28, ci-
tim despre faptul că El l-a făcut pe primul om, Adam, să fie un 
rege ca şi El Însuşi, ca să domnească şi să stăpânească totul pe 
pământ. Eclesiastul 8:4 spune: „pentru că vorba împăratului 
are putere. Cine poate zice: «Ce faci?»” Acum înțelegeți mai 
bine ce înseamnă în versetul din deschidere faptul că Dum-
nezeu ne-a făcut regi. Ni s-a dat o mare autoritate ca să 
stăpânim lumea noastră. Putem să ne exercităm autoritatea 

Stăpâneşte 
lumea ta!

Şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, 
Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! 

Amin (Apocalipsa 1:6).

Miercuri, 29 Iunie

PASTOR
CHRIS
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Proclamaţie

Domnesc şi stăpânesc în viaţă ca un rege pentru că 
am primit din belşug harul şi darul neprihănirii. Prin urmare, 
ştiu că vorbele pe care le spun au putere, deoarece acolo 
unde este cuvântul unui rege, este putere. 

Neemia 11-13

Faptele Apostolilor 14

Iov 22:28; Apocalipsa 5:10

asupra sistemelor, ideilor, legilor şi tradițiilor contrare Evang-
heliei şi să instaurăm voia lui Dumnezeu pe pământ.

În calitate de regi, putem decreta un lucru şi se va îm-
plini pentru noi: „Vei decide şi vei decreta un lucru şi se va îm-
plini pentru tine” (Iov 22:28, Versiunea King James). În acest 
mod stăpânim şi domnim cu El pe Pământ astăzi: „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).

Deuteronom 27

Evanghelia după Luca 5:12-26
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Există oameni care nu ştiu ce înseamnă să fii fericit; 
ei nu au mai cunoscut bucuria adevărată sau râ-

sul autentic de mult timp. Însă aceasta nu este viața pe care 
ne-a adus-o Isus. Viața pentru un creştin ar trebui să fie plină 
de entuziasm, vibrantă, împlinită şi plină de râsete. Pentru 
aceasta a venit Isus: să ne mântuiască, să ne ajute şi să ne 
ofere o viață din belşug, plină de bucurie şi propăşire, iar El 
Şi-a încheiat misiunea cu succes. El a avut succes în tot ce a 
făcut, iar tu eşti rodul succesului Său. 

Din moment ce El a venit pentru tine, iar tu eşti tro-
feul victoriei Lui, tu n-ar trebui să treci prin viață suferind, 
zbătându-te şi străduindu-te. Dacă încă suferim din pricina 
păcatului, a bolii, a afecțiunilor şi a sărăciei, atunci aceasta 
înseamnă că jertfa Lui pe cruce a fost în zadar. Dar slavă Dom-
nului! Nu a fost în zadar! Moartea, îngroparea şi învierea Lui 
ne-au condus într-o viață de biruință permanentă şi într-o 
slavă nesfârşită; o viață plină de bucurie nespusă (1 Petru 
1:8). 

Biblia menționează despre suferințele lui Cristos şi de-
spre gloria care le urmează (1 Petru 1:11). Prin urmare, ar 
trebui să te bucuri şi să râzi tot timpul vieții tale, ştiind că 
ai fost chemat la viața Lui de glorie. Este o viață de biruință 
transcendentă, în care tu mereu câştigi. Poate spui: „Dar 
aceasta n-a fost şi experiența mea. Pentru mine viața creştină 
este plină de suişuri şi coborâşuri; e o călătorie pe o cale 
aspră şi accidentată.” Nu! Nu este aşa! Indiferent cât de aspru 
şi accidentat ar fi un drum, dacă îl străbați cu autovehiculul 
corespunzător, vei avea parte de o călătorie lină. Ceea ce ai 

Poţi trece prin 
viaţă râzând!

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).

Joi, 30 Iunie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Bucuria Domnului este în inima mea şi în gura mea 
astăzi, iar eu ies biruitor din toate încercările mele, ştiind 
că puterea lui Dumnezeu din duhul meu îmi dă curajul şi 
stăpânirea necesară pentru a putea depăşi orice adversita-
te! Îţi mulţumesc, neprihănitule Tată, pentru că mi-ai oferit 
o viaţă frumoasă; o viaţă de victorie, până la capăt!

Estera 1-4

Faptele Apostolilor 15:1-21

Psalmul 2:1-4; Proverbe 17:22

Deuteronom 28

Evanghelia după Luca 5:27-39

tu nevoie este să aplici cunoaşterea precisă a Cuvântului lui 
Dumnezeu la circumstanțele vieții tale. Da, se poate să ai par-
te de teste, încercări şi persecuții. Biblia menționează acest 
lucru. Totuşi, ea mai spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2). Aceas-
ta ne anunță pur şi simplu că este o viață de biruință până la 
capăt. Indiferent de împotrivirile care vin asupra ta, în viață, 
tu trebuie să râzi. Romani 8:37 spune: „Totuşi, în toate aceste 
lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care 
ne-a iubit” (Romani 8:37).



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

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

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus Cristos. 
Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema Numele Dom-
nului, 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 Dum-
nezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit» declar ca sunt 
mântuit! M-am născut din nou! Sunt un copil al Domnu-
lui! 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. Ale-
luia!” 

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

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

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

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

Rugaciune pentru
MÂNTUIRE

˘

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Tel:+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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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 sfinţii cu excelenţă și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 
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