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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2013 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Isus Cristos este descris ca fiind „chipul 
Dumnezeului cel nevăzut” (Coloseni 1:15). În 

acest pasaj, cuvântul „chip” provine din traducerea 
termenului grecesc „eikon,” care mai înseamnă şi 
„icoană.” Aşadar, Isus este icoana lui Dumnezeu. 
În calitate de făptură nouă în Cristos Isus, tu eşti 
ambasadorul Lui (2 Corinteni 5:20), reprezentantul 
şi reprezentarea lui Cristos. Adam a fost o icoană 
preînchipuitoare a Celui ce avea să vină (Romani 5:14), 
însă acum tu eşti icoana Lui. 

Isus a spus în Ioan 14:9: „Cine M-a văzut pe 
Mine L-a văzut pe Tatăl...” Apoi, în Coloseni 2:9 citim: 
„în El locuieşte trupeşte toată Dumnezeirea.” El a 
fost reprezentarea lui Dumnezeu în această lume — 
Dumnezeu în trup omenesc.

Aceeaşi slavă a fost transferată asupra noastră 
în Cristos Isus. Biblia spune: „Cum este El aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta...” (1 Ioan 4:17). Noi suntem o 
redare fidelă a imaginii Sale; noi nu doar intenţionăm 
să fim ca El, ci, conform Scripturii, suntem deja ca El. 
Trebuie să conştientizăm acest lucru. 

Noi purtăm chipul celui de al doilea şi ultimul 
Adam – Isus Cristos, Domnul din ceruri (1 Corinteni 
15:47). Noi suntem părtaşi ai naturii Sale (2 Petru 1:4), 
primele roade ale făpturilor Lui (Iacov 1:18) şi parteneri 

Tu eşti 
reprezentarea Lui

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel 
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca 

să avem deplină încredere în ziua judecăţii 
(1 Ioan 4:17).

Vineri, 1 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Doamne, sunt atât de recunoscător că sunt 
reprezentarea lui Cristos. Prin El domnesc în viaţă şi 
moştenesc întreaga lume! Îngerii lucrează în favoarea 
mea; şi trăiesc în sănătate, biruinţă şi belşug. Cuvântul 
acţionează cu putere în mine şi astăzi şi tot ceea ce văd 
este slava lui Dumnezeu! Aleluia!

Numeri 7-8
Marcu 9:14-32

2 Corinteni 5:20; Evrei 1:1-3

din aceeaşi clasă cu Dumnezeu (1 Ioan 1:3). După 
cum Isus este oglindirea slavei şi întipărirea Fiinţei lui 
Dumnezeu (Evrei 1:3), la fel suntem şi noi reprezentarea 
Cristosului înviat şi victorios. 

Gândeşte-te la acest lucru în mod asemănător 
operării unui computer; când accesezi o pictogramă, cu 
un simplu clic activezi programul reprezentat de ea. Tot 
astfel, în calitate de chip al lui Cristos, tu ai drept scop 
să demonstrezi personalitatea Domnului nostru Isus! 
Prin simpla ta atingere, toate binecuvântările în Cristos 
trebuie să se manifeste. Tu eşti un adevărat pachet de 
binecuvântări pentru mediul tău de influenţă. 

Exod 10
Matei 19:1-12
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În Coloseni 1:12, Biblia spune: „mulţumindu-I 
Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de 

moştenirea sfinţilor în lumină.” Favoarea lui Dumnezeu 
de peste viaţa ta te-a calificat să fii părtaş al moştenirii 
sfinţilor în lumină. Te-a desemnat să fii cap şi nu coadă. 
Ai fost ales de Dumnezeu pentru măreţie, ca prin harul 
Lui să domneşti în viaţă (Romani 5:17) şi să fii deasupra 
tuturor situaţiilor. Psalmul 5:12 revelează atitudinea 
plină de har a lui Dumnezeu faţă de tine: „Căci Tu îl 
binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori 
cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.”

Dumnezeu vrea să fii conştient de factorul numit 
favoare. El vrea să ştii că fiind fiu al lui Avraam, favoarea 
divină acţionează în viaţa ta douăzeci şi patru de ore pe 
zi! Această favoare te clasează în frunte, te poziţionează 
pe traiectoria vieţii glorioase pregătite de Dumnezeu, 
la fel ca în cazul lui Avraam, Isaac şi Iacov. Isaac a 
însămânţat în vreme de foamete şi a strâns rod însutit 
în acel an (Geneza 26:12-13) – pentru că favoarea lui 
Dumnezeu era peste viaţa sa. 

Citeşte despre Avraam; Biblia spune că după ce 
a condus acţiunea militară de înfrângere a vrăjmaşilor 
Sodomei, el a refuzat să accepte vreo recompensă de la 
împăratul acesteia. În Geneza 14:23, Avraam a spus: „şi 
jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar 
un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca 

Factorul numit 
„Favoare”

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna 
vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos... 

(Deuteronom 28:13). 

Sâmbătă, 2 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt însoţit de favoarea lui Dumnezeu şi sunt 
poziţionat prin har pentru o viaţă de pace şi de 
abundenţă deplină! Sunt binecuvântatul lui Dumnezeu! 
El m-a înconjurat cu favoarea Lui ca şi cu un scut! 

Numeri 9-10
Marcu 9:33-50

Psalmul 102:13; Ieremia 17:7-8

să nu zici: «L-am îmbogăţit pe Avram.» Nimic pentru 
mine!” Avraam a înţeles că împăratul Sodomei nu îi 
putea da nimic care să se compare cu avantajul pe care 
Dumnezeu deja i-l dăduse; El avea o relaţie de preţ cu 
Dumnezeu. 

Aminteşte-ţi că tu eşti sămânţa lui Avraam; 
prin urmare, în ciuda crizei economice mondiale, a 
declinului şi a recesiunii, faptul că tu eşti un copil al 
harului te propulsează într-o poziţie fruntaşă. Tu nu poţi 
fi niciodată dezavantajat. Biblia spune: „Când oamenii 
sunt doborâţi, atunci vei spune: Va fi înălţare şi El îl va 
salva pe cel umil” (Iov 22:29, versiunea Fidela). Tu ai 
avantajul harului; este puterea promovării care face ca 
viaţa ta să urce din slavă în slavă. 

Exod 11
Matei 19:13-22
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Apostolul Ioan ne spune că voia lui Dumnezeu 
cu privire la copiii Lui este ca ei să fie prosperi. 

El spune: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca 
tu să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul 
tău” (3 Ioan 1:2, Versiunea Fidela). Nu este de mirare că 
Isus a venit ca să le predice Evanghelia celor săraci (Luca 
4:18). El ştia că dacă aceştia primesc Evanghelia, vor fi 
catapultaţi din sărăcie în viaţă din belşug (Ioan 10:10). 

Când Dumnezeu Se raportează la noi, El vrea să 
ne aducă la nivelul Lui (2 Petru 1:4). Când Dumnezeu 
întâlneşte un om sărac, intenţia Lui este, întotdeauna, 
să-l facă bogat; El a făcut acest lucru în fiecare generaţie 
de oameni, fiind specialist în transformarea cerşetorilor 
în prinţi: „El îl ridică din pulbere pe cel sărac, îl ridică din 
gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei 
mari...” (1 Samuel 2:8). Ce lucrare minunată!

Mai mult decât atât, Biblia spune în Isaia 48:17: 
„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui 
Israel: «Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de 
folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi».” 
Dumnezeu spune în acest pasaj biblic că El este cea mai 
competentă Persoană care te poate învăţa ceea ce îţi este 
de folos, adică ceea ce te ajută cu adevărat să propăşeşti. El 
continuă: „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci 
pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile 
mării” (Isaia 48:18). 

Lui Dumnezeu 
Îi pasă de 

bunăstarea ta

Strigă din nou şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Cetăţile 
Mele vor avea iarăşi belşug de bunătăţi, Domnul va mângâia 

iarăşi Sionul, va alege iarăşi Ierusalimul»” (Zaharia 1:17).

Duminică, 3 Martie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

11

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău care este o candelă pentru picioarele mele şi o 
lumină pe cărarea mea, care merge mereu crescând 
până la miezul zilei. Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi 
principiile abundenţei şi mă ajuţi să prosper prin 
cunoaşterea Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 11-13
Marcu 10:1-31

2 Corinteni 9:8; 2 Corinteni 8:9

Cuvântul „pace” derivă în acest text din 
traducerea termenului ebraic shalom, care înseamnă 
„pacea prosperităţii şi a stării de bine” (starea unui bine 
deplin).” Domnul spune aici că dacă Îl laşi să te înveţe şi 
dacă asculţi de El, atunci bunăstarea ta va fi ca un râu 
care nu seacă niciodată. Atunci vei spune ca psalmistul: 
„Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic” 
(Psalm 23:1).

De ce ar fi Domnul interesat de bunăstarea 
noastră? Răspunsul se găseşte în versetul nostru 
tematic; Domnul a spus: „Cetăţile Mele vor avea iarăşi 
belşug de bunătăţi...” (Zaharia 1:17). Dumnezeu ne-a 
dat putere de a câştiga bogăţii (Deuteronom 8:17-18), 
pentru ca prin noi, în calitate de reprezentanţi ai Lui pe 
pământ, să poată atinge întreaga lume cu Evanghelia Sa. 

Exod 12
Matei 19:23-30



12

Am luat hotărârea fermă cu mult timp în urmă 
să devin un specialist în Cuvântul lui Dumnezeu 

şi te încurajez să faci acelaşi lucru. Indiferent în ce alt 
domeniu eşti expert, asigură-te că te specializezi în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Fixează-ţi scopul de a-L cunoaşte 
pe Domnul prin studiu atent şi sârguincios al Scripturilor. 
Cuvântul Lui să locuiască în tine din belşug, în toată 
înţelepciunea (Coloseni 3:16). Memorează şi citează 
pasaje din Scriptură în mod consecvent. Când viaţa ta este 
reglementată în asemenea mod de Cuvânt, Dumnezeu 
spune: „atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei 
avea mult succes” (Iosua 1:8, versiunea Fidela). 

Nu este de mirare că suntem îndemnaţi în 
2 Timotei 2:15 să studiem Cuvântul: „Caută să te 
înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, 
ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care 
împarte drept Cuvântul adevărului.” Aceasta înseamnă 
să fii „specialist în Cuvânt”; o persoană care studiază ca 
să cunoască şi să împlinească drept Cuvântul Adevărului. 

Biblia este cea mai importantă carte din lume, 
deoarece conţine revelaţii cu privire la natura, planul şi 
caracterul lui Dumnezeu. Este manualul lui Dumnezeu 
pentru o viaţă glorioasă şi merită o atenţie nedivizată. 

Fii specialist 
în Cuvântul lui 

Dumnezeu

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura 
ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot 

ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate 
lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune 

(Iosua 1:8).

Luni, 4 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru că îmi 
descoperi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a mă inspira, 
energiza şi programa pentru viaţa glorioasă în Cristos. 
Şi astăzi păşesc înainte binecuvântat, pe măsură ce 
acţionez pe baza Cuvântului, excelând în tot ceea ce 
fac, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 14-15
Marcu 10:32-52

Isaia 55:10-11; 2 Timotei 3:15-16

Timpul tău de studiu biblic nu ar trebui împărţit cu nici 
o altă activitate, deoarece este foarte important. Când 
studiezi Biblia, fă-o într-un mod meditativ, iar Duhul 
Sfânt va ilumina duhul tău cu revelaţii nemaipomenite. 

Observă faptul că în 2 Timotei 2:15, Pavel l-a 
sfătuit pe Timotei mai degrabă să studieze decât să 
„citească.” Studierea Bibliei ar trebui să fie o preocupare 
consecventă, sub auspiciile Duhului Sfânt. Mai presus de 
toate, meditează la Cuvânt în timp ce studiezi şi lasă-l să 
pătrundă în duhul tău, apoi proclamă-l cu glas tare până 
când câştigă autoritate asupra minţii tale. Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău şi în gura ta va produce ceea 
ce afirmă. Iată ce ai nevoie pentru a împlini tot ce 
doreşte Dumnezeu pentru tine. Astfel vei experimenta 
transformarea divină care va face din tine o minune în 
mediul tău de influenţă.

Exod 13
Matei 20:1-16
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În procesul de instruire a ucenicilor Săi, Domnul 
Isus le-a dat un format de rugăciune: „Iată, 

dar, cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru care eşti 
în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia 
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.»” El 
i-a învăţat să se roage cu aşteptarea că Împărăţia lui 
Dumnezeu va veni, deoarece la vremea aceea El nu 
fusese încă crucificat, iar lumea era dominată de o altă 
împărăţie, a întunericului. 

Mai târziu, după moartea, îngroparea şi învierea 
Sa, când i-a întâlnit pe ucenicii Săi, le-a adresat un alt 
mesaj. El le-a spus: „...Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh.” Isus a fost investit cu toată autoritatea 
din Univers, iar El ne-a dat nouă aceasta autoritate în 
calitate de reprezentanţi ai Împărăţiei Sale. 

Eşti chemat să manifeşti Împărăţia Sa în această 
lume, deoarece Împărăţia se află în tine. Nu mai este 
nevoie să te rogi ca Împărăţia să vină, deoarece această 
rugăciune a primit deja răspuns în noi, cei care suntem 
în Cristos o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). 

Dacă eşti născut din nou, ai devenit purtătorul 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Când tu soseşti într-un loc, 

Împărăţia din 
inima noastră

Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia 
lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui 

Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va 
zice: «Uite-o aici!» sau: «Uite-o acolo!» Căci iată că Împărăţia 

lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21).

Marți, 5 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamație

Eu port prezenţa şi influenţa lui Dumnezeu 
oriunde merg, risipind forţele întunericului şi impunând 
principiile Împărăţiei lui Dumnezeu în mediul meu 
de influenţă. Eu împlinesc voia lui Dumnezeu astăzi 
şi domnesc în viaţă spre slava Sa, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Numeri 16-17
Marcu 11:1-26

Eclesiastul 3:11

Împărăţia lui Dumnezeu ajunge acolo, deoarece tu eşti 
templul Lui cel viu (1 Corinteni 3:16). 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.” Aceasta înseamnă că El Şi-a aşezat 
cartierul general în inima celor care Îl iubesc şi păzesc 
Cuvântul Lui. Ce adevăr glorios!

Ridică-te la nivelul chemării tale de purtător al 
Împărăţiei; nu-i îngădui diavolului să dirijeze lucrurile în 
jurul tău. Ţi-a fost încredinţată cea mai înaltă autoritate 
din Univers, Numele lui Isus, pentru a domni în viaţă 
(Romani 5:17) peste cel rău şi peste orice circumstanţe 
negative. Tu poţi opri boala, războiul, moartea, sărăcia 
şi toate activităţile împărăţiei întunericului, impunând 
pacea, neprihănirea, dragostea, bucuria, sănătatea şi 
abundenţa Împărăţiei lui Dumnezeu în mediul tău de 
influenţă, în Numele Lui. 

Exod 14
Matei 20:17-23
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Apostolul Pavel declară în versetul de mai 
sus: „trupurile voastre sunt mădulare ale 

lui Cristos”, ceea ce înseamnă că noi suntem legaţi de 
Domnul în mod fizic si spiritual! Nu numai duhul nostru 
aparţine Trupului lui Cristos, ci şi trupul nostru fizic face 
parte din acelaşi Trup al Său! 

Efeseni 5:30 ne spune: „...noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” 
Aceasta înseamnă că viaţa lui Cristos este manifestată 
prin trupurile noastre. Cristos locuieşte literalmente în 
tine! El locuieşte în duhul tău şi Se exprimă prin trupul 
tău fizic. El este viu în tine. Iată de ce boala şi neputinţa 
nu trebuie nici măcar să pătrundă acolo, dar să se mai şi 
dezvolte în corpul tău. Tu eşti casa lui Dumnezeu (Efeseni 
2:22), Cristos este în tine (Coloseni 1:27) şi Duhul Sfânt 
locuieşte în tine şi îţi vitalizează trupul fizic, de aceea nici 
o infirmitate nu poate face ravagii în corpul tău (Romani 
8:10-11).

Motivul pentru care mulţi au suferit atâtea 
complicaţii în domeniul sănătăţii lor fizice constă în lipsa 
lor de cunoştinţă (Osea 4:6). Primind ceea ce Cristos a 
realizat pentru noi prin moartea, îngroparea şi învierea Sa 
glorioasă, ar trebui ca nici un copil al Lui să nu fie bolnav 
sau apăsat de diavolul. 

Tu eşti templul Duhului Sfânt; Cristos domneşte şi 
lucrează în trupul tău fizic. Ar trebui să dezvolţi această 
conştientizare: trupul tău este mădular al lui Cristos; prin 

El este viu
în tine

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui 
Cristos?... (1 Corinteni 6:15).

Miercuri, 6 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cristos este viu în mine! Viaţa mea este 
manifestarea divinităţii, deoarece eu sunt părtaş al 
naturii Sale divine. Trupul meu este templul Duhului 
Sfânt, iar eu demonstrez slava, frumuseţea, excelenţa 
şi desăvârşirea lui Cristos şi astăzi în sfera mea de 
influenţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 18-19
Marcu 11:27-12:17

Coloseni 3:3-4; Coloseni 1:27; Romani 8:10

urmare, viaţa lui Cristos este manifestată în şi prin tine. 
Cristos este viaţa ta (Coloseni 3:4) şi El este viu în tine. 
Meditează la acest adevăr.

Exod 15
Matei 20:24-34
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Dumnezeu Se relaţionează cu omul si îl 
instruieşte să stăpânească lumea în care 

trăieşte, deoarece El a pus veşnicia în duhul omului. Nu 
este limită de întindere, de cuprindere şi de capacitate 
pe care duhul uman să nu o atingă. Dumnezeu a aşezat 
veşnicia în inimile oamenilor pentru ca ei să aibă o 
amplitudine extraordinară a viziunii, contemplării şi 
concepţiei.

În Vechiul Testament, Domnul i-a spus lui Iosua: 
„Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l 
dau, cum i-am spus lui Moise” (Iosua 1:3). Cu toate 
acestea, în Noul Testament, tu nu trebuie să „calci” un 
teren pentru a-l lua în stăpânire. De acolo unde te afli, 
îl poţi lua în stăpânire din duhul tău, prin cuvânt rostit 
cu credinţă. 

Toate binecuvântările de care ai nevoie în viaţă 
sunt în duhul tău. Schimbarea pe care o doreşti trebuie 
să înceapă dinăuntrul tău. Mai întâi trebuie să devii 
posesorul lucrurilor cerute în inima ta (Marcu 11:24). 
Orice lucru pe care nu l-ai apucat în domeniul spiritual, 
te va ocoli în domeniul fizic. Aşadar, ce vrei cu adevărat? 
O slujbă? Sau ai cumva nevoie de bani pentru o afacere? 
În primul rând uită-te în omul tău lăuntric. Dacă slujba 
sau banii nu sunt înăuntrul tău, nu îi vei găsi nicăieri în 
afară. 

Posibilităţi 
nesfârşite 

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).

Joi, 7 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai luminat 
să cunosc şi să înţeleg măreţia puterii Tale care operează 
în mine! Îţi mulţumesc pentru toate binecuvântările pe 
care mi le-ai dat în Cristos Isus. Le recunosc şi le iau în 
stăpânire prin credinţă, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 20-21
Marcu 12:18-44

2 Corinteni 4:18; 2 Corinteni 3:17-18

Cuvântul lui Dumnezeu îţi oferă o imagine a 
dorinţelor tale, o imagine a posibilităţilor. Când vezi 
acele imagini este important ca tu să înţelegi ce vezi. 
„Credinţa este substanţa lucrurilor sperate” (Evrei 11:1 
– Traducerea Fidela); speranţa aceasta este imaginea 
lucrurilor dorite. Atunci când accepţi, mărturiseşti şi 
susţii realitatea a ceea ce ai văzut în Cuvânt, aceasta 
se stabileşte în tărâm spiritual, apoi se transpune în 
domeniul vizibil. 

Nu există limită cu privire la ce lucruri poţi lua 
în stăpânire din omul tău lăuntric. În Geneza 13:15, 
Domnul i-a spus lui Avram (care mai târziu a devenit 
Avraam): „căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie 
şi seminţei tale în veac.” Prin credinţă, Avraam a luat 
în stăpânire întreaga lume din duhul său (Romani 4:13). 
Dumnezeu a pregătit mari binecuvântări pentru tine în 
această viaţă, dar pentru a te bucura de ele trebuie să le 
vezi cu duhul tău şi să le iei în stăpânire. 

Exod 16
Matei 21:1-11
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Africa de Sud se pregăteşte pentru o altă revărsare 
de viaţă găzduind în această lună conferinţa „Viaţă 
înălţătoare” cu Pastorul Chris în Johannesburg. Aceste 
3 zile de conferinţă sunt programate pentru perioada 
15-17 martie. 

Ora de începere: 5pm în fiecare zi

Locaţia: Stadionul FNB 

Dacă doriţi să vă înscrieţi pentru conferinţă, vă rugăm, 
grăbiţi-vă şi vizitaţi website-ul: 
www.higherlifeconference.co.za

Fiţi pregătiţi pentru a fi catapultaţi la următorul nivel 
în Duhul Sfânt!
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Biblia spune că El (Isus) a fost făcut păcat pentru 
noi, El care nu a cunoscut păcatul, pentru ca 

noi să fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 
Corinteni 5:21). Ideea mântuirii pe care Isus a câştigat-o 
pentru noi este una a substituirii totale. El a luat locul 
nostru de păcat şi ne-a dat neprihănirea Sa. 

O analogie a mântuirii noastre în Cristos este 
oferită de povestea unui om condamnat la moarte 
pentru comiterea fapte deosebit de grave, care aştepta 
să fie executat prin înecare. La un moment dat însă, unul 
dintre prietenii lui a venit şi a spus: „Îi voi lua eu locul, 
înecaţi-mă pe mine în locul lui.” El nu a spus: „Aruncaţi-l 
în apă, iar eu îi voi arunca frânghii sau vor trimite 
scafandri să-l salveze,” pentru că, deşi ar fi fost un gest 
nobil faţă de condamnat, preţul dreptăţii nu ar fi fost 
plătit. Aceasta este mântuirea pe care o avem în Cristos. 
El ne-a salvat dăruindu-Se pe Sine în locul nostru, ca noi 
să putem fi cu adevărat liberi. 

Isus nu numai că te-a salvat din păcat, ci ţi-a dat 
şi viaţa Sa. Înţelegerea importanţei jertfei lui Cristos în 
locul tău te va face să apreciezi moartea Sa ispăşitoare 
şi să îţi însuşeşti beneficiile mântuirii în viaţa ta. Biblia 
spune: „Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi 
durerile noastre le-a luat asupra Lui şi noi am crezut că 
este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit” (Isaia 53:4). 

El a luat locul 
nostru

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 
drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui 

nelegiuirea noastră a tuturor (Isaia 53:6).

Vineri, 8 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis 
pe Isus să moară în locul meu, plătind astfel pedeapsa 
pentru păcatele mele. Sunt plin de recunoştinţă, 
ştiind că prin jertfa Sa pot sta acum deplin îndreptăţit 
în prezenţa Ta. Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus la 
această viaţă nouă de neprihănire, unde domnesc cu 
Cristos pentru totdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 22-23
Marcu 13

Isaia 53:10-11; Romani 5:8

Aceasta însemnă că S-a aşezat în locul tău de 
pedeapsă. Apoi Biblia vorbeşte despre: „pedeapsa care 
ne dă pacea,” însemnând pedeapsa care ne-a adus 
viaţa, pacea şi care a fost pusă asupra Lui. 

Astăzi, datorită jertfei lui Isus în locul tău, păcatul 
cu efectele şi consecinţele lui nu ar trebui să mai aibă 
stăpânire asupra ta. Acum, tu eşti liber să-L slujeşti pe 
Domnul şi să trăieşti o viaţă glorioasă pentru El. 

Exod 17
Matei 21:12-17
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În Romani 8:1, Biblia spune: „Acum, dar, nu este 
nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, 

care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci 
după îndemnurile Duhului.” De ce nu mai este nici o 
condamnare pentru tine? Pentru că Isus a suferit în locul 
tău. El, care nu a cunoscut nici un păcat, a fost făcut 
păcat pentru tine, pentru că tu să devii neprihănirea 
lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21). Isus Şi-a vărsat 
sângele pentru tine; El era singurul fără păcat care Se 
califica să ne mântuiască prin sângele Lui. Prin credinţa 
ta în învierea Lui şi prin mărturisirea domniei Lui ai 
primit viaţă veşnică şi acum eşti îndreptăţit înaintea 
lui Dumnezeu. Trăieşte această viaţă nouă şi bucură-te 
de beneficiile mântuirii (Romani 6:4). Din moment ce 
El a făcut totul, nu-ţi rămâne decât să îţi însuşeşti prin 
credinţă mântuirea şi să te bucuri de beneficiile ei. 

Harul cuprinde tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru 
noi prin Cristos, deşi nu meritam. Biblia ne arată că în pofida 
tuturor păcatelor noastre, Dumnezeu ne-a iubit şi ne-a împăcat 
cu Sine prin Cristos. În El, Dumnezeu ne-a dat mântuire, viaţă 
din belşug, sănătate, vindecare, întregire spirituală, favoare, 
adică tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). 

Beneficiile 
mântuirii

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la 
vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru 
un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru 
binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a 

murit pentru noi (Romani 5:6-8).

Sâmbătă, 9 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa glorioasă 
de har nemărginit pe care o am în Isus Cristos. Păşesc 
şi astăzi în putere, sănătate divină, glorie, excelenţă şi 
minte sănătoasă, în Numele lui Isus. Amin. 

Numeri 24-26
Marcu 14:1-26

Evrei 4:15-16; Coloseni 1:21-22

Când Isus a fost răstignit pe lemn, Dumnezeu 
te-a văzut pe tine atârnând pe crucea aceea; tu ai murit 
împreună cu El (2 Corinteni 5:14) şi ai înviat triumfător 
din mormânt odată cu El. În Coloseni 2:13, Biblia spune: 
„Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea 
voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a 
adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate 
greşelile.” Tu ai dreptul legal la tot ceea ce cuprinde 
mântuirea în Cristos, pentru că totul a fost achitat cu 
sângele Său scump.

Aşadar îmbărbătează-te şi îndreaptă-ţi umerii; 
nu veni la Dumnezeu ca un cerşetor, ci îndrăzneşte 
şi apropie-te de El cu deplină încredere (Evrei 4:16), 
pentru că Isus a plătit preţul suprem ca tu să trăieşti o 
viaţă glorioasă. Bucură-te de beneficiile mântuirii tale! 

Exod 18
Matei 21:18-32
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În Iacov 5:16, Biblia spune: „…Mare putere 
are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” 

Versiunea Amplificată spune că „rugăciunea eficientă, 
fierbinte a celui neprihănit activează o putere 
nemaipomenită, dinamică în acţiune.” Noi suntem cei 
neprihăniţi. Din acest motiv atunci când tu te rogi, Cerul 
ascultă, pentru că neprihănirea îţi dă dreptul să intri în 
audienţă la Tatăl. 

Unii oameni cred că Dumnezeu spune uneori „Nu” 
şi alteori „Da” atunci când ne rugăm, exprimându-Şi astfel 
acordul sau dezacordul cu ceea ce cerem. Aceasta este 
însă doar o ipoteză religioasă născută din necunoaşterea 
Scripturilor. Dacă studiezi temeinic Biblia, vei vedea că 
Dumnezeu nu spune niciodată: „Nu.” Versetul tematic 
subliniază: „Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în el 
sunt Da, şi în el Amin…” Aceasta înseamnă „Da” şi „Da.”

Dar dacă te rogi în afara voii lui Dumnezeu? Aceasta 
este cu totul altceva, pentru că dacă te rogi împotriva voii 
Sale, nu te ascultă. „Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că 
cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre” (Iacov 
4:3). Dumnezeu nici măcar nu te aude în acest caz, dar să-
ţi mai şi răspundă. Iată de ce El nu are nevoie să-ţi spună 
„Nu.”

În 1 Ioan 5:14-15, Biblia spune: „Îndrăzneala pe 
care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia 
Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am 

El nu spune 
niciodată „Nu!”

Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în El sunt Da şi 
în El Amin, spre gloria lui Dumnezeu prin noi

(2 Corinteni 1:20, versiunea Fidela).

Duminică, 10 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată ceresc 
pentru viaţa glorioasă pe care mi-ai dat-o în Isus 
Cristos. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai luminat ochii 
inimii cu revelaţia Cuvântului Tău. Păşesc şi astăzi în 
viaţă conştient de faptul că Tu mă asculţi şi îmi răspunzi 
totdeauna când mă rog, pentru că Eu rămân în Tine şi 
Cuvântul Tău rămâne în mine! Ce binecuvântare! Fii 
slăvit, Doamne! Amin.

Numeri 27-28
Marcu 14:27-52

Efeseni 3:20; Filipeni 4:19

cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-
am cerut.” A te ruga după voia Lui înseamnă a te ruga 
conform Cuvântului Său, care este expresia voinţei Lui. 
Ori de câte ori ne rugăm în acord cu Biblia, El ne ascultă 
şi dacă ştim că ne ascultă atunci avem încredere că am şi 
primit ce am cerut. 

Ce viaţă avem în Isus Cristos! Ai fost propulsat 
într-o viaţă de continuă biruinţă, în care ai fost rânduit 
să rodeşti şi să primeşti răspuns la rugăciuni (Ioan 15:16). 
Dumnezeiasca Lui putere ţi-a dăruit deja tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). 

Exod 19
Matei 21:33-46 
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Mulţi oameni definesc harul ca o favoare 
nemeritată. Însă cuvântul „har” este mult 

mai cuprinzător. Harul este de obicei oferit cuiva; este 
o moştenire, o înzestrare care dezvoltă abilităţi speciale 
în tine, abilitaţi care se reflectă şi în exterior. Aşadar, 
favoarea este rezultatul harului.

Aceasta nu înseamnă că toată lumea te va plăcea; 
unii chiar te vor prigoni, dar fiecare persoană cu intenţii 
bune va fi atrasă de tine. Poate că eşti o persoană nouă 
în cartier sau la locul de muncă, dar toată lumea vrea 
să te cunoască. În plus, harul aduce bucurie în viaţa 
ta. Mulţi oameni nu înţeleg puterea bucuriei, de aceea 
refuză să se bucure. Dar când harul funcţionează în 
tine, se manifestă printr-o bucurie negrăită şi strălucită 
(1 Petru 1:8)! Alţii nu vor înţelege cum poţi fi mereu 
vesel şi cum de progresezi continuu; însă toate acestea 
sunt rezultatul a ceea ce este înăuntrul tău – bucuria 
Domnului, produsă de har.

Harul aduce şi dărnicie în viaţa ta, conectându-te 
la un canal cu dublu sens: unul pentru dăruire şi unul 
pentru primire! A dărui este un har (2 Corinteni 8:7). 
Pe măsură ce harul operează în tine începi imediat să 
dăruieşti; însă nu există dăruire fără primire. Aşa cum 
harul te inspiră pe tine să dăruieşti, îi inspiră şi pe alţii să 
îţi dăruiască ceva.

Harul: manifestarea 
exterioară a unei 
puteri lăuntrice

…şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a 
ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat 

şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă 
alipiţi de Domnul (Faptele Apostolilor 11:22-23).

Luni, 11 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai pus în 
inima mea puterea divină care îmi aduce favoare. 
Primesc din belşug harul Tău şi domnesc în viaţă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Numeri 29-31
Marcu 14:53-72

Romani 5:17; Luca 1:30; Efeseni 4:7

Harul aduce plăcere în viaţa ta. Domnul vrea 
să fii fericit, să ai o viaţă plăcută. Vrea ca tu să faci cu 
plăcere tot ceea ce ai de făcut (Coloseni 3:23), iar harul 
îţi conferă acea plăcere; te ajută să te bucuri de lucrurile 
Domnului. Harul aduce diferite daruri în viaţa ta. Harul 
Domnului îţi dă capacitatea de a face ce alţii nu pot. 
Poate că este darul de a scrie, de a cânta sau abilitatea 
de a repara diverse lucruri; priveşte în viaţa ta şi vei fi 
uimit să vezi darurile şi abilităţile pe care harul ţi le-a 
adus.

Exodul 20
Matei 22:1-14
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În Vechiul Testament nimeni nu putea intra în 
„Locul Preasfânt,” cu excepţia marelui preot, 

care putea intra acolo doar o dată pe an şi nu fără 
sângele ispăşirii. Dar astăzi noi trăim în Locul Preasfânt, 
pentru că trăim în prezenţa Domnului. Nu mai trebuie să 
te bazezi pe rugăciunile făcute de alţii pentru tine sau pe 
cineva care să intre în prezenţa Domnului pentru tine. 
Tu poţi înainta cereri direct către Tatăl. Evrei 4:16 spune: 
„Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

Din momentul în care L-ai primit pe Isus în inima 
ta, ţi-a fost acordat acces liber în „Locul Preasfânt,” 
adevărata prezenţă a lui Dumnezeu. Tu ai dreptul de a 
te prezenta înaintea Tatălui; Îi poţi vorbi şi poţi intra în 
părtăşie directă cu El.

În Evrei 10:22, Biblia spune: „să ne apropiem cu 
o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite 
şi curăţaţe de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă 
curată.” Aceasta înseamnă că nu trebuie să te mai temi 
sau să te mai simţi vinovat. Tatăl tău ceresc te iubeşte şi 
Îşi găseşte plăcerea în rugăciunile tale (Proverbe 15:8). 
Ochii Săi sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau 
aminte la rugăciunile lor (1 Petru 3:12).

Acces direct la 
Sala Tronului

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem 
o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea 

nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua 
dinăuntru, adică trupul Său… (Evrei 10:19-20).

Marți, 12 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta 
şi pentru harul pe care mi l-ai dăruit în Isus Cristos. 
Îndreptăţit prin credinţa în jertfa Sa, sunt împăcat cu 
Tine, am acces în prezenţa Ta şi mă bucur de slava Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 32-33
Marcu 15:1-20

Ioan 16:26-27; Romani 5:1-2

Exodul 21
Matei 22:15-22
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Există două tipuri de întărituri: externe şi 
interne. Întăriturile externe sunt demonice 

sau umane, menite să ne împiedice să îndeplinim 
planul Domnului. Lecţia de astăzi se referă la întăriturile 
interne. În versetul tematic, apostolul Pavel vorbeşte 
despre reacţiile pe care trebuie să le avem faţă de 
anumite lucruri imaginate care caracterizează conflictele 
din mintea noastră. Aşa cum este folosit aici, cuvântul 
„întărituri” se referă la modul de gândire predominant 
în mintea unui om pentru o perioadă mai lungă de timp. 
Aceste tipare de gândire pot fi rezultatul experienţelor 
şi trăirilor unei persoane, sau al unor teorii religioase 
greşite, acceptate mai multă vreme.

Întăriturile pot proveni şi din obiceiuri şi concepţii 
pe care le aveai înainte să te fi născut din nou! Când 
o astfel de mentalitate te împiedică să te gândeşti la 
lucrurile Domnului, devine o întăritură. De exemplu, sunt 
oameni care nu cred că vor fi vindecaţi vreodată, pentru 
că au suferit prea mult de o anumită boală; aceasta este 
o întăritură în mintea lor, care trebuie demolată.

Şi frica este o întăritură: frica de întuneric, sau frica 
de viitor. Unii chiar se tem să facă investiţii în afaceri; nu 
mai au îndrăzneală din cauza experienţelor neplăcute 

Victorie în 
mintea ta

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu 

ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii 
şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei 

lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de 
Cristos (2 Corinteni 10:4-5).

Miercuri, 13 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Am mintea lui Cristos; o minte care este 
reînnoită zilnic prin Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt plin 
de gândurile lui Dumnezeu şi sunt o dovadă a vieţii 
biruitoare în Cristos, oriunde merg!

Numeri 34-36
Marcu 15:21-47

1 Corinteni 2:16; Romani 12:2; 2 Corinteni 2:14

din trecut; acestea sunt întărituri. Cum dărmăm aceste 
întărituri? Pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne 
concentrăm atenţia şi încrederea asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu şi apoi trebuie să facem orice gând negativ 
rob ascultării de Cristos.

Câteodată dărmăm întăriturile dar, în loc să facem 
gândurile negative roabe ascultării de Cristos, le lăsăm 
în pace; şi în scurt timp mintea noastră devine din nou 
supusă aceloraşi mentalităţi distrugătoare. Trebuie să 
împiedici aceste gânduri să pună stăpânire asupra minţii 
tale. Cum? Prin rugăciune. De fiecare dată când diavolul 
te asaltează cu gânduri potrivnice, trebuie să te rogi, 
în special în alte limbi. Pe măsură ce te rogi, studiezi şi 
meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, mintea ta va 
fi umplută de gânduri de victorie, belşug şi sănătate; 
apoi acţionând pe baza Cuvântului, te vei bucura de o 
viaţă de succes nelimitat. 

Exodul 22
Matei 22:23-33
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Biblia spune că Isaac s-a îmbogăţit şi a mers 
îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce 

a ajuns foarte bogat; ce viaţă grozavă! Ştiai că, în calitate 
de urmaş al lui Avraam, şi tu ai fost chemat la o astfel de 
viaţă? Tu trebuie să progresezi în orice domeniu al vieţii 
tale, indiferent de circumstanţele înconjurătoare. 

Observă întâmplările prin care a trecut Isaac: 
în ţinutul Gherar era foamete, iar prietenii şi vecinii 
lui Isaac au plecat în Egipt, unde aveau grâne şi vin 
din belşug. Părea logic să mergi acolo, din moment 
ce economia Egiptului era cea mai bună din lume la 
vremea aceea. Totuşi, în timp ce Isaac voia să plece în 
Egipt, Domnul i-a vorbit şi l-a îndemnat să rămână în 
Gherar şi să semene în acelaşi pământ. Isaac a ascultat 
şi ascultarea lui a dat roade, el ajungând un om foarte 
influent în ţară. A acumulat atât de multe bogăţii, încât 
şi filistenii îl invidiau (Geneza 26:13-14).

Secretul unei vieţi din belşug este ascultarea de 
îndemnurile date de Duhul Domnului. Ar trebui să mergi 
oriunde îţi spune El să mergi şi să faci orice îţi spune El 
să faci. Isaac s-a îmbogăţit din ce în ce mai mult, pentru 
că a ascultat îndemnurile divine. Nu a contat că era 
foamete în ţară, rezultatele lui au fost cu totul diferite. 

Viaţa care merge 
înainte şi în sus

Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod 
însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. 

Astfel omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers 
îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns 

foarte bogat (Geneza 26:12-13).

Joi, 14 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Prin puterea Duhului Sfânt, înaintez în viaţă. 
Am favoarea Domnului şi prosper în toate lucrurile, în 
Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 1-2
Marcu 16

Psalmii 1:1-3; Isaia 54:2-3

Tu ai fost chemat la o viaţă care merge înainte şi în 
sus. Unii spun că viaţa este plină de suişuri şi coborâşuri, 
dar tu nu ar trebui să experimentezi aşa ceva în viaţa ta. 
Tu eşti într-o călătorie care are o singură direcţie: înainte 
şi în sus! Nu există altă opţiune. Chiar acum este timpul 
ca tu să avansezi. Nu contează cum arată lucrurile în 
jurul tău; dacă laşi Duhul să te ghideze în viaţă, aşa 
cum a făcut Isaac, viaţa ta va fi o poveste de progres 
continuu! Te vei dezvolta din ce în ce mai mult, până 
când vei ajunge foarte influent!

Exodul 23
Matei 22:34-46



SPONSORIZEAZĂ O BIBLIE LA CONFERINŢA 
„VIAŢĂ ÎNĂLŢĂTOARE” CU PASTORUL CHRIS 

DIN JOHANNESBURG, AFRICA DE SUD

Aşa cum ne aşteptăm la fiecare mare eveniment cu 
omul lui Dumnezeu, conferinţa „Viaţă înălţătoare” 
cu Pastorul Chris din Johannesburg va aduce cu 
siguranţă un seceriş bogat de suflete, oamenii 
având oportunitatea de a-şi preda viaţa lui Cristos, 
experimentând miracolul mântuirii.

Deja se fac planuri ca toţi cei care vor fi mântuiţi 
să primească un exemplar gratuit al Bibliei de 
studiu Rapsodia Realităţilor, pentru a-i ajuta să îşi 
zidească viaţa de credinţă pe fundaţia Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Pentru a participa la acest proiect, fie individual, fie în 
grup, sau pentru a organiza proiecte asemănătoare 
în timpul campaniilor de evanghelizare în ţara, 
regiunea sau zona dumneavoastră vă rugăm să ne 
contactaţi la:

MAREA BRITANIE: +44(0)1303270970,
CANADA: +1-416-746 5080,
SUA: +1-281-759-5111, +1-704-780-4970,
AFRICA DE SUD: +27113260971, +27113260972
NIGERIA: +23418770809 

sau trimiteţi un e-mail la:
loveworldreferencebooks@believersloveworld.org
sau vizitaţi www.rhapsodybible.org 



NOTE
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Nimic nu ar trebui să fie mai important pentru 
tine, în calitate de copil al lui Dumnezeu, 

decât să te implici în câştigarea sufletelor şi în extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Matei 6:33 te îndeamnă să 
cauţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea 
Lui şi toate celelalte lucruri ţi se vor da pe deasupra. 
Acum este timpul să te dedici câştigării sufletelor mai 
mult ca oricând. Timpul este scurt şi Domnul contează 
pe tine (Coloseni 1:27). Aceasta este ziua mântuirii: 
acesta este sezonul secerişului din urmă.

În calitate de oameni ai lui Dumnezeu noi trebuie 
să ne asumăm responsabilitatea de a le spune altora 
despre Evanghelia mântuirii lui Cristos, care ne-a fost 
încredinţată (2 Corinteni 5:18). Trebuie să îndeplinim 
lucrarea Celui ce ne-a trimis, cât încă mai este timp 
(Ioan 9:4). Adevăratul succes vine atunci când înţelegi 
viziunea lui Dumnezeu şi te aliniezi la ea. Viziunea 
lui Dumnezeu este ca pământul să fie umplut de 
cunoaşterea Cuvântului Său şi El Se bazează pe noi 
pentru a face asta. El ne-a făcut lucrători şi martori ai 
Evangheliei.

Indiferent de ocupaţia ta, obiectivul tău principal 
ar trebui să fie câştigarea sufletelor pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu. Un mod eficient de a te alinia la viziunea 
Domnului de a răspândi Evanghelia în lume este prin 
ajutor financiar. Trebuie să fii implicat în sponsorizarea 

Caută extinderea 
Împărăţiei lui 

Dumnezeu

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 

deasupra (Matei 6:33).

Vineri, 15 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi 
înmulţeşti finanţele pentru a dărui mai mult. În calitate 
de finanţator al Evangheliei, capacitatea mea de a dărui 
pentru răspândirea Evangheliei creşte, pentru că Tu îmi 
dai har din belşug. Astfel eu nu am nevoie de nici un 
ajutor social, ci am întotdeauna în toate lucrurile din 
destul pentru a prisosi în orice faptă bună care duce la 
extinderea Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

Deuteronom 3-4
Luca 1:1-25

2 Corinteni 9:8

răspândirii Evangheliei în întreaga lume, prin darul tău. 
Aceasta este sursa abundenţei financiare a copiilor lui 
Dumnezeu (2 Corinteni 9:8).

Domnul vrea ca tu să fii bogat nu doar ca să ai 
îndeajuns pentru familia ta, ci şi ca să poţi dărui pentru 
vestirea Evangheliei. De aceea, atunci când îţi planifici 
finanţele, gândeşte-te la extinderea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Când îţi canalizezi resursele pentru a te 
asigura că Evanghelia lui Isus ajunge până la marginile 
pământului, dai dovadă de înţelepciune divină. Cât timp 
vei rămâne credincios acestui har, Domnul îţi va creşte şi 
mai mult capacitatea de a dărui şi îţi va înmulţi finanţele 
într-un mod extraordinar (2 Corinteni 9:10-11).

Exodul 24
Matei 23:1-12
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Fiind născut din nou, tu ai o ungere de creştere, 
de dezvoltare. Ai primit acea ungere când 

Duhul Sfânt a venit să locuiască în tine. Această ungere 
determină tot ceea ce faci tu să se dezvolte. De aceea, 
în acest an de favoare pentru tine, vei experimenta 
creştere în fiecare domeniu al vieţii tale, într-un mod 
extraordinar. Ungerea face ca toate proiectele tale 
să se înmulţească şi să se dezvolte nespus mai mult 
decât putem noi cere, gândi sau imagina (Efeseni 
3:20). Domnul vrea ca tu să recunoşti ungerea şi să o 
laşi să lucreze în tine şi prin tine. Biblia spune: „Astfel 
încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare prin 
recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în 
Cristos Isus” (Filimon 1:6, versiunea Fidela). Ungerea 
şi harul pentru creştere, pentru dezvoltare sunt peste 
viaţa ta, aşa că vei experimenta creştere în viaţa ta, în 
slujire, în afaceri şi în finanţe mai mult decât oricând. 

Începe să plănuieşti nivelurile mai înalte în care 
vrei să operezi, fiindcă acesta este sezonul extinderii 
tale. Este timpul să creşti. Ai în tine sămânţa măreţiei; 
este dreptul tău din naştere în calitate de urmaş al lui 
Avraam.

Dacă te uiţi în Scriptură şi studiezi vieţile lui 
Avraam, Isaac şi Iacov vei descoperi că, indiferent de 
începuturile lor, au ajuns să se extindă până într-acolo 

Har pentru 
creştere

Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitorile 
locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile şi 

întăreşte-ţi ţăruşii! Căci te vei întinde la dreapta şi la 
stânga… (Isaia 54:2-3).

Sâmbătă, 16 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că binecuvântezi 
lucrul mâinilor mele şi faci ca tot ce întreprind să se 
înmulţească şi să aibă succes. Recunosc ungerea Ta 
de creştere şi o activez prin credinţă în viaţa mea, la 
slujbă, în educaţie şi în finanţele mele, în Numele lui 
Isus. Amin.

Deuteronom 5-7
Luca 1:26-56

Geneza 26:12-14

încât au devenit adevărate forţe de influenţă oriunde 
au mers. Dacă aceasta este povestea vieţii lor, înseamnă 
că a ta trebuie să fie şi mai glorioasă, pentru că tu eşti 
sămânţa lui Avraam prin Isus Cristos (Galateni 3:29). 
Cursul normal al vieţii tale ar trebui să fie unul de 
creştere; tot ceea ce faci ar trebui să prospere nespus 
de mult.

Exodul 25
Matei 23:13-22
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Versetul tematic defineşte foarte bine Persoana 
Domnului Isus: toată plinătatea Dumnezeirii 

locuieşte în El! Nu ar trebui să ne mire faptul că El a 
zis despre Sine în Ioan 5:26: „Căci, după cum Tatăl are 
viaţa în Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în 
Sine.” Când studiezi viaţa şi lucrarea Domnului Isus, 
vei descoperi că a fost un şir nesfârşit de minuni. El a 
hrănit cinci mii de oameni din prânzul unui băieţel, a 
înviat morţii, a mers pe apă şi a înfăptuit multe alte 
miracole. Conform Scripturii, dacă s-ar fi consemnat cu 
de-amănuntul toate minunile pe care le-a înfăptuit, nici 
chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care 
s-ar fi scris (Ioan 21:25).

Această viaţă supranaturală nu a fost destinată 
doar pentru Domnul Isus; El ne-a dat şi nouă aceeaşi 
calitate a vieţii. Unul dintre motivele pentru care El ne-a 
trimis Duhul Sfânt este ca noi să continuăm lucrările 
Tatălui. În Ioan 20:21 El spune: „Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Aceasta înseamnă 
că viaţa ta ar trebui să fie un curs nesfârşit al slavei 
Lui. Aşteaptă-te să iei parte la lucrări supranaturale, 
deoarece Duhul Sfânt locuieşte în tine. El este puterea 
Dumnezeirii care ne umple şi ne conferă abilitatea de a 
face minuni.

2 Petru 1:4 ne descrie ca fiind părtaşi ai naturii 
divine, ceea ce înseamnă că noi suntem asociaţi ai 

Tu nu eşti un om 
obişnuit

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este 

Capul oricărei domnii şi stăpâniri (Coloseni 2:9-10).

Duminică, 17 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Viaţa mea este un şir nesfârşit de minuni, 
pentru că Duhul Sfânt locuieşte în mine! El m-a 
făcut de neînvins şi a adus excelenţă în viaţa mea. Îţi 
mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru privilegiul 
extraordinar de a avea în mine Duhul Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Deuteronom 8-10
Luca 1:57-80

2 Petru 1:4; Faptele apostolilor 1:8

„Dumnezeirii” (1 Ioan 1:3). Domnul ne-a adus în unitate 
cu El (1 Corinteni 6:17) şi în clasa făpturilor Lui (Iacov 
1:18). De aceea tu nu te califici doar la postura de 
martor ocular al minunilor, ci şi la cea de participant la 
înfăptuirea lor. Eşti un distribuitor de minuni, pentru că 
Sursa miracolelor locuieşte în tine!

Biblia spune: „cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta” (1 Ioan 4:17).

Exodul 26
Matei 23:23-39
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Belşugul şi bogăţiile lumii Îi aparţin Domnului şi 
prin urmare şi ţie, în calitate de moştenitor al 

Său: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” 
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 
3:29).

În Isaia 45:3, Domnul spune: „Îţi voi da vistierii 
ascunse, bogăţii îngropate…” Aceasta este o 
promisiune pentru fiii lui Israel din Vechiul Testament, 
dar a devenit realitate pentru făptura nouă în Cristos. 
În Cristos, tu ai acces la vastele comori ale pământului, 
care ţi-au fost date drept moştenire: „În El am fost 
făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după 
hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale” 
(Efeseni 1:11).

În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „…toate lucrurile 
sunt ale voastre.” Această realitate a Cuvântului lui 
Dumnezeu ar trebui să îţi confere o nouă mentalitate, a 
abundenţei, în care să funcţionezi fără a şti ce înseamnă 
lipsa. Domnul Isus a avut o astfel de mentalitate; El nu 
a recunoscut lipsa. Aminteşte-ţi ce i-a zis lui Petru când 
perceptorii de taxe I-au cerut să plătească impozitul 
pentru templu: „du-te la mare, aruncă undiţa şi trage 
afară peştele care va veni întâi; deschide-i gura şi vei 
găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru 
Mine şi pentru tine” (Matei 17:27). Ce mod grozav de 
a-ţi plăti taxele!

Bogăţiile tale 
inestimabile

în Cristos

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea 
şi cei ce o locuiesc (Psalmul 24:1).

Luni, 18 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai oferit 
cunoştinţa şi credinţa de intra în posesia moştenirii 
mele, prin credinţă. Nu recunosc lipsa, pentru că sunt 
conştient că m-ai adus la o viaţă de belşug, în Numele 
lui Isus. Amin.

Deuteronom 11-12
Luca 2:1-20

Psalmii 50:10-12; Hagai 2:8; Romani 8:16-17

Cu mult timp înainte de naşterea ta, Domnul a pus 
mari rezerve şi comori în această lume pentru tine. În 
Efeseni 3:8 Biblia le descrie ca fiind bogăţii nepătrunse – 
adică belşug nemărginit! Ceea ce trebuie tu să faci este 
să descoperi ceea ce îţi aparţine prin Cristos. Descoperă 
bogăţiile inestimabile pe care le ai în El şi începe să te 
bucuri de ele.

În Coloseni 2:3 citim că toate comorile 
înţelepciunii şi ştiinţei sunt ascunse în Cristos. Astfel, 
prin studiul consecvent şi atent al Cuvântului şi prin 
părtăşia cu Duhul Sfânt, vei înţelege realitatea divină şi 
vei descoperi cum să cunoşti şi să revendici moştenirea 
ta în Cristos.

Exodul 27
Matei 24:1-11
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Neprihănirea este natura lui Dumnezeu şi 
această natură ţi-a fost atribuită şi ţie când 

te-ai născut din nou. Este dreptatea lui Dumnezeu din 
duhul tău care îţi dă capacitatea de a face ce este drept 
şi de a sta în prezenţa lui Dumnezeu fără condamnare 
sau inferioritate. Este ceea ce a fost transferat în viaţa ta 
pentru a te aduce în uniune cu Dumnezeirea (1 Corinteni 
6:17) şi te-a făcut copilul lui Dumnezeu.

Din moment ce ai viaţa şi natura lui Dumnezeu în 
tine (2 Petru 1:3-4), este perfect normal să faci lucrările lui 
Dumnezeu. Nu trebuie să te lupţi pentru a face ce e bine. 
Dimpotrivă, cel rău se luptă să te ispitească să faci ceva 
rău, întrucât tu ai fost rânduit să faci doar voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care a murit 
Isus; Biblia spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, 
El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea 
lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).

Neprihănirea a devenit natura ta; tu ai fost făcut 
neprihănit de Dumnezeu prin Cristos. Ce lucru mare! 
Înseamnă că tu eşti manifestarea sau esenţa neprihănirii 
lui Dumnezeu. Înseamnă că tu ai devenit perfecţiunea lui 
Dumnezeu. Domnul să te facă să înţelegi acest adevăr!

Neprihănirea lui 
Dumnezeu în tine

Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă 
Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi 
Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, 

care vine prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi 
peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire 

(Romani 3:21-22).

Marți, 19 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
în dar neprihănirea Ta în duh. Îmi exercit autoritatea 
asupra tuturor circumstanţelor vieţii, domnind în har 
prin neprihănire. Amin.

Deuteronom 13-15
Luca 2:21-52

Romani 6:12-14; Romani 8:10

Neprihănirea lui Dumnezeu te face să domneşti în 
viaţă peste Satan, peste duhurile întunericului şi peste 
toate circumstanţele vieţii. În Romani 5:17, Biblia spune: 
„… cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, 
harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel 
Unul singur, care este Isus Cristos.” Dumnezeu nu îţi cere 
să te califici pentru a primi neprihănirea Lui, ci îţi spune 
că ţi-a dat-o în dar. Astfel poţi sta acum în prezenţa Lui cu 
îndrăzneală, fără frică, vinovăţie sau inferioritate.

Din moment ce poţi sta în prezenţa lui Dumnezeu 
în virtutea neprihănirii în Isus Cristos, înseamnă, de 
asemenea, că tu poţi să îţi exerciţi autoritatea asupra 
celui rău şi a tuturor forţelor negative ale vieţii (Luca 
10:19). Slavă Domnului!

Exodul 28
Matei 24:12-22
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Viaţa ta de creştin trebuie să fie o mărturie 
despre mântuirea lui Cristos şi despre 

Împărăţia lui Dumnezeu. Trebuie să le propovăduieşti 
Evanghelia celor din sfera ta de contact şi celor din afara 
ei. În Marcu 16:15 Biblia consemnează că Domnul Isus 
ne-a trimis în toată lumea să predicăm vestea bună 
că Isus Cristos a venit şi a adus mântuire pentru toţi 
oamenii.

 Evanghelia ţi-a fost încredinţată şi este posibil 
să fie oameni care să nu o mai audă niciodată, decât 
prin tine. Este responsabilitatea ta să le spui altora ce a 
făcut Isus. El S-a născut pentru a muri pentru păcatele 
oamenilor şi a înviat pentru neprihănirea lor. El a venit 
ca să-i facă pe oameni fii ai lui Dumnezeu. Toată lumea 
trebuie să audă că Isus a venit să ne dăruiască viaţa 
lui Dumnezeu (Ioan 10:10) şi noi suntem aceia care 
răspândim această veste.

 De aceea călătorim prin lume ca să predicăm 
Evanghelia, nu să prezentăm o religie. Creştinismul nu 
este o religie. Evanghelia este pur şi simplu mesajul 
că Isus a venit în lume ca să moară pentru noi şi că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi. Apoi S-a înălţat la Cer şi 
este viu în noi şi astăzi, prin Duhul Sfânt.

 Faptele Apostolilor 1:11 ne spune că El va reveni 
într-o zi, foarte curând. Isus ne-a profeţit lucrurile care 
se vor întâmpla înaintea revenirii Lui, iar acestea se 

Spune-le celor ce 
n-au auzit că 
Isus a venit

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” 

(Marcu 16:15).

Miercuri, 20 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
făcut un vestitor al mântuirii prin Cristos. Îmi investesc 
timpul, energia şi resursele pentru a le propovădui 
Evanghelia celor nemântuiţi, scoţându-i din întuneric 
la lumină şi de sub puterea întunericului la Cristos. 
Amin.

Deuteronom 16-17
Luca 3

Luca 15:7; Faptele Apostolilor 1:11; Matei 9:37-38

întâmplă exact aşa cum a zis. Vremea revenirii Lui este 
aproape. Aşadar, investeşte-ţi viaţa în câştigarea de 
suflete mai mult ca niciodată. Mesajul Evangheliei este 
singura speranţă a lumii şi soluţia oricărei crize. Este 
răspunderea ta, ca mesager al împăcării, să duci mesajul 
mântuirii lui Cristos la cei pierduţi din această lume.

Exod 29
Matei 24:23-33
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Atunci când proclami ceea ce crezi deja în duhul 
tău, îţi întăreşti duhul şi activezi Cuvântul 

lui Dumnezeu în viaţa ta. Mărturisirile de credinţă 
ne transformă, făcând să experimentăm realităţile 
Evangheliei în viaţa noastră. Tu ar trebui să proclami 
Cuvântul cu îndrăzneală. Există putere şi viaţă în Cuvânt 
(Ioan 6:63), care îi dau abilitatea de a schimba situaţii 
fără speranţă şi de a alinia circumstanţele la planul lui 
Dumnezeu (Matei 24:35).

Când Dumnezeu a făcut cerurile şi Pământul, 
El doar a pronunţat: „să fie…” (Geneza 1:3, 6:14) şi 
tot ce a spus a luat fiinţă (Psalmul 33:9)! Evrei 13:5-6 
spune: „…căci El Însuşi a zis… aşa că putem zice plini 
de încredere…” El ne-a învăţat să proclamăm plini de 
îndrăzneală. Isus a spus acelaşi lucru în Marcu 11:23: 
„dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice 
se va face, va avea lucrul cerut.” 

Atunci când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu cu 
credinţă, Duhul lui Dumnezeu aduce în fiinţă . Aşadar, 
proclamă cu credinţă Cuvântul cu privire la sănătatea, 
slujba, educaţia, familia şi finanţele tale. Ţine minte, 
ceea ce rosteşti este ceea ce primeşti, aşadar rosteşte 
Cuvântul cu îndrăzneală şi creează realităţile pe care 
vrei să le vezi în viaţa ta, conform Scripturii. 

Rosteşte 
Cuvântul cu 
îndrăzneală

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit”; şi 

noi credem şi de aceea vorbim (2 Corinteni 4:13).

Joi, 21 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, declar cu credinţă că circumstanţele 
se schimbă spre binele meu şi sunt deosebit de 
binecuvântat şi astăzi. Mintea mea este înnoită şi 
viaţa mea transformată prin puterea Duhului Sfânt şi a 
Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 18:21
Luca 4:1-13

Romani 10:6-10; Marcu 11:23

Exod 30
Matei 24:34-44



ALĂTURĂ-TE CRUCIADEI „BALSAMUL 
DIN GALAAD.” HAIDEM SĂ RĂSPÂNDIM 

VINDECAREA ÎN LUME!

Mulţi oameni din lumea aceasta sunt bolnavi 
sau au infirmităţi. Ei nădăjduiesc într-o 
schimbare şi caută o cale de ieşire din starea în 
care se află. Domnul a zis în Ieremia 30:17: „Dar 
te voi vindeca şi îţi voi lega rănile…” 

Alătură-te cruciadei „Balsamul din Galaad” şi 
ajută-ne să propovăduim Evanghelia distribuind 
1 milion de exemplare ale cărţii „Vindecare din 
Cer, volumul 3”, de pastorul Chris Oyakhilome.

Cum participi:

1.  Sponsorizează exemplare gratuite ale 
cărţii în orice format (tipărit, sau în format 
electronic) ca individ, familie, firmă, biserică 
sau grup de tip celulă.

2.  Identifică oameni bolnavi şi trimite datele 
lor de contact, împreună cu datele proprii la: 
balmingilead@loveworldbooks.org.



3.  Citeşte-le cartea celor care sunt prea 
bolnavi ca să o poată citi şi vizitează centre 
medicale pentru a deschide uşi pentru 
distribuirea cărţii.

4.  Fii un jurnalist al Evangheliei, devino 
reporterul online, care trimite relatări ale 
minunilor în viaţa celor care citesc cartea

Pentru informaţii suplimentare, apelează 
numerele de mai jos sau trimite un e-mail la:

balmingilead@loveworldbooks.org

Nigeria: +2348024789892, +2348024789893. 
Ghana: +233244211623 
Kenya: +254739584693 
South Africa: +27113260971, +27784654350 
United Kingdom: +44(0)1303270970 
USA: +12817595111, +12817596218 
Uganda: + 256757760794 
Tanzania: +255785319498
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Verbul „primesc” din acest pasaj provine din 
traducerea termenului grecesc „lambano,” 

care nu înseamnă a primi pasiv, ci „a prinde, a apuca” 
un lucru şi a ţi-l însuşi. Contrar situaţiei în care aştepţi 
ceva să vină la tine, în acest caz tu te repezi să apuci 
acel lucru şi ţi-l adjudeci. Plinătatea harului înseamnă „o 
revărsare nelimitată de har.” Aceasta înseamnă că poţi 
lua har cât doreşti. 

Aceasta a vrut să-i spună apostolul Pavel lui 
Timotei, când i-a scris: „întăreşte-te în harul care este 
în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1). Aceasta înseamnă să 
fructifici harul. Nu lua puţin. „Lambano” (reţine) cât 
har ai nevoie. Primeşte cât har îţi trebuie pentru a 
domni în viaţă. Ce înseamnă să domneşti? Să-ţi exerciţi 
autoritatea. Înseamnă a conduce, a deţine controlul. 
Ţi-a fost dat har ca să domneşti în această viaţă. Trebuie 
să umbli cu autoritate pe Pământ. Dumnezeu ţi-a dat 
har din belşug (Efeseni 1:7-8) ca să pui demonii şi bolile 
sub picioarele tale (Luca 10:19), să domneşti peste orice 
situaţii, peste sărăcie şi moarte. 

Această revărsare a harului funcţionează doar 
pentru cei care o primesc. Întrebarea este: „Cât har ai 
primit?” Cei care primesc (lambano) plinătatea harului 
vor domni în viaţă. Este timpul să domneşti. Este timpul 

Primeşte harul
şi domneşte

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

toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni 
în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos 

(Romani 5:17). 

Vineri, 22 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău, pe 
care l-ai turnat din belşug peste mine. Îţi mulţumesc 
pentru darul neprihănirii care îmi dă curaj în prezenţa 
Ta şi mă face să domnesc în viaţă ca un rege, în Numele 
lui Isus. Amin.

Deuteronom 22-24
Luca 4:14-44

Apocalipsa 5:10; Romani 5:20-21

să manifeşti gloria lui Dumnezeu oriunde. Aşadar, 
primeşte harul ca să domneşti. Fructifică harul lui 
Dumnezeu, deoarece acest har a fost turnat peste toţi 
oamenii (Tit 2:11). Este pentru tine, ca să-l iei.

Pentru ce lucru bun ai nevoie de har? Doreşti 
vindecare, protecţie divină sau împuternicire financiară? 
Ai suficient har pentru a putea împlini scopul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta. Prinde-l prin credinţă şi 
însuşeşte-ţi-l. 

Exod 31
Matei 24:45-51
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Dumnezeu ţi-a dat un duh de putere, de 
dragoste şi de înţelepciune (2 Timotei 1:7, 

NTR). Aceasta înseamnă că tu ai o minte excelentă. 
Tu ai super-inteligenţa dată de El, pentru că mintea ta 
este unsă de Duhul Sfânt (1 Ioan 2:20). Aşadar, atunci 
când vorbeşti, în cuvintele tale ar trebui să se audă 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

Nu mulţi îţi spun că eşti înţelept, dacă nu ai fi făcut 
ceva extraordinar. Totuşi, Dumnezeu spune că tu ai o 
minte chibzuită, înţeleaptă. Aşa te vede El, indiferent de 
eşecurile tale. Ar trebui să te vezi şi tu în aceeaşi lumină 
şi să declari la fel. Spune: „Sunt înţelept, pentru că 
Duhul Sfânt locuieşte în mine. Eu am super-inteligenţă 
de la Dumnezeu.”

Nu aştepta ca altcineva s-o spună despre tine. 
Dumnezeu a spus-o deja, aşadar acţionează pe baza 
Cuvântului. Dacă ai copii, creşte-i cu aceeaşi mentalitate. 
Învaţă-i să rostească cuvinte pline de credinţă. Spune-le: 
„Eşti cel mai bun din şcoală şi cel mai inteligent din clasa 
ta.” Ajută-i să gândească şi să vorbească aşa, pentru că 
şi ei sunt din Dumnezeu. 

Super-inteligenţă 
de la Dumnezeu

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste şi de chibuinţă (2 Timotei 1:7).

Sâmbătă, 23 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt super-inteligent, receptiv şi înţelept, pentru 
că am mintea lui Cristos. Înţeleg imediat şi tratez cu 
înţelepciune problemele vieţii, pentru că Cristos este 
înţelepciunea mea.

Deuteronom 25-27
Luca 5:1-16

1 Corinteni 2:16; 2 Timotei 3:15

Exod 32
Matei 25:1-13
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Iair, un om bogat şi influent, a venit odată la 
Domnul cu un mesaj urgent: „Vino, repede, fiica 

mea e pe moarte.” Se părea că nimeni nu mai putea face 
nimic. Biblia spune că Domnul a lăsat tot ce făcea şi a 
plecat imediat împreună cu Iair.

În timp ce înaintau pe strada aglomerată, Biblia 
consemnează că o femeie, care avea o scurgere de 
sânge de 12 ani, şi-a făcut loc prin mulţime şi s-a atins 
de haina lui Isus.

Dându-şi seama că a ieşit o putere din El, Domnul 
S-a oprit şi a întrebat: „Cine s-a atins de Mine?” 
(Marcu 5:30). Biblia ne spune că femeia, ştiind că a 
fost vindecată, a venit tremurând la Isus şi I-a spus tot. 
Atunci Domnul i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; 
du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta” (Marcu 5:34).

În timp ce Isus încă vorbea, Iair a primit vestea de 
care se temea. Slujitorii lui au venit şi i-au spus: „E prea 
târziu. Fiica ta a murit. Nu-l mai deranja pe Învăţătorul.” 

Vă imaginaţi ce gânduri îi treceau prin minte lui 
Iair: „De ce S-a oprit Isus? Dacă nu Şi-ar fi irosit atât timp 
ca să vadă cine s-a atins de El…” Totuşi, Isus a rămas 
calm. El S-a întors spre Iair şi i-a spus: „Nu te teme. Crede 
numai” (Marcu 5:36). Atât trebuia să facă Iair, pentru a 
obţine minunea. 

Nu te teme! 
Crede numai

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! 
Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă 

că El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută 
(Evrei 11:6).

Sâmbătă, 24 Martie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Doamne, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care mi-a insuflat în duh credinţă pentru a înfăptui 
imposibilul. Umblu în victorie, favoare şi stăpânire şi 
astăzi, deplin încredinţat că niciodată Cuvântul Tău nu 
dă greş, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 28
Luca 5:17-39

2 Corinteni 5:7; Ioan 11:40; Marcu 9:23

Mesajul meu pentru tine este acelaşi: „Nu te 
teme, crede numai.” Cu alte cuvinte, nu-ţi lăsa mintea 
să se tulbure de veştile care vin dinafară. Crede Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

La un moment dat, nişte iudei au venit la Isus şi 
L-au întrebat: „Ce să facem, ca să săvârşim lucrările lui 
Dumnezeu?” Isus le-a răspuns: „Să credeţi în Acela pe 
care L-a trimis El” (Ioan 6:28-29). Versetul tematic spune: 
„Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că 
El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Dumnezeu 
este un Dumnezeu al credinţei, care răsplăteşte credinţa. 
El va fi prezent la fiecare pas al credinţei pe care îl faci. 
Întrebarea este: „Tu crezi?” A crede înseamnă a fi într-o 
stare de anticipaţie, deplin încredinţat că Dumnezeu şi 
Cuvântul Lui nu dau greş niciodată. Înseamnă să-L crezi 
pe El pe cuvânt. Aceasta este tot ce vrea Dumnezeu să 
faci.

Exod 33
Matei 25:14-30
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În Geneza 19, citim despre tragedia nevestei lui 
Lot, cauzată de nerespectarea instrucţiunilor 

spirituale. Îngerii trimişi de Domnul pentru a nimici 
Sodoma şi Gomora îi avertizaseră pe ea şi pe soţul ei: 
„Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti 
în vreun loc din câmpie: scapă la munte, ca să nu pieri” 
(Geneza 19:17).

Instrucţiunea era urgentă şi clară. Din păcate, soţia 
lui Lot nu a ascultat. Ea s-a uitat înapoi şi s-a transformat 
într-un stâlp de sare.

De ce a distrus Dumnezeu Sodoma şi Gomora? 
Biblia ne spune că bărbaţii din Sodoma erau „răi şi afară 
din cale de păcătoşi împotriva Domnului” (Geneza 
13:13). Prin urmare, Domnul a trimis foc din cer şi a 
distrus Sodoma. Totuşi, din pricina lui Avraam, El Şi-a 
amintit de Lot şi a trimis doi îngeri ca să-i salveze pe el 
şi pe cei din familia lui. În timp ce părăseau Sodoma, 
îngerii le-au spus să nu se uite înapoi. Dar soţia lui Lot 
nu a ascultat, spre pieirea ei. 

Lecţia pentru noi, creştinii, este să ascultăm 
mereu de instrucţiunile Domnului şi să nu lăsăm nimic 
să ne abată de la Cuvântul Lui. Poate că soţia lui Lot s-a 
uitat înapoi tânjind după posesiunile lăsate în Sodoma. 
Dacă Dumnezeu îi cere cuiva să dea un anumit dar 
sau o sămânţă şi, după ce a dat acest lucru, persoana 
respectivă începe să regrete şi se amărăşte din cauza 

O lecţie pe viaţă

Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un 
stâlp de sare (Geneza 19:26).

Luni, 25 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, în timp ce mă supun lucrării 
Cuvântului Tău, cresc în harul Tău şi în înţelepciunea 
Ta. Îţi mulţumesc pentru puterea Ta divină care 
acţionează în mine, abilitându-mă să împlinesc voia Ta 
desăvârşită, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 29-30
Luca 6:1-16

Iacov 1:23-25; Evrei 2:1-3

faptului că a ascultat de Domnul, se aseamănă cu soţia 
lui Lot. 

Cum poţi să-I dai ceva Domnului şi apoi să vrei 
să-l iei darul? Nu vei pierde niciodată îndeplinind 
instrucţiunile Lui din toată inima. Nu eşti naiv dacă 
acţionezi prin credinţă. Îndemnurile Lui pot fi câteodată 
„neatrăgătoare,” motiv pentru care unii se poticnesc faţă 
de Cuvântul lui, prin necredinţă. Însă cel mai bun lucru 
pe care îl poţi face este să asculţi Cuvântul Domnului şi 
să împlineşti îndemnul Duhului Sfânt prin credinţă.

Exod 34
Matei 25:31-46
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Fiecare creştin este chemat la o viaţă de 
stăpânire asupra morţii, a tuturor afecţiunilor 

şi a demonilor. Acesta este adevărul prezentat în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pentru care unii nu 
experimentează acest lucru este lipsa lor de cunoştinţă. 

Dumnezeu nu a spus în Osea 4:6: „Poporul Meu 
piere din lipsă de credinţă,” ci din lipsă de cunoştinţă. 
Nu e o problemă de credinţă, pentru că aceasta nu este 
străină faţă de copilul lui Dumnezeu. Nici unui creştin 
nu-i lipseşte credinţa: „potrivit cu măsura de credinţă 
pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 
12:3). Credinţa care ţi-a fost dată în duhul tău când te-ai 
născut din nou este suficientă pentru a face imposibilul. 
Trebuie să fii conştient de poziţia ta în Cristos şi să-ţi 
întăreşti credinţa prin Cuvânt (Romani 10:17).

Isus a spus în Marcu 16:17-18: „Iată semnele care îi 
vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă 
vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune 
mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” 

Observaţi că cei ce vor crede vor lua în mână 
şerpi. Şi dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. 
Nici o infecţie nu ar trebui să stea în corpul tău, pentru 
că tu eşti o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Eşti special 
(1 Petru 2:9). Tu nu eşti obişnuit. Eşti superior diavolului, 
eşecului, bolii şi infirmităţii (Luca 10:19). Eşti unic.

Iacov 1:18 ne spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a 
născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 

Nu este o 
problemă de 

credinţă

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă (Osea 4:6).

Marți, 26 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
o viaţă care este superioară bolii, afecţiunilor şi 
infirmităţii. Umblu în realitatea adevărului Tău în ce 
mă priveşte, conştient că sunt sfinţit şi apărat de orice 
rău, prin puterea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Deuteronom 31-32
Luca 6:17-49

Luca 10:19; 1 Petru 2:9

pârgă a făpturilor Lui.” Tu faci parte dintre cele dintâi 
şi cele mai bune roade ale făpturilor Lui. Eşti cununa 
creaţiei Sale. Eşti slava Lui. Viaţa ta este mărturia harului 
Lui. Fii conştient de acest adevăr.

Exod 35
Matei 26:1-13
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Versetul de mai sus ne spune că Dumnezeu 
ne-a dat nouă, copiilor Lui, un Duh de putere. 

Asta înseamnă că tu ai puterea de a face schimbări. 
Aşadar, fii îndrăzneţ mereu. Înfruntă provocările şi 
refuză să te temi. 

Gândeşte-te, de exemplu, la israeliţi, atunci când 
erau între armata egipteană şi Marea Roşie. Dumnezeu 
a insistat ca ei să meargă înainte, ceea ce înseamnă 
pentru creştin că nu există retragere sau capitulare în 
faţa inamicului (Evrei 10:39). Trebuie să înaintezi spre 
ţintă: „alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti 
a lui Dumnezeu, în Cristos Isus” (Filipeni 3:14). Îţi este 
permis să mergi numai înainte şi în sus (Proverbe 4:18), 
indiferent de provocările pe care le ai de înfruntat.

Aminteşte-ţi prin ce au trecut Şadrac, Meşac 
şi Abed-Nego, în Daniel 3:12-30. Ei au fost aruncaţi în 
cuptorul aprins, dar n-au fost vătămaţi. Ei au înfruntat 
provocarea şi credinţa lor a biruit. Aceasta ar trebui să 
fie mentalitatea ta mereu. Eşti mai mult decât biruitor 
(Romani 8:37). Nimic nu te poate doborî. Ai fost întărit 
de Duhul Sfânt (Efeseni 3:16), ca să învingi. 

Biblia declară: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi 
cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde” (Isaia 
43:2). Aşadar, înaintează şi învinge, pentru că nimic nu 
îţi poate sta împotrivă (Iosua 1:5). Ia scutul credinţei şi 
umblă în biruinţă. Refuză să fii slab în credinţă. Întăreşte-

Înfruntă 
provocările

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei 1:7).

Miercuri, 27 Martie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu sunt uns cu Duhul Sfânt şi cu puterea de a face 
minuni. Pot face totul prin Cristos, care mă întăreşte. 
Şi, potrivit cu puterea Lui care lucrează în mine, eu 
înving orice împotrivire şi astăzi, în Numele lui Isus. 
Amin.

Deuteronom 33-34
Luca 7:1-35

Filipeni 4:13; Romani 8:35-37

ţi credinţa prin Cuvânt, ca să poţi rămâne în picioare 
după ce vei fi biruit totul (Efeseni 6:13).

Refuză să recunoşti vreo limitare, pentru că nici o 
limitare nu este reală. Ţi-a fost dat Duhul puterii. Aceasta 
înseamnă că ţi-a fost dată puterea judecătorească de a 
executa judecata lui Dumnezeu în orice situaţie (Psalmul 
149:9). Aşadar, înfruntă situaţiile şi câştigă. Refuză să 
fii slab. Exersează-ţi stăpânirea, pentru că poţi totul în 
Cristos, care te întăreşte (Filipeni 4:13). 

Exod 36
Matei 26:14-25
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În Coloseni 1:13, Biblia ne spune că noi, 
credincioşii, am fost smulşi de sub puterea 

întunericului şi am fost strămutaţi în Împărăţia Fiului 
lui Dumnezeu. Aşadar, ar trebui să învăţăm cum să 
umblăm eficient în această Împărăţie spirituală. Efeseni 
1:3 ne spune că în această Împărăţie, Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cereşti. 
Acestea includ tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 
1:3); toate aceste binecuvântări sunt pe tărâmul 
Duhului.

Prin urmare, vindecarea, bunăstarea şi biruinţa ta 
sunt deja realităţi în acest tărâm. Dar cum să iei aceste 
binecuvântări şi le aduci în tărâmul vizibil? Aici intervine 
credinţa. Ce este ea? Este răspunsul duhului uman faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus că Duhul 
Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Cu alte cuvinte, El 
te va călăuzi în toată realitatea, deoarece El este Duhul 
Realităţii.

Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt ne face real 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Acţiunile şi răspunsul 
tău faţă de acele realităţi pe care le vezi în Cuvântul lui 
Dumnezeu, reprezintă credinţa ta. Credinţa înseamnă 
să reacţionezi pe baza acelor realităţi, definite de Duhul 
Sfânt, apucând lucrurile Împărăţiei spirituale (1 Timotei 
6:12) şi aducându-le în domeniul vizibil. Cu alte cuvinte, 
atunci când tu vorbeşti despre sănătatea, vindecarea, 

Credinţa prinde 
realităţile 
spirituale

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

Joi, 28 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului Tău şi pentru lucrarea Duhului Tău în viaţa 
mea. Îţi mulţumesc pentru că Duhul Sfânt mă luminează 
ca să cunosc şi să revendic tot ce mi-ai pus la dispoziţie 
în Cristos. Umblu în realitatea moştenirii mele în 
Cristos, conştient că am biruit lumea şi sistemele ei, în 
Numele lui Isus. Amin.

Iosua 1-2
Luca 7:36-50

Evrei 11:1-3; Evrei 11:6

bunăstarea şi viaţa glorioasă pe care le ai în Cristos, nu 
încerci să faci ca un anumit lucru să se întâmple, ci umbli 
în lucrurile spirituale.

Exod 37
Matei 26:26-35



ALĂTURĂ-TE REŢELEI MANDATUL 
RAPSODIEI! 

Reţeaua „Mandatul rapsodiei” este o reţea 
internaţională, constituită pentru a face Rapsodia 
Realităţilor devoţionalul cel mai citit la birou sau 
acasă, încurajându-i şi pe alţii să se aboneze.

Beneficii:

1.  Binecuvântarea şi privilegiul de a atinge 
oameni din întreaga lume
2.  Reduceri la cărţile şi materialele audio-
vizuale ale Pastorului Chris
3.  Invitaţia specială la misiune în întreaga 
lume… şi mult mai multe

Lumea te aşteaptă. Alătură-te reţelei „Mandatul 
rapsodiei” astăzi.

Pentru informaţii suplimentare, apelează numărul 
de telefon: +2348086656527
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A fi creştin înseamnă că ai venit în Cristos. 
Cristos este o Persoană. Dar Cristos mai este 

şi o statură, o localizare în Dumnezeu. Ai fost localizat 
în „Cristos” atunci când te-ai născut din nou. Atunci 
când spui: „Eu sunt în Cristos,” înseamnă că tu trăieşti în 
El. El este adresa ta. Viaţa ta este ascunsă cu Cristos în 
Dumnezeu (Coloseni 3:3). 

În acest „loc” nu este deloc întuneric (1 Ioan 1:5); 
aceasta înseamnă că păcatul, boala, eşecul, sărăcia, 
înfrângerea, slăbiciunea sau moartea nu mai au stăpânire 
asupra ta. Tot ce ai în Cristos este o viaţă glorioasă de 
sănătate, bucurie, pace, succes, putere, bunăstare, 
frumuseţe şi excelenţă. Ţi-a fost dată autoritatea divină 
şi putere, pentru a domina pe Pământ, peste Satan şi 
demonii lui (Romani 5:17).

În Efeseni 2:6, ni se spune că am fost aşezaţi cu 
Cristos în locurile cereşti: „El ne-a înviat împreună 
şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Cristos Isus.”  

Isus a spus: „În casa Tatălui Meu sunt multe 
locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să 
vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, 
ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:2-3). Locul 
despre care spunea El se numeşte „Cristos.” Locul nostru 
este la dreapta Tatălui, unde stăm acum, împreună cu 

Cristos: o statură 
în Dumnezeu

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 

noi (2 Corinteni 5:17).

Vineri, 29 Martie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai înviat 
împreună cu Cristos şi că m-ai aşezat cu El în locurile 
cereşti, de unde îmi exersez stăpânirea peste sistemele 
acestei lumi. Eu umblu din tărâmul supranatural şi 
astăzi, ca om duhovnicesc în Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

Iosua 3-4
Luca 8:1-21

1 Corinteni 1:30; Faptele Apostolilor 17:28

Cristos, în locurile cereşti, mult deasupra eşecului şi a 
lucrărilor întunericului. Este un loc de slavă şi stăpânire.

Locul acela se mai numeşte şi Sion: „Ci v-aţi 
apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului 
celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor 
întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, 
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, 
făcuţi desăvârşiţi” (Evrei 12:22-23). Care este numele 
Întâiului născut? Cristos. Suntem localizaţi în „Cristos.” 
Omul firesc nu vede acest loc, dar noi trăim acolo.

 Biblia spune că atunci când Cristos a înviat, El 
a şezut la dreapta Tatălui (Evrei 10:12, 1 Petru 3:22, 
Coloseni 3:1). Dreapta Tatălui se referă la un loc de 
autoritate, iar noi suntem cu El, în acel loc de autoritate 
şi stăpânire. Binecuvântat să fie Dumnezeu.

Exod 38
Matei 26:36-46
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În versetul de mai sus, Domnul Isus ne-a dat reţeta 
pentru a face schimbări în orice situaţie. Oricine 

îi va zice muntelui: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi nu 
se va îndoi în inima lui, ci crede, va avea lucrul cerut. Cu 
alte cuvinte, ca să schimbi o situaţie fără de speranţă, 
trebuie să rosteşti cuvinte pline de credinţă. Vorbeşte-i 
muntelui. Din păcate, unii vorbesc despre munte, în loc 
să-i vorbească muntelui, iar aceasta nu schimbă nimic.

Cât timp discuţi despre situaţiile cu care te 
confrunţi, în loc să le înfrunţi şi să porunceşti schimbarea, 
nu vei obţine rezultatul despre care vorbea Domnul. 
Muntele nu se va muta. Poate că ai vreo umflătură 
în trupul tău, iar tu te plângi, vorbeşti cu toţii despre 
aceasta şi primeşti compasiunea lor. Nu mai vorbi 
despre umflătură, ci vorbeşte cu aceasta. A venit timpul 
să spui: „Umflătură, usucă-te şi dispari din trupul meu, 
în Numele lui Isus!” Apoi începe să te bucuri pentru 
răspuns.

Sau poate că ai dificultăţi financiare şi toţi vecinii 
tăi ştiu că ţi-ai pierdut slujba. Vorbeşte-i situaţiei şi 
produ o schimbare.

Nu le mai spune altora prin ce treci. Nu te mai 
plânge nici înaintea Domnului. Porunceşte schimbarea, 
în Numele lui Isus. Vorbeşte-i muntelui, fie că este în 

Vorbeşte-i 
muntelui!

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

va avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

Sâmbătă, 30 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul credinţei este în gura mea, ca să 
poruncească situaţiilor şi circumstanţelor să se 
conformeze destinului pregătit de Dumnezeu pentru 
viaţa mea. Puterea de schimbare a lucrurilor este în 
mine şi în timp ce îmi declar credinţa, munţii se mută, 
dealurile se coboară şi cărările se îndreaptă, în Numele 
lui Isus. Amin.

Iosua 5-6
Luca 8:22-39

Iov 22:28; Eclesiastul 8:4

trupul tău, fie în finanţele tale, în casa sau în afacerea 
ta. Proclamă Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi 
cu siguranţă se va produce o schimbare. Credinţa nu 
vorbeşte şi apoi aşteaptă să vadă cum pleacă muntele. 
Credinţa consideră muntele plecat, din momentul în 
care a vorbit.

Exod 39
Matei 26:47-56
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Fiind creştin, este important să ştii că Dumnezeu 
ţi-a predestinat viaţa pentru glorie. Când te-

ai născut, El ţi-a atribuit un scop, potrivit cu voia Lui. 
Dumnezeu te-a aşezat aici dintr-un motiv anume. 

Poţi întreba: „Şi care este scopul meu? De ce sunt 
aici?” Pentru a găsi răspunsurile la aceste întrebări, mai 
întâi trebuie să înţelegi ce este acela un scop. Este o 
idee sau un ţel păstrat în minte, spre care îţi orientezi 
eforturile. Este un lucru intenţionat. Motivul pentru 
care ceva este făcut.

Isus a venit cu un scop precis. În Ioan 10:10, El 
Şi-a declarat scopul: „Hoţul nu vine decât să fure, să 
înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să 
aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” El ştia că nu a venit 
doar să arunce o privire prin lume şi apoi să moară. El a 
urmărit un ţel: să mântuiască oamenii şi să le dea viaţă 
din belşug.

„Isus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi»” (Ioan 
20:21). Acum, acesta este scopul tău: de a atinge toţi 
oamenii cu Evanghelia. În ziua când ţi-ai predat inima 
lui Cristos, El ţi-a insuflat gândirea Lui şi te-a făcut un 
izbăvitor: „Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să 
judece muntele lui Esau. Dar împărăţia va fi a Domnului” 

Eşti aici cu 
un scop

Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, 
ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care 

le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea 
făcându-le (Faptele Apostolilor 26:16).

Duminică, 31 Martie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt un creştin misionar, trimis de Dumnezeu să 
ating oamenii cu Evanghelia lui Cristos şi să îi aduc la 
viaţă, împreună cu El. Refuz să fiu îngrijorat de grijile 
acestei vieţi, ci mă dăruiesc total acestui scop divin.

Iosua 7-9
Luca 8:40-56

1 Ioan 3:8; Isaia 42:5-7; Faptele Apostolilor 26:16-18

(Obadia 1:21). Viaţa ta trebuie să fie aşadar o împlinire 
a acestui scop. Fii entuziasmat cu privire la instaurarea 
Împărăţiei lui Dumnezeu în inimile oamenilor şi 
extinderea ei până la marginile Pământului. Astfel, viaţa 
ta va căpăta o semnificaţie cu totul nouă.

Exod 40
Matei 26:57-68



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, 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.  



NOTE



MĂRTURII
„Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat modul de gândire!”

„Am primit o copie a Rapsodiei Realităţilor în 2009 si am citit un articol 
scris de Pastorul Chris care spunea «Visează în stil mare.» Gândindu-mă 
la acest mesaj am realizat ca nu există nici o lege în cer sau pe pământ 
care să fie împotriva visurilor măreţe. Visul meu la acel moment era să 
graduez primul an la universitate. Am pornit cu mentalitatea de care 
vorbea Pastorul Chris în devoţional şi am terminat anul cu rezultate 
excepţionale la toate examenele. Am obţinut chiar şi bursă. Niciodată nu 
mă voi opri din a visa măreţ!”   ̶   Candy N., Africa de Sud

 „Am primit mântuire prin Rapsodia Realităţilor”

„Primul meu contact cu devoţionalul Rapsodia Realităţilor a fost la şcoală. 
O elevă din clasa mea a venit în ziua înscrierii şi ne-a citit-o tuturor. 
Niciodată nu am mai auzit astfel de cuvinte motivaţionale. Pentru prima 
dată, am realizat că sunt un succes şi am un viitor strălucitor. Acele cuvinte 
m-au convins să-L primesc pe Isus Cristos ca Domn al vieţii mele. I-am 
făcut semn elevei, care a deschis devoţionalul la pagina cu «Rugăciunea 
de mântuire» şi m-a condus la Cristos.”  ̶  Miriam M., Zimbabwe

„Rugăciunea de cerere”

„Doream atât de mult să studiez cardiologia la universitate, dar trebuia 
să graduez liceul cu note foarte bune pentru a fi acceptată la facultatea 
de medicină. Nu aveam note bune, pentru că nu puteam înţelege unele 
materii. Din fericire, am primit cadou de ziua mea un exemplar al cărţii 
«Cum să te rogi eficient» şi am citit capitolul cu rugăciunea de cerere. Chiar 
atunci m-am rugat conform principiilor expuse. La sfârşitul semestrului, 
când rezultatele au fost publicate, notele mele se încadrau în cerinţele de 
admitere ale universităţii.” ̶  Bisuga M., Marea Britanie



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
DuminicăN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


