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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 2012 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



Imaginea de pe copertă surprinde încântarea 
partenerilor Rapsodiei Realităților în timpul unei 
campanii de distribuire în Republica Populară 
Chineză.
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Bun venit anului 2012! Îi sunt deosebit de 
recunoscător Domnului pentru tot ceea ce ne-a 

ajutat să realizăm în anul 2011, în ce priveşte răspândirea 
Evangheliei în întreaga lume! Totuşi, privind spre acest nou 
an, sunt şi mai emoţionat şi mai recunoscător pentru slava 
şi pentru biruinţele pe care El ni le-a pregătit şi pentru care 
ne-a poziţionat. El a revărsat peste noi un har supranatural 
de a realiza mai mult decât anul trecut, dincolo de toate 
aşteptările noastre. 

Priviţi cu credinţă, cu curaj şi cu entuziasm spre un an 
plin de slavă şi de rodire. În calitate de copil al lui Dumnezeu 
tu păşeşti pe cărări dinainte rânduite de Domnul; prin urmare, 
în ceea ce priveşte Noul An, Domnul te-a predestinat pentru 
slavă. Poate că anul trecut ai făcut o listă cu multe lucruri pe 
care ai dorit să le realizezi, iar la finele anului ţi-ai dat seama 
că nu ai reuşit. Nu dispera, ci, mai degrabă, descoperă ce ţi-a 
scăpat din vedere! Notează-ţi acele lucruri pe care trebuia să 
le faci şi care te-ar fi ajutat să îţi împlineşti ţelurile neatinse; ia 
hotărârea să faci acele lucruri în timpul acestui an. 

Trăieşte în lumina Cuvântului Său adresat ţie pentru 
întregul an şi nu interpreta lucrurile prin prisma simţurilor. 
Domnul a făcut deja tot ce este necesar pentru ca tu să 
experimentezi slava Lui în viaţa ta: „Dumnezeiasca Lui putere 
ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). 

Acest Cuvânt este realitatea prezentă. Tu ai primit 
viaţa şi natura lui Dumnezeu în momentul în care ai fost 

Poziţionat pentru 
gloria Sa

Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care 
sunt toate şi care voia să ducă mulţi fii la slavă să le 

desăvârşească, prin suferinţe, Căpetenia mântuirii lor 
(Evrei 2:10).

Duminică, 1 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai poziţionat 
pentru slavă şi pentru excelenţă, oferindu-mi tot ce am 
nevoie pentru a duce o viaţă de biruinţă pe pământ, spre 
gloria Numelui Tău. Astăzi, sunt călăuzit de Cuvântul Tău 
şi de Duhul Sfânt din locurile cereşti unde am fost aşezat 
împreună cu Cristos şi domnesc în viaţă, în veci de veci, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 1-2
Matei 1

Efeseni 2:10; Romani 8:30

născut din nou; imediat tu ai fost poziţionat pentru măreţie 
şi pus deoparte pentru excelenţă şi victorie. Tot ce ai nevoie 
pentru a te bucura de viaţă din belşug şi pentru a deveni 
tot ce te-a creat Dumnezeu să fii ţi-a fost deja încredinţat. 
Prin urmare, spune-ţi ţie însuţi: „Voi realiza tot ceea ce m-a 
destinat Dumnezeu să întreprind în acest an, prin puterea 
Cuvântului şi prin abilitatea Duhului Sfânt care operează în 
mine!” Aleluia!

Geneza 1
Matei 1:1-14
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Dacă este vreun lucru pe care îl doreşti, poţi să îţi 
pui credinţa în acţiune astăzi pentru a primi un 

miracol. Află ce spune Cuvântul Lui despre situaţia ta şi cere-I 
Tatălui în Numele lui Isus şi răspunsul va veni! Dumnezeu 
nu vrea ca tu să fii trist, plin de amărăciune sau frustrat în 
viaţă. Dacă aceasta a fost experienţa ta, este timpul pentru 
o schimbare. Este o nouă zi, este începutul unui an şi tu poţi 
să faci ca acest an să fie glorios. Poţi intra în destinul pregătit 
de Dumnezeu pentru tine; Domnul vrea ca bucuria ta să fie 
deplină nu ocazional, ci întotdeauna. Iată de ce ţi-a lansat o 
invitaţie deschisă de a cere orice în Numele lui Isus şi de a 
aştepta răspunsuri. „Pentru că oricine cere, capătă...” (Matei 
7:8). 

Dumnezeu nu este numai capabil, ci şi vrea să răspundă 
oricărei cereri pe care I-o adresezi. Nu este de mirare că Isus 
ne-a asigurat cu atâta entuziasm în Luca 11:9: „Cereţi şi vi se 
va da...” Dumnezeu este un dătător: El le dăruieşte tuturor 
cu generozitate şi cu plăcere fără a reţine ceva (Iacov 1:5). 
Romani 8:32 spune: „El, care nu L-a cruţat nici chiar pe 
Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără 
plată, împreună cu El, toate lucrurile?” Acest verset descrie 
generozitatea şi bunăvoinţa Tatălui tău ceresc faţă de tine! 
El nu consideră nimic prea bun pentru tine. Biblia spune că 
Tatăl ne dă din belşug toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele 
(1 Timotei 6:17). 

Invitaţia Sa este 
deschisă

În vremea aceea, nu va mai trebui să Îmi cereţi mie 
nimic, pentru că veţi putea merge direct la Tatăl, iar El 
vă va da tot ceea ce cereţi pentru că cereţi în Numele 

Meu. Până acum nu aţi încercat să vă rugaţi astfel, dar 
începeţi din acest moment. Cereţi, folosind Numele Meu, 
şi veţi primi, iar paharul bucuriei voastre va fi plin până 
la revărsare (Ioan 16:23-24 – versiunea TLB a Bibliei).

Luni, 2 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă 
povara şi ne încarcă de binefaceri, El, mântuirea noastră. 
Mă bucur peste măsură astăzi, ştiind că urechile Tale 
acordă atenţie rugăciunilor mele, pentru a împlini dorinţele 
inimii mele. Îţi mulţumesc atât de mult, Domnul meu 
binecuvântat, pentru oportunitatea de a rămâne în Tine, de 
a păstra în mine cuvintele Tale şi pentru privilegiul pe care îl 
am să cer orice în Numele lui Isus şi să primesc răspunsuri! 
Bucuria mea este deplină astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 3-5
Matei 2

Matei 7:9-11; Matei 21:22

Nu-ţi mai rămâne decât să răspunzi invitaţiei Lui 
deschise, cerând în Numele lui Isus şi primind. Isus spune în 
Luca 12:32: „Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru 
vă dă cu plăcere Împărăţia.” 

Este bucuria Domnul să te binecuvânteze şi să îţi 
facă bine. Scriptura spune că zilnic Domnul ne încarcă de 
binefaceri (Psalmul 68:19, versiunea King James). 

Să nu uiţi niciodată că Dumnezeu este interesat 
de tine; este bucuria Lui să-ţi răspundă la rugăciuni şi să-ţi 
împlinească dorinţele. Ioan 15:7 spune: „Dacă rămâneţi în 
Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi 
vrea, şi vi se va da.” Trebuie doar să te asiguri că rămâi în El 
şi cuvintele Lui rămân în tine şi tot ceea ce ceri în rugăciune, 
prin credinţă vei primi, iar paharul bucuriei tale va fi plin până 
la revărsare!

Geneza 2
Matei 1:15-25
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Din versetul din deschidere este limpede că Domnul 
vrea inima ta şi vrea ca ochii tăi să aleagă căile 

Sale. El vrea ca tu să Îi slujeşti, să Îl urmezi şi să I te închini din 
toată inima. Încredinţează-I Domnului viaţa ta şi viitorul tău 
fără rezerve. 

La început de an, unii oameni sunt îngrijoraţi cu 
privire la ce se va întâmpla. Însă tu, în calitate de copil al lui 
Dumnezeu, nu trebuie să ai nici un fel de temeri sau îngrijorări 
cu privire la acest an. Doar asigură-te că trăieşti fiecare zi a 
anului în voia lui Dumnezeu, angajându-te să faci lucrarea Lui. 
Chiar dacă unii te pot considera deplasat pentru că Îl iubeşti 
şi Îl slujeşti pe Domnul cu toată fiinţa ta, niciodată nu vei eşua 
dacă vei acţiona prin credinţă. 

Nimic nu se compară cu viaţa trăită prin credinţă. 
Este cea mai înalta chemare şi onoare! Biblia spune: „Şi El a 
murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască 
pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru 
ei” (2 Corinteni 5:15). Omul care umblă cu Dumnezeu este 
bine ancorat în viaţă; el este descris de Psalmul 1:3 ca fiind 
un pom sădit lângă un izvor de apă; tot ce face el prosperă. El 
are împlinire şi bucurie maximă tocmai pentru că pasiunea, 
emoţiile, dorinţele şi interesele lui sunt fundamentate pe 
Cristos şi pe înaintarea Evangheliei. 

Predă-te Domnului pe deplin în acest an. Îngăduie-I să 
aibă un cuvânt de spus în tot ce faci; urmează Cuvântul Lui şi 
supune-te călăuzirii Duhului Sfânt. Abordează cu seriozitate 
actele tale de închinare şi de meditaţie la Cuvântul lui 
Dumnezeu; nu lipsi de la serviciile de închinare ale bisericii, 

Slujeşte-L pe 
Domnul cu toată 

inima ta

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

Marți, 3 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Declar astăzi hotărârea mea fermă de a Te sluji cu 
viaţa mea şi de a urma Cuvântul Tău. Viaţa mea este pentru 
gloria Ta, iar eu trăiesc astăzi pentru a Te onora, slujind cu 
sârguinţă şi excelenţă! Tu eşti motivul existenţei mele; Îţi 
mulţumesc pentru oportunitatea de a Te cunoaşte şi de a Te 
sluji! Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! 

Geneza 6-8
Matei 3

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

de la întâlnirile de celulă şi de la alte activităţi ale bisericii 
tale locale. Urmează-L pe Domnul din inimă şi slujeşte-L cu 
viaţa ta! Fă un angajament ferm să trăieşti pentru El şi numai 
pentru El şi învaţă-i pe alţii să facă la fel. 

Geneza 3
Matei 2:1-12
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În Luca 18:1-9, Domnul Isus ne prezintă pe un ton 
imperativ nevoia de a persevera în rugăciune. 1 

Tesaloniceni 5:17 ne învaţă să ne rugăm neîncetat. Aceasta 
deoarece, prin rugăciune, duhul nostru este programat 
să devină receptor de nădejde pentru ideile, viziunile şi 
îndemnurile lui Dumnezeu. Poate te întrebi: „Dar dacă nu 
simţi uneori să te rogi, înseamnă că eşti slab din punct de 
vedere spiritual?”

În primul rând, o astfel de indispoziţie nu denotă faptul 
că eşti slab, dar semnalează o problemă de care trebuie să 
te ocupi. Rugăciunea este lucrarea vieţii tale şi trebuie să o 
practici. Aceasta înseamnă că indiferent de ceea ce simţi, tu 
trebuie să menţii o disciplină a rugăciunii şi acesta este modul 
în care biruieşti circumstanţele din viaţa ta. 

În al doilea rând tu ar trebui să ştii cum să îţi înflăcărezi 
duhul. 1 Corinteni 14:14 spune: „Cine vorbeşte în altă 
limbă se zideşte pe sine însuşi; dar cine proroceşte zideşte 
sufleteşte Biserica.” Vorbirea în alte limbi este sinonimă cu 
reîncărcarea duhului tău asemenea unei baterii. Vorbirea în 
limbi te ajută să Îi răspunzi Domnului mai repede cu duhul 
tău. 

De asemenea, Scripturile aduc la lumină pentru noi 
paşi practici ai umblării în plinătatea permanentă a Duhului 
Sfânt (Citeşte Efeseni 5:18-21). Pentru acela care este în mod 
continuu umplut cu Duhul Sfânt, rugăciunea nu este niciodată 
ceva forţat, ci un moment de extaz divin; un timp de delectare 
în dragostea, fericirea şi harul îmbrăţişării lui Dumnezeu. 

Perseverează în 
rugăciune

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1).

Miercuri, 4 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur de impactul glorios şi de 
schimbările care au loc în duhul meu de fiecare dată când 
mă rog! Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, pentru harul 
Tău şi pentru fericirea cerească din timpul de rugăciune. 
Iniţiez schimbări pozitive şi de durată prin rugăciune, ştiind 
că urechile Tale sunt pentru totdeauna atente la glasul meu, 
pentru a răspunde rugăciunilor mele, în Numele lui Isus! 
Amin.

Geneza 9-11
Matei 4

Efeseni 6:18; Luca 18:1-8

În al patrulea rând, bucură-te de oportunitatea de a 
te ruga cu alţi creştini. Acest lucru te va ajuta să îţi dezvolţi o 
pasiune pentru rugăciune şi o părtăşie mai bogată cu Duhul 
Sfânt. Mulţi credincioşi din întreaga lume ni s-au alăturat în 
momentele speciale de rugăciune prin intermediul reţelei de 
socializare Yookos. Gândurile profetice şi pline de inspiraţie, 
precum şi momentele scurte dar intense de rugăciune te vor 
ajuta să îţi dezvolţi o viaţă de rugăciune consistentă şi plină 
de entuziasm. 

Geneza 4
Matei 2:13-23
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Cineva m-a întrebat odată: „Pastore Chris, cum 
reuşesc să îmi biruiesc dependenţele? Am încercat 

să le vorbesc, însă sunt în continuare ispitit să fac aceleaşi 
lucruri. Ce ar trebui sa fac?” În primul rând, nu ar trebui să 
le vorbeşti dependenţelor tale, ci ţie însuti. Le poţi vorbi 
adicţiilor tale cât este anul de lung, dar nimic nu se va schimba. 
În al doilea rând ar trebui să adaugi alte calităţi la credinţa ta, 
precum înfrânare; acest lucru te va ajuta să câştigi stăpânire 
peste orice formă de dependenţă. 

Ceea ce are nevoie fiecare persoană care se luptă cu 
vreo formă de dependenţă este să exerseze stăpânirea de 
sine. Declară peste tine însuţi: „Prin Duhul Sfânt am stăpânire 
de sine şi am de gând să o pun la lucru; am stăpânire peste 
duhul, peste sufletul şi peste trupul meu.” Când rosteşti 
asemenea declaraţii, ele te vor ghida şi te vor ajuta să îţi aduci 
gândurile, voinţa, emoţiile şi simţurile fizice în supunere faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tradus prin „stăpânire” 
în ebraică este „matsar” şi este înrudit cu cuvântul grecesc 
„egkrateia” care înseamnă înfrânare şi autocontrol; înseamnă 
restricţie exercitată asupra impulsurilor, emoţiilor sau 
dorinţelor cuiva. Înseamnă a ţine în frâu pe cineva. 

2 Petru 1:5-6: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele 
ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 
cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu 
răbdarea, evlavia...” Dumnezeu vrea să umbli şi să trăieşti 
prin Duhul (Galateni 5:25), ceea ce înseamnă ca prin Duhul 
Sfânt, tu să ai stăpânire asupra duhului tău (în 1 Corinteni 
14:32 Biblia spune că până şi duhul prorocului este supus 
prorocului) – iată de ce a pus El în duhul tău aceste frumoase 

Fii stăpân pe 
tine însuţi

Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate 
surpată şi fără ziduri (Proverbe 25:28).

Joi, 5 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, declar că nu sunt sub robia nici unei 
atitudini, a nici unui obicei, a nici unei forme de dependenţă 
sau a vreunui stil de viaţă care nu este în concordanţă cu 
voia Ta perfectă pentru mine. Eu îi permit Cuvântului Tău să 
aibă controlul deplin asupra duhului meu, a sufletului meu 
şi a trupului meu; eu am abilitatea de a face aprecierile şi 
alegerile corecte, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 12-14
Matei 5:1-20

2 Petru 1:5-9; Proverbe 16:32

calităţi, pentru a te face roditor întotdeauna. 
În Galateni 5:22-23, apostolul Pavel menţionează 

înfrânarea printre trăsăturile pe care Duhul Sfânt le aduce în 
duhul uman recreat: „Roadele Duhului, dimpotrivă, sunt: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Nici un creştin nu 
ar trebui să spună: „Nu îmi pot ţine sub control dorinţele,” 
sau „Nu am stăpânire asupra duhului sau asupra sufletului 
meu,” sau „nu mai răspund de acţiunile trupului meu.” Prin 
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu şi prin influenţa Duhului 
lui Dumnezeu, duhul tău recreat este programat să câştige 
stăpânire peste mintea ta, peste trupul tău şi peste emoţiile 
tale: „Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi 
poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte 
împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt 
lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce 
voiţi” (Galateni 5:16-17).

Geneza 5
Matei 3:1-9
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Dumnezeu vrea ca tu să binecuvântezi mediul tău 
de influenţă! Acesta este motivul pentru care El 

vrea ca tu să lucrezi cu mâinile tale, nu pentru ca vei rămâne 
flămând dacă nu lucrezi. Isus a spus: „Uitaţi-vă la păsările 
cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng 
nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. 
Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?” (Matei 
6:26) Dacă păsările şi animalele sălbatice nu muncesc şi, 
totuşi, niciodată nu suferă de foame, deoarece Dumnezeu 
le poartă de grijă; cu cât mai mult îţi va purta ţie de grijă 
care eşti comoara Lui de mare preţ! Dumnezeu este perfect 
capabil să îţi poarte de grijă! Cu toate acestea El doreşte ca tu 
să lucrezi, pentru ca să poţi contribui la dezvoltarea mediului 
tău de influenţă. 

În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu ar trebui să 
fii niciodată leneş. Chiar dacă nu ai încă o slujbă, găseşte ceva 
la care te pricepi; ceva care este bun înaintea lui Dumnezeu şi 
de folos oamenilor si începe să faci lucrul respectiv. Nu lăsa să 
treacă această lună fără să faci ceva. Identifică o nevoie şi vino 
în întâmpinarea ei. Indiferent cât de nesemnificativă ţi s-ar 
părea slujba ta sau însărcinarea ta prezentă, îndeplineşte-o 
cu demnitate şi cu excelenţă. Să nu-ţi fie ruşine de ceea ce 
faci şi niciodată să nu te dispreţuieşti. Aminteşte-ţi că eşti un 
copil al lui Dumnezeu şi prin tine binecuvântarea vine peste 
orice lucru în care eşti implicat. 

Biblia ne spune că printr-un sclav numit Iosif, 
binecuvântarea a venit peste casa lui Potifar (Geneza 39:5). 
Indiferent ce faci, fă-o cu excelenţă şi cu scopul îmbunătăţirii 

Dumnezeu vrea ca 
tu să binecuvântezi 

mediul tău

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu 
mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să îi dea celui lipsit 

(Efeseni 4:28).

Vineri, 6 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, îmi recunosc menirea şi abilităţile drept 
căi create de tine pentru binecuvântarea mediului meu de 
influenţă. Îţi mulţumesc pentru har sporit şi pentru abilitate 
mărită de a avea un impact pozitiv asupra mediului meu de 
influenţă în timp ce trăiesc o viaţă de slavă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Geneza 15-17
Matei 5:21-48

Geneza 12:2; 1 Tesaloniceni 4:11-12

mediului tău de influenţă. Fii dedicat procesului de 
transformare a lumii tale într-un loc mai bun. Cei din jurul 
tău să vadă impactul tău; să se bucure că Dumnezeu te-a scos 
în calea lor. Slujba ta este uşa ta spre lumea pe care o vei 
transforma; este oportunitatea ta de a exprima cine eşti şi ce 
lucruri desăvârşite a depozitat Dumnezeu în tine. 

Psalm 139:14 spune că tu eşti „o făptură aşa de 
minunată.” Acest lucru înseamnă că eşti un unicat; o creaţie 
uimitoare, marcată de complexitate, care nu poate fi uşor de 
explicat; iată cine eşti tu. Există atât de multe lucruri depozitate 
de Dumnezeu în tine de care lumea poate beneficia! Iată de 
ce trebuie să te hotărăşti să îţi atingi potenţialul maxim în 
Cristos; deoarece Dumnezeu vrea să binecuvânteze lumea 
prin tine. 

Geneza 6
Matei 3:10-17
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Dătătorii sunt foarte plăcuţi înaintea Domnului şi ei 
conduc lumea. Nu poţi fi niciodată mai puţin decât 

ceea ce dai; deoarece cu cât dai mai mult, cu atât primeşti 
mai mult. Domnul Isus a făcut aluzie la acest lucru când a 
spus în Luca 6:38: „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna 
în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa 
pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se 
va măsura...”

Versetul de deschidere spune: „cine seamănă puţin, 
puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.” 
Acesta este un principiu spiritual care produce întotdeauna 
rezultate: „Fiecare să dea cât a hotărât în inima sa, nu cu 
împotrivire, sau cu părere de rău, sau din constrângere, 
pentru că Dumnezeu iubeşte (Îi face plăcere, preţuieşte mai 
presus de multe lucruri şi nu este dispus să abandoneze sau 
să facă ceva fără) dătătorul (a cărui inimă este în dărnicia sa) 
voios (bucuros, hotărât să dea)... (2 Corinteni 9:7, Versiunea 
Amplificată a Bibliei). 

Să luăm în considerare experienţa lui Solomon, de 
exemplu. Biblia relatează în 1 Împăraţi 3:4: că el I-a dăruit lui 
Dumnezeu o mie de arderi de tot şi acest lucru L-a mişcat pe 
Domnul care a răspuns chiar în noaptea aceea: „Domnul i S-a 
arătat în vis lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: «Cere 
ce vrei să-ţi dau»” (1 Împăraţi 3:5). Solomon a primit de la 
Domnul un cec în alb pentru dărnicia lui. Această experienţă 
denotă faptul că oricât de mult am dărui, nu-L putem întrece 
în dărnicie pe Dumnezeu. 

Dăruieşte cu 
inimă largă

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine 
seamănă mult, mult va secera (2 Corinteni 9:6).

Sâmbătă, 7 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat calea 
spre abundenţă şi pentru harul acordat anul acesta de a-mi 
depăşi dărnicia din trecut. Declar că sunt binecuvântat în 
dărnicia mea, primind un seceriş multiplicat al fiecărei 
seminţe pe care am semănat-o şi o creştere a roadelor 
neprihănirii mele, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 18-19
Matei 6:1-18

Proverbe 3:9-10

Hotărăşte-te în acest an să Îi dăruieşti mai mult lui 
Dumnezeu decât ai făcut-o până acum. Dărnicia ta începe 
prin a-I dărui lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine Lui. Aceasta 
înseamnă cele dintâi roade, zeciuielile şi seminţele financiare. 
Când vei face acest lucru, cu siguranţă, El va multiplica 
seminţele semănate de tine si va mări capacitatea ta de a 
dărui, iar tu vei avea din ce în ce mai mult. 

Geneza 7
Matei 4:1-11



…Conectând lumea ta

Există ceva pentru fiecare pe Yookos.  În prezent Yookos 
este cotată drept reţeaua de socializare cu cea mai 
rapidă creştere din Africa, fiind un site unde poţi intra 
în contact cu oameni din întreaga lume. Prieteni şi 
apropiaţi pot construi legături puternice şi sănătoase 
interacţionând unii cu alţii. Pastori şi lideri de biserici 
pot avea părtăşie eficientă cu congregaţia lor şi pot 
trimite mesaje în timp real! Studenţii şi cercetătorii 
nu sunt nici ei lăsaţi pe dinafară: ei pot găsi resurse şi 
materiale în diferite domenii de studiu.

Yookos este şi loc vibrant pentru mediul de afaceri cu 
clienţii deja existenţi sau cu cei potenţiali.  Fiind un 
spaţiu de promovare a noilor produse şi servicii, de 
primire a feedback-urilor, de lansare şi coordonare a 
unor campanii, Yookos creează afacerii tale capacitatea 
de a ajunge la consumatori din întreaga lume.  Poţi 
implementa aceste  campanii de promovare pe site 
fără nici un cost! 

Pentru a afla mai multe informaţii despre oferta Yookos, 
te rugăm să utilizezi următoarele date de contact:

E-mail: business@yookos.com
Tel: + 27 11 399 1720 
Căsuţa poştală: P.O. Box 1030 
Randburg 2194 South Africa 



NOTE



22

În calitate de om al lui Dumnezeu căruia i s-a 
încredinţat slujba împăcării, tu eşti instrumentul lui 

Dumnezeu nu numai pentru zidirea propriei tale vieţi, ci şi a 
altora. Prin urmare, este important să fii acordat pe aceeaşi 
frecvenţă cu El în părtăşie, beneficiind de ultimele informaţii, 
pentru a zidi exact aşa cum doreşte El şi pentru a trăi o viaţă 
care este plăcută înaintea Lui. 

Experienţa lui Moise este un exemplu bun din care 
putem învăţa. Dumnezeu i S-a revelat lui Moise sub Numele 
Iehova şi i-a spus: „Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac 
şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost 
cunoscut de el sub Numele Meu ca Domnul” (Exod 6:3). De 
fapt, Domnul îi spunea: „Părinţii tăi nu M-au cunoscut sub 
Numele de Iehova; prin urmare îţi dau o nouă revelaţie cu 
privire la cine sunt.” Astfel, Moise, în acel moment, avea cea 
mai nouă informaţie de la „cartierul general.” 

Însă lucrurile s-au schimbat, nu mai sunt aceleaşi ca pe 
vremea lui Moise; iată de ce astăzi nu ne mai rugăm Tatălui cu 
Numele Iehova, ci ne rugăm Tatălui în Numele lui Isus. Iehova 
înseamnă Domnul, dar noi nu Îl folosim ca să scoatem draci, 
ci, în schimb, folosim Numele lui Isus. Acesta este adevărul 
prezent în care Dumnezeu Se aşteaptă ca noi să funcţionăm; 
El vrea ca tu să te consolidezi în acest adevăr prezent. 

De asemenea, în Exod 3:6, Dumnezeu i-a vorbit lui 
Moise din ceruri şi i-a spus: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, 
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul 
lui Iacov.” Mulţi ani mai târziu, însă, în Fapte 9:5, o voce îi 

Ţine pasul cu 
adevărurile Sale 

actuale

De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte 
de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în 

adevărul pe care-l aveţi (2 Petru 1:12).

Duminică, 8 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc. Ce mult iubesc Cuvântul Tău; el este 
viaţă în duhul meu si lumina pe cărarea mea. Pătrunderea 
Cuvântului Tău mi-a iluminat cărarea pentru a cunoaşte şi 
a umbla în voia Ta desăvârşită. În timp ce am părtăşie cu 
Tine astăzi prin rugăciune şi studiul Cuvântului, primesc 
iluminare divină şi călăuzire pentru progresul şi belşugul 
meu, în Numele puternic al lui Isus. Amin. 

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

2 Timotei 2:15; Osea 6:3

vorbeşte apostolului Pavel din ceruri, iar când Pavel întreabă 
„Cine eşti Tu, Doamne?”, vocea nu i-a răspuns: „Eu sunt 
Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov.” Răspunsul a fost de 
data aceasta: „Eu sunt Isus...” Deci, acum, Tatăl Se revelează 
pe Sine prin Fiul Său, Isus (Evrei 1:1). El rămâne în continuare 
Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, însă adevărul de ultimă 
actualitate este faptul că plinătatea Dumnezeirii locuieşte 
trupeşte în Isus (Coloseni 2:9). Nu este de mirare că Isus a 
spus: „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 
14:9).

Îţi este de folos să fii la curent cu adevărurile actuale 
ale Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ca acest lucru să 
se întâmple trebuie să studiezi Scriptura pentru a învăţa 
progresia revelaţiei şi pentru a fi acordat tot timpul cu 
Domnul în părtăşie. Intraţi în părtăşie cu El prin rugăciune 
şi prin studierea Cuvântului şi intraţi în părtăşie şi cu alţi 
credincioşi! Este important pentru creşterea şi edificarea 
voastră spirituală. 

Geneza 8
Matei 4:12-25
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Dumnezeu ne-a strămutat din întuneric în Împărăţia 
Luminii, Împărăţia Fiului dragostei Sale (Coloseni 

1:13). Prin urmare, trebuie să renunţi la orice atitudine care 
nu vine din Dumnezeu. În 1 Corinteni 6:5-9, apostolul Pavel 
i-a mustrat pe creştinii din Corint, pentru că stilul lor de viaţă 
nu ilustra noua natură a neprihănirii pe care ei o primiseră. 
În calitate de făptură nouă, este important să recunoşti că ai 
fost complet eliberat de stilul de viaţă lumesc. Tu nu mai eşti 
acelaşi om care ai fost înainte de a fi născut din nou. Vechea 
ta natură a fost înlocuită de natura neprihănirii lui Dumnezeu. 

Biblia spune: „Prin urmare, 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). Stilul vechi 
de viaţă, modurile vechi de gândire şi de acţiune au fost 
înlocuite. Chiar dacă unii oameni ţi se mai adresează folosind 
vechi apelative sau porecle dezonorante de dinainte de 
naşterea din nou, nu mai are importanţă. Biblia spune: „Şi 
aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi 
fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi 
prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:11).

Observaţi că nu scrie: „Şi aşa sunteţi unii dintre voi,” 
ci mai degrabă: „Şi aşa eraţi unii dintre voi,” deoarece acum 
că sunteţi în Cristos, voi aţi fost curăţiţi de toată nelegiuirea. 
Aţi fost separaţi de păcat şi puşi deoparte pentru Dumnezeu, 
declaraţi neprihăniţi în Numele Domnului şi prin Duhul lui 
Dumnezeu! Sângele lui Cristos, care prin Duhul cel veşnic 
S-a adus pe Sine jertfă fără pată, a curăţit conştiinţa voastră 

Fii conştient de 
noua ta natură

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul 
cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul 

Celui ce l-a făcut (Coloseni 3:9-10).

Luni, 9 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Am îmbrăcat noua natură a neprihănirii. Eu am în 
duhul meu viaţa nepieritoare a lui Dumnezeu. Această viaţă 
nouă este în fiecare celulă a sângelui meu, în fiecare os 
din trupul meu! Astăzi, eu umblu în realitatea noii vieţi de 
neprihănire pe care am primit-o în Cristos. Amin. 

Geneza 23-24
Matei 7:7-29

Efeseni 4:24

de faptele moarte pentru a-I sluji Dumnezeului cel viu (Evrei 
9:14). 

Dumnezeu vrea ca tu să îţi recunoşti identitatea – să 
vezi imaginea noii tale persoane şi să trăieşti conform ei. Tu 
nu ştii cum arăţi până nu priveşti în oglinda lui Dumnezeu – 
Cuvântul Său. Este oglinda care îţi arată adevărata ta imagine 
în Cristos Isus. Îţi arată faptul că viaţa veche cu care ai fost 
născut de către părinţii tăi nu mai contează acum, deoarece 
situaţia s-a schimbat! Acum tu eşti o făptură nouă. Conduita 
ta de creştin trebuie să reflecte acum noua ta personalitate 
în Cristos Isus – noua ta natură, care este natura neprihănirii. 

Geneza 9
Matei 5:1-10



26

Câştigătorii de suflete sunt oameni de mare preţ şi 
cu influenţă înaintea lui Dumnezeu. În calitate de 

copil al lui Dumnezeu nimic nu ar trebui să aibă mai multă 
semnificaţie pentru tine decât mântuirea celor care încă nu Îl 
cunosc pe Domnul. Aducerea sufletelor la Domnul reprezintă 
un lucru căruia trebuie să îi acorzi toată seriozitatea în acest 
an, mai mult ca până acum. 2 Corinteni 5:19 spune: „că 
adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei împăcări.”

Dumnezeu ţi-a încredinţat slujba împăcării; nu numai 
ca te-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus (1 Corinteni 1:9), dar 
El te-a chemat să intri în parteneriat cu El pentru câştigarea 
sufletelor. În Romani 12:11 noi suntem îndemnaţi să nu fim 
leneşi, ci să fim plini de râvnă în duhul nostru, slujindu-L pe 
Domnul. Este vorba despre a fi plini de râvnă în lucrarea 
numărul unu a lui Dumnezeu şi anume: câştigarea sufletelor 
pentru Cristos. 

Vei experimenta şi mai mult progres în acest an pe 
măsură ce te vei angaja în activităţile de câştigare a sufletelor. 
Oamenii reprezintă cele mai de preţ comori ale lui Dumnezeu. 
Până nu începi să câştigi suflete pentru Dumnezeu nu eşti 
implicat în zidirea comorilor de mare preţ. Dumnezeu Îşi 
întinde întotdeauna braţele spre cei nemântuiţi, pentru a le 
atinge viaţa cu puterea şi slava Sa; dar El poate face acest 
lucru numai prin tine. Prin urmare, trebuie să fii totdeauna 
plin de pasiune cu privire la câştigarea sufletelor pentru 
Cristos. 

Fii plin de zel în 
câştigarea sufletelor 

pentru Cristos

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură (Marcu 16:15).

Marți, 10 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tata, Îţi mulţumesc pentru că m-ai salvat şi 
m-ai făcut partenerul Tău în salvarea altora. Pe măsură ce 
le împărtăşesc altora Evanghelia, mă rog ca credinţa să fie 
stârnită în inima lor pentru a primi mântuirea şi pentru a fi 
propulsaţi în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 25-26
Matei 8:1-27

Ieremia 1:4-7

Pentru a fi un câştigător de suflete eficient, trebuie 
să vezi dincolo de circumstanţele prezente; trebuie să vezi 
dincolo de orice limitare în această mare responsabilitate. 
Scutură-te de toate influenţele care te distrag şi slujeşte-L pe 
Domnul plin de râvnă în vederea câştigării multor suflete în 
anul care vine. Acesta este scopul existenţei tale. Apostolul 
Pavel a spus în 1 Corinteni 9:16: „Dacă vestesc Evanghelia, 
nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o 
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” 

Perseverează în a le vesti Evanghelia celor din sfera ta 
de contact; este cel mai bun lucru pe care poţi să-l faci şi este 
ceea ce Dumnezeu îţi cere.

Geneza 10
Matei 5:11-20
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Persecuţia este o promisiune pentru fiecare 
credincios. Este necesară pentru promovare şi 

va apărea la diferite niveluri în viaţa ta. Este ceea ce te face 
diferit şi te separă de mulţime. Prigoana este tratamentul dur 
prin care ceilalţi încearcă să te constrângă să te conformezi 
modului lor de acţiune. În calitate de creştin care trăieşte 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranţă vei fi persecutat. 
Domnul a confirmat acest lucru: „Aduceţi-vă aminte de 
cuvântul pe care vi l-am spus: robul nu este mai mare decât 
stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor 
prigoni; dacă au împlinit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor 
împlini” (Ioan 15:20).

Toţi cei care vor să fie ca Isus trebuie să fie gata să 
înfrunte persecuţii. Dar frumuseţea acestui fapt este că dacă 
rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce fel de prigoniri 
vei întâmpina, Domnul însuşi te va onora. Isus ştia că vom 
avea probleme şi provocări în această lume, dar ne-a asigurat 
că dacă rămânem în El vom trăi o viaţă de pace, chiar şi în 
faţa ostilităţii: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în 
Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea” (Ioan 16:33).

S-ar putea să te întrebi de ce Dumnezeu îngăduie 
încercările în viaţa noastră. Apostolul Petru ne explică: 
„pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă 
decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, 
să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 
Isus Cristos” (1 Petru 1:7). Adevărul este că Dumnezeu ştie 
că te-a făcut deja mai mult decât biruitor (Romani 8:37), 
aşa că prigonirile şi încercările nu sunt menite decât să te 

Înfruntă persecuţiile 
mai mult decât 

biruitor!

Astfel, toţi cei care doresc să trăiască cu evlavie în 
Cristos Isus vor fi prigoniţi (2 Timotei 3:12).

Miercuri, 11 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc Tată pentru odihna şi pentru tăria 
pe care le primesc din Cuvântul Tău; aşadar, în mijlocul 
opoziţiei violente, nu mă voi clătina ci voi rămâne neclintit 
în Cuvântul Tău, făcând ceea ce am fost chemat să fac, prin 
puterea Duhului Tău, în Numele lui Isus Cristos. Amin!

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

Iacov 1:2-4

desăvârşească, să te întărească şi să te facă neclintit (1 Petru 
5:10). În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Copilaşilor, voi sunteţi din 
Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel care este în voi este 
mai mare decât cel care este în lume.”

Nu trebuie să te miri dacă ai parte de la prigoniri, dar să 
nu te temi niciodată (1 Petru 4:12-19). Măsura de persecuţie 
cu care te confrunţi determină măsura ta de instruire şi de 
maturizare. Indiferent de diferitele teste, persecuţii sau 
încercări cu care te confrunţi anul acesta, bucură-te, pentru 
că, exact cum a spus Caleb despre uriaşii din Canaan, vor fi ca 
pâinea uşor de digerat pentru tine (Numeri 14:9)! Orice vânt 
potrivnic nu va face altceva decât să îţi înfigă şi mai adânc 
rădăcinile în Dumnezeu: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi 
în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 
răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta 
aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru 
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:3-5).

Geneza 11
Matei 5:21-30
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Deşi unii nu le dau importanţă, gândurile tale te 
pot ridica sau te pot distruge. Gândurile îţi pot 

determina calitatea vieţii, deoarece fiecare om este ceea ce 
gândeşte. De aceea Biblia spune: „Fiindcă aşa cum gândeşte 
în inima lui, aşa este el” (Proverbe 23:7, traducerea Fidela). 
Contează foarte mult ce anume îţi trece prin minte, deoarece 
viaţa ta nu este diferită de ceea ce gândeşti.

Mintea ta este calea de acces către duhul tău. Dacă nu 
este umplută cu informaţia corectă, s-ar putea să nu mai poţi 
discerne călăuzirea Duhului Sfânt aşa cum ar trebui.

Anul acesta trebuie ca în mod deliberat să faci orice 
gând rob ascultării de Cristos (2 Corinteni 10:5) şi să laşi în 
mintea ta doar gânduri sănătoase; gândeşte-te la adevărurile 
lui Dumnezeu. Versetul din deschidere subliniază clar ceea 
ce trebuie să te însufleţească – tot ce este adevărat, drept, 
curat, vrednic de cinste, vrednic de iubit şi de primit, orice 
faptă bună şi orice laudă!

Dacă eşti vreodată într-o situaţie dificilă, în loc să te 
gândeşti la problemă amplificând-o, concentrează-te numai 
la ceea ce spune Cuvântul în legătură cu acea problemă. 
Gândeşte numai Cuvântul. Nu gândi cum gândeşte restul 
lumii; foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ţi schimba 
modul de gândire. Lasă Cuvântul Lui să îţi proceseze gândirea 
dimineaţa, la prânz şi seara.

Pe măsură ce vei medita asupra Cuvântului, se va 
produce o metamorfoză; vei gândi şi vei vorbi corect şi vei 

Gândeşte corect!

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot 

ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, 
orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească 

(Filipeni 4:8).

Joi, 12 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Cuvântul Tău este în inimă şi în gura 
mea; meditez asupra lui zi şi noapte şi prin urmare mă 
face să prosper. Mintea, duhul şi trupul îmi sunt îmbibate 
de Cuvântul Tău nelăsând loc gândurilor negative. Acesta 
este scutul meu, aceasta este temelia şi tăria vieţii mele. Îţi 
mulţumesc pentru darul preţios care este Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

Geneza 29-30
Matei 9:18-38

Iosua 1:8-9; Romani 12:2

păşi prin fiecare zi a acestui an în victorie. Nimic din toată 
creaţia nu poate fi mai adevărat, mai drept, mai vrednic de 
cinstit şi de iubit decât Cuvântul lui Dumnezeu. Petrece timp 
astăzi meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu!

Geneza 12
Matei 5:31-40
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Avantajul harului este puterea de a fi promovat. 
Aduce acceptare, cinste şi demnitate în viaţa ta 

astfel încât ceilalţi văd frumuseţea şi excelenta lui Dumnezeu 
în tine. Harul lui Dumnezeu ne-a fost dat din abundenţă 
fiecăruia dintre noi (Efeseni 4:7, versiunea Amplificată); 
este puterea lui Dumnezeu care atrage oamenii, materialele 
şi resursele de care ai nevoie să funcţionezi în destinul Lui 
pentru viaţa ta. Beneficiind de harul lui Dumnezeu, ai o 
aură divină care atrage binele spre tine. Chiar şi în situaţiile 
dificile, acel har te avantajează şi te ridică mai presus de orice 
adversitate.

Nu te lupta să fii acceptat la locul de muncă, la şcoală, 
acasă sau oriunde; ai avantajul harului. Tot ceea ce trebuie 
să faci e să recunoşti şi să te întăreşti în harul lui Dumnezeu: 
„Acum, tu, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în 
Cristos Isus” (2 Timotei 2:1). A fi puternic în harul lui Dumnezeu 
înseamnă atât să îl conştientizezi, cât şi să beneficiezi de el în 
viaţa ta! Tu eşti sămânţa lui Avraam; de aceea harul vieţii din 
belşug lucrează în tine douăzeci şi patru de ore pe zi! Acest 
har te face cap şi te poziţionează pentru victorie exact cum 
s-a întâmplat cu Isaac, care a semănat într-o perioadă de 
foamete şi a secerat însutit în acelaşi an (Geneza 26:12-13).

Chiar dacă lumea se luptă cu recesiunea mondială, tu 
rămâi în avantaj, deoarece eşti un copil al harului. De aceea 
Biblia spune: „Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: 
«Va fi înălţare»” (Iov 22:29, traducerea Fidela). Aceasta 
pentru că tu ai avantajul harului; puterea care face ca viaţa ta 
să meargă din slavă în slavă.

Avantajul 
harului

Ci creşteţi în harul şi în cunoaşterea Domnului şi a 
Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava acum 

şi în ziua veşniciei. Amin (2 Petru 3:18).

Vineri, 13 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru avantajul harului. 
Răspândesc peste tot în jurul meu excelenţă, cinste şi 
victorie prin harul Tău care operează în mine. Oriunde merg 
astăzi, sunt acceptat şi favorizat, deoarece port prezenţa 
Ta divină. Cresc în harul şi în cunoaşterea lui Isus Cristos. 
Aleluia!

Geneza 31-33
Matei 10:1-23

Romani 5:17; Evrei 12:28

Geneza 13
Matei 5:41-48



34

Excelenţa este mai mult decât a curăţa pardoseala 
impecabil, a purta haine frumoase şi a folosi 

un parfum drăguţ. Este acel ceva ce descrie calitatea 
personalităţii tale; este ceva ce duhul tău emană. Fiind o 
făptură nouă, excelenţa lui Cristos este în duhul tău. Domnul 
a trimis deja Duhul Sfânt, care este Duhul înalt, de excelenţă 
(Daniel 5:12, versiunea Amplificată), în viaţa ta. Aşadar, acum 
ai în tine o adevărată bogăţie de excelenţă pe care o poţi 
manifesta peste tot în jurul tău.

1 Petru 2:9 (Versiunea Standard Americană) spune: 
„Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, o 
naţiune sfântă, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, 
ca să puteţi proclama  excelenţa virtuţilor Celui Ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” Lumea are 
nevoie de minţi excelente. Aici intri tu în scenă; Dumnezeu 
doreşte să Îşi manifeste această excelenţă prin tine cu fiecare 
ocazie, şi făcând acest lucru, Îşi proclamă slava către lume. 
El doreşte ca tu să demonstrezi această excelenţă la locul de 
muncă, în relaţii, în comunicare, în purtare, în tot! Fie că eşti 
un impresar, un profesionist într-o companie sau un meşter cu 
liberă practică; indiferent de ceea ce faci, adu binecuvântarea 
în munca ta; funcţionează cu un duh de excelenţă.

Excelenţa este în viaţa ta; este o calitate a spiritului 
uman recreat, aşadar scoate-o în evidenţă! Emană excelenţa 
în tot ceea ce faci şi refuză să accepţi jumătăţi de măsură 
sau mediocritatea. Dezvoltă-ţi abilităţile şi adu un plus de 

Emană excelenţă

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L 

slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri 
(Matei 5:16).

Sâmbătă, 14 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu am o minte extraordinară; Duhul lui Dumnezeu 
care locuieşte în mine mi-a dat o capacitate remarcabilă 
de înţelegere; astfel sunt atent la detaliile fiecărei acţiuni şi 
demonstrez excelenţă întotdeauna, pentru ca tot ce încep 
să duc la bun sfârşit! Binecuvântat să fie Domnul!

Geneza 34-35
Matei 10:24-42

Daniel 6:3; Daniel 2:48

valoare oricărui lucru în care eşti implicat. Creează metode 
novatoare pentru a îmbunătăţi lumea din jurul tău. Nu trăi 
sub standardul de excelenţă la care te-a aşezat Dumnezeu!

Geneza 14
Matei 6:1-13



În 2011 milioane de oameni din întreaga lume au avut 
parte de miracole de mântuire, de vindecare şi de 
binecuvântare cărora li s-au adăugat noi experienţe 
zilnice pe măsură ce au studiat cuvintele transformatoare 
din devoţionalul zilnic „Rapsodia Realităţilor.” 

Vă spunem un mare „MULŢUMESC” tuturor partenerilor 
Rapsodiei Realităţilor. Voi aţi făcut ca acestea să aibă loc! 
Datorită eforturilor voastre şi implicării constante în 
parteneriatul cu Rapsodia Realităţilor:

• au fost organizate călătorii misionare în 6 ţări: 
Rwanda, Sudan, Polonia, Cehia, Egipt şi Sri-Lanka 
în care peste 1000 de suflete au fost salvate pentru 
Împărăţie. 

• au fost susţinute campanii de evanghelizare în 58 de 
ţări în toate cele 7 continente ale lumii

• a crescut numărul traducerilor Rapsodiei Realităţilor 
la 147 de limbi, adăugându-se 41 de limbi noi

Rapsodia Realităţilor aduce bucurie şi speranţă multora 
datorită VOUĂ, partenerilor noştri, care aţi ales să 
susţineţi cauza dreaptă a lui Dumnezeu! 2012 vine cu 
mari oportunităţi de lucrare pentru Împărăţie… haideţi 
să ne implicăm din nou!!!

Pentru mai multe informaţii privind pateneriatul 
cu Rapsodia Realităţilor sau pentru creşterea 
angajamentului tău, te rugăm să apelezi următoarele 
numere de telefon: + 234 7086459246, + 234 
7067562233, +234 1 4488444, + 234 8054640796 

MULŢUMIRI SPECIALE 
TUTUROR PARTENERILOR 
RAPSODIEI REALITĂŢILOR
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Vizitează acest blog în zilele de 
luni, miercuri şi vineri pentru a 
citi expunerile revelatoare ale 
zilei de pe yooks şi pentru a 
învăţa să te rogi.

Schimbând vieţi, schimbând lumea!

CE AI ÎNVĂŢAT ASTĂZI?
Împărtăşeşte experienţa ta 
din Rapsodie cu alţi cititori şi 
inspiră-i cu mărturia ta unică 
avută în urma studiului tău din 
Rapsodia Realităţilor. 

Alătură-te astăzi grupului 
Rapsodia Realităţilor pe Yookos 
şi bucură-te de sesiunile 
informative, pline de inspiraţie 
şi de revelaţie din marea familie 
a Rapsodiei! 

www.yookos.com/groups/rhapsodyofrealities



38

Motivul pentru care Domnul te sfătuieşte să 
te bucuri atunci când din toate părţile apar 

încercări şi provocări este pentru că ştie că victoria este în 
duhul tău. Ca unul care ai fost născut din nou, eşti mai mult 
decât biruitor în Cristos Isus (Romani 8:37). Nici o situaţie cu 
care te confrunţi nu ar trebui să te copleşească. Rămâi cu 
acest gând pe tot parcursul anului. Ai tot ce îţi trebuie pentru 
a birui în orice încercare, ispită sau ostilitate.

1 Corinteni 10:13 spune: „Nu v-a cuprins nici o ispită 
care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, 
Care este credincios, nu va permite să fiţi ispitiţi peste 
puterea voastră, ci o dată cu ispita a pregătit şi mijlocul de 
a o putea răbda.” Nu trebuie să tremuri de frică, să capitulezi 
sau să slăbeşti sub presiune. Fii tare! Aşa a fost Isus. A rezistat 
şi a triumfat peste toate vânturile potrivnice care s-au ivit în 
calea Lui. Niciodată nu a fost tulburat sau agitat. Tu trebuie să 
ai aceeaşi atitudine de victorie.

Necazurile cu care te confrunţi sunt pentru promovarea 
ta, te fac mai puternic şi dacă nu le permiţi în viaţa ta, 
rămâi la acelaşi nivel de credinţă şi maturitate. Aşadar dă-ţi 
examenele şi întâmpină încercările ca pe nişte agenţi esenţiali 
ai promovării tale. Iosif a biruit toate încercările şi a ajuns 
Primul Ministru al Egiptului.

Provocările sunt vânturi potrivnice care îţi înfig 
rădăcinile mult mai adânc în Domnul. Tu eşti mai mare şi mai 

Există victorie în 
Duhul tău!

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei 

voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi 
facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi 

să nu duceţi lipsă de nimic (Iacov 1:2-4).

Duminică, 15 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt deplin încredinţat că Cel care este în mine 
este mai mare decât cel ce este în lume, prin urmare nici 
o nenorocire sau circumstanţă ostilă nu mă poate distruge, 
deoarece sunt mai mult decât biruitor. Sunt convins de 
victoria mea veşnică asupra diavolului şi a lumii, de aceea 
mă bucur în Domnul Dumnezeul meu în Numele lui Isus. 
Amin. 

Geneza 36-37
Matei 11:1-30

Romani 8:36-39; Romani 8:28; Proverbe 24:10

puternic decât orice adversar: „Copilaşilor, voi sunteţi din 
Dumnezeu şi i-aţi învins, pentru că Cel care este în voi este 
mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Geneza 15
Matei 6:14-24
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Ultima parte a versetului nostru de început ne 
arată actuala noastră locuinţă; noi am fost aduşi 

din întuneric la lumina Sa minunată; lumina Sa copleşitoare, 
plină slavă şi de inspiraţie. Dumnezeu vrea ca tu să ştii că nu 
există întuneric în nici un domeniu din viaţa ta. Îmi amintesc 
de cuvintele Domnului Isus din Ioan 8:12: „Eu sunt lumina 
lumii. Cel ce Mă urmează pe Mine nu va umbla niciodată în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Noi suntem fii ai luminii 
şi locuim în lumină, iar Dumnezeu este Tatăl luminilor (Iacov 
1:17). 

În Vechiul Testament, Domnul a făcut ceva remarcabil 
pentru copiii lui Israel; i-a scos din Egipt – o tipologie a 
întunericului – şi i-a dus într-un loc unde curgea lapte şi 
miere: Ţara Promisă, care reprezintă lumina! El întotdeauna 
te scoate dintr-un loc ca să te aducă într-altul. Nu i-a scos pe 
copiii lui Israel din robia Egiptului pentru a-i lăsa în pustiu, ci 
i-a dus în Ţara Promisă.

În acelaşi mod te-a scos şi pe tine din întuneric 
şi te-a strămutat imediat în Împărăţia Fiului Său iubit: 
„mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de 
moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei 
Lui” (Coloseni 1:12-13). Întunericul reprezintă păcatul, 
moartea, răul şi toate lucrurile negative asociate cu Satan. 
Ai fost scos din păcat, din boală, din depresie, din sărăcie, 
din frustrări şi din tot ceea ce are de-a face cu răul şi ai fost 

Actuala ta 
locuinţă

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

Luni, 16 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Domn binecuvântat, că m-ai scos 
din întuneric la libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu! 
Sunt atât de recunoscător că locuiesc în Împărăţia luminii 
împreună cu Tine, unde domnesc şi stăpânesc în viaţă peste 
întuneric, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 38-39
Matei 12:1-21

Coloseni 1:12-13; Proverbe 4:18; Isaia 60:1-3

adus la o viaţă glorioasă şi plină de har în Cristos. Aceasta este 
locuinţa ta actuală.

Dumnezeu vrea ca tu să ştii că ţi-a dat o viaţă 
supranaturală de slavă în care domneşti cu Isus (Romani 
5:17) având autoritate peste toată puterea vrăjmaşului (Luca 
10:19). Acum locuieşti în Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu 
unde domneşte dragostea. Aşa că nu trebuie să mai permiţi 
lucrărilor întunericului să se manifeste în viaţa ta, unde 
întunericul nu mai are ce să caute; ai fost adus la lumina Sa 
minunată. Acea lumină este lumina vieţii care îţi arată calea 
victoriei şi a stăpânirii.

Geneza 16
Matei 6:25-34
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Unii oameni sunt ineficienţi în umblarea lor de 
creştini deoarece sunt împovăraţi de grijile şi 

dorinţele acestei vieţi, care înăbuşă Cuvântul lui Dumnezeu 
din inimile lor şi le spulberă credinţa (Marcu 4:18-19). Una 
dintre multele hotărâri pe care trebuie să le iei în anul acesta 
este de a rămâne ferm în credinţă, apropiindu-te cu toată 
inima de Domnul şi acordându-I toată atenţia. Proverbe 23:26 
spune: „Fiul meu, dă-Mi inima ta şi ochii tăi să găsească 
plăcere în căile mele.” În Proverbe 4:20, Domnul spune: „Fiul 
meu, ascultă cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la spusele 
mele!” 

De ce este acest lucru important? De ce îţi cere 
Dumnezeu să îi oferi inima ta şi să îţi pleci urechea la spusele 
Lui? Deoarece credinţa vine în urma auzirii iar auzirea prin 
Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17). Ca să îţi crească 
credinţa şi să învingi, trebuie să asculţi de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că te concentrezi şi acorzi 
toată atenţia Cuvântului. Rezultatul inevitabil este acela 
că gândurile, cuvintele şi faptele tale vor fi sincronizate cu 
Cuvântul, făcându-te de nezdruncinat.

Mulţi oscilează şi sunt nestatornici în viaţă deoarece 
permit multor lucruri să le distragă atenţia, în loc să se 
concentreze asupra Cuvântului şi să-l împlinească. Nu permite 
nici unui lucru niciodată să te facă să îţi pierzi încrederea în 
Cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 21:34, Isus spune: „Fiţi atenţi 
la voi înşivă, că nu cumva să vi se îngreuneze inimile de 
îmbuibare cu mâncare şi băutură şi cu îngrijorările acestei 

Rămâi neclintit 
în credinţă

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă! 
(1 Corinteni 16:13).

Marți, 17 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatul meu Domn, credinţa mea în Tine 
este puternică; sunt ferm şi de neclintit; sunt înrădăcinat şi 
zidit în Tine, statornic în credinţă aşa cum am fost învăţat 
şi sporesc întotdeauna în lucrarea Domnului, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Geneza 40-41
Matei 12:22-50

Coloseni 2:6-7; Evrei 10:38-39

vieţi şi astfel ziua aceea să vină pe neaşteptate asupra 
voastră.” Este responsabilitatea ta să preiei controlul inimii 
tale şi să nu schimbi direcţia.

Venirea Domnului este aproape şi este important 
pentru noi să fim bine înrădăcinaţi în Cuvânt şi să ne păstrăm 
ţinta, stând fermi în credinţă. Nu este momentul pentru a 
oscila sau a tremura de frică, ci este timpul să te concentrezi 
pe împlinirea voii Domnului şi a îndeplinirii chemării Sale în 
viaţa ta: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, 
sporiţi totdeauna în lucrarea Domnului, căci ştiţi că 
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică” (1 Corinteni 
15:58).

Geneza 17
Matei 7:1-12
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Zeciuiala te aduce în parteneriat cu Domnul. Aceasta 
înseamnă să îi dai a zecea parte din venitul tău şi 

din fiecare binecuvântare pe care o aduce în viaţa ta. Când 
faci acest lucru, El Îşi împlineşte partea la care S-a angajat, 
eliberând în viaţa ta un har financiar fără precedent: „şi veţi 
vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor şi 
dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veţi mai 
avea loc unde s-o ţineţi” (Maleahi 3:10, NTR). 

Este ca un parteneriat de afaceri unde o persoană 
deţine o cotă de 30% iar celălalt 70%. Când se încheie o 
afacere profitabilă, ambele părţi trebuie să aibă profit. 
Partenerul nu îi face celuilalt o favoare prin a-i plăti ceea ce îi 
aparţine, deoarece este dreptul lui în cadrul parteneriatului. 
A face contrariul înseamnă a fura de la partener.

Dumnezeu vrea ca tu să continui să dai zeciuiala pentru 
a te putea bucura de abundenţă şi a umbla în binecuvântările 
Lui. Planul Său financiar pentru tine depăşeşte cu mult ceea 
ce ar putea să îţi ofere orice părinte sau instituţie abilitată. 
El este Cel care îţi dă puterea de a deveni prosper. Atunci 
când eşti credincios în ce priveşte zeciuiala, El va avea grijă 
ca tu să nu duci lipsă niciodată şi că viaţa ta să se îndrepte 
într-o singură direcţie: în sus şi înainte. Dumnezeu vrea ca 
tu să experimentezi liberate în finanţele tale şi să umbli în 
abundentă.

Continuă să dai 
zeciuială

„Aduceţi însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie 
hrană în Casa Mea. Puneţi-Mă astfel la încercare,” zice 
DOMNUL Oştirilor „şi veţi vedea dacă nu voi deschide 

pentru voi stăvilarele cerurilor şi dacă nu voi turna peste 
voi binecuvântare până nu veţi mai avea loc unde s-o 

ţineţi!” (Maleahi 3:10, versiunea NTR, Noua Traducere 
în Româneşte, n.tr.).

Miercuri, 18 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai făcut o sursă 
de binecuvântare. Mă dedic dărniciei de nivel înalt privind 
zeciuielile şi seminţele speciale pe care le semăn în mod 
deliberat întotdeauna, ştiind că acesta este drumul meu 
către abundenţă financiară, în Numele lui Isus. Amin.

Geneza 42-43
Matei 13:1-23

Zaharia 8:12; Leviticul 27:30

Dacă în calitate de creştin ai experimentat dificultăţi 
financiare, chiar dacă ţi-ai dat zeciuiala, nu Dumnezeu 
este cel care o blochează. Continuă să îţi dai zeciuiala şi 
declară Cuvântul credinţei, deoarece Nimicitorul a fost deja 
mustrat pentru tine (Maleahi 3:11). Niciodată nu ar trebui 
să deliberezi dacă să dai zeciuiala sau nu, pentru că oricum 
nu este a ta, ci a Domnului! Aşadar, continuă să dai zeciuiala 
pentru că aşa este corect; este ceea ce îţi cere Dumnezeu 
pentru a prospera. 

Geneza 18
Matei 7:13-20
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Atunci când studiezi viaţa lui Isus şi modul în care 
a răspuns diferitelor circumstanţe, descoperi că El 

întotdeauna a deţinut controlul. Limbajul Său emana credinţă 
şi autoritate. El a fost întotdeauna stăpân pe situaţie, fără a 
fi tulburat de nimic. Cuvintele Sale erau pline de credinţă şi 
El rămânea într-o atitudine de pace şi de odihnă în mijlocul 
oricărei agitaţii. Aceasta este viaţa pe care ne-a oferit-o şi 
nouă; o viaţă de autoritate absolută în care orice îngrijorare 
încetează şi îţi exprimi credinţa liniştit.

Trebuie să înveţi să rămâi plin de pace indiferent de 
ceea ce se întâmplă în jurul tău! Preia controlul. Acţionează 
ca şi Isus care a rămas netulburat atunci când I s-a spus în Ioan 
11:3: „Doamne, iată, acela pe care-l iubeşti este bolnav.” 
Domnul nu a fost mişcat de ştirea îmbolnăvirii lui Lazăr; ci a 
rămas calm chiar şi după I s-a spus că Lazăr a murise şi fusese 
înmormântat de patru zile. El deţinea controlul. 

Când a apărut Isus în cele din urmă, Maria şi Marta au 
venit la El pe rând şi i-au spus fiecare acelaşi lucru: „Doamne, 
dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.” Adesea sunt  
mişcat de răspunsul Domnului. Fără părere de rău sau semn 
de agitaţie în glas, El a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine 
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine 
trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-
26). Ce încredere când toţi ceilalţi erau extrem de confuzi şi 
tulburaţi!

Cât de mult Îl iubesc pe Isus; nimic nu L-a putut clătina! 
Calm, stătea la intrarea în mormânt, rostind o rugăciune 
simplă de mulţumire la adresa Tatălui şi apoi a strigat: 

Preia controlul

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Joi, 19 Ianuarie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

47

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului care mă face să preiau controlul dintr-un loc de 
odihnă şi de autoritate asupra tuturor situaţiilor. Trăiesc 
victorios peste orice factor de distragere a atenţiei în 
Numele lui Isus. Amin.

Geneza 44-45
Matei 13:24-43

Evrei 11:1

„Lazăre, vino afară!” Cel care fusese mort de patru zile, a ieşit 
viu (Ioan 11:41-44). Aceasta este credinţa, funcţionând dintr-
un loc de odihnă şi de autoritate deplină.

Credinţa nu recunoaşte frica, deoarece se încrede 
în competenţa lui Dumnezeu. Atunci când te confrunţi cu 
provocări, nu tremura de frică şi nu te frământa. Stăpâneşte 
situaţia. Pe parcursul întregului an, indiferent de ceea ce se 
întâmplă în jurul tău, chiar dacă ai primit veşti proaste de 
departe, menţine-ţi calmul şi declară Cuvântul lui Dumnezeu. 
Preia controlul. Refuză să te îngrijorezi; eliberează Cuvântul şi 
efectuează o schimbare. Aleluia!

Geneza 19
Matei 7:21-29
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În lupta credinţei, Biblia spune: „Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 

căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). De aceea suntem 
îndemnaţi să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. Nu 
este de nici un folos să te rogi şi să strigi către Domnul să te 
protejeze de uneltirile diavolului. El ţi-a spus deja ce trebuie 
să faci: îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu.

Trebuie să te îmbraci cu toată armura lui Dumnezeu, 
nu doar cu o parte. Nu trebuie să ignori nici un element din 
armură: „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să 
vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, 
după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul 
încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având 
picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra 
tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea 
stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful 
mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” 
(Efeseni 6:13-17).

Armura lui Dumnezeu este disponibilă astăzi pentru 
tine, dar trebuie să faci o alegere conştientă de a o purta. 
Dumnezeu nu te va îmbrăca cu ea, indiferent cât de mult te 
rogi şi posteşti. Stai ferm pe poziţie îmbrăcat cu toată armura 
ca un bun soldat al lui Cristos. Nu te dezechipa niciodată de 
armura lui Dumnezeu!

Rămâi permanent 
echipat cu armura 

lui Dumnezeu

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi 
ţine piept împotriva uneltirilor diavolului (Efeseni 6:11).

Vineri, 20 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mă îmbrac cu toată armura lui Dumnezeu şi stau ferm 
pe poziţie ca un bun soldat al Domnului Isus Cristos. Sunt 
complet echipat pentru a stinge toate săgeţile arzătoare ale 
diavolului şi pentru a anihila uneltirile lui viclene. Am sabia 
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu şi fac faţă oricăror 
situaţii dificile, fiind mai mult decât biruitor, în Numele lui 
Isus. Amin.

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

1 Tesaloniceni 5:6-8 

Geneza 20
Matei 8:1-11
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Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi prin 
faptul că L-a dat pe Fiul Său, Isus, ca să moară 

pentru păcatele noastre. Isus a venit în lume şi Şi-a dat viaţa, 
de bunăvoie, pentru noi, în ascultare faţă de voia Tatălui. În 
Ioan 15:13, Isus a spus: „Nu este mai mare dragoste decât să-
şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). El ne-a 
iubit şi Şi-a dat viaţa pentru noi. Ce putem noi să-I dăm în 
schimb?

El doreşte ca tu să-L urmezi cu toată inima ta; atât îţi 
cere. În versetul din deschidere Isus a spus: „Dacă voieşte 
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea 
în fiecare zi şi să Mă urmeze.” Să-ţi iei crucea înseamnă să te 
lepezi de tine însuţi, adică să nu mai trăieşti pentru tine şi 
să începi să trăieşti pentru Domnul. Trebuie să-L laşi pe El să 
devină Domn al vieţii tale în orice domeniu. El trebuie să aibă 
ultimul cuvânt în tot ceea ce te priveşte. Astfel Îi poţi oferi 
locul întâi viaţa ta. Acest lucru ţi-l cere El şi nu va accepta 
nimic sub acest standard, deoarece El este Domnul. 

Faptul că El este Domn, înseamnă că El conduce şi 
stăpâneşte. Este Cel care are întâietate şi Căruia I se cuvine 
slujirea şi ascultarea. Cunoaşte-L pe Isus şi umblă cu El zilnic, 
ca Domn în familia ta, în afacerea ta, la facultatea ta, la slujba 
ta, în finanţele tale, în căsnicia şi în aspiraţiile tale şi în tot ce 
are legătură cu viaţa ta. El este singurul Dumnezeu adevărat. 
El este Atotştiutor, aşadar, supune-te supremaţiei voii şi 
înţelepciunii Lui, iar El te va ajuta să duci o viaţă împlinită.

Oferă-I Domnului 
locul întâi în 

viaţa ta!

Apoi le-a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi 

să Mă urmeze” (Luca 9:23).

Duminică, 21 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Fii binecuvântat, Doamne Isuse. Cred din toată inima 
mea şi declar cu gura mea că Tu eşti Domn peste viaţa mea. 
Umblu astăzi şi în fiecare zi a acestui an în conştientizarea şi 
în revelaţia domniei Tale peste viaţa mea. Aleluia!

Geneza 49-50
Matei 14:13-36

Filipeni 2:9-11

Geneza 21
Matei 14:13-36



Wikisozo - Versiunea 2.0

Un  mod entuziast de a citi şi împărtăşi mărturia ta de 
mântuire!

Wikisozo, singurul utilizator generator de conţinut de 
website din lume care publică mărturiile oamenilor care 
şi-au dat viaţa lor lui Cristos, este acum disponibil şi în 
versiunea 2.0!

Cu această nouă versiune acum poţi:

• să verifici povestea celebrităţii săptămânii, 
evenimentul săptămânii şi cele mai comentate 
întâmplări

• să citeşti mărturiile din diferite categorii (de exemplu: 
vindecări, finanţe, salvare etc.)

• să comentezi sau să contribui la relatarea întâmplării 
unui prieten

• să împărtăşeşti întâmplări cu prietenii tăi pe alte 
reţele de socializare (Google+, Facebook, Twitter, 
etc.)

• să cauţi evenimentele persoanelor cunoscute prin 
scrierea numelui lor în noua bară de instrumente

• să explorezi şi să construieşti dinamica noastră 
enciclopedie online „Sotepaedia,” în cadrul căreia 
poţi obţine definiţia oricărui cuvânt selectat

• să-ţi anexezi prietenii la evenimentul tău astfel încât 
evenimentele lor să poată fi accesate din al tău 

Vizitaţi acum www.wikisozo.com şi verificaţi aceste noi 
opţiuni! 



 ACUM DISPONIBILĂ
Mari  miracole ale Bibliei, 
o colecţie de povestiri 
biblice illustrate, care 
va face foarte atractivă 
citirea Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru copii. 

Descoperă Super 
Eroul din tine!
...în aceste pachete de 
    acţiune şi de inspiraţie

MARI MIRACOLE 
ALE BIBLIEI VOL 1 & 2

 ACUM DISPONIBIL
Rapsodia Realităţilor TeeVo
…Este un devoţional de 60 de zile pentru adolescenţi! Li se 
adresează direct şi exclusiv acestora abordând subiecte specifice 
lor din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu, oferindu-le o 
imagine corectă a identităţii lor şi a scopului lor divin, precum şi 

edificându-i pentru o viaţă de biruinţă!

Pentru a comanda
Sună la:

Sau trimite e-mail la:
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Rugăciunea Domnului Isus din versetul de mai 
sus ne inspiră foarte mult; adesea, când îl citesc, 

lăcrimez. Isus S-a rugat ca dragostea Tatălui nostru ceresc să 
fie în noi. Ştim că Dumnezeu L-a ascultat pe Isus, deoarece, în 
Romani 5:5, apostolul Pavel spune că aceeaşi dragoste pentru 
care S-a rugat Isus, a fost turnată din belşug în inimile noastre, 
prin Duhul Sfânt: „Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru 
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). 

Nu este nevoie ca tu să încerci să atingi nivelul de 
dragoste a lui Dumnezeu, deoarece dragostea Lui este deja 
în tine şi ar trebui să te pună în mişcare pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu, în acelaşi fel în care dragostea Lui L-a determinat 
să dea tot ce are El mai bun pentru mântuirea întregii lumi. 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Asupra acestor lucruri ar trebui să te concentrezi în timp 
ce îţi organizezi planurile pentru acest an; trăirea în dragostea 
Tatălui. Dragostea Tatălui în tine ar trebui să te determine să 
dai tot ce ai mai bun pentru Domnul şi să te dedici în slujirea 
altora, în special a celor din poporul Domnului. 

Cea mai înaltă revelaţie a creştinismului este că în tine 
locuieşte Cristos, manifestându-Şi dragostea prin tine către 
cei din jur. Aceasta deoarece dragostea este cea mai înaltă 
şi mai importantă trăsătură a caracterului lui Dumnezeu, 
astfel încât Biblia spune: „Şi noi am cunoscut şi am crezut 

Trăieşte 
dragostea Sa!

Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face 
cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să 

fie în ei şi Eu să fiu în ei (Ioan 17:26).

Duminică, 22 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai luminat 
duhul ca să înţeleg adevărul şi puterea dragostei Tale. 
Dragostea Ta este turnată în inima mea prin Duhul Sfânt 
şi mă îndeamnă astăzi să-i ajut pe cei pierduţi şi pe cei 
aflaţi în suferinţă cu mesajul Evangheliei. Îţi mulţumesc 
pentru manifestarea puterii Tale şi pentru minunile care mă 
însoţesc, pe măsură ce exprim dragostea Ta faţă de cei din 
jur, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 1-2 
Matei 15:1-28

1 Ioan 4:12-16; 1 Ioan 4:8; 1 Ioan 4:20

dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu 
este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în 
Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el” (1 Ioan 4:16). Lasă ca 
viaţa ta să fie o emanaţie a dragostei lui Dumnezeu, care este 
necondiţionată şi jertfitoare. 

Geneza 22
Matei 8: 23-34
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Dacă vrei să experimentezi biruinţă neîntreruptă în 
viaţă, gândurile tale trebuie să fie sincronizate cu 

Cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de 
a produce în tine şi pentru tine ceea ce promite. Pe măsură ce 
vei medita asupra Cuvântului, aşa cum ne îndeamnă versetul 
de deschidere, mintea ta va fi inundată tot mai mult de 
înţelepciunea lui Dumnezeu cuprinsă în Cuvânt, care va naşte 
în tine planuri chibzuite şi idei novatoare fără precedent 
(Proverbe 8:12).

Ţine minte, tu preiei caracterul gândurilor tale, aşa 
că atunci când gândurile tale sunt sincronizate cu proviziile 
Cuvântului lui Dumnezeu, viaţa ta va fi o reflectare a Cuvântului. 
Cuvântul este agentul transformator al lui Dumnezeu. Atunci 
când îţi îmbibi continuu duhul cu Scriptura, treptat în mintea 
ta vor veni gândurile şi ideile lui Dumnezeu care a insuflat 
Scriptura (2 Timotei 3:16), gânduri pe care mintea obişnuită 
nu le poate primi. 

Proverbe 23:7 spune că aşa cum gândeşte un om 
în inima lui, aşa este el. Tu reflecţi caracterul gândurilor 
tale. Din această cauză, tu trebuie să-ţi înnoieşti mintea cu 
Scriptura, în mod consecvent. Dacă în acest an vei medita 
în mod deliberat asupra Cuvântului lui Dumnezeu, care este 
atotputernic şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri (Evrei 
4:12), lăsându-l să preia controlul în procesul gândurilor tale, 
vei trăi o viaţă extraordinară de biruinţă şi de stăpânire. 

Făcând orice gând rob ascultării de Cristos (2 Corinteni 

Sincronizează-
ţi gândurile cu 

Scriptura!

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot 

ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, 
orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească 

(Filipeni 4:8).

Luni, 23 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Doamne scump, pe măsură ce meditez în mod 
deliberat asupra Cuvântului Tău şi îl contemplu cu duhul 
meu şi astăzi, mintea mea este reînnoită şi inundată cu 
gândurile Tale de biruinţă, de excelenţă şi de belşug! Calea 
mea este iluminată ca să văd şi să experimentez slava lui 
Dumnezeu în sănătate, în slujbă, în familie şi în finanţe, în 
Numele lui Isus. Amin!

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

Proverbe 23:7

10:5), tu îţi poţi orienta gândurile asupra Scripturii până când 
ajungi să gândeşti Cuvântul. A gândi Cuvântul înseamnă a 
avea sistemul de gândire al Cuvântului, adică a avea Cuvântul 
drept ţintă şi drept ghid de evaluare a oricărei situaţii. În 
acest fel, acţiunile tale vor fi sincronizate cu voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Dacă vrei să experimentezi 
victorie zilnică, trebuie să înveţi să te gândeşti la Cuvânt zi şi 
noapte: „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).

Geneza 23
Matei 9:1-13
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Cuvântul lui Dumnezeu este atotputernic şi are 
abilitatea de a produce în tine ceea ce spune. 

Totuşi, Cuvântul lui Dumnezeu nu va produce nici un rezultat 
decât dacă tu acţionezi pe baza a ceea ce auzi! Trebuie să-i 
creezi un mediu prielnic, de credinţă, în care să lucreze. Tu 
trebuie să crezi Cuvântul şi apoi să acţionezi pe baza lui.

Avraam este unul dintre eroii Bibliei care a creat un 
astfel de mediu prielnic, aşa încât Cuvântul a produs rezultate 
în viaţa lui, pentru că l-a îmbinat cu credinţă. El a acţionat pe 
baza a ceea ce a auzit. În Geneza 17:5, Domnul îi spusese: 
„Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci 
te fac tatăl multor neamuri” (Geneza 17:5). În acel moment, 
atât Avraam, cât şi soţia lui, Sara, erau înaintaţi în vârstă – 
Avraam avea aproape o sută de ani, iar Sara avea nouăzeci. 
Pe lângă faptul că era stearpă, Sara nu mai putea avea copii şi 
datorită vârstei înaintate. 

Dar Avraam a crezut în Dumnezeu, „care învie morţii şi 
care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” (Romani 
4:17). „Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat 
la trupul său care era îmbătrânit – avea aproape o sută de 
ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu 
s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, 
întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu, deplin 
încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească” 
(Romani 4:19-21).

Pasajul de mai sus subliniază nu numai curajul 
credinţei, ci şi patru calităţi ale credinţei biruitoare: 1) nu ia în 
seamă circumstanţele fizice; 2) nu se îndoieşte; 3) Îi dă slavă 

Pune în aplicare 
Cuvântul auzit!

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri (Iacov 1:22).

Marți, 24 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care 
îmi zideşte credinţa şi încrederea în Tine! Pe măsură ce 
aplic şi azi Cuvântul Tău în viaţa mea, biruinţa, abundenţa 
şi înaintarea mea sunt garantate, în Numele lui Isus. Amin. 

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

Evrei 4:2; Iacov 1:22

lui Dumnezeu; 4) este încredinţată pe deplin. Astfel şi tu poţi 
crea mediul credinţei aşa încât Cuvântul să producă rezultate 
în viaţa ta: refuză să iei în considerare circumstanţele naturale, 
refuză să te îndoieşti de promisiunea lui Dumnezeu, prin 
necredinţă. Mai mult decât atât, fii tare în credinţă, dându-I 
slavă lui Dumnezeu, fiind deplin încredinţat de eficacitatea şi 
infailibilitatea Cuvântului Său.

Atunci când personalizezi Cuvântul lui Dumnezeu, 
când ţi-l însuşeşti şi te bazezi pe el la fel ca Avraam, vei obţine 
rezultatele dorite.

Geneza 24
Matei 9:14-26
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Viaţa va produce pentru tine un seceriş a ceea ce 
rosteşti. Cuvintele tale aduc în viaţa ta lucrurile 

despre care vorbeşti, fie că sunt bune, fie că sunt rele. Nu poţi 
să rosteşti tot timpul vorbe goale, inoperante sau lipsite de 
credinţă şi să te aştepţi la progres. În acelaşi fel, nu poţi rosti 
cu consecvenţă cuvinte pline de credinţă şi să duci o viaţă 
obişnuită. 

Biblia abundă în învăţături despre puterea creatoare şi 
forţa cuvintelor noastre. Isus a spus: „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).

Dumnezeu ţi-a dat Cuvântul Lui, Duhul Lui şi o limbă 
ca să-ţi croieşti viitorul pe care ţi-l alegi. Poţi deveni tot 
ceea ce a plănuit El pentru tine la potenţial maxim, dacă 
înveţi să-ţi foloseşti limba în mod corect. Nu rosti niciodată 
cuvinte de eşec, de slăbiciune, de lipsă sau de frică! Rosteşte 
cuvinte de credinţă mereu. Modelează-ţi viitorul cu limba 
ta, în conformitate cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
despre tine. 

Vrei să se întâmple lucruri bune în viaţa ta, anul 
acesta? Începe să le rosteşti! Ţine minte, ceea ce spui, 
aceea vei avea. Când israeliţii nu au crezut promisiunile lui 
Dumnezeu de a-i duce în Ţara Promisă şi au rostit că vor pieri 
în pustiu, Dumnezeu le-a făcut după vorbele lor (Numeri 
14:28). Tu aliniază-ţi aşteptările pentru acest an la Cuvântul 
lui Dumnezeu, apoi rosteşte-le şi ele vor lua fiinţă. Vrei să 
schimbi o situaţie? Soluţia este în gura ta. Indiferent care 

Ai grijă ce spui! 

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

Miercuri, 25 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Doamne, Îţi mulţumesc că mi-ai făcut viaţa 
plăcută şi frumoasă şi că mi-ai dat un viitor măreţ. Mă 
conformez Cuvântului Tău şi păşesc în bunătăţile şi 
îndurările Tale care s-au înnoit şi astăzi pentru mine. Mă 
bucur de beneficiile depline ale mântuirii mele, viaţa mea 
fiind clădită pe fundaţia solidă de biruinţă şi de belşug a 
promisiunilor Tale pe care le rostesc mereu, în Numele lui 
Isus. Amin. 

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

Proverbe 18:20; Proverbe 21:23; Isaia 50:4

ar fi problema, rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu şi priveşte 
rezolvarea! 

Geneza 25
Matei 9:27-38
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Ultima parte a versetului de mai sus este o realitate a 
prezentului, nu a viitorului. Nu este o promisiune. 

Un creştin este un posesor. El nu este cineva care încearcă să 
aibă. Este un lucru foarte important şi este un adevăr de care 
trebuie să te ancorezi, pentru ca credinţa ta să fie eficientă.

Un lucru pe care trebuie să-l înţelegi despre subiectul 
credinţei este că aceasta se referă la prezent. Ea nu aşteaptă 
ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină. Credinţa intră în 
posesie. În umblarea prin credinţă, tu nu speri să ai ceva, 
pentru că tu deja ai toate lucrurile. Tu nu mai ceri nimic de 
la Dumnezeu, deoarece toate lucrurile ţi-au fost puse la 
dispoziţie în Cristos Isus (1 Timotei 6:17). 

Mulţi oameni nutresc speranţe şi se miră de ce nu 
se vede nici o schimbare în situaţia lor. Biblia spune: „Iar 
credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor 
nevăzute” (Evrei 11:1, traducerea Fidela). Credinţa este 
cea care dă substanţă speranţei. Nădejdea are în vedere 
lucrurile viitoare, în timp ce credinţa le aduce în prezent, în 
domeniul vizibil. Credinţa numeşte real ceea ce încă nu se 
vede, bazându-se pe Cuvântul lui Dumnezeu prin care tot ce 
se vede a fost creat din lucruri care nu se văd (Evrei 11:3). 
Nădejdea spune: „Aştept o minune,” dar credinţa spune: 
„Am o minune.” Este o mare diferenţă între cele două. Tu eşti 
deja credincios, iar aceasta te face un posesor: „Cine crede… 
are…” (Ioan 3:36). Aşadar, nu mai aştepta ca Dumnezeu să 
facă ceva cu privire la cazul tău, pentru că El a făcut deja tot 
ceea ce ţinea de El; acum ia ceea ce este al tău, prin credinţă. 

Nu mai zăbovi: ia-ţi vindecarea, prin credinţă. Primeşte 
acea slujbă nouă. Minunea aceea despre care credeai că va 

Posesor al tuturor 
lucrurilor!

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3:21).

Joi, 26 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Refuz să mă zbat pentru ceva, deoarece toate 
lucrurile sunt ale mele. Sunt posesor al tuturor lucrurilor, 
deoarece sunt sămânţa lui Avraam. Credinţa mea produce 
rezultate pentru mine astăzi, pe măsură ce acţionez pe baza 
Cuvântului. Umblu în realitatea identităţii mele în Cristos 
– eu sunt moştenitor al lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Exod 10-12
Matei 18:15-35

Marcu 11:22-24

avea loc anul trecut, nu s-a întâmplat tocmai pentru că tu 
decât nădăjduiai în Dumnezeu pentru ea, iar nădejdea nu 
este credinţă şi credinţa nu este nădejde. Nu mai spune: „Sper 
să-mi primesc minunea într-o zi,” ci spune: „Am sănătate 
divină, aşadar, refuz să mă îmbolnăvesc.” Aceasta spune 
Scriptura: „Nici un locuitor nu zice: «Sunt bolnav!» Poporul 
Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui” (Isaia 33:24).

Geneza 26
Matei 10:1-11
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În misiunea noastră de a predica Evanghelia, 
Dumnezeu doreşte ca noi să exprimăm dragostea şi 

mila Sa faţă de cei care suferă în jurul nostru.
Noi suntem oaza dragostei Sale, într-o lume aspră şi 

crudă. Lumea este deja fără speranţă, înstrăinată de viaţa 
lui Dumnezeu (Efeseni 4:18). Aşadar, trebuie să le vestim 
Evanghelia oamenilor din lume, cu dragoste şi cu compasiune. 

Când Îl predici pe Cristos, predică dragostea Sa – nu 
condamna pe nimeni. Judecăţile lui Dumnezeu sunt reale, 
dar tu nu judeca pe nimeni. Mesajul judecăţii nu produce 
rezultate de durată. Mesajul dragostei Lui este cel care 
funcţionează. Ori de câte ori copiii lui Israel au păcătuit 
în Vechiul Testament, ei au purtat pedeapsa judecăţii lui 
Dumnezeu. Aceasta i-a îngrozit atât de mult, încât chiar şi 
atunci când Dumnezeu voia să stea de vorbă cu ei, le era frică 
şi doreau ca Moise să le vorbească în locul lui Dumnezeu. „Ei 
i-au zis lui Moise: «Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta: 
dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim»” 
(Exodul 20:19).

Aceste lucruri au fost scrise ca noi să învăţăm că 
această cale a dragostei este singura cale. Dragostea L-a 
motivat pe Tatăl să-Şi dea singurul Fiul să moară pentru 
păcatele oamenilor. Nu condamnarea, judecata sau 
nimicirea, ci dragostea Lui necondiţionată şi infailibilă L-a 
determinat să izbăvească omenirea din legăturile păcatului 
şi din condamnare veşnică. Aşadar, predică dragostea Tatălui!

1 Corinteni 1:18 spune: „Fiindcă propovăduirea crucii 
este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar 

Predică 
dragostea Sa!

Dumnezeu, în adevăr, nu L-a trimis pe Fiul Său în lume 
ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El 

(Ioan 3:17).

Vineri, 27 Ianuarie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Ţi-ai demonstrat 
dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. La rândul meu, le voi 
predica Evanghelia tuturor acelora care vor fi gata să mă 
asculte, manifestând faţă de ei abundenţa dragostei Tale 
care a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Exod 13-14
Matei 19:1-15

Efeseni 5:1-2; 1 Corinteni 13:13

pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea 
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18). Până când nu schimbi 
deliberat conţinutul comunicării şi până nu acţionezi în aşa 
fel încât să fii o reflectare a iubirii lui Isus, predica ta nu va 
avea impact. În Romani 5:8, este scris: „Dar Dumnezeu Îşi 
arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi 
încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.”

Geneza 27
Matei 10:12-22
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Una dintre cele mai importante lecţii pe care 
trebuie să le învăţăm de la apostolul Pavel este 

atitudinea pe care a avut-o faţă de trecutul lui. El a spus: „dar 
fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea.” Înainte de 
întoarcerea sa la Dumnezeu, el i-a prigonit pe credincioşi, i-a 
întemniţat şi chiar a consimţit la omorârea lor. El a provocat 
mari pagube Bisericii. Dacă cineva se califica pentru a fi 
traumatizat mintal şi emoţional de trecutul lui, acela trebuia 
să fie Pavel. Dar el nu a permis să fie împiedicat de lucrurile 
din trecut, pentru că a ajuns să-şi dea seama că acestea nu 
erau vrednice de atenţia lui, în comparaţie cu măreţul viitor 
pe care îl avea în Dumnezeu. 

Aceeaşi atitudine ar trebui să se regăsească şi la tine, 
în calitate de copil al lui Dumnezeu. Prea mulţi sunt înrobiţi 
de trecutul lor. Ei pot fi bucuroşi într-un anumit moment şi 
deprimaţi în următorul, doar pentru că şi-au amintit ceva 
neplăcut din trecut. N-ar trebui să fie aşa. Nici măcar gloriile 
trecute nu l-au oprit pe apostolul Pavel să atingă înălţimi şi 
mai mari. El a folosit acelaşi principiu de a lăsa trecutul în 
urmă şi de a se arunca înainte. Aşa că nu lăsa amintirile să te 
ţină pe loc.

Dacă încă mai ai răni din trecut, revendică vindecarea 
pe care Domnul a plătit-o pentru tine (1 Petru 2:24). Dacă încă 
te mai confrunţi cu legături generaţionale, cu unele adicţii, 
sau cu apăsări datorate neiertării sau altor uşi deschise celui 
rău, revendică eliberarea pe care Isus a achitat-o integral 

Eliberează-te de 
trecut!

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un 
singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-

mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul 
chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus 

(Filipeni 3:13-14).

Sâmbătă, 28 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt inspirat de oportunităţile zilei de astăzi şi de 
potenţialul zilei de mâine. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
mintea mea este reînnoită, şi duhul meu este luminat ca să-
mi văd viitorul şi să văd măreţia, biruinţa şi viaţa din belşug 
pe care Dumnezeu mi le-a pregătit să le experimentez zilnic 
în Cristos!

Exod 15
Matei 19:16-20:16

Galateni 6:15; Matei 9:16-17

pentru tine prin sângele Său (Coloseni 1:13), închide toate 
uşile deschise şi frânge orice legătură în Numele lui Isus. Apoi 
înnoieşte-ţi mintea cu adevărul potrivit căruia cine este în 
Cristos este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17) şi cele vechi 
s-au dus. Rămâi tare în Cuvântul Domnului şi în libertatea 
Duhului Sfânt şi nu te mai pleca sub nici un jug (Galateni 
5:1). Apoi procedează ca Pavel: uită trecutul şi intră în viitorul 
glorios pe care îl ai în Cristos! Indiferent cât de des şi cât de 
mult te concentrezi asupra trecutului, nu-l poţi schimba, aşa 
că nu-ţi cheltui timpul şi energia cu el. Viitorul tău e mai mare 
ca trecutul tău. Biblia spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi 
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18). Ca şi creştin, 
tu ar trebui să mergi în sus şi înainte. Ai fost născut ca să 
mergi din slavă în slavă. Eliberează-te astăzi de trecut. Nu 
lăsa ca amintirile să te împiedice sau să-ţi întârzie zborul spre 
destin. Dacă trecutul tău nu te inspiră, aruncă-l. La început 
poate părea dificil, dar ţine minte că, în calitate de copil al lui 
Dumnezeu, nimic nu este imposibil pentru tine.

Geneza 28
Matei 10:23-33



Pastor Chris – YOOK audio interactiv!

Pastor Chris – YOOK audio interactiv este un 
instrument novator care îi ajută pe mulţi să 
primească postări motivaţionale şi îndemnuri 
la rugăciune de la Pastorul Chris, folosind 
tehnologiile audio interactive. Aceste cuvinte 
profetice din partea omului lui Dumnezeu au 
schimbat viaţa multora care au ajuns acum să 
dezvolte o adevărată pasiune pentru rugăciune şi 
pentru relaţia cu Duhul Sfânt. 

Ascultaţi Pastor Chris Yooks prin simpla apelare a 
următoarelor numere:

UK: + 44 1259340339, +44 2035149208
SUA:+ 17134890256
Africa de Sud: +27213009593

Cu ajutorul acestuia întotdeauna vei avea parte 
de postări motivaţionale şi rugăciuni înălţătoare 
cu Pastorul Chris. Cele mai noi cuvinte ale Duhului 
Sfânt prin omul lui Dumnezeu sunt la un telefon 
distanţă de tine!



URMĂREŞTE-L PE PASTORUL CHRIS 

…MOTIVAŢIONAL…INSTRUCTIV…ANTRENANT
…TRANSFORMATOR! 

Primeşti răspunsuri la întrebările vieţii urmărindu-l 
pe Pastor Chris în direct pe canalele LoveWorld Plus, 
LoveWorld Sat şi LoveWord TV în fiecare duminică 
începând cu orele 16:00 GMT. 

Emisiuni interesante de întrebări şi răspunsuri, emisiuni 
de dezbatere şi aşteptatele interludii muzicale - toate 
într-un singur pachet! 

în fiecare Duminică!

Îl mai poţi urmări pe Pastorul Chris în direct şi online accesând următoarele:
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Fiind copilul lui Dumnezeu, viaţa ta constă în 
slavă mereu crescândă. Indiferent de succesele 

şi victoriile experimentate până acum, poţi atinge mult 
mai mult. Poţi urca mai departe în drumul tău de victorie, 
deoarece, pentru copilul lui Dumnezeu, slava nu are sfârşit: 
„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” (2 Corinteni 3:18).

Unii oameni funcţionează la un anumit nivel de 
productivitate şi n-ar îndrăzni să aspire la mai mult decât 
atunci când obosesc sau se plictisesc de acel nivel. Mie nu-mi 
place să aştept până obosesc, îmi place să progresez şi mai 
mult. Aceasta este viaţa pe care o avem în Cristos – din slavă 
în slavă. Călătoria mea de succes este numai într-o direcţie: 
în sus şi înainte. 

Nu te mulţumi niciodată să rămâi într-un loc prea mult 
timp, indiferent de laurii cu care ai fost încununat la acel 
nivel. Cucereşte noi teritorii; trasează noi frontiere. Aspiră să 
mergi mai sus. Pe parcursul călătoriei lor spre Ţara Promisă, 
israeliţii îşi aveau locuinţa în muntele Horeb. Văzând că ei fac 
din acel loc zona lor de confort, Dumnezeu i-a îndemnat prin 
Moise să-şi continue drumul (Deuteronom 1:5-6). 

De asemenea, la Şilo, Iosua i-a provocat pe copii 
lui Israel: „Până când vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi 
în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul 
părinţilor voştri?” (Iosua 18:3). Chiar şi la 85 de ani, Caleb 
dorea să meargă în război şi să cucerească noi teritorii pentru 

Din slavă în 
slavă!

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând 

până la miezul zilei (Proverbe 4:18).

Duminică, 29 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Domn, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău de binecuvântare şi de transformare care 
a venit la mine astăzi, ca să mă ducă mai departe şi să-mi 
faciliteze înţelegerea realităţilor Împărăţiei. Îţi mulţumesc 
pentru că m-ai adus în această viaţă de slavă mereu 
crescândă, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 16-17
Matei 20:17-34

Hagai 2:9; Isaia 43:18-19

Domnul (Iosua 14:10-11). Ai fost chemat la o viaţă de biruinţă 
continuă. Aşa am citit în versetul din deschidere. Cărarea ta 
este ca lumina strălucitoare care străluceşte din ce în ce mai 
tare, până la amiază. 

Fie ca Duhul Sfânt să-ţi lumineze ochii inimii ca să 
înţelegi următorul nivel al gloriei pe care El ţi l-a pregătit şi să-
ţi dea ungerea divină pentru a ajunge la acel nivel, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Geneza 29
Matei 10:34-42
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Este posibil oare să fii plin de bucurie în ispite sau 
în vremuri grele? Sigur că da! De fapt, cel mai bun 

moment de a-ţi exprima bucuria Duhului Sfânt din inima 
ta, este momentul în care te afli în faţa adversităţilor. Ai 
fost creat de Dumnezeu ca să fii bucuros mereu. Indiferent 
de provocările cu care te confrunţi, exprimă-ţi bucuria în 
Duhul Sfânt, pentru că este o demonstraţie a credinţei tale 
în Dumnezeu.

În Iacov 1:2-3, Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca 
o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii 
care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” 
Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ne bucurăm pentru 
fiecare situaţie adversă, ci înseamnă că Îl poţi lăuda din 
toată inima ta pe Domnul, în ciuda adversităţilor. Acest fel 
de atitudine pune în mişcare forţele angelice pentru tine şi 
desăvârşeşte orice lucru care este în legătură cu tine. Pentru 
tine, cheia biruinţei neîntrerupte este să continui să-ţi 
exprimi bucuria, indiferent de circumstanţe. Fie că te simţi 
fericit sau nu, mereu ar trebui să-I compui Domnului cântece 
de bucurie, de laudă şi de mulţumire în inima ta. Biblia ne 
spune ceva surprinzător despre bucurie, în Isaia 12:3: „Veţi 
scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3). 

Mântuirea se referă la toate lucrurile bune care sunt 
ale tale, în Cristos – sănătate divină, viaţă din belşug, progres, 
protecţie etc. Scriptura spune că vei scoate din izvoarele 
mântuirii cu bucurie. Aceasta înseamnă că prin bucurie vei 
experimenta sau vei face să se manifeste acele binecuvântări 

Exprimă bucuria! 

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi 
băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt 

(Romani 14:17).

Luni, 30 Ianuarie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

73

Rugăciune

Bucuria Duhului Sfânt este în inima mea astăzi, 
exprimată în laudă şi în închinare faţă de Domnul, în onoarea 
puterii Tale de a mă poziţiona deasupra circumstanţelor 
vieţii, în Numele lui Isus. Amin. 

Exod 18-19
Matei 21:1-32

Psalmul 5:11; Psalmul 149:5-9

care sunt ale tale în Cristos. Subliniază legătura dintre credinţa 
ta şi exprimarea bucuriei. 

Hotărăşte ca anul acesta nimic să nu-ţi răpească bucuria 
Domnului din duhul tău. Decide să fii bucuros, indiferent 
de circumstanţe. Acesta este un lucru important, deoarece 
atitudinea ta de bucurie în faţa testelor şi a încercărilor sunt 
o demonstraţie a credinţei Tale în Domnul şi în abilitatea Sa 
de a te poziţiona deasupra oricărei situaţii.

Geneza 30
Matei 11:1-10
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Romani 8:19 spune: „De asemenea, şi firea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor 

lui Dumnezeu.” Apoi, în Matei 5:16, Isus spune: „Tot aşa să 
lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă 
faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru care 
este în ceruri.” Acesta este adevăratul tău scop pe pământ. 
Este responsabilitatea ta să laşi ca lumina ta să strălucească. 
Trebuie să-ţi iei angajamentul de a manifesta slava lui 
Dumnezeu şi de a fi o binecuvântare pentru lumea ta.

Nu este suficient să beneficiezi pasiv de avantajele pe 
care le oferă creştinismul. Trebuie să fii pasionat cu privire la 
lucrarea lui Dumnezeu şi să te asiguri că Împărăţia Lui este 
instaurată în casa ta, pe strada ta, la locul tău de muncă, la 
şcoală şi în toată sfera ta de contact. Modul în care Isus a trăit 
când S-a întrupat este un exemplu practic despre felul în care 
ar trebui să trăim ca lumină a lui Dumnezeu în lume. Viaţa 
Lui a fost dedicată numai împlinirii scopului şi misiunii date 
de Tatăl. Pe parcursul lucrării Sale pământeşti, Isus nu a lăsat 
pe nimeni în confuzie cu privire la misiunea Sa. El a profitat 
de orice ocazie pentru a manifesta dragostea lui Dumnezeu 
faţă de orice om. El a venit ca oamenii să aibă viaţă din belşug 
(Ioan 10:10). Pentru aceasta a trăit, a murit şi a fost înviat. 
În Ioan 4:34, El le-a spus ucenicilor Săi: „Mâncarea Mea 
este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea 
Lui.” El a subliniat că lucrarea lui Dumnezeu era pasiunea Lui 
mistuitoare.

Adevăratul tău 
scop!

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

Marți, 31 Ianuarie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt o binecuvântare pentru lumea mea. Sunt ales de 
Dumnezeu ca să exprim gloria, înţelepciunea şi excelenţa Lui 
în lumea mea. Funcţionez astăzi ca o lumină strălucitoare. 
Fac Numele Domnului cunoscut, întorcând oamenii de la 
răutate la neprihănire. Acesta este scopul meu, pentru care 
trăiesc zilnic, în Numele lui Isus.

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

Coloseni 4:17

Fiind creştin, tu eşti un ambasador al lui Cristos în 
această lume, ai un scop rânduit de Dumnezeu ca să luminezi 
lumea cu lumina lui Dumnezeu şi să fii o binecuvântare. 
Aceasta este chemarea ta şi te îndemn să iei aminte la lucrarea 
primită de la Domnul, ca s-o împlineşti (Coloseni 4:17). 

Geneza 31
Matei 11:11-20



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

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

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

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

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

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

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

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

Rugaciune pentru
M Â N T U I R E

˘

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Tel:+40-31-432-7000      
      +40-722-229992  



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Despre  A U T O R I
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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NOTE



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:
Tel:+40-31-432-7000  
      +40-722-229992   


