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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 2013 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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În versetul de mai sus, apostolul Pavel nu se 
referea la toţi oamenii, ci la noi, cei din Biserică: 

„... preaiubiţi ai lui Dumnezeu... chemaţi să fiţi sfinţi...” 
(Romani 1:7). Observaţi Scriptura nu spune: „Dumnezeu 
a împărţit fiecăruia o măsură de credinţă,” ceea ce putea 
sugera că noi am primit măsuri diferite de credinţă. Ci 
Pavel a folosit articolul hotărât, pentru a arăta că există 
o singură măsură de credinţă, pe care toţi am primit-o 
la naşterea din nou, dar ceea ce faci tu cu aceasta este 
responsabilitatea ta. S-ar putea să pui întrebarea: „Dacă 
am deja credinţa necesară, de ce a spus Isus în Marcu 
11:22: «Aveţi credinţă în Dumnezeu»?” sau: „Aveţi 
credinţa lui Dumnezeu”? (versiunea LITV, Traducerea 
Literală a Bibliei, n.tr.).

Trebuie să înţelegi că în învăţăturile Sale despre 
credinţă consemnate în Evangheliile după Matei, Marcu 
şi Luca, Isus li s-a adresat unor oameni care nu erau 
născuţi din nou, ci se bazau mai mult pe simţuri în 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Însă în calitate de făptură 
nouă (2 Corinteni 5:17), tu eşti născut din nou prin 
Cuvânt (Iacov 1:18), cu credinţă în duhul tău (Romani 
10:10). Credinţa a venit la tine atunci când ai primit 
Evanghelia, în aceeaşi măsură în care ne-a fost dăruită 
fiecăruia dintre noi. Însă ceea ce trebuie tu să faci este 

Măsura credinţei

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre 
voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât 
se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, 
potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o 

Dumnezeu fiecăruia (Romani 12:3).

Vineri, 1 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care îmi dezvoltă credinţa atât prin auzire, cât şi prin şi 
aplicare în situaţiile cu care mă confrunt. Îţi mulţumesc 
pentru că mă ajuţi să îmi consolidez credinţa care 
biruieşte lumea şi care învinge în orice situaţie, în 
Numele lui Isus. Amin.

Exod 22-23
Matei 22:15-46

2 Corinteni 5:7; Evrei 11:1

să creşti în credinţă (Efeseni 4:13). Îţi poţi mări credinţa 
prin auzirea Cuvântului (Romani 10:17) şi prin exerciţiu, 
acţionând pe baza Scripturii. 

Arătând ce poţi să faci cu cea mai mică măsură 
de credinţă, Domnul Isus a spus: „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). Nu gândi despre 
credinţa ta că este prea mică pentru a produce efecte. 
Oricât de mică ţi-ai considera credinţa, ea poate muta 
munţi. Credinţa care a fost împărţită duhului tău atunci 
când te-ai născut din nou este suficient de puternică 
să facă imposibilul posibil. Foloseşte-o ca să produci 
schimbările care se impun în mediul tău de influenţă, 
după standardul Scripturii!

Geneza 32
Matei 11:21-30
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Puterea lui Dumnezeu de a mântui oamenii 
este în Evanghelia lui Cristos. Evanghelia 

înseamnă „Vestea Bună.” Ea mărturiseşte că Isus a venit 
pe pământ să îl scoată pe om din păcat şi nenorocire, 
pentru a-i oferi darul neprihănirii şi pentru a-l face una 
cu Sine. El a venit pentru a te face părtaş al naturii divine 
(2 Petru 1:4). Slavă lui Dumnezeu!

Tot ceea ce trebuie să facă un om pentru a avea 
parte de toate binecuvântările promise de Isus este să 
creadă în Evanghelie. Puterea Evangheliei funcţionează 
doar pentru aceia care cred. „Căci prin credinţa din 
inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu 
gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:10). De ce este 
atât de important să crezi? Pentru că acesta este modul 
în care duhul uman intră în contact cu Dumnezeu. Când 
un om crede Cuvântul care spune că Dumnezeu L-a 
înviat pe Isus dintre cei morţi şi mărturiseşte domnia lui 
Isus Cristos, el este automat făcut neprihănit în Cristos 
(Romani 5:1; Romani 10:9). 

În Tit 1:3, Biblia spune: „ci Şi-a descoperit 
Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care 
mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru.” Aceasta este responsabilitatea 
ta solemnă. Tu trebuie să faci puterea lui Dumnezeu 

Puterea 
Evangheliei

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi 
a grecului (Romani 1:16).

Sâmbătă, 2 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
Evanghelia lui Cristos prin care am fost făcut 
neprihănirea Ta în Cristos Isus. Pe măsură ce mă dedic 
predicării Evangheliei în mediul meu de influenţă, fie 
ca orice om care mă aude să primească mesajul cu 
bucurie şi fiecare inimă să se deschidă pentru a primi 
mântuirea pe care Fiul Tău a făcut-o disponibilă tuturor 
oamenilor, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 24-25
Matei 23

2 Timotei 1:8-10

cunoscută prin predicare. Exprimă-ţi credincioşia faţă 
de Domnul devotându-te predicării Evangheliei. 

În 1 Corinteni 9:16, apostolul Pavel este foarte 
tranşant cu privire la dedicarea sa faţă de Evanghelie: 
„Dacă vestesc Evanghelia, nu o fac pentru un câştig 
personal. Sunt constrâns să o fac şi osândit dacă nu o 
fac” (Versiunea Message a Bibliei). Dedică-te predicării 
Evangheliei chiar astăzi; aceasta este responsabilitatea 
primordială în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Geneza 33
Matei 12:1-9
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Eşti conştient că în tine sunt lucruri bune? 
Biblia spune: „Astfel încât părtăşia credinţei 

tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 
lucru bun care se află în voi, în Cristos Isus” (Filimon 
1:6, versiunea Fidela). Există lucruri bune în tine, 
lucruri plăcute, lucruri care produc bucurie, onoare şi 
excelenţă. Credinţa ta va deveni eficientă numai atunci 
când recunoşti acele lucruri bune care sunt în tine în 
Cristos Isus. 

Realităţile Împărăţiei noastre cereşti sunt activate 
prin recunoaştere şi proclamaţie. Recunoaşte şi 
proclamă că eşti ce spune Dumnezeu că eşti; că ai ce 
spune El că ai şi că poţi ce spune El că poţi. Recunoaşte 
că porţi această comoară într-un vas de lut; prin urmare, 
puterea nemaipomenită care lucrează în tine şi aduce 
propăşire în tot ceea ce faci, vine de la Dumnezeu: 
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, 
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la 
Dumnezeu, şi nu de la noi” (2 Corinteni 4:7).

Începe să descoperi lucrurile bune din tine şi să le 
proclami, deoarece creştinismul înseamnă să descoperi 
cine eşti şi să acţionezi ca atare. 

Descoperă 
comorile din tine

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; 
dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui 

(Matei 12:35). 

Duminică, 3 Februarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt plin de Duhul lui Dumnezeu care îmi dă 
înţelepciune şi descoperire în cunoaşterea Lui. Prin 
urmare, am un duh de excelenţă şi prisosesc în toate 
lucrurile, purtând în mine comorile bunătăţii şi harului 
Său dumnezeiesc. El mi-a luminat ochii inimii ca să 
înţeleg care este bogăţia slavei moştenirii lui Dumnezeu 
în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 26-27
Matei 24:1-35

Efeseni 1:17; Efeseni 1:3

Geneza 34
Matei 12:10-21
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Care este scopul lui Dumnezeu în instruirea şi 
edificarea Trupului lui Cristos? De ce vrea El să 

primim hrana şi creşterea corespunzătoare în aspectele 
duhovniceşti? Răspunsul ne este oferit în versetul 13 
al pasajului tematic: „Până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea 
de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.” 
Scopul Lui este să ne aducă la plinătatea lui Cristos – la 
cunoştinţa, înţelepciunea şi slava Sa. Biblia mai spune 
că prin cunoaşterea dragostei Lui care întrece orice 
pricepere vom ajunge să fim plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu (Efeseni 3:19). Ce scop măreţ!

Nu este de mirare faptul că Ioan a spus: „Şi noi 
toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har” (Ioan 
1:16). Te îndemn să îţi rezervi timp să meditezi la acest 
verset; este atât de puternic! El spune că din plinătatea 
Lui am primit har peste har. Aceasta înseamnă că noi am 
primit din plinătatea a tot ce are Dumnezeu în Cristos 
Isus. Nu doar în măsură, ci şi în calitate, precum şi în 
diversitatea potenţialului disponibil în El: puterea, slava 
şi înţelepciunea Lui! 

Plinătatea lui 
Cristos

Şi El i-a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru 

desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge 

toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii 

plinătăţii lui Cristos (Efeseni 4:11-13).

Luni, 4 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am primit din plinătatea abilităţii, 
înţelepciunii, cunoaşterii şi slavei Domnului. M-am 
născut din nou să domnesc în viaţă prin Isus Cristos, 
pentru că am primit în toată plinătatea harul şi darul 
neprihănirii în Numele Lui. Amin. 

Exod 28
Matei 24:36-51

Coloseni 1:19; Coloseni 2:9-10

Aminteşte-ţi cuvintele Domnului Isus din Ioan 
5:26: „Căci după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Isus are viaţa lui 
Dumnezeu. În El locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii 
(Coloseni 2:9). Biblia spune că noi am primit din 
plinătatea a tot ceea ce are şi reprezintă El. Ce realitate 
extraordinară!

Geneza 35
Matei 12:22-30
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Omul născut din nou are viitorul garantat. Tu 
poţi şti ce fel de viaţă vei avea. Viitorul nu 

trebuie să fie un mister total. O parte a lucrării Duhului 
Sfânt în viaţa ta este să îţi arate viitorul: „Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească 
în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi 
tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare” 
(Ioan 16:13).

Dacă ai primit Duhul Sfânt nu ar trebui să mai existe 
întuneric sau incertitudine cu privire la cunoaşterea 
viitorului tău! Cum ne revelează El adevărul? Duhul 
Sfânt ia din ceea ce Îi aparţine lui Isus şi ne descoperă: 
„Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va 
lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (Ioan 16:15). 
Viitorul Îi aparţine lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ia acel 
viitor şi ţi-l descoperă prin Cuvânt. Prin urmare, tu poţi 
şti cum va fi viaţa ta şi ţi-o poţi planifica. 

Există oameni care spun: „Păi, noi nu putem şti 
niciodată ce intenţionează Dumnezeu să facă. Nimeni 
nu ştie ce aduce ziua de mâine.” Unii chiar vor spune: 
„Dumnezeu acţionează în moduri tainice pentru a 
înfăptui minunile Sale.” Dumnezeu nu este misterios; 
Satan este misterios. A fi misterios înseamnă a fi ciudat, 
obscur, ascuns, evaziv sau greu de intuit, iar Dumnezeu 

Un viitor de 
succes

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora 

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

în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:26-27).

Marți, 5 Februarie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

15

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi revelezi 
Cuvântul şi mă ajuţi să mă regăsesc în el şi să văd 
viitorul glorios pe care l-ai pregătit pentru mine în 
Cristos. Acum ştiu că m-ai binecuvântat cu un viitor plin 
de speranţă, succes, bunăstare şi bucurie, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Exod 29-30
Matei 25:1-30

Ieremia 29:11; Ioan 1:14

nu este aşa. El ne-a dat Cuvântul Său, pentru ca noi să 
înţelegem voia Sa şi gândurile Sale cu privire la noi. 

El ne-a spus în Ieremia 29:11: „Pentru că Eu 
cunosc gândurile pe care le gândesc faţă de voi, spune 
Domnul, gânduri de pace şi nu de răutate, pentru a 
vă da un sfârşit aşteptat” (Traducerea Fidela). Sfârşitul 
aşteptat despre care vorbeşte Scriptura este unul de 
succes. Pe măsură ce păşeşti în Cuvântul Său, în căile 
rânduite de El mai dinainte, vei descoperi că El te-a 
creat pentru slavă, onoare, succes şi excelenţă. Efeseni 
2:10 (Versiunea Amplificată a Bibliei) spune: „Pentru că 
noi suntem lucrarea Mâinii Lui, recreaţi în Cristos Isus 
[născuţi din nou] ca să facem acele lucrări bune care 
au fost rânduite pentru noi (planificate mai dinainte), 
[alegând căile pe care El le-a pregătit mai dinainte de 
întemeierea lumii] pentru a umbla în ele, [trăind viaţa 
bună pe care El a prestabilit-o pentru noi şi ne-a pus-o 
la dispoziţie].”

Geneza 36
Matei 12:31-38



16

Când te-ai născut din nou, ai primit neprihănirea 
în dar de la Dumnezeu. Prin urmare, neprihănirea 

nu mai reprezintă ceva ce speri să obţii abia la venirea 
Domnului. Neprihănirea a fost deja transferată în duhul 
tău ca un dar din partea lui Dumnezeu (Romani 5:17). 
Neprihănirea este acum natura ta. Cu toate acestea, 
calitatea de a fi neprihănit este diferită de modul de 
viaţă drept, corect. Acest mod de viaţă este posibil numai 
pentru aceia care au fost făcuţi neprihăniţi. 

Religia te învaţă că trebuie mai întâi să trăieşti 
corect, după dreptatea lui Dumnezeu, pentru ca apoi 
El să te facă neprihănit şi să te accepte. Aceasta este 
similar cu a aşeza căruţa în faţa calului. Este o mare 
deosebire între neprihănire şi o trăire corectă şi trebuie 
să aşezăm aceste concepte în contextul corespunzător. 
Un păcătos, de exemplu, nu poate trăi corect, indiferent 
cât de „bune” sunt faptele sale. Trăirea corectă este 
produsul naturii neprihănirii oferite duhului omului 
la naşterea din nou. Nimeni nu poate trăi corect până 
când nu este în primul rând neprihănit. 

Dumnezeu, în Cristos Isus, ne-a făcut neprihăniţi. 
Vestea bună constă în faptul că un om  neevlavios poate 
deveni neprihănit prin credinţa în Isus Cristos. Oricine 
mărturiseşte domnia lui Isus, crezând în inima lui că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, conform textului din 
Romani 10:9-10, primeşte mântuire în inima lui! Este 

Părtaşi ai 
neprihănirii Lui

Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit 
prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 

plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin acel Unul singur, care este Isus Cristos (Romani 5:17).

Miercuri, 6 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
neprihănirea în dar şi mi-ai insuflat conştiinţa unui 
învingător. Mă bucur nespus de îndreptăţirea pe care 
mi-ai dăruit-o prin harul Tău, prin care mă abilitezi să 
domnesc în viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 31
Matei 25:31-46

Romani 5:18-19

făcut neprihănit. Garanţia biruinţei cu care Şi-a încheiat 
Isus lucrarea ispăşitoare prin jertfa Sa pe cruce în locul 
tău te propulsează în unirea cu Dumnezeu. Tu nu trebuie 
să te lupţi să meriţi această unire! Iată de ce Romani 5:1 
spune: „Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin 
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Cristos.”

2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut 
nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să 
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Acum tu poţi trăi 
drept, fiind plăcut lui Dumnezeu în fiecare zi, pe măsură 
ce trăieşti prin credinţa în Cuvântul Său. El te-a făcut 
părtaş naturii Sale neprihănite (2 Petru 1:4). 

Pentru o expunere mai detaliată despre 
neprihănire şi trăirea corectă, după dreptatea lui 
Dumnezeu, comandaţi seria de mesaje: „Understanding 
Righteousness” (Înţelegerea neprihănirii, n.tr.) la www.
christembassyonlinestore.org.

Geneza 37
Matei 12:39-50
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Expresia „mi-am isprăvit alergarea” utilizată 
de apostolul Pavel în versetul de mai sus ne 

transmite ideea că el era conştient de ceea îl chemase 
Dumnezeu să facă; ştia care era scopul său divin în 
Dumnezeu. El se poziţionase în planul divin pentru viaţa 
sa şi funcţionase în el în chip desăvârşit. Nu este de 
mirare că a recunoscut finalul acestui plan şi a declarat: 
„Am luptat lupta cea bună...”

Dacă nu vei conştientiza care este chemarea ta, 
nu vei discerne momentul în care ţi-ai împlinit-o, nici 
nu vei fi capabili să îţi evaluezi propriul succes. Trebuie 
să-ţi cunoşti scopul în această viaţă. Din nefericire, 
mulţi oameni nu îşi dau seama ce au fost chemaţi să 
facă. S-ar putea să pui întrebarea: „Oare toţi sunt 
chemaţi în această lume să facă ceva?” Da. Fiecare om 
este chemat să împlinească un anumit scop pe acest 
pământ, nu numai din punct de vedere civic, cât mai 
ales din perspectivă divină. Însă nimeni nu-şi poate 
identifica destinul în Împărăţia lui Dumnezeu până nu-L 
recunoaşte pe Isus Cristos ca Mântuitor şi Domn în viaţa 
sa. 

Acesta este motivul pentru care noi, în calitate 
de creştini, avem cea mai înaltă chemare, deoarece 
mandatul nostru este divin. Dumnezeu ne-a încredinţat 
nouă slujba de maximă importanţă înaintea Lui şi 
anume câştigarea sufletelor. Tu nu te afli în această 
lume ca să „ocupi un loc în spaţiu” sau ca să „echilibrezi” 

O chemare
înaltă

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinţa (2 Timotei 4:7).

Joi, 7 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai 
prelungit zilele şi mă ajuţi să îmi împlinesc chemarea 
în Cristos. Voi continua să alerg cu stăruinţă în cursa 
vieţii, pentru a primi premiul chemării cereşti a lui 
Dumnezeu în Cristos Isus sub inspiraţia Duhului Sfânt 
şi a Cuvântului Tău. Amin. 

Exod 32-33
Matei 26:1-30

2 Tesaloniceni 1:11; 1 Corinteni 9:16

ecosistemul, ci eşti chemat să împlineşti cea mai înaltă 
şi onorabilă responsabilitate care ar putea exista 
vreodată! Ţi s-a încredinţat slujba împăcării (2 Corinteni 
5:18); ce chemare înaltă! 

Apostolul Pavel a vorbit despre cununa neprihănirii 
pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru oricine împlineşte 
însărcinarea divină de predicare a Evangheliei (2 Timotei 
4:8). Folosind pilda polilor, Isus ne-a transmis: „Puneţi-i 
în negoţ până Mă voi întoarce” (Luca 19:13); aceasta 
înseamnă predicarea Evangheliei. Fă tot ce poţi pentru 
a le vesti Evanghelia tuturor celor din mediul tău de 
influenţă şi chiar dincolo de acesta, deoarece Domnul 
Se întoarce în curând. Lasă-te convins de iubirea Lui şi 
predică Evanghelia plin de pasiune, pentru că este cea 
mai înaltă chemare a vieţii tale! 

Geneza 38 7
Matei 13:1-9



CONFERINŢA REŢELEI ŞCOLII INTERNAŢIONALE 
DE SLUJIRE A LUCRĂTORILOR

15 Aprilie - 18 Aprilie 2013

Prima conferinţă a Reţelei Şcolii Internaţionale de 
Slujire a Lucrătorilor (ISMMN) cu Pastorul Chris a avut 
loc în Johannesburg, Africa de Sud, în septembrie 2011 
şi a fost un eveniment caracterizat de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi mari demonstraţii ale Duhului Sfânt. 

În perioada 15-18 aprilie 2013 va avea loc mult 
aşteptata conferinţă cu Pastorul Chris în Johannesburg, 
Africa de Sud. Conferinţa se adresează lucrătorilor 
seniori şi slujitorilor de la nivelul executiv, pionieri în 
slujire, lucrători şi lideri de tineret, precum şi slujitorii 
de la nivelul administrativ. 

Aceasta promite a fi un timp de împuternicire divină 
şi de experienţe ale miraculosului. Fiţi pregătiţi să 
operaţi la un alt nivel de slujire!

Pentru mai multe informaţii privind înregistrarea şi 
participarea sunaţi la:

• Regiunea Pacificului de Sud: +61403538033, 
+642102322458

• India: +919921541643
• Sudul Africii: +27113262467, +27110253443
• Europa: +44 0 1303270970
• Orientul Mijlociu: +97339770703
• Africa de Vest: +22558566040
• Africa Centrală şi de Est: +260211233258

sau trimiteţi e-mail la: conference@ismmn.org
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În original, corespondentul grecesc pentru 
„cuvânt” în versetul de mai sus este termenul 

„rhema,” care înseamnă Cuvântul rostit al lui Dumnezeu 
pentru momentul actual. Este Cuvântul specific al lui 
Dumnezeu pentru tine, pentru un moment specific şi cu 
un scop specific. Acel Cuvânt al lui Dumnezeu în gura ta 
este sabia Duhului. 

Pentru cuvântul „gură,” Scriptura foloseşte în 
original termenul grecesc „stoma” care mai înseamnă 
şi vârful sau muchia unei arme. În mod literal înseamnă 
vârful sau tăişul unei săbii. În Apocalipsa 1:16, apostolul 
Ioan Îl descrie pe Fiul Omului astfel: „Din gura Lui ieşea 
o sabie ascuţită cu două tăişuri.” Apoi, în Apocalipsa 
2:16, Biblia spune: „Altfel voi veni la tine curând şi Mă 
voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”

Isus nu are o sabie care iese în mod fizic din gura Lui. 
Cuvântul pe care El îl rosteşte este sabia Duhului. Când 
te confrunţi cu crize în viaţă, cugetă asupra Scripturii. 
După ce în mod deliberat ai meditat la pasaje din Biblie 
(care reprezintă revelaţia generală a Cuvântului scris al 
lui Dumnezeu, sau „Logos”), Duhul Sfânt va particulariza 
din revelaţia generală cuvântul care ţi se aplică în acel 
moment. Când primeşti acel „cuvânt Rhema” din partea 
Duhului Sfânt, rosteşte-l împotriva oricărei circumstanţe 
negative, pentru că este sabia Duhului cu care tai 
vrăjmaşii şi situaţiile în bucăţi (Efeseni 6:12). 

„Sabia” Duhului

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17).

Vineri, 8 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie 

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima şi în gura 
mea, biruind împotriva circumstanţelor adverse şi 
producând ce promite în duhul, sufletul şi trupul meu. 
Păşesc şi astăzi în supranatural, pe măsură ce trăiesc 
prin puterea Duhului Sfânt şi a Cuvântului Său, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Exod 34-35
Matei 26:31-56

2 Corinteni 10:4; Isaia 49:2

Cu tehnologia actuală, poţi să îţi umpli duhul cu 
Cuvântul lui Dumnezeu oricând, chiar şi în mers. Pe 
măsură ce Cuvântul pătrunde în duhul tău, murmură-l 
sau strigă-l cu putere, după îndemnul Duhului Sfânt. 
În acel moment, cuvintele pe care le rosteşti devin 
Cuvântul activ sau creator. Acest Cuvânt creator este 
puternic şi produce rezultate. Este sabia Duhului cu care 
treci în ofensivă împotriva lui Satan şi anihilezi orice atac 
demonic. 

Geneza 39
Matei 13:10-23
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De îndată ce intri în Cristos, Legea Duhului 
de viaţă începe să acţioneze în tine. Acesta 

este un principiu operaţional de guvernare în Cristos 
şi implică mai mult decât scoaterea omului din păcat. 
Această lege îţi influenţează trupul tău, afacerea pe care 
o conduci şi tot ceea ce faci, într-o asemenea măsură 
încât tot ceea ce are legătură cu viaţa ta se dezvoltă. 
Această lege a vieţii funcţionează doar pentru cei care 
sunt în Cristos, fiind născuţi din nou. Cei care sunt fără 
Cristos sunt supuşi legii spirituale a păcatului şi a morţii, 
pe care era bazată şi Legea lui Moise. 

În vreme ce Legea Duhului de viaţă produce viaţă 
în şi pentru orice om care este în Cristos Isus, legea 
păcatului şi a morţii produce degradare, denigrare, robie 
şi moarte pentru şi în toţi cei care trăiesc fără Cristos 
în lume. Asemenea oameni sunt lipsiţi de nădejde. Dar 
binecuvântat să fie Dumnezeu! Noi am fost născuţi din 
nou după îndurarea lui Dumnezeu la o nădejde vie prin 
învierea lui Isus Cristos din morţi (1 Petru 1:3), iar Legea 
Duhului de viaţă operează în noi. 

Din momentul în care Cristos a înviat din morţi, 
Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine fără să mai ţină 
în socoteală păcatele oamenilor (2 Corinteni 5:17-20). 
Aceasta nu se aplică doar la biserică, ci la întreaga 
lume, pentru că Isus a murit pentru toţi! Din punctul 
lui Dumnezeu de vedere, preţul salvării a fost plătit, 

Legea vieţii

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a 
izbăvit de legea păcatului şi a morţii (Romani 8:2).

Sâmbătă, 9 Februarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu sunt o făptură nouă în Cristos Isus; umblu în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, bucurându-mă de 
moştenirea mea în El, eliberat din păcat, din robie şi 
din moarte, prin Legea Duhului de viaţă în Cristos Isus. 
Aleluia! 

Exod 36-37
Matei 28:57-75

Romani 8:21; 2 Corinteni 3:17

iar El nu mai este mâniat pe nimeni; ceea ce spune El 
acum este: „Vino şi bucură-te de viaţa din Cristos!” Nu 
mai ai de făcut decât să accepţi această invitaţie şi să Îl 
primeşti pe Cristos ca Domn şi Mântuitor personal. Din 
acel moment Legea Duhului de viaţă în Cristos începe să 
funcţioneze în tine, aducând viaţa veşnică şi natura lui 
Dumnezeu în duhul tău. Astfel tu Îl poţi sluji cu adevărat 
pe Dumnezeu şi poţi trăi conform principiilor vieţii 
veşnice. 

Geneza 40
Matei 13:24-33
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Când Isus a murit, Biblia ne arată că nu ucenicii 
Săi au fost cei care L-au îngropat. Aceasta nu 

pentru că nu erau destul de neprihăniţi, ci pentru că nu 
aveau destulă influenţă. Iosif din Arimateea, un membru 
de vază al Sinedriului iudaic, a fost cel care a primit trupul 
lui Isus. Ce îţi spune acest lucru? Faptul că, dacă nu eşti 
influent, nu poţi cere „trupul lui Isus”; aceasta înseamnă 
că nu poţi vorbi în numele Trupului lui Cristos. 

Acest lucru ne aminteşte despre ce ne învaţă Biblia 
cu privire la omul înţelept şi sărac – înţelepciunea lui 
este dispreţuită, iar cuvintele lui nu sunt auzite: „În ea se 
afla un om sărac, dar înţelept, care a scăpat cetatea cu 
înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gândise la omul acela 
sărac. Atunci am zis: «Mai bună este înţelepciunea 
decât tăria!» Totuşi înţelepciunea săracului este 
dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă” (Eclesiastul 9:15-
16). Dacă Biserica este săracă nu poate vorbi eficient 
în numele Trupului lui Cristos; însă pe măsură ce creşte 
în influenţă, va vorbi şi va obţine rezultate tot mai mari 
pentru Trupul lui Cristos!

Lăudat să fie Domnul pentru Cuvântul Lui care 
se răspândeşte în întreaga lume şi pentru Biserica Sa 
triumfătoare. Noi avem glasul şi mijloacele pentru 
a umple pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu aşa 
cum apele acoperă marea (Isaia 11:9). Pe măsură ce 
vom aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu trăind după 

Fii influent 
pentru 

Evanghelie

Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care 
şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se 

ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus (Marcu 15:43).

Duminică, 10 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai umplut 
de Duhul Sfânt şi mi-ai dat Cuvântul Tău pentru a spori 
impactul Evangheliei în sfera mea de influenţă. Îţi 
mulţumesc că mă echipezi şi îmi înmulţeşti resursele 
de vestire a Evangheliei în naţiunile lumii, astfel ca tot 
mai multe suflete să intre în Împărăţia Ta, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Exod 38-39
Matei 27:1-26

Matei 5:14; Romani 8:19

principiile sale infailibile, vom putea extinde Împărăţia 
lui Dumnezeu şi nimic nu ne va mai putea opri. 

Indiferent cât eşti de amabil şi cât de mult crezi 
în Isus, dacă nu ai influenţă, nu te poţi face auzit. 
În consecinţă, hotărăşte-te să devii influent pentru 
înaintarea Evangheliei. Prin aceasta vreau să spun 
că orice dezvoltare a ta ar trebui să contribuie la 
vestirea Evangheliei în lume. Misiunea noastră publică 
şi distribuie Biblii, cărţi şi alte materiale creştine la 
milioane de oameni din întreaga lume. Ia şi tu parte 
la aceste lucrări. Însămânţează-ţi banii în lucruri care 
au valoare. De exemplu, distribuţia noastră gratuită a 
„Rapsodiei Realităţilor” a adus speranţă şi a reaprins 
flacăra credinţei pentru mulţi credincioşi din ţinuturi 
îndepărtate. Alătură-te nouă chiar astăzi pentru a mări 
impactul Evangheliei. 

Geneza 41
Matei 13:34-43
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Cuvântul „vestiţi” din versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc 

„kataggello,” care înseamnă a proclama, a anunţa, 
a vorbi despre sau a striga cu voce tare. Să „vestim 
moartea Domnului” înseamnă aşadar să proclamăm, să 
anunţăm moartea Lui, până când El se va întoarce. Nu ni 
se spune să Îi jelim moartea, ci să strigăm cu voce tare 
despre ea; să o vestim. Aceasta nu înseamnă lipsă de 
reverenţă, ci faptul că Domnul a vrut să le comunicăm 
tuturor beneficiile morţii Sale.

În 1 Corinteni 11:25, apostolul Pavel a explicat 
instrucţiunile Domnului Isus despre Cina Sa: „Tot astfel, 
după Cină, a luat paharul şi a zis: «Acest pahar este 
legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul 
acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea 
din el.»”  Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi în ziua 
de astăzi? Pentru început trebuie să citim Evrei 9:16-
17: „În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie 
neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru 
că un testament nu capătă putere decât după moarte. 
N-are nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut.”

Un testament nu intră în vigoare decât după 
moartea testatorului. Moartea Domnului Isus a validat 
Noul Testament; astfel acesta a intrat în vigoare. Din 
păcate, majoritatea oamenilor nu cunosc beneficiile 
moştenirii lăsate prin acest testament. El ne-a dat 

Vestind moartea 
Domnului

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta 
şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, 

până va veni El (1 Corinteni 11:26).

Luni, 11 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Celebrez viaţa de libertate, victorie, sănătate şi 
belşug pe care o am în Isus Cristos, al cărui trup s-a frânt 
pentru mine şi al cărui sânge s-a vărsat pentru iertarea 
păcatelor mele! Astfel am fost făcut neprihănirea lui 
Dumnezeu în El, domnind şi biruind în fiecare zi din 
viaţa mea! Aleluia!

Exodul 40
Matei 27:27-44

Isaia 53:3-5

dreptul la viaţa eternă, la protecţie, la bunăstare, 
la victorie, la libertate şi la sănătate divină: toate 
binecuvântările mântuirii. De fiecare dată când iei parte 
la Cina Domnului, tu vesteşti moartea Domnului şi toate 
binecuvântările minunate care au fost câştigate pentru 
tine prin aceasta. 

Crede, acceptă şi mărturiseşte Cuvântul, pentru că 
vei avea parte de ceea ce rosteşti (Marcu 11:23). Oricare 
ar fi dorinţa ta astăzi, dacă este cuprinsă în Cuvânt, 
înseamnă că este garantată prin Testament (Ioan 15:7). 
Prin urmare, poţi spune: „Primesc în Numele lui Isus.” 
Beneficiază de ceea ce înseamnă astăzi Cina Domnului 
pentru noi.

Geneza 42
Matei 13:44-52
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Când Dumnezeu a creat lumea, tot ce a făcut 
era bun. Apoi El i-a dat omului stăpânire peste 

toate lucrurile. Însă prin neascultarea lui Adam, odată 
cu păcatul a intrat şi moartea în lume. Începând din acel 
moment, tot ce există în lume a fost supus degradării şi 
morţii.

De aceea astăzi, tot ce există în lume, fie că are 
viaţă sau nu, strigă după eliberare. Oamenii oftează 
sub povara bolii, a infirmităţii şi a sărăciei. Chiar şi banii 
cer eliberarea lor de sub puterea celor care îi folosesc 
pentru fărădelegi. Noi suntem singura speranţă a 
lumii. De aceea întreaga creaţie aşteaptă cu nerăbdare 
manifestarea „fiilor lui Dumnezeu.”

Aici, sintagma „fiii lui Dumnezeu” se referă la cei 
care au ajuns la maturitate spirituală. Aceştia sunt cei 
care şi-au asumat drepturile şi autoritatea lor în Cristos 
şi pot, prin urmare, să îmblânzească lumea aceasta. Ei 
ştiu cum să domine boala, sărăcia şi forţele naturii! Ei 
sunt cei care proclamă bunăstarea pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi îi salvează pe oameni de la 
întuneric. Ei sunt fiii maturi ai lui Dumnezeu.

Începe să iei în serios dezvoltarea ta în calitate 
de creştin. Doar ocupându-ţi poziţia de fiu matur al 
lui Dumnezeu poţi aduce eliberare, vindecare, salvare 
şi bucurie unei lumi aflate în durere. Fii înţelept 
din punct de vedere spiritual şi dezvoltă-te până la 

Ocupă-ţi poziţia

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

Marți, 12 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
harului Tău, care are abilitatea de a mă edifica până la 
maturitatea deplină în Cristos. Îmi ocup şi astăzi poziţia 
de izbăvitor din Sion şi prin puterea Duhului Sfânt îmi 
exercit autoritatea de a aduce eliberare, vindecare şi 
mântuire în sfera mea de influenţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

Leviticul 1-3
Matei 27:45-66

Obadia 1:21; Matei 5:13-14

maturitate (Efeseni 4:13), pentru că lumea te aşteaptă! 
Responsabilităţile mari ale Împărăţiei sunt pentru fiii şi 
fiicele lui Dumnezeu care au ajuns la maturitate. Aşa 
că ridică-te şi supune sistemele şi elementele lumii la 
standardele lui Dumnezeu.

Geneza 43
Matei 13:53-58
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Sunt deseori uimit de rapiditatea cu care oamenii 
declară că nu cunosc voia lui Dumnezeu, dar în 

acelaşi timp doresc să li se întâmple lucruri bune. Reiese 
foarte clar din Filipeni 2:13 că dorinţa ta pentru lucruri 
bune este o reflectare a dorinţei Domnului, care vrea 
ca tu să ai o viaţă bună. Aceasta nu ar trebui să fie o 
surpriză pentru tine, pentru că nici un tată bun nu se va 
uita nepăsător cum copiii lui suferă în viaţa de zi cu zi. 
Dacă eşti un părinte „bun,” cu siguranţă vei face un plan 
pentru copiii tăi, ca ei să aibă succes; vei munci din greu 
ca ei să nu sufere. Exact aşa face şi Domnul.

Biblia relatează întâlnirea Domnului Isus cu un 
lepros, în Luca 5:12-13. Leprosul i-a zis: „Doamne, dacă 
vrei, poţi să mă cureţi” (Luca 5:12). Observă faptul că 
el nu s-a îndoit de puterea sau abilitatea lui Isus de a-l 
vindeca, pentru că el auzise de „Isus Vindecătorul.” 
Problema lui era nesiguranţa; nu ştia dacă Isus vrea să 
îl vindece. Aceasta este gândirea multora şi astăzi. Ei 
ştiu că Domnul are puterea de a face orice pentru ei, 
însă nu sunt siguri dacă El vrea să înfăptuiască minunea 
mult dorită. „Nu ştiu dacă este voia lui Dumnezeu să 
mă vindec,” vor spune şi apoi aleargă la doctor, căutând 
ajutor. Dar dacă nu este voia lui Dumnezeu să te vindeci, 
iar tu mergi la doctor să te faci bine, nu comiţi oare un 
păcat, din moment ce încerci să faci ceva ce nu este voia 
lui Dumnezeu?

El vrea mai mult 
decât vrei tu

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă 
dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea 

(Filipeni 2:13).

Miercuri, 13 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că întotdeauna 
vrei să-mi dăruieşti mai mult decât pot eu să îmi 
imaginez. Umblând în cunoştinţa Cuvântului Tău şi 
astăzi, am parte de victorie, belşug şi sănătate divină, 
în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 4-5
Matei 28

3 Ioan 1:2; Evrei 6:17

Domnul vrea tot ce e mai bun pentru tine, chiar 
mai mult decât îţi poţi dori tu pentru tine  (Efeseni 3:20). 
El vrea să îţi dea totul, chiar mai mult decât vrei tu să 
primeşti (Romani 8:32). Domnul te iubeşte şi este mai 
pasionat de succesul şi bunăstarea ta în viaţă, chiar şi 
decât tine.

Geneza 44
Matei 14:1-10
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Regele David întreba în Psalmul 85:6: „Nu ne vei 
înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul 

Tău în Tine?” Unii creştini Îi cer mereu Domnului trezire 
şi vremuri de înviorare, fără să realizeze ceea ce au deja. 
Omul nou în Cristos nu are nevoie de trezire. Odată 
ce te-ai întors la Dumnezeu şi ai fost născut din nou, 
ai intrat în vremurile de înviorare (Fapte 3:19). De-a 
lungul epistolelor, nici un apostol nu I-a cerut vreodată 
Domnului trezire. Asta deoarece noi avem astăzi ceva 
ce oamenii din Vechiul Testament nu aveau; noi putem 
fi mereu plini de Duhul Sfânt şi astfel suntem învioraţi 
din interior.

Putem menţine aprinsă flacăra Duhului 24 de ore 
în fiecare zi, rugându-ne fierbinte în alte limbi. I-a în 
serios acest aspect pe tot parcursul anului; fii înflăcărat 
pentru Domnul, revărsând entuziasm şi exuberanţă în 
jurul tău în fiecare zi! Isus a spus în Faptele apostolilor 
1:8: „ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi.” Puterea la care Se referă Isus aici 
este intrinsecă. Puterea Duhului Sfânt care locuieşte în 
tine este inepuizabilă, se regenerează şi te revigorează 
dinăuntru (Romani 8:11).

Când te rogi în alte limbi, aceeaşi slavă pe care 
apostolii au experimentat-o în ziua Cincizecimii (Faptele 
apostolilor 2:2-4) se poate revărsa asupra ta şi tu 
poţi menţine aprinsă acea flacără în mod constant, în 

Nu cere trezire, 
trăieşte în ea

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului (Romani 12:11).

Joi, 14 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Puterea Duhului Sfânt acţionează în mine 
şi astăzi, mă înviorează dinăuntru în afară şi mă 
echipează pentru lucrările bune pe care mi le-a pregătit 
mai dinainte. Sunt eficace în slujirea Evangheliei şi 
înflăcărat pentru Domnul. Inima mea bate pentru a 
face voia Lui, în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 6-7
Marcu 1:1-20

Efeseni 5:18-20

fiecare zi. Când te simţi slăbit pe dinăuntru vorbeşte în 
alte limbi şi înviorează-te. Iuda 1:20 spune: „Dar voi, 
preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră 
preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.” Soluţia de care 
ai nevoie se află în tine. Biblia spune: „comoara aceasta 
o purtăm în nişte vase de lut” (2 Corinteni 4:7).

Când ai de făcut alegeri dificile, fă-ţi mai întâi timp 
să vorbeşti în alte limbi! Când ţi se pare că nu ştii ce să 
faci, sau cum să rezolvi provocările pe care le întâmpini, 
începe să te rogi fierbinte în Duhul! Vei fi înflăcărat şi vei 
fi acordat pe frecvenţa Duhului, pentru a primi mereu 
soluţiile optime.

Geneza 45
Matei 14:11-21



CONFERINŢA „O VIAŢĂ 
ÎNĂLŢĂTOARE” ÎN JOHANNESBURG 

CU PASTORUL CHRIS

Scena este din nou pregătită în Johannesburg, 
Africa de Sud, pentru încă o revărsare 
puternică a Duhului Sfânt: este vorba 
despre conferinţa “O viaţă înălţătoare” din 
Johannesburg, 2013, împreună cu Pastorul 
Chris!

Conferinţa, care este programată între 15-
17 martie pe Stadionul Soccer City/FNB, 
este o oportunitate pentru oamenii lui 
Dumnezeu de a învăţa cum să obţină şi cum 
să se bucure de bogăţiile vieţii înălţătoare 
pe care o avem în Cristos. Se anunţă a fi un 
timp extraordinar alături de Duhul Sfânt. Nu 
o pierdeţi!

Pentru a vă înscrie, vă rugăm să accesaţi: 
www.higherlifeconference.co.za



NOTE
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Cuvântul Domnului îţi poate reprograma viaţa şi 
îţi poate da o nouă mentalitate. Pe măsură ce 

meditezi asupra Cuvântului eşti transformat; mintea ta 
este reprogramată, iar valorile tale se schimbă. Treptat 
această schimbare se va reflecta atât în limbajul cât şi în 
comportamentul tău, pentru că nu doar vei vorbi diferit, 
ci şi vei acţiona conform proclamaţiilor tale de credinţă. 

Biblia spune: „Fiindcă aşa cum gândeşte în inima 
lui, aşa este el” (Proverbe 23:7, versiunea Fidela). 
Aceasta înseamnă că nu eşti diferit de felul în care 
gândeşti. Ai caracterul gândurilor tale. După luni şi 
ani în care ai gândit într-un anumit fel, mintea ta este 
programată să funcţioneze aşa şi aceea este direcţia în 
care va merge viaţa ta. Unii oameni se află în mijlocul 
unui dezastru, pentru că s-au autoprogramat în acest 
sens printr-o gândire negativă. Dacă eşti într-o astfel 
de situaţie, poţi schimba cursul vieţii tale şi poţi începe 
călătoria în direcţia corectă, dacă îţi reprogramezi 
mintea conform Cuvântului.

Versetul nostru tematic spune în Versiunea New 
Living: „Nu copiaţi comportamentul şi obiceiurile acestei 
lumi, ci lăsaţi-L pe Dumnezeu să vă transforme într-o 
nouă persoană schimbându-vă modul de gândire.” 
Singurul ingredient pe care Domnul ni l-a dat pentru 

Reprogramează-ţi 
mintea!

Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă 
transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să 

puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută 
şi desăvârşită (Romani 12:2, NTR).

Vineri, 15 Februarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt un împlinitor al Cuvântului; de aceea trăiesc 
în şi prin Cuvânt, experimentând zi de zi transformarea 
şi reînnoirea prin Duhul Sfânt. Sunt înflăcărat şi 
poziţionat pentru lucruri mari şi pentru excelenţă şi 
umblu astăzi în victoria lui Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

Leviticul 8
Marcu 1:21-45

Coloseni 3:16; Iosua 1:8

reînnoirea minţii şi transformarea vieţii noastre este 
Cuvântul Său. Ai fost născut prin Cuvântul lui Dumnezeu 
(1 Petru 1:23), aşa că studiază-l şi meditează asupra sa 
zi şi noapte (Iosua 1:8) ca să ajungă să locuiască din 
belşug în tine, în toată înţelepciunea (Coloseni 3:16). 
Astfel, nu îţi va schimba doar modul în care gândeşti şi 
în care vorbeşti, ci îţi va programa întreaga viaţă pentru 
excelenţă, pentru lucruri mari şi te va purta din slavă în 
slavă.

Geneza 46
Matei 14:22-33
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Domnul ne-a mandatat să mergem în toată 
lumea şi să vestim Evanghelia, aducându-i pe 

cei pierduţi de la întuneric la lumină şi de sub puterea 
lui Satan, la Dumnezeu. Totuşi trebuie să recunoaştem 
că există un domn al acestei lumii, Satan, al cărui singură 
intenţie este de a-i împiedica pe oameni să primească 
lumina Evangheliei lui Isus Cristos. În 2 Corinteni 4:3-
4, Biblia spune: „Şi, dacă Evanghelia noastră este 
acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării, 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.”

Aici intervine mijlocirea. Va trebui să te rogi ca 
Satan, domnul acestei lumi, să îşi ia mâinile murdare de 
pe cei pe care vrei să îi vezi întorcându-se la Cristos şi să 
proclami că mintea lor se deschide la lumina Evangheliei. 
Trebuie să continui în mijlocire atât cât va fi nevoie 
pentru ca lumina glorioasă a Evangheliei să strălucească 
în inimile lor. Va trebui să rămâi nezdruncinat pe poziţie: 
„…Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau 
năvală pun mâna pe ea” (Matei 11:12).

Sufletele oamenilor rămân principala dispută 
între Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia întunericului. 
Domnul Isus a ilustrat conflictul implicat în eliberarea 
sufletelor de sub autoritatea şi influenţa întunericului 

Un factor cheie 
în câştigarea 

sufletelor

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă şi cel 
înţelept câştigă suflete (Proverbe 11:30).

Sâmbătă, 16 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă rog şi astăzi ca lumina Evangheliei 
Tale să strălucească în inimile celor nemântuiţi, la auzul 
Cuvântului Tău. Vin împotriva influenţei domnului 
puterii văzduhului şi declar că autoritatea pe care o 
are asupra lor este frântă şi că ei înţeleg şi primesc 
Evanghelia, în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 9-10
Marcu 2:1-22

Psalmul 127:1; Psalmul 2:8

spunând: „Cum poate cineva să intre în casa celui tare 
şi să-i jefuiască gospodăria, dacă nu l-a legat mai întâi 
pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa” (Matei 12:29).

Unii oameni au auzit predicându-se Evanghelia, 
fără a se întoarce la Dumnezeu. Aceasta se poate 
schimba mijlocind la Domnul pentru ei. Rugăciunea este 
mijlocul prin care „cel tare” poate fi legat, întăriturile lui, 
slăbite şi puterea lui de orbire pe care o are asupra celor 
nemântuiţi, frântă. Aşa că fii stăruitor în rugăciunea ta 
fierbinte pentru cei pierduţi. Pe măsură ce faci asta, tu 
concentrezi puterea lui Dumnezeu asupra lor, pentru a-i 
îndrepta spre mântuire.

Geneza 47
Matei 14:34-15:9
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Creştini fiind, noi avem puterea de a învia 
morţii. Găsim câteva astfel de exemple în 

lucrarea Domnului Isus. Luca, doctorul, ne-a descris cum 
Domnul Isus s-a întâlnit cu un cortegiu funerar; singurul 
fiu al unei văduve era dus pentru a fi îngropat. Când 
Domnul a văzut-o, i s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: „Nu 
plânge.” Biblia spune că: „Apoi S-a apropiat şi S-a atins 
de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, 
scoală-te, îţi spun!” Mortul a şezut în capul oaselor şi a 
început să vorbească” (Luca 7:14-15).

Cu altă ocazie, Iair, unul dintre fruntaşii sinagogii, 
i-a cerut Domnului să vină în casa lui şi să se roage 
pentru fiica lui care era pe moarte. Totuşi, în timp ce se 
îndreptau într-acolo, nişte mesageri ai lui Iair au venit de 
la casa lui, aducându-le vestea că fata lui murise deja şi 
i-au spus să nu îl mai deranjeze pe Învăţătorul. Domnul 
Isus s-a întors spre Iair, care se schimbase la faţă, şi i-a 
zis: „Nu te teme, crede numai.” Când au ajuns acasă, 
Isus a luat copila de mână şi i-a zis: „Fetiţo, scoală-te!” 
Imediat copila a revenit la viaţă (Marcu 5:36-42).

În Matei 10:8 citim că Domnul Isus ne-a dat nouă, 
credincioşilor, autoritatea să scoatem afară duhurile 
rele, să vindecăm bolnavii, să curăţăm pe leproşi şi să 
înviem morţii. Apostolul Petru a demonstrat asta când 
a înviat-o pe Dorca din morţi; ea era o femeie care îşi 

Putere asupra 
morţii

Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe 
leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, 

fără plată să daţi (Matei 10:8).

Duminică, 17 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Îţi mulţumesc Tată scump pentru că m-ai 
împuternicit să folosesc Numele lui Isus pentru a 
vindeca bolnavii, învia morţii şi pentru a scoate afară 
demonii. Proclam că nici o boală, maladie, infirmitate 
nu se poate dezvolta în trupul meu, pentru că trupul 
meu este templul Duhului Sfânt!

Leviticul 11-12
Marcu 2:23-3:1-12

Matei 10:8; Faptele Apostolilor 20:9-10

petrecea tot timpul făcând bine şi ajutând săracii. Biblia 
spue că Petru a îngenuncheat şi s-a rugat; şi întorcându-
se către trupul mort al Dorcăi, i-a zis: „Tabita, scoală-
te!” Femeia care murise şi-a deschis ochii şi s-a ridicat 
(Faptele apostolilor 9:40).

Aceasta nu este o putere destinată exclusiv lui 
Petru şi celorlalţi apostoli; fiecare credincios în Cristos 
are puterea de a învia morţii; Isus ne-a dat-o. Aleluia!

Geneza 48
Matei 15:10-20
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Când împlineşti lucrurile Domnului, sunt 
oameni care te vor critica cu siguranţă şi chiar 

vor spune lucruri rele la adresa ta. Totuşi, ei nu contează. 
Refuză să permiţi criticilor şi faptelor lor răutăcioase să 
îţi diminueze zelul pentru Domnul şi pentru lucrarea 
Lui. Rămâi înflăcărat pentru Domnul şi continuă să faci 
ceea ce te-a chemat El să faci. Tu eşti o cetate aşezată pe 
un munte şi nu poţi să rămâi ascuns (Matei 5:14); asta 
înseamnă că se presupune că vei atrage atenţia.

În timp ce unii vor fi inspiraţi de pasiunea şi 
dedicarea ta pentru Domnul, s-ar putea ca alţii să te 
dispreţuiască din această cauză; dar asta nu schimbă 
nimic. Continuă să umbli alături de Domnul. Pe mine nu 
mă deranjează ce cred alţii despre mine şi asta ar trebui 
să fie şi atitudinea ta. Părerile altora despre tine nu 
contează; nu ar trebui să îţi pese decât de ceea ce spune 
Domnul despre tine în Cuvântul Lui. El nu vrea ca tu să te 
întristezi din cauza potrivnicilor tăi, aşa că spune: „iubiţi 
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44).

Începe să înveţi cum să te bucuri de fiecare dată 
când eşti criticat pentru devotamentul tău faţă de 
Cristos; acesta este un indiciu al faptului că tu acţionezi 
şi progresezi în direcţia pe care El a ales-o pentru viaţa 
ta. Biblia conţine poveşti despre mulţi oameni care 
au fost criticaţi din cauză că l-au urmat pe Domnul cu 

Continuă să 
umbli alături de 

Domnul

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări (Iacov 1:2).

Luni, 18 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dorinţa mea, o Doamne, este să te cunosc şi să 
te iubesc mai mult, în fiecare zi. Testele şi încercările 
care vin pe calea mea nu pot schimba asta; le consider 
pe toate ca o mare bucurie, fiind convins că sunt mai 
mult decât biruitor peste ele, în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 13-14
Marcu 3:13-35

Romani 8:31; Faptele Apostolilor 20:24; Ioan 7:7

credincioşie. De exemplu, David a fost criticat de fraţii 
lui pentru că s-a dus pe câmpul de luptă unde Goliat din 
Gat îi batjocorea pe copiii lui Israel (1 Samuel 17:28). 
Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă David s-ar fi lăsat 
demoralizat de criticile fratelui său mai mare, Eliab şi nu 
şi-ar fi împlinit destinul de a fi cel pe care Domnul l-a 
folosit pentru a-l înfrânge pe Goliat.

Chiar şi Domnul Isus a fost criticat de cărturari, 
farisei şi saduchei, dar şi de fraţii lui. Însă El nu s-a lăsat 
influenţat de ei. Când îi slujeşti Domnului cu sârguinţă şi 
intri în destin, nu te lăsa descumpănit de necazurile pe 
care Satan ţi le-ar putea cauza. Continuă să umbli alături 
de Domnul. Chiar şi în mijlocul oricărei încercări, test şi 
ispită, declară şi tu ca regele David: „Iată că mi se şi 
înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară…” 
(Psalmul 27:6).

Geneza 49
Matei 15:21-28
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Unul dintre adevărurile fundamentale ale Noului 
Testament este că, în calitate de om născut din 

nou, tu deja i-ai biruit pe Satan şi pe toţi demonii lui, pentru 
că mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce este în 
lume (1 Ioan 4:4). În Coloseni 2:15, apostolul Pavel, prin 
Duhul Sfânt, ne descrie ceea ce s-a întâmplat în Locuinţa 
morţilor, după moartea şi îngroparea lui Isus. Versetul 
spune: „a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut 
de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra 
lor prin cruce.” Verbul „a dezbrăcat” din text provine din 
traducerea termenului grecesc „apekduomai” care mai 
înseamnă şi „a se descotorosi, a se elibera, a se dezbrăca, 
a dezarma.” Aceasta ne arată că în Locuinţa morţilor a 
avut loc o bătălie. Demonii s-au năpustit asupra lui Isus, 
însă El S-a eliberat din învăluirea lor aşa cum dezbracă 
cineva o haină, învingându-i şi dezarmându-i chiar acolo. 

Este important să observăm că Isus a murit ca 
om (ca Dumnezeu nu putea muri) şi tot ca om a mers în 
Locuinţa morţilor şi l-a învins pe Satan (1 Petru 3:18-19). 
Toate păcatele noastre au fost puse asupra Lui (1 Petru 
2:24) şi mai mult, El a fost făcut păcat pentru noi atunci 
când a fost crucificat (2 Corinteni 5:21). Astfel, pentru 
că în Duhul Sfânt nu este păcat şi nici moarte, ci doar 
neprihănire şi viaţă (Romani 14:17), Duhul Sfânt a trebuit 
să Îl părăsească (2 Corinteni 6:14), ca să poată muri. Şi 
Tatăl Şi-a întors faţa de la Isus, pentru că Dumnezeu este 
sfânt şi El nu poate privi fărădelegea (Habacuc 1:13). Din 

Tu l-ai biruit 
pe Satan

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic 

nu vă va putea vătăma (Luca 10:19).

Marți, 19 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti 
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de 
orice putere şi de orice dregătorie! Satan şi cohortele 
întunericului se află sub picioarele mele, şi eu domnesc 
victorios în viaţă, peste toate circumstanţele, în Numele 
lui Isus. Amin.

Leviticul 15
Marcu 4:1-20

Coloseni 1:16-19; 1 Corinteni 15:26

acest motiv a strigat Isus când era pe cruce: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 
15:34). El a fost lăsat să moară pe cruce şi a coborât în 
Locuinţa morţilor, dar a cucerit victoria pentru noi. El a 
distrus domniile şi puterile demonice şi le-a luat toate 
armele în care se încredeau (Luca 11:22).

Când Isus a murit şi a înviat, ai murit şi ai înviat şi tu 
împreună cu El (Romani 6:8). Când Isus l-a învins pe Satan 
în Locuinţa morţilor, tu erai în El (Romani 6:4), biruind 
împreună cu El. Acum eşti aşezat împreună cu Cristos în 
locurile cereşti (Efeseni 2:6), domnind în viaţă (Romani 
5:17) mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de 
orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se 
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor 
(Efeseni 1:21). Dacă Satan s-ar arăta în camera ta, nu 
ar trebui să te temi de el, pentru că nu mai reprezintă 
un pericol. El şi reprezentanţii întunericului sunt sub 
picioarele tale; le eşti superior (Luca 10:19).

Geneza 50
Matei 15:29-39



48

În dorinţa de a afla care este cel mai bun mod de 
a studia Biblia, unii se întreabă dacă nu cumva 

ar trebui să citească de la Geneza până la Apocalipsa, 
încercând să memoreze fiecare verset. Nu neapărat. 
Există câteva moduri în care poţi studia Scriptura şi 
toate aceste moduri sunt importante. Totuşi, prima 
mea recomandare este să fii consecvent în studiul 
devoţionalului „Rapsodia Realităţilor,” unde am inclus 
o metodă simplă şi eficientă de studiere a Bibliei de la 
început până la sfârşit, folosind planul pentru un an, sau 
cel pentru doi ani.

Între timp poţi studia Biblia şi în alte feluri, care 
te vor ajuta să înveţi lucruri noi fără să citeşti la rând, 
de la Geneza până la Apocalipsa. De fiecare dată când 
asculţi predici din Cuvântul lui Dumnezeu sau când 
studiezi devoţionale, aşa cum faci acum, notează-ţi 
toate referinţele biblice. Apoi, în timpul pe care l-ai 
alocat studiului individual, întoarce-te la acele versete şi 
analizează-le cu atenţie. Când procedezi astfel, acestea 
devin o parte din tine, pentru că le poţi identifica imediat 
şi le poţi corela unor anumite subiecte de discuţie.

De asemenea, în timpul acestor învăţături, de 
fiecare dată când un personaj biblic este menţionat, află 
tot ce spune Scriptura despre el. Aşa vei putea să înveţi 
mai mult din Cuvântul Domnului.

Cercetează 
Scriptura

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 
(2 Timotei 2:15).

Miercuri, 20 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, îmi deschid astăzi inima lucrării 
Cuvântului Tău. Inima mea este plină de revelaţii 
şi înţelepciune în cunoaşterea Ta, iar harul şi pacea 
se înmulţesc în mine, pentru o viaţă de biruinţă şi 
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 16-18
Marcu 4:21-41

2 Timotei 3:16; Faptele Apostolilor 17:11

Iar dacă parcurgi planul de citire a Bibliei într-un 
an, nu te opri la acest nivel, ci aprofundează studiul tău. 
Cuvântul lui Dumnezeu este nou în fiecare zi; nu are dată 
de expirare şi nu se va învechi niciodată. Este singura 
cerinţă pentru o viaţă creştină eficientă şi echilibrată 
(Iosua 1:8). De aceea, oricât ai studia Scriptura, nu este 
niciodată prea mult; dimpotrivă, este un timp bine 
investit. Aşadar, fii sârguincios în studiul tău.

Exodul 1
Matei 16:1-12
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Ori de câte ori primeşti o minune sau un cuvânt 
de la Domnul, vrăjmaşul va încerca prin orice 

mijloc să te înşele, ca să-ţi răpească miracolul. Tu însă 
păstrează-ţi mărturia, indiferent de circumstanţe. Refuză 
să te temi şi continuă să dai glas credinţei tale. Deseori 
Satan induce frică în inimile oamenilor, bombardându-i 
la nivel mintal cu gânduri negative cum ar fi pierderea 
sănătăţii, etc. 

Indiferent ce ţi-au spus doctorii, refuză să te temi. 
Rămâi ferm pe poziţie şi declară cu credinţă Cuvântul 
Domnului în ce priveşte vindecarea ta. 

Unii creştini trec prin situaţii în care, după ce 
au mărturisit o minune sau o prorocie primită de la 
Domnul, totul pare că se întoarce pe dos. Simptomele 
de altă dată revin, parcă şi mai severe. Acesta este un 
atac la vrăjmaşului, care îţi testează încrederea în ceea 
ce a făcut Domnul în viaţa ta. În momentele acestea, 
menţine-ţi mărturia (1 Timotei 6:12-13). Continuă să 
declari Cuvântul. Refuză să permiţi acestor simptome 
să-ţi răpească vindecarea pe care ai primit-o.

Nu şovăi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu prin 
necredinţă (Romani 4:20). Credinţa puternică nu se lasă 
bătută. Ea menţine mărturia (Evrei 11:2). Poţi răsturna 
orice situaţie negativă prin proclamaţii de credinţă. 

Menţine-ţi 
mărturia

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

va avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

Joi, 21 Februarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Am încredere în Cuvântul lui Dumnezeu şi inima 
mea se bazează pe identitatea mea în Cristos. Credinţa 
mea în Cuvânt câştigă biruinţa asupra lumii şi asupra 
oricăror planuri demonice, iar eu umblu şi astăzi în 
sănătate, victorie şi belşug, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 19-21
Marcu 5:1-20

Eclesiastul 11:3; Matei 17:20; Marcu 11:24

Indiferent ce încercări ar veni, rămâi neclintit în credinţă. 
Meditează şi rosteşte Cuvântul şi vei vedea o schimbare. 

Exod 2
Matei 16:13-20



În primele câteva luni de la publicarea cărţii 
„Cum să te rogi eficient” - volumul 1, mulţi au 
mărturisit că au învăţat cum să aplice principiile 
rugăciunii pentru diferite situaţii pentru a 
obţine rezultatele dorite. 

Mărturii de impact continuă să vină odată cu 
recenta lansare a versiunii audio a aceleiaşi 
cărţi. Formatul audio îţi permite acum să afli 
„Cum să te rogi eficient” oriunde şi oricând: 
când conduci maşina, când lucrezi la laptop, 
sau când mergi pe jos. Astfel poţi fi inspirat să 
te rogi şi să obţii rezultate în orice vreme, chiar 
şi în timpul mersului. 

Pentru comenzi sună la: 

Nigeria: +2348024789892, +2348024789893
Gana:+233244211623; Kenya: +254739584693
Africa de Sud:+27113260971, +27784654350
Marea Britanie: +44(0)1303270970
SUA:+12817595111, +12817596218
Uganda:+256757760794
Tanzania:+255785319498

Email: 

howtoprayeffectively@loveworldbooks.org

Şuvoiul lansărilor continuă 
cu versiunea audio a cărţii 
„CUM SĂ TE ROGI EFICIENT”
  Volumul 1



NOTE
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Aş vrea să mai citiţi o dată textul de mai sus, 
dar acum, meditând la el. Mulţi cred că 

spusele Domnului Isus se referă la faptul că noi ar trebui 
să căutăm Împărăţia lui Dumnezeu înainte de a căuta 
alte lucruri. Nu aşa a spus Isus. El ne-a spus să căutăm 
Împărăţia lui Dumnezeu şi nimic altceva. Toate celelalte 
lucruri ni se vor da după ce vom căuta acest unic lucru: 
Împărăţia Lui.

Indiferent care este actuala ta vocaţie: student, 
funcţionar de stat, politician, om de afaceri, sau artist, 
acea vocaţie este câmpul tău de misiune. Rămân uimit 
când văd creştini care devin inactivi din punct de vedere 
spiritual atunci când merg în călătorii oficiale sau de 
afaceri. Cum poţi sta într-un loc timp de săptămâni 
întregi şi să nu mergi la biserică sau să nu le vorbeşti 
oamenilor despre Cristos? N-ar trebui să fie aşa.

Înţelege că eşti în misiune indiferent unde te afli 
şi ce faci. Evanghelia este prioritatea ta numărul unu. 
Viaţa ta n-ar trebui să se învârtă în jurul afacerii sau 
slujbei. Mai mult, primul lucru pe care îl faci atunci 
când te muţi în alt oraş, nu ar trebui să fie cazarea în 
apropierea locului de muncă. Ci, caută un loc aproape 
de biserică. Şi dacă nu este nici o biserică în oraş, începe 

Reevaluează-ţi 
priorităţile

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: 
„Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă 

toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel 
ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate 

aceste lucruri vi se vor da pe deasupra (Matei 6:31-33).

Vineri, 22 Februarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai ales 
şi mi-ai încredinţat slujba împăcării. Voi căuta şi 
astăzi Împărăţia şi neprihănirea Ta, câştigându-i pe 
cei pierduţi şi călăuzindu-i în adevărul Scripturii, prin 
dragostea Ta cea mare, în Numele lui Isus. Amin.

Leviticul 22-23
Marcu 5:21-43

2 Timotei 4:2; 1 Corinteni 9:16

tu una. Contactează biroul nostru şi îţi vom arăta cum. 
Trebuie să fii preocupat de creşterea ta spirituală şi de 
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu.

 Instrucţiunea Domnului de a căuta mai întâi 
Împărăţia şi neprihănirea Lui ne cheamă pe toţi să ne 
rearanjăm priorităţile şi să trăim pentru El.

Exod 3
Matei 16:21-28
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Domnul vorbeşte în versetul tematic despre 
succes în viaţă şi îţi transmite: „Pentru a 

avea succes, Cuvântul trebuie să fie în gura ta.” Aşadar, 
continuă să rosteşti Cuvântul cu toată încrederea. 
Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale este tot Cuvântul 
Lui şi de aceea produce rezultate. 

Cineva ar putea spune: „Atât timp cât Cuvântul 
este în inima mea, nimic altceva nu contează.” Principiul 
este clar: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de 
gura ta. cugetă asupra ei zi şi noapte.” Dacă vrei să ai o 
viaţă de biruinţă, trebuie să fii un creştin care vorbeşte. 
Adevărul este că dacă ai în inimă Cuvântul, nu poţi să 
nu-l rosteşti (Romani 10:8), pentru că din prisosul inimii 
vorbeşte gura (Matei 12:34). 

Doar creştinii care rostesc Cuvântul trăiesc o 
viaţă de victorie. Nu mă refer aici la cei guralivi. Mă 
refer la cei care rostesc Cuvântul lui Dumnezeu. Când 
eşti singur, nu fi tăcut. Rosteşte Cuvântul cu credinţă, 
personalizându-l. Spune: „Eu sunt mai mult decât 
biruitor în orice loc. Umblu în lumina Domnului. 
Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. 
Succesul este în duhul meu.” Dacă vorbeşti aşa nu poţi 
să fii înfrânt în viaţă. Nu contează dacă te-ai născut 
bolnav sau sărac. Poţi rosti sănătate şi abundenţă peste 
tine: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine 

Fii un creştin care 
vorbeşte

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale 

şi atunci vei lucra cu înţelepciune (Iosua 1:8).

Sâmbătă, 23 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Declar în Numele lui Isus că toate lucrurile 
lucrează spre binele meu. Experimentez rodire, pace 
şi bunăstare în orice zonă a vieţii mele, pentru că Tu, 
Tată, ai desăvârşit tot ceea ce are legătură cu mine, 
conform cu destinul Tău pentru viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin.

Levitic 24
Marcu 6:1-29

1 Timotei 4:15; Psalmul 1:1-3

o iubeşte, îi va mânca roadele” (Proverbe 18:21). 
Dumnezeu a pus în tine abilitatea de a-ţi crea 

prin cuvinte mediul ambiant în care vrei să trăieşti. 
Prin proclamaţii de credinţă poţi alinia circumstanţele 
vieţii la imaginea generată în duhul tău de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aceasta este cheia trăirii în biruinţă 
continuă. Începe să vorbeşti şi să chemi în fiinţă ceea ce 
vrei să vezi în viaţa ta conform Scripturii şi Duhul Sfânt 
va împlini cuvintele tale şi le va face o realitate vizibilă.

Exod 4
Matei 17:1-13
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Îmi place mult acest verset! Ne spune că nu 
trebuie să tăcem cu privire la binecuvântările 

şi bunătatea lui Dumnezeu în viaţa noastră. Trebuie să 
le spunem tuturor. Lumea ar trebui să ştie ce lucruri 
minunate a făcut Domnul pentru tine. Mulţi din Biserică 
subestimează puterea mărturiei lor: „Ei l-au biruit prin 
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu 
şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (Apocalipsa 
12:10-11).”

Ar trebui să spunem deschis ceea ce face Domnul 
în viaţa noastră şi a celor din jurul nostru. Trebuie să 
înveţi să recunoşti lucrurile pe care le-a făcut şi le face 
El şi apoi să-I aduci slavă. Cum Îi dai slavă? Mărturisind 
bunătatea Lui. Spunându-le şi altora ceea ce a făcut El 
pentru tine. Atunci când Îi mulţumeşti cu bucurie, din 
inimă şi le spui şi altora, Domnul va face lucruri şi mai 
mari în tine şi cu tine. Ori de câte ori este împărtăşită o 
mărturie, este stârnită credinţa în inimile ascultătorilor. 
Ei pot recunoaşte atunci că Dumnezeu nu este părtinitor 
şi că El răsplăteşte credinţa celor care acţionează pe 
baza Cuvântului Lui.

Nu este admisibil să primeşti vindecare sau 
vreo altă minune şi să te comporţi ca şi cum nu s-ar fi 

Spune-le şi 
altora!

Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a 
izbăvit El din mâna vrăjmaşului (Psalmul 107:2). 

În versiunea TLB a Scripturii (Biblia Vie, n.tr.) acest 
verset este tradus astfel: „Te-a răscumpărat Domnul? 

Atunci vorbeşte! Spune-le şi altora că Domnul te-a 
izbăvit de vrăjmaşii tăi!” 

Sâmbătă, 24 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, ridic mâini curate către Tine şi mă 
închin Ţie cu o inimă mulţumitoare pentru dragostea, 
mila şi binecuvântările Tale în viaţa mea. Credincioşia 
Ta este mare şi dragostea Ta infinită. Îţi mulţumesc 
pentru bunătăţile şi pentru îndurările Tale care se 
înnoiesc în fiecare dimineaţă, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 25
Marcu 6:30-56

Psalmul 103:2; Ioan 3:11

întâmplat nimic. Nu! Spune-le tuturor că Isus este Acelaşi 
ieri şi azi şi-n veci. Să inundăm undele radio, internetul 
şi presa scrisă cu realitatea lui Cristos, vestind în toată 
lumea faptul că El este viu şi relevant şi în zilele noastre. 
Dumnezeu este real. Cuvântul Lui funcţionează. El încă 
face minuni. Să dăm de ştire.

Exod 5
Matei 17:14-21



60

Versetul de mai sus nu spune că Cristos a fost 
dat pentru păcatele noastre şi a înviat pentru 

iertarea noastră, deşi şi aceasta ar fi fost minunat. 
Ci El a fost dat din pricina păcatelor noastre şi înviat 
pentru îndreptăţirea noastră. Cum se poate aşa ceva? 
Cum putem noi, păcătoşii, să fim socotiţi dintr-o dată 
„neprihăniţi”?

Răspunsul se află în explicaţia apostolului Pavel: 
„pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea 
Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să 
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Romani 
3:26). Cuvântul „neprihănit” provine din traducerea 
termenului grecesc „dikaiosis” şi înseamnă „achitat.” 
Este o declaraţie legală sau oficială a nevinovăţiei. Este 
diferit de a fi iertat. Una este să fii vinovat şi să vină 
cineva şi să plătească preţul vinei tale în locul tău. Dar 
aici, Cuvântul spune altceva. Isus a fost dat la moarte 
pentru păcatele tale şi a fost înviat pentru justificarea 
ta, adică pentru achitarea ta. Ai fost declarat nevinovat. 
Dumnezeu nu te mai acuză de nici un rău, pentru că, 
pentru El, tu n-ai păcătuit niciodată. 

De aceea Evanghelia este Vestea Bună. Cum 
poate spune Dumnezeu că tu n-ai păcătuit niciodată? 
Deoarece, fiind născut din nou, eşti un om nou, fără 

Îndreptăţit

Ci şi pentru noi, cărora urmează să ne fie socotită, 
nouă, care credem în Cel Ce L-a înviat dintre cei 

morţi pe Isus, Domnul nostru, Care a fost dat 
pentru păcatele noastre şi Care a fost înviat pentru 

îndreptăţirea noastră (Romani 4:24-25, NTR).

Luni, 25 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt o făptură nouă, în Cristos Isus, născut 
cu viaţa glorioasă şi natura lui Dumnezeu în duhul 
meu. Sunt socotit neprihănit prin credinţă şi umblu 
în lumina noii vieţi în Cristos, fără condamnare, ci cu 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus.

Levitic 26-27
Marcu 7:1-23

Iacov 4:7; Romani 5:1

trecut, cu viaţa şi natura lui Dumnezeu: „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). Când Isus a fost înviat din morţi, El a fost născut 
din nou; Dumnezeu a spus: „… astăzi Te-am născut.” 
(Faptele apostolilor 13:33). Aceasta este viaţa pe care 
ne-a dat-o El nouă (1 Ioan 5:12). 

 Fiind o făptură nouă, tu ai o viaţă nouă în Cristos. 
Eşti un om nou. Nu eşti doar un om iertat. Eşti un om 
socotit neprihănit. Ai fost declarat nevinovat. Cu alte 
cuvinte, ai fost achitat. Romani 6:4 spune: „Noi deci, 
prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, 
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” 
(Romani 6:4). Dacă se întâmplă să greşeşti şi după 
naşterea din nou, poţi primi iertarea pe care Dumnezeu 
a asigurat-o în Evanghelie (1 Ioan 1:9).

Exod 6
Matei 17:22-27
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Ca făptură nouă în Cristos Isus, tu ai fost 
înzestrat cu o putere imensă ca să răstorni 

orice situaţie în favoarea ta, spre slava lui Dumnezeu, 
atunci L-ai primit pe Duhul Sfânt în viaţa ta: „Ci voi veţi 
primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi” 
(Faptele apostolilor 1:8). Acea putere este abilitatea 
dinamică de a efectua schimbări.

Tu nu eşti obişnuit. Nu trebuie să fii o victimă a 
circumstanţelor adverse ale vieţii, pentru că tu eşti 
uns. Cu ungerea Duhului Sfânt în tine, tu poţi schimba 
tot ce nu este conform voii lui Dumnezeu pentru tine. 
Poţi efectua schimbări la birou, acasă, în familie sau în 
trupul tău. Poţi chiar să influenţezi şi să faci schimbări în 
guvernul ţării tale.

Biblia spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un 
duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă” 
(2 Timotei 1:7). Aceasta se referă la Duhul de putere, 
excelenţă şi de super-inteligenţă. Aceasta înseamnă că 
nici o problemă din această lume nu te poate copleşi. 
Duhul Sfânt a adus o ungere în viaţa ta şi prin aceasta 
vei şti cum să-ţi dezvolţi afacerea, cum să-ţi conduci 
familia şi finanţele şi cum să-ţi menţii trupul în sănătate. 
Această ungere te face eficient în slujba împăcării: „Nu 
că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva 
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, 

Uns cu putere

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

pământului (Faptele Apostolilor 1:8).

Marți, 26 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mă bucur, pentru că ştiu că mai mare este Cel ce 
este în mine şi m-a uns cu abilitatea supranaturală de 
a trăi biruitor în fiecare zi. Pot schimba orice situaţie 
negativă, spre slava lui Dumnezeu. Puterea Lui din 
mine este activată acum, în Numele lui Isus.

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

1 Ioan 4:4; 2 Corinteni 4:7

vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să 
fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al 
Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa” (2 
Corinteni 3:5-6). 

Ceea ce trebuie să faci este să înflăcărezi darul lui 
Dumnezeu, care este în tine (2 Timotei 1:6). Biblia spune: 
„Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului” 
(Mica 3:8). Înflăcărează acea putere dinăuntrul tău, 
vorbind în alte limbi. Scriptura ne mai arată că cel care 
vorbeşte în alte limbi se zideşte pe sine (1 Corinteni 14:4). 
Puterea pe care ai primit-o este abilitatea dinamică de 
a face schimbări. Eliberează acea putere, vorbind în alte 
limbi şi rostind cuvinte de credinţă.

Exod 7
Matei 18:1-11
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Gândeşte-te la aceasta: Dumnezeu te-a iubit 
aşa de mult, încât El L-a dat pe Fiul Lui scump, 

pe Isus, ca să moară în locul tău. Dragostea Lui te-a smuls 
din întuneric şi te-a adus în lumina Lui, de unde domneşti 
ca un rege. Acum, nimic nu te poate despărţi de acea 
dragoste (Romani 8: 35-39), nici chiar păcatul: „Căci, 
dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
[cu siguranţă] acum, când suntem împăcaţi cu El, vom 
fi mântuiţi (eliberaţi zilnic de sub stăpânirea păcatului) 
prin viaţa Lui” (Romani 5:10, versiunea Amplificată). 

Dumnezeu te iubeşte mai mult decât îţi imaginezi 
tu! El nu Se uită niciodată la greşelile tale. Ci mai 
degrabă, El te urmăreşte cu mila Lui şi Îşi întinde aripile 
peste tine mereu. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” (Ioan 3:16). Este important să conştientizezi 
dragostea Lui pentru tine, pentru că astfel vei putea 
să domneşti în viaţă peste păcat, boală, sărăcie, eşec 
şi moarte (Romani 5:17) şi vei avea îndrăzneala de a 
înfrunta provocările vieţii cu un simţ al stăpânirii.

Această încredere în El vine din părtăşia cu El. 
Când ai părtăşie cu Domnul prin Cuvânt şi prin Duhul 
Sfânt, revelaţia dragostei Sale va fi descoperită duhului 
tău şi vei fi bucuros mereu în prezenţa Lui.

Produsul 
dragostei Lui mari

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin 
faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său 

Fiu, ca noi să trăim prin El (1 Ioan 4:9).

Miercuri, 27 Februarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea 
Ta cea mare, pentru harul Tău şi pentru mila Ta care 
mă înconjoară zilnic. Conştientizez şi astăzi iubirea Ta 
care îmi dă valoare şi mă face mai mult decât biruitor 
asupra oricăror circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 3-4
Marcu 8:14-26

1 Ioan 3:1

Eşti produsul dragostei veşnice a lui Dumnezeu. 
Dragostea Lui este motivul pentru care te-a mântuit, 
ţi-a dat viaţă veşnică, te-a umplut cu Duhul Sfânt şi ţi-a 
înfrumuseţat viaţa cu gloria şi cu harul Lui. Aceasta ar 
trebui să-ţi dea o încredere de a trăi viaţa la potenţial 
maxim. Nimic nu te poate opri, pentru că dragostea Lui 
te-a făcut un campion şi o minune. 

Exod 8
Matei 18:12-20
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Mintea este uşa către duhul uman şi cuvintele 
şi gândurile pe care le laşi neverificate, vor fi 

înmagazinate în duhul tău. De aceea trebuie să îţi filtrezi 
gândurile şi să pui garnizoane de apărare în inima ta, 
pentru că din ea ies izvoarele vieţii.

Zilnic auzim, vedem şi citim tot felul de lucruri 
pozitive şi negative. Trebuie să-ţi păzeşti inima şi să nu 
permiţi duhului tău să primească şi să proceseze lucruri 
negative care vin din lume. Refuză să fii influenţat sau 
controlat de lucrurile pe care le auzi, le vezi, sau le simţi, 
dar care nu sunt conforme Evangheliei lui Cristos.

De exemplu, rapoarte media au deplâns situaţia 
economică de pe urma crizei, prevăzând probleme 
financiare şi recesiuni şi mai mari pentru multe popoare 
de pe glob. Ca urmare, mulţi şi-au pierdut credinţa, 
neştiind ce să facă pentru a scăpa de cătuşele inflaţiei, 
sărăciei şi depravării. Aceasta nu are de-a face cu tine, 
aşa că nu rămâne acolo. Biblia spune: „Când oamenii 
sunt doborâţi, atunci vei spune: Va fi înălţare; şi el va 
salva pe cel umil” (Iov 22:29, versiunea Fidela). Decât 
să permiţi acestor rapoarte negative să îţi provoace 
frică, spune: „Aceasta nu e pentru mine. Funcţionez 
în tărâmul super-abundenţei, pentru că sunt copil al 
lui Dumnezeu. Sunt moştenitor al Celui Atotputernic 
şi împreună-moştenitor cu Cristos. Aşadar, eu nu pot fi 
dezavantajat.” 

Păzeşte-ţi inima!

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Joi, 28 Februarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu care este viaţa mea îmi 
va guverna mereu inima şi va produce în mine ceea ce 
spune, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 5-6
Marcu 8:27-9:13

Filipeni 4:8

Nu găzdui gânduri greşite, altfel, ele îţi vor 
provoca frică. Foloseşte Cuvântul Domnului pentru 
a împiedica gândurile ostile să pătrundă în inima ta. 
Păzeşte-ţi inima. Viaţa ta de astăzi este un rezultat direct 
al gândurilor şi cuvintelor tale anterioare. Gândurile pe 
care le permiţi generează cuvintele pe care le rosteşti, 
de aceea ne îndeamnă Cuvântul să ne reînnoim minţile: 
„Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită” 
(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Transformarea începe cu conţinutul gândurilor 
tale. Respinge gândurile de frică, boală, lipsă, sărăcie, 
tristeţe şi eşec. Acceptă-le pe cele de victorie, sănătate, 
bunăstare, fericire şi împlinire, care vin din Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Exod 9
Matei 18:21-35



APLICAŢII DE LA CONCURSUL MVA 2011

Dintre cele 150 de propuneri trimise de pe tot globul 
la concursul „Cea mai valoroasă aplicaţie” 2011, 
prezentăm aici primele trei clasate:

Church Information Management System (CIMS):
Este o aplicaţie tip baze de date pe net cu următoarele 
facilităţi: integrarea datelor fără erori, generare 
automată de raport şi notificări pentru SMS/Email. 
Mai mult, poate fi ajustată pe măsura bisericii.

My Soul Diary:
Un jurnal online cu care se poate ţine evidenţa 
creşterii spirituale a noilor convertiţi, se pot crea 
planuri pentru câştigarea sufletelor, se pot înregistra 
rapoarte şi chiar mărturii personale. Toate la 
îndemână.

Bible Man Game:
Un joc animat, special creat pentru învăţarea 
Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod unic. Întrebările 
sunt selectate cu atenţie din devoţionalul nr. 1 în 
lume, Rapsodia Realităţilor.

Vizitează AppStore-ul nostru astăzi: www.
mvappstore.org şi pe Yookos: www.yookos.com/
groups/mva

Pentru mai multe informaţii, sunaţi la:+234 7088693672

Email: info@mvacontest.com 



NOTE



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
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+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.  
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MĂRTURII

„Reţeaua Mandatul Rapsodiilor funcţionează la serviciul meu!”

„Particip de ceva timp la reţeaua Mandatul Rapsodiilor, iar mandatul 
meu este să fac Rapsodia Realităţilor subiectul de discuţii nr. 1 la serviciu. 
Am reuşit să inspir un număr destul de mare de oameni să se aboneze 
la reţea, iar acum avem întâlniri de celulă în mod regulat, care au 
îmbunătăţit modul de comunicare dintre angajaţi şi manageri. În ultima 
vreme doi manageri au venit la mine în câteva rânduri, cerându-mi să 
găsesc oameni demni de încredere pentru ocuparea unor posturi. Am 
nominalizat doi dintre abonaţii mei, iar ei au primit poziţia respectivă.”   ̶   
Ziyanda K., Africa de Sud

 „Un minunat instrument pentru evanghelizare”

„Mă rugam pentru ocazia de a sluji unei familii de care eram îngrijorat. 
Aveau un istoric de morţi tragice în neam, informaţie care a ajuns la 
cunoştinţa mea printr-un membru al familiei. Simţind urgenţă din 
partea Duhului Sfânt, am vizitat familia luând la mine mai multe broşuri 
Rapsodia Realităţilor – îngerul nostru mesager. Toţi cei patru membrii ai 
familiei au primit devoţionalul cu multă bucurie şi au început să îl citească 
cu entuziasm. Apoi am continuat, propovăduindu-le Evanghelia Iui Isus 
Cristos şi astfel toţi au fost salvaţi în mod glorios.”  ̶  Martina B., Slovacia

„Mi-am schimbat obiceiurile citind Rapsodia Realităţilor”

„Sunt foarte entuziasmată să am devoţionalul Rapsodia Realităţilor – acest 
înger mesager – tradus în limba mea. Broşura este foarte uşor de citit; de 
fapt, este un miracol pentru mine. Studiind-o, am înlocuit vechile mele 
metehne cu obiceiuri bune, deoarece am conştientizat ce spune Biblia în 
2 Corinteni 5:17 şi anume că cine este în Cristos este o făptură nouă; toate 
cele vechi s-au dus pentru totdeauna. Ce privilegiu să Îl avem pe Cristos în 
noi!” ̶  Siakala A., Regatul Tonga



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
DuminicăN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

ROMÂNIA:
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   


