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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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Dumnezeu caută oameni credincioşi prin care 
să Îşi împlinească planurile pe pământ. Biblia 

ne oferă un remarcabil exemplu de credincioşie în viaţa 
lui Daniel. Iată ce citim despre el: „Atunci căpeteniile 
şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, 
ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar 
n-au putut să găsească nimic, nici un lucru vrednic de 
mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nici 
o greşeală la el şi nici un lucru rău” (Daniel 6:4).

Daniel era impecabil în devotamentul său pentru 
Domnul; Scriptura spune că nu s-a găsit în el nici o 
greşeală şi nici un lucru rău. El nu era nici corupt, nici 
neglijent. În toate preocupările lui, era credincios. 
Scopul lui era slujirea lui Dumnezeu cu integritate şi cu o 
dăruire de nezdruncinat. Credincioşia lui avea o direcţie 
bine stabilită şi un mesaj foarte clar. Daniel I-a rămas 
credincios lui Dumnezeu chiar şi când autorităţile au 
început să-l persecute pentru relaţia lui cu Dumnezeu. 
Acesta este unul dintre principiile unui om credincios. 

În calitate de credincioşi, supunerea, dedicarea 
şi loialitatea noastră sunt înainte de toate faţă de 
Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Său. Chiar dacă ai fi 
persecutat din toate părţile, tu trebuie sa rămâi neclintit 
în slujba ta şi în devotamentul tău faţă de Domnul. 
Trebuie să fii hotărât să nu faci nici un compromis faţă 

Fii credincios

Către sfinţii şi fraţii credincioşi în Cristos, care sunt în 
Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de 

la Domnul Isus Cristos (Coloseni 1:2).

Marți, 1 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai turnat 
har din belşug şi binecuvântări în viaţa mea. Îmi declar 
încrederea absolută faţă de Tine şi mă dedic slujirii 
Tale cu întreaga mea viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 1-2
Matei 1

2 Corinteni 8:1-5; Neemia 7:1-2

de Cuvântul lui Dumnezeu. Da, Daniel a fost aruncat 
în groapa cu lei pentru că a ales să Îi fie credincios lui 
Dumnezeu, dar Domnul a închis gurile leilor. 

1 Corinteni 4:2 spune: „Încolo, ce se cere de la 
ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui.” Oamenii care dovedesc fidelitate sunt 
aleşi pentru responsabilităţi importante. Prin urmare 
învaţă şi alege să fii un ispravnic credincios. În slujba ta în 
casa lui Dumnezeu, în utilizarea darurilor şi a abilităţilor 
cu care te-a înzestrat Domnul, în binecuvântările 
financiare şi materiale pe care le primeşti de la El şi în 
evanghelizarea lumii alege să fii credincios!

Geneza 1
Matei 1:1-14
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Compasiunea este un sentiment extraordinar, 
o emoţie favorabilă cu privire la alţi oameni, 

dublată de dorinţa şi de disponibilitatea de a ajuta. În 
calitate de creştini, Dumnezeu ne-a oferit natura Sa, 
caracterizată de compasiune, iubire jertfitoare şi iertare. 
Toate aceste elemente lucrează împreună. Domnul Isus 
ne-a oferit o imagine desăvârşită a iubirii şi îndurării lui 
Dumnezeu. El a fost atât de atent, de iubitor şi bun cu 
toţi cei pe care i-a întâlnit. 

Cu altă ocazie, Biblia ne spune că Domnul Isus 
a fost din nou mişcat de starea mulţimilor şi le-a spus 
ucenicilor că ar trebui să se roage ca Domnul secerişului 
să scoată lucrători la secerişul Lui (Matei 9:36-38). Tu 
faci parte dintre aceşti lucrători. Cu toate acestea, nu 
vei putea fi eficient dacă nu vei avea compasiunea lui 
Isus. Dacă vei fi plin de milă, te vei grăbi să îi ajuţi şi 
să îi binecuvântezi pe alţii, indiferent de circumstanţe. 
Ai nevoie de compasiunea Domnului pentru a trece cu 
vederea judecata şi nedreptăţile comise împotriva ta. 

Biblia relatează că odată un lepros a venit la Isus, 
iar Domnul nu l-a izgonit. Dimpotrivă, mişcat de milă, 
El Şi-a întins mâna, l-a atins pe lepros şi i-a spus: „...
fii curăţit” (Marcu 1:41). Imediat lepra a dispărut, iar 
omul a fost întregit (Marcu 1:42); aceasta este puterea 
compasiunii!

Compasiunea 
lui Isus

Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod şi I 
S-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care 

n-aveau păstor; şi a început să îi înveţe multe lucruri 
(Marcu 6:34).

Miercuri, 2 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, binecuvântez Numele Tău cel sfânt şi 
Îţi mulţumesc pentru că îmi umpli inima cu dragostea 
şi bunătatea Ta. Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care 
locuieşte în mine şi care mă ajută să fiu sensibil faţă de 
nevoile altora şi să-i ating cu dragostea Ta, cu mila Ta şi 
cu purtarea Ta de grijă, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 3-5
Matei 2

Ioan 3:16; Matei 14:14

Motivat de mila Sa divină, Domnul „mergea 
din loc în loc şi făcea bine, vindecându-i pe toţi cei 
apăsaţi de diavolul” (Fapte 10:38). Lasă-te animat 
de aceeaşi milă şi implică-te în salvarea celor care se 
zbat în întuneric, aducându-i de sub puterea lui Satan 
în Împărăţia lui Dumnezeu. Cu cât vei predica mai 
mult Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos, cu atât 
mai mult compasiunea, dragostea şi puterea Sa se vor 
manifesta în viaţa ta. Minunile lui Dumnezeu te vor 
însoţi pe măsură ce vei deveni braţul Său întins către 
alţii.

Geneza 2
Matei 1:15-28
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Scriptura revelează faptul că în vremurile din 
urmă vor fi mulţi anticrişti. Mulţi vor veni în 

propriul lor nume promovând doctrine false. Nu în toate 
cazurile o doctrină falsă se opune făţiş Evangheliei, dar 
totdeauna reprezintă o pervertire a adevărului. Poate fi 
foarte asemănătoare, dar nu este Evanghelia adevărată. 
Scopul unei asemenea învăţături este să distragă omul 
de la Evanghelia Domnului nostru Isus. 

Însă în calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu 
trebuie să te frămânţi cu privire la cât de mulţi anticrişti 
şi învăţători mincinoşi sunt în lume. De ce? Deoarece 
inima şi mintea ta sunt unse ca să recunoască adevărul. 
Prin ungerea Duhului Sfânt care este peste viaţa ta, 
tu eşti capabil să faci deosebire între ce este corect 
şi ce este greşit şi să discerni adevărata învăţătură a 
Evangheliei de doctrinele false. 

1 Ioan 2:27 ne spune: „Cât despre voi, ungerea 
pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi 
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea 
Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, 
şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a 

Protejat de 
ungere

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi 
auzit că are să vină Anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat 
mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de 
pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre 
ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu 
noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 
Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice 

lucru (1 Ioan 2:18-20).

Joi, 3 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ungerea 
Duhului Sfânt din viaţa mea, care mă învaţă toate 
lucrurile şi revelează realităţile Împărăţiei în duhul 
meu. Declar că pot totul prin Cristos care mă întăreşte. 
Amin. 

Geneza 6-8
Matei 3

Filimon 1:6

învăţat ea.” Domnul Isus conduce Biserica prin Duhul 
Sfânt şi când tu auzi Cuvântul lui Dumnezeu predicat 
sub ungerea Duhului Sfânt, acelaşi Duh care este în 
tine (Romani 8:11) va mărturisi împreună cu duhul tău 
(Romani 8:16) că ceea ce asculţi este adevărul. Iată de 
ce tu nu poţi fi înşelat, nici clătinat de la adevărul pe care 
tu ai ajuns să îl crezi, deoarece există o abilitate specială 
de la Duhul Sfânt care te face să cunoşti adevărul (Ioan 
8:32). 

Dacă urmezi călăuzirea Duhului Sfânt, nu vei fi 
niciodată înşelat de cel rău, nu vei face alegeri greşite 
şi nici investiţii regretabile în viaţă. Această ungere a 
Duhului Sfânt este activată de cunoaşterea şi împlinirea 
Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta. 

Geneza 3
Matei 2:1-12
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Urmăriţi cu atenţie fraza subliniată. Apostolul 
Ioan spune: „... ca să ştiţi că voi care credeţi 

în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.” El 
pur şi simplu spune: „Faceţi apel la Numele lui Isus!”

Numele lui Isus este Numele care deschide orice 
uşă în orice oraş din orice naţiune. Este Numele de 
care ai nevoie pentru o viaţă de victorie continuă în 
orice loc. De exemplu, Marea Trimitere consemnată în 
Marcu 16:15: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” este o împuternicire în 
Numele lui Isus. El ne-a dat Numele Lui care este mai 
mare decât întreaga lume. Filipeni 2:10 spune: „pentru 
ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor 
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” Acesta este 
motivul pentru care poţi fi în largul tău în orice loc, în 
orice oraş, în orice naţiune. Tu ai o însărcinare divină, 
eşti trimis, dar nu în numele tău, ci în Numele inegalabil 
al lui Isus. 

Relatarea oferită de Luca în Faptele Apostolilor 
capitolul 3, cu privire la Petru şi Ioan reprezintă un 
exemplu elocvent al unor oameni care au îndrăznit să 
facă apel la Numele lui Isus. Aceasta a fost prima lor 
minune după înălţarea la cer a lui Isus. Când Petru l-a 
întâlnit pe omul acela paralizat la poarta Templului, el 
i-a spus: „...ce am îţi dau: În Numele lui Isus Cristos din 
Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Fapte 3:6). Ologul nu a 
putut să umble în numele moştenit de la tatăl său. Nu 

Apelează la 
Numele lui Isus

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi 
în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică 

(1 Ioan 5:13).

Vineri, 4 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea care 
rezidă în Numele lui Isus şi pentru autoritatea delegată 
pe care o am de a acţiona în acest Nume împotriva 
diavolului şi a oricăror boli, răni sufleteşti sau legături. 
Prin puterea acestui Nume declar că trăiesc din plin 
viaţa înălţătoare a slavei pe care tu ai pregătit-o pentru 
mine mai înainte de întemeierea lumii, în Numele lui 
Isus. Amin.

Geneza 9-11
Matei 4

Faptele Apostolilor 3:16; Ioan 16:23; Filipeni 2:10

a fost în stare să se ridice şi să meargă nici în numele 
lui Irod, sau al lui Pilat, sau al lui Cezar, dar a făcut-o 
în Numele lui Isus! În Fapte 3:7-8, Biblia spune despre 
Petru că: „l-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat. 
Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură 
a fost în picioare şi a început să umble...” 

Motivul care stă la baza eşecului, a bolii şi a 
slăbiciunii din viaţa multor oameni este neputinţa lor 
de a se încrede în Numele lui Isus şi de a apela la acest 
Nume în crizele vieţii. Psalmul 20:7 în Biblia Amplificată 
spune: „Unii se încred în carele lor şi se laudă cu ele şi 
alţii fac acelaşi lucru cu caii lor, dar noi ne vom încrede 
în Numele Domnului şi ne vom lăuda cu acest Nume.” 
Acţionează în Numele lui Isus la lucru în orice situaţie 
a vieţii tale. Cuvântul spune să facem toate lucrurile în 
Numele lui Isus (Coloseni 3:17). 

Geneza 4
Matei 2:13-23
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Versetul de mai sus descrie particularitatea 
fiecărui copil al lui Dumnezeu. Tu eşti 

capodopera lui Dumnezeu (Efeseni 2:10, BVA – Biblia în 
versiunea Actualizată, n.tr.); o făptură atât de minunată! 
Dumnezeu a revărsat atât de mult în duhul tău, încât 
eşti cu adevărat o comoară deosebită (Maleahi 3:17). 

În Geneza 12:2, Dumnezeu i-a spus lui Avraam: 
„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta: 
îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.” 
Tu eşti sămânţa lui Avraam pentru că eşti al lui Cristos: 
„Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi sămânţa lui 
Avraam...” (Galateni 3:29). În virtutea faptului că eşti 
sămânţa lui Avraam, nu numai că eşti binecuvântat, 
dar eşti, de asemenea, o binecuvântare. Tu porţi 
binecuvântarea cu tine şi ai devenit un distribuitor de 
binecuvântări oriunde mergi. Nu este de mirare că în 
1 Petru 2:9 Biblia declară: „Voi însă sunteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, 
ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat 
din întuneric la lumina Sa minunată.” 

Pune-ţi deoparte timp astăzi pentru a medita 
la identitatea ta în Cristos Isus! Eşti capodopera lui 
Dumnezeu! În Cristos ai fost recreat (Efeseni 2:10, 
Versiunea Amplificată) şi trimis să răspândeşti slava Sa 

Fii tot mai bun 
pentru El

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate 
sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul 

acesta (Psalmul 139:14).

Sâmbătă, 5 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, atribui toată slava, onoarea 
şi maiestatea Numelui Tău mare şi minunat! Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai făcut o comoară deosebită, 
pusă deoparte pentru a-Ţi aduce glorie! Mă încredinţez 
în Mâna Ta şi declar, prin puterea Duhului Sfânt că 
scopul Tău pentru viaţa mea este împlinit, spre lauda 
Numelui Tău. Amin. 

Geneza 12-14
Matei 5:1-20

1 Petru 2:9

în mediul tău de influenţă. Responsabilitatea ta acum 
este să fii cât mai bun pentru slava Lui! 

Eşti unic înaintea lui Dumnezeu. El nu a avut 
niciodată şi nici nu va avea o persoană asemenea ţie. Fii 
un succes pentru El! Fii tot mai bun pentru El, şi dă-I Lui 
întreaga ta fiinţă!

Geneza 5
Matei 3:1-9
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Dumnezeu nu te-a creat să fii un eşec, ci 
te-a creat să fii cap (Deuteronom 28:13) în 

orice situaţie. El vrea ca tu să umbli în libertatea şi în 
siguranţa deplină a iubirii Sale infailibile, necondiţionate 
şi veşnice, cunoscând că, fiind în Cristos, tu trăieşti după 
îndemnurile Duhului şi ai trecut dincolo de condamnare 
(Romani 8:1). 

Tu nu a trebuit să te lupţi să meriţi dragostea lui 
Dumnezeu, pentru că nici nu ai putea să o câştigi prin 
propriile tale fapte. El îţi dăruieşte dragostea Lui prin 
har! Tot ceea ce trebuie să faci este să-I accepţi iubirea 
prin credinţă şi nu vei mai fi niciodată la fel. Aşadar, dacă 
eşti în Cristos, nu trebuie să te îndoieşti niciodată de 
dragostea Sa.

Dar şi dacă nu eşti încă al Lui, Dumnezeu te iubeşte 
şi pe tine. El Şi-a demonstrat nemărginita dragoste faţă 
de noi pe când eram încă în păcat (Romani 5:8). Poate 
te întrebi: „Poate Dumnezeu să iubească pe cineva ca 
mine?” Sigur că da! Indiferent ce fel de viaţă ai dus 
până acum, El te iubeşte exact aşa cum eşti. Astăzi poţi 
beneficia de această mare iubire. 

Însă conştientizarea dragostei lui Dumnezeu te va 
schimba în bine şi te va inspira să Îl primeşti pe Isus ca 
Domn şi Mântuitor în viaţa ta şi să îi iubeşti şi pe ceilalţi 
oameni. Dragostea Lui îţi oferă abilitatea de a umbla 

Domnul te 
iubeşte aşa 

cum eşti

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim 
copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El 

(1 Ioan 3:1).

Duminică, 6 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru marea Ta iubire 
şi pentru bunătatea Ta faţă de mine! În tot ceea ce fac 
astăzi şi pretutindeni pe unde merg, sunt pătruns de 
iubirea Ta şi această conştientizare îmi inspiră credinţă 
şi îndrăzneala de a înfrunta circumstanţele vieţii şi de 
a birui! Mă bucur de îndurarea Ta, care mi-a întărit 
nădejdea în Tine. Prin urmare, zilele mele sunt pline 
de odihnă şi pace, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 15-17
Matei 5:21-48

Ioan 16:26-27; Romani 8:31-32

în libertatea Cuvântului Său şi de a te bucura de viaţa 
Lui din belşug (Ioan 10:10). Dragostea lui Dumnezeu te 
va purta peste toate circumstanţele vieţii. Isus a spus 
că Tatăl Însuşi te iubeşte (Ioan 16:27). Beneficiază de 
această mare dragoste astăzi! 

Isus nu a venit pe pământ să ne salveze pentru că 
eram mulţi, ci El a făcut-o datorită dragostei Sale. Tu eşti 
subiectul iubirii Lui! Conştientizează acest adevăr astăzi: 
Dumnezeu te iubeşte mai mult decât ţi-ai putea imagina 
vreodată. 

Geneza 6
Matei 3:10-17
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Biblia ne relatează în cartea Geneza cum l-a 
format Dumnezeu pe Adam, cel dintâi om, 

din ţărâna pământului şi cum a suflat în nările lui suflare 
de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu. Cuvântul ni-l 
descrie ca fiind pământesc, deoarece a fost făcut din 
ţărâna pământului şi avea în el viaţă umană naturală. 
„Omul dintâi este din pământ, pământesc...” (1 
Corinteni 15:47). După aceea, ni se prezintă un al doilea 
şi ultim Adam în 1 Corinteni 15:45: „De aceea este scris; 
«Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea 
Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.»” 

Primul Adam a fost omul din grădină, dar al doilea 
sau ultimul Adam este Domnul din ceruri – Domnul Isus 
Cristos. „Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul 
al doilea este din cer” (1 Corinteni 15:47). Citind mai 
departe până la versetul 49 din 1 Corinteni 15, în Biblia 
Amplificată, apostolul Pavel spune ceva izbitor: „Şi după 
cum am purtat chipul [omului] din ţărână, la fel haideţi 
şi noi să purtăm chipului [Omului] din ceruri.” Orice om 
de pe pământ a fost născut după întâiul Adam, ceea ce 
înseamnă că noi toţi purtăm chipul omului pământesc. 
Cu toate acestea, când un om este născut din nou el 
este desprins din spiţa întâiului Adam şi născut după 
Cristos. El devine un om ceresc pe pământ şi din partea 
lui se aşteaptă să umble în viaţă nouă, după chipul Celui 

Chipul Celui 
ceresc

Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; 
cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti 

(1 Corinteni 15:48).

Luni, 7 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am viaţa şi natura lui Cristos – cel de-al doilea 
Adam – în duhul meu. M-am îmbrăcat cu chipul Omului 
ceresc şi întreaga mea fiinţă este concentrată asupra 
lucrurilor de sus, fiind aşezat împreună cu Cristos în 
locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice 
putere, de orice stăpânire şi de orice nume din această 
lume şi din lumea viitoare. Amin. 

Geneza 18-19
Matei 6:1-18

Coloseni 3:10; 2 Corinteni 3:18

ce l-a creat. Observă faptul că versetul subliniat mai sus 
spune: „....haideţi şi noi să purtăm,” sugerând astfel că 
este responsabilitatea noastră să purtăm chipul omului 
ceresc. 

Însuşeşte-ţi prin credinţă ceea ce a spus 
Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său. Dacă El a spus 
ca eşti o făptură nouă (2 Corinteni 5:17), crede acest 
lucru şi rosteşte-l cu îndrăzneală, apoi acţionează în 
concordanţă cu ceea ce proclami. Spune pur şi simplu 
„Da” Cuvântului lui Dumnezeu astăzi. 

Geneza 7
Matei 4:1-11



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” – vol.1 



NOTE
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Versetul de mai sus este o descriere a persoanei 
tale. El spune că înainte să Îl primeşti pe 

Domnul în inima ta, nu numai că erai în întuneric, ci 
erai, de fapt, personificarea întunericului. Acum însă tu 
eşti lumină în Domnul. Slavă lui Dumnezeu! Eşti lumină 
pentru că eşti născut din Dumnezeu, care este lumină, 
iar în El nu există întuneric. „Vestea pe care am auzit-o 
de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu 
e lumină şi în El nu este întuneric” (1 Ioan 1:5). Tu eşti 
aşa cum este El (1 Ioan 4:17); în tine nu este nici o urmă 
de întuneric. 

În Ioan 8:12, Domnul Isus a spus: „Eu sunt Lumina 
lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ce declaraţie! El ştia 
exact cine este şi nu Se temea deloc să declare acest 
lucru. Apoi în Matei 5:14, El a mai spus: „Voi sunteţi 
lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate 
să rămână ascunsă.” El ne-a numit pe noi lumina lumii! 
Noi suntem lumină, aşa cum El este lumină. Asemenea 
Lui, noi trebuie să facem declaraţii îndrăzneţe cu privire 
la cine suntem. El a spus: „Voi sunteţi lumina lumii,” 
prin urmare, răspunsul tău ar trebui să fie: „Da! Eu sunt 
lumina lumii! Oriunde merg, eu luminez lumea!” 

Unii oameni s-ar putea să ia în derâdere 
declaraţiile tale, sau chiar să se supere din cauza lor, 
dar nu le acorda nici o atenţie. Alţii s-ar putea să spună: 

Tu eşti lumină în 
Domnul

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

(Efeseni 5:8).

Marți, 8 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
învrednicit să fiu părtaş al moştenirii sfinţilor în 
Împărăţia Luminii. Întunericul nu are loc în mine, 
pentru că sunt născut din nou cu natura Luminii. Eu 
răspândesc cu putere această lumină în mediul meu de 
influenţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 20-22
Matei 6:19-7:6

Coloseni 1:12-13; Matei 5:16

„Noi te cunoaştem bine şi ştim lucrurile îngrozitoare 
pe care le-ai făcut în trecut”; nu are importanţă. 
Cuvântul lui Dumnezeu declară că tu nu mai eşti acum 
în întuneric, ci faci parte din Împărăţia luminii. Lumina 
este natura ta primită prin naşterea din nou. Aceasta 
este tot ce contează: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii 
ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului” (1 
Tesaloniceni 5:5).

Conştientizează această revelaţie pe parcursul 
întregii luni. Umblă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. 
Decide că lumina ta va străluci atât de puternic, încât 
cei din jur să Îl glorifice pe Tatăl tău care este în ceruri 
(Matei 5:16). 

Geneza 8
Matei 4:12-25
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Motivul pentru care unii încă se mai află în 
circumstanţe regretabile constă în faptul 

că nu şi-au însuşit identitatea lor în Cristos. Trebuie să 
înţelegi că Dumnezeu nu te-a creat ca să eşuezi în viaţă. 
El te-a creat pentru slavă şi pentru frumuseţe – tu eşti ce 
are El mai bun. Biblia spune: „El, de bună voia Lui, ne-a 
născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârga a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). A fi pârga făpturilor 
Lui înseamnă să fii cel dintâi şi cel mai bun! 

Eşti o comoară deosebită pentru Domnul 
(Maleahi 3:17). „Voi, însă, sunteţi o seminţie aleasă, 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). Bucură-te de 
unicitatea ta şi slăveşte-L pe Domnul prin ea, deoarece 
nimeni altcineva din lume nu poate face lucrurile exact 
aşa cum le faci tu. Binecuvântează lumea cu investiţia 
personalităţii tale. 

Eşti o reproducere fidelă a lui Dumnezeu, fiind 
creat după chipul Său; eşti un produs marcat de 
excelenţă (Efeseni 2:10); aceasta înseamnă că tu nu poţi 
eşua, pentru că nimic creat de Dumnezeu nu eşuează. 
Tu nu trebuie să te lupţi să fii cel mai bun. În Matei 4:19, 
Biblia consemnează că Isus a întâlnit doi pescari (Petru şi 
Andrei), cărora le-a spus: „...Veniţi după Mine şi vă voi 

Cel dintâi şi cel 
mai bun!

Pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut 
spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit 

(Isaia 43:7).

Miercuri, 9 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor în orice situaţie. 
Viaţa mea este pentru slava lui Dumnezeu. Frumuseţea, 
excelenţa şi harul Său se manifestă prin mine, pe 
măsură ce îmi împlinesc destinul în Dumnezeu, 
aducând roade în neprihănire. Amin. 

Geneza 23-24
Matei 7:7-29

Deuteronom 14:2; Tit 2:14; 1 Petru 2:9

face pescari de oameni.” Lucrul cel mai interesant legat 
de aceste cuvinte ale lui Isus este faptul că El Însuşi le 
„împlinea”; nu trebuia ca ei să „încerce” să devină ce le 
spusese El. Dumnezeu te-a făcut cine eşti acum – un om 
cu multe realizări, mai mult decât biruitor în Isus Cristos. 
Nimeni nu poate „desface” ce a făcut Dumnezeu. 

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său Isus – adică tot ce 
a avut mai bun – ca să moară în locul tău. Aceasta îţi 
arată care este valoarea ta adevărată. Nimeni nu dă ce 
are mai bun ca să obţină ceva mai puţin bun. Trezeşte-te 
la statura persoanei care te-a chemat Dumnezeu să fii, 
deoarece El te-a creat pentru slavă şi pentru frumuseţe. 
Tu eşti ce are Dumnezeu mai bun.

Geneza 9
Matei 5:1-10
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În Ioan 11, Biblia relatează despre Lazăr, 
prietenul Domnului, care s-a îmbolnăvit şi a 

murit. Când Isus a auzit, le-a spus ucenicilor Săi: „Lazăr, 
prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc 
din somn” (Ioan 11:11). Fără să înţeleagă ce a vrut să 
spună Domnul, ei au răspuns: „Doamne, dacă doarme, 
are să se facă bine” (Ioan 11:12). Isus a trebuit să le 
spună explicit: „Lazăr a murit!” Ei nu au înţeles limbajul 
spiritual al lui Isus, pentru că încă nu erau duhovniceşti.

Apostolul Pavel a avut o experienţă asemănătoare 
cu credincioşii din Corint; el nu a putut să comunice cu 
ei în limbaj spiritual, de aceea i-a dojenit; „Cât despre 
mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni 
duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni 
lumeşti, ca unor prunci în Cristos” (1 Corinteni 3:1). 
Ai avut vreodată dificultăţi în a te face înţeles de nişte 
oameni lumeşti? 

De exemplu, fiind un om spiritual, dacă te doare 
capul, tu spui: „Mă doare capul,” nu zici: „Am o durere 
de cap.” Omul din lume nu înţelege de ce nu este 
în regulă să spui aşa ceva. Trebuie să realizezi că noi, 
creştini fiind, nu ne lăsăm conduşi de simţuri, ci de 
credinţă. Dacă spui: „Am o durere de cap,” înseamnă că 
deja ţi-ai însuşit-o, ceea ce nu trebuie să faci, pentru că 
este o forţă exterioară pe care nu trebuie să o laşi în 

Vorbeşte în mod 
spiritual

Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor 
oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca 

unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos 
(1 Corinteni 3:1).

Joi, 10 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt. Viaţa 
mea este o mărturie a harului şi a binecuvântărilor 
nesfârşite ale lui Dumnezeu. Pot totul în Cristos care 
mă întăreşte. Trăiesc o viaţă din belşug în sănătate 
divină, bucurie şi pace de nedescris, în Numele lui Isus. 
Amin.

Geneza 25-26
Matei 8:1-27

Iacov 3:2; 2 Corinteni 5:7

trupul tău. Chiar dacă simţi durerea, foloseşte Cuvântul 
împotriva ei şi ea va părăsi trupul tău. 

Evrei 13:5-6 spune: „…aşa că putem zice plini de 
încredere….” Trebuie să declari cu încredere că ai doar 
ceea ce ţi-a dat Domnul. Nu accepta nimic de la cel rău. 
Hotărăşte-te ca pe parcursul acestui an să rămâi tare în 
credinţă şi să umbli în sănătate divină. Refuză orice fel 
de boală, sărăcie, sau moarte. Vorbeşte în mod spiritual, 
în conformitate cu Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, 
nu cu simţurile tale.

Geneza 10
Matei 5:11-20
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Creştini fiind, noi suntem chemaţi să trăim 
şi să ne comportăm ca Dumnezeu (Efeseni 

5:1). Poate te întrebi: „Cum este posibil aşa ceva?” Este 
posibil prin principiul oglindirii în Cuvânt. Cuvântul lui 
Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu. Biblia spune că 
oricine ascultă Cuvântul şi nu îl împlineşte, este ca un 
om care se priveşte în oglindă, însă se întoarce şi uită 
cum arăta (Iacov 1:23-24). Cu alte cuvinte, Domnul Se 
aşteaptă ca tu să asculţi Cuvântul Său şi să faci ceea ce 
spune. Problema este că unii nu ştiu cum să împlinească 
Scriptura.

Principiul oglindirii în Cuvânt constă în faptul că 
tu te vezi aşa cum te vede Domnul în Cuvântul Său şi 
apoi acţionezi în consecinţă. Înseamnă să împlineşti 
Cuvântul. De exemplu, în Cuvânt, care este oglinda lui 
Dumnezeu, El spune că tu eşti o făptură nouă în Isus 
Cristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta este imaginea ta 
în ochii lui Dumnezeu. Vizualizează această imagine 
şi însuşeşte-ţi-o. Consider-o reală, pentru că aşa 
este. Realitatea spirituală determină realitatea fizică, 
vizibilă (Evrei 11:3). Apoi El îţi arată în Cuvânt că tu eşti 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos; vizualizează-
te în acest mod. Aceasta este imaginea Lui despre tine.

Doar acţionând în concordanţă cu imaginea ta 
din Cuvânt poţi experimenta realitatea moştenirii tale 

Principiul 
oglindirii în 

Cuvânt

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care 
este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător 
uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui 

(Iacov 1:25).

Vineri, 11 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
prin care am fost născut din nou. Pentru mine este 
normal să trăiesc în şi prin Cuvânt, care acţionează cu 
putere în mine şi mă ajută să înving orice adversitate. 
Mă voi adânci şi astăzi în Cuvântul Tău şi îl voi împlini, 
ca să fiu transformat din slavă în slavă, asemenea 
chipului Domnului Isus. Amin.

Geneza 27-28
Matei 8:28-9:17

Iacov 1:23-24

în Cristos. Continuă aşadar să te priveşti în oglinda lui 
Dumnezeu, studiind şi împlinind Cuvântul Lui şi astfel 
vei fi transformat din slavă în slavă în acelaşi chip cu 
al Lui, prin Duhul Sfânt (2 Corinteni 3:18). Acesta este 
principiul oglindirii în Cuvânt.

Geneza 11
Matei 5:21-30
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Cuvântul lui Dumnezeu este singurul ingredient 
pe care ni l-a lăsat Domnul Isus pentru a ne 

creşte credinţa. În Romani 10:17, Biblia spune: „Astfel, 
credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Cristos.” Aşadar, cu cât primeşti mai mult din 
Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău, meditând asupra 
lui şi împlinindu-l, cu atât mai mult va creşte credinţa 
ta. Dacă nu îţi hrăneşti inima în mod consecvent cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, provocările vieţii te pot copleşi. 

Dar având Cuvântul lui Dumnezeu în duhul 
tău, vei descoperi că absolut orice îţi este cu putinţă! 
De exemplu, atunci când cineva studiază sau ascultă 
Cuvântul lui Dumnezeu despre vindecare, îi este 
activată credinţa pentru vindecare. Aceasta deoarece 
Cuvântul Domnului transferă în duhul tău credinţă şi 
îndrăzneală. Pe măsură ce asculţi şi îţi umpli inima de 
Cuvânt, credinţa ta creşte în tine ca un gigant.

Iată de ce vrea Domnul să îţi umpli duhul cu 
Cuvântul Său (Psalmul 119:11), pentru că odată ajuns 
acolo, tu nu va trebui să te mai lupţi pentru a-l face 
să producă rezultate în viaţa ta. Cuvântul are abilitate 
intrinsecă de a nu se întoarce fără rod, ci de a împlini 
ceea ce spune (Isaia 55:11). Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima ta şi pe buzele tale constituie o reţetă sigură 

Cuvântul are 
putere inerentă

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi 

sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi 
cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).

Sâmbătă, 12 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Domnesc în viaţă prin Domnul Isus! Pe măsură 
ce proclam Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă, 
toate circumstanţele se aliniază la voia perfectă a lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 29-30
Matei 9:18-38

Romani 10:17; Coloseni 3:16

pentru o viaţă victorioasă pe pământ (Iosua 1:8). Aşadar 
nu înceta să studiezi Cuvântul, care te va edifica şi îţi va 
da moştenirea împreună cu cei sfinţiţi, împlinind în viaţa 
ta ceea ce promite.

Geneza 12
Matei 5:31-40
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Verbul „socotiţi-vă” din textul anterior provine 
din traducerea cuvântului grecesc „logizomai,” 

care este un termen din domeniul contabilităţii. 
Înseamnă să inventariezi sau să contorizezi ceva cu 
precizie, pentru a elimina orice evaluări aproximative. În 
contabilitate se lucrează cu date exacte, nu cu estimări. 

Atunci când Cuvântul te îndeamnă să te „socoteşti 
mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu,” înseamnă 
să te vezi complet în afara oricărei influenţe a păcatului. 
Trebuie să consideri tot ceea ce spune Dumnezeu despre 
tine ca fiind adevărul absolut. Cuvântul Lui spune că eşti 
mort faţă de păcat, aşa că refuză să te laşi dominat de 
păcat: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, 
pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har” (Romani 
6:14).

Romani 8:37 spune că tu eşti mai mult decât 
biruitor, de aceea conştientizează acest adevăr şi începe 
să trăieşti ca un învingător, nu ca o victimă. Aşa trebuie să 
te raportezi la Cuvânt; Îl cotezi drept realitatea absolută.

Totuşi, pentru a te considera ceea ce spune 
Cuvântul, trebuie mai întâi să îl cunoşti. Studiază 
Cuvântul şi asimilează-l în duhul tău drept adevărul 
vieţii tale, pentru că aşa este. Socoteşte-te ca fiind exact 
ceea ce spune Cuvântul.

Eşti ceea ce 
spune Cuvântul!

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, 
şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru 

(Romani 6:11).

Duminică, 13 Ianuarie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

33

Rugăciune

Doamne Tată, mă supun cu bucurie puterii 
Cuvântului Tău, pentru a produce în mine ceea ce 
promite. Declar că sunt ceea ce spune Dumnezeu că 
sunt şi am tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele lui 
Isus. Amin.

Geneza 31-33
Matei 10:1-23

Romani 6:12-13; Romani 6:4

Geneza 13
Matei 5:41-48
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Ce veste minunată! Aceasta înseamnă că dacă 
eşti născut din nou, tu nu speri că vei avea 

cândva viaţa eternă, ci deja o ai! Tu ai trecut din moarte 
la viaţă!

Tu nu mai eşti pe tărâmul morţii, stăpânit de 
boală, sărăcie, dezavantaje şi eşec; ai fost strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). 
Cu toate acestea, calitatea vieţii nu este la fel pentru 
toţi creştinii, deşi toţi avem aceeaşi viaţă a lui Cristos. 
Unii încă sunt îngrijoraţi de circumstanţe şi încearcă din 
greu să lupte singuri cu necazurile vieţii. Problema lor 
este necunoştinţa. Domnul a spus: „Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoştinţă…” (Osea 4:6). Calitatea vieţii pe 
care o trăieşti aici pe pământ depinde de cât de mult Îl 
cunoşti pe Dumnezeu.

Apostolul Ioan a susţinut acest fapt când a zis: 
„Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că 
îi iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne 
în moarte” (1 Ioan 3:14). Verbul „ştim” din acest verset 
provine din traducerea termenului grecesc „aido,” 
care înseamnă a fi conştient de ceva. Trebuie să devii 
conştient de faptul că ai trecut din moarte la viaţă şi, 
prin urmare, nimic din tine nu ar trebui să producă 
moarte. Tu nu trebuie să fii bolnav, în lipsă, sau zdrobit 
de presiunile vieţii.

Din moarte la 
viaţă!

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele 
Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică 

şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă 
(Ioan 5:24).

Luni, 14 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Am fost adus din moartea spirituală la viaţă, unde 
domnesc prin harul neprihănirii. Trăiesc în victorie 
desăvârşită pentru că sunt născut din Dumnezeu şi Cel 
ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume.

Geneza 34-45
Matei 10:24-42

Ioan 5:24; Romani 8:2

Duhul lui Dumnezeu, vorbind prin apostolul Ioan, 
a spus în 1 Ioan 5:13: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi 
că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică.” Conştientizarea realităţii vieţii veşnice, 
invincibile, în tine te va ridica deasupra circumstanţelor 
şi te va face întotdeauna biruitor.

Geneza 14
Matei 6:1-13



Prin eforturile dragilor noştri parteneri, 
au fost organizate incursiuni misionare ale 
Rapsodiei în Fiji, Slovacia, Malaiezia, şi în 
Insulele Seychelles, unde sute de oameni 
şi-au predat inimile lui Cristos. Campanii 
evanghelistice de distribuţie a Rapsodiei 
s-au desfăşurat în peste 150 de oraşe din 
90 de ţări ale lumii! Numărul limbilor în 
care Rapsodia Realităţilor este tradusă în 
prezent a ajuns la 180, 32 dintre acestea 
fiind adăugate de curând!

Toate aceste lucruri au fost făcute posibile 
cu ajutorul DUMNEAVOASTRĂ, distinşii 
noştri parteneri; vă mulţumim pentru că aţi 
sprijinit cauza neprihănită a lui Dumnezeu 
în anul 2012! Aşteptăm să avem un impact 
mai mare şi mai multe oportunităţi de a 
susţine Evanghelia în 2013.

Pentru mai multe informaţii despre modul 
în care puteţi să deveniţi parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor, vă rugăm să apelaţi: 
+234 7086459246, +234 7067562233, +234 
1-4488444, +234 8054640796

APRECIEM DISTINŞII NOŞTRI 
PARTENERI AI RAPSODIEI 

REALITĂŢILOR
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Doar pentru că te confrunţi cu încercări, nu 
înseamnă că eşti înfrânt. Adevărul este că 

acele teste şi încercări sunt ca nişte trambuline care te 
propulsează spre promovare! Contrar anumitor păreri, 
este o binecuvântare să te confrunţi cu diferite teste; 
de aceea Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2).

Hotărăşte-te ca în acest an, indiferent de 
provocările care pot veni pe drumul tău, să rămâi ferm 
pe poziţie cu ajutorul Cuvântului. Creşte-ţi credinţa 
studiind Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să câştigi 
întotdeauna, indiferent ce se întâmplă. Credinţa ta îţi 
dă victoria şi biruieşte lumea (1 Ioan 5:4). De aceea, nu 
permite ca ceea ce auzi sau ceea ce vezi în domeniul 
fizic să te înspăimânte şi astfel să începi să dai glas fricii. 
Menţine-ţi poziţia şi continuă să îţi proclami victoria.

Unii creştini se lasă copleşiţi de frică în zilele 
grele. Însă indiferent cât de sumbre ar fi  perspectivele 
cu care inamicul vine împotriva ta, refuză să te temi şi 
refuză să vorbeşti negativ. Procedează la fel ca Iosua 
şi Caleb! Dintre cele 12 iscoade trimise de Moise să 
cerceteze Canaanul, doar ei doi şi-au menţinut poziţia şi 
au zis despre uriaşi: „Numai nu vă răzvrătiţi împotriva 
Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, 

Menţine cuplat 
întrerupătorul 

credinţei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te?” Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei 

face (Iosua 1:9).

Marți, 15 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor în Isus Cristos! 
Frica, îndoiala şi necredinţa nu au loc în mine, pentru 
că eu am credinţă în Dumnezeu şi în Cuvântul Său 
etern şi această credinţă biruieşte lumea! Refuz să fiu 
descurajat, pentru că Cel ce este în mine este mai mare 
decât cel ce este în lume!

Geneza 36-37
Matei 11:1-30

Coloseni 2:6-7; Marcu 11:23

căci îi vom mânca. Ei nu mai au nici un sprijin: Domnul 
este cu noi, nu vă temeţi de ei!” (Numeri 14:9). Aceasta 
este vocea credinţei care îţi asigură victoria.

În Marcu 9:23, Domnul Isus a spus: „Tu zici: 
«Dacă poţi!»… Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui 
ce crede!” Nu renunţa niciodată. Menţine cuplat 
întrerupătorul credinţei, deoarece credinţa nu eşuează 
niciodată! Cuvintele tale pline de credinţă vor birui 
întotdeauna, prin puterea Duhului Sfânt. Când te afli 
într-o poziţie incomodă, nu dispera! Rosteşte cuvinte 
pline de credinţă!

Geneza 15
Matei 6:14-24
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Cuvântul lui Dumnezeu este lumină (Psalmul 
119:105), iar în versetul tematic suntem 

îndemnaţi să umblăm în lumină, pentru că Dumnezeu 
însuşi este în lumină. Putem umbla în lumină şi putem 
avea părtăşie cu El pentru că noi suntem născuţi prin 
Cuvânt (1 Petru 1:23), care este lumină, de aceea am 
devenit copii ai luminii (1 Tesaloniceni 5:5). Acum ni se 
cere să privim totul în lumina lui Dumnezeu (2 Corinteni 
3:18). Când priveşti în această lumină, nu poţi vedea 
sărăcie, boală, moarte, eşec sau lucruri imposibile.

A privi în lumina Lui înseamnă a vedea totul prin 
Cuvânt; aceasta înseamnă că mentalitatea şi toate 
opiniile tale sunt informate şi inspirate de adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu. Înseamnă să te vezi pe tine 
aşa cum te vede Dumnezeu. De exemplu, când te vezi 
pe tine în lumina pasajului din 2 Corinteni 5:21, care 
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,” tot ceea ce trebuie să spui este 
„Da, Doamne!” Apoi trebuie să umbli în acea lumină 
declarând: „Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos” şi comportându-te ca atare. Acest adevăr te va 
transforma din slavă în slavă şi vei fi trăi la nivelul de 
neprihănire a lui Dumnezeu în Isus Cristos.

Priveşte în 
lumina Lui

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este 
în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 

Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat 
(1 Ioan 1:7).

Miercuri, 16 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Umblu 
şi astăzi în realitatea Cuvântului Tău şi sunt îndrumat 
pe calea belşugului, victoriei şi excelenţei! Nu există 
întuneric sau incertitudine pe cărarea mea, pentru că 
umblu în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Geneza 38-39
Matei 12:1-21

1 Ioan 1:5-7; Ioan 2:8-10

Acelaşi principiu se aplică şi sănătăţii tale. Poate 
că după un control cu raze x, doctorii ţi-au spus că este 
ceva în neregulă în trupul tău; nu plânge. Isus este 
„adevărata lumină” care luminează orice om, venind din 
lume (Ioan 1:9). Îndreaptă lumina Lui către tine şi vei 
vedea că ai fost făcut desăvârşit în Cristos (Evrei 10:14). 
Bucură-te de realitatea şi lumina Cuvântului Său.

Domnul ţi-a dat Cuvântul Său ca să fie o lumină 
pe cărarea ta şi să elimine întunericul şi nesiguranţa din 
drumul tău prin viaţă. Acceptă ceea ce spune Cuvântul 
despre tine, declară prin credinţă acelaşi lucru şi 
acţionează în consecinţă; aşa umbli în lumina Sa.

Geneza 16
Matei 6:25-34
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Neprihănirea este natura lui Dumnezeu; este 
dreptatea lui Dumnezeu în duhul uman. Este 

calitatea concordanţei cu adevărul, sau descoperirea 
voii divine. Este abilitatea din duhul uman de a face 
bine. Neprihănirea ne dă abilitatea de a sta în prezenţa 
lui Dumnezeu fără vină, inferioritate sau condamnare. 
Cât de frumos este să ştii că nouă ne-a fost dată 
neprihănirea ca dar de la Dumnezeu! Citeşte din nou 
versetul tematic şi meditează asupra lui.

Versiunea Amplificată a Bibliei redă ultima parte a 
acestui verset într-un mod foarte frumos, înştiinţându-ne 
că noi domnim ca nişte regi în viaţă, deoarece am primit 
darul minunat al neprihănirii: „… cu mult mai mult cei 
ce primesc plinătatea harului (favoare nemeritată) [lui 
Dumnezeu] şi darul neprihănirii [care îi îndreptăţeşte 
înaintea Lui], vor domni ca regii în viaţă prin acel Unul 
singur, care este Isus Cristos (Mesia, Unsul)!” Apostolul 
Pavel vorbeşte aici despre o viaţă regească pe pământ.

Apocalipsa 5:10 spune: „Ai făcut din ei o împărăţie 
şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pământ!” De asemenea, în Eclesiastul 8:4 citim: „pentru 
că vorba împăratului are putere.” Tu eşti un rege; 
cuvântul tău are putere. Cuvântul lui Dumnezeu rostit de 

Trăind pentru 
a domni

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).

Joi, 17 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul 
neprihănirii, care îmi dă îndrăzneala de a trăi plin 
de bucurie în fiecare zi, fără vină, inferioritate sau 
condamnare. Îţi mulţumesc pentru abilitatea duhului 
meu de a face ceea ce este bine şi de a se conforma 
voii divine. Domnesc prin harul Tău în viaţă, în Numele 
lui Isus. Amin.

Geneza 40-41
Matei 12:22-50

Apocalipsa 5:10; Eclesiastul 8:4

tine va birui asupra circumstanţelor nefavorabile. Când 
comanzi fricii, bolii, maladiei sau infirmităţii să plece, 
acestea trebuie să se supună. Aşadar, dacă eşti atacat 
vreodată de vreo boală sau vreo infirmitate, refuză să te 
temi; strig-o pe nume, porunceşte-i să plece şi va pleca.

Când încercări şi necazuri vin împotriva ta, când 
te confrunţi cu o criză în viaţă, nu cedai! Nu dezerta! 
Rosteşte Cuvântul şi schimbă situaţia! Marcu 11:23 
spune că vei avea lucrul cerut. Fii îndrăzneţ în declaraţiile 
tale de credinţă. În virtutea neprihănirii tale în Isus 
Cristos, tu poţi sta împotriva lui Satan şi a cohortelor 
iadului, fără nici o frică. Slavă Domnului!

Geneza 17
Matei 7:1-12
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Fiecare creştin ar trebui să aibă conştiinţa lui 
Cristos. Este conştiinţa unui învingător. Ar 

trebui să ştii că, indiferent de circumstanţe, eşti mai 
mult decât biruitor (Romani 8:37); nici o armă făurită 
împotriva ta nu te poate distruge (Isaia 54:17). Aceasta 
este moştenirea noastră. 

Privind la viaţa lui Isus, vedem foarte clar că 
El a trăit având această conştiinţă. El Şi-a exercitat 
stăpânirea peste toate circumstanţe şi lucrurile. El nu 
avea simţul lipsurilor sau al nevoilor, pentru că le-a 
biruit întotdeauna. Totuşi, Biblia ne spune că El a trăit pe 
pământ ca Fiu al Omului, ca fiind sămânţa lui Avraam: 
„Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în 
ajutorul seminţei lui Avraam” (Evrei 2:16). El a devenit 
ca noi; a trăit ca un om, arătându-ne că tot ceea ce a 
făcut El poate fi făcut de orice om (Evrei 2:14-18). 

Modul în care a trăit Isus, lucrurile pe care 
le-a făcut, cuvintele pe care le-a vorbit – miracolele, 
semnele şi minunile pe care le-a săvârşit – toate indică 
ceea ce putem noi face astăzi, prin acelaşi Duh care 
locuieşte în noi (Romani 8:11). Isus a fost un succes. El a 
avut mentalitatea Cuvântului, pentru că El era Cuvântul 
întrupat. El ştia adevăruri divine pe care alţii nu le 
cunoşteau. A trăit prin adevăr, pentru că El era Adevărul. 

Dezvoltă-ţi 
conştiinţa unui 

învingător

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar 
nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 

în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
însuşi pentru mine (Galateni 2:20).

Vineri, 18 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că pot avea şi 
eu gândirea şi conştiinţa lui Cristos. Prin El domnesc 
în viaţă asupra oricăror circumstanţe. Sunt aşezat cu 
Cristos în locurile cereşti, deasupra tuturor domniilor, 
stăpânirilor, puterilor şi dregătoriilor. Te laud, Tată, în 
Numele lui Isus. Amin.

Geneza 42-43
Matei 13:1-23

Romani 8:28; Marcu 4:41

În Ioan 6:38 Isus ne oferă un exemplu de 
conştientizare a misiunii şi naturii Sale: „căci M-am 
coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui 
ce M-a trimis.” Aici le vorbea unor oameni care ştiau 
când şi unde S-a născut. Ei o ştiau pe mama Lui, Maria. 
Îi cunoşteau fraţii şi surorile; totuşi El le-a spus: „M-am 
coborât din cer.” El era conştient de natura Lui divină. 

Preia şi tu modul de gândire al lui Isus Cristos 
(Filipeni 2:5); însuşeşte-ţi conştiinţa unui învingător. 
Trăieşte conştient că eşti în Cristos şi că El trăieşte în tine 
şi de aceea eşti invincibil (Romani 8:37). Conştientizează 
faptul că tu eşti născut din Dumnezeu şi ai biruit lumea 
(1 Ioan 5:4), pentru că mai mare este Cel ce este în tine, 
decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). Conştientizează că 
eşti o făptură nouă în Isus Cristos (2 Corinteni 5:17) şi, 
prin urmare, ai o viaţă supranaturală în Cristos. Aleluia.

Geneza 18
Matei 7:13-20
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În versetul tematic, cuvântul „fiii” nu provine din 
traducerea termenului grecesc „uios,” care se 

referă la fiii adoptivi, ci în original se foloseşte cuvântul 
„teknon,” care arată că noi suntem fiii lui Dumnezeu din 
punct de vedere biologic, fiind cu adevărat născuţi din El 
(Ioan 1:13). Versetul următor ne spune: „Preaiubiţilor, 
acum suntem fiii lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:2, versiunea 
Fidela), nu în viitor, sau când ajungem în rai, ci ACUM. 
Este o declaraţie adevărată; o realitate a prezentului care 
spune că noi, creştini fiind, suntem fiii lui Dumnezeu, la 
nivel legal şi vital.

Trebuie să înţelegi că aspectul legal al mântuirii 
este cel care a făcut posibilă experienţa vitală a vieţii 
eterne. 1 Corinteni 6:20 spune: „Căci aţi fost cumpăraţi 
cu un preţ. Proslăviţi-L, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Acesta este 
aspectul legal al mântuirii: faptul că tu ai fost cumpărat 
cu un preţ. 

Versetul 19 ne spune: „Nu ştiţi că trupul vostru 
este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe 
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi 
ai voştri?” Aceasta arată că Dumnezeu ne-a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:13) pentru 
a trăi în clasa făpturilor Lui (Iacov 1:18), şi a venit să 

Fiii lui Dumnezeu 
la nivel legal

şi vital!

Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim 
chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această cauză lumea nu 

ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El 
(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).

Sâmbătă, 19 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru aspectul legal al 
mântuirii, care a făcut ca experienţa vitală a vieţii eterne 
să fie posibilă. Îţi mulţumesc că m-ai făcut părtaş naturii 
Tale dumnezeieşti şi că astfel efectul vieţii veşnice este 
vizibil în tot ceea ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 44-45
Matei 13:24-43

1 Ioan 5:4-5; Coloseni 1:12

locuiască în noi, făcând din trupurile noastre fizice, 
cortul mărturiei Lui; templul Lui cel viu. 

Aspectul vital al calităţii de fiu constă în faptul că 
tu ai fost născut din nou din Duhul Sfânt (Ioan 3:3-8) prin 
Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23). În consecinţă, 
tu ai acum viaţa lui Dumnezeu în tine (1 Ioan 5:12-13); 
tu nu mai eşti un om obişnuit; ai viaţa supranaturală 
în tine. Fiind născut din nou, ai devenit un „teknon” al 
lui Dumnezeu, adică fiul Lui legitim. Biblia spune: „Şi, 
pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă 
Duhul Fiului Său care strigă: «Ava», adică: «Tată!»” 
(Galateni 4:6). Bucură-te de poziţia ta privilegiată de fiu 
al lui Dumnezeu.

Geneza 19
Matei 7:21-29
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În versetul tematic, apostolul Pavel foloseşte 
o exprimare specială, care evidenţiază faptul 

că făptura nouă – omul care este născut din nou – a 
primit o viaţă nouă. Nu se referă la o viaţă revigorată, 
sau reformată; ci descrie un nou fel de viaţă – viaţa lui 
Dumnezeu. Este o expresie care descrie înlocuirea vieţii 
vechi (cea primită de la părinţii tăi pământeşti), cu viaţa 
în Cristos; este o viaţă cu totul nouă!

Când ai fost născut din nou, viaţa ta umană, 
naturală, nu a fost întreruptă, ci a fost schimbată cu 
viaţa veşnică a lui Dumnezeu. Nu poţi spune despre 
nimeni că este cu adevărat creştin, până când viaţa lui 
veche, supusă stricăciunii, nu este înlocuită de viaţa 
lui Dumnezeu. Motivul pentru care noi putem trăi o 
viaţă supranaturală pe pământ constă în faptul că fiind 
născuţi din Dumnezeu, noi avem viaţa Lui în noi (Ioan 
5:26; 1 Ioan 5:12-13). Acesta este adevăratul creştinism.

2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi.” A fi o făptură nouă 
nu se rezumă doar la a avea un nou început în viaţă, ci 
înseamnă şi a avea o nouă calitate a vieţii! Eşti un nou 
tip de om.

O viaţă cu totul 
nouă!

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).

Duminică, 20 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
miracolul uimitor al făpturii noi! Această nouă viaţă din 
mine este superioară bolii şi eşecului. Sunt mai mult 
decât biruitor şi domnesc peste orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin.

Geneza 46-48
Matei 13:44-14:12

2 Corinteni 5:17; 1 Ioan 5:11-12

Conform versetului tematic, când Isus a murit şi 
tu ai murit împreună cu El, când El a fost îngropat şi tu 
ai fost îngropat împreună cu El; iar când a înviat şi tu 
ai trecut cu El la o nouă viaţă. Ai fost chemat la o viaţă 
nouă de biruinţă, slavă şi excelenţă. Conştientizează 
acest adevăr!

Geneza 20
Matei 8:1-11
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Acest verset reprezenta rugăciunea lui Pavel 
către credincioşii din Corint. Cuvântul 

„împărtăşire” din versetul tematic provine din 
traducerea termenului grecesc „koinonia,” care mai 
înseamnă şi „părtăşie, participare, parteneriat.” Este 
oare posibil ca un om să aibă o părtăşie personală 
cu Dumnezeu, Creatorul cerului şi al Pământului? 
Răspunsul este: „Da!” Dumnezeu nu este de neatins, 
aşa cum încearcă oamenii religioşi să ni-L prezinte. De 
fapt, Biblia ne descoperă că El doreşte părtăşia cu tine. 

Dumnezeu nu caută întruna să te pedepsească 
pentru păcatele tale, aşa cum gândesc unii. Când ajungi 
să Îl cunoşti pe Domnul, îţi dai seama că El te iubeşte în 
ciuda greşelilor tale. Aminteşte-ţi că El a fost Cel care i-a 
căutat pe Adam şi pe Eva în grădina Edenului, cu toate că 
ştia că au păcătuit (Geneza 3:8-9). În prima sa epistolă, 
apostolul Ioan spunea: „deci ce am văzut şi am auzit, 
aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu 
noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus 
Cristos” (1 Ioan 1:3). 

Poate te întrebi: „Ce am eu aşa special, încât 
Dumnezeu caută părtăşia cu mine?” Odată ce eşti copilul 
Lui, tu ai viaţa şi natura Lui: „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este 
în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe 
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5:11-12). 

El caută părtăşia 
cu tine!

Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui 
Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi 

cu toţi! Amin (2 Corinteni 13:14).

Luni, 21 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru marea 
onoare de a fi în părtăşie cu Tine, cu Isus şi cu Duhul 
Sfânt. Este cea mai înaltă chemare, şi Te rog să mă 
înveţi, prin Duhul Sfânt, să o împlinesc neîncetat, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 49-50
Matei 14:13-36

1 Corinteni 1:9; 1 Ioan 1:3

Motivul pentru care Dumnezeu poate avea 
părtăşie cu tine este acela că tu ai viaţa Lui (Zoe) în tine. 
Lumea nu vorbeşte limba Lui, dar tu da, pentru că Duhul 
Sfânt locuieşte în tine. De aceea Îşi găseşte El plăcerea în 
închinarea şi în rugăciunea ta. Nu este de mirare că El a 
spus: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte 
ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” (Isaia 65:24). 
Rugăciunea înseamnă mai mult decât a-I cere un lucru 
anume. Este o părtăşie. Aceasta caută Domnul de fapt: 
părtăşia ta cu El.

Geneza 21
Matei 8:12-22



Al treilea volum din seria clasică „Vindecare 
din Cer” îţi aduce realitatea puterii învierii 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. 
Pe parcursul cărţii vei experimenta o deosebită 
părtăşie cu Duhul Sfânt prin revelaţii proaspete 
din Cuvânt şi prin mărturiile pline de inspiraţie 
ale celor care au îndrăznit să pună Cuvântul în 
aplicare. Această carte îţi va stârni credinţa şi te 
va ajuta să te pregăteşti pentru propria minune!

Pentru a comanda, te rugăm să apelezi 
următoarele numere de contact:

Nigeria: +2348024789892, +2348024789893. 
Ghana: +233244211623. 
Kenya: +254739584693. 
Africa de Sud: +27113260971, +27784654350. 
Marea Britanie: +44(0)1303270970. 
SUA: +12817595111, +12817596218. 
Uganda: +256757760794. 
Tanzania: +255785319498. 
Email: howtoprayeffectively@loveworldbooks.org

ÎN 
CURÂND



NOTE
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Versetul de mai sus nu se referă la rugăciunea 
ta, dacă aceasta este sau nu după voia lui 

Dumnezeu. Ci are de-a face cu voia lui Dumnezeu 
pentru a face o cerere. Este vorba despre o audienţă 
înaintea Tatălui. Când studiezi subiectul tratat de Ioan în 
acel capitol, observi că se centrează pe poziţia noastră 
înaintea Tatălui. Aşadar, adevărata întrebare ar trebui să 
fie: „Cum să cerem după voia Sa?” Iar răspunsul este: Îi 
cerem Tatălui, în Numele lui Isus. 

În Ioan 16:23, Domnul Isus 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” (Ioan 16:23). Aici Domnul le-a prezentat ucenicilor 
un nou mod de a formula rugăciunea de cerere, în care 
ei Îi puteau solicita lucrul dorit direct Tatălui, în Numele 
lui Isus.

În Ioan 16:24, El a mai spus: „Până acum n-aţi 
cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Isus a vrut 
ca ucenicii să ştie că Numele Său îi conectează direct cu 
Tatăl. Voia ca ei să ştie că le-a dat puterea judecătorească 
să folosească Numele Său. 

Dacă rămâi în El şi dacă rămân în tine cuvintele 
Lui (Ioan 15:7), tot ceea ce trebuie să faci pentru 
ca Dumnezeu să audă şi să răspundă este să ceri cu 
îndrăzneală, în Numele lui Isus. Aceasta înseamnă a 

Cere cu 
îndrăzneală, în 

Numele Lui! 

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă (1 Ioan 5:14).

Marți, 22 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru revelaţia 
Cuvântului Tău de astăzi. Acum ştiu cum să cer pentru 
ca Tu să mă asculţi. Îţi mulţumesc pentru că în Tine am 
totul deplin, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 1-2
Matei 15:1-28

1 Petru 3:12; Matei 21:22; Luca 11:9

cere conform voii Sale şi garantează faptul că El aude. 
Mai mult, Biblia ne asigură, în 1 Ioan 5:15, că dacă ştim 
că suntem ascultaţi, suntem stăpâni pe lucrurile cerute. 
Slavă Domnului!

Nu e minunat să ştii că odată ce trăieşti după 
Cuvântul Lui poţi cere orice de la Tatăl, în Numele lui 
Isus şi vei primi un răspuns? Tatăl vrea să te asculte mai 
mult decât eşti tu dispus să ceri. Aşadar, fii îndrăzneţ şi 
cere ce vrei, în Numele lui Isus: „Dacă rămâneţi în Mine 
şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi 
vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7). 

Geneza 22
Matei 8:23-34
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Înainte de răstignire, Isus le-a promis ucenicilor: 
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în 

Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va 
face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă 
duc la Tatăl” (Ioan 14:12). Isus a făcut această promisiune 
ştiind că, la cererea Lui, Tatăl va trimite Duhul Sfânt ca 
să locuiască în noi – ca să ne împuternicească pentru a 
face minuni. „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da un 
Alt Mângâietor (Sfătuitor, Ajutor, Mijlocitor, Avocat, 
Cel care împuterniceşte şi susţine), ca să rămână cu voi 
pentru totdeauna” (Ioan 14:16, Versiunea Amplificată). 

Prin puterea Duhului Sfânt, care locuieşte în 
tine, poţi atinge orice culme a biruinţei. 2 Corinteni 
4:7 spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase 
de lut, pentru ca această putere nemaipomenită 
să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.” Tu ai în tine 
cheia supranaturală pentru victorie. Poţi face totul prin 
Cristos care te întăreşte (Filipeni 4:13) şi lucrează prin 
Duhul Sfânt care este în tine. El este Cel care aduce în 
viaţa ta împuternicirea de a croi noi cărări drepte. Din 
versetul tematic remarcăm faptul că Isus a ştiut că 
noi nu ne puteam împlini destinul fără împuternicirea 
divină pe care o aduce Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, pentru că ne-a înzestrat cu putere de sus 
pentru a înfăptui minuni: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 

Împuternicit de 
Duhul Sfânt! 

Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui 
Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu 

putere de sus (Luca 24:49).

Miercuri, 23 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai umplut 
cu preţiosul Tău Duh Sfânt, care m-a făcut mai mult 
decât un om obişnuit şi mi-a făcut viaţa cu adevărat 
supranaturală. Îţi mulţumesc pentru că pot totul 
prin Cristos care mă întăreşte. Îţi mulţumesc pentru 
ungerea care acţionează în mine şi mă face mai mult 
decât biruitor în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 3-5
Matei 15:29-16:12

Faptele Apostolilor 1:8; 2 Corinteni 3:5-6

martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului” (Faptele apostolilor 
1:8). Duhul Sfânt te-a împuternicit să aduci dovezi ale 
învierii lui Cristos şi a realităţii Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Ţine minte, Duhul Sfânt în viaţa lui Isus L-a făcut 
„Cristosul” şi L-a împuternicit să facă lucrările măreţe pe 
care le-a făcut. Acelaşi Duh este în tine astăzi (Romani 
8:11). El te-a uns şi te-a împuternicit să înfăptuieşti 
imposibilul. Să nu mai spui că eşti neajutorat. Cel care îţi 
dă putere – Duhul Sfânt – locuieşte în tine, abilitându-te 
pentru orice lucrare bună. 

Geneza 23
Matei 9:1-13
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Subliniind importanţa menţinerii unei inimi 
vesele, Biblia spune: „Bucuria Domnului va fi 

tăria voastră” (Neemia 8:10). Fiind creştin, bucuria ta nu 
ar trebui să depindă de circumstanţe. Bucuria adevărată 
este cea a Duhului. Viaţa ta ar trebui să radieze şi să fie 
plină de slavă, indiferent ce simţi sau prin ce treci. Refuză 
să umbli prin vedere. Conştientizează cine eşti în Cristos 
şi ce a făcut Dumnezeu în tine şi pentru tine, pentru că 
aceasta te ajută să trăieşti o viaţă de mulţumire şi de 
bucurie.

Psalmul 149:5 spune: „Să salte de bucurie 
credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte 
de bucurie în aşternutul lor!” Ce îndemn minunat! De 
ce ne-ar sfătui Duhul să fim bucuroşi, îmbrăcaţi în slavă 
şi să strigăm de veselie în aşternutul nostru? Datorită 
binecuvântărilor minunate şi a harului extraordinar pe 
care Domnul l-a turnat peste noi. Laudă-L pe Domnul şi 
mulţumeşte-I astăzi, pentru tot ce a făcut pentru tine. 

Se întâmplă minuni atunci când I te închini 
cu bucurie Domnului. Când regele Iosafat a avut de 
înfruntat o armată copleşitoare, Domnul i-a cerut să 
pună cântăreţi înaintea armatei, ca să laude Numele 
Lui. Biblia spune: „În clipa când au început cântările 
şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui 
Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele 

O inimă plină 
de bucurie!

Cântaţi-I cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria 
noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui 

Iacov! (Psalmi 81:1).

Joi, 24 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Celebrez ce a făcut Domnul în viaţa mea! Sunt 
plin de bucurie şi Îl laud, pentru că El m-a făcut părtaş 
moştenirii sfinţilor în lumină şi m-a binecuvântat cu 
tot felul de binecuvântări în locurile cereşti, în Cristos. 
Amin.

Exod 6-7
Matei 16:13-17:13

Psalmul 95:1-2; Psalmul 98:4; Filipeni 3:3

Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi” 
(2 Cronici 20:22). Atunci când bucuria este exprimată, 
biruinţa este asigurată şi vrăjmaşul intră în panică. 

Strategia celui rău este ca mai întâi să-ţi fure 
bucuria, pentru că, dacă reuşeşte, obţine avantaj. 
De aceea, în mijlocul adversităţilor, suntem sfătuiţi: 
„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-
vă!” (Filipeni 4:4). Bucură-te neîncetat, pentru că 
bucuria Domnului este tăria ta!

Geneza 24
Matei 9:14-26
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Doctrina sfinţeniei este înţeleasă greşit de 
către mulţi din Biserică. Mulţi pun semnul 

egal între sfinţenie şi „starea fără de păcat,” dar 
sfinţenia nu are nimic de a face cu ceea ce faci. Prezenţa 
lui Dumnezeu în viaţa ta te face sfânt. Întreaga doctrină 
a sfinţeniei, din Vechiul şi Noul Testament, nu are nimic 
de a face cu acţiunile tale. Ci mai degrabă are de a face 
cu identitatea ta şi cu poziţia în care eşti. Doar un om 
sfânt poate trăi în sfinţenie. Nu poţi practica sfinţenia 
ca să devii sfânt. Sfinţenia are de a face cu poziţia ta; 
prezenţa lui Dumnezeu în tine şi peste tine te face 
sfânt. Trebuie mai întâi să devii sfânt, pentru ca să poţi 
trăi o viaţă sfântă. De aceea, în Cristos, am fost făcuţi 
sfinţi prin har, şi Dumnezeu Se aşteaptă ca noi să trăim 
conform acestui lucru.

De exemplu, Biblia spune despre muntele Sinai că 
este sfânt, pentru că Dumnezeu a păşit pe el. Muntele 
nu a făcut vreun lucru corect sau greşit, ca să fie sfânt. 
Prezenţa lui Dumnezeu l-a consacrat şi l-a făcut sfânt. 
Dacă un munte a fost făcut sfânt pentru că Dumnezeu 
a păşit pe el, cu atât mai mult eşti sfinţit tu, în care 
locuieşte El! Tu eşti vasul sfinţit al lui Dumnezeu. Scos 
din lume, pus deoparte pentru Cristos.

Nici atunci când ai făcut ceva greşit, fiind copil al 
lui Dumnezeu, nu se schimbă identitatea ta. Încă eşti 
sfânt. Atunci când păcătuieşti şi îţi ceri iertare de la 

Prezenţa Lui te 
sfinţeşte!

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după 

ce, în dragostea Lui, (Efeseni 1:4)

Vineri, 25 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru sângele lui Isus 
care m-a făcut alb ca zăpada şi m-a adus în părtăşie 
cu Tine. Sunt mulţumitor pentru că prin moartea, 
îngroparea şi învierea lui Cristos, Tu m-ai sfinţit şi m-ai 
înfăţişat fără vină înaintea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 8-9
Matei 17:14-18:14

1 Corinteni 1:2; 1 Corinteni 6:11; Evrei 3:1

Dumnezeu, El te iartă şi, în ceea ce-L priveşte, tu eşti ca 
unul care nu a greşit niciodată cu nimic. Nu-i de mirare 
că Biblia spune: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini 
şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, 
El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin 
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, 
fără prihană şi fără vină” (Coloseni 1:21-22). Înaintea 
lui Dumnezeu, tu eşti fără vină. 

Aceasta înseamnă să fii sfânt. Înseamnă că prin 
Duhul, tu ai fost pus deoparte de către Dumnezeu, 
pentru mântuire. Prin alegerea Lui, tu ai fost despărţit 
de păcat, boală, sărăcie şi moarte, pentru preoţie şi 
viaţa glorioasă în Cristos.

Geneza 25
Matei 9:27-38
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A trăi o viaţă victorioasă în Cristos depinde de 
înţelegerea ta cu privire la relaţia pe care o 

avem cu Domnul astăzi, în Noul Testament. Mult mai 
importantă decât calitatea noastră de credincioşi, 
ucenici, robi, prieteni sau ambasadori ai lui Cristos, este 
uniunea noastră cu El. Noi suntem membre din trupul 
Lui, carne din carnea Lui şi oase din oasele Lui (Efeseni 
5:30). Între noi şi Domnul este o unitate inseparabilă.

Isus a descris această uniune minunată şi acest 
nou nivel de părtăşie şi de relaţie, când a zis: „Eu 
sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:5). Aceasta 
înseamnă că avem aceeaşi viaţă ca a Lui, pentru că viaţa 
vine din viţă spre mlădiţe. Biblia spune: „Nu ştiţi că 
trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? Voi lua 
eu mădularele lui Cristos, şi voi face din ele mădulare 
ale unei prostituate? Nicidecum!” (1 Corinteni 6:15) 
şi „Voi sunteţi trupul lui Cristos, şi fiecare, în parte, 
mădularele lui” (1 Corinteni 12:27).

Prin moartea, îngroparea şi învierea Sa, Domnul 
nostru Isus Cristos a deschis calea pentru o nouă relaţie 
cu Tatăl. Astăzi, oricine primeşte mântuirea are parte de 
paternitatea lui Dumnezeu, primind viaţa şi natura Lui. 
Ce realitate minunată!

A fi prietenul sau slujitorul lui Dumnezeu este 
minunat, dar dacă eşti născut din nou, eşti mai mult 

Un nou nivel
de relaţie!

„Nu mă ţine,” i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la 
Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă 

sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17).

Sâmbătă, 26 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru uniunea 
cu Tine şi pentru viaţa veşnică care curge în mine. Prin 
urmare, nici o boală sau infirmitate nu poate sta în 
trupul meu. Trăiesc o viaţă de sănătate şi biruinţă, din 
care eşecul nu face parte. Slavă Domnului. Amin.

Exod 10-12
Matei 18:15-35

Evrei 2:10-11; Efeseni 5:30; 1 Corinteni 12:13

decât un prieten sau un slujitor. Tu eşti copilul Lui. Un 
moştenitor al Regelui şi împreună-moştenitor cu Cristos 
(Romani 8:17). Prin Duhul, tu ai fost botezat în trupul 
lui Cristos: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un 
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, 
fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi 
dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13). Este o unitate 
inseparabilă. Ai fost adus într-o relaţie de pace, armonie 
şi siguranţă cu Tatăl. Ai venit acasă la El. Acum eşti 
împăcat cu El. Acum Îl cunoşti şi relaţionezi cu Dumnezeu 
în calitate de Tată al tău.

Geneza 26
Matei 10:1-11
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Ştiai că un om poate crede că Isus a murit şi a 
înviat pentru ca el să fie socotit neprihănit, 

şi totuşi să ajungă în iad? Şi aceasta pentru că simpla 
credinţă că El a murit şi a înviat nu este suficientă pentru 
a garanta mântuirea. Chiar şi dracii cred şi se înfioară 
(Iacov 2:19), dar aceasta nu înseamnă că sunt mântuiţi. 
Pentru a fi mântuit, se cere mai mult decât a crede. 
Trebuie să mărturiseşti domnia lui Cristos peste viaţa ta, 
ca să fii mântuit!

În Romani 10:9-10, Biblia spune: „Dacă Îl 
mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, 
vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire.” Verbul „a mărturisi” din text provine 
din traducerea termenului grecesc „homologia,” care 
înseamnă a declara deschis o profundă convingere 
asupra unui fapt. Când mărturiseşti, tu proclami ceea ce 
Dumnezeu a spus cu privire la tine în Cuvânt.

Cu alte cuvinte, când Cuvântul lui Dumnezeu vine 
la tine şi tu îl crezi, inima ta este împăcată cu Dumnezeu. 
Totuşi, mărturisirea domniei lui Isus Cristos peste viaţa 
ta este aceea care te catapultează în mântuire. Atunci îţi 
dai seama că Isus Cristos este Domn peste viaţa ta şi că 
tu Îi aparţii. 

Însă proclamaţia nu se termină doar prin primirea 
mântuirii faţă de păcat, pentru că termenul „mântuire” 

Nu-i suficient
să crezi

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din 
cuvintele tale vei fi osândit (Matei 12:37).

Duminică, 27 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru beneficiile 
extraordinare ale mântuirii, de care mă bucur nespus 
pe măsură ce declar Cuvântul Tău cu privire la mine. 
Progresez în familia mea, în sănătatea mea, la serviciul 
meu şi în finanţele mele, în Numele măreţ al Domnului 
Isus. Amin. 

Exod 13-14
Matei 19:1-15

Romani 10:9; Marcu 11:23

cuprinde mai multe domenii, cum ar fi: protecţie, 
belşug, pace, sănătate, victorie şi toate beneficiile 
morţii, îngropării şi învierii lui Isus Cristos. De fapt, însuşi 
creştinismul este cunoscut ca „marea mărturisire.” Este 
o viaţă unde obţii ceea ce spui.

Tu trebuie să fii un creştin care vorbeşte. Trebuie 
să declari Cuvântul Domnului ca să-L vezi împlinindu-se 
în viaţa ta, în sănătatea ta, la serviciul tău, în familia ta 
şi în finanţele tale. Isus a accentuat aceasta, atunci când 
a spus, în Marcu 11:23: „va avea lucrul cerut.” Aşadar, 
declară cu credinţă Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la 
tot ce-ţi aparţine şi va produce cu siguranţă rezultatele 
dorite în viaţa ta.

Geneza 27
Matei 10:12-22
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Ce adevăr minunat ne este revelat în versetul 
de mai sus. Isus Cristos a fost făcut păcat 

pentru noi, pentru ca noi să fim făcuţi neprihănirea 
lui Dumnezeu în El! Din păcate, acest adevăr este încă 
neînţeles de mulţi. Este diferit de faptul că noi am fost 
făcuţi neprihăniţi (Romani 4:25). Observă încă o dată ce 
spune: „ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”  
Ce înseamnă aceasta? 

Cuvântul „neprihănire” provine în versetul 
tematic din traducerea termenului grecesc „dikaiosune,” 
care înseamnă „echitate, calitatea de dreptate, de 
corectitudine.” Neprihănirea lui Dumnezeu Îi descrie 
caracterul. Este minunat. Dumnezeu ne înfăţişează pe 
noi ca nişte trofee ale bunătăţii Lui. Bunătatea este o 
altă trăsătură a caracterului lui Dumnezeu. El vrea ca 
toate puterile să se uite la noi şi să vadă bunătatea Sa: 
„pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti 
să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus 
de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10). Aceasta 
înseamnă că noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos. 

Biblia spune: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără 
plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Cristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte 
să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, 
ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea 

Dovada bunătăţii 
Lui

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 (2 Corinteni 5:21).

Luni, 28 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea, Doamne, este dovada neprihănirii 
Tale! Sunt un trofeu al bunătăţii Tale, pentru ca lumea 
să vadă că excelenţa şi frumuseţea Ta sunt inepuizabile. 
Voi manifesta şi astăzi caracterul Tău iubitor faţă de 
toţi cei cu care intru în contact. Amin.

Exod 15
Matei 19:16-20:16

Efeseni 2:10; Filipeni 2:13; Psalmul 147:11

păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui 
Dumnezeu; 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 3:24-26). 

Aceasta înseamnă că prin răscumpărarea care 
este în Isus, Dumnezeu S-a dovedit drept în justificarea 
păcătosului. Isus Cristos a fost dat la moarte din pricina 
fărădelegilor noastre şi a fost înviat nu doar pentru 
iertarea, curăţirea şi răscumpărarea noastră, ci şi pentru 
justificarea noastră. Ce adevăr binecuvântat! Este 
dincolo de înţelegerea omenească faptul că noi suntem 
dovada bunătăţii Lui şi manifestarea neprihănirii Lui.

Geneza 28
Matei 10:23-33



Yookos Mobile… conectând lumea ta. 

Păstrarea ferestrelor favorite pentru cei dragi şi 
împărtăşirea bucuriilor vieţii a devenit şi mai atractivă 
odată cu lansarea aplicaţiei Yookos Mobile, care 
poate fi descărcată de pe Android market, blackberry 
app world, şi magazinele apple online. Yookos Mobile 
îţi permite:

• Să stabileşti legături mai puternice şi mai sănătoase 
cu prietenii şi cu cei dragi, interacţionând 
instantaneu cu ei

• Să-ţi supraveghezi biserica în mod eficient (dacă 
eşti pastor sau lider) şi să le trimiţi mesaje instant

• Să accesezi materiale-resurse pentru subiectul 
specific de studiu

Cu Yookos Mobile poţi să coordonezi afaceri în timp 
real. Fie că lansezi pe piaţă un nou produs sau serviciu, 
fie că vrei să primeşti răspunsuri, sau să conduci o 
campanie promoţională, Yookos dă posibilitatea 
afacerii tale să se conecteze cu clienţi din întreaga 
lume, fără nici un cost. 

Pentru mai multe informaţii, contactează:

E-mail: business@yookos.com 
Telefon: +27 11 399 1720 
Prin poştă: P. O. Box 1030 
Randburg 2194 South Africa 
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În versetul anterior Domnul Isus ne dezvăluie 
misiunea Sa. El a venit ca noi să avem viaţă 

din belşug. Cuvântul „viaţă” folosit de Domnul în acest 
context corespunde în original termenului grecesc „zoe,” 
care înseamnă esenţa divinităţii, viaţa indestructibilă, 
nepieritoare şi incoruptibilă a lui Dumnezeu. 

Făcând referire la această viaţă în Ioan 5:26, Isus 
a spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Aceasta se referă 
la viaţa inerentă. Domnul are viaţa în Sine. Avea viaţa 
lui Dumnezeu din plin. Aceeaşi viaţă ne-a dat-o şi nouă. 
Înainte să vină Isus, nici un om nu avea această viaţă. 
Biblia ne spune că: „În El era viaţa, şi viaţa era lumina 
oamenilor” (Ioan 1:4). 

În 1 Ioan 5:11, Biblia spune: „Şi mărturisirea 
este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi 
această viaţă este în Fiul Său.” Acest verset ne spune 
că Dumnezeu ne-a dat viaţa zoe în Cristos. Nu este o 
promisiune, ci este un adevăr aflat deja în vigoare. Viaţa 
zoe reprezintă posesiunea noastră prezentă.

Când se naşte un om, el are viaţa umană, 
obişnuită. Însă omul este duh şi are nevoie de o viaţă 
mai înaltă, spirituală pentru a funcţiona la potenţial 
maxim. Domnul Isus a venit să ne dea acest gen de 
viaţă, viaţa zoe. 

Viaţa inerentă

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă şi să se 

bucure de viaţă, şi s-o aibă din belşug (din plin, până 
la revărsare) (Ioan 10:10 AMP).

Marți, 29 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine şi 
sunt mai mult decât biruitor, prin Acela care m-a iubit. 
Trăiesc zilnic o viaţă de belşug şi biruinţă, mult deasupra 
demonilor şi a sistemelor negative ale acestei lumi!

Exod 16-17
Matei 20:17-34

Ioan 17:3; Ioan 3:16

Fiind născut din nou, tu ai acelaşi tip de viaţă pe 
care o are Isus în toată plinătatea. Această viaţă este 
blindată împotriva bolilor, sărăciei şi eşecului. Este o 
viaţă de slavă, biruinţă şi excelenţă. Nu este de mirare că 
apostolul Ioan a subliniat: „V-am scris aceste lucruri ca 
să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). Dumnezeu vrea ca tu 
să ai viaţă veşnică pentru a putea acţiona pe baza ei şi 
astfel să trăieşti la potenţial maxim, spre gloria Sa.

Geneza 29
Matei 10:34-42
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Prezenţa lui Dumnezeu îţi transformă viaţa. 
Pe muntele schimbării la faţă, Petru, Iacov şi 

Ioan au experimentat gloria lui Dumnezeu, până când 
Petru i-a spus la un moment dat lui Isus: „Doamne, este 
bine să fim aici” (Matei 17:4). Prezenţa lui Dumnezeu 
era atât de copleşitoare şi împlinitoare, încât ei nu au 
mai vrut să plece. Această experienţă i-a schimbat viaţa 
lui Petru pentru totdeauna. De fapt, el a făcut referire 
la aceasta cu mulţi ani după aceea, în epistolele sale (2 
Petru 1:16-18). 

Biblia spune: „Munţii se topesc ca ceara înaintea 
Domnului, înaintea Domnului întregului pământ” 
(Psalmi 97:5). Când experimentezi slava prezenţei lui 
Dumnezeu, puterea Lui devine din ce în ce mai evidentă 
pentru tine şi toate problemele tale se topesc. În duhul 
tău se instalează convingerea că Dumnezeu este cu 
adevărat mai mare decât duşmanii tăi. Psalmistul descrie 
aceasta ca fiind „roua Hermonului” (Psalmul 133:3). 
Astfel, în prezenţa Domnului, viaţa ta devine îmbibată 
de binecuvântările Lui. Eşti revigorat de către El. 

Nu este de mirare că Biblia spune că din prezenţa 
Domnului vin vremuri de înviorare (Faptele Apostolilor 
3:19). Astăzi, în Noul Testament, noi locuim în prezenţa 
Domnului. El trăieşte în noi şi noi trăim în El. În El avem 
viaţa, fiinţa şi mişcarea (Faptele Apostolilor 17:28). 

O prezenţă 
transformatoare

Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, şi slava Domnului 
a umplut Cortul. Moise nu putea să intre în Cortul 

întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui şi slava 
Domnului umplea Cortul (Exodul 40:34-35).

Miercuri, 30 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea, 
harul şi slăvitele Tale binecuvântări. Îţi mulţumesc 
pentru transformarea divină pe care o experimentez şi 
astăzi, în timpul de părtăşie cu Tine prin Cuvântul Tău 
şi prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 18-19
Matei 21:1-32

Psalmul 16:11; Luca 9:28-33

Suntem una cu El. Aşadar, noi experimentăm în mod 
constant vremuri de înviorare şi slavă, aduse de slava 
Sa. Cât de binecuvântaţi suntem!

În prezenţa Lui, în care stăm, găsim răspunsuri şi 
soluţii la orice problemă. În prezenţa Lui, te vezi cu totul 
altfel – eşti schimbat şi catapultat în aşa fel încât nu vezi 
limitări şi nici imposibilităţi. În prezenţa Lui sunt bucurii 
nespuse şi desfătări veşnice (Psalmul 16:11). Viaţa ta 
ar trebui să fie zilnic o laudă la adresa Lui, pentru că 
locuieşti la umbra Celui Preaînalt. Tu porţi cu tine şi în 
tine prezenţa Lui transformatoare.

Geneza 30
Matei 11:1-10
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Toţi creştinii au harul de a excela în tot ceea ce 
fac. Dumnezeu poate să te umple cu orice har 

de care ai nevoie în viaţă, aşa încât tu să poţi face faţă 
oricărei situaţii. Eşti calificat pentru orice lucru. Aceasta 
înseamnă să ai toate din belşug. Înseamnă că tu ai toate 
competenţele necesare ca să excelezi în orice lucrare 
bună.

Cuvântul „destul,” în acest context, provine 
din traducerea termenului grecesc „autarkeia,” care 
înseamnă competenţă. Dumnezeu ţi-a dat o viaţă care 
te face competent, aşa încât să nu depinzi de ajutorul 
cuiva. Acest lucru este foarte important. Ai totul din 
belşug, eşti calificat în toate lucrurile la serviciu, în 
familie, la facultate şi în treburile zilnice.

În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: „Nu că noi, prin 
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind 
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu.” Cuvântul „destoinicie” din acest pasaj 
provine din traducerea termenului grecesc „hikanotes,” 
care înseamnă „abilitate.” Aceasta înseamnă că puterea 
lui Dumnezeu ţi-a fost pusă la dispoziţie. Nu-i de mirare 
că apostolul Pavel spune în Filipeni 4:13: „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte.” 

Şi tu ai fost împuternicit să trăieşti supranatural 
spre slava lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că 
destoinicia sau abilitatea ta vine de la Dumnezeu. Refuză 

Harul de 
a excela

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru 
ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să 

prisosiţi în orice faptă bună (2 Corinteni 9:8).

Joi, 31 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
harul să excelez în toate lucrurile! Pe măsură ce 
meditez şi îmi însuşesc această învăţătură, progresez 
prin Duhul Tău şi sunt transformat din slavă în slavă, 
iar înaintarea mea este văzută de toţi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

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

2 Corinteni 3:5; Filipeni 4:13

să funcţionezi prin abilitatea ta umană. Ci mai degrabă, 
umblă prin puterea lui Dumnezeu. Acest lucru îl vei face 
în acest an: vei folosi abilitatea supranaturală. Poţi face 
totul prin Cristos! Fă din aceasta declaraţia ta zilnică. 
Nu spune: „Nu pot.” Schimbă-ţi vocabularul. Începe să 
spui: „Pot să umblu.” „Pot face slujba aceasta.” „Pot să 
perfecţionez acest lucru.” „Pot face orice.” „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte.”

Geneza 31
Matei 11:11-20



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.  



NOTE



MĂRTURII

„L-am găsit pe Isus prin intermediul Rapsodiei Realităţilor!”

„Obişnuiam să merg la biserică, dar nu cunoşteam Cuvântul lui Dumnezeu. 
Mă credeam o persoană perfectă, dar când am citit Rapsodia Realităţilor 
am descoperit că aveam nevoie de Isus pentru a trăi cu adevărat o viaţă 
de biruinţă. De asemenea, am realizat că aveam nevoie să-mi reînnoiesc 
modul de gândire prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acum Îl am pe Isus în 
inima mea, iar prin studiul zilnic al Rapsodiei Realităţilor familia mea 
creşte spiritual. Vă mulţumesc, Pastor Chris şi Pastor Anita, pentru că 
faceţi posibilă traducerea Rapsodiei în limba mea maternă.”    ̶  Valeti U., 
Tonga

„Binecuvântări incredibile în familia mea datorită parteneriatului 
meu” 

„Sunt parteneră cu Rapsodia Realităţilor şi ştiu că familia mea este 
binecuvântată datorită implicării mele în această lucrare extraordinară. 
Recent, sora mea a primit un loc de muncă fără a fi intervievată, după 
luni de zile de căutări. De asemenea, fratele meu a găsit un loc de muncă 
foarte bun după doi ani de zile de căutări. A ajuns acum să aibă chiar 
şi delegaţii. Fiul meu a găsit şi el un post de profesor. Şi ştiu că aceste 
binecuvântări au venit datorită parteneriatului meu!”   ̶ Peta H., Insulele 
Niue 

„Citirea Rapsodiei Realităţilor mi-a dat îndrăzneală!” 

„Eram mult prea timidă pentru a împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu cuiva. 
Însă citirea Rapsodiei Realităţilor mi-a dat îndrăzneală şi acum sunt 
capabilă să fac ceea ce înainte nu puteam. Acest devoţional a avut un efect 
nemaipomenit asupra vieţii mele. Slavă Domnului!”  ̶  Tsabella K., Kenya



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   


