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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 victorie 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 2014 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.
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Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Una dintre hotărârile tale majore din acest 
an ar trebui să fie împlinirea a tot ceea ce 

ţi-a pus Domnul pe inimă să realizezi. El a pus chiar şi 
veşnicia în inima ta, ceea ce înseamnă că nu există limite 
pentru credinţa ta; aşadar, poţi înfăptui oricât de mult 
poate cuprinde credinţa ta.

În Geneza 13:14-15, Domnul i-a spus lui Avraam: 
„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.”

Cum ar fi trebuit Avraam să cuprindă toată 
întinderea de mări şi de uscat din locul unde era? Trebuia 
oare să străbată toată lumea pentru a putea intra în 
posesia ei? Nu! Avraam a fost tatăl tuturor celor care 
cred (Romani 4:11) şi el a înţeles principiul credinţei de 
a vedea cu ochii duhului. Astfel, s-a proiectat pe sine în 
tărâmul credinţei şi cu duhul său, el a văzut toată lumea. 
Şi, potrivit Scripturii, Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam 
întreaga lume, prin promisiune (Romani 4:13).

Nu există limite pentru ceea ce poate realiza 
credinţa ta. Întrebarea este: „Cât poţi tu să vezi?” Atunci 
când Elisei i-a cerut lui Ilie: „Te rog să vină peste mine o 
îndoită măsură din duhul tău!” (2 Împăraţi 2:9), acesta 
i-a răspuns: „Greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea 

Fără limite

El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar 
şi veşnicia în inimile lor, dar omul nu poate pricepe de 

la început până la sfârşit lucrarea pe care a făcut-o 
Dumnezeu (Eclesiastul 3:11, NTR).

MIERCURI, 1 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai pus veşnicia în 
inima mea, astfel încât nu există limite pentru ceea ce 
pot concepe. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat Duhul 
de descoperire şi de înţelepciune în cunoaşterea Ta, 
iar ochii inimii îmi sunt luminaţi să înţeleg nădejdea 
chemării Tale şi bogăţia slavei moştenirii Tale în sfinţi, 
în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 1-2
Matei 1

Ioel 2:28; 1 Corinteni 2:11

când voi fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă 
nu, nu ţi se va întâmpla aşa” (2 Împăraţi 2:10). Aşadar 
vedem, rostim şi primim. Pentru ceilalţi proroci, Ilie 
pur şi simplu dispăruse. Însă Elisei, prin ochii duhului, 
a văzut carul de foc care l-a luat pe Ilie la cer. Aşa i-a 
putut prelua mantaua şi a devenit noul conducător al 
prorocilor.  

Şi tu ai extraordinara capacitate de a concepe, 
de a vizualiza prin credinţă posibilităţi nesfârşite. Poate 
sunt lucruri pe care le doreşti şi pentru care te rogi; intră 
în posesia lor prin credinţă în duhul tău (Marcu 11:24) 
şi le vei avea!

Neemia 3
Faptele Apostolilor 5:33-42
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În Ioan 8:32, Domnul Isus a spus: „veţi cunoaşte 
adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Adevărul 

despre care vorbeşte El aici este Adevărul din tărâmul lui 
Dumnezeu, care uneori este diferit de dovezile din lumea 
vizibilă. Există adevăruri şi există evidenţe vizibile. Adevărul 
reprezintă realitatea absolută, însă nu tot ce pare evident în 
domeniul vizibil este adevărat. 

Un fapt din lumea vizibilă poate reprezenta realitatea, 
dar s-ar putea să nu fie un adevăr absolut al tuturor timpurilor. 
De exemplu, o consultaţie medicală poate indica faptul că 
un creştin are o tumoare sau o infecţie în corp; diagnosticul 
pus de medic este un fapt real, însă este supus schimbării şi 
astfel nu reprezintă adevărul care rămâne acelaşi indiferent 
de circumstanţe. Atunci care este adevărul în acest context? 
Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu revelat cu privire la 
sănătatea ta în calitate de creştin. Poate că există acolo o 
inflamaţie, însă Cuvântul lui Dumnezeu care este ADEVĂRUL 
şi realitatea supremă, spune că tu eşti desăvârşit în Cristos (1 
Petru 2:24). Întoarce-ţi privirea de la dovezile din lumea fizică 
şi fixează-ţi atenţia asupra realităţii Cuvântului lui Dumnezeu, 
care confirmă sănătatea ta divină, fiind părtaş naturii Lui (2 
Petru 1:4). Iată ce face credinţa: ea transformă realităţile 
temporare din lumea vizibilă, refuzând să le acorde atenţie, 
consideraţie sau conştientizare (Romani 4:19). 

Reţine cuvintele Domnului. El nu a spus: „Veţi cunoaşte 
faptul real şi faptul real vă va elibera.” Ci El a spus: „Veţi cunoaşte 

Deosebeşte 
Adevărul de 
faptul real

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe 
muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel 
ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă 

(Psalmul 15:1-2).

JOI, 2 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care este Adevărul prin care trăiesc astăzi şi în fiecare zi. 
Cuvântul Tău mi-a oferit lumină, înţelegere şi mi-a întărit 
credinţa pentru a intra în posesia tuturor lucrurilor pe 
care mi le-ai dat în Cristos Isus. Eu trăiesc triumfător, iar 
umblarea mea devine tot mai prosperă, pe măsură ce 
trăiesc în şi prin Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 3-5
Matei 2

Efeseni 4:14-15; Iosua 1:8

adevărul şi adevărul vă va face liberi.” Adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu este ceea ce te eliberează de dependenţa de 
„evidenţele” vizibile. Prin urmare, tu trebuie să recunoşti şi să 
rosteşti numai „Adevărul,” care este Cuvântul lui Dumnezeu: 
„... Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Versetul din deschidere vorbeşte despre rostirea 
adevărului din inimă. Acest proces începe cu gândirea 
adevărului în inima ta. Dacă nu vei gândi adevărul în inima 
ta, nu-l vei putea rosti. Adevărul absolut reprezintă ceea ce 
a spus Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său. Este tot ceea 
ce ar trebui să conteze în viaţa ta; este tot ceea ce ar trebui 
să-ţi domine gândirea şi vorbirea. De exemplu, dacă cineva îţi 
spune: „Tu nu eşti destul de deştept; nu ai nimic deosebit,” tu 
trebuie să respingi imediat acest gând şi să îţi spui în sinea ta: 
„Eu ştiu cine sunt; eu sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu, 
strălucind de viaţă, de sănătate, de supra-inteligenţă şi de 
excelenţă!”

Neemia 4-5
Faptele Apostolilor 6:1-8
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Lui Dumnezeu Îi face plăcere să te ajute să îţi 
împlineşti visele, dar este cu mult mai bine 

atunci când tu trăieşti visele Lui. El are pentru tine un vis 
mult mai mare şi mai bun decât ţi-ai putea tu imagina 
vreodată. Prin urmare, în stabilirea ţelurilor tale pentru 
viitorul an, cel mai înţelept lucru pe care l-ai putea face 
ar fi să te asiguri că aceste ţeluri se află în perimetrul 
dorinţelor Sale. Ţelul tău, în orice vreme, ar trebui să 
constea în împlinirea voii Sale desăvârşite. 

A trăi în visul lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta 
este cel mai bun loc în care te-ai putea găsi. În acest 
mod tu eşti victorios indiferent de crizele, stresul şi 
luptele cu care te confrunţi, deoarece tu te găseşti în 
centrul voii Lui desăvârşite. Tot ceea ce ai nevoie îţi este 
pus la dispoziţie în El. Domnul Isus a spus: „Nu te teme, 
turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere 
Împărăţia” (Luca 12:32).

Trăirea în voia Lui desăvârşită solicită intimitate 
cu Duhul Sfânt. Va trebui să Îl recunoşti şi să I te predai 
pe deplin, oferindu-I Lui dreptul de a-ţi stabili drumul în 
viaţă. Poate chiar acum treci printr-o situaţie în care nu 
eşti sigur dacă mai eşti în planul lui Dumnezeu cu privire 
la viaţa ta şi, prin urmare, te întrebi: „Oare cum voi scăpa 
din această situaţie? Cum pot schimba lucrurile şi cum 
mă pot întoarce în voia desăvârşită a lui Dumnezeu?” 

În primul rând, recunoaşte că El este suficient de 

Trăirea în voia Lui 
desăvârşită

Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris 
despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” 

(Evrei 10:7).

VINERI, 3 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lumina 
Cuvântului Tău, prin care descopăr voia Ta şi umblarea 
în planurile Tale cu privire la viaţa mea. Mă supun în 
totalitate domniei şi tutelei Duhului Sfânt, care mă 
călăuzeşte în voia Ta desăvârşită, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Geneza 6-8
Matei 3

Romani 12:2; Coloseni 4:17

mare pentru a transforma lucrurile în favoarea ta. În al 
doilea rând, decide să Îi îngădui Duhului Sfânt să câştige 
stăpânire în viaţa ta; lasă-L să preia controlul vieţii tale! 
El te va călăuzi să fii în locul hotărât de Dumnezeu, la 
timpul stabilit de Dumnezeu, pentru scopul fixat de El, 
în modul ales de El. Duhul Sfânt este Cel ce îi revelează 
duhului tău lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le faci. 
Trăirea în perimetrul dorinţelor Lui va aduce în viaţa ta 
o bucurie şi o împlinire fără precedent. 

Nu încerca niciodată să fii altcineva; găseşte-ţi 
plăcerea în unicitatea ta şi fii cine vrea Dumnezeu să fii. 

Neemia 6
Faptele Apostolilor 6:9-15
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Citim în versetul tematic că Dumnezeu a făcut 
doi mari luminători: „luminatorul cel mai 

mare ca să stăpânească ziua şi luminatorul cel mai 
mic ca sa stăpânească noaptea.” „Lumina” în Scriptură 
simbolizează adevărul. După cum există diferite tipuri de 
lumină, de asemenea, există diferite tipuri de adevăruri 
revelate în Scripturi şi ele nu se situează pe poziţii egale; 
există adevăruri mai mici şi adevăruri mai mari. 

De exemplu, atunci când spunem: „Dumnezeu 
te va vindeca astăzi,” chiar dacă această afirmaţie este 
adevărată, ea reprezintă un adevăr mai mic. Este ceva 
minunat să ştii că indiferent care ar fi afecţiunea, tu 
poţi primi vindecare, dar ceea ce are Dumnezeu mai 
bun pentru tine este sănătatea divină. Pe măsură ce te 
maturizezi în lucrurile Duhului Sfânt, avansezi din poziţia 
de cerere a vindecării în postura de trăire în sănătate 
divină. 

Izbăvirea este un adevăr mare, dar trăirea în 
protecţie divină este un adevăr şi mai mare. De-a lungul 
întregii Sale lucrări, Isus nu a avut niciodată nevoie să fie 
„eliberat” sau „izbăvit” de diavol sau din vreun necaz. 
Există ceva mai măreţ şi mai bun decât izbăvirea sau 
eliberarea: este trăirea în stăpânire peste circumstanţele 
vieţii (Romani 5:17), întotdeauna în biruinţă. Pune 
Cuvântul în aplicare în viaţa ta, deoarece Cuvântul 

Diferite niveluri 
ale Adevărului

Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: 
luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi 

luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a 
făcut şi stelele (Geneza 1:16).

SÂMBĂTĂ, 4 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt desăvârşit în Cristos prin lumina şi 
înţelegerea oferite de Duhul Sfânt, pentru a putea 
cunoaşte şi trăi în conformitate cu cele mai mari 
adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt 
încredinţat că voi umbla în biruinţă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Geneza 9-11
Matei 4

Evrei 5:13; Efeseni 4:14; Faptele Apostolilor 17:30

este adevărata lumină (Ioan 1:9; 17:17). Măsoară-
ţi experienţele vieţii cu cele mai mari adevăruri ale 
Cuvântului lui Dumnezeu. Este responsabilitatea ta să îţi 
însuşeşti ceea ce a fost deja plătit pentru tine prin jertfa 
lui Cristos Isus şi să trăieşti viaţa superioară la care ai 
fost chemat. 

Neemia 7-8
Faptele Apostolilor 7:1-11
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Întrebarea din versetul 16 al pasajului tematic 
este retorică, fiind specifică stilului deosebit de 

comunicare al apostolului Pavel când vorbeşte despre 
acest subiect; după cum se observă, răspunsul este 
evident. În primul rând, el spune: „Paharul binecuvântat, 
pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu 
sângele lui Cristos?” Sigur că da; este părtăşia sângelui 
lui Cristos. În al doilea rând, „Pâinea pe care o frângem, 
nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Cristos?” Da, este! 
Aceasta înseamnă că atunci când ne împărtăşim cu 
acest pahar, ne împărtăşim cu sângele Lui, iar sângele 
Lui reprezintă viaţa Lui. Noi suntem, prin urmare, părtaşi 
ai vieţii Lui. 

Isus ne-a adus într-o împărăţie a vieţii. El a spus: 
„... Eu sunt calea, adevărul şi viaţa...” (Ioan 14:6). În 
bunăvoinţa Sa, El nu ne-a făcut doar părtaşi ai vieţii Sale, 
ci şi distribuitori ai acesteia: noi îi aducem pe alţii în viaţa 
Lui prin Evanghelie! Noi trăim, emanăm şi distribuim 
viaţa Sa dumnezeiască, deoarece o avem din belşug 
(Ioan 10:10). Boala, eşecul şi orice lucruri negative nu 
au loc în noi, deoarece facem parte din clasa făpturilor 
lui Dumnezeu (Iacov 1:18; 2 Petru 1:4).

Părtaşi ai 
vieţii Lui

Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu 
este el împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Pâinea 

pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul 
lui Cristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care 
suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte 

din aceeaşi pâine (1 Corinteni 10:16-17).

DUMINICĂ, 5 IANUARIE

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

Îngăduie ca aceste gânduri să îţi umple mintea pe 
măsură ce te împărtăşeşti cu Cina Domnului. Isus a spus 
să facem aceasta în amintirea Lui; atunci când luăm Cina 
Domnului, noi celebrăm viaţa Lui în noi şi ne amintim 
cine suntem în El, precum şi beneficiile glorioase ale 
morţii Sale în locul nostru. El a murit ca noi să putem 
trăi, iar acum noi suntem vii pentru Dumnezeu – iar El 
este viu în noi. 

Când te confrunţi cu provocări sau cu situaţii 
dificile şi iei decizia să „frângi” pâinea, aceasta este o 
mărturisire plină de îndrăzneală a biruinţei! Prin aceasta, 
tu spui: „Totul va fi bine, pentru că mai mare este Cel ce 
este în mine decât cel ce este în lume.” Cristos ţi-a oferit 
stăpânirea şi avantajul în viaţă; El te-a aşezat într-o 
poziţie de biruinţă şi nimic nu te poate scoate de acolo. 
Gândeşte-te la aceste lucruri în timp ce te împărtăşeşti 
cu Cina Domnului. 

Neemia 9
Faptele Apostolilor 7:12-21
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Cea mai mare dorinţă a ta ar trebui să fie 
aceea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu tot mai 

mult prin Cuvântul Său, pentru că acolo este gloria. 
Delectându-te în Domnul şi în Cuvântul Său poţi deveni, 
poţi avea şi poţi face tot ce îţi doreşte inima (Psalmul 
37:4). Fii pasionat de Cuvântul lui Dumnezeu; inundă-ţi 
în mod consecvent duhul cu cunoştinţe din Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Când Cuvântul Domnului va locui din belşug în 
duhul tău, acest lucru va fi evident în viaţa ta; vei da 
glas Cuvântului şi nu fricii, lipsei, slăbiciunii, bolii sau 
eşecului. Înaintarea ta prin Cuvânt va fi văzută de toţi (1 
Timotei 4:15). 

Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce ai nevoie 
pentru edificare, învăţare, corectare şi călăuzire în 
viaţa duhovnicească. Alege materialele sănătoase, 
care te vor ajuta să creşti spiritual. Digeră-le în duhul 
tău. O meditaţie constantă asupra Cuvântului va 
produce creşterea credinţei în duhul tău şi-ţi va stabili o 
mentalitate de învingător. 

Pe măsură ce vei continua să declari Cuvântul lui 
Dumnezeu, vei simţi literalmente victorie şi zidire în 
duhul tău. Aceasta pentru că ele sunt inerente în duhul 
tău. Pe măsură ce proclami Cuvântul lui Dumnezeu, 

Îmbogăţeşte-ţi 
vocabularul!

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la 
vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de 
ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale! Căci ele 
sunt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru 

tot trupul lor (Proverbe 4:20-22).

LUNI, 6 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă viaţa mea 
şi pe măsură ce-L proclam şi astăzi peste viaţa mea 
experimentez o glorie extraordinară! Eu cresc în 
cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu şi în revelaţia 
dragostei Sale, iar viaţa mea este o mărturie a harului 
şi a bunătăţii Lui! Eu am parte şi astăzi de pace, 
dezvoltare, victorie şi bunăstare, în Numele lui Isus. 
Amin!

Geneza 15-17
Matei 5:21-48

Iacov 1:22-25; Iosua 1:8

urci în locurile cereşti, în tărâmul de posibilităţi infinite. 
Deodată descoperi că ai depăşit toate lucrurile şi 
întreaga lume devine atunci mică pentru tine. Continuă 
să rosteşti Cuvântul şi slava lui Dumnezeu va continua 
să crească în duhul tău, pentru că slava este în Cuvânt. 

Poţi trăi la potenţial maxim doar cunoscând şi 
aplicând Cuvântul lui Dumnezeu. Vei înregistra victorii 
tot mai mari şi vei domni în viaţă (Romani 5:17), dacă 
îţi vei rezerva timp în mod special pentru a-ţi îmbogăţi 
vocabularul prin studierea şi meditarea asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Neemia 10
Faptele Apostolilor 7:22-32
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Domnul a vorbit prin profetul Ezechiel despre 
această binecuvântare extraordinară pentru 

făptura nouă, cu mult înainte de a veni Isus să moară 
pentru noi şi să ne dea viaţa veşnică. El a spus: „... 
Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi 
poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” 

Acest lucru îmi aduce aminte de ceea ce a spus 
Duhul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel: „Căci toţi 
cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai 
lui Dumnezeu” (Romani 8:14). Cuvântul „fii” provine 
aici din traducerea termenului grecesc „huios,” care 
înseamnă fiii maturi ai lui Dumnezeu. În ei, Cuvântul lui 
Dumnezeu este împlinit: Dumnezeu a pus Duhul Său 
în ei şi acest lucru îi face capabili să urmeze poruncile 
Lui, să păzească şi să împlinească legile Sale. Copilaşii în 
Cristos, sunt aceia care, prin imaturitate spirituală, nu 
cunosc sau nu împlinesc „legile” lui Dumnezeu.

„Legile” lui Dumnezeu se referă la gândirea 
Sa, la planurile Lui cu privire la oameni, lucruri sau 
evenimente. Sunt anumite situaţii în viaţă pentru care 
nu vei găsi cu uşurinţă versete biblice pentru a le conecta 
astfel încât să deduci poziţia lui Dumnezeu cu privire 
la aceste subiecte. Cu toate acestea, prin Duhul Sfânt, 
tu eşti capabil să înţelegi şi să transmiţi perspectiva lui 

Maturitatea 
spirituală în 

Cristos!

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; 
voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi 

da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi 
vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să 

împliniţi legile Mele (Ezechiel 36:26-27). 

MARȚI, 7 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru instruirea şi 
dezvoltarea mea pentru a fi un deţinător al puterii care 
urmează să vină, şi pentru viaţa de victorie şi stăpânire 
asupra elementelor acestei lumi, în Numele lui Isus. 
Amin!

Geneza 18-19
Matei 6:1-18

Romani 8:19; Galateni 4:1-2

Dumnezeu cu privire la aceste probleme şi să stabileşti 
neprihănirea Lui.

Biblia spune: „iar hrana tare este pentru cei 
maturi, care, prin obişnuinţă, au simţurile deprinse să 
deosebească binele şi răul” (Evrei 5:14, GBV). „Hrana 
tare” a Cuvântului lui Dumnezeu le este destinată 
celor care, prin călăuzirea Duhului Sfânt, şi-au exersat 
simţurile spirituale pentru a discerne voia perfectă 
a lui Dumnezeu şi pentru a umbla în ea. Dorinţa ta ar 
trebui să fie glorificarea lui Cristos în toate lucrurile, 
stabilind neprihănirea Sa pe pământ şi îndeplinind 
voia Lui perfectă pentru viaţa ta. Acest lucru reprezintă 
maturitate spirituală în Cristos.

Neemia 11
Faptele Apostolilor 7:33-42
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Cea mai grozavă experienţă pe care cineva ar 
putea vreodată să o aibă este umplerea cu 

Duhul Sfânt. Nimic din lume nu se compară cu stabilirea 
locuinţei Duhului Sfânt în tine, ceea ce face din trupul 
tău un locaş viu pentru El (Efeseni 2:22) douăzeci şi 
patru de ore pe zi, şapte zile pe săptămână, cincizeci şi 
două de săptămâni pe an, 365 zile pe an şi 366 zile pe 
an bisect! 

În Ioan 14:23, Isus a spus: „... Dacă Mă iubeşte 
cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. 
Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el...” 
Această binecuvântare este pentru cel care-L iubeşte 
pe Domnul şi păzeşte Cuvântul Său: Isus şi Tatăl Îşi 
vor stabili cartierul general în el! Cum se va întâmpla 
acest lucru? Prin Duhul Sfânt. Atunci este momentul în 
care vei experimenta manifestările şi operaţiunile Sale 
glorioase în viaţa ta.

După ce ai primit Duhul Sfânt, tu porţi în tine 
Împărăţia Lui; astfel că, atunci când ajungi într-un loc, 
Împărăţia lui Dumnezeu ajunge acolo prin tine! Ai devenit 
un purtător şi un distribuitor de adevăruri eterne. Ce 
viaţă glorioasă! Pentru tine rugăciunea nu mai este un 
monolog religios, ci un timp de părtăşie în prezenţa lui 
Dumnezeu. Când te rogi, chiar şi corpul tău răspunde; 
curenţi de putere divină curg prin fiinţa ta! Până când nu 
L-ai primit pe Duhul Sfânt, acest lucru nu s-a întâmplat 
niciodată! O, când Duhul Sfânt umple viaţa ta! 

Cea mai grozavă 
experienţă!

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi... (Faptele Apostolilor 1:8).

MIERCURI, 8 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Duhul Sfânt locuieşte în mine; în El am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa! Sunt un vas al lui Dumnezeu, plin 
de plinătatea Lui! Prin urmare, eu sunt de neînvins 
şi de neclintit, pentru că mai mare este Cel care este 
în mine decât cel ce este în lume. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

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

Efeseni 5:18-19; 1 Corinteni 3:16

Aminteşte-ţi ce s-a întâmplat cu apostolii în ziua 
de Rusalii: Biblia spune: „... erau toţi împreună în 
acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul 
unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau 
ei” (Faptele Apostolilor 2:1-2). În cele din urmă, ei au 
devenit oameni conduşi de Duhul, predicând Evanghelia 
cu putere, semne şi minuni. 

Cinsteşte-L pe Duhul Sfânt şi valorifică prezenţa şi 
lucrarea Lui în viaţa ta; El este Cel care îţi dă puterea de 
a trăi pentru Domnul. Slujirea şi ofrandele tale înaintea 
lui Dumnezeu nu pot fi primite decât atunci când sunt 
oferite prin Duhul Sfânt (Romani 15:16; Evrei 9:4).

Neemia 12
Faptele Apostolilor 7:43-53
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Este important ca dragostea lui Dumnezeu 
să fie puterea convingătoare din viaţa ta, 

pentru că în final, singurul lucru care va mai conta va 
fi dragostea ta pentru Domnul şi cum a fost exprimată 
această dragoste prin tine.

1 Ioan 4:8 spune: „Cine nu iubeşte, nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.” 
Esenţa vieţii lui Cristos este dragostea Lui demonstrată 
prin tine. Dovada dragostei tale faţă de Domnul este 
păzirea Cuvântului Său. Domnul Isus a spus: „Dacă 
Mă iubiţi, păziţi poruncile mele” (Ioan 14:15). Nu 
argumenta niciodată cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când 
Cuvântul vine la tine, lasă-l să te convingă să acţionezi. 
Mulţi cântă: „Eu nu sunt mişcat de ceea ce văd, ci doar 
de Cuvântul lui Dumnezeu,” însă a fi mişcat de Cuvântul 
lui Dumnezeu înseamnă a fi constrâns de iubirea Lui. 

În versetul tematic, apostolul Pavel ne dezvăluie 
faptul că uriaşa forţă motivaţională din spatele pasiunii 
lui copleşitoare pentru Evanghelie a fost dragostea sa 
faţă de Cristos! El a fost constrâns prin iubire să predice 
Evanghelia şi să facă tot ce a putut pentru a o împărtăşi 
în fiecare zi. Eu sunt motivat de aceeaşi dragoste a lui 
Cristos; dar tu?

Refuză să fii constrâns de împrejurări sau de 
dorinţe personale în tot ceea ce faci; fii convins doar de 
dragostea Lui. Gândeşte şi acţionează în modul dragostei, 

Lasă-te convins 
de dragostea Lui!

Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, întrucât 
suntem convinşi că atunci când Unul a murit pentru 

toţi, toţi au murit (2 Corinteni 5:14, NTR).

JOI, 9 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, ochii mei sunt îndreptaţi 
către Tine şi către Cuvântul Tău. Pe măsură ce meditez 
şi astăzi la harul Tău, la bunătatea şi la înţelepciunea 
Ta, inima mea este cu totul copleşită de dragostea 
Ta divină, care constrânge şi inspiră toate acţiunile şi 
relaţiile mele, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 23-24
Matei 7:7-29

Romani 5:5; 1 Ioan 5:3

care este de fapt modul Cuvântului. Aminteşte-ţi că 
Domnul te va recompensa pentru ceea ce iubirea Lui 
te-a convins să înfăptuieşti.

Neemia 13
Faptele Apostolilor 7:54-60
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Textul nostru tematic este o frumoasă descrierea 
a ta în calitate de făptură nouă. Provii din cer 

şi astfel eşti net superior tuturor celorlalte creaturi în ce 
priveşte nivelul de proeminenţă şi excelenţă. 

Înţelege că această lume naturală a fost supusă 
influenţei lui Satan, ceea ce explică de ce există boală, 
suferinţă, război, moarte, sărăcie şi tot felul de nenorociri 
în lume. Cu toate acestea, tu nu eşti din lumea aceasta; 
tu aparţii altei Împărăţii – Împărăţia lui Dumnezeu; tu 
eşti un cetăţean de bună credinţă al Sionului.

Acest lucru te plasează într-un rang superior faţă 
de fiinţele obişnuite; fiecare dintre noi este o făptură 
nouă în Cristos, născută cu un duh înalt. În 2 Corinteni 
5:17, Biblia spune: „... căci dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă.” Dumnezeu nu ar fi creat încă o 
făptură nouă supusă lui Satan, sărăciei, bolii, suferinţei şi 
morţii, nu! El a făcut o creaţie nouă, care este victorioasă 
peste tot în lume; o făptură care este în unire deplină cu 
Dumnezeu, având calitatea de moştenitor împreună cu 
Cristos (1 Corinteni 6:17). 

Biblia spune: „Dar voi sunteţi generaţie aleasă...” 
(1 Petru 2:9, versiunea Fidela). Termenul „generaţie” 

O făptură nouă, 
cu un duh 
superior!

 Cel ce vine de sus (din cer), este [cu mult] mai presus de 
toţi; cel ce vine de pe pământ, aparţine pământului şi 

vorbeşte limbajul pământului [cuvintele lui au un punct 
de vedere pământesc]. Cel ce vine din cer, este [cu mult] 
mai presus de toţi ceilalţi [net superior faţă de ceilalţi în 

proeminenţă şi în excelenţă]
(Ioan 3:31, versiunea Amplificată).

VINERI, 10 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt o făptură nouă în Cristos Isus, născut 
cu viaţa şi cu natura lui Dumnezeu. Eu manifest şi 
astăzi slava, perfecţiunea şi harul Lui peste tot în jur. 
Sunt o reflexie a lui Cristos Cel înviat, un asociat al 
lui Dumnezeu, născut să manifest neprihănire şi să 
distribui bunătatea şi excelenţa Celui care m-a chemat 
la lumina Sa minunată. Slavă lui Dumnezeu!

Geneza 25-26
Matei 8:1-27

1 Petru 1:23; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4

derivă din cuvântul rădăcină „gene.” Genele deţin 
informaţii pentru a construi şi menţine celulele unui 
organism şi pentru a transmite trăsături genetice de la 
părinte la copil. Ele determină fizicul, mentalul şi alte 
caracteristici pe care le moşteneşte cineva de la părinţii 
săi. Astfel, atunci când Cuvântul spune că faci parte 
dintr-o generaţie sau seminţie aleasă, descrie materialul 
divin genetic din care ai fost făcut; tu deţii „ADN-ul” lui 
Dumnezeu. 

Nu este de mirare că Biblia spune că noi suntem 
mai mult decât biruitori (Romani 8:37). Te-ai născut 
să manifeşti har, excelenţă, frumuseţe, perfecţiune şi 
aurele divinităţii. Eşti un purtător de binecuvântări, prin 
urmare, oriunde te duci, vindeci dureri, aduci schimbare 
şi bucurie în inima multora. Răspândeşte bunătatea lui 
Dumnezeu peste tot în jurul tău. 

Estera 1-2
Faptele Apostolilor 8:1-13
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Domnul Isus a spus clar că tu poţi face orice cu 
ajutorul credinţei. Îţi poţi schimba cursul vieţii 

şi circumstanţele. Poţi schimba situaţiile nefavorabile 
de acasă, de la slujbă, din finanţe şi din trupul tău. Poţi 
efectua schimbări chiar şi în viaţa altor oameni – în 
şcoală, în oraş, în naţiunea ta şi oriunde în lume!

Noi nu avem puterea de a schimba doar situaţii 
pentru care, altfel, nu mai există speranţă şi să anulăm 
ce a făcut Satan, ci avem autoritatea de la Dumnezeu de 
a schimba până şi destine. Sunt relatări în Biblie despre 
astfel oameni. Un astfel de exemplu este Moise, care, 
prin mijlocire, nu L-a lăsat pe Dumnezeu să îi distrugă 
pe copiii lui Israel din cauza răzvrătirii şi încăpăţânării lor 
(Exodul 32:7-14).

Găsim un alt exemplu în 2 Împăraţi 20, unde 
regele Ezechia a schimbat cursul unui eveniment care 
fusese hotărât de Dumnezeu. El era bolnav, pe patul 
de moarte, când, într-o zi, Dumnezeu l-a trimis pe 
profetul Isaia la el să îi spună: „Aşa vorbeşte Domnul: 
«Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri 
şi nu vei mai trăi»” (2 Împăraţi 20:1). Imaginează-ţi-L 
pe Dumnezeu spunându-i aşa ceva unui om! Totuşi, în 
versetul următor, citim că Ezechia „s-a întors cu faţa la 
perete şi I-a făcut Domnului următoarea rugăciune...” 
(2 Împăraţi 20:2). Imediat, Dumnezeu i-a comutat 

Poţi schimba 
ORICE!

... Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 
un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: 

„Mută-te de aici acolo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi 
cu neputinţă (Matei 17:20).

SÂMBĂTĂ, 11 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
abilitatea de a efectua schimbări prin Duhul Sfânt, prin 
Cuvântul Tău şi prin rugăciune! Viaţa mea este una 
de posibilităţi nelimitate; pot totul prin Cristos, care 
mă întăreşte. Nimic nu este imposibil pentru mine! 
Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat toate lucrurile, în 
Numele lui Isus. Amin.

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

2 Corinteni 4:18; Iacov 5:16-18

sentinţa capitală şi a adăugat încă cincisprezece ani la 
viaţa lui (2 Împăraţi 20:6).

Prin urmare, de ce anume este nevoie pentru a 
efectua schimbări pozitive şi durabile în circumstanţele 
vieţii tale? De credinţă! Isus a spus că dacă ai avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, orice ai spune s-ar 
întâmpla şi nimic nu ţi-ar fi imposibil. Poţi fi ce vrei tu să 
fii, poţi schimba ce vrei tu să schimbi şi poţi obţine orice 
vrei să obţii, după standardele Cuvântului lui Dumnezeu! 
Tu ai abilitatea de a efectua schimbări prin Duhul Sfânt, 
prin Cuvântul Domnului şi prin rugăciune!

Estera 3-4
Faptele Apostolilor 8:14-25
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Ce minunat este să ştii că poţi fi înviorat, 
reînnoit şi întărit în fiecare zi, prin Duhul Sfânt! 

Aceasta este o parte a lucrării Lui în viaţa ta; prezenţa 
Lui în tine îţi aduce înviorare şi restaurare, astfel încât 
nu eşti niciodată descurajat, ci eşti inundat de putere în 
omul dinăuntru, pentru orice însărcinare. 

În Isaia 40:31, Biblia spune: „dar cei ce se încred 
în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; 
aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” Aceasta 
este lucrarea Duhul Sfânt în viaţa ta: dragostea, 
credincioşia şi puterea Lui te pot atinge şi ridica, astfel 
că niciodată nu vei fi înfrânt sau nesatisfăcut. Poţi avea 
momente de înviorare în fiecare zi, în special când te 
rogi sau studiezi Cuvântul lui Dumnezeu; poţi fi copleşit 
de prezenţa minunată a Duhului Sfânt!

Isus a spus că odată umplut de Duhul Sfânt, tu 
primeşti o putere, care este abilitatea de a efectua 
schimbări (Faptele Apostolilor 1:8). El nu vorbea despre 
o putere externă, ci intrinsecă, puterea dinăuntrul tău. 
Acea putere, când este activată, te revigorează şi te ajută 
să ai rezultate extraordinare. Acesta este unul dintre 
beneficiile vorbirii în alte limbi. Apostolul Pavel a realizat 
că vorbirea în alte limbi este o binecuvântare grozavă, 
reprezentând un mare avantaj al prezenţei Duhului Sfânt 
înăuntrul credinciosului, când a spus că: „cine vorbeşte în 
altă limbă se zideşte pe sine însuşi...” (1 Corinteni 14:4).

Înviorat de
Duhul Sfânt

Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru 
ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 

vremurile de înviorare (Faptele Apostolilor 3:19).

DUMINICĂ, 12 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi 
cum să activez puterea Duhului Sfânt care este în 
mine. Pe măsură ce studiez Cuvântul şi mă rog în alte 
limbi, declar că sunt revigorat cu forţă divină şi cu 
capabilitatea de care am nevoie pentru a îndeplini 
toate sarcinile zilei de astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 29-30
Matei 9:18-38

2 Timotei 1:6; Isaia 28:11-12

Când vorbeşti în alte limbi, eşti revigorat; Duhul 
Sfânt este cel care face posibil ca tu să vorbeşti în 
alte limbi. Este foarte important ca fiecare creştin să 
primească Duhul Sfânt. Nimeni nu poate avea o viaţă 
autentică de creştin fără Duhul Sfânt. Citeşte puternica 
mărturie a lui Nicodim faţă de Isus: „Învăţătorule, ştim 
că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni 
nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este 
Dumnezeu cu el” (Ioan 3:2). Cât de adevărat!

Doar prin Duhul Sfânt poţi trăi la adevărata ta 
capacitate şi poţi umbla în supranatural. Fără El, nici nu 
ai putea înţelege Scriptura.

Estera 5-6
Faptele Apostolilor 8:26-40
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Răspunsul tău este foarte important atunci 
când Cuvântul lui Dumnezeu vine la tine, fie în 

timpul personal de studiu, fie atunci când este predicat. 
Mulţi oameni mai au încă de învăţat cum să răspundă 
la Cuvântul Domnului. Nu este suficient să primeşti 
Cuvântul; ce faci cu el este mult mai important.

Iacov 1:22 spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, 
nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” Nu te 
opri doar la studiul sau la ascultarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, rămânând tăcut, nu! Gândeşte-te la Domnul 
Isus: după ce a citit Scriptura în sinagogă, El le-a spus 
celor care Îl ascultau: „Astăzi s-au împlinit cuvintele 
acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21). 
Apoi, El a continuat să facă exact ce spunea Cuvântul: 
i-a vindecat pe cei ce erau apăsaţi de diavolul (Faptele 
Apostolilor 10:38).

Când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să 
acţionezi, să îi răspunzi. Cum răspunzi la Cuvântul 
Domnului? Versetul tematic ne arată cum: „... căci El 
însuşi a zis... Aşa că putem zice plini de încredere...” 
Cu alte cuvinte, motivul pentru care Dumnezeu a vorbit 
(ne-a dat Cuvântul) este ca noi să putem spune, plini 
de îndrăzneală, ce a spus El. Aceasta este mărturia: 
răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu în acord cu El – 
rostind acelaşi lucru în învoire. Mărturisind Cuvântul, 

Răspunsul tău 
faţă de Cuvânt

... căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini 
de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 

teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

LUNI, 13 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat 
cum să trăiesc o viaţă de victorie continuă! Nu voi fi 
niciodată descurajat sau supus principiilor deformate ale 
acestei lumi, pentru că eu trăiesc într-un plan mai înalt; 
eu locuiesc în Împărăţia luminii, unde domnesc victorios 
asupra tuturor lucrurilor negative din viaţă, în Numele lui 
Isus. Amin.

Geneza 31-33
Matei 10:1-23

Iacov 1:25; Romani 10:8-10

tu îi răspunzi Cuvântului. Aceasta îţi va schimba viaţa şi 
circumstanţele vieţii.

De exemplu, 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 ar trebui să răspunzi, spunând: „Da, eu sunt născut 
din Dumnezeu şi am biruit asupra diavolului, asupra 
lumii şi a sistemelor ei, pentru că mai mare este Cel ce 
este în mine decât cel ce este în lume.” Făcând astfel 
de declaraţii despre tine din Cuvânt, vei fi catapultat din 
victorie în victorie, în viaţa veşnică, biruitoare. Aleluia! 

Estera 7-8
Faptele Apostolilor 9:1-9
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Observă, în versetul tematic, lauda lui David 
la adresa Domnului în faţa lui Goliat din Gat, 

campionul filistenilor. David era conştient de legământul 
lui Dumnezeu cu Israel. Credinţa lui în Dumnezeul cel 
viu i-a dat îndrăzneala de a-l confrunta pe Goliat, deşi 
el nu era decât un adolescent. El era încrezător că nu 
putea fi înfrânt de un „filistean necircumcis.”

Înaintea duelului său cu Goliat, David primise 
ungerea prin profetul Samuel. Pe măsură ce el rostea 
aceste cuvinte de credinţă împotriva lui Goliat, acea 
ungere a fost activată şi l-a impulsionat să meargă fără 
frică înaintea uriaşului. Biblia relatează: „îndată ce 
filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David 
a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului” (1 
Samuel 17:48).

Fără să se teamă, el a alergat înaintea lui Goliat. 
Aceasta se întâmplă când dai glas credinţei tale: activezi 
ungerea. Şi, odată ce ungerea este activată, vei începe 
să faci lucruri care depăşesc raţionamentul uman. 

Fiind copilul lui Dumnezeu, tu ai fost uns de Duhul 
Sfânt. 1 Ioan 2:27 spune: „cât despre voi, ungerea pe 
care aţi primit-o de la El rămâne în voi...” Creştini fiind, 
noi trăim o viaţă de credinţă; Habacuc 2:4 spune: „...
cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” Prin urmare, 
pentru a activa ungerea Duhului lui Dumnezeu care 

Rostirea credinţei 
tale activează 

ungerea

Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî 
şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei 

filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi 
tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu

(1 Samuel 17:46).

MARȚI, 14 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume! Eu sunt mai mult decât biruitor! Puterea 
Lui acţionează şi astăzi în mine, pentru a binecuvânta 
şi a transforma multe vieţi. Neprihănirea Lui este 
exprimată în cuvintele şi în acţiunile mele şi, prin 
puterea Lui cea mare, circumstanţele vieţii mele se 
conformează voii Lui perfecte pentru mine! Eu sunt un 
învingător în fiecare zi! Aleluia!

Geneza 34-35
Matei 10:24-42

Psalmul 44:8; Coloseni 1:29; 2 Corinteni 4:7

este în tine, astfel încât umblarea ta în credinţă să fie 
eficientă, trebuie să înveţi să dai glas credinţei tale. 

A da glas credinţei tale înseamnă a te lăuda cu 
Domnul, afirmându-ţi credinţa în abilitatea Lui şi în 
modul în care puterea Lui lucrează în tine! Înseamnă a 
declara că eşti conştient de măreţia Lui în tine – adică 
a recunoaşte şi a declara că destoinicia ta este de fapt 
a Lui – proclamând cine este El, ce a făcut şi cine te-a 
făcut să fii!

Activează puterea Lui în tine chiar acum, 
mărturisind ce a făcut El pentru tine şi ce spune Cuvântul 
că poate face prin tine.

Estera 9-10
Faptele Apostolilor 9:10-20



Postul de radio LoveWorld este o rază de speranţă 
pentru generaţia noastră, prin care lumina Evangheliei 
străluceşte până la capătul pământului prin reţele de 
radio, internet şi platforme mobile.

LoveWorld Radio difuzează zilnic mesajele 
Pastorului Chris pe posturile de radio din întreaga 
lume, oferindu-le mai multor milioane de oameni 
oportunitatea de a le asculta. Mii de vizitatori din 
peste 50 de naţiuni ascultă în fiecare zi postul radio 
pe internet şi mărturisesc impactul pe care acesta îl 
are în vieţile lor.

„Uau! Radioul pe internet te zideşte într-adevăr! 
Indiferent unde mă aflu, antenele mele spirituale 
sunt întotdeauna pregătite să primească din Duhul 
lui Dumnezeu. Mi-am notat câteva proclamaţii ale 
credinţei pe care le-am ascultat la radio şi rostesc 
aceste cuvinte pe tot parcursul zilei. Radioul pe 
internet este o binecuvântare pentru planeta 
Pământ!” - Mbi Nkwo Peter, Cameroon

„Ascult radio pe internet tot timpul: acasă, la serviciu, 
în autobuz... oriunde şi am fost foarte binecuvântată 
de emisiunile transmise. Harul este îmi înmulţit pe 
măsură ce ascult, în fiecare zi.” - Agnes Dzade, Marea 
Britanie

Pentru a vizualiza ghidul postului radio, pentru 
a citi programul sau pentru a asculta acest post 
de radio pe internet, te rugăm să accesezi: www.
loveworldinternetradio.org

... saturează undele!
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Observă că leprosul nu s-a îndoit de puterea 
Domnului Isus, dar nu ştia dacă va vrea să 

îl vindece. Din păcate, unii oameni au şi astăzi aceeaşi 
întrebare. Dumnezeu nu are doar puterea să te vindece, 
ci El Îşi doreşte (mai mult decât ţi-ai putea tu dori 
vreodată) ca tu să fii vindecat şi să ai o viaţă excelentă. 
În Ieremia 29:11, El a spus: „Căci Eu ştiu gândurile pe 
care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de 
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o 
nădejde.”

În 3 Ioan 1:2, El şi-a exprimat dorinţa ca tu 
să ai bunăstare deplină în duh, în suflet şi în trup: 
„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi 
meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum 
sporeşte sufletul tău.” Vindecarea şi sănătatea divină, 
bunăstarea financiară şi viaţa bună, din belşug (Ioan  
10:10) reprezintă moştenirea ta divină în Cristos.

Dorinţa pe care tu o ai faţă de lucrurile bune din 
viaţă îţi este dată de Dumnezeu. În Filipeni 2:13, Biblia 
spune: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi 
şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” 
Cu alte cuvinte, dorinţa pe care o ai pentru lucrurile 
bune este reflectarea dorinţei lui Dumnezeu şi a voii Lui 
pentru tine, aceea de a avea o viaţă bună. Nici un tată 
bun nu îşi doreşte ca fiii şi fiicele lui să sufere sau să 

Dumnezeu vrea 
să ai o viaţă bună

Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de 
lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, 
L-a rugat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă 

cureţi” (Luca 5:12).

MIERCURI, 15 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragă Tată, mă bucur şi astăzi în cunoştinţa 
Cuvântului Tău şi declar că victoria, bunăstarea,  
sănătatea şi viaţa bună sunt ale mele în Numele lui 
Isus. Îţi mulţumesc pentru că m-ai binecuvântat cu 
toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti, 
în Cristos. Umblu şi astăzi în moştenirea mea divină. 
Aleluia!

Geneza 36-37
Matei 11:1-30

1 Timotei 6:17; Matei 7:7-11

fie victime prin viaţă. Domnul nostru Isus, prin moartea 
Lui pe cruce pentru noi, ne-a adus la o viaţă de glorie şi 
excelenţă.

El Îşi doreşte mai mult să îţi dea ce ai nevoie 
decât ţi-ai putea tu dori vreodată să primeşti de la El. 
Psalmul 68:19 ne spune că El ne poartă zilnic povara. El 
te iubeşte şi este mai pasionat de succesul tău în viaţă 
decât ai putea fi tu vreodată.

Iov 1-2
Faptele Apostolilor 9:21-31
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Mulţi nu ne înţeleg când vorbim despre 
rugăciunea în Numele lui Isus şi despre 

utilizarea Numelui Său ca un instrument. De ce este 
Numele lui Isus atât de puternic? De fapt, ce este un 
nume?

În afara faptului că asigură distincţia între oameni, 
un nume este un simbol al autorităţii, ceea ce înseamnă 
că este definit de persoana sau de autoritatea din spatele 
său. Puterea Numelui Isus nu stă, aşadar, în felul de 
scriere sau de pronunţie, pentru că nu este pronunţat la 
fel peste tot în lume. Însă Numele lui Isus este puternic 
datorită Celui care răspunde la el. Numele Îl reprezintă 
pe Acela căruia i-a fost dată toată autoritatea în cer şi 
pe pământ (Matei 28:18). Isus Cristos este Numele prin 
care s-au făcut toate lucrurile.

Ioan 3:35 spune: „Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a 
dat toate lucrurile în mâna Lui.” Coloseni 1:15-18 Îl 
mărturiseşte ca fiind moştenitorul tuturor lucrurilor: „El 
este chipul Dumnezeului cel nevăzut, Cel întâi născut 
din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate 
lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute 
şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, 
fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate 

De ce este 
Numele lui Isus 
atât de puternic

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult 
şi I-a dat Numele care este mai presus de orice 

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

pământ (Filipeni 2:9-10).

JOI, 16 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
Numele Domnului Isus, Numele investit cu toată 
autoritatea în ceruri, pe pământ şi sub pământ. Astăzi, 
ca întotdeauna, trăiesc în şi prin puterea acestui Nume, 
bucurându-mă de uniunea mea cu Cristos şi de viaţa 
glorioasă în El. Amin.

Geneza 38-39
Matei 12:1-21

Apocalipsa 4:11; Evrei 1:2-3

se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este 
Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în 
toate lucrurile să aibă întâietatea.”

Dumnezeu I-a dat Lui întâietate peste toate 
lucrurile! El este înainte de toate lucrurile şi, prin El au 
fost făcute toate lucrurile. De aceea Numele Lui este 
atât de puternic; nu datorită modului în care sună, ci 
a persoanei Lui. El este cel mai mare; El este înălţat 
mai presus de ceruri şi slava Lui mai presus de pământ. 
Aleluia!

Iov 3-4
Faptele Apostolilor 9:32-43
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Sfânta împărtăşanie este o slujbă importantă în 
Biserică; nu ar trebui să ne surprindă că Isus a 

spus: „... să faceţi lucrul acesta spre pomenirea mea...” 
În biserica primară, ei făceau exact ce a zis Domnul. 
Ucenicii „... stăruiau în învăţătura apostolilor, în 
legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” 
(Faptele Apostolilor 2:42).

Observă că ucenicii Domnului Isus urmau cu 
atenţie doctrina apostolilor; ei ascultau, primeau şi 
umblau în lumina Cuvântului, aşa cum fuseseră învăţaţi 
de apostoli. În plus, ei se întâlneau frecvent pentru 
părtăşie şi pentru a lua parte la Sfânta Împărtăşanie. 
În lucrarea noastră, noi avem Serviciul global de Cina 
Domnului în fiecare primă duminică a lunii, şi acest 
serviciu extraordinar este difuzat în toată lumea pe 
internet. De asemenea, postim şi ne rugăm la nivel 
global în acea zi. Astfel, ca şi ucenicii din biserica primară, 
ne întâlnim în mod regulat pentru părtăşie, frângerea 
pâinii şi rugăciune.

„Frângerea 
pâinii” şi 

rugăciunea

Şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: 
„Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge 

pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 
Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest 

pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi 
lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi 

bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea 
aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea 
Domnului, până va veni El (1 Corinteni 11:24-26).

VINERI, 17 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările 
împărtăşirii de la Cina Domnului – această slujbă 
pentru comemorarea morţii lui Cristos pentru mine. 
Îţi mulţumesc pentru oportunitatea binecuvântată de 
a avea comuniune cu Tine în rugăciune. Mă bucur de 
impactul glorios şi de schimbările care au loc în duhul 
meu de fiecare dată când mă rog, în Numele lui Isus. 
Amin. Aleluia!

Geneza 40-41
Matei 12:22-50

Efeseni 5:19-21

Trebuie să înţelegi semnificaţia frângerii pâinii; 
este comemorarea morţii lui Isus Cristos în locul tău! 
Este celebrarea vieţii de slavă pe care moartea Lui ne-a 
adus-o nouă. Trupul Lui a fost frânt pentru întregirea, 
sfinţirea şi desăvârşirea ta. În plus, Paharul semnifică 
Noul Legământ în sângele Lui. Isus Şi-a vărsat sângele 
pentru iertarea păcatelor noastre, pentru ca păcatul 
să nu mai stăpânească asupra noastră. Acum suntem 
urmaşi şi moştenitori ai Noului Testament, semnat în 
sângele Lui. Ce veste glorioasă!

Iov 5-6
Faptele Apostolilor 10:1-8
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Sunt două cuvinte la care trebuie să fim atenţi 
în versetul nostru tematic. Primul cuvânt este 

„înaintare,” care înseamnă câştiguri, beneficii, progres, 
promovare şi bunăstare. Al doilea cuvânt este „a vedea,” 
care este tradus din grecescul „phaneros,” şi înseamnă 
să arăţi, să faci cunoscut. Dacă meditezi asupra 
Scripturilor, progresul, promovarea şi bunăstarea ta vor 
deveni vizibile, renumite chiar. 

Cuvântul lui Dumnezeu îţi va îmbunătăţi în mod 
garantat viaţa şi te va catapulta de la un nivel de glorie 
la altul. Totuşi, mulţi nu au parte de secerişul tuturor 
beneficiilor Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa lor, pentru 
că ei nu îmbină Cuvântul cu credinţă. În Evrei 4:2, Biblia 
spune: „... dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, 
nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la 
cei ce l-au auzit.” Când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
primeşte-l cu credinţă şi acţionează în conformitate cu 
ce îţi spune; altfel, nu te va ajuta.

Un alt motiv pentru care beneficiile Cuvântului 
lui Dumnezeu nu sunt evidente în viaţa cuiva este 
tradiţia umană, cu presupunerile şi teoriile ei. Cei care 
pun tradiţiile lor, teoriile şi presupunerile înaintea 
Cuvântului lui Dumnezeu, fac ca Acesta să nu aibă nici 
un efect în viaţa lor. În Marcu 7:13, Domnul Isus a spus 
despre astfel de oameni: „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul 
lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe 
alte lucruri de felul acesta!” Alţii fac glume pe seama 

Înaintează prin 
Cuvânt

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

toţi (1 Timotei 4:15).

SÂMBĂTĂ, 18 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragă Tată, Cuvântul Tău este lumina şi viaţa mea! 
Îmi este hrană pentru duh şi pentru suflet şi sănătate 
pentru trup! Trăiesc şi astăzi prin Cuvântul Tău şi declar 
că acţionează cu putere în mine, pe măsură ce meditez 
asupra sa şi fac ceea ce spune. Amin.

Geneza 42-43
Matei 13:1-23

2 Timotei 2:15; Iosua 1:8

Cuvântului, spunând vorbe inutile, care nu le aduc nici 
un câştig.

Dezvoltă-ţi o cultură personală a studiului şi 
a părtăşiei cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dorinţa lui 
Dumnezeu este ca tu să devii un specialist în Cuvântul 
lui, să fii capabil să discerni Cuvântul adevărului. 
Prin studiu şi meditaţie vei înţelege şi analiza în mod 
corect Cuvântul lui Dumnezeu; Îl vei putea aplica în 
viaţa personală pentru a produce lucrurile despre care 
vorbeşte.

Atenţia pe care i-o acorzi Cuvântului va determina 
măsura progresului din viaţa ta. Dacă acorzi puţină 
atenţie Cuvântului, vei funcţiona la un nivel mai mic 
de cunoaştere, într-o înţelegere inferioară care va 
duce la progres slab sau inexistent. Însă prin meditaţie 
consecventă asupra Cuvântului, îţi vei face drumul prin 
viaţă prosper şi vei rezolva orice situaţii cu uşurinţă.

Iov 7-8
Faptele Apostolilor 10:9-20
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În Proverbe 18:21, Biblia spune: „Moartea şi 
viaţa sunt în puterea limbii...” Aceasta ne arată 

puterea şi forţa creativă a cuvintelor. Cuvintele sunt 
foarte puternice; pot atât să zidească, cât şi să distrugă; 
ele sunt busola cu care îţi decizi drumul prin viaţă. De 
aceea este important să fii atent şi să nu vorbeşti într-un 
mod care contrazice Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta.

De exemplu, indiferent ce sarcină ţi-a fost 
încredinţată, nu spune niciodată „nu pot să o fac!” 
Recunoaşte că El îţi este de ajuns şi, prin urmare, 
poţi face toate lucrurile. Trăim într-o lume plină de 
negativism şi oamenii dau cu uşurinţă glas fricii, lipsei, 
înfrângerii şi eşecului. Dar tu nu eşti din lumea aceasta; 
aşa că limbajul tău trebuie să fie diferit. Când un creştin 
vorbeşte negativ, cuvintele se transmit în duhul lui şi 
contravin lucrării lui Dumnezeu în viaţa sa, afectând 
astfel natura divină a duhului lui.

Acesta este şi cazul creştinilor care, deşi pretind 
că ştiu Cuvântul credinţei, nu par să aibă mari rezultate 
în viaţa lor. Motivul, de cele mai multe ori, este că duhul 
lor este încărcat de negativism, care trebuie înlăturat 
prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu.

În 2 Corinteni 3:18, Biblia 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.” Pe măsură ce studiezi 
şi meditezi asupra Cuvântului, circumstanţele vieţii 

Elimină cuvintele 
negative

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

DUMINICĂ, 19 IANUARIE

PASTOR CHRIS



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

S T U D I U  S U P L I M E N TA R

47

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slava Cuvântului 
Tău în viaţa mea! Cuvântul tău, Doamne, este o candelă 
pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea, prin 
care văd şi înţeleg nivelurile mai înalte de slavă pentru 
care m-ai destinat, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 44-45
Matei 13:24-43

Romani 12:2; 2 Corinteni 3:5

tale sunt schimbate conform realităţilor Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cu cât te îmbibi mai mult de Cuvânt, cu atât 
mai mult eşti transformat din slavă în slavă, iar Cuvântul 
te zideşte mental într-un mod pozitiv.

În Filipeni 4:13, Pavel spune: „Pot totul în Cristos 
care mă întăreşte;” aceasta este mentalitatea corectă 
a făpturii noi în Cristos. Nu există ceva ce nu poţi face, 
aşa că elimină toate formele de negativism şi pesimism 
din vocabularul tău. Antrenează-te în Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a vedea doar posibilităţi nelimitate 
şi pentru a dobândi mentalitatea „pot totul în Cristos.”

Iov 9-10
Faptele Apostolilor 10:21-33
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Indiferent de situaţia sau necazul în care te afli 
astăzi, dacă vei fructifica harul Domnului Isus 

Cristos, vei ieşi victorios. Apostolul Pavel i-a spus lui 
Timotei: „Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul 
care este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1). Cu alte cuvinte, 
valorifică harul care este în Isus Cristos!

Conform versetului tematic, harul ne-a dus într-o 
viaţă de abundenţă financiară. Poţi să aplici acelaşi 
har sănătăţii tale şi să spui: „Cunosc harul Domnului 
Isus Cristos, care a luat boala mea şi a luat durerea 
mea asupra Lui.” Matei 8:17 ne spune că Isus „... a 
luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile 
noastre.” El ne-a luat boala şi neputinţa; şi dacă a făcut 
acest lucru, înseamnă că nu ar trebui să mai fim bolnavi. 
Harul Lui ne-a adus vindecare şi sănătate.

Sunt unii care, din necunoştinţă, spun că Dumnezeu 
îi îmbolnăveşte pe oameni ca să îi disciplineze şi să îi 
smerească; aceasta nu e adevărat deloc! Dumnezeu nu 
foloseşte instrumentele diavolului ca să îşi „disciplineze” 
copiii; El foloseşte Cuvântul Lui. În Faptele Apostolilor 
10:38, Biblia spune: „cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul 
Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau 
apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Observă 
că Dumnezeu L-a trimis pe Isus Cristos, care umbla 

Harul lui Isus 
Cristos

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, 
măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru 

ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi
(2 Corinteni 8:9).

LUNI, 20 IANUARIE

PASTOR CHRIS



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

S T U D I U  S U P L I M E N TA R

49

Proclamaţie

Isus mi-a purtat neputinţele şi a luat asupra Lui 
suferinţele mele. El a fost străpuns pentru păcatele 
mele, zdrobit pentru fărădelegile mele; pedeapsa care 
mi-a adus pace, bunăstare şi favoare a căzut peste El, 
iar eu trăiesc acum o viaţă de glorie. Aleluia!

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

Evrei 4:15-16; 1 Petru 2:24

din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi care erau 
apăsaţi de diavolul.

Aceasta ne arată că a fost voia lui Dumnezeu să îi 
vindece; de asemenea, spune clar cine îi îmbolnăvea şi îi 
apăsa – Satan. Dar mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, 
harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, vindecare 
şi sănătate divină, neprihănire, glorie şi stăpânire le-a 
fost dat tuturor oamenilor prin Isus Cristos. El are 
puterea să te facă bine şi să trăieşti o viaţă excelentă, 
unde domneşti prin harul Lui, prin neprihănire (Romani 
5:17). Accesează harul Lui pentru a trăi în abundenţă 
financiară şi sănătate divină!

Iov 11-12
Faptele Apostolilor 10:34-43
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În 3 Ioan 1:2, apostolul Ioan scrie astfel: 
„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-

ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa 
cum sporeşte sufletul tău.” Domnul doreşte ca tu să 
trăieşti o viaţă lipsită de stres şi să nu te nelinişteşti sau 
să te îngrijorezi de problemele acestei lumi.

Versetul tematic ne spune să nu ne îngrijorăm de 
nimic. Motivul este acela că, în Cristos, noi avem deja 
tot ceea ce ne trebuie pentru a trăi o viaţă extraordinară 
(2 Petru 1:3). Cu toate acestea, din cauza necunoaşterii 
Cuvântului, mulţi suferă astăzi de depresie în urma 
stresului. Mulţi sunt atât de deprimaţi, încât sunt nevoiţi 
să ia pastile pentru a reuşi să treacă prin fiecare zi, în loc 
să acţioneze bazaţi pe Cuvânt.

Apostolul Iacov a atribuit stresul, conflictele şi 
războaiele din viaţa unor creştini dorinţelor carnale care 
zac în ei: „De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu 
vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele 
voastre?” (Iacov 4:1). Îmbrăţişează invitaţia Domnului 
la o viaţă lipsită de stres. El a spus în Matei 11:28 astfel: 
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi 
da odihnă.”

Trăieşte fără 
stres!

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

MARȚI, 21 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus 
într-un loc de odihnă, victorie şi stăpânire în Cristos 
Isus, unde domnesc ca un rege în această viaţă. Sunt 
păstrat în pace desăvârşită, pentru că mi-am fixat 
privirea asupra Cuvântului Tău etern, în Numele lui 
Isus. Amin.

Geneza 49-50
Matei 14:13-36

Matei 11:28; Matei 6:25-32

Iov 13-14
Faptele Apostolilor 10:44-11:3



Începe să te pregăteşti pentru Sesiunea de Toamnă 
a Şcolii de Vindecare, programată să înceapă în luna 
februarie, în Iohanesburg, Africa de Sud.

Mii de oameni din toată lumea şi-au văzut trupul 
suferind restaurat sub slujirea puternică a ungerii de 
vindecare a omului lui Dumnezeu. Această Sesiune 
de Toamnă se anunţă un timp glorios de minuni 
şi miracole. Sănătatea multora va fi restaurată în 
prezenţa Duhului Sfânt, în timp ce El va aduce o 
revărsare de miracole de vindecare!

ÎNSCRIERE

Pentru a participa la Şcoala de Vindecare din 
Iohanesburg, Africa de Sud, te rugăm să te înscrii în 
avans, pentru că locurile sunt limitate.

Te poţi înscrie trimiţând un email la adresa: 
application@healing-school.org

De asemenea te poţi înscrie de pe dispozitivul mobil 
la www.enterthehealingschool.mobi

Pentru mai multe informaţii te invităm să vizitezi pagina 
noastră de internet: www.enterthehealingschool.
org

Şcolii de Vindecare
Sesiunea de toamnă a

cu Pastorul Chris
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Unii spun că „Enoh şi Ilie s-au înălţat şi ei la 
cer.” Atunci de ce a spus Isus că „nimeni, în 

afară de El Însuşi nu s-a înălţat la cer?” Adevărul este că 
Enoh şi Ilie nu s-au înălţat la cer. Atunci când studiem 
Scripturile este foarte important să fim atenţi la cuvintele 
folosite în original, pentru că anumite traduceri pot 
îndulci uneori sensul cuvintelor, modificând astfel într-o 
anumită măsură adevăratul înţeles.

În cazul lui Enoh de exemplu, Biblia spune astfel: 
„Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, 
pentru că l-a luat Dumnezeu” (Geneza 5:24). Observăm 
că nu scrie: „Enoh a umblat cu Dumnezeu şi s-a înălţat 
la cer”; ci mai degrabă sensul este că a fost luat, răpit 
sau mutat de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Evrei 
11:5 ne spune: „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe 
pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, 
pentru că Dumnezeu îl mutase...” Aceasta nu a fost o 
„înălţare.”

 Acum, haideţi să ne uităm la cazul lui Ilie. Atunci 
când el şi Elisei au traversat râul Iordan, Elisei l-a rugat: 
„Te rog, fă să vină peste mine o măsură îndoită din duhul 
tău.” Ilie i-a răspuns: „... Dacă mă vei vedea când voi 
fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla” (2 Împăraţi 
2:10). Următorul verset ne dezvăluie că, în timp ce ei 
călătoreau mai departe discutând, „... iată că un car de 
foc şi nişte cai de foc i-au despărţit unul de altul şi Ilie 
a fost ridicat la cer într-un vârtej de vânt” (2 Împăraţi 

Unicitatea 
înălţării Sale

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din 
cer, adică Fiul omului, care este în cer (Ioan 3:13).

MIERCURI, 22 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Sunt aşezat cu Cristos în locurile cereşti, mult 
deasupra oricărei puteri, sau domnii şi deasupra 
oricărui nume care poate fi numit – nu doar în această 
lume, ci şi în cea care va veni! Cristos trăieşte şi 
domneşte plin de slavă pe pământ prin mine. Aleluia!

Exod 1-2
Matei 15:1-28

Faptele Apostolilor 1:9; Efeseni 2:5-6

2:11). Din nou, aici nu este vorba despre o „înălţare.” 
În timpul răpirii Bisericii de exemplu, noi nu ne 

vom „înălţa” la cer, ci vom fi „răpiţi” sau „ridicaţi” la cer. 
A te înălţa înseamnă a levita la cer: a merge în cer prin 
propria putere sau abilitate. Doar Isus a făcut aceasta. 
În Faptele Apostolilor 1:9, în timp ce discuta cu ucenicii 
Săi, „...El S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din 
ochii lor.” Cuvântul „înălţat” folosit aici este traducerea 
cuvântului grecesc „epairo,” care înseamnă a te înălţa 
pe tine însuţi. Isus a declanşat puterea care era în El şi 
a levitat de pe pământ până la cer, prin Sine Însuşi, nu 
printr-o forţă exterioară. Nimeni nu a mai făcut aceasta 
vreodată. Slavă Numelui Său pentru totdeauna!

Iov 15-16
Faptele Apostolilor 11:4-14
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Fiind creştini, Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, 
însă nu mulţi cunosc modul în care putem 

declanşa puterea Lui în favoarea noastră. Una dintre 
modalităţile de a activa această putere este prin laudă! 
De-a lungul Scripturii găsim multe consemnări despre 
modul uimitor în care Dumnezeu Şi-a salvat poporul de la 
distrugere iminentă şi din circumstanţe nefavorabile atunci 
când oamenii Săi au activat puterea Sa prin laudă.

Un exemplu bun este acela pe care l-am citit în 
versetul tematic. Trei naţiuni – Amon, Moab şi locuitorii 
muntelui Seir – s-au unit împotriva regatului lui Iuda 
şi s-au pregătit de atac. Însă regele Iosafat era un rege 
înţelept. El a adunat tot poporul din Iuda într-un loc 
pentru a căuta faţa Domnului cu post şi rugăciune. 
Atunci când s-au rugat, Dumnezeu le-a arătat care era 
locul în care tăbărâse armata duşmană şi le-a dat o 
strategie ca să-i înfrângă.

2 Cronici 20:22 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 Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au 
fost bătuţi.” Atunci când te confrunţi cu situaţii limită, 
urmează exemplul lui Iosafat, „pune cântăreţii în faţa 
oştirii” şi vei avea acelaşi rezultat. Nu aştepta să simţi că 
vrei să cânţi ca să compui o melodie în inima ta şi să Îi 
cânţi laude Domnului. Indiferent dacă simţi sau nu, dacă 

Activarea 
puterii Sale prin 

închinare

Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, 
îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, 

Îl lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi-L pe Domnul, 
căci îndurarea Lui ţine în veac” (2 Cronici 20:21).

JOI, 23 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Domnul meu, mă bucur în Tine, pentru că Tu 
eşti singurul Dumnezeu adevărat! Eşti Atotştiutor, 
binecuvântat şi singurul Atotputernic! Eşti Regele 
regilor şi Domnul domnilor! Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai făcut viaţa frumoasă şi pentru că mă încununezi 
cu victorie în fiecare zi. Amin.

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

Evrei 2:12; Evrei 13:15

eşti vesel sau nu, laudă-L la fel de mult.
Pavel şi Sila au experimentat o izbăvire 

supranaturală din închisoare pentru că I-au oferit 
Domnului acest tip neobişnuit de laudă. Ei fuseseră 
torturaţi şi închişi într-o închisoare romană de maximă 
securitate pentru predicarea Evangheliei. Însă la 
miezul nopţii, Pavel şi Sila s-au rugat şi I-au cântat 
laude Domnului. În timp ce făceau acest lucru, puterea 
lui Dumnezeu a fost activată şi au fost eliberaţi în 
mod supranatural (Faptele Apostolilor 16:25-26). 
Acest eveniment miraculos a condus la mântuirea 
supraveghetorului închisorii şi a întregii sale familii.

Poate te confrunţi chiar astăzi cu o situaţie dificilă 
pentru care te-ai rugat şi ai declarat că totul lucrează 
spre binele tău, însă cu toate acestea, nu pare să se fi 
schimbat nimic. Nu renunţa! Este momentul să Îi aduci 
laude şi mulţumiri lui Dumnezeu şi, pe măsură ce vei 
face aceasta, puterea Sa va acţiona în favoarea ta şi vei 
avea parte de un mare miracol.

Iov 17
Faptele Apostolilor 11:15-30
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Responsabilitatea ta principală în lume, 
în calitate de creştin, este să stabileşti 

neprihănirea lui Dumnezeu aici pe pământ; acesta este 
motivul pentru care El nu te-a luat la cer imediat după 
ce ţi-ai dat inima lui Cristos. Prin tine, El doreşte să nască 
mai multe biserici şi misiuni în localitatea ta, în ţara ta şi 
în naţiunile lumii. Tu eşti partenerul Său în câştigarea de 
suflete şi în maturizarea lor spirituală. El ţi-a încredinţat 
ţie slujba împăcării păcătoşilor cu neprihănirea (2 
Corinteni 5:18).

Există o adâncime în Dumnezeu pe care nu o vei 
cunoaşte niciodată decât asumându-ţi responsabilitatea 
de câştigător de suflete. Există o putere în Împărăţia 
lui Dumnezeu care nu va fi eliberată în sistemul tău 
decât atunci când vei începe să împărtăşeşti cu alţii 
Evanghelia. Atunci când vei deveni un câştigător de 
suflete, vei funcţiona într-o înţelepciune extraordinară, 
aşa încât nimeni nu îţi va putea rezista. Câştigarea de 
suflete şi formarea lor ca ucenici reprezintă ceea ce 
te-a chemat El să faci; de fapt, aceasta este chemarea 
fiecărui credincios.

Unii creştini spun astfel: „Nu ştiu dacă sunt 
chemat de Dumnezeu în lucrare”; nu ai nevoie de nici 
o altă „chemare”! Ai fost chemat în lucrare atunci când 
Isus a zis: „... Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Poate spui: 

Chemat să câştigi 
suflete

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care 
ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos, şi ne-a încredinţat 

slujba împăcării (2 Corinteni 5:18).

VINERI, 24 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, scumpe Tată, pentru că ungerea 
Ta de peste mine este eficientă în câştigarea sufletelor. 
Evanghelia are impact asupra vieţii multora prin mine 
şi astăzi, pe măsură ce o proclam cu puterea Duhului şi 
cu înţelepciunea căreia nici un om nu îi poate rezista, 
în Numele lui Isus. Amin.

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

2 Corinteni 5:18; Proverbe 11:30; Daniel 12:3

„O, dar am crezut că li se adresa lui Petru, Iacov, Ioan şi 
celorlalţi ucenici”; nu, El vorbea cu tine şi cu mine.

Atunci când îţi dedici viaţa câştigării sufletelor 
pentru Cristos, prezenţa lui Dumnezeu se manifestă în 
tine şi prin tine într-un mod special – mult mai mult 
decât îţi poţi închipui vreodată.

Nu aştepta un alt semn sau mesaj din ceruri. 
Dumnezeu te-a trimis şi te-a uns deja ca să predici 
Evanghelia: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la 
marginile pământului” (Faptele Apostolilor 1:8).

Iov 18-19
Faptele Apostolilor 12:1-10
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Cu câţiva ani în urmă, Domnul mi-a spus ceva 
care a devenit pentru mine unul dintre cele 

mai mari adevăruri pe care mi le-a revelat. El mi-a spus: 
„Eu creez destine!” Şi în timp ce meditam la ceea ce a 
vrut să spună, Domnul a continuat să-mi explice: „Eu 
am un destin pentru fiecare om, dar nu sunt limitat de 
acel destin. Chiar dacă tot Eu am creat acel destin, Îmi 
rezerv dreptul şi abilitatea de a crea alt destin pentru 
acelaşi om.” Acest lucru este extraordinar; îţi copleşeşte 
mintea!

Aceasta înseamnă că nu există nici o limită în 
ce priveşte ceea ce poţi tu să fii! Tatăl tău ceresc are 
abilitatea, autoritatea şi dreptul de a-ţi schimba 
destinul; El poate crea un destin nou şi un viitor nou 
pentru tine instantaneu. Poate că are deja un viitor şi 
un destin pentru tine care este măreţ şi minunat, însă, 
în suveranitatea şi în harul Lui, El poate alege să îţi dea 
un destin şi mai mare. Există o diferenţă între a schimba 
cursul vieţii cuiva şi a-i da acelei persoane un destin cu 
totul nou.

Acesta este unul dintre motivele pentru care nu ai 
nevoie să invidiezi pe nimeni, nici să te implici în vreun 
fel de competiţie; nimeni nu îţi poate lua locul. Dacă ai 
avea încredere în Cel care creează destine noi, atunci 

El creează 
destine noi

După cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor 
neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui 

Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi

(Romani 4:17).

SÂMBĂTĂ, 25 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul nelimitat 
de care mă bucur în Tine. Trăiesc într-un loc de odihnă, 
ştiind că Cel care trăieşte în mine este mai mare decât 
toate problemele acestei vieţi. Mă bucur pentru că 
toate lucrurile lucrează împreună pentru binele meu, 
spre slava Numelui Tău Sfânt. Amin!

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

Ieremia 32:17

nu ai fi perturbat de faptul că altcineva încearcă să „îţi 
ia locul.” Dumnezeu poate crea un loc nou doar pentru 
tine. Nu există dezavantaj pentru tine ca şi copil al lui 
Dumnezeu. Romani 8:28 spune astfel: „... 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.”

 Fii plin de încredere, ştiind că Tatăl tău ceresc 
poate întoarce orice situaţie în favoarea ta. El este 
Dumnezeu, Cel care învie morţii şi care cheamă lucrurile 
care nu sunt ca şi cum ar fi (Romani 4:17). Chiar dacă 
ai făcut nişte greşeli şi eşti tras la răspundere pentru 
lucrurile care nu au mers cum trebuie, ai încredere în 
Cel care creează destine noi! El va schimba lucrurile şi îţi 
va da un nou început!

Iov 20-21
Faptele Apostolilor 12:11-19
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În Matei 12:33-35, Domnul Isus a folosit alegoria 
unui copac pentru a ne învăţa că ceea ce contează 

cu adevărat este caracterul unui om, adică ceea ce este 
în duhul său. El a spus: „Ori faceţi pomul bun şi rodul lui 
bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se 
cunoaşte după rodul lui. Pui de năpârci, cum aţi putea 
voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci 
din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate 
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău 
scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.”

Caracterul duhului tău este caracterul vieţii tale. 
Acesta este motivul pentru care orice schimbare pe care 
vrei să o vezi în exterior trebuie să fie iniţiată din duhul 
tău; trebuie să lucrezi dinăuntru spre afară. La cumpăna 
dintre ani, mulţi îşi propun „rezoluţii pentru noul an,” 
promiţându-şi că vor începe să facă anumite lucruri 
bune sau că vor renunţa la anumite obiceiuri negative. 
Scopul unora este creşterea spirituală; vor să fie mai 
organizaţi, să îşi concentreze atenţia mai mult asupra 
rugăciunii şi studierii Cuvântului cu consecvenţă şi cu 
seriozitate. Alţii doresc să îşi îmbunătăţească cariera, 
educaţia sau stilul de viaţă.

Totuşi, mulţi ajung să fie frustraţi pe parcurs, 
pentru că după doar trei luni din noul an se găsesc din 
nou în acelaşi punct în care obişnuiau să fie, nereuşind să 
facă vreo schimbare majoră care să dureze. Motivul este 
foarte simplu: au încercat să lucreze dinafară, în loc să 

Trăieşte 
dinăuntru spre 

afară

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

DUMINICĂ, 26 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă încarci 
zilnic cu beneficii spirituale şi pentru că îmi dai favoare 
în viaţă. Sunt înnoit, revigorat şi poziţionat pentru viaţa 
glorioasă prin Cuvânt şi prin puterea Duhului Tău care 
acţionează în mine şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 10-12
Matei 18:15-35

Proverbe 4:20-22; Matei 12:35

producă schimbarea dinăuntru spre exterior. Lucrurile 
care se întâmplă în viaţa ta vin din duhul tău, nu din 
jurul tău. Omul este duh, de aceea este important să 
înveţi să trăieşti din duhul tău şi să produci lucruri bune 
din visteria bună a inimii tale.

Succesul real vine din duhul uman. Până când 
duhul tău nu este determinat să meargă în direcţia 
Cuvântului şi a Duhului lui Dumnezeu, nu poţi progresa 
cu adevărat. 2 Corinteni 4:7 spune astfel: „Comoara 
aceasta o purtăm însă în nişte vase de lut...”; duhul 
tău este un rezervor de lucruri bune. De aceea, fii foarte 
atent la cultivarea duhului tău prin a învăţa şi a medita 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când îi permiţi 
Cuvântului să locuiască din belşug în tine, vei produce 
sănătate divină, bunăstare, victorie şi promovare din 
interiorul tău.

Iov 22-23
Faptele Apostolilor 12:20-25
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Toate şcolile şi facultăţile din lume nu asigură 
decât cunoştinţa relevantă dezvoltării 

intelectuale care, în cel mai fericit caz, te poate face un 
uriaş al minţii. Pe de altă parte, sunt mulţi oameni care, 
printr-o formă sau alta de antrenament fizic, au reuşit 
să îşi dezvolte trupul din punct de vedere fizic ca să fie în 
formă şi să îşi îmbunătăţească nivelul general de fitness. 
Însă nu există multe şcoli în care să se înveţe despre 
dezvoltarea duhului uman. Însă acesta din urmă este 
cel mai important; trebuie să dai întâietate dezvoltării 
duhului tău, pentru că acela eşti tu cu adevărat.

În 1 Tesaloniceni 5:23, apostolul Pavel, prin 
Duhul, a scris o rugăciune foarte frumoasă pentru sfinţi, 
spunând: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe deplin; 
şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie 
păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru 
Isus Cristos.” Observaţi ordinea: duhul mai întâi, apoi 
sufletul şi abia la sfârşit trupul. Din nefericire, mulţi sunt 
preocupaţi doar de ceea ce se petrece în trupul lor, sau 
de modul în care funcţionează mintea lor, pierzând din 
vedere elementul cel mai important - duhul.

Duhul tău este locul de unde emană „aspectele 
vieţii” – bunăstare, sănătate, binecuvântări, victorie 
şi bucurie. Este bine să ne instruim mintea pentru a 
deveni un gigant intelectual; la fel, antrenamentul fizic 

Dezvoltă-ţi 
duhul

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe 
când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât 

ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare
(1 Timotei 4:8).

LUNI, 27 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău pe 
care îl primesc în fiecare zi şi care îmi zideşte duhul şi 
mă transformă din slavă în slavă. Eu trăiesc în sănătate, 
pace şi bunăstare şi acţionez cu înţelepciune în toate 
situaţiile, pentru că meditez mereu asupra Cuvântului 
Tău. Astfel sunt programat pentru viaţa extraordinară 
de domnie, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 13-14
Matei 19:1-15

1 Timotei 4:8; Iosua 1:8; Ioan 7:38

pentru a obţine putere, agilitate şi rezistenţă este ceva 
lăudabil, însă nu dezvoltă decât trupul şi simţurile. 
Antrenarea duhului, pe de altă parte, este folositoare în 
orice privinţă, întrucât are făgăduinţa vieţii de acum şi a 
celei viitoare (1 Timotei 4:8).

Antrenează-ţi duhul cu consecvenţă prin 
studierea Cuvântului şi meditare asupra lui, prin 
post şi prin rugăciune – în special rugăciunea în alte 
limbi. Alte exerciţii spirituale care energizează duhul 
tău includ părtăşia cu alţi credincioşi, câştigarea de 
suflete, îndeplinirea rapidă a instrucţiunilor spirituale şi 
acţionarea promptă pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Iov 24-25
Faptele Apostolilor 13:1-12
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Cineva a întrebat odată: „Nu a spus Isus din nou 
şi din nou că Dumnezeu este Tatăl Său şi că El 

(Isus) nu este Dumnezeu; cum se face că mulţi creştini 
încă Îl mai numesc pe Isus Dumnezeu?” Ei bine, Isus nu a 
zis niciodată că nu este Dumnezeu, dar a zis într-adevăr 
că are un Tată! El a vorbit despre Tatăl Său ceresc. În 
Ioan 16:10 de exemplu, El a zis: „... Mă duc la Tatăl...” 
De asemenea, în Ioan 14:28 El a zis, „... dacă M-aţi iubi, 
v-aţi fi bucurat că v-am zis: Mă duc la Tatăl...” Însă 
este foarte important să înţelegem misterul şi unitatea 
Trinităţii: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Biblia spune că „La început era Cuvântul, şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu” 
(Ioan 1:1). Isus Însuşi este Dumnezeu. Plinătatea 
Dumnezeirii locuieşte în El (Coloseni 2:9); El este 
întruparea completă a Dumnezeirii. Atunci când Filip L-a 
rugat şi I-a zis: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl” (Ioan14:8), 
răspunsul Său a fost fără echivoc: „Oricine M-a văzut pe 
Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9).

 Isus este expresia exterioară, întipărirea Fiinţei 
sau imaginea Dumnezeului nevăzut (Evrei 1:3). Duhul 
Sfânt este Cel care pleacă de la Tatăl; El este Cel care 
îndeplineşte, dă naştere sau creează lucrările lui 
Dumnezeu, pe care le face în Numele lui Isus. Dacă L-ai 
vedea pe Dumnezeu Tatăl, El ar apărea ca Isus. Dacă 

Unitatea 
Trinităţii

Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei... „Cel ce a 
fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, 

a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă” 

(1 Timotei 3:16).

MARȚI, 28 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Doamne Isuse, mă închin Ţie, pentru că în Tine 
locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii – totalitatea 
puterilor şi atributelor perfecţiunii dumnezeieşti. Tu 
eşti Rege etern, plin de har, iubitor şi bun! Te iubesc din 
toată inima! Binecuvântat să fie numele Tău în veci!

Exod 15
Matei 19:16-20:16

Apocalipsa 1:8; Ioan 1:1-3

L-ai vedea pe Duhul Sfânt, El ar apărea ca Isus. Adu-ţi 
aminte, în Ioan 14:16, Isus a numit Duhul Sfânt „Allos 
Parakletos” (Greceşte), ceea ce înseamnă „Altul de 
aceeaşi natură”; „Altul care este exact la fel ca Mine.” 
Mai mult, în cartea Apocalipsa ni se arată că Isus nu are 
un alt tron, ci stă pe tronul mare şi alb al lui Dumnezeu 
Tatăl (Apocalipsa 22:1). Motivul este acela că Isus este 
Cuvântul Tatălui întrupat. Nu poţi separa un om de 
cuvântul său; un om şi cuvântul său sunt una, pentru că 
tot din om vine cuvântul său. Tot aşa, nu Îl putem separa 
pe Dumnezeu de Cuvântul Său şi de aceea a zis Isus: „Eu 
şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30), subliniind unitatea 
Dumnezeirii. Este un mister pentru mintea obişnuită, 
însă este ceva foarte clar prin înţelegerea spirituală.

Iov 26-27
Faptele Apostolilor 13:13-25
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Lui David îi era familiară lucrarea preoţească 
din Vechiul Testament. Fiind şi un profet 

al lui Dumnezeu, el a avut parte de o revelaţie a noii 
dispensaţii care trebuia să urmeze morţii şi învierii 
lui Isus Cristos. În versetul din deschidere, el a vorbit 
profetic şi a asemuit jertfa de seară cu ridicarea mâinilor 
în închinare.

Atunci când mâinile tale sunt ridicate în închinare, 
tu declari că ai acceptat judecata Mielului lui Dumnezeu 
– Isus Cristos – pentru păcatele tale şi te supui Lui! 
Tu afirmi că legea Duhului de viaţă în Cristos Isus te-a 
eliberat de legea păcatului şi a morţii (Romani 8:2). 
Atunci când mâinile tale sunt ridicate, acela este 
momentul să Îl adori pe Domnul şi să aduci jertfe de 
bucurie care izvorăsc dintr-o inimă plină de dragoste şi 
mulţumire. Nu este momentul să cerşeşti şi să strigi de 
durere sau de amărăciune.

Ori de câte ori eşti într-o congregaţie şi slujitorul 
spune „Ridicaţi-vă mâinile în închinare înaintea 
Domnului,” scapă de oboseală şi nu îţi lăsa mâinile jos 
prea repede. Ţine-le ridicate, ştiind că îţi împlineşti 
lucrarea preoţească înaintea Domnului. Moise a 
descoperit ceva foarte puternic în legătură cu aceasta 
atunci când copiii lui Israel luptau împotriva lui Amalec. 
Cu acea ocazie, Aaron şi Hur au observat că ori de câte ori 
Moise îşi ridica mâinile, Israel era biruitor. Însă imediat 

Ridicarea 
mâinilor 

noastre...

Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca 
jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele

(Psalmul 141:2).

MIERCURI, 29 IANUARIE

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Tată ceresc plin de har, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dat tot ce mi-aş putea dori pentru a avea o 
viaţă extraordinară de slavă, frumuseţe, neprihănire 
şi domnie; pentru aceasta Te laud din toată inima, cu 
mâinile ridicate în onoarea Maiestăţii Tale, în Numele 
lui Isus. Amin.

Exod 16-17
Matei 20:17-34

Psalmul 63:4; Psalmul 134:1-2

ce mâinile sale coborau, Israel începea să piardă. Atunci 
amândoi bărbaţii au luat o piatră şi au pus-o sub Moise, 
ca să poată sta jos, şi i-au susţinut mâinile. Atâta timp 
cât mâinile lui Moise au rămas ridicate, Israel a biruit 
(Exod 17:9-14). Există victorie în ridicarea mâinilor tale.

Şi Pavel a înţeles importanţa ridicării mâinilor în 
închinare atunci când a zis prin Duhul: „Vreau dar ca 
bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer 
mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli” (1 Timotei 
2:8). Dacă ai experimentat provocări sau dificultăţi 
în viaţa ta care par să nu se mai rezolve, poate că nu 
ai aplicat acest principiu încă. Atunci când te rogi cu 
mâinile ridicate, este un semnal de victorie în domeniul 
duhului; vei birui peste acea situaţie şi vei domni!

Iov 28-29
Faptele Apostolilor 13:26-41
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Mântuirea este numai în Numele lui Isus. 
Unele religii ale lumii susţin că atunci 

când faptele tale bune sunt mai multe decât faptele 
tale rele, eşti acceptat de Dumnezeu, însă nu acesta 
este adevărul. Faptele bune nu vor mântui niciodată 
nici un om. Asemenea convingeri eronate se numără 
printre motivele pentru care trebuie să ajungem până 
la marginile pământului, predicându-le Evanghelia 
tuturor oamenilor, prin orice platformă. Efeseni 2:8-9 
spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 
aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Religiile lumii pot promite viaţă după moarte, 
pace şi aşa mai departe, dar sunt promisiuni false, 
pentru că nu pot da ceea ce nu au. Doar Isus Cristos 
are viaţă şi imortalitate pentru toţi cei care cred în El (2 
Timotei 1:10). Doar El a murit şi a plătit preţul pentru 
păcatul omului şi astfel are dreptul de a da viaţă veşnică. 
În Ioan 10:10, El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s-o aibă din belşug.”

Evanghelia lui Dumnezeu este singura putere de 
mântuire (Romani 1:16). De aceea este important să 
vesteşti Evanghelia cu pasiunea şi urgenţa cuvenite. 
Domnul Isus, în Matei 7:13-14, subliniază motivul 
pentru care trebuie să rămânem plini de zel în ce 
priveşte Evanghelia: „... Intraţi pe poarta cea strâmtă. 
Căci largă este poarta, lată este calea care duce la 

Trebuie să 
acţionăm acum!

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

mântuiţi (Faptele Apostolilor 4:12).

JOI, 30 IANUARIE

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Cuvântul Tău de mântuire este 
ca un foc în oasele mele pe care îl propovăduiesc 
pretutindeni, aducând oameni din întuneric la lumina 
Ta glorioasă, ca să fie părtaşi ai moştenirii sfinţilor în 
lumină, în Numele lui Isus. Amin.

Exod 18-19
Matei 21:1-32

Ieremia 20:9; 2 Timotei 4:2; 2 Petru 3:9

pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă 
este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi 
puţini sunt cei ce o află.”

În ziua de azi, mulţi încă sunt în întuneric şi 
merg în direcţia greşită; pe acea cale lată care duce la 
pierzare. Acesta este motivul pentru care Domnul ne-a 
trimis să ducem mesajul mântuirii până la marginile 
pământului. Trebuie să ne grăbim să atingem naţiunile 
lumii cu Evanghelia; este responsabilitatea noastră! 
Trebuie să predicăm Evanghelia şi trebuie să acţionăm 
acum; aceasta este urgenţa; aceasta este chemarea.

Iov 30-31
Faptele Apostolilor 13:42-52
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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 IANUARIE

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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MĂRTURII

Parteneriatul meu m-a salvat!

„Sunt un partener înflăcărat al Rapsodiei Realităţilor şi mărturisesc că 
parteneriatul meu ne-a salvat pe mine şi familia mea de multe necazuri. 
Am fost izbăvit de moarte la câteva minute după ce am distribuit copii 
gratuite ale devoţionalului. Am fost implicat într-un accident de maşină 
deosebit de grav, dar am ieşit nevătămat din maşina mea distrusă. 
Aceasta este cu adevărat o mărturie a harului. Slăvit să fie Domnul!”   ̶  
Enoma F., Italia

Un devoţional pentru oricine!

„Rapsodia Realităţilor a devenit pâinea mea zilnică; m-a zidit atât de mult, 
încât nu pot concepe să încep o zi fără ea. Trece dincolo de denominaţiuni 
şi se adresează fiecărui creştin, pentru că este fundamentată pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Vă mulţumesc, Pastor Chris şi Pastor Anita pentru că 
explicaţi Cuvântul lui Dumnezeu pe înţelesul meu.”  ̶  David S., Zimbabwe

O experienţă minunată cu Rapsodia Realităţilor!

„Cândva în Octombrie, fratele meu mai mic a adus acasă un exemplar al 
Rapsodiei Realităţilor şi ne-a spus că profesorul său i l-a dat. Din curiozitate 
m-am hotărât să citesc puţin şi să aflu ce cuprindea revista. De atunci viaţa 
mea nu a mai fost aceeaşi. Acum caut ediţii mai vechi pentru a prinde 
din urmă revelaţiile care au fost împărtăşite. Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru această experienţă minunată.”  ̶  Ebong T., NigeriaM

Ă
R

T
U

R
I

I



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   


