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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2012 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10



Imaginea de pe copertă ne prezintă partenerii 
voioși ai Rapsodiei Realităţilor, bucurându-se 
după campania de succes ReachOut 2011 India.
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Pasajul biblic din Proverbe 4:20-22 ne arată 
beneficiile imense pe care le avem atunci când ne 

focalizăm atenţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul 
spune: „Fiule, ascultă cuvintele mele, căci ele sunt viaţă 
pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru trupul lor.” Cuvântul 
„sănătoasă” din versetul de început provine din traducerea 
termenului ebraic „marpe,” care înseamnă şi „vindecare.” 
Acelaşi cuvânt este tradus prin „sănătate” în Proverbe 4:22. 
Aşadar, o limbă sănătoasă, o limbă „marpe,” este o limbă care 
aduce vindecare. O limbă care rosteşte sănătate, vindecare şi 
viaţă. O limbă poate vindeca doar atunci când este plină de 
Cuvântul lui Dumnezeu!

Ţine minte, citim în Proverbe 4:22, că Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, este sănătate (medicament) pentru trupul uman. 
Limba care rosteşte Cuvântul Domnului, limba sănătoasă, 
rosteşte sănătate, hrană şi viaţă pentru trup. Observă de 
asemenea că în versetul din deschidere mai este scris: „dar 
limba stricată (perversă) zdrobeşte sufletul.” Perversitatea 
înseamnă răutate, stricăciune, vulgaritate, nedreptate; se 
referă şi la folosirea lipsită de consistenţă a cuvintelor şi la 
cuvinte contradictorii. Se numeşte „contradicţie” a limbii şi 
cauzează distrugere sau deformare în duh.

Mulţi, fără să ştie, îşi vatămă sau îşi deformează duhul 
prin vorbire stricată, atunci când cuvintele lor nu sunt în 
conformitate cu prevederile Evangheliei. Când duhul este 
vătămat din cauza proclamaţiilor negative, curând, aceasta 

Limba
sănătoasă!

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată 
zdrobeşte sufletul (Proverbe 15:4). 

În versiunea Fidela, acest verset este tradus astfel: O 
limbă sănătoasă este un pom al vieţii, dar perversitate 

în ea este o spărtură în duh.

Duminică, 1 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea este spre slava lui Dumnezeu şi umblu în 
neprihănire, victorie, belşug, sănătate şi măreţie. Cuvântul 
lui Dumnezeu a produs viaţă în mine. Sunt o mărturie a 
harului şi a slavei lui Dumnezeu, ca rezultat al impactului 
Cuvântului în viaţa mea. Aleluia!

Iosua 10-12
Luca 9:1-17

Proverbe 18:21; Iacov 3:2

se va manifesta în trup. Afecţiunile şi bolile pe care le au unii 
în trup au început în duhul lor.

De aceea, în calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie 
să cultivi în mod conştient o limbă sănătoasă. Învaţă să rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. O parte din lucrarea 
Duhului Sfânt în viaţa ta este aceea de a sfinţi limba ta, aşa 
încât tu să ai o „marpe,” adică o limbă sănătoasă, care aduce 
vindecare. Permite acestei lucrări să se manifeste deplin în 
viaţa ta. Rosteşte binecuvântatul Cuvânt al Domnului pentru 
a stabili sănătatea, viitorul, belşugul şi protecţia ta.

Psalmii 65-67
Romani 2:16-29
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Versetul de mai sus descoperă un principiu important 
în Împărăţia lui Dumnezeu: principiul semănatului 

şi al seceratului. Observaţi că „sămânţa semănătorului” este 
consemnată înainte de „pâinea celui ce mănâncă.” Aceasta 
sugerează că ar trebui să semănăm înainte să mâncăm. Când 
ţi se dă venitul sau salariul, plăteşte zeciuiala mai întâi, apoi 
pune deoparte cele mai bune seminţe pentru semănat şi vei 
avea un seceriş extraordinar (Matei 6:33).

În caz contrar, dacă tu mănânci ceea ce este mai bun 
din secerişul tău şi păstrezi ce este mai puţin bun pentru 
semănat, următorul seceriş va fi slab. Acest principiu se aplică 
la tot ceea ce are legătură cu viaţa. Dumnezeu i-a prezentat 
lui Avraam acest principiu, atunci când l-a chemat şi i-a zis: 
„Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; 
aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, 
şi sămânţa ta va putea să fie numărată” (Geneza 13:16). 
Observaţi ce a făcut Domnul după aceea. 

În primul rând, i-a dat un fiu – după cum îi promisese 
– şi anume pe Isaac. Apoi, într-o zi,  i-a spus lui Avraam să 
I-l aducă pe fiul său, Isaac, drept ardere de tot (Geneza 
22:1-2). Avraam s-a supus şi a plecat împreună cu Isaac să 
împlinească această poruncă. Biblia spune că Avraam a făcut 
aceasta: „Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar 
şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit 
înapoi” (Evrei 11:19). Aceasta arată că Avraam a crezut în 
principiul seminţei; ştia că sămânţa trebuie să moară ca să 

Seamănă înainte 
să mănânci!

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri 
şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să 

rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă 
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă (Isaia 55:10).

Luni, 2 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, sunt bucuros să fiu părtaş înţelepciunii 
Tale glorioase. Cuvântul Tău mi-a arătat calea de a trăi în 
abundenţă, prin principiul seminţei credinţei. Îţi mulţumesc 
pentru rezultatele pe care le am punând acest principiu în 
funcţiune în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Iosua 13:15
Luca 9:18-36

2 Corinteni 9:6; Geneza 26:12

aducă un seceriş. 
Isus a făcut referire la aceasta, în Ioan 12:24, când a 

spus: „Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de 
grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar 
dacă moare, aduce mult rod” (Ioan 12:24). Cu alte cuvinte, 
dacă nu semeni, nu te poţi aştepta la un seceriş. Întregul plan 
de mântuire al lui Dumnezeu gravitează în jurul aceluiaşi 
principiu. Dumnezeu L-a dat pe Singurul Său Fiu, Isus, pentru 
a putea să culeagă o mulţime de fii (Evrei 2:10). Isus era 
Sămânţa, iar noi suntem secerişul.

Nu poţi culege, dacă nu ai semănat; acesta este 
principiul semănatului şi seceratului din Împărăţia lui 
Dumnezeu. Depinzând de felul de seceriş pe care îl doreşti, 
seamănă sămânţa conform Cuvântului, iar Domnul îţi va 
înmulţi sămânţa semănată şi îţi va creşte roadele neprihănirii 
(2 Corinteni 9:10).

Psalmii 68-69
Romani 3:1-15
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Fiind născut din nou, tu eşti născut din Cuvântul lui 
Dumnezeu (1 Petru 1:23). În 1 Ioan 5:1, Cuvântul 

declară că tu eşti născut din Dumnezeu. A fi născut din 
Dumnezeu înseamnă a fi din clasa Sa. Tu eşti un asociat 
al dumnezeirii. Eşti mai mult decât o simplă făptură a lui 
Dumnezeu; tu eşti părtaş al naturii Sale divine (2 Petru 1:4). 

Biblia spune că aşa cum este (ceresc şi divin) El 
(Domnul), aşa eşti şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). 
Amintiţi-vă că Isus, în Noul Testament, este numit „Cel întâi 
născut dintre cei morţi” (Apocalipsa 1:5). Aceasta înseamnă 
că El este primul născut din nou; El conduce această clasă 
de făpturi noi numită oameni cereşti: „Căci, dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17)

Ca om ceresc, tu ai viaţa nesfârşită şi indestructibilă 
a lui Dumnezeu; ai fost ridicat ca să operezi la nivelul Lui. 
Aceasta nu înseamnă că eşti egal cu Dumnezeu; înseamnă 
doar că eşti în clasa Lui. Tu poţi să relaţionezi cu El la acelaşi 
nivel, aşa cum o fiinţă umană relaţionează cu o altă fiinţă 
umană. Dacă ai un copil, de exemplu, copilul tău se poate 
relaţiona la tine ca şi fiinţă umană, nu ca o pisică sau ca un 
câine, care aparţine unei alte clase. Aceasta este ideea!

Eşti un om 
ceresc!

Primul om [era] din pământ, făcut din ţărână (cu 
gândire firească); al doilea Om [este] Domnul din Cer. 

Cei care sunt făcuţi din pământ sunt ca acela care a 
fost făcut primul din ţărână (cu gândire firească); şi aşa 
cum este [Omul] din Cer, tot aşa [sunt şi cei] care sunt 
ai Cerului (cu gândire duhovnicească). Şi aşa cum am 
purtat chipul [omului] din ţărână, să purtăm şi chipul 

[Omului] din Cer 
(1 Corinteni 15:47-49, Versiunea Amplificată a Bibliei). 

Marți, 3 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai făcut viaţa 
veşnică disponibilă tuturor oamenilor. Mă rog ca harul 
mântuirii Tale să învăluie inimile oamenilor din întreaga 
lume astăzi, pe măsură ce le împărtăşim Cuvântul, aşa încât 
să aibă şi ei parte de această măreaţă mântuire care este în 
Cristos Isus. Amin. 

Iosua 16-19
Luca 9:37-62

Geneza 1:26; 1 Ioan 4:17

Dumnezeu rămâne Cel Suveran; Tatăl nostru Ceresc. 
Dar El ne-a dat viaţa veşnică, ridicându-ne astfel în clasa Sa 
de făpturi. Tu eşti acum una cu El. Aceasta este Evanghelia: 
că viaţa veşnică a fost manifestată şi oricine poate avea şi trăi 
viaţa divină acum, prin credinţa şi mărturisirea Domniei lui 
Isus Cristos. 

Psalmii 70-72
Romani 3:16-31
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Când Cuvântul lui Dumnezeu este rostit, El îşi 
împlineşte scopul. El produce ceea ce spune. De 

exemplu, când cuvântul mântuirii este vestit, dacă cineva 
se prinde de el şi acţionează pe baza lui, acea persoană va 
fi mântuită. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu un cuvânt de 
vindecare: cine se prinde de el cu credinţă, va fi vindecat. 
Singura situaţie în care Cuvântul lui Dumnezeu este împiedicat 
să lucreze în viaţa cuiva, intervine atunci când acea persoană, 
deşi a auzit Cuvântul, nu-l recunoaşte şi nu acţionează pe 
baza acestuia. Cuvântul este eficient şi triumfă în viaţa ta 
atunci când îl primeşti, îl crezi şi acţionezi pe baza lui; atunci 
va produce o schimbare în tine şi în circumstanţele tale.

Isus a spus în Matei 13:15: „Căci inima acestui popor 
s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu 
cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu 
inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”. Indiferent 
prin ce treci acum, dacă auzi, înţelegi şi acţionezi pe baza 
Cuvântului, acesta va produce rezultatul dorit în viaţa ta. 
Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu este agentul de schimbare 
garantat de care ai nevoie pentru a te transforma din slavă 
în slavă. 

Isaia 55:11 spune: „tot aşa şi cuvântul Meu, care iese 
din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia 
Mea şi va împlini planurile Mele”. De exemplu, dacă cineva 
care este sărac primeşte Cuvântul despre dărnicie ca principiu 
financiar în Împărăţie (Luca 6:38, 2 Corinteni 9) şi acţionează 
pe baza lui, Cuvântul îi schimbă starea şi îl catapultează într-o 
viaţă de succes şi belşug. 

Apelează la Cuvântul 
Domnului pentru a 
schimba lucrurile!

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai 
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde 

până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12).

Miercuri, 4 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt. Sunt 
binecuvântat şi influent, sănătos şi puternic. Pe măsură ce 
pun Cuvântul lui Dumnezeu la lucru astăzi, sunt transformat 
în slava pe care o văd în Cuvânt şi sunt umplut cu plinătatea 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Iosua 20-22
Luca 10:1-24

Faptele Apostolilor 20:32

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere. Aşa că 
poţi apela la Cuvânt pentru a obţine o minune. Află ce are de 
spus Cuvântul în situaţia cu care te confrunţi şi apoi meditează 
la aceasta. Nu după mult timp, se va produce o schimbare. 
Ca şi Avraam, refuză să şovăi la Cuvântul Domnului, prin 
necredinţă. Fii tare în credinţă, dându-I slavă lui Dumnezeu 
pentru faptul că tu eşti ceea ce spune El că eşti şi pentru că 
tu ai ceea ce spune El că ai. Rosteşte Cuvântul continuu. Îţi va 
schimba căsnicia, casa, copiii, serviciul şi finanţele.

Psalmii 73-74
Romani 4:1-12
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În 1 Tesaloniceni 5:17, Biblia spune: „Rugaţi-vă 
neîncetat.” Aceasta înseamnă să continuăm să ne 

rugăm până când se schimbă ceva. Nu te lăsa! Unii creştini 
renunţă prea uşor. Dar credinţa nu renunţă niciodată. Acesta 
este cazul apostolilor relatat în textul din Fapte, capitolul 12, 
când Irod l-a arestat şi pe apostolul Petru, după ce îl ucisese 
deja pe Iacov, unul dintre apostoli. Irod a văzut că uciderea lui 
Iacov i-a mulţumit pe unii iudei, aşa că plănuia să facă acelaşi 
lucru şi cu Petru. Totuşi, Biblia spune: „…şi biserica nu înceta 
să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el” (Faptele 
apostolilor 12:5). 

Duhul Sfânt a accentuat cuvântul „neîncetat.” Aceasta 
arată că apostolii făceau rugăciuni intense, dându-I toate 
motivele lui Dumnezeu ca să-i cruţe viaţa lui Petru; şi ei au 
continuat în rugăciune până când el a fost izbăvit miraculos. 
Ei ştiau că deţin un instrument cu care să producă schimbarea 
dorită – rugăciunea fierbinte, eficientă – şi astfel au biruit.

Creştinismul este pentru cei hotărâţi. Noi nu cedăm. 
Noi nu slăbim în ziua necazului. Noi nu suntem la mila lui 
Satan. Noi ştim exact ce avem de făcut când apare el. Folosim 
Numele lui Isus împotriva lui Satan. Ne-a fost dat dreptul şi 
puterea judecătorească de a utiliza Numele lui Isus atunci 
când aducem cererile noastre la cunoştinţa Tatălui Ceresc. 
Acest lucru trebuie să-l faci tu atunci când ai nevoie să 
schimbi lucrurile. Roagă-te fierbinte conform cu Cuvântul lui 

Nu te lăsa; 
nu ceda!

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1). 

În versiunea Amplificată a Scripturii, acest verset este 
tradus astfel: De asemenea, [Isus] le-a spus o pildă, 

pentru ca ei să se roage neîncetat şi să nu devină laşi (să 
leşine, să deznădăjduiască şi să cedeze).

Joi, 5 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de 
a efectua schimbări pozitive şi durabile prin rugăciune. 
Ştiind că urechile Tale sunt atente mereu la vocea mea 
pentru a-mi răspunde, rămân ferm pe poziţie şi nu şovăi în 
faţa circumstanţelor potrivnice, ci proclam biruinţa mea în 
Numele lui Isus. Amin. 

Iosua 23-24
Luca 10:25-42

Luca 18:1; Iacov 5:16-18

Dumnezeu, până când obţii încredinţarea în duhul tău că ai 
biruit. 

Iacov 5:16-18 spune: „Mărturisiţi-vă unii altora 
păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. 
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie 
era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat 
cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani 
şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi 
pământul şi-a dat rodul.” Ilie s-a rugat în acest fel şi a obţinut 
rezultatul dorit. El nu a cedat!

Şi tu te poţi bucura de binecuvântările Cuvântului lui 
Dumnezeu şi poţi insista asupra drepturilor tale în Cristos. 
Proclamă Cuvântul Lui în rugăciune şi continuă până când 
vezi o schimbare. Poţi învăţa mai multe despre rugăciune 
şi principiile rugăciunii eficiente în cartea „Cum să te rogi 
eficient, volumul 1.” Este o carte inspirată care îţi va facilita 
înţelegerea diferitelor tipuri de rugăciune despre care 
vorbeşte Scriptura.

Psalmii 75-77
Romani 4:13-25
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Pasajul biblic din Luca 4:16-17 consemnează că 
într-o zi, Isus a mers la sinagogă, după cum Îi era 

obiceiul şi a citit din cartea Isaia, unde este scris: „Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să le vestesc 
săracilor Evanghelia; M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război 
slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să le dau drumul 
celor apăsaţi” (Luca 4:18). După aceea, El le-a spus tuturor 
celor prezenţi: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din 
Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21). Astfel, El nu a lăsat 
nici un fel de dubiu cu privire la faptul că venise să împlinească 
un destin. Şi tu, ca şi Isus, ai venit în lumea aceasta, ca să 
umbli pe cărări prestabilite şi să faci fapte bune pregătite mai 
dinainte (Efeseni 2:10); aşadar, priveşte în Cuvânt, ca să vezi 
ce a fost scris despre tine. Isus a spus: „Atunci am zis: «Iată-
Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!»” (Evrei 10:7). 

Isus a intrat şi a umblat în tot ce fusese scris despre 
El. La fel şi tu, eşti pe Pământ pentru a-ţi împlini destinul. În 
Psalmi, este scris: „Lucruri pline de slavă au fost spuse despre 
tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)” (Psalmi 87:3). Este 
responsabilitatea ta să te localizezi în Cuvânt şi să împlineşti 
lucrurile glorioase care au fost spuse despre tine. Pentru cel 
care trăieşte în Cuvânt, nu există eşec. Destinul tău este deja 
stabilit în Cuvântul Domnului şi este un destin de succes şi 
măreţie. 

Un destin 
prestabilit!

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi 
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 

neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, 
i-a şi proslăvit (Romani 8:30).

Vineri, 6 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat 
Cuvântul Tău. Duhul meu este luminat şi energizat chiar 
acum. Sunt poziţionat în centrul voii Tale desăvârşite, 
urmând căile slavei pe care tu le-ai pregătit ca eu să umblu 
în ele, pe măsură ce trăiesc în mod conştient în lumina 
Cuvântului Tău astăzi, şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Judecători 1-2
Luca 11:1-13

Efeseni 2:10; Psalmul 40:7

Destinul tău nu este determinat de factori precum 
domiciliul tău, ţara ta sau guvernul în exerciţiu, serviciul, 
familia sau istoricul ei, etc. Destinul tău este în Dumnezeu, 
stabilit prin Cuvântul Său. Preocuparea ta ar trebui să fie să 
găseşti ceea ce spune Cuvântul despre tine şi ceea ce are în 
plan pentru viaţa ta. Este responsabilitatea ta să fii tot ceea 
ce Dumnezeu doreşte ca tu să fii! Îţi împlineşti destinul trăind 
Cuvântul, punându-ţi credinţa în aplicare, pe baza a ceea ce 
Dumnezeu a spus despre tine.

Psalmii 78-79
Romani 5:1-15
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În Luca 10, Biblia consemnează vizita Domnului Isus 
în casa Mariei şi a Martei. În timp ce Marta s-a grăbit 

în bucătărie, pentru a-i pregăti ceva de mâncare lui Isus, 
Maria, cu o mare bucurie, stătea la picioarele Domnului, ca 
să audă Cuvântul, trăind fiecare moment de părtăşie cu El. 
Supărată că sora ei nu vine s-o ajute, Marta a venit la Domnul 
şi I-a spus: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să 
slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute” (Luca 10:40).

În loc să o mustre pe Maria pentru că nu a ajutat-o 
pe sora ei, Isus a răspuns: „Marto, Marto, pentru multe 
lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu” (Luca 10:41). Expresia 
„multe lucruri” arată că frustrările Martei erau adânci şi 
nu se rezumau numai la acel moment. Era ca şi cum ea îşi 
prelungea un conflict interior, avut cu alţi oameni, cazul de 
faţă nefiind decât un alt prilej în care ea să se comporte la fel. 
Cei frustraţi fac o mulţime de lucruri nebuneşti şi frustrante. 
Se enervează, se amărăsc şi au resentimente. De obicei, ei îi 
învinovăţesc pe alţii pentru eşecurile lor sau pentru lipsa lor 
de bucurie. 

Imaginaţi-vă că dacă Domnul ar fi întrebat-o pe Marta 
care era problema, ea probabil ar fi răspuns: „Doamne, 
e o poveste lungă!” Apoi ar fi început să-şi prezinte toate 
frustrările. Decât să te laşi copleşit de multele provocări de 
astăzi, mai degrabă învaţă să-ţi aţinteşti privirea la Domnul! 
Pe măsură ce vei înainta în părtăşie cu El prin Cuvânt şi prin 
Duhul Sfânt, vei experimenta o adâncă pace interioară. Şi vei 
vedea că în mijlocul necazurilor, tu rămâi netulburat şi plin de 
o bucurie de nedescris (1 Petru 1:8). 

Învaţă de la 
Maria!

Dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea 
bună, care nu i se va lua (Luca 10:42).

Sâmbătă, 7 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă iubeşti cu 
multă afecţiune şi că-Ţi pasă de mine. Las loc păcii Tale să-
mi străjuiască inima. Resping frica, îngrijorarea şi stresul, 
alegând să trăiesc în bucurie şi odihnă astăzi şi mereu, în 
Numele lui Isus. Amin.

Judecători 3-4
Luca 11:14-36

Filipeni 4:6-7 

Psalmii 80-82
Romani 5:16-6:4



Puterea unei experienţe 
împărtăşite

Wikisozo este un site deosebit care le facilitează 
utilizatorilor publicarea mărturiei întoarcerii lor la 
Domnul, oferindu-le astfel oportunitatea unică de 
a creşte considerabil impactul experienţei lor de 
convertire în viaţa tot mai multor oameni.

Mărturiile postate pe site-ul Wikisozo reliefează 
puterea unei experienţe împărtăşite. În vreme ce 
unii gustă emoţiile postării propriei mărturii pentru 
prima dată, mulţi alţii sunt deosebit de încurajaţi să o 
citească şi astfel şi viaţa lor să fie transformată. Până 
în prezent peste 3000 de oameni din 76 de ţări şi-au 
predat viaţa Domnului pe acest site.

Tu ţi-ai postat mărturia întâlnirii tale cu Domnul pe 
acest site? Dacă nu, accesează www.wikisozo.com 
şi publică minunata ta experienţă, binecuvântându-i 
astfel pe mulţi.



NOTE
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Versetul din deschidere ne arată că Dumnezeu nu Îşi 
ia înapoi ceea ce ţi-a dat. Dacă El te binecuvântează 

cu darul profeţiei, de exemplu, El nu şi-l retrage de la tine. Ai 
putea întreba: „Dar dacă uneori nu mai simt că am darul?” 
Darul nu are nimic de a face cu sentimentele. Darul încă este 
acolo, în duhul tău. Tu eşti responsabil să înflăcărezi darul lui 
Dumnezeu care este în tine şi îţi voi spune şi cum să faci acest 
lucru.

În primul rând, asigură-te că eşti dedicat lui Dumnezeu. 
Aminteşte-ţi că El este sursa darului şi El este mai mare decât 
ceea ce îţi dă ţie. Rămâi conectat la El şi slujeşte-L cu un 
devotament deplin. Recunoaşte-L pe El ca Domn al vieţii tale, 
nu numai uneori, ci mereu. Dedicarea ta faţă de El să îţi fie 
foarte clară.

În al doilea rând, trebuie să-ţi cultivi o disciplină în ceea 
ce priveşte rugăciunea. Tot ce primeşti de la Domnul este 
păstrat prin părtăşia cu Duhul Sfânt. Pe măsură ce petreci 
timp cu Domnul în rugăciune, duhul tău va fi îmbogăţit. De 
asemenea, roagă-te mai mult timp în alte limbi. Aceasta 
îţi va energiza şi îţi va inspira duhul şi te va duce în sfera 
descoperirilor mai înalte. Rugăciunea în alte limbi îţi lărgeşte 
conştiinţa spirituală, te ajută să obţii mai multă claritate în 
duh şi să umbli fără ezitare în direcţia indicată de Domnul.

Darurile 
irevocabile ale lui 

Dumnezeu!

Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de 
chemarea făcută (Romani 11:29). 

În versiunea Amplificată a Scripturii, acest verset este 
tradus astfel: „Darurile lui Dumnezeu şi chemarea Sa 

sunt irevocabile. [El nu le retrage din moment ce ele sunt 
date şi nu Se răzgândeşte cu privire la cei cărora le dă 

harul Său sau cu privire la cei pe care îi cheamă].” 

Duminică, 8 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, dedicarea mea faţă de Tine nu este 
şovăielnică şi, pe măsură ce mă rog în alte limbi şi meditez 
la Cuvântul Tău, duhul meu este luminat şi poziţionat corect 
ca să primească gânduri de la Duhul Sfânt pentru întărirea 
mea şi zidirea bisericii, în Numele lui Isus. Amin.

Judecători 5-6
Luca 11:37-54

Romani 11:29; Iacov 1:17

Apoi învaţă să studiezi Cuvântul şi să meditezi asupra 
lui. Pe măsură ce vei studia, Domnul îţi va sedimenta 
înţelegerea Cuvântului în duhul tău. Şi pentru că duhul tău 
va deveni mai sensibil, vei fi capabil să captezi mesajul lui 
Dumnezeu de la Duhul Sfânt şi să trăieşti o viaţă glorioasă.

Psalmii 83-85
Romani 6:5-23
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În credinţă nu există expresii de genul: „am încercat, 
dar nu a mers, aşa că am renunţat.” Credinţa nu 

renunţă niciodată. Expresia „pe deasupra tuturor acestora,” 
aşa cum este folosită în versetul din deschidere, plasează 
credinţa înaintea celorlalte elemente ale armurii lui 
Dumnezeu, pe care trebuie să o îmbrăcăm. Aşadar, dacă este 
ceva la care nu trebuie să renunţi, aceea este credinţa. Evrei 
11:6 spune foarte clar: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă 
să Îi fim plăcuţi Lui!” 

Chiar şi atunci când credinţa ta este testată şi întinsă 
la maximum, trebuie să rămâi ferm pe poziţie în Cuvânt. 
Trebuie să i te împotriveşti diavolului şi să îţi consolidezi 
victoria. După ce ai făcut tot ceea ce spune Cuvântul, trebuie 
să stai neclintit în locul tău de triumf, pentru că Isus Cristos 
a câştigat deja biruinţa pentru tine. Proverbe 24:10 spune: 
„Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.”  

Ai nevoie de credinţă ca să stingi săgeţile arzătoare 
lansate de forţele întunericului. Aceste proiectile nu pot fi 
depistate cu ochii fizici. În Efeseni 6:12, Biblia spune: „Căci noi 
n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cereşti.” Necredinţa, descurajarea, depresia, 
frica şi durerea sunt exemple de asemenea forţe care atacă 
oamenii. Nu le lăsa nici un loc în viaţa ta. 

Poate că într-o zi te-ai trezit cu o durere ascuţită 
în trupul tău. Nu-ţi încrucişa braţele în tăcere, sperând că 
durerea va trece, ci ia-ţi scutul credinţei. Exprimă-ţi credinţa 

„Pe deasupra tuturor 
acestora, luaţi scutul 

credinţei!”

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu 
care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui 

rău (Efeseni 6:16).

Luni, 9 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Cuvântul Tău pătrunde tot mai puternic 
în duhul meu, întărindu-mi credinţa şi câştigând supremaţia 
în viaţa mea. Şi astăzi mă ridic cu îndrăzneală şi anulez orice 
lucrare sau armă făurită de cel rău împotriva mea şi rămân 
neclintit în victoria pe care Cristos a obţinut-o pentru mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

Judecători 7-8
Luca 12:1-21

Evrei 11:6; Iacov 4:7

în cuvinte şi în acţiuni. Mustră durerea şi refuză să o laşi să-ţi 
dicteze comportamentul. Foloseşte mărturisirile de credinţă 
pentru a frânge săgeţile arzătoare ale vrăjmaşului şi rămâi în 
picioare. Isaia 54:17 spune: „Orice armă făurită împotriva ta 
va fi fără putere;” aşadar, refuză să te temi sau să fii intimidat 
de vreun lucru. 

Psalmii 86-88
Romani 7:1-14
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Versetul de mai sus nu vorbeşte despre mântuirea 
cu privire la naşterea din nou. Cuvântul tradus 

prin „mântuit” este grecescul „sozo,” un termen foarte 
cuprinzător, care înseamnă „a salva, a izbăvi, a proteja sau 
a fi păstrat.” Astfel, versetul ne spune că femeia creştină, 
va fi ajutată, izbăvită, salvată şi scăpată de dureri, traume şi 
complicaţii atunci când va trece prin procesul naşterii de copii. 
Ai putea întreba: „Cum rămâne cu blestemul care a venit 
peste femeie, din Geneza 3:16?” Voi explica, dar mai întâi, 
să-l citim: „Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi 
însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale 
se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”  

Geneza 3 ne relatează cum Adam a fost neascultător 
faţă de Dumnezeu, în grădina Edenului; Adam a comis 
înaltă trădare şi şi-a pierdut stăpânirea. Apoi, Dumnezeu a 
blestemat pământul, din cauza lui Adam şi în Geneza 3:16, a 
pronunţat sentinţa împotriva Evei. Acest blestem asupra Evei 
este motivul „durerilor naşterii” şi al complicaţiilor care pot 
apărea în proces. 

Totuşi, în 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Aşadar, femeia 
care este născută din nou nu mai este sub acest blestem; prin 
urmare, ea n-ar trebui să treacă prin complicaţii şi travaliu, 
atunci când dă naştere unui copil. Lucrarea încheiată de 
răscumpărare a lui Cristos ne-a eliberat din orice blestem. 

Creştinul nu este sub blestem; el este binecuvântatul 
Domnului. Noi am fost chemaţi să moştenim binecuvântarea 
(1 Petru 3:9). Când Isus a fost crucificat, El a fost făcut 

Mântuită prin 
naştere de fii!

Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie 
cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie 

(1 Timotei 2:15).

Marți, 10 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
făpturii noi care mă plasează dincolo de orice blestem. 
Ştiu, din Cuvântul Tău, că am fost chemat să moştenesc 
binecuvântarea. Mă rog astăzi pentru mamele care sunt 
pe cale să nască şi declar că se împlineşte Cuvântul Tău şi 
lucrarea Ta de răscumpărare în ele şi nasc cu uşurinţă şi fără 
complicaţii, în Numele lui Isus. Amin. 

Judecători 9
Luca 12:22-48

Exod 1:19; 2 Corinteni 5:17

blestem pentru noi. El ne-a mântuit şi ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii: „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul 
Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: 
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca 
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, 
în Cristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul 
făgăduit” (Galateni 3:13-14). Aşadar, rămâi în libertatea şi 
slava a ceea ce Cristos a câştigat pentru tine. 

Psalmii 89-90
Romani 7:15-25
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Mai demult, când abia începeam să învăţăm despre 
lucrurile Duhului şi despre mesajul credinţei, 

atunci când ajungeam într-un oraş sau într-o localitate mai 
mică pentru o cruciadă, ne rugam, declarând: „Am călcat 
pe acest pământ! Aşadar, ne aparţine!” Ne gândeam la 
promisiunea lui Dumnezeu pentru Iosua: „Orice loc pe care-l 
va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum i-am spus lui 
Moise.” Dar acest lucru era în Vechiul Testament; revelaţia 
din Noul Testament este diferită. De acolo unde ne aflăm, 
noi putem intra în posesia unui lucru din duhul nostru, prin 
cuvinte. 

Poţi rosti cuvinte pline de ungere peste oraşe şi peste 
naţiuni, chiar şi acolo unde cruzimea, răutatea, violenţa şi ura 
abundă şi să faci din locurile acelea locuinţe pentru îngeri. 
Aceasta pentru că, în calitate de creştin născut din nou, 
duhul tău are capacitatea de a cuprinde lumea; Domnul a 
pus gândul veşniciei în inima ta (Eclesiastul 3:11). Dacă poţi 
cuprinde infinitul veşniciei, înseamnă că nu există limite cu 
privire la ce poţi stăpâni din interiorul tău. 

Cazul lui Avraam din Geneza 13:14-15 este un exemplu 
în acest sens. Domnul i-a spus: „Ridică-ţi ochii şi, din locul 
în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre 
răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi 
da ţie şi seminţei tale în veac.” Observaţi că Biblia nu spune: 
„Avraam a făcut un tur al Pământului înainte de a intra în 
posesie.” Nu! Biblia ne spune cum a înconjurat teritoriile şi 
mările vaste – lumea întreagă – din duhul său: „Nădăjduind 

Intră în posesie 
din duhul tău!

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei 
lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul 

Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin 
credinţă (Romani 4:13).

Miercuri, 11 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai pus gândul 
veşniciei în inima mea, aşa încât să nu fie limită la ceea 
ce pot influenţa. Chiar acum, declar biruinţa şi stabilirea 
Cuvântului Tău în ţara mea şi că oamenii sunt mântuiţi şi au 
parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Judecători 10-11
Luca 12:49-59

Eclesiastul 3:11; 1 Corinteni 2:11

împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl 
multor neamuri, după cum i se spusese: «Aşa va fi sămânţa 
ta»” (Romani 4:18).

În acelaşi fel, tu poţi cuceri pentru Cristos oraşe, 
naţiuni şi chiar lumea, din duhul tău, indiferent de localizarea 
ta geografică. Nu există limite la ceea ce poate duhul tău să 
vizualizeze şi să deţină. De acolo de unde te afli, poţi rosti 
cuvinte de credinţă şi să efectuezi schimbări în domeniul 
spiritual, cu privire la orice localitate sau naţiune pe care 
o vrei pentru Cristos. Poţi face acelaşi lucru în familia ta, în 
serviciul tău şi în afacerea ta.

Psalmii 91-93
Romani 8:1-17
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Când studiezi relatarea creaţiei, din Geneza 
1, observi că omul este cununa creaţiei lui 

Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om în a şasea zi, după 
chipul şi asemănarea Lui, după ce le-a creat pe toate celelalte. 
Satisfăcut şi bucuros, ne spune Biblia, El S-a odihnit de 
toate lucrările Sale, în cea de-a şaptea zi: „În ziua a şaptea, 
Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a 
şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse” 
(Geneza 2:2). Când Dumnezeu l-a creat pe om, totul era 
pregătit. Prima zi pe Pământ a omului a fost ziua a şaptea, 
adică ziua odihnei lui Dumnezeu. Adam s-a trezit şi L-a văzut 
pe Dumnezeu odihnindu-Se. El terminase de creat universul. 
Adam nu mai avea altceva de făcut decât să-L aprecieze pe 
Dumnezeu. Aceasta a fost mereu intenţia lui Dumnezeu 
pentru om. Omul ar trebui să umble dintr-o poziţie de odihnă; 
liber de orice lupte, frică, tulburare şi greutăţi. 

Tu ai fost născut în odihna lui Dumnezeu. Nu în lupte, 
griji sau stres. Aceia care nu înţeleg acest adevăr trăiesc o 
viaţă nefericită, frustrată şi amară. Dumnezeu te-a rânduit să 
fii al Său prin Cristos după buna plăcere a voii Sale (Efeseni 
1:5), în aşa fel încât să fie mulţumit şi fericit cu privire la tine. 
Nu-i de mirare că El spune în Matei 11:28: „Veniţi la Mine, 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Aceasta 
este o invitaţie pentru cei care încă muncesc încontinuu şi se 
luptă în viaţă; intraţi în odihna Domnului! El spune: „Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 

Nu te mulţumi 
cu mai puţin!

Pentru că acela care a intrat odată în odihna [lui 
Dumnezeu] a sfârşit-o cu [oboseala şi durerea] muncilor 

omeneşti, aşa cum Dumnezeu S-a odihnit de propria 
muncă (Evrei 4:10, versiunea Amplificată).

Joi, 12 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat 
intenţia Ta pentru viaţa mea, aşa cum este exprimată în 
Scriptură. Îţi mulţumesc pentru că m-ai creat spre plăcerea 
Ta, asigurându-mi o viaţă glorioasă de biruinţă, dintr-o 
poziţie de odihnă! Păşesc înainte şi astăzi plin de bucurie, 
ştiind că viitorul meu este asigurat în Tine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Judecători 12-13
Luca 13:1-21

Evrei 4:3; Matei 6:25-26

blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre” (Matei 11:29). 

Aceasta este viaţa la care ai fost chemat. Este o viaţă 
de frumuseţe, glorie şi har! Este o viaţă extraordinară de 
victorie dintr-o poziţie de odihnă. Acceptă acest lucru şi nu te 
mulţumi cu mai puţin. 

Psalmii 94-96
Romani 8:18-39
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În Evrei 11:6, Biblia subliniază importanţa şi 
indispensabilitatea credinţei în umblarea noastră 

cu Dumnezeu. Acolo este scris: „Şi, fără credinţă, este cu 
neputinţă să-I fim plăcuţi Lui!” Aşadar, pentru a umbla în 
abundenţă financiară, trebuie să-ţi pui credinţa la lucru 
acţionând pe baza Cuvântului.

De exemplu, Biblia spune că, atâta timp cât va fi 
Pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul (Geneza 8:22). 
Vremea semănatului este o parte a acţiunii. Când semeni 
sămânţa, ai garantat un seceriş; iar partea cea mai bună este 
că secerişul poate avea loc oricând. Îl poţi chema oricând 
vrei. Dar dacă nu semeni sămânţa la timp, nu vei avea nimic 
de secerat, în ciuda faptului că tu ai credinţă.

Din versetul din deschidere, reiese clar că vei culege 
ceea ce semeni. De exemplu, în Galateni 6:9-10, Biblia spune: 
„Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, 
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât 
avem prilej, să le facem bine tuturor şi mai ales fraţilor în 
credinţă.” Aceasta înseamnă că dacă semeni seminţe de 
fapte bune, vei secera binele. Oamenii îţi vor face bine şi te 
vor ajuta. Tot aşa, dacă vrei să ai un seceriş financiar, trebuie 
să semeni seminţe financiare. 

Unii oameni spun că deşi sunt ajutaţi sub diferite 
forme, cu greu primesc binecuvântări financiare. Aceasta 
probabil din cauză că nu au semănat seminţe financiare. Până 
când nu încep să semene seminţe financiare, nu pot avea un 
seceriş financiar. 

Isus a spus în Luca 21:3 că văduva care a dăruit doi 
bănuţi a dat mai mult decât ceilalţi; nu pentru că a dat tot 

Seminţe 
financiare!

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” 
Ce seamănă omul, aceea va şi secera (Galateni 6:7).

Vineri, 13 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
mi-a dat lumină, în ceea ce priveşte semănatul seminţelor 
financiare, pentru un seceriş financiar. Umblu în lumina 
acestui adevăr, şi astăzi. Declar că seminţele mele financiare 
sunt sfinţite de Duhul Sfânt, făcându-le plăcute înaintea Ta şi 
eu primesc un seceriş înmulţit de binecuvântări, în Numele 
lui Isus. Amin.

Judecători 14-16
Luca 13:22-35

2 Corinteni 9:6; Luca 6:38

ce avea, ci pentru că acei doi bănuţi însemnau totul pentru 
ea. Aşadar, în semănarea seminţelor financiare, tu îi dai lui 
Dumnezeu ceea ce are valoare pentru tine, din inima ta; chiar 
dacă este ultimul lucru sau tot ce ai. Inima ta trebuie să se 
conecteze cu sămânţa. Astfel obţii rezultate.

Psalmii 97-99
Romani 9:1-16
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Sunt unii oameni care cred că Dumnezeu, în mânia 
Lui aprinsă împotriva celor nemântuiţi, le trimite 

experienţe dureroase, precum boli, sărăcie şi necazuri 
drept pedeapsă. Dar nu aceasta arată Biblia. Versetul din 
deschidere nu spune: „Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt 
şi cu putere pe Isus din Nazaret, care mergea din loc în loc, 
făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei apăsaţi de Dumnezeu…”, 
ci spune că El „mergea din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca 
pe toţi cei apăsaţi de diavolul.” Natura lui Dumnezeu este 
bunătatea şi dragostea. El caută să vindece, să mântuiască şi 
să binecuvânteze. 

Bolile sunt uneltele diavolului şi Tatăl nostru Ceresc 
nu ar folosi asemenea lucruri ca să înveţe sau să corecteze 
pe cineva. Ci El foloseşte Cuvântul. Experienţele dureroase 
sunt orchestrate de cel rău; el loveşte oamenii cu boli şi cu 
durere, de cele mai multe ori, pentru a-i distrage de la a 
primi Evanghelia: „a căror minte necredincioasă a orbit-o 
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind 
lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui 
Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4). Aceasta nu înseamnă că 
diavolul este responsabil pentru toate bolile, dar el poate fi 
una dintre cauze.

Dar slavă lui Dumnezeu, care mereu pregăteşte 
mijloace pentru ca oamenii să fie mântuiţi. În Tit 2:11, Biblia 
spune: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire 
pentru toţi oamenii, a fost arătat.” Acel har este infinit. 
Mântuirea omului este ideea lui Dumnezeu. De aceea L-a 

Harul Său 
nemărginit!

Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe 
Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine 

şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El (Faptele apostolilor 10:38).

Sâmbătă, 14 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi 
pentru măreţul Tău har manifestat în Cristos Isus. Mă rog 
astăzi pentru cei pierduţi şi apăsaţi, ca Tu să trimiţi lucrători 
în calea lor, care să le vestească adevărul Evangheliei. Mă 
rog ca ochii înţelegerii lor să fie luminaţi şi, primind mesajul, 
să fie mântuiţi, în Numele lui Isus. Amin. 

Judecători 17-18
Luca 14:1-24

Romani 5:8; 3 Ioan 1:2; Efeseni 1:18-19

trimis El pe Isus ca să fie Căpetenia Mântuirii noastre şi jertfa 
de ispăşire pentru păcatele noastre. Dumnezeu vrea ca toţi 
oamenii să fie mântuiţi. El are îngeri speciali, pregătiţi pentru 
a transforma orice situaţii, chiar şi cele orchestrate de cel 
rău, în tot atâtea prilejuri de a primi Evanghelia. Evrei 1:14 
ne sugerează acest lucru: „Nu sunt oare (îngerii) toţi duhuri 
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor 
moşteni mântuirea?”  

Mulţi au primit mântuirea în situaţii foarte dificile; 
datorită activităţilor angelice şi a planului lui Dumnezeu, 
„care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la 
cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:4).

Psalmii 100-102
Romani 9:17-33



Această carte îţi înflăcărează duhul la rugăciune!

S.O. Marea Britanie

Această carte te face să te rogi, să te rogi şi iar să te 
rogi… şi te învaţă cum să faci acest lucru cu eficienţă!

M. K. Nigeria

Odată ce începi această carte, nu vei putea s-o mai laşi 
din mână; este o uimitoare capodoperă!

T. L. Africa de Sud

Învaţă cum să devii mai roditor în umblarea ta cu Domnul 
printr-o părtăşie eficientă cu El.

Pentru comenzi, vă rugăm sunaţi la:
UK: +44 (0) 1303 270970; NIG: +2347030000927-8
SA: +27113260971

Email: loveworldbooks@believersloveworld.org

Sincronizează-te cu Dumnezeu şi navighează 
zilnic prin viaţă cu succes. Cunoscutul autor, 
pastorul Chris Oyakhilome, lansează această 
transformatoare carte despre rugăciune care 
îţi va repoziţiona viaţa pentru lucrări şi mai 

mari.

Cum să te rogi 
eficient

Volumul 1
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Pentru făptura nouă în Cristos, nimic nu este 
imposibil. Poţi să schimbi circumstanţele şi mediul 

înconjurător din viaţa ta, aşa încât acestea să se conformeze 
voii lui Dumnezeu pentru tine. Sunt unii care cred că este 
imposibil să trăiască biruitori, domnind în viaţă (Romani 5:17) 
şi câştigând în fiecare zi, dar aceasta este viaţa din belşug pe 
care ne-a adus-o Isus (Ioan 10:10). 

Dacă experienţa ta actuală nu corespunde cu ceea ce 
învaţă Cuvântul, poţi declanşa o schimbare. Primul lucru pe 
care trebuie să-l faci este să te imaginezi trăind în realitatea a 
ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre tine. Contemplă 
nivelul de succes şi de victorie pe care vrei să-l obţii şi 
imaginează-te funcţionând la acel nivel. Când circumstanţele 
par să contrazică ceea ce tu vezi în duhul tău, focalizează-
ţi mintea pe adevărata perspectivă şi declară Cuvântul lui 
Dumnezeu cu privire la tine şi la acea situaţie. 

Ai încredere în Cuvânt şi îndrăzneşte să ai visuri măreţe. 
Imaginează-ţi modul în care vrei să se desfăşoare viaţa ta în 
ceea ce priveşte serviciul, afacerea, cazarea, transportul, 
hainele, comunicarea; toate detaliile vieţii tale. Imaginează-
ţi-le într-un mod extraordinar pe fiecare în parte, aliniate 
la Cuvântul Domnului şi apoi porunceşte-le să ia fiinţă. Ai 
putea întreba: „Chiar aşa simplu este?” Bineînţeles! Tu îţi 
poţi modela viaţa la nivelul la care te vrea Dumnezeu prin 
puterea imaginaţiei pe care Domnul a pus-o în tine şi rostind 
cu credinţă Cuvântul Său. 

Modelează-ţi 
viaţa de biruinţă!

„Din pricina puţinei voastre credinţe,” le-a zis Isus. 
„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 

un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: 
«Mută-te de aici acolo» şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu 

neputinţă” (Matei 17:20).

Duminică, 15 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău, care este o candelă sub picioarele mele şi o lumină 
pe cărarea mea. Refuz să fiu tulburat sau îngrijorat de 
circumstanţe, deoarece rostind Cuvântul Tău pot răsturna 
situaţiile negative şi pot să-mi modelez viaţa la nivelul de 
victorie şi de împlinire la care mă vrei Tu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Judecători 19-21
Luca 14:25-15:10

Iosua 1:8; Marcu 11:23

În timpul unui program „Noaptea de binecuvântare,” 
din Marea Britanie, pastorul Chris a predicat pe tema „Puterea 
gândurilor”; un mesaj plin de lumină. Puteţi comanda un 
exemplar la www.christembassyonlinestore.org. 

Psalmii 103-104
Romani 10:1-15
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Credinţa este activă, nu pasivă. Este acţiunea ta 
ca răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu ajuns în 

duhul tău. Aşadar, atunci când spui că ai credinţă, trebuie 
să acţionezi pe baza Cuvântului, deoarece credinţa fără o 
acţiune corespunzătoare este moartă. Este ca şi cum, după 
ce te-ai rugat, să spui: „cred că am primit,” însă apoi să pleci 
descurajat, arătând de fapt prin acţiunea ta că nu ai primit 
nimic. Atunci când primeşti de la Dumnezeu, trebuie să 
acţionezi ca atare. Isus a spus: „…cereţi, şi veţi căpăta…” 
(Ioan 16:24). Înseamnă să ceri şi să crezi că ai şi primit (Marcu 
11:24), iar dacă ai şi primit, trebuie să şi arăţi prin fapte.

Atunci când acţionezi pe baza credinţei, s-ar putea să 
pari ridicol la început, dar dacă nu acţionezi deloc pe baza 
credinţei, atunci eşti ridicol de-a binelea. Orbul Bartimeu a 
strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine.” Toţi au încercat 
să îl facă să tacă, dar el nu a renunţat, ci a strigat şi mai tare, 
până când strigătul lui de credinţă I-a atras atenţia Domnului 
şi l-a vindecat (Luca 18:40-43). Uluitor este faptul că în 
versetul patruzeci şi trei, aceiaşi oameni care au încercat să 
îl oprească, s-au bucurat şi L-au slăvit pe Dumnezeu atunci 
când au văzut miracolul: „…Tot norodul, când a văzut cele 
întâmplate, I-a dat laudă lui Dumnezeu.” Nimeni nu rămâne 
vreodată de ruşine din pricina credinţei.

Îmi amintesc de o întâmplare petrecută cu mulţi ani 
în urmă când am mers la o conferinţă. În timpul întâlnirii, am 
cerut ca toţi cei ce nu pot umbla să fie aduşi în faţă pentru a 
mă ruga pentru ei. O doamnă în vârstă, care era oarbă, şi-a 
ridicat bastonul şi a început să strige: „Isuse, deschide-mi 
ochii.”

Se merită să 
acţionezi pe baza 

credinţei

După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa 
fără fapte este moartă (Iacov 2:26).

Luni, 16 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Credinţa mea este tot mai eficientă, producând 
rezultate şi triumfând asupra circumstanţelor pe măsură ce 
acţionez şi astăzi pe baza ei! Umblu în victorie, stăpânire şi 
putere, pentru că trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu; 
Cuvântul Său locuieşte din plin în inima mea, edificându-
mi puternic credinţa. Astfel sunt poziţionat pentru viaţa 
triumfătoare în Cristos, binecuvântat să fie Domnul!

Rut 1-4
Luca 15:11-32

Iacov 2:20-26

Atunci am spus: „Nu, i-am chemat numai pe cei ce 
nu pot să umble,” dar ea nu s-a clintit. A continuat să strige: 
„Isuse, deschide-mi ochii,” folosindu-şi bastonul pentru 
a-şi face loc în faţă. Chiar dacă cei din jur au încercat să o 
oprească, exact ca şi orbul Bartimeu, ea striga din ce în ce mai 
tare. În seara aceea i s-au deschis ochii şi a început să vadă!

S-ar putea să fii ridiculizat pentru faptul că acţionezi 
prin credinţă, dar este doar temporar; aşteaptă până când 
obţii ceea ce ceri. Slava Domnului şi bucuria minunii vor 
copleşi ridicolul cu totul. O altă doamnă, care a ajuns la una 
dintre slujbele noastre, a mers la unul dintre cei ce filmau şi 
i-a spus: „Înregistrează-mă acum pentru că atunci când voi 
ieşi, voi fi o altă persoană.” Deşi invalidă, era plină de credinţă 
şi într-adevăr, în timpul programului a fost atinsă de Domnul 
şi vindecată. Se merită să acţionezi pe baza credinţei.

Psalmii 105-106
Romani 10:16-11:9
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Instrucţiunile şi responsabilităţile pe care ţi le dă 
Dumnezeu nu sunt deloc împovărătoare. În 1 Ioan 

5:3 Biblia spune că poruncile Lui nu sunt grele. El niciodată nu 
îţi va cere să faci ceva ce este peste puterea ta de a înfăptui. 
Tot ceea ce îţi cere El este să te încrezi în Cuvântul Său şi 
să acţionezi pe baza credinţei. Atât de simplă este viaţa în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Nu trebuie să te zbaţi să obţii ceva.

Gândeşte-te: toate păcatele pe care le-ai comis 
vreodată au fost şterse automat prin sângele lui Cristos! 
Oricât de multe şi îngrozitoare erau, tot ce a trebuit să faci 
a fost să Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi să crezi 
în inima ta că Dumnezeu L-a înviat şi aşa ai devenit o făptură 
nouă (Romani 10:9; 2 Corinteni 5:17). Într-o clipă ai devenit 
neprihănit şi ai fost strămutat în libertatea slavei copiilor 
lui Dumnezeu (Romani 8:21). Acum tu ai autoritate asupra 
diavolului şi asupra cohortelor întunericului (Luca 10:19). 
Slavă lui Dumnezeu!

Dacă a fost atât de simplu pentru tine să primeşti 
mântuirea şi să capeţi viaţa veşnică în duhul tău, atunci 
trebuie să fii de acord că viaţa în Împărăţie este la fel. Tot 
ceea ce trebuie să faci este să primeşti şi să îţi însuşeşti toate 
binecuvântările minunate ale mântuirii: întregire, ocrotire, 
sănătate, pace, eliberare, siguranţă, protecţie, victorie şi 
belşug! Toate acestea şi multe altele sunt incluse în pachetul 
mântuirii!

Cuvântul „Domn” nu înseamnă numai Stăpân, ci şi Cel 
ce ne asigura pâinea, ne protejează şi ne poartă de grijă. Deci 
atunci când declari că Isus este Domnul vieţii tale, de fapt 

Trăieşte 
fără stres 

Luaţi jugul Meu asupra voastră... Căci jugul Meu este 
bun şi sarcina Mea este uşoară (Matei 11:29-30).

Marți, 17 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru bunătatea Ta, 
pentru că mă pot bucura de binecuvântările Tale şi de viaţa 
bună pe care mi-ai pus-o gratuit la dispoziţie în Cristos. Îmi 
las toate poverile la picioarele Tale şi aleg viaţa fără stres! Îţi 
mulţumesc că Te ocupi de familia mea, de sănătatea mea, 
de finanţele mele şi tot ceea ce are legătură cu mine. Astăzi 
trăiesc în bucurie deplină, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 1-2
Luca 16

Psalm 84:5; Proverbe 3:5

spui că El este Cel ce îţi asigură pâinea, este Apărătorul tău, 
este Cel ce îţi poartă de grijă şi are responsabilitatea vieţii 
tale. Este atât de simplu. Nu te gândi că este prea simplu să 
fie adevărat. Trăieşte fără stres astăzi şi întotdeauna.

Psalmii 107-108
Romani 11:10-24
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Unii spun că Isus este pentru creştini ceea ce alţi 
lideri sunt pentru diferite religii ale lumii, dar nu 

este adevărat. El este Dumnezeu. El este „Calea, Adevărul şi 
Viaţa!” El nu a venit să întemeieze o nouă religie, deoarece 
creştinismul nu este o religie. Doar El a putut fi jertfa perfectă 
pentru păcatele întregii lumi. Este greşit să se spună că este 
un mare lider religios, deoarece El este Însuşi Dumnezeu şi în 
nimeni altul nu este mântuire!

Observaţi că Fapte 4:12 nu spune: „Căci nu este 
sub cer nici un Nume dat creştinilor în care trebuie să fie 
mântuiţi,” ci spune „dat oamenilor.” Se referă la fiecare 
bărbat, femeie, băiat sau fată de pe faţa pământului. Isus este 
singura speranţă de mântuire. Cuvintele  Sale din Ioan 14:6 
subliniază clar acest lucru: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Dumnezeu răspunde numai atunci când te rogi în 
Numele lui Isus. Indiferent cât de mult se roagă cineva sau cât 
de „dedicat” pare, nu poate stabili o legătură de comunicare 
cu Tatăl decât prin Isus. Astfel, pentru lumea noastră marcată 
de atâta suferinţă şi moarte, Isus nu este una dintre căi; El 
este singura Cale. Indiferent de obârşie, de culoare, de etnie 
sau de actuala localizare geografică a cuiva, nu există decât o 
singură cale de mântuire. Dacă mărturiseşti domnia lui Isus 
peste viaţa ta şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9-10).

Singura speranţă 
de mântuire

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 

mântuiţi (Fapte 4:12).

Miercuri, 18 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Te laud astăzi pentru măreţia şi bunătatea 
Ta din viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru harul mântuirii pe 
care l-ai pus la dispoziţia tuturor. Fie ca Numele tău să fie 
veşnic glorificat, lăudat, adorat şi celebrat pe măsură ce tot 
mai mulţi oameni adoptă cunoştinţa mântuirii pe care o 
avem în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 3-7
Luca 17:1-19

Romani 10:9-10; Romani 1:16

Psalmii 109-110
Romani 11:25-12:4
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Există cărţi şi învăţături despre succes care au fost 
scrise fără perspectivă spirituală sau fundament 

scriptural. Din păcate, chiar şi unii creştini îşi petrec destul 
de mult timp meditând asupra acestor materiale în căutarea 
principiilor succesului, nepăsându-le să afle dacă aceşti autori 
au avut ei înşişi succes prin propriile reţete. Numai Cuvântul 
lui Dumnezeu te poate face un adevărat succes. 

Cunoştinţa sau înţelepciunea omenească nu te poate 
face un succes permanent în viaţă. Ai nevoie de Duhul Sfânt – 
Însuşi autorul vieţii – să te înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu 
cum să fii un succes în viaţă. În Psalmul 39:5, Biblia spune: 
„orice om este doar o suflare.” Înţelepciunea omenească 
şi experienţele altora nu sunt garanţii suficiente pentru a 
te face un succes. Va trebui să optezi pentru înţelepciunea 
lui Dumnezeu. În Proverbe 4:7  citim: „Iată începutul 
înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea.” Şi înţelepciunea 
este Cuvântul lui Dumnezeu.

Economiile lumii sunt astăzi în ruină, în ciuda 
strădaniilor celor mai buni economişti şi experţi în finanţe ai 
lumii. Toate teoriile şi premisele se prăbuşesc deoarece au 
fost fondate pe înţelepciune omenească. Dumnezeu ne-a dat 
Cuvântul Sau să ne înveţe cum să trăim o viaţă vibrantă, plină 
de bucurie, de succes şi de belşug aici pe pământ! Numai 
dacă Îl urmezi pe Domnul şi trăieşti prin Cuvântul Lui, vei fi un 
succes şi nu vei avea nici o teamă de ziua de mâine!

Iosua 1:8 dezvăluie reţeta testată şi garantată a lui 
Dumnezeu pentru un succes neîntrerupt: „Cartea aceasta a 
Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi 
noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci 

Temelia 
adevăratului 

succes

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care 
a fost pusă şi care este Isus Cristos (1 Corinteni 3:11).

Joi, 19 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Viaţa mea este zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
temelia sigură pentru succes. Chiar şi atunci când furtunile 
vieţii se ridică împotriva mea, eu tot nu mă clatin, pentru 
că stau în siguranţă în Cuvânt, conştient fiind că Cel ce este 
mai mare locuieşte în mine. Creşterea succesului meu nu se 
va sfârşi pentru că am făcut din Cuvânt locuinţa şi meditaţia 
mea! Binecuvântat să fie Numele Domnului!

1 Samuel 8-10
Luca 17:20-18:14

2 Petru 1:3; 1 Timotei 4:15

vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu 
înţelepciune” (În versiunea King James – „vei avea succes”). 
Dumnezeu ţi-a dat deja tot ceea ce ai putea avea vreodată 
nevoie pentru o viaţă de succes; dar toate sunt cuprinse în 
Cuvânt. Aşadar strânge Cuvântul în duhul tău. Este singura 
fundaţie sigură pentru o viaţă de succes, de victorie şi de 
belşug. 

Psalm 111-114
Romani 12:5-21
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În Efeseni 1:3, Biblia ne spune că Dumnezeu 
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 

duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos Isus. Aceste 
binecuvântări ne sunt descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Apostolul Pavel se referă la aceste binecuvântări ca fiind 
dăruite în mod gratuit de către Dumnezeu (1 Corinteni 2:12). 
Acestea sunt spirituale, fizice şi materiale. Fiind născut din 
nou, ai devenit sămânţa lui Avraam: „Şi, dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă” (Galateni 3:29).

Tu ai fost binecuvântat împreună cu Avraam cel 
credincios (Galateni 3:9); nu există binecuvântare de la 
Dumnezeu care să nu fie deja a ta în Cristos Isus. Cu toate 
acestea, trebuie mai întâi să vezi binecuvântările prin ochii 
credinţei şi apoi să intri în posesia lor în duhul tău, ca să ajungi 
să te bucuri de ele în domeniul fizic (Marcu 11:24). Cuvântul 
lui Dumnezeu este spiritual şi este făcut pentru duhul uman. 
Cuvântul conferă credinţă duhului tău. Nimeni nu poate 
descrie din punct de vedere omenesc felul în care Cuvântul 
produce credinţa! Este vorba despre o chimie spirituală; 
o reacţie a duhului la Cuvântul lui Dumnezeu care produce 
rezultate incontestabile.

Credinţa vine prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 
10:17) şi pe măsură ce auzi Cuvântul, acesta produce o 
imagine a dorinţelor tale; o conceptualizare a posibilităţilor. 
În astfel de momente, este important să pricepi ceea ce vezi. 
Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite (Evrei 11:1). 

Priveşte şi 
primeşte

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, 
Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.” Şi 

Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra 
Cuvântului Meu ca să-l împlinesc” (Ieremia 1:11-12).

Vineri, 20 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru toate binecuvântările 
pe care mi le-ai dat în Cristos Isus; Îţi mulţumesc că îmi 
deschizi ochii să le recunosc şi să intru în posesia lor prin 
credinţă! Astăzi umblu în sănătate divină, în promovare şi în 
belşug, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 11-13
Luca 18:15-43

Geneza 13:15; 2 Corinteni 3:18

Acea speranţă este imaginea dorinţei tale şi va ajunge la tine 
prin Cuvânt. Atunci când percepi această vizualizare cu ochii 
credinţei iar tu accepţi, mărturiseşti şi confirmi realitatea 
a ceea ce ai văzut, devine ceva stabilit. Dacă ai nevoie de 
vindecare, de o mărire a finanţelor, sau de orice altceva, 
trebuie ca mai întâi să le vezi şi să le primeşti din Cuvânt 
în duhul tău. În acest mod primeşti toate binecuvântările 
menţionate în Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine.

Psalmii 115-118
Romani 13:1-14
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În viaţă, toţi oamenii caută să fie împliniţi şi plini de 
bucurie. Unii încearcă să-şi găsească împlinirea în 

slujbă, în familie, în posesiuni sau în prieteni. Alţii trăiesc în 
dependenţa faţă de părerile altora despre ei. Atunci când 
ceilalţi spun ceva frumos sau fac un gest drăguţ pentru ei, 
sunt fericiţi; dar la cel mai mic semn de respingere, devin 
plini de resentimente, antipatici şi frustraţi. Să nu îţi trăieşti 
niciodată viaţa astfel. Bucuria ta trebuie să fie independentă 
de circumstanţele şi opiniile altora despre tine.

În Iacov 1:2, Biblia spune: „să priviţi ca o mare bucurie 
când treceţi prin felurite încercări.” Domnul Isus şi apostolii 
au îndurat persecuţii severe şi respingere şi totuşi au rămas 
neclintiţi în hotărârea lor de a împlini visul lui Dumnezeu. 
Chiar şi după ce apostolii au fost ridiculizaţi în mod public 
şi bătuţi pentru predicarea Evangheliei, Biblia spune că 
s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru 
Numele Lui (Fapte 5:40-41). Aceea nu era o bucurie obişnuită, 
ci era bucuria Domnului în duhul lor. Dacă te simţi vreodată 
descurajat, abătut sau respins, tot ceea ce trebuie să faci este 
să activezi bucuria Domnului din interiorul tău şi vei fi întărit. 
Nu trebuie să aştepţi ceva sau pe cineva care să îţi aducă 
bucurie; activează bucuria din interior.

Să nu fii niciodată nemulţumit sau nefericit din cauza 
circumstanţelor sau a tratamentului la care ai fost supus! Tu 
eşti mai mult decât biruitor; aşadar nici o dificultate nu te 
poate copleşi. Atunci când vine necazul, râzi şi spune şi tu 
ca Pavel: „niciunul din aceste lucruri nu mă clinteşte” (Fapte 
20:24, versiunea King James), pentru că eşti maim ult decât 

Bucuria 
Domnului în 

duhul tău

V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să 
rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină 

(Ioan 15:11).

Sâmbătă, 21 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Bucuria Domnului este tăria mea şi astăzi, pentru că 
El mi-a umplut viaţa cu bunătatea Sa. Refuz să fiu tulburat, 
pentru că am aruncat toate poverile mele asupra Domnului, 
care mă păzeşte şi îmi poartă de grijă! Amin.

1 Samuel 14-15
Luca 19:1-27

Psalm 16:11; Ioan 14:27

biruitor. Dumnezeu ţi-a dăruit bucuria din Duhul Sfânt care nu 
depinde de situaţiile înconjurătoare, ci ţâşneşte din duhul tău 
ca nişte izvoare de apă vie. Biblia spune: „Veţi scoate apă cu 
bucurie din izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3). Aşadar trăieşte 
fiecare zi cu această bucurie deplină.

Psalmul 119:1-64
Romani 14:1-11
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Revelaţia pe care o ai despre caracterul lui 
Dumnezeu va determina în primul rând cât de mult 

vei funcţiona în adevărul şi în slava Lui. În Vechiul Testament, 
Dumnezeu Şi-a revelat caracterul Său copiilor lui Israel în mod 
progresiv. Lui Avraam, Isaac şi Iacov, El li S-a descoperit că „El-
Shadai,” ceea ce înseamnă „Dumnezeu Atotputernic.” Aşadar 
ei au funcţionat în sfera acestei revelaţii. Mai târziu, atunci 
când S-a întâlnit cu Moise, Dumnezeu a spus: „Eu M-am 
arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel 
Atotputernic (El-Shadai); dar n-am fost cunoscut de el sub 
Numele Meu ca «Domnul» (IEHOVA)” (Exod 6:3).

Moise a avut o revelaţie mai înaltă a lui Dumnezeu, 
diferită de cea a lui Avraam, Isaac şi Iacov. Cu alte ocazii, când 
el sau copiii lui Israel au călătorit prin pustiu, Dumnezeu S-a 
revelat ca „Iehova Rafa” – Domnul Vindecătorul tău (Exod 
15:26), apoi ca „Iehova Nisi” – Domnul Steagul nostru (Exod 
17:15) etc. Domnul i-a dus prin aceste etape ale revelaţiei 
pentru a putea fi capabili să funcţioneze într-o slavă din ce în 
ce mai mare. 

Apoi a venit Isus. În Matei 1:23, când S-a născut 
Isus, Dumnezeu S-a revelat Israelului ca „Emanuel” ceea 
ce înseamnă „Dumnezeu cu noi!” În Cristos, Dumnezeu S-a 
făcut trup şi a locuit printre oameni şi ei au privit slava Lui 
(Ioan 1:14). Cu toate acestea, oricât de frumoase sunt aceste 
revelaţii ale caracterului Său, ele nu cuprind decât o imagine 
restrânsă a ceea ce este El pentru Trupul lui Cristos. Prin 
Duhul Sfânt, Dumnezeu locuieşte acum în tine. Nu mai este 
„Emanuel” (Dumnezeu cu noi), ci „Dumnezeu în noi.”

Adevărul de 
astăzi – Cristos 

în tine!

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

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

Duminică, 22 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta în viaţa 
mea, făcându-mă astfel templul Tău cel viu! Eu port în mine 
prezenţa Ta cea veşnică oriunde merg pentru a avea impact 
în lumea mea şi răspândesc mireasma cunoştinţei Tale în 
orice loc, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 16-17
Luca 19:28-48

Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:17

Aceasta citim în versetul nostru de deschidere: „Cristos 
în voi, nădejdea slavei.” Acesta este adevărul din ziua de azi. 
Dacă L-ai primit pe Duhul Sfânt, acum Dumnezeu locuieşte 
în tine. Ai devenit cartierul general al operaţiunilor Sale! Prin 
tine, El dirijează acum viaţa, harul şi mântuirea către o lume 
marcată de atâta durere şi moarte! 

Psalmul 119:65-128
Romani 14:12-23
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Cartea 2 Împăraţi ne relatează viaţa marelui profet 
Ilie şi modul în care a fost luat la cer într-un car de 

foc. Dar înainte de acest lucru, Elisei, unul dintre profeţii care 
i-au slujit, l-a rugat fierbinte: „Te rog, să vină peste mine o 
îndoită măsură din duhul tău!” (2 Împăraţi 2:9). Astăzi sunt 
creştini care preiau replica lui Elisei şi se roagă şi ei ca Domnul 
să le acorde „o îndoită măsură” de ungere. Aceasta este o 
rugăciune incorectă. Făptura nouă nu cere o îndoită măsură 
de ungere, pentru că ea o are pe toată! Atunci când ai fost 
născut din nou şi Duhul Sfânt a intrat în viaţa ta, nu a venit 
gradat sau pe fragmente ci a venit să locuiască în tine în toată 
plinătatea.

Ceea ce a vrut să spună Elisei prin „îndoită măsură” 
se înţelege din instrucţiunile transmise poporului evreu 
de Moise cu privire la drepturile primilor născuţi: „…să 
recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte 
şi să-i dea o parte îndoită din averea lui; căci fiul acesta este 
cel dintâi rod al puterii lui şi lui i se cuvine dreptul de întâi 
născut” (Deuteronom 21:17). Aceasta însemna, de exemplu, 
că dacă un bărbat avea şase fii, trebuia să îşi împartă averea 
în şapte părţi pentru ca primul născut să primească parte 
dublă, ca drept de întâi născut, iar ceilalţi cinci să primească 
doar câte o parte. 

Aceasta este ceea ce a cerut Elisei – dreptul de întâi 
născut. A vrut să îşi asume poziţia de lider printre ceilalţi 
profeţi din Israel, care la acea vreme erau sub tutela profetului 
Ilie. Şi din pricina discernământului spiritual, a obţinut acea 
postură şi a devenit profetul lider (2 Împăraţi 2:1-25). Unii 

Noi am primit 
din plinătatea Sa

Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte 
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă 

Duhul cu măsură (Ioan 3:34).

Luni, 23 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Duhului 
Sfânt pe care l-am primit în toată plinătatea. Declar astăzi 
că Duhul Sfânt lucrează pe deplin în mine şi pe măsură ce 
activez ungerea şi puterea Sa, pot să schimb circumstanţele 
şi să am impact în viaţa celor din jurul meu, în Numele lui 
Isus. Amin.

1 Samuel 18-19
Luca 20:1-19

Ioan 20:21; Efeseni 5:18-20

spun că Elisei a dorit dublu din ceea ce avea Ilie; dar acest 
lucru nu se putea întâmpla, deoarece ar fi însemnat că Elisei 
îi cerea lui Ilie ceea ce acesta nu avea.

Tu nu trebuie să Îi ceri lui Dumnezeu o îndoită măsură 
din Duhul Sfânt, pentru că Biblia spune: „Şi noi toţi am primit 
din plinătatea Lui şi har după har” (Ioan 1:16). Isus a avut 
Duhul fără măsură, deoarece era trimis de Tatăl (Ioan 3:34), 
iar El a spus: „cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 
Eu pe voi” (Ioan 20:21). Astfel, tot ceea ce trebuie să faci este 
să te umpli cu Duhul până la revărsare aşa cum ne îndeamnă 
şi Apostolul Pavel în Efeseni 5:18-19.

Psalm 119:129-176
Romani 15:1-9
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Vorbind despre semnele sfârşitului în Luca 21:26, 
Isus a explicat: „oamenii îşi vor da sufletul de 

groază (oamenii vor fi atât de înspăimântaţi încât se vor 
prăbuşi), în aşteptarea (din pricina) lucrurilor care se vor 
întâmpla pe pământ…” (CEV - Versiunea în Limba Engleză 
Contemporană, n.tr.). Evenimentele pe care le vedem în lume 
astăzi sunt indicii ale întunericului adânc care a învăluit lumea: 
colapsul economic, epidemii, războaie, dezastre naturale şi 
terorism. Acestea şi multe altele au avut un impact negativ 
asupra multora şi naţiuni întregi au ajuns în stare de faliment.

Chiar dacă Scriptura declară că vor veni vremuri 
ameninţătoare pe pământ, celui ce crede în Cristos i se 
porunceşte să nu se înspăimânte: „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). Refuză să te 
tulburi din pricina bolilor care afectează lumea de azi, pentru 
că tu nu eşti din această lume! Dumnezeu te-a pus deoparte 
şi ţi-a dăruit o viaţă ce este dincolo de această lume.

Dacă pur şi simplu trăieşti după principiile lui Dumnezeu 
aflate în Cuvântul Său, vei trăi mai mult decât biruitor peste 
orice boală, infirmitate, inflaţie şi peste toate celelalte 
influenţe negative. Aceasta este tot ce îţi cere El: să crezi şi 
să trăieşti după Cuvântul Său. Puterea Lui este întotdeauna 
disponibilă în Cuvânt şi atunci când crezi şi îţi manifeşti 
credinţa, acea putere este activată pentru a produce ceea ce 
promite. Aşadar, indiferent de magnitudinea necazurilor din 
jur, tu consideră-le o oportunitate de a străluci într-o lume 
întunecată.

Există speranţă 
pentru tine în 

Cristos

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

Marți, 24 Aprilie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cristos în mine este speranţa unei zile victorioase, 
dar şi a unui viitor excelent şi plin de succes, pentru că în El 
am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Viaţa mea este în siguranţă în El, 
Cel ce face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele 
meu! Slavă Domnului.

1 Samuel 20-22
Luca 20:20 -21:4

Marcu 5:36; Marcu 11:23

Iov 22:29 spune: „Când oamenii sunt doborâţi, atunci 
vei spune: Va fi înălţare” (Versiunea Fidela). Există ridicare 
pentru tine în Cristos, aşadar bucură-te, căci Cristos în tine 
e nădejdea slavei. Când viaţa pare întunecată şi lucrurile par 
imposibile şi dificile, ridică-ţi capul şi declară: „Cristos în mine 
este nădejdea victoriei mele în această situaţie!”

Psalmii 120-124
Romani 15:10-19
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Cineva a întrebat odată: „Sunt născut din nou, 
dar sunt întotdeauna atras de păcat. Acest lucru 

înseamnă că nu sunt de fapt născut din nou?” Faptul că ai făcut 
ceva greşit fiind născut din nou, nu înseamnă că nu mai eşti 
creştin. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe 
de orice nelegiuire.” Trebuie să înţelegi ceva foarte important 
şi anume ca acest verset nu se referă la cei necreştini ci la 
creştini. Citeşte şi 1 Ioan 2:1-2: „Copilaşilor, vă scriu aceste 
lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem 
la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. El este 
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre…”  

Ne spune că este posibil să greşeşti sau să cazi în 
păcat, dar sublinierea pe care o face Duhul Sfânt este că 
poţi primi iertare şi să trăieşti fiind conştient că păcatul nu 
mai domneşte asupra ta. Faptul că ai făcut ceva greşit nu 
înseamnă că ţi-ai pierdut mântuirea; primeşte iertarea şi 
trăieşte pentru Domnul. Efeseni 2:8-9 spune: „Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; 
ci este darul lui Dumnezeu: Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni.” Ai fost născut din nou prin credinţă atunci când ai 
crezut în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi şi 
ai mărturisit cu gura ta ca El este Domnul vieţii tale. Nu a avut 
nici o legătură cu sentimentele tale. 2 Corinteni 5:7 spune: 
„pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” Înseamnă 
că umbli nu prin percepţie senzorială, ci prin Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Evrei 4:16 spune: „Să ne apropiem, dar, cu deplină 
încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să 

Primeşte iertare 
şi mergi mai 

departe

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru 
că nu sunteţi sub Lege, ci sub har (Romani 6:14).

Miercuri, 25 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău, pentru 
dragostea şi mila Ta faţă de mine. Sunt întărit astăzi în 
umblarea mea de credinţă, ştiind că nimic nu mă poate 
despărţi de marea Ta iubire şi bunătate care mă îndeamnă 
la o viaţă de neprihănire, în Numele lui Isus. Amin. 
 

1 Samuel 23-25
Luca 21:5-38

2 Corinteni 5:21; Evrei 5:13-14

găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Iată 
ce trebuie să faci în calitate de creştin atunci când ai păcătuit 
şi ai nevoie de îndurare: nu trebuie să te blochezi în auto-
condamnare, ci, cu smerenie şi cu încredere în Dumnezeu, 
reia legătura cu El, mărturiseşte-ţi greşelile şi cere-I iertare. 
Odată ce ai făcut asta, primeşte iertarea izvorâtă din jertfa Lui 
şi mergi mai departe în umblarea ta de credinţă. 

Psalmii 125-129
Romani 15:20-33
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Cel mai important lucru în viaţă este să descoperi 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi să-l 

împlineşti. Viaţa stă în câştiguri materiale. Dacă ai fi fost 
singurul proprietar al tuturor lucrurilor din lume, tot nu ar 
exista nimic să se compare cu valoarea sufletului tău. Isus a 
spus: „…căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” (Luca 
12:15). Motivul primordial al existenţei nu este de a strânge 
avere sau de a deveni faimos. Atunci s-ar putea să întrebi: 
„Pentru ce trăiesc?”

Există două motive principale pentru care trăieşti. 
Primul constă în faptul că Dumnezeu vrea să înveţi Cuvântul 
Său şi să înţelegi cum funcţionează Împărăţia Lui ca să 
funcţionezi într-un mod eficient în lume. El doreşte ca tu să 
domneşti peste circumstanţe în această viaţă (Romani 5:17) 
pentru a putea fi un uriaş şi un campion în veşnicie, stăpânind 
peste naţiuni: „Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la 
sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri” 
(Apocalipsa 2:26).

În al doilea rând, El doreşte ca tu să fii un martor al 
realităţii Împărăţiei şi o mărturie a mântuirii Sale. Isus ne-a 
dat o însărcinare: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Trebuie să declari 
faptul că Isus a adus mântuire întregii lumi. Sunt oameni care 
s-ar putea să audă mesajul Evangheliei doar prin tine; cei din 
sfera ta de contact şi dincolo de ea.

2 Corinteni 3:6 spune: „care ne-a şi făcut în stare să 
fim slujitori ai unui legământ nou.” Domnul te-a chemat 

Valoarea 
vieţii tale

Şi ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi 
pierde sufletul? (Marcu 8:36).

Joi, 26 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mi-ai făcut viaţa frumoasă, glorioasă şi 
interesantă şi Te laud pentru acest lucru! Îţi mulţumesc că 
m-ai împuternicit să fiu un slujitor al Evangheliei şi că mi-ai 
dat înţelepciunea de a-i învăţa pe cei din jurul meu despre 
Împărăţia vieţii! Cresc în harul şi în cunoştinţa Cuvântului 
Tău, care mă abilitează să trăiesc viaţa veşnică încă de aici 
de pe pământ şi să văd că Evanghelia se răspândeşte şi în 
alte regiuni, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 26-28
Luca 22:1-38

Evrei 6:5; 1 Petru 4:13

şi te-a împuternicit să fii un slujitor; ai fost ales şi trimis să 
răspândeşti mesajul Evangheliei. Acestea sunt scopurile 
principale ale vieţii tale; aşadar, canalizează-ţi toate eforturile 
şi râvna în fiecare zi în aceste direcţii, fiind sigur că îndeplineşti 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

Psalmii 130-134
Romani 16:1-11
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Timpul testează credinţa. Cu uşurinţă poţi spune 
dacă cineva umblă în credinţă sau în necredinţă 

când este presat de timp. Atunci când presiunea creşte după 
ce un proces este încă aşteptat să producă rezultatul dorit 
şi începi să te clatini, întrebându-te dacă L-ai auzit corect pe 
Dumnezeu sau nu, aceea este necredinţă, nu credinţă. 

Mulţi oameni umblă în necredinţă în fiecare zi fără 
ca măcar să îşi dea seama, pentru că nu înţeleg de fapt ce 
înseamnă să fii necredincios. A fi necredincios înseamnă 
a pune la îndoială veridicitatea şi integritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Credinţa, pe de altă parte, nu se îndoieşte, 
indiferent de circumstanţe; este deplin convinsă că ceea ce a 
spus Dumnezeu este realitatea absolută.

Acolo unde necredinţa începe să se frământe din 
pricina unei întârzieri, credinţa rămâne nezdruncinată, fiind 
convinsă că ceea ce a spus Dumnezeu se va împlini. În Marcu 
11:23, Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun că, dacă îi 
va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în 
mare» şi dacă NU SE VA ÎNDOI în inima lui, ci va crede că 
ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” Nu este treaba ta 
să te întrebi cum se va arunca muntele în mare după ce i-ai 
poruncit. Tu trebuie să te concentrezi pe rezultat şi să refuzi 

Nu pune 
Cuvântul la 

îndoială!

Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la 
trupul său care era îmbătrânit – avea aproape o sută 

de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă 
copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin 
necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui 

Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate 
să şi împlinească (Romani 4:19-21).

Vineri, 27 Aprilie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru infailibilitatea 
Cuvântului Tău şi pentru puterea sa triumfătoare în viaţa 
mea! Am încredere în abilitatea Cuvântului Tău de a mă 
întări şi de a mă modela ca să devin tot ceea ce m-ai destinat 
să fiu, în Numele lui Isus. Amin.

1 Samuel 29-31
Luca 22:39-65

Iacov 1:6; Evrei 3:12; Romani 11:20

să te clatini; fii pe deplin convins că mărturia ta de credinţă 
va produce rezultatele dorite: „şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4).

Psalmii 135-136
Romani 16:12-27
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O doamnă a dat naştere unui copil orb şi a început să 
strige: „Doamne, ce a făcut acest copil nevinovat 

ca să se nască orb? Of, Doamne, de ce ai făcut asta?” Din 
ignoranţă Îl făcea pe Dumnezeu responsabil de o asemenea 
nenorocire. Mulţi oameni, din pricina ignoranţei Îi atribuie lui 
Dumnezeu orice necaz. Este total greşit! Dumnezeu nu este 
creatorul durerii, al bolii şi al suferinţei. El este vindecătorul 
şi restauratorul de inimi zdrobite, de vieţi frânte şi de relaţii 
eşuate.

Versetul nostru din deschidere ne descoperă 
caracterul lui Dumnezeu şi natura Sa de dragoste, bunătate 
şi compasiune, în contrast flagrant cu diavolul care asupreşte 
prin boală, greutăţi, durere şi sărăcie. Ni se spune că 
Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din 
Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindecă pe 
toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. 
Observaţi că nu Dumnezeu trimitea boala, ci Dumnezeu a fost 
Cel care L-a trimis pe Isus să îi vindece.

Cazul orbului Bartimeu susţine imediat acest lucru. 
Biblia spune că a fost născut orb. Nemulţumit de starea lui 
a strigat către Isus după ajutor, iar Domnul i-a redat vederea 
(Marcu 10:51-52). În acest caz, Bartimeu a fost născut orb 
şi Isus l-a vindecat, dovada clară că nu Dumnezeu a fost cel 
care a cauzat boala. Un caz similar a fost atunci când Isus şi 
ucenicii Săi au întâlnit un alt orb din naştere. Ucenicii L-au 
întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb?” (Ioan 9:2).

Boala nu este de 
la Dumnezeu!

Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe 
Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine 

şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El (Faptele Apostolilor 10:38).

Sâmbătă, 28 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, binecuvântat să fie Numele Tău în 
veci pentru lumina Ta care străluceşte cu putere în această 
lume întunecată, aducându-le vindecare, eliberare, ocrotire 
şi tărie celor apăsaţi şi chinuiţi, în Numele lui Isus. Amin.

2 Samuel 1-3
Luca 22:66-23:25

1 Ioan 3:8

Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici 
părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările 
lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui 
ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să 
lucreze.” Orbirea a fost lucrarea diavolului manifestată în 
viaţa acelui om, dar Isus a spus: „…ci s-a născut aşa, ca să 
se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie 
să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Ioan 9:3-4) şi apoi l-a 
vindecat.

E limpede că Dumnezeu este vindecătorul, în timp ce 
diavolul este asupritorul responsabil de boală, de infirmitate 
şi de sărăcia omenească! Însă mulţumiri să-I fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne-a dat puterea de a vindeca bolnavii, 
de a curăţa leproşii, de a învia morţii şi de a alunga dracii 
(Matei 10:8). Exact ca şi Isus (1 Ioan 4:17), trebuie să umbli 
să faci bine, să îi vindeci pe toţi cei apăsaţi de diavolul, căci 
Dumnezeu este cu tine.

Psalmii 137-138
1 Corinteni 1:1-9



Paştele marchează un timp de celebrare şi reflectare 
asupra semnificaţiei morţii, îngropării şi învierii lui 
Isus Cristos. Ca întotdeauna, în cadrul misiunii urbane 
InnerCity a organizaţiei Christ Embassy, sezonul festiv 
ne oferă o oportunitate unică de a vesti mesajul 
Evangheliei şi de a-i ajuta pe copiii defavorizaţi să 
înţeleagă adevărata semnificaţie a sărbătorii de Paşte.  

Fiesta de Paşte a misiunii urbane InnerCity este un 
program de celebrare special conceput să ajungă la 
„cei care n-au nimic pregătit” (Neemia 8:10) – adică la 
copiii străzii din mediul urban.   

În acest an, Fiesta de Paşte a Misiunii InnerCity 
promite să producă mult entuziasm prin tot felul de 
jocuri şi bineînţeles, aducând mâncare din belşug. Va 
fi o experienţă de neuitat a manifestării dragostei lui 
Dumnezeu.

Pentru a intra în parteneriat cu misiunea InnerCity pe 
acest proiect, sau pentru a organiza o Fiestă de Paşte 
în oraşul tău, în judeţul tău sau în ţara ta, te rugăm să 
apelezi următoarele numere de telefon:
+2347028241592, sau +23418146956

Email: info@theinnercitymission.org

Blackberry Pin: 28ED5BE

Sau vizitează-ne pe site-ul: 
www.theinnercitymission.org

Nu uita: Fiecare copil este copilul tău!!!

FIESTA DE PAŞTE A MISIUNII 
URBANE DIN 2012



NOTE
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Banii îţi preiau caracterul, amplificându-l şi reprezintă 
o adevărată unitate de măsură a lucrurilor cărora 

le eşti dedicat. Nimic altceva nu dezvăluie gândurile inimii sau 
caracterul aşa cum o fac banii. Ceea ce faci cu ei arată de fapt 
ce lucruri sunt cu adevărat importante pentru tine. 

Creştin fiind, „semănatul pentru Evanghelie” adică 
investirea banilor în evanghelizarea lumii ar trebui să fie cea 
mai mare prioritate a ta. Ar trebui să devii remarcabil în acest 
domeniu. Pe măsură ce dăruieşti cu credincioşie, Domnul îţi 
va multiplica finanţele şi îţi va mări capacitatea de a dărui şi 
mai mult. Luca 6:38 spune: „Daţi şi vi se va da; ba încă, vi 
se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care 
se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsura veţi măsura, cu 
aceea vi se va măsura.”

Atunci când dăruieşti în mod consecvent pentru Casa 
lui Dumnezeu, îngerii te vor conecta cu oameni din întreaga 
lume pentru a te binecuvânta. Dumnezeu te binecuvântează 
să fii o binecuvântare astfel încât capacitatea ta de a dărui 
pentru răspândirea Evangheliei să fie mereu în creştere: 
„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere 
de rău sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie îl iubeşte 
Dumnezeu.» Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, 
pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să 
prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:7-8).

Adevărata ta 
dedicare

Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi 
aruncau darurile în vistierie. A văzut şi o văduvă săracă, 
aruncând acolo doi bănuţi. Şi a zis: „Adevărat vă spun 

că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi 
ceilalţi; căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul 

lor; dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să 
trăiască” (Luca 21:1-4).

Duminică, 29 Aprilie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ocazia minunată de 
a fi un vestitor al Evangheliei lui Cristos pentru toţi cei din 
lumea mea! Mă bucur şi Te laud că m-ai socotit credincios, 
înrolându-mă ca un vrednic slujitor şi totodată finanţator 
al Evangheliei. Rămânând smerit, mă dedic cu totul acestei 
slujbe minunate a împăcării, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Samuel 4-6
Luca 23:26-49

2 Corinteni 9:6; 1 Corinteni 9:17

Întotdeauna să dăruieşti pentru răspândirea 
Evangheliei; caută ocazii de a face acest lucru. Va fi o 
demonstrare al adevăratei tale dedicări faţă de Dumnezeu şi 
va reflacta adevăratul caracter al inimii tale. Nu uita, cea mai 
mare dovadă de dragoste pentru Domnul este să îţi pese de 
ceea ce Îi pasă Lui: de sufletele oamenilor. Aşadar, participarea 
ta financiară la înaintarea Evangheliei să fie foarte clară şi să 
nu te opreşti, ci s-o duci la nivelul următor.

Psalmii 139-140
1 Corinteni 1:10-21
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A fi supus sau dedicat Cuvântului lui Dumnezeu nu 
este un efort parţial, ci ceva ce implică toată fiinţa 

ta. Cuvântul lui Dumnezeu necesită o atenţie concentrată şi 
deplină. Proverbe 4:20 spune: „Fiule, ia aminte la cuvintele 
mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!” Aceasta înseamnă 
să studiezi Cuvântul cu pasiune, ştiind că este hrana pentru 
duhul tău.

Acesta este unul dintre motivele pentru care nu poţi 
asculta Cuvântul cum asculţi un curs academic; nici nu poţi 
răsfoi Biblia ca pe un manual de istorie. Osea 6:3 spune: „Să-
L cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul;” apoi 
în 2 Timotei 2:15 citim: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui 
Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de 
ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 
Aceste versete vorbesc despre cercetarea Cuvântului cu 
ardoare, râvnindu-l mai mult decât mâncarea fizică, ceea 
ce Domnul reia şi în Matei 4:4: „Omul nu trăieşte numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”  

Aceasta înseamnă că în mod categoric poţi trăi prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul tău este hrănit de fiecare dată 
când intri în contact cu Cuvântul şi primeşti informaţii de 
ultimă oră din sala tronului lui Dumnezeu. În plus, eşti întărit, 
curăţit şi dobândeşti înţelepciune şi inspiraţie deosebită care 
te face o minune. 

Niciodată să nu fii superficial cu Cuvântul lui 
Dumnezeu! Când vine vremea să mergi la biserică, să ştii că 
este ceva serios, deoarece acolo primeşti învăţătură pentru 
viaţă din Cuvânt. Nu este nimeni care să asculte Cuvântul lui 
Dumnezeu în mod consecvent şi să sfârşească în eşec; este 

Nu trata 
Cuvântul cu 

superficialitate!

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

(1 Timotei 4:15).

Luni, 30 Aprilie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Experimentez victorie, sănătate şi belşug astăzi şi 
întotdeauna, pentru că trăiesc în Cuvânt, după Cuvânt şi prin 
Cuvânt! Cuvântul şi-a câştigat autoritatea asupra duhului 
meu şi asupra minţii mele, oferindu-mi un mod de gândire 
formidabil – gândirea celor neprihăniţi!

2 Samuel 7-8
Luca 23:50-24:12 

1 Petru 1:23; Fapte 20:32

imposibil! Poate că spui: „Nu este atât de important să asculţi 
Cuvântul lui Dumnezeu, ci să faci ceea ce spune!” Da, este 
adevărat; dar cei ce ascultă suficient de mult Cuvântul vor 
ajunge cu siguranţă să-l împlinească.

Dacă vei continua să asculţi mereu Cuvântul Domnului, 
acesta va deveni prisosul inimii care va domina gândirea ta şi 
va ieşi din gura ta: „…Căci din prisosul inimii vorbeşte gura” 
(Matei 12:34). Cuvântul din inima ta va ieşi pe gura ta şi 
inevitabil îţi va lua în stăpânire umblarea de zi cu zi!

Psalmii 141-142
1 Corinteni 1:22-31



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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



NOTE



NOTE



NOTE



MĂRTURII

„Un dar pentru adolescenţi”

„Sunt adolescent şi Rapsodia Realităţilor TeeVo este devoţionalul meu 
numărul 1. Înainte citeam tot felul de devoţionale. Dar acum, prin 
acest devoţional, viaţa mea spirituală a fost literalmente edificată. 
Vă mulţumesc, Pastor Chris şi Pastor Anita, pentru acest dar pentru 
adolescenţi… este pur şi simplu minunat.”  ̶   Goshen A., Canada

„O nouă mişcare!”

„Cuvântul lui Dumnezeu a câştigat supremaţia în viaţa mea. Mereu 
mi-am dorit ca oamenii să vină să-mi ceară Rapsodia Realităţilor. 
Însă anul acesta, spre uimirea mea, acest lucru a început să se 
întâmple cu viteza Duhului. Şi chiar înainte de a începe distribuirea 
propriu zisă a acestui înger mesager, colegele de la birou mi-l 
cereau deja. Una dintre ele a solicitat să devină şi ea parteneră în 
distribuirea devoţionalului. Îi mulţumesc Domnului pentru această 
nouă mişcare a Duhului Său în viaţa mea.”  ̶  Sasha M., Mexic

„O mai bună înţelegere a Cuvântului”

„M-am născut din nou în 1998, dar mult timp nu am înţeles 
semnificaţia acestui fapt, până când am intrat în contact cu Rapsodia 
Realităţilor. Acest devoţional mi-a desluşit pasajele biblice pe care 
nu le înţelesesem de mulţi ani. De la întâlnirea mea cu acest înger 
mesager, călătoria vieţii mele a devenit mult mai lină, pe măsură ce 
descopăr tot ce am şi tot ce sunt în Cristos. Vă mulţumesc, Pastor 
Chris şi Pastor Anita pentru că ne arătaţi cine suntem în Cristos.”  ̶  
Yenqi L., Japonia



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

ROMÂNIA:
Tel:+40-31-432-7000  
      +40-722-229992   


