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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

mai numărăm. Ediţia 2014 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Dumnezeu vrea să fim bucuroşi în orice vreme, 
iar bucuria noastră să fie independentă 

de circumstanţe. Acesta a fost unul dintre secretele 
succesului lui Pavel, care la un moment dat a declarat: 
„Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; 
căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care 
mă găsesc” (Filipeni 4:11). El învăţase să trăiască 
independent de circumstanţe. Nu este de mirare că şi 
în temniţă el era plin de bucurie şi de laudă exuberantă 
pentru Domnul care îl socotise vrednic să sufere 
prigonire pentru Numele Său. 

Pavel nu a permis ca experienţa prin care trecea 
să-i dicteze starea sufletească sau să interfereze cu 
bucuria Domnului din inima sa. El era atât de detaşat 
de circumstanţe, încât i-a putut încuraja pe filipeni, 
îndemnându-i să se bucure totdeauna în Domnul. Unii 
creştini din zilele noastre nu trec nici pe departe prin ce 
a trecut Pavel şi totuşi, sunt trişti şi îşi doresc totdeauna 
altceva. Atitudinea corectă a fiecărui copil al lui 
Dumnezeu este de a privi provocările drept trambulină 
pentru promovare; ele reprezintă modalitatea de a trăi 
mereu la înălţime. 

Iacov 1:2 spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări.” Motivul 
pentru care Domnul te îndeamnă să rămâi bucuros în 
ciuda încercărilor cu care te-ai putea confrunta constă 
în faptul că povestea a fost deja scrisă! Finalul ei este 

Independent de 
circumstanţe

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-
vă (Filipeni 4:4).

SÂMBĂTĂ, 1 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru moartea 
ispăşitoare şi învierea glorioasă a Domnului Isus prin 
care m-a adus la o viaţă de nesfârşită bucurie, biruinţă 
şi stăpânire în El. Aleluia! Cu bucurie scot şi astăzi 
lucruri bune din visteriile Tale veşnice pe care le-ai pus 
în duhul meu, exprimând neprihănirea Ta, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Exodul 22-23
Matei 22:15-46

Filipeni 4:6-7

stabilit deja; mărturia biruinţei în acea situaţie este 
sigură. Romani 8:28 spune: „De altă parte, ştim că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.” Aceasta ar trebui să formeze 
baza bucuriei tale în orice vreme. Tu nu poţi fi niciodată 
dezavantajat! 

Cineva s-ar putea să ridice întrebarea: „Este realist 
să gândim că putem fi totdeauna plini de bucurie?” 
Sigur că da. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă realitatea 
absolută (Ioan 17:17); din nefericire, pentru unii oameni 
„realitatea” este ceea ce se întâmplă în domeniul 
experienţelor lor omeneşti. Pentru cel născut din nou, 
Cristos este realitatea supremă. Dacă tu trăieşti în El 
şi conştientizezi prezenţa Sa, vei fi bucuros douăzeci şi 
patru din douăzeci şi patru de ore pe zi! Vei avea succes 
în orice privinţă, independent de circumstanţele în care 
te găseşti. Aceasta este realitatea în Cristos Isus. 

Iov 34-35
Faptele Apostolilor 14:8-18
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Ce adevăr minunat! Copiii lui Dumnezeu l-au 
biruit pe Satan prin sângele Mielului şi prin 

cuvântul mărturiei lor. Satan nu a biruit şi nici nu va birui 
vreodată! Sfârşitul lui a fost hotărât şi ne-a fost revelat! 
S-ar putea să mai uziteze de modul său de operare, care 
este înşelarea, dar şi noi avem strategia noastră împotriva 
lui: sângele Mielului şi cuvântul mărturiei noastre. Cum 
folosim sângele lui Isus împotriva adversarului? 

Unii spun că metoda ar trebui să fie prin „stropirea 
sângelui,” dar nu aceasta ne învaţă Cuvântul. Domnul 
Isus ne-a arătat cum să folosim sângele Domnului 
în Luca 22:19-20: „Apoi a luat pâine; şi, după ce I-a 
mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: 
«Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi 
lucrul acesta spre pomenirea Mea.» Tot astfel, după ce 
au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: «Acest 
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu 
care se varsă pentru voi.»” El ne-a învăţat să facem 
aceste lucruri în amintirea Lui. 1 Corinteni 11:25-26 
spune: „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 

Sângele Mielului 
şi cuvântul 

mărturiei noastre!

Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit 
mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru 
şi stăpânirea Cristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor 
noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului 

nostru, a fost aruncat jos. 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).

DUMINICĂ, 2 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru trupul lui Cristos 
care s-a frânt pentru mine şi pentru sângele Lui care îmi 
dă viaţă. Îmi amintesc ce a făcut Cristos şi proclam că 
voi fi totdeauna întregit, pentru că El a fost frânt pentru 
mine. Am fost împăcat cu Dumnezeu şi spălat de orice 
păcat prin puterea sângelui Său. Stau tare în credinţă pe 
temelia acestui adevăr, în Numele lui Isus. Amin.

Exodul 24-25
Matei 23

2 Corinteni 10:4; 1 Corinteni 10:16-17

ori veţi bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi 
din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi 
moartea Domnului, până va veni El.»”

Împărtăşindu-te cu Cina Domnului, tu mărturiseşti 
despre sângele morţii Sale. Sângele Lui ne-a împăcat 
cu Dumnezeu şi ne-a dat viaţă. Evrei 12:24 spune: „de 
Isus, Mijlocitorul legământului cel nou, şi de sângele 
stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.” 
Acest sânge vorbeşte despre mântuirea, eliberarea, 
întregirea, desăvârşirea şi biruinţa ta veşnică asupra lui 
Satan, a păcatului şi a morţii. Prin urmare, împărtăşirea 
cu Cina Domnului este o celebrare a vieţii veşnice în 
Cristos la care ai fost chemat. 

Iov 36-37
Faptele Apostolilor 14:19-28
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Din versetul tematic, reiese clar că Domnul 
vrea ca inima şi ochii tăi să urmeze căile Lui. 

El vrea ca tu să Îl iubeşti şi să trăieşti pentru El. În 2 
Corinteni 5:15, Biblia spune: „Şi El a murit pentru toţi, 
pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei 
înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” Unii 
s-ar putea să te numească nebun pentru că Îl iubeşti 
pe Domnul şi Îl slujeşti din toată inima ta, dar nimeni, 
niciodată, nu a pierdut în viaţă pentru că a avut credinţă. 
A trăi pentru Domnul este cea mai înaltă chemare! 

Cel ce umblă cu Domnul este poziţionat pentru 
slavă în viaţă; el este ca un pom sădit lângă izvoare de 
apă; tot ceea ce face prosperă (Psalm 1:3). El cunoaşte 
împlinirea maximă şi bucuria vieţii, datorită pasiunii, 
sentimentelor, dorinţelor şi plăcerii care se află doar în 
Cristos. Când Îi predai Domnului întreaga ta fiinţă şi te 
încrezi în El în toate privinţele, El îţi face viaţa frumoasă. 
Cu adevărat viaţa cu Dumnezeu merită trăită. 

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce David a 
prosperat în bogăţie şi în înţelepciune dincolo de orice 
limită, motivul constă în faptul că el s-a dăruit cu totul 
Domnului! El l-a învăţat şi pe fiul său, Solomon să facă 
acelaşi lucru. În 2 Samuel 24:24, el a spus: „... nu Îi voi 
aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care 
să nu mă coste nimic...” Ce mentalitate! Să nu Îi dai lui 
Dumnezeu decât ce este mai bun! 

Dă-I tot ce eşti şi 
tot ce ai

Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în 
căile mele (Proverbe 23:26).

LUNI, 3 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Binecuvântatule Domn, eu trăiesc pentru 
slava Ta şi te onorez slujindu-Te cu râvnă, excelenţă 
şi devotament, din toată inima. Tu eşti totul pentru 
mine, eşti raţiunea vieţii mele. Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a Te cunoaşte, de a Te urma şi de 
a exprima dragostea şi neprihănirea Ta în lume, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Exodul 26-27
Matei 24:1-35

Coloseni 3:1-4; Isaia 40:31; Deuteronom 6:5

Când le-a dat Legea copiilor lui Israel, Dumnezeu 
i-a avertizat în mod specific cu privire la aducerea unor 
jertfe care nu sunt de cea mai bună calitate: „Dacă are 
vreun cusur, dacă este şchiop sau orb, sau are vreo 
meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului 
Dumnezeului tău” (Deuteronom 15:21). Când Îi dai lui 
Dumnezeu ceea ce este mai bun în tine şi ceea ce ai tu 
mai bun, El te răsplăteşte pentru credinţa şi încrederea 
ta. 

Iov 38-39
Faptele Apostolilor 15:1-11
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De multe ori, când oamenii nu sunt fericiţi 
cu privire la ei înşişi sau la viaţa lor, aceasta 

se datorează ignorării Cuvântului lui Dumnezeu. Fiind 
creştin, fericirea ta nu depinde de circumstanţele tale. 
Fericirea este un rod al bucuriei, iar bucuria este un rod 
al duhului tău recreat şi se alimentează prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Bucuria ta este ca un foc; atunci când nu există 
combustibil care să-l întreţină, focul se stinge. În acelaşi 
mod, cei care ignoră Cuvântul lui Dumnezeu au parte 
de puţină bucurie în viaţă. Dacă te simţi vreodată 
descumpănit, ceea ce ai nevoie este să te adânceşti în 
Cuvânt. Interpretează situaţiile şi acţionează pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu. Fericirea ta nu ar trebui să 
se manifeste doar atunci când totul îţi merge din plin; 
ea nu ar trebui să depindă de lucrurile bune care ţi se 
întâmplă ţie sau celor dragi. Altfel, cei care au cele mai 
bune posesiuni în viaţă ar trebui să fie cei mai fericiţi 
oameni din lume. Dar lucrurile nu stau aşa. 

Au fost unii care s-au sinucis şi toată lumea 
se întreba: „Ce ar fi putut merge rău? Totul părea 
nemaipomenit; avea cea mai bună familie, avea cea 
mai buna slujbă, avea destui bani, era cotat drept cel 
mai respectat om din comunitatea noastră. De ce a 
recurs la sinucidere?” Ceea ce, probabil, oamenii nu îşi 
dau seama este că fericirea nu este rezultatul vreunuia 

Fericirea – rodul 
bucuriei!

Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă 

(Galateni 5:22, versiunea Fidela).

MARȚI, 4 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru trupul lui 
Cristos care a fost frânt pentru mine şi pentru sângele 
Lui care a fost vărsat pentru îndreptăţirea, sănătatea 
şi biruinţa mea. Mă bucur astăzi în învierea Lui care 
mi-a adus viaţa. Cum este El, aşa sunt şi eu în lumea 
aceasta! Aleluia. 

Geneza 12-14
Matei 5:1-20

Filipeni 4:4; 1 Petru 1:8

dintre lucrurile de mai sus. Fericirea este una dintre 
binecuvântările pe care bucuria le produce în tine; însă 
este vorba despre acea bucurie care vine doar prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul lui Dumnezeu.

Fericirea ta este responsabilitatea ta. Tu însuţi 
trebuie să te faci fericit în orice vreme, deoarece duhul 
tău plin de bucuria Domnului dictează totul cu privire 
la viaţa ta. Dacă dintr-un motiv anume, te simţi necăjit 
sau nefericit, meditează la Cuvântul lui Dumnezeu şi 
reaprinde astfel focul bucuriei tale.

Neemia 9
Faptele Apostolilor 15:12-21
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Nici un creştin nu ar trebui să lenevească în 
această viaţă, pentru că noi suntem soldaţi 

în armata lui Dumnezeu. În calitate de militar, ţi se cere 
să fii puternic şi hotărât pentru a îndeplini misiunea 
încredinţată. Nu este loc pentru timiditate şi slăbiciune 
în această armată. Cu ani în urmă m-am înrolat şi eu în 
şcoala militară de cadeţi. Acolo ni s-a comunicat foarte 
clar că nu aveam alte opţiuni, ci trebuia să îndeplinim 
întocmai ceea ce ni se ordona. Cei slabi din fire nu erau 
acceptaţi. Trebuia să avem înfăţişarea unor oameni 
puternici şi duri şi se aştepta de la noi să nu ne plângem 
şi să nu dăm dovadă de nici un semn de slăbiciune. 

La fel stau lucrurile şi în armata lui Dumnezeu. Un 
bun ostaş al lui Isus Cristos trebuie instruit şi complet 
echipat pentru lupta credinţei; el trebuie să fie puternic, 
pregătit să rezite în momente dificile. De exemplu, 
când ţi se spune: „să ne rugăm,” tu nu te poţi plânge 
de oboseală, sau de faptul că te dor mâinile când auzi 
îndemnul: „să ridicăm mâinile înaintea Domnului în 
închinare.” Nu poţi argumenta că eşti prea ostenit să 
mergi în evanghelizare; tu eşti militar; militarii nu-şi 
fabrică scuze. 

Domnul Isus Cristos rămâne exemplul nostru 
desăvârşit a ceea ce trebuie să fie un adevărat ostaş. 
Aminteşte-ţi ce a spus profetul Isaia cu privire la El: 
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… 
Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, 

Soldaţi în armata 
sfârşitului

Ca un bun soldat al lui Cristos Isus, fii pregătit să 
rezişti în situaţii dificile (2 Timotei 2:3, versiunea BVA).

MIERCURI, 5 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru trupul lui 
Cristos care a fost frânt pentru mine şi pentru sângele 
Lui care a fost vărsat pentru îndreptăţirea, sănătatea 
şi biruinţa mea. Mă bucur astăzi în învierea Lui care 
mi-a adus viaţa. Cum este El, aşa sunt şi eu în lumea 
aceasta! Aleluia. 

Geneza 12-14
Matei 5:1-20

Ioan 10:10; 2 Petru 1:4; 1 Ioan 5:11-12

va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui” (Isaia 
53:10). Noi suntem rodul muncii sufletului Său. Cu ochii 
ţintă la slava care Îi era pusă înainte, El a îndurat crucea, 
dispreţuind ruşinea (Evrei 12:2); noi suntem acea slavă 
pe care Cristos a văzut-o. El a privit ce vom fi noi şi a ales 
să Îşi dea viaţa pentru a ne mântui. 

Noi suntem sămânţa Lui, cei ce mărim numărul 
zilelor Lui prin predicarea Cuvântului. Trebuie să vestim 
Evanghelia de pe acoperişurile caselor, de pe vârful 
munţilor, până în văi – pretutindeni; în Nord, în Sud, 
în Est şi în Vest, stabilind Împărăţia Lui pe pământ şi 
în inimile oamenilor. Aceasta este datoria noastră în 
calitate de soldaţi în armata sfârşitului. 

Neemia 9
Faptele Apostolilor 15:12-21
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1 Ioan 3:8 spune: „... Fiul lui Dumnezeu S-a 
arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 

Acest verset afirmă foarte limpede ce a venit Isus să 
facă: să nimicească lucrările diavolului! El l-a paralizat 
pe Satan, i-a deposedat pe el şi pe demonii lui de orice 
putere, i-a făcut de ocară înaintea lumii (Coloseni 2:15) 
şi i-a pus sub picioarele tale (Luca 10:19). Însă tu ai 
responsabilitatea de a-i ţine acolo unde le este locul; nu 
ar trebui să le permiţi să facă ravagii în viaţa ta. 

Înţelege că deşi Satan este un vrăjmaş învins, 
creştinul trebuie să fie protejat de strategiile şi 
manipulările celui rău. Iată de ce în Efeseni 6:10-
11 suntem îndemnaţi să îmbrăcăm toată armura lui 
Dumnezeu ca să putem rezista uneltirilor diavolului. 
Este responsabilitatea ta să îmbraci armura; Dumnezeu 
nu o va face în locul tău. 

O piesă a armurii este scutul credinţei: „Pe 
deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu 
care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău” (Efeseni 6:16). Dumnezeu ţi-a dat scutul 
credinţei pentru a-l folosi; este scutul cu care stingi 
săgeţile arzătoare pe care vrăjmaşul le aruncă spre tine. 
Continuă să îţi consolidezi credinţa studiind Cuvântul 
lui Dumnezeu şi acţionând pe baza lui. Indiferent ce se 
întâmplă în jurul tău, refuză să te temi; refuză să dai 
înapoi; însă rosteşte Cuvântul cu credinţă. 

Foloseşte-ţi scutul 
credinţei

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

celui rău (Efeseni 6:16).

JOI, 6 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt puternic în Domnul şi în puterea tăriei Lui! 
Nici o armă făurită împotriva mea nu va prospera. 
Cu scutul credinţei sting toate săgeţile arzătoare ale 
vrăjmaşului, nimicindu-i planurile şi uneltirile, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Exodul 31
Matei 25:31-46

Efeseni 6:13-17

Pslamii 1-2
Faptele Apostolilor 15:32-41
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La fel cum un preot aducea arderi de tot şi 
ardea tămâie în cinstea Domnului în Vechiul 

Testament, astăzi noi Îi aducem lui Dumnezeu jertfe de 
laudă cu rodul buzelor noastre care înseamnă cuvinte 
de laudă şi mulţumire la adresa Domnului. Jertfa 
laudei trece dincolo de afirmaţii superficiale precum: 
„Doamne, Îţi mulţumesc pentru tot.” O adevărată jertfă 
de laudă adusă lui Dumnezeu trebuie să fie îmbinată cu 
ceea ce izvorăşte din duhul tău; tu trebuie să îţi defineşti 
bine motivele pentru a-I aduce laude şi apoi să le dai 
glas. 

Dacă eu ţi-am spus: „Îţi mulţumesc pentru că ai 
făcut curăţenie atât de bine în casă,” te-am lăudat. În 
acelaşi mod, a-L lăuda pe Dumnezeu înseamnă a-I aduce 
mulţumiri în Numele lui Isus pentru motive specifice. 
Jertfele de laudă constau în proclamaţii de credinţă, 
psalmi, imnuri şi cântări duhovniceşti pe care I le aduci 
Lui pentru dragostea, harul şi bunătatea Lui faţă de tine. 
Se referă, de asemenea, la cuvinte de mulţumire sau la 
expresii care recunosc şi celebrează Numele Domnului. 
Ele reprezintă declaraţii ale Cuvântului lui Dumnezeu pe 
care le facem pentru a-L glorifica pe El. 

Aceste proclamaţii (sau mărturisiri de credinţă) 
sunt rodul buzelor noastre – cuvinte ale gurii noastre 
care Îi dau slavă lui Dumnezeu. Prin urmare, când faci 
proclamaţii de credinţă, rosteşte lucruri frumoase cu 

Adevărata jertfă 
de laudă

Prin El, să-I aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă 
de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc 

Numele Lui (Evrei 13:15). 

VINERI, 7 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, ce mare şi slăvit eşti! 
Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat şi înţelept care 
domneşti şi conduci căile omului. A Ta, Doamne, să fie 
toată slava, onoarea, maiestatea, stăpânirea şi lauda! 
Îţi mulţumesc pentru că îmi faci viaţa frumoasă şi mă 
umpli cu slava, neprihănirea şi pacea Ta, în Numele lui 
Isus. Amin!

Exodul 32-33
Matei 26:1-30

Osea 14:2; Evrei 13:5-6; 1 Timotei 6:15-16

privire la Dumnezeu îmbinate cu mărturii despre faptele 
Sale minunate. Proclamă ceea ce a afirmat El cu privire la 
Sine şi cu privire la tine: „... El însuşi a zis... Aşa că putem 
zice plini de încredere...” (Evrei 13:5-6). Pe măsură ce 
faci aceste proclamaţii de credinţă în Numele lui Isus, 
El care este Marele nostru Preot, le prezintă înaintea 
Tatălui (Evrei 3:1), care primeşte lauda şi închinarea ta 
ca o jertfă de miros plăcut. Aleluia!

Psalmii 3-4
Faptele Apostolilor 16:1-10



Tabăra internaţională de Paşti 
pentru tineret cu Pastorul Chris

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

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

Pentru informaţii despre înregistrare, te rugăm 
să accesezi pagina: enterthehealingschool.org/
iycwithpastorchris
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Unii creştini consideră că se poate atinge 
perfecţiunea. Desăvârşirea creştină nu constă 

însă în perfecţiunea faptelor noastre, ci în viziunea pe 
care o avem cu privire la Cristos; tu trebuie să priveşti 
necontenit la El. 2 Corinteni 3:18 spune: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.”

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu, 
iar Isus este Cuvântul, care S-a făcut trup. Pe măsură ce 
Îl priveşti pe El în Cuvânt – prin studiu şi prin meditaţie 
– eşti schimbat din slavă în slavă. De exemplu, Coloseni 
3:9-10 spune: „Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât 
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi 
v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre 
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Observă 
faptul că motivul pentru care nu trebuie să minţi nu 
este din cauza poruncii: „Să nu minţi,” ci deoarece te-ai 
îmbrăcat cu omul nou care este înnoit după imaginea 
lui Cristos; iată asupra cui trebuie să îţi aţinteşti privirea. 

Modul în care îţi aţinteşti privirea spre El nu 
este asemănător modului în care te uiţi la o poză pe 
un perete, ci prin Cuvântul din inima ta tu îţi păstrezi 
focalizarea pe imaginea şi pe viziunea care exprimă cine 
eşti tu în El şi ce te-a făcut El să fii. Aceasta înseamnă 

Concentrează-
ţi toată atenţia 

asupra Lui!

Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi 
după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui 
Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de 

pe pământ (Coloseni 3:1-2).

SÂMBĂTĂ, 8 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău pe care îl primesc în inimă cu blândeţe şi 
cu credinţă. Pe măsură ce meditez asupra sa, cresc în 
harul şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului meu 
Isus Cristos. Amin.

Exodul 34-35
Matei 26:31-56

Romani 12:2; Evrei 12:1-2

meditaţie; pe măsură ce priveşti sau contempli slava lui 
Dumnezeu, tu eşti transformat; înţelegi ce înseamnă să 
fii în El, iar El să fie în tine. Când te recunoşti pe tine 
însuţi în El, iar pe El în tine, tot stresul şi toate luptele 
pentru atingerea perfecţiunii vor lua sfârşit. 

Psalmii 5-8
Faptele Apostolilor 16:11-18
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Un anumit centurion, al cărui rob era grav 
bolnav, a auzit de Isus şi i-a trimis pe bătrânii 

cetăţii să Îl roage să vină să îl vindece pe robul său. 
Domnul a fost de acord şi i-a urmat, dar aproape imediat, 
sutaşul i-a trimis lui Isus următorul mesaj: „Doamne, 
nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să 
intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am 
socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi 
robul meu va fi tămăduit” (Luca 7:6-7). În limbaj actual, 
sutaşul spunea, de fapt: „Doamne, Cuvântul Tău este de 
ajuns pentru a face această minune!”

Când Isus a auzit cuvintele sutaşului, S-a minunat 
de credinţa Sa şi S-a întors spre cei ce Îl urmau şi le-a 
zis: „... nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de 
mare.” Iar când mesagerii s-au întors în casa sutaşului, 
l-au găsit pe robul bolnav complet vindecat (Luca 7:9-
10). Sutaşul a avut credinţă că un cuvânt din partea 
Domnului era suficient.

Aceasta este credinţa de copil pe care trebuie să 
o ai şi tu în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce dorinţă arzătoare 
ai? În ce domeniu al vieţii tale ai nevoie de o schimbare 
sau de o minune? Sutaşul s-a exprimat foarte limpede cu 
privire la ceea ce dorea pentru robul său şi era convins 
că, într-adevăr, cuvintele Domnului erau suficient de 
puternice pentru a produce minunea. 

Răspunsul lui Dumnezeu la orice problemă cu care 
s-ar putea confrunta cineva este Cuvântul Său! Fie că 

Cuvântul Lui îţi 
este de ajuns!

Apoi i-a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după 
credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul 

acela (Matei 8:13).

DUMINICĂ, 9 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care pentru mine este mai preţios decât mâncarea! 
Cuvântul Tău este nutriţia divină pentru duhul meu 
şi prin el progresez zilnic, excelez şi înving în orice 
circumstanţă, în Numele lui Isus. Amin.

Exodul 36-37
Matei 26:57-75

Psalmul 107:17-20; Faptele Apostolilor 20:32; Marcu 7:25-30

este vorba despre boală, faliment, probleme maritale, 
etc., odată ce ai Cuvântul lui Dumnezeu în acel aspect 
al vieţii tale, ai deja răspunsul. Pe măsură ce îţi deschizi 
duhul spre lucrarea Cuvântului în tine, vei înregistra 
progres din slavă în slavă. 

Eşti la un cuvânt de-al lui Dumnezeu distanţă de 
minunea ta şi de următorul nivel de succes, iar acel 
Cuvânt deja a fost rostit. În Ioan 16:23-24, Domnul a 
spus: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. 
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la 
Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut 
nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru 
ca bucuria voastră să fie deplină.” Chiar acum poţi 
acţiona pe baza acestui cuvânt: cere ceea ce vrei, ştiind 
că Domnul care te-a invitat să faci acest lucru împlineşte 
acest Cuvânt, iar El niciodată nu eşuează. 

Psalmii 7-8
Faptele Apostolilor 16:19-28
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Îngerii, demonii şi întreaga natură ascultă orice 
instrucţiune emisă în Numele lui Isus, deoarece 

acest Nume reprezintă toată autoritatea în ceruri şi pe 
pământ. Când foloseşti Numele lui Isus, nu te gândi 
niciodată: „Oare va funcţiona sau nu?” Nu lăsa nici un 
loc pentru îndoială! Învăţătura cu privire la credinţă 
a dus la poticnirea multor creştini în acest domeniu. 
Adevărul este că nu ai nevoie să apelezi la credinţă 
atunci când foloseşti Numele lui Isus. 

Atunci când Îi ceri Tatălui ceva în Numele lui Isus, 
El nu Se uită dacă ai sau nu credinţă, deoarece El ţi-a 
dat deja măsura de credinţă (Romani 12:3). Dacă nu 
ai avea credinţă, nu L-ai cunoaşte pe Isus. Tu trăieşti 
în Numele Său; tu eşti în Cristos. Aleluia! Prin urmare, 
când se pune problema folosirii Numelui Său, aceasta 
este o chestiune de autoritate. Isus a spus cu privire la 
cei credincioşi: „... În Numele Meu vor scoate draci...” 
(Marcu 16:17). Orice credincios poate scoate draci prin 
autoritatea lui Cristos

Acest proces este asemănător cazului unui ofiţer 
de politie care controlează traficul pe străzi; el nu 
are nevoie de nici o credinţă. Când el îşi ridică mâna 
semnalizând: „Stop,” tu trebuie să te conformezi. 
Autoritatea care l-a aşezat acolo este tot ceea ce are el 
nevoie. În acelaşi mod, în ziua în care tu te-ai născut din 

Numele Lui 
reprezintă 
autoritate

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi 
al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi 

orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu 
Tatăl, că Isus Cristos este Domnul (Filipeni 2:10-11).

LUNI, 10 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Doamne, Îţi mulţumesc pentru autoritatea 
pe care mi-ai dat-o în Numele Tău de a alunga draci, 
de a vindeca bolnavi şi de a domni în această lume. 
Circumstanţele vieţii mi se supun în fiecare zi atunci 
când îmi exercit autoritatea cu care m-a investit 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Exodul 38-39
Matei 27:1-26

Matei 28:18-19; Luca 10:19

nou, ţi s-a oferit autoritate peste Satan şi peste orice 
demon al întunericului (Luca 10:19). 

Pe Muntele Schimbării la Faţă, Dumnezeu a vorbit 
din ceruri cu privire la Isus, spunând: „... Acesta este 
Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc plăcerea Mea; 
de El să ascultaţi!” (Matei 17:5). Absolut tot ce există 
în universul însufleţit sau neînsufleţit are inteligenţă şi 
totul a primit porunca să asculte de Isus. Dumnezeu 
a emis acelaşi decret în favoarea ta atunci când tu ai 
proclamat cu gura ta domnia lui Isus peste viaţa ta 
pentru a primi naşterea din nou.

Tot ceea ce a făcut Dumnezeu are inteligenţă. 
Întregii naturi i s-a poruncit să audă şi să asculte în timp 
ce tu emiţi decrete în Numele lui Isus. Tu stai în poziţia 
de autoritate conferită de Isus; în Numele Său, tu ai 
autoritatea de a îmblânzi lumea şi de a supune natura!

Psalmii 9-10
Faptele Apostolilor 16:29-40
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Versetul tematic ne ajută să înţelegem relaţia 
dintre credinţă şi cunoaştere. Credinţa vine 

prin auzirea sau cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Credinţa este produsul cunoaşterii Cuvântului lui 
Dumnezeu; este produsul conştientizării caracterului Lui 
şi al cunoaşterii Sale prin revelaţie. Această cunoaştere 
sau conştientizare îţi oferă o mentalitate nouă; te face 
să te închini Domnului într-un mod special, pentru că 
recunoşti măreţia Lui.

O caracteristică distinctă a fiecărui creştin 
adevărat este foamea profundă pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu; nevoia continuă de a-L cunoaşte mai mult 
pe Domnul şi de a fi în părtăşie cu El. Cu cât ajungi să Îl 
cunoşti mai mult prin Cuvânt, cu atât mai mult îţi este 
zidită credinţa de personalitatea, gândurile şi caracterul 
Lui, care astfel sunt manifestate prin tine. Povestea lui 
Moise este un exemplu care mă inspiră. Prima lui mare 
întâlnire cu Domnul a fost pe Muntele Horeb (Exodul 
3:2). Dumnezeu i-a vorbit dintr-un rug care ardea fără 
a se mistui şi i-a dat sarcina de a-i elibera pe copiii lui 
Israel din sclavia impusă de Faraon, regele Egiptului. L-a 
trimis cu promisiunea că El, Iehova, va fi cu el (Exodul 
3:12).

Acesta era singurul lucru de care Moise a avut 
nevoie – să ştie că Dumnezeu avea să fie cu el! În 
baza acestei certitudini, el a mers cu o îndrăzneală 
extraordinară să îl confrunte pe Faraon, care, la vremea 

Credinţa: un 
produs al 

cunoaşterii!

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

MARȚI, 11 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
şi pentru puterea sa în viaţa mea. Credinţa mea este 
însufleţită şi operativă, fiindcă eu recunosc prezenţa 
Ta uimitoare şi glorioasă în mine. Tu eşti slava vieţii 
mele, tăria, victoria şi cântecul meu. Te iubesc cu toată 
inima mea şi preţuiesc harul Tău şi pacea Ta, care se 
înmulţesc în viaţa mea prin cunoaşterea Cuvântului 
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Exodul 40
Matei 27:27-44

2 Petru 1:2-3

respectivă, era un suveran de temut. Îndrăzneala 
credinţei lui Moise a fost rezultatul cunoştinţei că Cineva 
mai mare decât Faraon era cu el. Această conştientizare 
i-a stârnit credinţa şi i-a mărit curajul de a-l vedea pe 
Faraon ca pe un simplu muritor, care nu îi putea face 
nici un rău.

 Şi tu ai nevoie astăzi de o cunoaştere profundă a 
lui Dumnezeu, prin intermediul Cuvântului Său! Aceasta 
îţi este vitală dacă vrei să trăieşti voia lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta. Prin cunoaşterea măreţiei şi puterii 
Lui, credinţa ta capătă îndrăzneală şi reuşeşti astfel să 
confrunţi şi să învingi provocările vieţii.

Psalmii 11-13
Faptele Apostolilor 17:1-9
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Localizarea ta în planul lui Dumnezeu şi 
împlinirea destinului pe care El îl are pentru 

tine este responsabilitatea ta. Trebuie să fii atent şi să 
urmezi calea pe care El a pregătit-o dinainte pentru 
tine. Coloseni 4:17 spune: „Ia seama să împlineşti bine 
slujba pe care ai primit-o în Domnul.” Aceasta spune 
totul: este responsabilitatea ta, nu a Domnului, de a 
desăvârşi chemarea şi destinul Lui pentru viaţa ta.

Pentru a trăi în destinul pe care Dumnezeu ţi l-a 
pregătit, trebuie să ai o înţelegere profundă asupra 
Cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu este Înţelepciunea 
şi Lumina Lui (Proverbe 1:20, 23; Psalmul 119:130). Pe 
măsură ce meditezi asupra sa, capeţi discernământ, 
direcţie şi sfat divin; eşti ajutat să cunoşti voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi să funcţionezi în ea.

În plus, trebuie să te supui Duhului Sfânt în mod 
consecvent. El este Cel care îţi descoperă mistere divine 
şi te ajută să te descoperi în visul lui Dumnezeu. Isus L-a 
numit Duhul adevărului, care înseamnă Duhul realităţii; 
El îţi descoperă realităţile vieţii (Ioan 16:13) şi te 
îndrumă să împlineşti voia Tatălui. Când El te îndeamnă 
dinăuntru să spui ceva, nu te împotrivi; fă ce spune El! 

Trăieşte în planul 
Său divin

Căci noi suntem lucrarea [capodopera] Lui şi am 
fost recreaţi în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru 
faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte pentru noi [pe cărări potrivite din timp], 

ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El a 
prestabilit-o şi a aranjat-o pentru noi]

(Efeseni 2:10, Versiunea Amplificată a Bibliei).

MIERCURI, 12 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cresc în har şi în cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru a cunoaşte planurile Lui divine 
şi voia perfectă pentru viaţa mea! Sunt călăuzit prin 
Duhul Sfânt şi propulsat de înţelepciunea Sa divină 
în direcţia destinului pe care Dumnezeu îl are pentru 
mine. Aleluia!

Levitic 1-3
Matei 27:45-66

Coloseni 2:6-7; Ieremia 7:23

Cu cât Îi eşti mai supus, cu atât mai bine Îşi poate împlini 
scopul, prin tine.

Psalmii 14-16
Faptele Apostolilor 17:10-21
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Dacă eşti născut din nou, bucură-te, pentru 
că Duhul Sfânt rămâne nu doar cu tine, ci 

şi în tine. El este Mângâietorul, Sfătuitorul, Ajutorul, 
Mijlocitorul, Apărătorul tău dinăuntru, Cel care te 
întăreşte şi rămâne cu tine. Avându-L în viaţa ta, 
succesul este întotdeauna garantat. El este cel care 
aduce puterea lui Dumnezeu în viaţa ta, pentru ca tu 
să ai rezultate în umblarea ta de creştin. De asemenea, 
El te învaţă Cuvântul, ca să recunoşti voia perfectă a lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta şi să o trăieşti.

Nici un om care L-a primit pe Duhul Sfânt nu ar 
trebui să aibă o viaţă obişnuită. Gândeşte-te: Duhul 
Sfânt pe care L-ai primit, este Acelaşi care a fost cu David 
când s-a luptat cu leul şi cu ursul,  omorând ambele fiare 
cu mâinile goale (1 Samuel 17:34-35). Adolescent fiind, 
El l-a ajutat să îl învingă şi să îl decapiteze pe Goliat din 
Gat, viteazul filistenilor.

Acelaşi Duh Sfânt care trăieşte astăzi în tine este 
Cel care a lucrat cu Moise, Iosua, Ilie, Elisei, Solomon şi 
chiar cu Domnul Isus. Lucrările pline de putere pe care 
El le-a făcut prin profeţii din vechime, nu sunt poveşti; 
ele au fost păstrate ca exemplu şi sursă de inspiraţie 
pentru noi. Ele îţi arată că Duhul Sfânt poate face 
aceleaşi lucruri în viaţa ta, dacă I te predai. Profeţii din 

Este Acelaşi Duh

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

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

JOI, 13 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
Duhul Sfânt, care trăieşte în mine în plinătatea Lui, 
dându-mi abilitatea dinamică de a efectua schimbări 
pozitive în lumea mea. Sunt mai mult decât biruitor în 
Isus Cristos, trăind viaţa extraordinară de excelenţă pe 
care ai pregătit-o pentru mine. Aleluia! 

Levitic 4-5
Matei 28:1-20

Ioan 14:17; 1 Ioan 2:27

vechime nu aveau plinătatea Duhului, pentru că nu erau 
născuţi din nou. Aceasta înseamnă că viaţa ta ar trebui 
să fie mai bogată în domeniul supranaturalului, pentru 
că Duhul Sfânt locuieşte în tine!

Cel care locuieşte în tine este mai mare şi mai 
puternic decât toate forţele din lume! El nu a venit ca să 
rămână inactiv sau pasiv în tine. 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, 
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru 
că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în 
lume.” Pune puterea Lui în acţiune chiar astăzi.

Psalmii 17-18
Faptele Apostolilor 17:22-34
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În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am fost 
chemaţi să domnim ca nişte regi în viaţă; aceasta 

este remarcabil, în special dacă iei în considerare că, în 
greacă, „a domni” înseamnă „a împărăţi.” Versiunea în 
limba greacă este aşadar: „... cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor împărăţi în 
viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos.” Tu ar 
trebui să „împărăţeşti” în viaţă. 

Referindu-se la Domnul Isus, 1 Corinteni 15:25 
spune: „Căci trebuie ca El să împărăţească până va 
pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.” Domnul Isus 
este în cer, iar acolo nu sunt vrăjmaşi, pe care să îi pună 
sub picioarele Lui; ceea ce înseamnă că versetul nu se 
referă la domnia Lui din cer, ci de pe pământ. Poate că te 
întrebi: „Cum domneşte El pe pământ, din moment ce El 
este în cer?” Prin noi! El domneşte sau împărăţeşte, pe 
pământ, prin noi – Biserica Lui. Noi domnim prin El şi El 
domneşte prin noi. 

În Ioan 16:33, El a spus: „V-am spus aceste lucruri 
ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” El a biruit lumea şi 
ne-a dat nouă victoria asupra ei. El l-a învins pe Satan, a 
pus piciorul pe capul lui, şi ne cheamă să ni-l punem şi 
noi. Astfel, în prezent, Satan este sub picioarele noastre.

Domnind în viaţă

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).

VINERI, 14 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt ce spune Dumnezeu că sunt; fac parte din 
Trupul Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui. Mai mare 
este Cel ce este în mine, decât cel ce este în lume. Eu 
domnesc peste Satan şi peste cohortele întunericului, 
peste boală şi peste sărăcie, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 6-7
Marcu 1:1-20

Evrei 13:8; 1 Ioan 4:4

1 Ioan 5:4 spune: „Pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră.” Fiind născut 
din nou, tu ai biruit lumea; eşti superior diavolului şi 
cohortelor întunericului. Tu împărăţeşti peste demoni, 
boală, infirmitate, sărăcie, eşec şi moarte, prin Isus 
Cristos. Singurul care are voie să domnească în viaţa ta 
este Domnul şi Cuvântul Său veşnic; refuză să găzduieşti 
orice dureri sau legături. Continuă să domneşti în viaţă!

Psalmii 19-20
Faptele Apostolilor 18:1-11



Pregăteşte-te pentru un timp de transformare şi transfer 
de ungere la sesiunea de toamnă din 2014 a Şcolii de 
Vindecare cu Pastorul Chris care va avea loc între 21 
februarie şi 20 aprilie în Iohanesburg, Africa de Sud (în 
Africa de Sud anotimpurile nu corespund cu cele de la 
noi, n.tr.).

Sesiunea de toamnă se anunţă şi de data aceasta a fi un 
timp glorios de miracole, pentru că multor oameni le va fi 
restaurată sănătatea în prezenţa vindecătoare a Duhului 
Sfânt. 

Aplicaţia „Şcoala de Vindecare” pentru telefon mobil

Rămâi permanent conectat cu Şcoala de Vindecare, 
descărcând pe dispozitivul tău mobil aplicaţia Healing 
School Mobile App!

Aplicaţia Healing School Mobile App îţi dă acces la: 
•  Mărturii de la Şcoala de Vindecare în format video 
•  Raportul fiecărei sesiuni 
•  Programul de vizitare a Şcolii de Vindecare 
•  Proclamaţii de credinţă în format audio 
•  Revista lunară 
•  Înregistrare pentru participarea la sesiunile de 

vindecare 
•  Înregistrare la Tabăra de Paşti pentru tineret cu 

Pastorul Chris 
•  Reţeaua de socializare Yookos… şi multe altele!

Poţi descărca gratuit aplicaţia de la magazinul virtual 
Google Play store.

Şcoala de Vindecare
Sesiunea de toamnă

cu Pastorul Chris
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Harul lui Dumnezeu este supranatural! Aduce 
favoare, bunăstare, vindecare şi înmulţire 

supranaturală. Este manifestarea dragostei, compasiunii 
şi puterii lui Dumnezeu; reflexia exterioară a unei 
influenţe divine în duhul uman. Acest har supranatural 
de care vorbeşte apostolul Pavel în versetul tematic, a 
fost turnat peste viaţa ta.

Harul aduce în viaţa ta acceptare, onoare şi 
demnitate; atrage oamenii, circumstanţele şi resursele 
care se potrivesc cu destinul lui Dumnezeu pentru viaţa 
ta. Chiar şi în situaţii provocatoare, harul îţi oferă avantaj 
şi te face să te ridici deasupra oricărei împotriviri.

Harul este cel care te diferenţiază în această lume; 
te pune deoparte pentru glorie şi excelenţă. Absolut 
nimic din această lume, nici faima, nici bogăţia, nu se 
poate compara cu ceea ce ţi-a dat harul lui Isus Cristos. 
Nu este surprinzător că Apostolul Pavel ne sfătuieşte 
în 2 Corinteni 6:1: „Ca unii care lucrăm împreună cu 
Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit 
în zadar harul lui Dumnezeu,” ci să ne întărim „în harul 
care este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1).

Să te întăreşti în harul lui Dumnezeu înseamnă să-l 
conştientizezi şi să-l valorifici! Ca sămânţă a lui Avraam, 

Conştientizează 
harul!

Căci din plinătatea Lui (abundenţa) noi toţi am primit 
[toţi am primit o parte cu care am fost înzestraţi] un 
har după un altul {şi} binecuvântare spirituală peste 

binecuvântare spirituală {şi} chiar favoare peste 
favoare {şi} dar [suprapus] peste dar

(Ioan 1:16, versiunea Amplificată a Bibliei).

SÂMBĂTĂ, 15 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur de harul îmbelşugat pe 
care l-ai turnat peste mine şi declar că viaţa mea este 
manifestarea gloriei, virtuţii, excelenţei şi măreţiei 
Tale, pe măsură ce umblu în dragostea Ta. Harul Tău şi 
pacea Ta sunt înmulţite în viaţa mea prin revelaţia din 
ce în ce mai mare în Cuvântul Tău pe care mi-o dai, în 
Numele lui Isus. Amin.

Levitic 8
Marcu 1:21-45

2 Corinteni 13:14; Zaharia 4:7

harul pentru bunăstare lucrează în tine douăzeci şi patru 
de ore pe zi! Acest har te înalţă şi te poziţionează pentru 
succes, aşa cum a făcut pentru Isaac, care a semănat 
într-o perioadă de foamete şi a strâns rod însutit în acel 
an (Geneza 26:12-13).

Psalmii 21-22
Faptele Apostolilor 18:12-23
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Închinarea este o parte vitală a vieţii preoţeşti 
a credinciosului. A avut un rol important în 

Vechiul Testament şi are şi astăzi. Există o diferenţă între 
a I te închina lui Dumnezeu şi a I te închina Lui aşa cum 
trebuie. Doar pentru că te simţi bine când te închini, 
nu înseamnă că o faci aşa cum trebuie; închinarea nu 
depinde de ceea ce simţi, ci trebuie să te asiguri că I te 
închini lui Dumnezeu, în modul Lui, aşa cum este scris 
în Cuvânt.

În Ioan 4:23, Isus a subliniat caracteristicile 
închinătorilor adevăraţi: ei I se închină Tatălui în duh 
şi în adevăr. Aceasta nu înseamnă să cânţi încet şi 
domol, ci să I te închini lui Dumnezeu din duhul tău, în 
concordanţă cu Cuvântul Său.

Duhul tău trebuie să fie în unitate cu Duhul lui 
Dumnezeu pentru a-L sluji şi a I se închina. Aceasta 
înseamnă că trebuie să fii născut din nou şi plin de 
Duhul Sfânt, ca să Te poţi închina lui Dumnezeu în duh şi 
adevăr. Pavel a spus: „... Dumnezeu, căruia Îi slujesc în 
duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor...” 
(Romani 1:9). Când I te închini lui Dumnezeu în Duh şi în 
adevăr, se formează o uniune a duhurilor care se adapă 
dintr-un singur Duh (1 Corinteni 12:13). Este numită 
împărtăşirea Duhului Sfânt. Nu constă doar în cântat 
sau în cuvintele rugăciunilor noastre, ci în comunicarea 

Închinarea în 
Noul Testament

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii 
adevăraţi I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl 
(Ioan 4:23).

DUMINICĂ, 16 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă închin şi Te ador astăzi din duhul 
meu, în concordanţă cu Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta, pentru harul şi înţelepciunea 
pe care mi le-ai dat în Isus Cristos. Numele tău să fie 
glorificat, lăudat şi adorat în viaţa mea şi pe întreg 
pământul, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 9-10
Marcu 2:1-22

Evrei 13:15; 1 Petru 2:9

şi în translocarea în tărâmul duhului. Închinarea te duce 
în tărâmuri divine superioare.

Acesta este motivul pentru care uneori, în 
închinare, te simţi înălţat; e ca şi cum ai fost strămutat din 
tărâmul pământesc, în căldura prezenţei lui Dumnezeu. 
Eşti total indiferent faţă de oricine şi orice s-ar afla în 
jurul tău, atunci când prezenţa glorioasă a lui Dumnezeu 
te înconjoară.

Psalmii 23-24
Faptele Apostolilor 18:24-19:7
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Credinţa este abilitatea de a vedea şi de a 
umbla în realitatea lucrurilor pe care simţurile 

nu le percep. Credinţa este abilitatea de a privi dincolo 
de umbre. Prin credinţă, vezi Cuvântul lui Dumnezeu 
cu ochii duhului tău şi declari, indiferent cât de mare e 
opoziţia: „Eu sunt ce spune Dumnezeu că sunt; am ce 
spune El că am şi pot ce spune El că pot!”

Aşa a devenit Avraam posesorul întregii lumi. Când 
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” (Geneza 13:14-15), el a ştiut că 
Domnul nu Se referea la pământul fizic. Prin credinţă, el 
a văzut întreaga lume cu ochii lui spirituali (Romani 4:13) 
şi a crezut: „Căci ce zice Scriptura? «Avraam L-a crezut 
pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire»” 
(Romani 4:3).

În Coloseni 1:13, Biblia spune că Dumnezeu ne-a 
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui. Noi suntem 
într-o împărăţie spirituală, iar în această împărăţie, El 
ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale 
(Efeseni 1:3). Aceasta include tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia (2 Petru 1:3). Vindecarea şi sănătatea ta, 
bunăstarea, succesul, victoria şi viaţa înălţătoare de 
slavă ţi-au fost asigurate în Cristos: ele există deja, 
fiind realităţi în tărâmul spiritual. Tu trebuie să iei 
aceste realităţi spirituale şi să le transferi în domeniul 

Priveşte 
realitatea de 

dincolo de umbre

Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor nevăzute (Evrei 11:1, versiunea Fidela).

LUNI, 17 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Văd cu ochii credinţei şi intru în posesie, în 
tărâmul Duhului! În Isus Cristos, am biruit lumea şi 
sistemele ei! Progresez cu paşi uriaşi. Satan şi cohortele 
întunericului şi toate lucrurile negative din lume îmi 
sunt supuse, iar eu domnesc triumfător asupra lor în 
Cristos. Aleluia!

Levitic 11-12
Marcu 2:23-3:12

2 Corinteni 5:7; 1 Ioan 5:4

vizibil în viaţa ta prin credinţă.
Priveşte şi intră în posesia a tot ceea ce îţi trebuie 

din duhul tău, pentru că de acolo te îndrumă Dumnezeu. 
Prin credinţă poţi să înţelegi realităţile împărăţiei 
spirituale în care trăim şi să le transpui în lumea naturală. 
Poţi revendica afaceri, corporaţii, oraşe, naţiuni şi chiar 
întreaga lume pentru Cristos şi Evanghelia Lui. Slavă lui 
Dumnezeu!

Psalmii 25-26
Faptele Apostolilor 19:8-20
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Când Domnul Isus le-a spus evreilor în versetul 
tematic: „Eu sunt de sus,” Se referea la 

originea Lui divină; El este Domnul din cer: „Omul dintâi 
este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din 
cer” (1 Corinteni 15:47). El a fost rezultatul Cuvântului 
spus de Dumnezeu fecioarei Maria, prin îngerul Gabriel 
(Luca 1:31). Aşa că atunci când a spus: „Eu sunt de sus,” 
a vrut să spună că viaţa Lui nu e din lumea aceasta. 
Viaţa Lui este viaţa Cuvântului; şi întrucât Cuvântul este 
Dumnezeu, viaţa Lui este viaţa lui Dumnezeu.

Domnul Isus a făcut această distincţie pentru că 
toţi cei de pe pământ au primit viaţă de la părinţii lor 
pământeşti, însă viaţa Lui venea de la Dumnezeu – El fiind 
Cuvântul întrupat. Fiecare persoană născută în lumea 
aceasta are viaţa naturală, umană. Însă această viaţă 
este imperfectă şi finită. Acesta este rezultatul păcatului 
lui Adam faţă de Dumnezeu, care a ascultat de Satan în 
Grădina Edenului, pierzându-şi astfel autoritatea în faţa 
lui. Rezultatul a fost că moartea a intrat în lume: „De 
aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în 
lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea 
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi 
au păcătuit” (Romani 5:12).

Aici, „moartea” este despărţirea de Dumnezeu: 
o viaţă de întuneric şi orbire spirituală. Aceasta este 
viaţa omului neregenerat, pe care Cuvântul îl descrie 
ca fiind străin de viaţa lui Dumnezeu şi de legămintele 

Născuţi din 
Domnul din cer

„Voi sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus: voi 
sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea 

aceasta” (Ioan 8:23).

MARȚI, 18 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu trăiesc în victorie, progresând zilnic şi 
umblând în stăpânirea Duhului! Conştientizez viaţa 
indestructibilă a lui Cristos din mine şi cum este El, 
aşa sunt şi eu: plin de har, de putere şi de gloria lui 
Dumnezeu! Numele Domnului este glorificat în mine, 
astăzi şi întotdeauna! Amin.

Levitic 13-14
Marcu 3:13-35

Ioan 3:31; 1 Corinteni 15:47-49

promisiunii, lipsit de speranţă şi fără Dumnezeu în lume 
(Efeseni 2:12).

Însă, fiind născut din nou, tu nu mai porţi chipul 
primului Adam, ci al lui Cristos, care este Domnul din 
cer; tu eşti imaginea „omului ceresc”: cum este El, aşa 
eşti şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). În 1 Corinteni 
15:48, Pavel explică: „... cum este Cel ceresc, aşa sunt 
şi cei cereşti.” Iar în 1 Petru 1:23, citim: „Fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”

Tu eşti odrasla Cuvântului, la fel cum Isus a fost 
Cuvântul întrupat. Ca şi El, tu eşti de sus; născut din cer. 
Slavă lui Dumnezeu!

Psalmii 27-28
Faptele Apostolilor 19:21-29
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Mulţi se gândesc doar la demoni, atunci când 
aud cuvântul „domnie”; totuşi, există şi 

domnii îngereşti, care sunt pozitive; puterile îngereşti 
ale lui Dumnezeu sunt şi ele, domnii. Cuvântul „domnie” 
înseamnă, de fapt, prima autoritate. Se referă şi la 
gradul de autoritate. Versiunea Amplificată înlocuieşte 
„domnie” cu „conducere.”

Termenul „conducere” înseamnă două lucruri: în 
primul rând este autoritatea care guvernează, iar în al 
doilea rând, este decretul în baza căruia guvernează. 
Cu alte cuvinte, potrivit versetului tematic, Isus este 
mai presus de orice conducere. Aceasta se referă atât la 
conducere, cât şi la regulile ei. Isus Cristos a fost înălţat 
mai presus – nu doar sus, sau puţin mai sus – ci „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.” 
Ce lucru grozav!

Domnul Isus are cel mai puternic nume care 
există: totul se află sub autoritatea Lui şi nimic nu va 
schimba aceasta! El este Regele care împărăţeşte, iar 
Împărăţia şi conducerea Lui sunt pentru eternitate. 

„Mai presus de 
orice domnie”

… După lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a 
desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din 
morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile 

cereşti, 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 1:19-21).

MIERCURI, 19 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Preţiosul meu Domn Isus, valorific din plin 
avantajul autorităţii cu care m-ai investit şi declar că, 
funcţionând în Numele Tău, anulez orice lucrare rea 
din jurul meu şi nu susţin decât acele lucruri care sunt 
conforme planurilor şi scopurilor Tale pentru mine. 
Amin.

Levitic 15
Marcu 4:1-20

Luca 10:19; Efeseni 2:5-6

Pasajul din Efeseni 2:6 ne spune ceva frumos; spune că 
Dumnezeu „ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem 
împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus.” Aşa că noi 
suntem aşezaţi împreună cu Cristos, mai presus de orice 
domnie. Îmi place mult traducerea oferită de Versiunea 
Wuest: „mai presus de orice guvern.”

Aste înseamnă că tu faci parte din guvernul 
cerului. Împărăţia ta nu este din această lume; tu joci 
după alte reguli. Indiferent unde mergi în această lume, 
sau unde te afli, tu eşti mai presus de orice domnie. Tu 
nu eşti o persoană obişnuită. Trebuie să fii conştient de 
aceasta. Binecuvântat să fie Domnul!

Psalmii 29-30
Faptele Apostolilor 19:30-41
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Regele Nebucadneţar a visat odată un vis pe 
care nici unul dintre înţelepţii săi nu a putut 

să îl tâlcuiască. Aceasta l-a tulburat şi l-a neliniştit 
foarte mult, până în punctul în care i-a ameninţat cu 
execuţia dacă nu îi spuneau care a fost visul şi care 
este interpretarea lui. Ei i-au răspuns astfel: „... Nu 
este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere 
împăratul; de aceea niciodată nici un împărat, oricât 
de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de 
la nici un vrăjitor, cititor în stele sau haldeu! Ce cere 
împăratul este greu; nu este nimeni care să spună 
lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuinţă 
nu este printre muritori!” (Daniel 2:10-11).

Cu toate acestea, Daniel a păşit înainte cu încredere 
şi l-a rugat pe rege să îi dea o şansă să încerce să dezlege 
misterul. El s-a întâlnit cu prietenii săi ca să se roage 
şi să postească şi Dumnezeu i-a arătat visul regelui şi 
semnificaţia lui. Atunci când Daniel le-a spus care era visul 
regelui şi semnificaţia lui, toţi au început să spună despre 
el că are un duh înalt, de excelenţă. Duhul Sfânt, care este 
Duhul înţelepciunii, este Duhul excelenţei. El este Cel care 
ne dă înţelegere asupra realităţilor şi tainelor. 

El descoperă 
taine

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie 
Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui 
este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi 
împrejurările; El răstoarnă şi pune împăraţi; El le dă 
înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi! 
El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în 
întuneric şi la El locuieşte lumina” (Daniel 2:20-22).

JOI, 20 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea 
specială pe care Duhul Sfânt o face în viaţa mea astăzi; 
Tu mi-ai dat un Duh de excelenţă şi o minte pricepută; 
astfel sunt capabil să descopăr şi să interpretez taine 
prin înţelepciunea Ta extraordinară care acţionează în 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 16-18
Marcu 4:21-41

Daniel 6:3; 1 Corinteni 2:7-10

Nu trebuie să umbli în întuneric sau în 
incertitudine în ceea ce priveşte viitorul. Duhul Sfânt 
este lumina ta; El te călăuzeşte prin Cuvânt pe calea 
pe care trebuie să mergi. El a venit să te înveţe toate 
lucrurile, să te călăuzească în tot adevărul şi să îţi arate 
viitorul (Ioan 16:13). Domnul Isus a spus: „Vouă v-a fost 
dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu” 
(Luca 8:10). Tu eşti ales de Dumnezeu ca să ştii secretele 
Împărăţiei.

Cu cât conştientizezi mai mult şi recunoşti 
Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta, cu atât El 
îţi luminează mintea şi îţi dă o amplitudine extraordinară 
de a înţelege, discerne şi interpreta toate tainele.

Psalmii 31-33
Faptele Apostolilor 20:1-12
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Atunci când ai fost născut din nou, te-ai 
născut ca un tip nou de om. Acest om nou nu 

seamănă cu nimic din ce a văzut lumea până acum; este 
noul supraom în Cristos. El seamănă doar cu Domnul 
Însuşi. 1 Ioan 4:17 reiterează adevărul despre făptura 
nouă, spunând astfel: „... cum este El (Isus) aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta.” 2 Petru 1:4 ne spune că 
suntem părtaşi naturii Sale divine. Aceasta înseamnă că 
avem viaţa şi slava Sa. Aceasta este viaţa extraordinară a 
omului în Cristos. El nu poate fi bolnav, sărac, falimentar 
sau înfrânt.

1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume.” Tu te tragi din 
Dumnezeu; originea ta este în Dumnezeu; tu faci parte 
din aceeaşi clasă de făpturi cu El (Iacov 1:18). De aceea 
tu nu eşti un om obişnuit. Observă faptul că Biblia nu 
spune că tu încerci să biruieşti, nu; ci tu te-ai născut deja 
biruitor!

Unii credincioşi îşi pun următoarea întrebare: 
„Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci de ce este 
viaţa mea atât de comună, de obişnuită?” Acum, pentru 
a aplica aceste adevăruri în viaţa ta, trebuie mai întâi 
să conştientizezi că eşti ceea ce spune Dumnezeu că 
eşti; acceptă Cuvântul Său ca fiind singurul adevăr. În 
scrisoarea apostolului Pavel către Timotei, el a spus: 

Viaţa 
extraordinară a 

omului în Cristos

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).

VINERI, 21 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat o viaţă 
supranaturală. Sunt conştient de natura mea divină 
ca făptură nouă în Cristos, plin de slava şi excelenţa 
Divinităţii. Eu manifest viaţa lui Cristos din mine 
înaintea celor din jur prin puterea Duhului Sfânt, 
pentru a-i îndruma spre neprihănire, în Numele lui 
Isus. Amin.

Levitic 19-21
Marcu 5:1-20

Romani 10:9-10; Romani 8:37

„De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui 
Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor 
mele” (2 Timotei 1:6). Aceasta înseamnă că există ceva 
înăuntrul tău, dar trebuie să înflăcărezi acel ceva ca să 
se manifeste în viaţa ta printr-o vorbire în consonanţă 
cu Cuvântul.

Tu eşti o nouă creaţie în Cristos; un moştenitor 
al Suveranului, un asociat al Dumnezeirii, superior lui 
Satan şi o minune pentru lume. Tu manifeşti excelenţă 
în toate! Crede, acceptă şi mărturiseşte aceste calităţi 
ale tale întotdeauna! Rosteşte Cuvântul asupra vieţii, 
sănătăţii, căsniciei, finanţelor şi slujbei tale, pentru că 
prin gura ta eşti propulsat în tărâmurile slavei.

Psalmii 33-34
Faptele Apostolilor 20:13-24
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Versetul tematic este o revelaţie extrem de 
puternică din Cuvântul lui Dumnezeu! Cu 

toate acestea, mulţi dintre noi se raportează la acest 
cuvânt ca şi cum ar fi doar o promisiune; însă nu este o 
promisiune. Întrebarea este: „Locuieşte Duhul Sfânt în 
tine?” Da, dacă L-ai primit în viaţa ta. Aceasta înseamnă 
că şi a doua parte a versetului a fost împlinită în tine, 
din moment ce vitalizarea trupului tău muritor este 
condiţionată de Duhul care locuieşte în tine. 

Ziua în care El Şi-a ocupat locaşul în tine a fost 
momentul în care El a revitalizat – a dat viaţă – trupul 
tău muritor. Tu nu mai ai un trup muritor! Biblia spune 
că El a adus viaţa şi nemurirea la lumină prin Evanghelie 
(2 Timotei 1:10). Aleluia! Faptul că nu au ştiut cum 
să aplice corect Cuvântul i-a făcut pe unii să nu vadă 
realitatea Cuvântului lui Dumnezeu şi astfel să îşi trăiască 
viaţa pe tărâmul promisiunilor. Tot acesta este motivul 
pentru care unii încă sunt supuşi elementelor acestei 
lumi, luptându-se cu dureri de cap, răceli şi febre, în loc 
să trăiască viaţa de stăpânire prin Duhul.

Ca răspuns la versetul din Romani 8:11: „... şi 
dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuieşte în mine, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus 
din morţi va învia şi trupul meu muritor, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în mine,” declară că „acelaşi 

Vitalizat prin 
Duhul Sfânt

Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus din 

morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi (Romani 8:11).

SÂMBĂTĂ, 22 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus din morţi 
trăieşte în mine. El a făcut ca trupul meu să fie vitalizat 
cu viaţa lui Dumnezeu. Acum declar că umblu în 
sănătate şi în victorie divină; boala şi neputinţa nu pot 
locui în acest trup, pentru că el este templul Duhului 
Sfânt! Aleluia!

Levitic 22-23
Marcu 5:21-43

1 Ioan 4:4; Romani 8:13

Duh care L-a înviat pe Isus din morţi Şi-a făcut locuinţa 
în mine şi a vitalizat trupul meu muritor; El a făcut ca 
trupul meu să vină la viaţa lui Dumnezeu! Acum eu am 
viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine.” Aceasta este 
realitatea în care trăieşti acum.

Acesta este adevărul pe care îl cunoştea apostolul 
Pavel, fiind totodată motivul pentru care nu a intrat 
în panică atunci când o viperă l-a muşcat de braţ. El a 
scuturat pur şi simplu vipera în foc şi a continuat ceea 
ce făcea. Pentru că ai fost născut din nou şi umplut cu 
Duhul Sfânt, tu nu mai trăieşti prin sânge, ci prin puterea 
Duhului. Acelaşi Duh care L-a ridicat pe Isus din morţi a 
dat viaţă şi trupului tău fizic, făcându-te indestructibil!

Psalmii 35-36
Faptele Apostolilor 20:25-38
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Viaţa creştină este o chemare la slavă şi 
virtute; adică o chemare la o viaţă de 

onoare, demnitate şi excelenţă. Aceasta ar trebui să fie 
experienţa ta de fiecare zi. Imaginează-ţi cum ar fi dacă 
vorbele tale ar fi fost în concordanţă cu această realitate 
toată viaţa ta! Indiferent care este situaţia în care te 
găseşti acum, viaţa ta va fi întotdeauna una de onoare, 
demnitate şi excelenţă.

Realitatea din viaţa unora nu se potriveşte cu 
ceea ce spune Cuvântul, iar ei se întreabă de ce. Viaţa 
de slavă pare că le este ascunsă, din cauza necunoştinţei 
şi orbirii inimii lor. Cu toate acestea, vălul este ridicat 
prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, 
prin apostolul Petru, ne explică cum se întâmplă acest 
lucru: „Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit 
toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea 
Lui...” (2 Petru 1:3).

În primul rând observă faptul că El nu încearcă 
să îţi dea toate lucrurile ce privesc viaţa şi evlavia; nu! 
El a făcut acest lucru deja. Cum? Prin cunoaşterea (gr. 
Epignosis) Lui. „Epignosis” înseamnă cunoaştere exactă 
sau precisă; cunoaştere deplină, cu intimitate. Înseamnă 
înţelegere, recunoaştere sau percepere deplină. Cum 
ajungi la acest tip special de cunoaştere? În Efeseni 
1:17, apostolul Pavel s-a rugat astfel: „Şi mă rog ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, 

Viaţa glorioasă 
descoperită

Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate 
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui 

ce ne-a chemat la glorie şi virtute 
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

DUMINICĂ, 23 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
Duhul de înţelepciune şi descoperire în cunoaşterea 
Ta; Îţi mulţumesc pentru că luminezi ochii inimii şi 
înţelegerii mele ca să cunosc nădejdea chemării Tale şi 
slava moştenirii Tale în sfinţi, în Numele lui Isus. Amin.

Levitic 24
Marcu 6:1-29

1 Petru 5:10; Efeseni 1:17-18

să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în 
cunoaşterea Lui.”

Observă faptul că el Îl numeşte pe Tatăl ceresc 
„Tatăl slavei.” Dumnezeu este Tatăl tău, ceea ce 
înseamnă că viaţa ta este o viaţă de slavă! Aşadar, 
ajungând să Îl cunoşti pe Dumnezeu aşa cum spunea şi 
Petru mai sus, ai acces la tot ce priveşte viaţa şi evlavia. 
Însă Pavel spune că pentru a-L cunoaşte, tot Dumnezeu 
este Cel care îţi va da „... un duh de înţelepciune şi de 
descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii 
inimii...” (Efeseni 1:17-18).

Cuvântul „revelaţie” sau „descoperire” vine din 
grecescul „apokalupsis,” care înseamnă descoperirea; 
o înţelegere specială a realităţii. Apoi cuvântul grecesc 
tradus prin „a lumina” este „photizo,” care înseamnă a 
aprinde lumina în inima ta. Astfel, pe măsură ce studiezi 
despre Dumnezeu şi înveţi despre lucrurile Duhului, 
pe măsură ce Îl cunoşti şi te familiarizezi cu El, aceste 
realităţi spirituale îţi vor fi descoperite.

Psalmul 37
Faptele Apostolilor 21:1-9
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Geneza 1 ne arată cum Dumnezeu a rostit 
Cuvântul atunci când a recreat şi a reinstaurat 

ordinea pe pământ după ce el a devenit o masă diformă, 
haotică şi întunecată. El ne-a dat un exemplu foarte 
important de urmat. Atunci când Isus umbla pe străzi 
în vremurile biblice, a făcut exact acelaşi lucru; a trăit 
întrupând Cuvântului, prin Cuvânt şi în Cuvânt. Tot ce a 
făcut a fost prin cuvânt rostit.

Atunci când a poruncit urechilor surde să se 
deschidă, a făcut-o folosind cuvinte. Atunci când 
a trebuit să deschidă ochii orbi, le-a spus orbilor: 
„Căpătaţi-vă vederea.” Atunci când a vindecat un infirm, 
a zis calm: „Fii întregit!” Chiar şi morţilor le-a poruncit 
cu autoritate şi s-au întors la viaţă. Un exemplu bun este 
cazul lui Lazăr, care a fost înviat de Isus Cristos la patru 
zile după ce a murise şi fusese îngropat. Când Isus a 
ajuns la locul în care fusese îngropat Lazăr, El a stat în 
afara peşterii şi „a strigat cu glas tare: «Lazăre, vino 
afară!»” (Ioan 11:43). Omul care fusese mort a ieşit viu 
la cuvântul lui Isus. Cât de minunat! El a rostit viaţă tot 
timpul.

Atunci când a vrut să hrănească mulţimile în 
Marcu 6, el a luat prânzul unui băieţel şi i-a poruncit 
să se înmulţească. În timp ce ucenicii le împărţeau cele 
cinci pâini şi doi peşti celor cinci mii de bărbaţi, la care 
s-au adăugat femei şi copii care nu au mai fost număraţi, 
au fost uimiţi să vadă că hrana nu a fost doar suficientă, 

Rosteşte viaţă!

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o 
iubeşte, îi va mânca roadele (Proverbe 18:21).

LUNI, 24 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă bucur extrem de mult 
de Cuvântul Tău, care produce viaţă în mine şi mi-a 
lumina mintea ca să înţeleg realităţile potenţialului şi 
abilităţilor mele în Cristos. Trăiesc viaţa veşnică pentru 
că trăiesc în şi prin Cuvânt. Bunăstarea, dragostea, 
bucuria, sănătatea, pacea şi victoria sunt experienţele 
mele de fiecare zi, în Numele Domnului Isus Cristos. 
Amin.

Levitic 25
Marcu 6:30-56

1 Ioan 1:2; Geneza 1:11

ci au rămas şi douăsprezece coşuri cu firimituri.
Domnul Isus a trăit o viaţă supranaturală ca să ne 

arate nouă cum ar trebui să fie viaţa noastră. Cum este 
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). El a 
spus în Marcu 11:23 că vei avea ceea ce spui. De aceea 
rosteşte viaţă peste slujba, finanţele, sănătatea şi familia 
ta. Ceea ce spui este ceea ce capeţi. Atunci când rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu peste orice situaţie, are loc o 
schimbare în tărâm spiritual; Cuvântul produce ceea 
ce spune. Dacă este despre vindecare, bunăstare sau 
har, aceste cuvinte se vor înmulţi după soiul lor. Aşadar 
păstrează Cuvântul vieţii pe buzele tale tot timpul; ţine 
minte, viaţa şi moartea sunt în puterea limbii.

Psalmii 38-39
Faptele Apostolilor 21:10-17
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Lipsa de înţelegere corectă a versetului de 
mai sus i-a determinat pe mulţi creştini să 

Îl reprezinte pe Duhul Sfânt ca pe un porumbel. Cu 
toate acestea, nici acest verset şi nici vreun altul nu Îl 
descrie pe Duhul Sfânt ca fiind un porumbel; El nu este 
un porumbel. Pasajul din Faptele Apostolilor 17:30 
spune astfel: „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile 
de neştiinţă, şi porunceşte tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască.”

Construcţia frazei din original a versetului de mai 
sus sună astfel: „... L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu 
coborându-Se ca un porumbel...” şi nu descrie forma 
Duhului Sfânt, ci maniera în care a coborât: a coborât în 
modul în care ar fi coborât un porumbel, fără ca aceasta 
să înseamne că a preluat forma unui porumbel. Sunt 
conştient că mulţi L-au simbolizat pe Duhul Sfânt ca 
pe un porumbel în logo-ul bisericii sau lucrării lor. Nu 
încerc să le subminez simbolurile, dar este important 
să subliniem exact ce ne spune Cuvântul. Nu trebuie să 
Îl reprezentăm pe Dumnezeu cu înfăţişarea sau forma 
unui animal! (Deuteronom 4:15-17, Faptele Apostolilor 
17:29).

Singura reprezentare a lui Dumnezeu pe care o 
revelează Biblia este făptura nouă; 1 Ioan 4:17 spune 
astfel: „... cum este El (Isus), aşa suntem şi noi în lumea 

El nu este un 
porumbel!

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit  din apă. Şi în 
clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi L-a văzut pe Duhul 

lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi 
venind peste El (Matei 3:16).

MARȚI, 25 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Aşa cum Isus este plinătatea slavei lui Dumnezeu 
şi reprezentarea exactă a persoanei Sale, tot aşa sunt 
şi eu. Eu manifest în lume slava, frumuseţea, aura şi 
perfecţiunea Lui. Slavă Numelui Său în veci!

Levitic 26-27
Marcu 7:1-23

Evrei 1:3; Ioan 14:16-17

aceasta.” Isus a zis: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă 
va da un alt Mângâietor (greceşte: paraclet, apărător, 
ajutor), care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). 
Versiunea grecească a expresiei „un alt Mângâietor” 
este „allos parakletos.” Aceasta înseamnă „un altul care 
este exact ca Mine”; unul care merge alături de tine ca 
să te ajute. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt arată exact 
ca Isus.

Aduceţi-vă aminte de dialogul dintre Filip şi 
Domnul în Ioan 14:8-9, unde Filip L-a rugat să li-L arate 
pe Tatăl. Ca răspuns, Stăpânul i-a zis: „... cine M-a văzut 
pe Mine L-a văzut pe Tatăl...” Astfel, Duhul Sfânt arată 
ca Isus, care arată ca Tatăl, iar noi suntem imaginea 
Lui – imaginea exprimată a persoanei Sale! Slavă lui 
Dumnezeu!

Psalmii 40-41
Faptele Apostolilor 21:18-26
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Omul este duh. În 1 Petru 3:4, apostolul Petru 
face referire la duhul omului ca la omul 

ascuns al inimii. Aceasta înseamnă că nu poţi detecta 
duhul uman cu simţurile fizice. Cu toate acestea, duhul 
uman este o persoana reală; tu nu eşti un trup fizic. 
Indiferent cum arăţi pe dinafară, trupul tău nu reprezintă 
adevărata ta persoană; tu eşti o fiinţă spirituală, iar 
trupul tău este doar casa în care locuieşti.

De aceea, caracterul sau personalitatea pe care 
ajungi să o ai depinde de calitatea duhului tău. De 
exemplu, fie că ai un temperament vulcanic, fie că eşti 
blând, dur, nerăbdător sau iubitor, răbdător, bun şi 
smerit – aceste vicii şi virtuţi sunt toate determinate sau 
condiţionate de starea duhului tău. Cineva poate spune: 
„Sunt aşa pentru că m-am luat după înaintaşii mei; se 
spune că stră-străbunicul meu avea un temperament 
vulcanic, cred că am moştenit aceasta de la el.” Nu şi 
atunci când eşti născut din nou! Acum ai alţi înaintaşi.

Nu contează cum era bunicul tău, tu trebuie să 
îţi hrăneşti duhul cu Cuvântul şi să fii cine te-a creat 
Dumnezeu să fii. Tu trebuie să îţi formezi caracterul cu 
Cuvântul; aceasta este responsabilitatea ta! Faptul că 
ai sau nu succes în viaţă depinde de caracterul duhului 
tău; calitatea personalităţii tale. Frumuseţea este că 
duhul tău poate fi dezvoltat sau antrenat. Duhul tău 

Antrenează-ţi 
duhul cu Cuvântul 

Domnului

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, versiunea NTR).

MIERCURI, 26 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, în timp ce am părtăşie cu Cuvântul 
Tău şi astăzi, duhul meu este hrănit şi primeşte 
gândurile Tale, ideile şi sfatul Tău! Îţi mulţumesc pentru 
transferul divin şi transformările care au loc în viaţa 
mea prin meditarea asupra Cuvântului Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

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

1 Tesaloniceni 5:23; Efeseni 4:22-24

este maleabil; poţi schimba caracterul duhului tău, 
şi materialul cu care poate fi făcut acest lucru este 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Romani 1:16 ne arată că duhul tău este cel care 
este născut din nou, primind viaţa veşnică prin mesajul 
Evangheliei. Tu ai viaţa şi natura lui Dumnezeu în tine 
acum – natura neprihănirii (2 Pentru 1:4). De aceea, se 
aşteaptă de la tine să produci roade ale neprihănirii. 
Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor, aşa cum sunt enumerate în Galateni 
5:22-23, sunt trăsături sau roade ale duhului tău uman 
recreat.

Psalmii 42-43
Faptele Apostolilor 21:27-39
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Unii oameni dau foarte multă atenţie lucrurilor 
neimportante. Ei se străduiesc toată viaţa 

să fie faimoşi şi să primească recunoaştere din partea 
oamenilor, dar aceste lucruri nu dăinuiesc. „Omul! 
Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe 
câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi 
locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte” (Psalmul 
103:15-16). Atunci când vom sta înaintea Domnului, El 
nu va întreba câte distincţii ne-au decernat oamenii cât 
am fost pe pământ. Ci el va fi interesat ce am făcut cu 
Evanghelia în vederea mântuirii sufletelor.

Fiecare suflet de pe pământ este preţios pentru 
Dumnezeu pentru că El a răscumpărat toţi oamenii cu 
un preţ foarte mare: scumpul sânge al Fiului Său, Isus 
Cristos. Acesta este motivul pentru care Biblia spune 
că este mare bucurie în cer atunci când un păcătos 
se pocăieşte. Dacă lumea întreagă ar fi fost compusă 
dintr-o singură persoană, Isus tot ar fi venit ca să moară 
pentru ea. El nu a venit pentru că eram mulţi; El a venit 
pentru că eram de mare valoare pentru Dumnezeu.

Noi avem responsabilitatea de a le duce altora 
mesajul mântuirii; aceasta este chemarea noastră şi 
scopul pentru care suntem aici pe pământ. Indiferent 
de abilităţi sau de vocaţie, câştigarea de suflete trebuie 
să fie prioritară pentru noi în tot ce facem. Dumnezeu a 

Preţul unui suflet

Vă spun că tot aşa va fi bucurie în cer pentru un singur 
păcătos care se pocăieşte, mai mult decât pentru 
nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de 

pocăinţă (Luca 15:7).

JOI, 27 FEBRUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi că 
demonstrezi cât de mult valorez pentru Tine prin preţul 
pe care L-ai plătit pentru mântuirea mea – moartea 
pe cruce a lui Isus Cristos. Îi văd pe alţii prin ochii Tăi 
plini de dragoste şi le duc vestea bună a mântuirii, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 3-4
Marcu 8:14-26

Luca 15:8-10; Ioan 3:16

demonstrat primul acest lucru trimiţându-L pe Singurul 
Său Fiu pe pământ, nu ca să fie un doctor, avocat sau 
politician, ci întâi de toate un câştigător de suflete.

Să ne aducem aminte că în Proverbe 11:30 
scrie astfel: „Rodul celui neprihănit este un pom de 
viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete.” Noi suntem cei 
înţelepţi, trimişi de Dumnezeu să facem să strălucească 
lumina Evangheliei şi să aducem oameni din întuneric 
în Împărăţia glorioasă a Fiului Său. „Cei înţelepţi vor 
străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce îi vor învăţa pe 
mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în 
veac şi în veci de veci” (Daniel 12:3).

Psalmii 44-45
Faptele Apostolilor 21:40-22:10
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Cuvântul „a înviat” de mai sus înseamnă „a 
făcut viu”: „ŞI VOI [pe care El v-a făcut vii], 

atunci când eraţi morţi (înjunghiaţi) în fărădelegile şi 
păcatele [voastre]” (Efeseni 2:1, versiunea Amplificată). 
Aceasta este siguranţa, certitudinea pe care Dumnezeu 
vrea s-o avem în calitate de copii ai Săi. Am fost făcuţi 
vii în Cristos; viaţa Lui este activă în sistemul tău; fiecare 
fibră din tine este inundată cu viaţa şi energia divină a 
lui Dumnezeu. Înţelegi acum de ce nimeni şi nimic nu te 
poate distruge? Eşti de neînfrânt!

Gândeşte-te şi meditează la faptul că Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu S-a dat pe Sine pentru tine pe cruce, 
a murit ca Mântuitor al tău, iar Dumnezeu L-a înviat 
din morţi ca să îţi dea ţie o viaţă nouă. Ioan 1:14 spune 
despre El: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre 
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, 
o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” 
În Ioan 10:10, El subliniază faptul că a venit ca noi să 
putem avea viaţă – viaţa Sa divină – din belşug. Nu a 
făcut toate acestea pentru nimic.

 De aceea, creştin fiind, trăieşte-ţi viaţa ca să 
arăţi că ceea ce Isus a făcut nu a fost în zadar; ridică-
te la înălţimea visului Lui! Isus, Creatorul întregii lumi, 
Făcătorul tuturor lucrurilor a murit pentru tine ca să-ţi 
dea o viaţă nouă – viaţa incoruptibilă, nemuritoare a 
lui Dumnezeu. Este ceva măreţ! El a crezut că suntem 
valoroşi şi importanţi pentru Tatăl, aşa că a venit special 

Înviaţi în Cristos!

Şi v-a înviat pe voi, care eraţi morţi în fărădelegi şi 
păcate (Efeseni 2:1).

VINERI, 28 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe Isus 
să moară în locul meu, o demonstraţie a dragostei Tale 
şi o dovadă a valorii pe care o am în ochii Tăi. Trăiesc 
triumfător astăzi şi întotdeauna, conştient de harul 
Tău, de dragostea Ta infinită şi de viaţa de neprihănire 
pe care o am în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

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

1 Ioan 5:11-13

pentru noi. De ce atunci ar trăi cineva o viaţă goală sau 
nefericită?

Modul în care noi ne putem exprima mulţumirea 
pentru ceea ce El a făcut este acela de a ne ridica la 
înălţimea visului Său şi facem aceasta menţinându-ne 
superioritatea şi victoria asupra lui Satan şi a cohortelor 
întunericului. Tu eşti sămânţa Lui, iar El Îşi prelungeşte 
zilele pe pământ prin tine (Isaia 53:10). Atunci când 
tu apari într-un loc, Isus vine acolo! Tu eşti expresia 
persoanei Sale, chemat să demonstrezi şi să arăţi 
frumuseţea şi excelenţa vieţii Sale divine din tine.

Psalmii 46-49
Faptele Apostolilor 22:11-30



În anul 2013, Reţeaua Mandatul Rapsodiei a făcut posibil 
ca peste 1 milion de persoane să se aboneze la Rapsodia 
Realităţilor, având ca rezultat mărturii extraordinare şi 
miracole care au schimbat vieţi!

„Un bebeluş a fost găsit în tufişurile de pe marginea potecii 
din apropiere de spitalul meu. Acest copil fusese abandonat 
acolo cu circa 4 zile în urmă şi era aproape mort; fetiţei îi 
ieşeau deja viermi din nas. Vecinii care au găsit copilul mi 
l-au adus, pentru că ştiau că sunt creştină; îi convinsesem 
pe unii dintre ei să se aboneze la Rapsodia Realităţilor. Ei 
mi-au cerut să fac un miracol ca cele relatate în devoţional, 
aşa că m-am rugat pentru ea şi am rostit cuvinte de viaţă 
în trupul ei. După un timp m-am întors şi i-am verificat 
pulsul; era mult mai puternic şi ea arăta înviorată, aşa că am 
început tratamentul. A fost o mărturie răsunătoare în zonă, 
pe măsură ce vecinii îi trimiteau daruri. După aproximativ 
două săptămâni, a venit la spital o doamnă, plângând foarte 
puternic; era mama copilului. Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru o asemenea oportunitate de a demonstra puterea Sa 
prin Reţeaua Mandatului Rapsodiei.”

Egwin Ifeoma – Nigeria

Reţeaua Mandatului Rapsodiei este o reţea de oameni dedicaţi 
să facă din Rapsodia Realităţilor devoţionalul preferat în toată 
sfera lor de contact. Membrii ai Reţelei Mandatului Rapsodiei 
au ca scop convingerea celor din sfera lor de contact să se 
aboneze la Rapsodia Realităţilor.

Alăturarea la Reţeaua Mandatului Rapsodiei îţi va da o 
oportunitate şi mai mare de a ridica ucenici pentru Împărăţie. 
Lumea ta te aşteaptă; înscrie-te în Reţeaua Mandatului 
Rapsodiei azi!

Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi pagina noastră 
de internet www.mandate.rhapsodyofrealities.org
Adresă de e-mail: rhapsodymandatenetwork@loveworld360.com
Telefon: +2348086656527, +2348025013707
urmează-ne pe yookos.com/groups/rhapsodymandatenetwork

Reţeaua 
Mandatul 
Rapsodiei



N
O

T
E

NOTE



70

Cuvintele de mai sus ale Domnului Isus sunt 
atât de liniştitoare! El spune foarte clar că 

nu trebuie să laşi ca inima ta să fie neliniştită în nici o 
circumstanţă, pentru că El ţi-a umplut viaţa cu pacea Sa. 
Cuvântul grecesc tradus prin „pace” este „eirene,” care 
este înrudit cu evreiescul „shalom.” Isus nu Se referea 
doar la pacea care vine după încetarea tulburării, ci la o 
pace fără agitaţie, plină de odihnă şi bunăstare. Observă 
că El nu a spus: „... vă voi da pacea Mea...,” nu! El a spus: 
„... vă dau pacea Mea...” Tu ai pacea Sa acum.

Atunci când studiezi referinţele cu privire la 
Cristos din Cuvânt, observi că viaţa Sa, în timp ce 
umbla pe pământ, a fost o demonstraţie a domniei şi 
a odihnei! El nu a fost perturbat sau neliniştit de nimic! 
Atunci când oamenii aveau nevoie de vin la nunta din 
Cana, El a transformat apa în vin (Ioan 2:1-11). Atunci 
când vânturi potrivnice suflau împotriva corăbiei în care 
era împreună cu ucenicii Săi în timpul unei călătorii, El 
a potolit furtuna într-o clipă, spunând: „Taci, fără gură!” 
(Marcu 4:35-40). Atunci când a avut nevoie să treacă 
marea la Betsaida, fără a avea vreo barcă, El nu a intrat 
în panică. Ci a păşit pur şi simplu pe apă ca pe uscat 
(Marcu 6:45-52). Oriunde, în orice zi şi împrejurare, El 
a fost întotdeauna plin de pace, controlând pe deplin 
situaţia.

Aşa Se aşteaptă El să trăieşti şi tu astăzi; cu 
îndrăzneala şi siguranţa că Cel care este mai mare 

Pacea lui
Isus Cristos

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 

înspăimânte (Ioan 14:27).

VINERI, 31 FEBRUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai adus în viaţa de pace şi bunăstare nesfârşită în 
Cristos Isus. Pacea lui Dumnezeu care depăşeşte orice 
pricepere îmi umple inima şi astăzi, iar eu prosper din 
plin în toate lucrurile, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 20-21
Matei 21:33-22:14

Ioan 16:33; Filipeni 4:6-7

locuieşte în tine şi astfel l-ai biruit pe cel rău, lumea şi 
sistemele ei. Eşti mai mult decât un biruitor (Romani 
8:37). În Ioan 16:33, Domnul a spus: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” În El 
tu ai pace – nu o pace trecătoare – ci pace eternă şi 
bunăstare.

El nu doar că ne-a dat pacea Sa, ci ne-a şi adus 
în pace cu Dumnezeu: „Deci, fiindcă suntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă avem pace cu Dumnezeu. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos” (Romani 5:1). El ne-a 
adus în unitate cu Dumnezeu; astfel nu mai există nici o 
animozitate între noi şi Dumnezeu. „Căci El este pacea 
noastră, care... a surpat zidul de mijloc care-i despărţea 
şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, legea 
poruncilor, în orânduirile ei...” (Efeseni 2:14-15).

Iov 32-33
Faptele Apostolilor 14:1-7



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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

Dragostea nemaipomenită a lui Dumnezeu!

„Anul trecut, când m-am trezit într-o zi am descoperit o excrescenţă în 
spatele coapsei. Cu toate că am fost preocupată şi îngrijorată de acest lucru, 
ştiam că este doar un miraj, pentru că eu sunt un copil al lui Dumnezeu. 
Studiind Rapsodia Realităţilor în acea zi, Pastorul Chris ne învăţa despre 
modul în care trebuie să ne folosim corect limba. Imediat mi-am pus mâna 
pe excrescenţă, m-am rugat şi apoi am dat-o uitării cu totul. Până la sfârşitul 
săptămânii excrescenţa se diminuase. Săptămâna următoare dispăruse, şi 
toate acestea datorită inspiraţiei pe care am primit-o în timp ce studiam 
Rapsodia Realităţilor.”  ̶   K. Valentine, Indonezia

Viaţa mea s-a schimbat complet!

„Îmi era foarte frică de viitor, însă de când am primit o copie a Rapsodiei 
Realităţilor şi am început să o citesc zilnic, viaţa mea s-a schimbat complet. 
Acum sunt o persoană diferită. Am învăţat atât de mult din Cuvântul lui 
Dumnezeu, încât acum ştiu că viitorul meu este asigurat în Cristos Isus. 
Această cunoştinţă nouă a adus savoare vieţii mele şi a îmbunătăţit tot ce 
are legătură cu mine. Stilul meu de lucru s-a schimbat şi tocmai am primit 
o promovare la serviciu.”  ̶  F. Viane, USA

Miracolul meu cu credinţa cât o sămânţă

„Întotdeauna mi-am dorit să studiez în străinătate şi am muncit din greu 
ca să pot face acest lucru. Recent am fost acceptată la o universitate, însă 
nu mi s-a acordat viza de student şi din această cauză aproape am intrat 
în depresie. În timpul acesta m-am alăturat Campaniei Reţelei Mandatului 
Rapsodiei şi am funcţionat eficient în cadrul ei. În mod miraculos, în 
următoarea lună am fost acceptată într-o şcoală mai bună în altă ţară şi am 
primit şi viza în mod expres.”  ̶  M. Elizabeth, Nigeria
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MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


