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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 2011 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 îi reprezintă pe 
participanții entuziasmați la distribuția gratuită a 
“Rapsodiei Realităților” în Hawaii.
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Iacov 5:16 (Versiunea Amplificată) spune: 
„Rugăciunea fierbinte (din inimă, necurmată) a celui 

neprihănit activează o putere nemaipomenită (dinamică în 
acţiune).” Nu te bucuri că în tine este suficientă putere ca 
să răstoarne orice situaţie în favoarea ta? Tu poţi schimba 
absolut orice prin rugăciune, deoarece puterea divină 
necesară transformării se află deja în tine, dacă tu ai Duhul 
Sfânt (Fapte 1:8). 

Isus S-a referit la acest tip de rugăciune în Matei 6:6. Ce 
binecuvântare este să ştii că poţi comunica în mod direct cu 
Tatăl ceresc, din toată inima, cu o pasiune sfântă şi că te poţi 
bucura de atenţia Lui nedivizată: „Căci ochii Domnului sunt 
peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile 
lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul” (1 
Petru 3:12). Acesta este unul dintre motivele pentru care ar 
trebui să fii întotdeauna entuziasmat de orice oportunitate 
de a te ruga. 

Unii oameni se roagă doar atunci când au nevoie de 
ceva de la Dumnezeu. Însă timpul de rugăciune nu este menit 
doar să-I ceri lui Dumnezeu tot felul de lucruri, ci trebuie să 
fie dominat mai ales de părtăşia cu El, în cadrul căreia tu auzi 
ce are El de spus şi primeşti îndrumare pentru provocările 
zilnice. Este un timp în care îţi poţi creşte nivelul personal şi 
în care afli cele mai proaspete veşti transmise de la „cartierul 
general.”

Marcu 1:35 ne arată faptul că Isus avea o adevărată 
cultură pentru rugăciune: „A doua zi dimineaţa, pe când era 
încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc 

Fii entuziast cu 
privire la 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).

Sâmbătă, 1 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
rugăciunii. Declar că ziua de azi este binecuvântată şi 
primesc de la Tine înţelepciunea şi harul de a-mi îndeplini 
cu excelenţă toate îndatoririle. Îţi mulţumesc că mi-ai dat 
abilitatea de a efectua schimbări atât în mine cât şi în jurul 
meu prin intermediul rugăciunilor fierbinţi şi neîntrerupte, 
în Numele lui Isus. Amin. 

pustiu. Şi Se ruga acolo.” El a luat rugăciunea în serios câtă 
vreme S-a aflat pe pământ, deoarece a înţeles importanţa 
comuniunii cu Tatăl. Cu altă ocazie, se relatează faptul că 
El S-a rugat toată noaptea (Luca 6:12). Când eşti un om 
al rugăciunii, eşti mai roditor în toate acţiunile pe care le 
întreprinzi. Tu ai nevoie de o părtăşie continuă cu Domnul 
pentru a funcţiona eficient, aşa că fii entuziasmat cu privire 
la rugăciune. Programează-ţi cât mai des momente de 
comuniune cu Domnul. 

Isaia 9-10

Efeseni 6:10-24

1 Timotei 2:8; Efeseni 6:18; Coloseni 4:2

1 Împărați 6

Evanghelia după Ioan 2:12-25
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Responsabilitatea ta principală pe pământ este să le 
predici Evanghelia celor din jurul tău; să faci ucenici 

din oamenii care formează sfera ta de influenţă. Cuvântul 
„neamuri” din versetul de mai sus provine din traducerea 
termenului grecesc „ethnos,” care înseamnă un grup de 
oameni cu interese, caracteristici şi viziuni comune; se referă 
la cei care aparţin aceleiaşi zone de activitate ca şi tine. De 
exemplu, dacă eşti atlet, colegii tăi se află în „ethnos”-ul tău 
– ei reprezintă lumea ta, în care Domnul Se aşteaptă ca tu să 
formezi ucenici. 

A face ucenici înseamnă să ajungi la cei din „ethnos”-ul 
tău cu mesajul Evangheliei, să îi înveţi cum să trăiască după 
Cuvântul lui Dumnezeu: „Şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării” (2 Corinteni 5:18).

Domnul Isus a spus la un moment dat următoarea 
pildă: „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară 
ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de 
bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea” 
(Matei 13:44). Nu terenul era atât de important pentru om, 
ci comoara din acel teren. Pentru Dumnezeu, acea comoară 
este reprezentată de sufletele pe care le poţi câştiga pentru 
El în sfera ta de contact. 

Predicarea Evangheliei nu este opţională. Nu este o 
lucrare doar pentru evanghelişti şi pentru pastori, ci pentru 
fiecare creştin. Motivul pentru care te afli la locul tău de 
muncă este să îi întorci pe cei care sunt în întuneric la lumina 
Sa minunată. Domnul vrea ca tu să ajungi la ei cu mesajul 
vieţii veşnice. 

Evanghelizează 
lumea ta!

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh (Matei 28:19).

Duminică, 2 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru demonstrarea 
încrederii Tale în mine, prin faptul că m-ai trimis în lume ca 
ambasador al Tău. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai încredinţat 
slujba împăcării. Astăzi, prin puterea Duhului, sunt credincios 
şi eficient în a-i câştiga pentru Tine pe cei pierduţi din jurul 
meu, întorcându-i din întuneric la lumina slăvită a fiilor lui 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 11-12

Filipeni 1

2 Corinteni 5:20; Evanghlia după Marcu 16:15-18

1 Împărați 7

Evanghelia după Ioan 3:1-8
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Cu o anumită ocazie, după înviere, Domnul Isus a 
apărut în faţa ucenicilor Săi tocmai când aceştia 

se întorceau de la pescuit. Trudiseră toată noaptea pe mare 
şi nu prinseseră nimic. Isus i-a întrebat dacă au prins ceva, 
iar răspunsul lor a fost negativ. Atunci Domnul le-a spus: 
„Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi” 
(Ioan 21:6). Biblia consemnează în continuare: „Au aruncat-o 
deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor” (Ioan 21:6).

Acum, marea întrebare este: „De unde a venit această 
mare mulţime de peşti?” Ucenicii erau pescari profesionişti şi 
cunoşteau toate strategiile unui pescuit de succes şi, totuşi, 
nu au putut prinde nici un peşte măcar, până când Domnul a 
rostit cuvântul. Peştii au apărut la cuvântul Stăpânului! Biblia 
spune: „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu 
se văd... Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut 
din lucruri care se văd” (Evrei 11:1-3). Peştii au fost creaţi prin 
cuvântul Stăpânului!

În Genesa 1:20 Biblia spune că Dumnezeu a poruncit 
ca oceanul să se umple de peşti şi de alte animale marine 
şi imediat apele au mişunat de vieţuitoare. De data aceasta 
a vorbit Isus, care este Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. 
Cuvântul Său a plecat şi a creat peştii. Din această minune 
învăţăm faptul că putem rosti cuvântul de credinţă creativă 
peste circumstanţe negative şi putem efectua schimbări. 
Cuvintele noastre, asemenea cuvintelor Stăpânului, au 
abilitate creatoare, pentru că aşa cum este El suntem şi noi în 
această lume (1 Ioan 4:17). Nu este de mirare că Biblia spune 

Rosteşte Cuvântul 
şi efectuează o 

schimbare!
El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei 
şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage 

de mulţimea peştilor (Ioan 21:6).

Luni, 3 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Proclamație

Cuvântul creator al lui Dumnezeu este atât în inima 
mea cât şi în gura mea astăzi, biruind în viaţa mea şi 
efectuând schimbările necesare pentru a mă conforma voii 
lui Dumnezeu. Sunt mai mult decât biruitor întotdeauna, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea şi el mi-a 
dăruit o moştenire veşnică. 

Isaia 13-14

Filipeni 2:1-18

Evrei 1:1-3; Evanghelia după Marcu 11:23

1 Împărați 8

Evanghelia după Ioan 3:9-21

că vei avea tot ceea ce vei rosti (Marcu 11:23). 
Acesta este unul dintre secretele unei vieţi fără 

îngrijorări: să ştii că, într-adevăr, cuvintele tale pot crea 
realităţile pe care vrei să le vezi în viaţa ta, în conformitate 
cu voia lui Dumnezeu pentru tine. Tot ceea ce trebuie să faci 
este să gândeşti şi să rosteşti Cuvântul. Continuă să numeşti 
real ceea ce a spus Dumnezeu cu privire la tine, chiar în 
faţa circumstanţelor defavorabile. În acest mod vei efectua 
schimbări la locul tău de muncă, în domeniul finanţelor tale, 
al familiei tale, al afacerii tale, al studiilor tale şi în naţiunea 
ta; schimbări care sunt în concordanţă cu voia lui Dumnezeu 
pentru tine. 
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Marți, 4 Octombrie

PASTOR
CHRIS

Bucuria este un sentiment de satisfacţie, apreciere 
şi plăcere. Dumnezeu a fost plin de bucurie când 

a creat pământul; Lui I-a plăcut şi a fost mulţumit cu privire 
la ceea ce a făcut. „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi 
iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea” (Genesa 1:31).

Există o bucurie pe care ţi-o dă Domnul, care nu vine 
din această lume şi, prin urmare, nu depinde de circumstanţe 
externe. Pasajul din 1 Petru 1:8 o descrie ca fiind: „o bucurie 
negrăită şi plină de slavă” (Versiunea King James a Bibliei). 
Oriunde a păşit Isus în timpul umblării Sale pe pământ, El le-a 
adus oamenilor bucurie, iar El face acelaşi lucru şi astăzi. Fiind 
născuţi din nou, am fost aduşi la o viaţă de bucurie nesfârşită. 
În Romani 14:17, Biblia spune: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt.” 

Bucuria care vine din omul lăuntric transcede 
circumstanţele fizice; este permanentă şi te va menţine 
puternic şi plin de viaţă. Biblia spune: „O inimă veselă este un 
bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele” (Proverbe 17:22). 
Învaţă să îţi activezi mereu bucuria (Filipeni 4:4), care este o 
caracteristică născută de Duhul Sfânt în duhul uman recreat 
(Galateni 5:22). 

Iar din duhul tău poţi genera bucurie spirituală în 
exterior compunându-I Domnului cântece de laudă. El Îşi 
găseşte plăcerea în lauda ta entuziastă. Pasajul din Neemia 
8:10 spune: „căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” 
Dumnezeu vrea să fii bucuros, ca să transferi aceeaşi bucurie 
asupra mediului tău de influenţă. Însă nu îi poţi înveseli pe 

Bucură-te în 
orice vreme

„Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii” 
(Isaia 12:3).
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai umplut inima cu 
o bucurie negrăită şi strălucită. Sunt fericit astăzi să ştiu că 
Tu eşti Dumnezeul meu şi că Îţi găseşti plăcerea în mine. 
Bucuria Ta este tăria mea şi astfel sunt mai mult decât 
biruitor în fiecare zi, în Numele lui Isus! Amin. 

Isaia 15-18

Filipeni 2:19-3:11

1 Tesaloniceni 5:16; Filipeni 4:$

1 Împărați 9

Evanghlia după Ioan 3:22-36

alţii, decât atunci când tu însuţi eşti plin de bucurie. 
Menţine-ţi mereu o atitudine plină de voioşie, care 

să-i permită duhului tău fericit să aibă impact în tot ce are 
legătură cu viaţa ta: „Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele 
mântuirii” (Isaia 12:3)! Ce minunat! Aceasta înseamnă că prin 
intermediul bucuriei, tu descoperi toate binecuvântările mari 
şi glorioase încorporate în pachetul mântuirii. 
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Observaţi faptul că versetul nostru de început nu 
spune: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi 

prin Lege,” ci prin credinţă. Cu alte cuvinte, am fost declaraţi 
neprihăniţi prin credinţa în Isus Cristos. Aceasta este 
neprihănirea care a fost transferată în contul tău în calitate 
de copil al lui Dumnezeu. Ea nu se bazează pe faptele Legii 
sau pe faptele tale bune; se bazează pe credinţa în Cristos şi 
în ceea ce a făcut El pentru tine. 

Prin urmare, este lipsit de sens ca cineva „să încerce 
să fie neprihănit,” luptându-se din răsputeri cu firea sa. 
Apostolul Pavel în Filipeni 3:8-9 descrie inutilitatea unei 
asemenea neprihăniri personale: „Ba încă şi acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de 
mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El le-
am pierdut pe toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să-L câştig 
pe Cristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe 
care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în 
Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.”

Poate ca ai făcut multe lucruri greşite în viaţă. 
Poate că ai înşelat şi ai făcut o mulţime de păcate. Ei bine, 
nu trebuie să te urăşti pe tine însuţi sau să fii copleşit de 
autocondamnare. Nu mai zăbovi asupra tuturor lucrurilor 
greşite pe care le-ai făcut. În schimb meditează la harul Său. 
Meditează la darul neprihănirii care ti-a fost pus la dispoziţie. 
Biblia spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care îl 
socoteşte neprihănit pe păcătosul care crede în El (Romani 
4:5). Crede în Isus şi în puterea de curăţire a sângelui Său 
care transformă păcătoşii în sfinţi. 

Neprihăniţi prin 
credinţă

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 

Cristos (Romani 5:1).

Miercuri, 5 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Proclamație

Eu am îmbrăţişat neprihănirea care vine prin credinţă 
şi astfel am fost justificat cu privire la toate lucrurile de care 
nu puteam fi iertat prin Legea lui Moise. Domnesc şi astăzi în 
viaţă, datorită darului şi harului neprihănirii pe care Domnul 
l-a revărsat din belşug peste mine. Amin.

Biblia spune: „Şi oricine crede este iertat prin El de 
toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui 
Moise” (Fapte 13:39). Aceasta înseamnă că toţi cei care cred 
în Isus au fost consideraţi neprihăniţi şi nevinovaţi, nu prin 
faptele lor, ci prin credinţa în Cristos. Ceea nu putea fi realizat 
prin păzirea Legii cu toate poruncile ei a fost acum desăvârşit 
prin credinţa în Cristos. Noi am fost îndreptăţiţi prin credinţă 
ca să domnim în viaţă. 

Isaia 19-22

Filipeni 3:12-4:3

Romani 3:20-24

1 Împărați 10-11

Evanghelia după Ioan 4:1-9
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Joi, 6 Octombrie

PASTOR
ANITA

Este responsabilitatea noastră individuală să facem 
ca impactul nostru să fie simţit în sfera noastră de contact. 
Acest mediu poate fi comunitatea noastră, locul nostru de 
muncă, oraşul sau naţiunea într-un sens mai larg. Aşadar, 
identifică prin Duhul Sfânt o nevoie şi caută să o împlineşti. 

Imaginaţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă David s-ar fi 
alăturat şi el lamentaţiei colective, copleşit la rândul lui de 
teroarea lansată asupra israeliţilor de către Goliat. El a ales 
însă să se ridice la nivelul provocării. A văzut o nevoie şi a 
venit în întâmpinarea ei. Când fraţii lui au încercat să îl reducă 
la tăcere, el le-a spus: „Nu mai aveţi o cauză pentru care să 
luptaţi?” (1 Samuel 17:29). David nu era înrolat în armată, 
însă, cu toate acestea, era mişcat de starea nenorocită în 
care se afla poporul său şi a ales să facă ceva cu impact. El 
şi-a dat seama că putea face ceva care să schimbe destinul 
întregului popor. 

De asemenea, Moise a devenit izbăvitorul copiilor 
lui Israel din robia aspră la care îi supunea Faraon şi 
supraveghetorii lui. El nu şi-a pierdut vremea stând într-un 
„fotoliu” şi criticându-l pe Faraon pentru răutatea sa. El a 
simţit îndemnul să acţioneze motivat de dorinţa de a-i elibera 
pe copiii lui Israel din condiţiile deplorabile în care trăiau în 
Egipt. Dar Estera? Şi ea a schimbat destinul poporului ei, 
prin faptul că i-a scăpat pe iudei de la genocidul plănuit de 
Haman. 

Hotărăşte-te să 
ai impact!

Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare 
decât filisteanul; l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără 
să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, 
i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât şi 
i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriaşul lor a 

murit, au luat-o la fugă. (1 Samuel 17:50-51)
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru uşi deschise 
şi pentru oportunităţi pregătite pentru ca eu să fiu o 
binecuvântare în lumea mea şi astăzi. Prin Duhul Tău şi prin 
înţelepciunea Ta, eu identific şi pun în aplicare acele lucruri 
la care mă chemi pentru a avea impact în mediul meu de 
influenţă spre gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Toţi aceştia s-au ridicat pentru izbăvirea altora şi au 
avut un impact extraordinar în lumea din vremea lor; este 
rândul tău să faci la fel. Prin Duhul Sfânt, identifică astăzi o 
nevoie în jurul tău şi vino în întâmpinarea ei. Fă ceva de impact 
în lumea ta. Urmează îndemnul Duhului Sfânt şi perseverează 
până când vei vedea că viaţa celor din jur s-a îmbunătăţit prin 
acţiunile tale. Fii provocat şi motivat de dorinţa de a avea 
impact în mediul tău de influenţă, înnoindu-l.

Isaia 23-24

Filipeni 4:4-23

Evanghelia după Matei 5:13

1 Împărați 12

Evanghelia după Ioan 4:10-18
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Sângele scump al lui Isus Cristos este preţul pe 
care Dumnezeu l-a plătit pentru mântuirea ta: 

„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur 
aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui 
Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” Aceste versete ar 
trebui să îţi arate imediat că ai valoare înaintea lui Dumnezeu. 
Faptul că El L-a trimis pe Isus să moară pentru păcatele tale 
revelează că eşti la fel de valoros pentru El ca Isus. 

Într-adevăr, valoarea ta înaintea lui Dumnezeu este 
conferită de viaţa şi sângele lui Isus Cristos. Dacă erai singurul 
de pe pământ care avea nevoie de mântuire, Isus tot ar fi 
venit să moară pentru tine. Apostolul Pavel s-a rugat ca noi să 
înţelegem dragostea imensă şi imposibil de descris în cuvinte 
(Efeseni 3:19). Dumnezeu te iubeşte mai mult decât te iubeşti 
tu pe tine însuţi. El doreşte succesul tău mai mult decât ţi l-ai 
putea tu dori vreodată. Atunci când înţelegi acest adevăr, nu 
te mai zbaţi să supravieţuieşti, ci începi să trăieşti viaţa din 
belşug pe care El a murit ca să ţi-o dea. El te iubeşte mai mult 
decât Îşi iubeşte propria viaţă şi a demonstrat acest lucru 
murind pentru tine. Pentru El, tu eşti un giuvaier de o valoare 
inestimabilă. 

Dumnezeu te iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe 
Fiul Său. Isus Însuşi S-a referit la acest lucru în Ioan 17:23 
când a spus: „...ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că 
i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” Conştientizează astăzi acest 
adevăr; este realitatea măreaţă cu privire la tine; eşti la fel de 
valoros pentru Dumnezeu ca şi Isus. 

Tu eşti valoros 
înaintea lui 
Dumnezeu

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că L-a dat 
pe singurul lui Fiu ca oricine crede în EL sa nu piară, ci să 

aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16).

Vineri, 7 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mi-ai arătat o 
dragoste atât de mare şi veşnică. Te rog să mă ajuţi să înţeleg 
tot mai bine lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 
dragostei Tale pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 25-26

Coloseni 1:1-23

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

1 Împărați 13

Evanghelia după Ioan 4:19-28



Yookos! Este vorba numai despre câştigarea 
de suflete!

Au trecut numai 10 luni şi Yookos înaintează cu 
putere, realizând lucruri mai rapid decât alte reţele, 
care au atins aceste scopuri în ani de zile. Câteva 
milioane de persoane s-au înscris pentru a se bucura 
de dinamica acestei inovatoare reţele de socializare 
şi, cel mai important, pentru a i se alătura pastorului 
Chris în momentele lui speciale de rugăciune în Pastor 
Chris Live – un privilegiu doar în reţeaua Yookos! 

Sesiunile de rugăciune cu pastorul Chris i-au ajutat 
pe mulţi să dezvolte o pasiune pentru rugăciune şi o 
părtăşie cu Duhul Sfânt. Cuvintele profetice şi pline de 
inspiraţie de la omul lui Dumnezeu au schimbat viaţa 
multora. Yookos este, într-adevăr, un instrument al lui 
Dumnezeu de câştigare a sufletelor în aceste zile din 
urmă. 

Domnul Isus a predicat Evanghelia în zilele în care 
El umbla pe acest pământ, apoi le-a predat ştafeta 
apostolilor, iar acum noi suntem în linia întâi. 
Asigură-te că faci parte din această măreaţă mişcare 
a zilelor din urmă, înscriindu-te şi invitându-i pe alţii 
să se alăture reţelei Yookos! Să atingem lumea cu 
Evanghelia, prin www.yookos.com. 



NOTE



22

Mulţi oameni, după ce se pensionează, îşi petrec 
toate serile citind ziarul şi legându-se într-un 

balansoar. Alţi pensionari îşi petrec timpul răsfoind reviste şi 
cărţi fără rost. Poţi atinge un nou nivel de excelenţă adăugând 
valoare vieţii tale. Începe prin a învăţa ceva nou. 

Unii oameni şi-au pierdut slujba, deoarece abilităţile 
lor au devenit învechite; specializarea lor nu mai este 
necesară. Instruieşte-te într-un domeniu nou şi fii totdeauna 
preocupat cum să îţi îmbunătăţeşti nivelul personal. Conduci 
un restaurant? Fă-o cu excelenţă. Fă din restaurantul tău 
un loc irezistibil, cunoscut pentru calitate şi pentru servicii 
prestate cu excelenţă. Achiziţionează o veselă frumoasă 
şi instruieşte-i pe chelneri cum să aibă o înfăţişare isteaţă; 
învaţă-i să fie amabili. Înnoieşte reţetele din meniu, pentru 
ca totul să aibă un gust mai bun. Fii preocupat tot timpul să 
găseşti noi moduri de a-ţi sluji semenii, deoarece oamenii 
contează. 

Învaţă ceva nou cu privire la comerţul pe care îl practici 
sau cu privire la profesia ta, care îţi poate schimba în mod 
radical viaţa. Tot ce faci să fie ca pentru Domnul (Coloseni 
3:23). Este responsabilitatea ta să lucrezi ca viaţa ta să devină 
ce ar trebui să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta este 
oportunitatea ta; abordeaz-o în mod corespunzător şi îţi vei 
vedea viaţa urcând din slava în slavă. 

Adaugă valoare 
vieţii tale

„Şi chiar perii din cap toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă 
temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” 

(Luca 12:7).

Sâmbătă, 8 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ca mă umpli cu 
înţelepciune, cunoştinţă şi idei supranaturale ca să fac 
isprăvi mari şi să îmbunătăţesc viaţa mea şi a celor din jur. 
Îţi mulţumesc ca îmi dai oportunitatea de a avea impact în 
mediul meu de influenţă prin calitate şi excelenţă în slujire, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 27-28

Coloseni 1:24-2:5

Exod 31:3; Proverbe 1:7

1 Împărați 14

Evanghelia după Ioan 4:30-42
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Observaţi faptul ca versetul de mai sus nu spune că 
„Dumnezeu îl va binecuvânta pe Avraam în toate 

lucrurile,” ci că deja „Dumnezeu îl binecuvântase pe Avraam 
în orice lucru.” Scriptura spune acelaşi lucru despre noi – 
făptura nouă – în Efeseni 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat 
cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile 
cereşti.” Asemenea  lui Avraam, noi suntem binecuvântaţi 
în toate lucrurile: „Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt 
binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios” (Galateni 
3:9). 

Din momentul în care te naşti din nou, este deja prea 
târziu ca să mai fii sărac, pentru că tu eşti un moştenitor 
al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos: „Şi, 
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos, dacă suferim 
cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună 
cu El” (Romani 8:17). Viaţa din belşug este dreptul tău din 
naştere. 2 Corinteni 8:9 spune: „Căci cunoaşteţi harul 
Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, S-a 
făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă 
îmbogăţiţi.” Voia lui Dumnezeu cu privire la tine este să te 
bucuri de abundenţă, de fericire, de sănătate, de pace şi 
de împlinire; iată ce înseamnă să fii binecuvântat în toate 
lucrurile. 

Frumuseţea constă în faptul că Dumnezeu deja te-a 
binecuvântat înainte ca tu să apuci te rogi. Ceea ce trebuie să 
faci este să conştientizezi faptul că eşti binecuvântat în toate 
lucrurile. Eşti ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi 

Binecuvântat în 
toate lucrurile

Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul îl 
binecuvântase pe Avraam în orice lucru (Genesa 24:1).

Duminică, 9 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Te onorez pentru binecuvântările Tale 
minunate din viaţa mea, care se revarsă şi peste cei din jurul 
meu; Îţi mulţumesc pentru că Tu mi-ai dat viaţă din belşug, 
pace, împlinire, sănătate divină şi protecţie! Îţi mulţumesc 
pentru că m-ai binecuvântat în toate lucrurile, în Numele lui 
Isus. Amin. 

aduce rodul la vremea lui; frunzele tale nu se vor veşteji şi tot 
ceea ce faci va propăşi (Psalmul 1:3). Începe să funcţionezi 
în acest adevăr. Refuză mentalitatea de sărăcie. Recunoaşte 
că tu ai în Cristos o moştenire inepuizabilă; mergi înainte şi 
prosperă în toate căile tale!

Isaia 29-30

Coloseni 2:6-23

3 Ioan 1:2; Geneza 12:2-3

1 Împărați 15

Evanghelia după Ioan 4:43-54
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În încercarea ta de a sluji pe cineva, trebuie să 
urmăreşti excelenţa, fiind conştient de mustrarea 

Domnului din versetul de început. Lucrurile pe care le faci 
pentru oameni şi care le fac viaţa mai uşoară şi mai bună sunt 
o jertfă înaintea Domnului. 

Înţelege faptul că oricare ar fi serviciul pe care îl 
prestezi pentru a le fi de ajutor altora reprezintă o sămânţă 
pe care tu o semeni. Galateni 6:7 ne spune: „Nu vă înşelaţi: 
«Dumnezeu nu Se lasă batjocorit.» Ce seamănă omul aceea 
va şi secera.” 

Un om i-a încredinţat ginerelui său un proiect de 
construcţie pe care îl finanţase în totalitate. La finalizarea 
proiectului, el l-a întrebat entuziast pe ginerele său dacă 
acea construcţie era de cea mai bună calitate. „O, da, este cu 
siguranţă! Am folosit cele mai bune materiale şi am angajat 
cea mai bună mână de lucru pentru realizarea proiectului,” 
i-a răspuns ginerele său, predându-i cheile. Socrul său i le-a 
dat înapoi cu dragoste spunându-i: „Ia cheile! Casa, de fapt, 
este darul meu pentru tine!” În mod surprinzător, în loc să 
fie copleşit de bucurie, tânărul s-a posomorât. Uluit de faţa 
abătută şi prelungă a ginerelui sau, omul l-a întrebat. „Ce 
se întâmplă? Nu îţi place casa?” Tânărul i-a relatat atunci 
socrului său cum folosise materiale inferioare şi mână de 
lucru sub standarde pentru a construi casa, care nu era nici pe 
departe atât de bună precum pretinsese. Astfel, spre regretul 
său, ginerele şi-a dat seama prea târziu că se înşelase singur. 

Când îi slujeşti pe 
alţii tu te slujeşti pe 

tine însuţi
Şi El drept răspuns le va zice: „Adevărat va spun că 

ori de câte ori nu i-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi 

făcut” (Matei 25:45).

Luni, 10 Octombrie

PASTOR
CHRIS



SCRIPTURA ZILNICĂ
 Plan de citire 

a Bibliei 
într-un an

 Plan de citire 
a Bibliei 

în doi ani

STUDIU SUPLIMENTAR

27

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de 
a-i sluji pe oameni. Îmi îndeplinesc responsabilităţile cu 
excelenţă, cu integritate, cu punctualitate şi precizie, fiind 
convins că fiecare slujbă este o sămânţă pe care o semăn 
şi, prin urmare, secerişul meu este inevitabil, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Când ţi se încredinţează o sarcină, îndeplineşte-o cu 
excelenţă, chiar dacă eşti sau nu monitorizat, pentru că la 
final vei descoperi că ai îndeplinit-o spre binele tău. 

Isaia 31-32

Coloseni 3:1-4:1

Galateni 6:9-10; Evanghelia după Matei 7:12

1 Împărați 16

Evanghelia după Ioan 5:1-9
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Muţi oameni doresc satisfacţie astăzi fără a se 
mai gândi la generaţiile viitoare - copiii noştri 

adorabili care sunt liderii de mâine. Nu e de mirare că Isus îi 
iubeşte atât de mult şi pe El nu Îl obosesc niciodată. Odată, 
ucenicii Săi au încercat să îi împiedice pe oameni să îşi mai 
aducă copiii la El, dar Domnul i-a mustrat spunându-le, 
„Lăsaţi copilaşii să vină la mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 
lui Dumnezeu este a celor ca ei” (Marcu 10:14).

Este important pentru noi să le acordăm o atenţie 
deosebită copiilor – în special  celor nevoiaşi din oraşele 
noastre, din colţurile străzilor, din mahalale şi din ghetouri 
etc. Aceştia trăiesc în mizerie cumplită, sărăcie lucie, neglijare 
şi disperare, dar noi le putem aduce speranţă. Mulţi dintre ei 
sunt frustraţi şi privaţi de şansa la viaţă. Unii mor de foame 
în fiecare zi şi nimeni nu îi ajută. Mulţi au devenit cerşetori. 
Un copil care s-a transformat în cerşetor la o vârstă fragedă 
cel mai probabil devine un adult violent. Îşi va vărsa furia şi 
frustrarea asupra societăţii. Acesta este unul dintre motivele 
creşterii ratei criminalităţii în societate; motivul pentru care 
noi trebuie să facem ceva acum.

Conform Scripturii, copiii sunt o binecuvântare şi un 
dar de la Domnul (Psalmul 127:3). Dumnezeu Se aşteaptă 
ca ei să fie crescuţi într-un mod corect (Proverbe 22:6). Este 
important să le acordam o atenţie specială şi să ţinem cont de 
ei în luarea deciziilor, chiar dacă nu sunt copiii noştri biologici. 
Este responsabilitatea ta să pui lucrurile în ordine şi să faci 
ceea ce trebuie pentru a proteja viitorul copiilor noştri. Ţine 
minte, tratează fiecare copil ca şi cum ar fi copilul tău.

Gândeşte-te la 
generaţia viitoare

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când 
va îmbătrâni nu se va abate de la ea (Proverbe 22:6).

Marți, 11 Octombrie

PASTOR
CHRIS



SCRIPTURA ZILNICĂ
 Plan de citire 

a Bibliei 
într-un an

 Plan de citire 
a Bibliei 

în doi ani

STUDIU SUPLIMENTAR

29

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru tinerii din întreaga 
lume şi Te rog să reverşi peste ei  harul Tău şi înţelepciunea 
Ta să poată visa şi înţelege viitorul extraordinar pe care 
l-ai pregătit pentru ei. Mă rog ca Tu să le dai celor maturi 
motivaţia şi tăria să facă ceea ce trebuie pentru generaţiile 
mai tinere, pentru a-şi împlini destinul în Tine la potenţial 
maxim, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 33-34

Coloseni 4:2-18

Psalmul 127:3-5

1 Împărați 17-18

Evanghelia după Ioan 5:10-18
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Un adevărat campion este acela care câştigă pentru 
alţii, nu pentru el însuşi. Un campion este un 

deschizător de drumuri, un iniţiator, un apărător al unei cauze 
bune. Când te uiţi în jurul tău, găseşti destule oportunităţi 
de a fi un campion al unei cauze bune. Indiferent cât de 
„ciudat” s-ar putea să te simţi în calitate de iniţiator sau unic 
susţinător al unei idei pozitive sau al unei mişcări ce ar putea 
îmbunătăţi viaţa celor din jur, trebuie să rămâi curajos. Lasă-L 
pe Duhul Sfânt să te inspire ce trebuie să schimbi şi să te 
conducă să susţii acea cauză pozitivă pană la bun sfârşit. Nu 
fi printre aceia care pur şi simplu stau cu braţele încrucişate 
şi se aşteaptă ca guvernul să facă totul. Ci mai degrabă fii ca 
Ghedeon care a militat pentru scopul de a-i trezi pe copiii lui 
Israel la luptă împotriva madianiţilor.

Dacă, de exemplu, eşti profesor, sunt o mulţime 
de programe de asistenţă pe care le poţi iniţia. Poţi prelua 
responsabilitatea de a organiza cursuri gratuite la fără 
frecvenţă pentru studenţii şi elevii din comunitatea sau din 
cartierul tău. Prin acest lucru, vei realiza o mare diferenţă 
în viaţa acelor tineri ai căror părinţi nu îşi permit plătirea 
acestor cursuri. Mulţi tineri au crescut violenţi şi plini de 
mânie asupra societăţii deoarece nu au beneficiat de aceste 
mici ajutoare care ar fi putut fi oferite fără plată.

Există ceva ce poţi face, indiferent cât de mic. Priveşte 
în jur! Dumnezeu a pus în tine abilitatea de a fi campion al 

Campion al 
unei cauze

Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat 
din trâmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă 

după el. A trimis soli în tot Manase, care de asemenea 
a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Aşer, 
în Zabulon şi în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte 

(Judecători 6:34-35).

Miercuri, 12 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru investiţiile pe care 
le-ai făcut în viaţa mea. Sunt conştient de abilităţile pe 
care le-ai pus în mine şi de schimbările pe care le pot face 
în societate, pe măsură ce ridic noi standarde de excelenţă 
spre gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 35-37

1 Tesaloniceni 1:1-2:16

1 Timotei 4:14-15; Ieremia 1:10

1 Împărați 19

Evanghelia după Ioan 5:19-27

unei cauze în folosul societăţii. Haidem să facem astăzi ceva 
ce va ajuta atât generaţia tânără cât şi cele viitoare să îşi 
împlinească visurile. 



32

În versiunea King James a Bibliei, acest verset este 
tradus astfel: „Vrednic eşti, Doamne Dumnezeul 

nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai creat 
toate lucrurile şi prin plăcerea Ta există şi au fost create.” 
Din acest verset aflăm că Dumnezeu a creat toate lucrurile 
şi l-a creat şi pe om prin voia Lui şi pentru plăcerea Lui. El Îşi 
găseşte plăcerea în noi. A făcut toate acestea prin El şi pentru 
El; pentru a primi plăcere sau bucurie prin noi. Rezultă, 
aşadar, că singurul mod în care El este fericit şi împlinit cu 
privire la noi este atunci când noi Îi îndeplinim aşteptările, 
iar o parte a aşteptărilor Sale este ca noi să trăim fericiţi şi 
bucuroşi pentru El în fiecare zi.

Dumnezeu te vrea fericit întotdeauna deoarece atunci 
când tu nu eşti fericit, nu îi poţi face fericiţi nici pe ceilalţi 
din jurul tău şi nici Lui nu-I poţi aduce bucurie. În 1 Timotei 
6:17 suntem îndemnaţi să ne încredem în Dumnezeu care ne 
dă toate lucrurile din belşug să ne bucuram de ele. El nu ar 
face acest lucru dacă nu te-ar vrea fericit. Cu toate acestea, 
unii credincioşi sunt acaparaţi cu totul de îngrijorările zilnice. 
Sunt prea copleşiţi de întâmplările negative din jurul lor, 
astfel încât nu mai observă ocaziile de fericire şi bucurie pe 
care Dumnezeu le aduce în calea lor.

Biblia consemnează ca într-o zi Isus le-a vizitat pe 
cele două surori Maria şi Marta. În timp ce Maria, sora mai 
mică stătea la picioarele lui Isus să Îl asculte, Marta pe de 
altă parte era „împovărată cu multă slujire.” Ea s-a supărat 
că sora ei nu i s-a alăturat în „slujire” şi I s-a plâns Domnului. 
Isus i-a răspuns astfel: „Marta, Marta, pentru multe lucruri te 
îngrijorezi şi te frămânţi, dar un singur lucru trebuie. Maria 

Dumnezeu te 
vrea fericit

Vrednic eşti, Doamne Dumnezeul nostru, să primeşti 
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile 
şi prin voia Ta există şi au fost create (Apocalipsa 4:11).

Joi, 13 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată ceresc, sunt atât de recunoscător 
să ştiu că Îţi găseşti plăcerea în  mine şi că m-ai creat pentru 
aceasta. Vreau să Îţi fac plăcere prin trăirea mea plină de 
bucurie. Vreau să umblu în voia Ta perfectă şi să fiu condus 
de înţelepciunea Ta pentru a răspândi bucurie în viaţa 
tuturor celor cu care vin în contact astăzi. Îţi mulţumesc că 
mi-ai dăruit toate lucrurile din belşug ca să mă bucur de ele, 
în Numele lui Isus. Amin.

şi-a ales partea cea buna care nu i se va lua” (Luca 10:41-42).
Maria a ales să se delecteze în Domnul şi în cuvintele 

Lui şi aceasta I-a plăcut Domnului. Este important să nu laşi 
nimic să îţi răpească bucuria. În mod deliberat exersează cum 
să te bucuri de fiecare zi şi cum să guşti fiecare moment. 
Fiecare zi ar trebui să fie bună pentru tine. Învaţă să spui ca 
şi psalmistul: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să 
ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!” (Psalmul 118:24).

Isaia 38-39

1 Tesaloniceni 2:17-3:13

Psalmul 37:4; Psalmul 118:24

1 Împărați 20

Evanghelia după Ioan 5:28-32



34

Regii acestei lumi le oferă educaţie aleasă copiilor 
lor, datorită faptului că sunt membri ai casei 

regale. Copiii lor nu merg, nu vorbesc, nu se îmbracă sau 
nu se comportă ca ceilalţi. Aşteptările părinţilor sunt şi 
mai mari când copilul urmează a fi succesorul tronului. De 
aceea Solomon a spus: „Când eram încă fiu la tatăl meu şi 
fiu gingaş şi singur la mama mea, el mă învăţa atunci şi-mi 
zicea: «Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte 
învăţăturile mele şi vei trăi»” (Proverbe 4:3-4).

Desigur, Solomon nu a fost singurul copil al lui David, 
dar a spus „eram fiul tatălui meu,” deoarece el era singurul 
care urma la tron. A fost un antrenament special pe care  
David a trebuit să i-l ofere moştenitorului, de care ceilalţi fii 
nu au avut parte. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem 
moştenitorii Lui: „Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu 
Cristos” (Romani 8: 17).  

Tu eşti moştenitor împreună cu Isus Cristos. Tu nu eşti 
o persoană obişnuită; tu eşti o persoană de neam împărătesc. 
Tatăl tău ceresc deţine întreaga lume şi te-a pus administrator 
al posesiunilor Sale. Nu este de mirare că Biblia spune că 
toate lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3:21). Ce onoare 
să fii un moştenitor al lui Dumnezeu!

Ai fost chemat să domneşti în viaţă ca un rege. 
Hotărăşte-te să acţionezi, să vorbeşti şi să trăieşti ca un 
rege. Refuză să vorbeşti cu uşurătate sau să trăieşti o viaţă 

Tu eşti fiu de rege

Din partea lui Isus Cristos, Martorul credincios, Cel întâi 
născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, 
care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu 

sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii 

vecilor! Amin (Apocalipsa 1: 5-6).

Vineri, 14 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Fac parte dintr-o generaţie aleasă, dintr-o preoţie 
împărătească, dintr-un neam sfânt şi sunt o comoară 
deosebită a lui Dumnezeu. M-am născut să domnesc în viaţă 
prin stăpânirea Duhului Sfânt. Prin cuvintele mele, produc 
schimbări în domeniul spiritual şi poruncesc circumstanţelor 
şi situaţiilor să se alinieze astăzi cu planul lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

Isaia 40-41

1 Tesaloniceni 4

Ecelsiastul 8:4; Apocalipsa 1:5-6

1 Împărați 21

Evanghelia după Ioan 5:33-47

mediocră. Regii nu vorbesc cu uşurătate. Ei îşi exersează 
autoritatea. Chiar şi în rugăciune nu cerşi. Comportă-te cu 
Dumnezeu ca şi un fiu. El te iubeşte şi şie că eşti moştenitorul 
Lui care are drept la inepuizabila Sa moştenire.



Prin campaniile „Răspândirea Evangheliei cu 
Rapsodia Realităţilor”, organizate în diferite ţări şi 
oraşe din întreaga lume, Evanghelia lui Isus Cristos 
este ca un năvod, smulgând sufletele din împărăţia 
întunericului în lumina minunată a lui Dumnezeu. 

Numai în acest an, campaniile au fost găzduite în 
câteva ţări de pe glob, dintre care amintim: Insula 
Aruba, Sierra Leone, Senegal, Olanda, Gambia, Italia, 
Filipine, Togo, Congo, Rusia, Spania, Canada, Statele 
Unite ale Americii, Burundi.  

Alăturaţi-vă trenului „Răspândirea Evangheliei”

Trenul „Răspândirea Evangheliei” este unic şi lasă 
binecuvântări pe oriunde trece. Oricând acest tren 
trece printr-un oraş sau printr-o ţară, întotdeauna 
vor veni noi oameni la Domnul, vor răsări noi 
biserici, noi parteneri şi noi traduceri ale Rapsodiei 
Realităţilor. Aceste binecuvântări culminează cu 
soluţia lui Dumnezeu la problemele naţiunilor. 

Pentru a organiza o campanie „Răspândirea 
Evangheliei” în ţara, oraşul, judeţul, localitatea sau 
cartierul dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi oricare 
dintre următoarele numere de telefon: +234-1-
4488444, +2348025013715, +2348025013705.

2011 – Campaniile de răspândire a Evangheliei 

 Înălţând steagul Împărăţiei în fiecare popor



NOTE
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Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta are puterea 
de a produce ceea ce spune. Când îl rosteşti cu 

îndrăzneala Duhului Sfânt lucrurile se schimbă. Biblia ne spune 
în Faptele Apostolilor 4:31 că apostolii erau plini de Duhul 
Sfânt şi ei vesteau Cuvântul cu îndrăzneală. Observă că acest 
verset nu spune „ei predicau Evanghelia cu îndrăzneală,” deşi 
acest lucru era implicit în mod categoric. Mai curând, acesta 
spune că ei au rostit Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Prin urmare, care este Cuvântul lui Dumnezeu sau, mai 
curând, ce putea fi considerat ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu 
din tot ceea ce spuneau ei?

 În acest context, tot ceea ce au proclamat despre 
ei înşişi în conformitate cu ceea ce le spusese Domnul 
reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru în ziua de 
Rusalii a declarat Cuvântul lui Dumnezeu cu o aşa pasiune şi 
îndrăzneală, încât trei mii de oameni au fost mântuiţi după 
ce l-au auzit vorbind. Cuvintele lui Petru au fost atât de 
impregnate de energie divină, că inimile ascultătorilor săi au 
fost străpunse: „După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas 
străpunşi în inimă şi le-au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: 
fraţilor, ce să facem?” (Faptele Apostolilor 2:37).

Niciodată nu fi timid cu privire la Cuvânt; declară-L 
întotdeauna cu îndrăzneală. Versetul din deschidere spune 
că „putem zice plini de îndrăzneală…” Fii îndrăzneţ să spui 
ceea ce El a spus despre tine în Cuvântul Său. De exemplu, 1 
Petru 1:23 spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o 
sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate 
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămâne în veac.” Vorbeşte cu îndrăzneală în concordanţă cu 

Rosteşte Cuvântul 
cu îndrăzneală

„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi 
părăsi.” Aşa că putem zice plini de îndrăzneală: „Domnul 
este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face 

omul?” (Evrei 13:5-6).

Sâmbătă, 15 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor întotdeauna, pentru 
că mai mare este Cel care este în mine decât cel care este 
în lume. Sunt un produs al Cuvântului lui Dumnezeu şi 
prin urmare, am rezultate extraordinare prin Cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt. Înaintez din slavă 
în slavă şi astăzi, pentru că am viaţa Lui prin Cuvânt. Slavă 
Domnului! 

Isaia 42-43

1 Tesaloniceni 5

Efeseni 6:19; Evrei 4:12

1 Împărați 22

Evanghelia după Ioan 6:1-14

acest verset declarând înaintea tuturor că tu eşti produsul 
Cuvântului. 

 În Cristos tu ai viaţa, mişcarea şi fiinţa. Tu domneşti 
împreună cu El în locurile cereşti. Tu eşti mai mult decât 
biruitor peste moarte, peste mormânt şi peste iad. Transformă 
aceste cuvinte în mărturisirea ta îndrăzneaţă astăzi. Nu uita, 
ceea ce produce rezultate este Cuvântul lui Dumnezeu în gura 
ta. Învaţă să vesteşti Cuvântul cu îndrăzneală. 



40

Există credincioşi care sunt împotriva medicinei. 
În mod greşit, ei presupun că pentru un creştin 

a lua orice fel de medicament este un indiciu al lipsei de 
credinţă. Până una alta, Dumnezeu nu Se opune folosirii 
medicamentelor. Faptul că un creştin ia medicamente nu 
înseamnă că îi lipseşte credinţa sau că el a făcut ceva greşit. În 
Vechiul Testament, aşa cum citim în versetul din deschidere, 
Dumnezeu le-a dat preoţilor instrucţiuni medicale. În acest 
exemplu particular profetul face aluzie la medicină. El spune 
„frunzele lor vor sluji ca leac”. 

 Găsim aceeaşi idee în Apocalipsa 22:2: „În mijlocul 
pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, 
rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; 
şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.” Dacă 
vei analiza cu atenţie limbajul acestui verset vei înţelege că 
Dumnezeu nu e împotriva medicinei. El spune că frunzele 
pomului vieţii aveau funcţia de a vindeca naţiunile. Cu alte 
cuvinte, vindecarea venea prin folosirea acelor frunze. 

 Aceasta ne ajută însă să înţelegem modul în care 
gândeşte Dumnezeu despre Cuvântul Său. În calitate de 
creştin, este important să ştii că acesta este cel mai bun 
medicament, mai mult decât orice frunză sau orice tabletă: 
„Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la 
vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii 
tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru 
cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor” (Proverbe 
4:20-22). 

Dumnezeu nu 
e împotriva 
medicinei 

Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă 
părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu 
se va veşteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună 

vor face roade noi, pentru ca apele vor ieşi din Sfântul 
Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană şi frunzele lor ca leac 

(Ezechiel 47:12).

Duminică, 16 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău de azi 
şi pentru lumina pe care mi-a dat-o. Cuvântul Tău este hrană 
pentru duhul meu şi produce sănătate în mine, făcându-mă 
energic şi roditor azi şi în veci, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 44-45

2 Tesaloniceni 1

Psalmul 107:17-20

2 Împărați 1-2

Evanghelia după Ioan 6:15-21

 Aici descoperim puterea terapeutică şi curativă 
a Cuvântului: este sănătate- medicament pentru trup! 
Cuvântul „sănătate” provine din cuvântul ebraic „marpe” 
care înseamnă medicament, vindecare sau remediu. Cel 
mai bine este să-ţi activezi credinţa pentru a primi vindecare 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă alegi să apelezi la 
ajutor medical nu înseamnă că ai făcut ceva greşit. Nu uita, 
totuşi, că anumite boli nu pot tratate, iar altele nici măcar 
diagnosticate. Însă întotdeauna te vei putea baza pe Cuvântul 
Domnului pentru a primi vindecare şi sănătate.



42

Ce puternic este acest verset! Traducerea în limba 
română este de fapt o variantă concisă a ceea ce 

ne comunică apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt. Îmbrăcarea 
noastră cu Cristos nu se aseamănă cu purtatul unei jachete, 
care nu îţi acoperă trupul în întregime. Termenul din originalul 
grecesc are conotaţia de învăluire totală într-un veşmânt 
mult mai larg, ca atunci când intri cu totul într-un sac. 

Imaginează-te într-un sac suficient de mare pentru a 
te cuprinde astfel încât să nu mai poţi fi văzut deloc. Acesta 
este sensul de a fi „îmbrăcat cu Cristos.” La botez ai fost 
complet scufundat în Cristos şi acoperit cu El, astfel încât 
atunci când cineva se uită spre tine, nu-L mai poate vedea 
decât pe Cristos. 

Acest lucru nu sugerează ceva ce se va petrece în timp, 
ci este ceea ce eşti tu acum: eşti îmbrăcat cu Cristos, datorită 
naşterii din nou. Ai fost botezat în Cristos. El te reprezintă, te 
acoperă şi te înconjoară în totalitate. Tu eşti în El, pe deplin! 
Pasajul din 1 Ioan 4:13 afirmă că „noi rămânem în El şi El 
rămâne în noi.” De asemenea, în Coloseni 3:3-4, Biblia spune 
că viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu şi Cristos a 
devenit viaţa ta. Ce revelaţie!

Conştientizează acest adevăr. Tu ai fost în totalitate 
înfăşurat şi acoperit în Cristos! Astfel, de vreme ce frica, 
necredinţa, bolile, afecţiunile, infirmităţile şi tot ce e negativ 
nu pot fi găsite în El, acestea nu trebuie să facă parte nici din 
viaţa ta. În Cristos, tu eşti protejat de lume şi de stricăciunea 
ei. Aceasta înseamnă că poţi înfrunta viaţa cu îndrăzneala şi 
mentalitatea unui învingător. 

Tu eşti  îmbrăcat 
cu Cristos

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos v-aţi îmbrăcat cu 
Cristos (Galateni 3:27).

Luni, 17 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, viaţa mea este ascunsă cu Cristos în 
Dumnezeu şi totalmente cufundată în Cristos. Declar că 
viaţa pe care o trăiesc, o trăiesc prin credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit şi Şi-a dat viaţa pentru mine. 
Viaţa lui Cristos se manifestă continuu în şi prin mine cu 
un puternic impact asupra tuturor celor din mediul meu, în 
Numele lui Isus. Amin.

Tu eşti cufundat în Cel ce este descris pentru noi în 
Cuvânt ca fiind oglindirea slavei Tatălui şi întipărirea fiinţei Lui. 
El este reprezentarea perfectă a personalităţii lui Dumnezeu 
(Evrei 1:3). Când El a mers pe pământ, El a iertat, a vindecat, 
a înviat morţi, a îmbrăţişat păcătoşi şi a schimbat vieţi. Acum, 
fiind îmbibat de El, fiind părtaş al harului, al gloriei şi al naturii 
Sale divine, personalitatea şi caracterul Lui ar trebui să radieze 
prin tine în întregul tău mediu de influenţă.

Isaia 46-47

2 Tesaloniceni 2

Galateni 2:20; Coloseni 3:3-4

2 Împărați 3

Evanghelia după Ioan 6:22-29



44

Peste tot în lume, recurgerea la violenţă în vederea 
soluţionării nemulţumirii nu a fost niciodată o 

soluţie în rezolvarea problemelor naţionale. Este neînţelept să 
utilizezi artileria pentru a exprima nemulţumirea sau pentru 
a instaura puterea politică. Biblia spune: „Un om chinuit de 
vinovăţia unei crime va fi un fugar până la moarte; nimeni să 
nu-l sprijine” ( Proverbe 28:17, traducerea NIV a Bibliei). 

 Judecata pentru cel care ucide persoane nevinovate 
este inevitabilă. Făptuitorii unor astfel de acte perfide, 
spune Biblia, se grăbesc spre propria lor distrugere. Cei care 
instigă la violenţă sau se implică în acţiuni violente soldate 
cu pierderea unor vieţi nevinovate nu realizează cât rău îşi 
fac lor înşişi. Cine ştie, poate că victimele răutăţii lor erau 
exact cei pe care Dumnezeu îi alesese să îi ajute pe ei sau pe 
urmaşii lor.  

 Înţelege că fiecare persoană pe care Dumnezeu 
a aşezată în calea ta este acolo pentru a îndeplini un scop 
divin. Prin urmare, priveşte-i pe cei pe care îi întâlneşti ca 
pe o binecuvântare şi tratează-i bine. Dacă eşti nedreptăţit 
sau cel puţin aşa crezi, vorbeşte, dar fă lucrul acesta într-un 
mod inteligent. Oamenii rezonabili, îndrăzneţi şi inteligenţi 
practică dialogul, nu violenţa pentru a rezolva problemele 
presante. 

 Însuşi Dumnezeu, aşa cum este revelat în versetul 
din deschidere, pledează în favoarea dialogului. El spune: „…
vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.” Indiferent  cât de 
justificate sunt plângerile tale, nu distruge bunuri sau vieţi 
omeneşti. 

Practică dialogul!

Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-Mi aminte să 
ne judecăm împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi 

dreptatea (Isaia 43:25-27).

Marți, 18 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi prin 
Cuvântul Tău cum să manifest gloria Ta. Îţi mulţumesc 
pentru pacea care domneşte în inima mea astăzi şi pentru 
puterea neprihănirii care îmi inspiră acţiunile, în Numele lui 
Isus. Amin.  

 Dacă eşti tânăr, nu deveni un instrument în mâna 
celor care cred că violenţa este singura cale pentru a-şi face 
plângerile auzite. Violenţa poate conduce doar la robie. În 
schimb, lasă-L pe Dumnezeu să ducă la îndeplinire viziunea 
inimii tale. În Proverbe 3:31-32 Biblia spune: „Nu pizmui omul 
asupritor şi nu alege nici una din căile lui! Căci Domnul urăşte 
oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.”

Isaia 48-49

2 Tesaloniceni 3

Proverbe 10:11; Isaia 60:18

2 Împărați 4

Evanghelia după Ioan 6:30-40
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În calitate de creştin ar trebui să fii preocupat de 
dezvoltarea şi bunăstarea naţiunii tale. Această 

preocupare ar trebui să te motiveze să te rogi pentru ţară. 
Iar pentru a te ruga cu acurateţe, trebuie să înţelegi câteva 
lucruri de bază. Primul este faptul că ţara în care locuieşti este 
ca un vehicul în care tu călătoreşti ca simplu pasager. 

Gândeşte-te că eşti la bordul unui vapor care se 
îndreaptă spre o anumită destinaţie. Dacă la un moment dat 
căpitanul ar anunţa că vasul şi-a pierdut direcţia, aceasta ar 
fi o problemă gravă pentru toată lumea de pe vas. Aceasta 
deoarece toţi călătorii şi-au pus încrederea în căpitan 
pentru a naviga în direcţia bună. Ei bine, această navă 
poate fi asemănată cu ţara în care locuieşti iar căpitanul şi 
membrii echipajului cu oamenii politici ai ei. Prin urmare, 
este responsabilitatea ta să te rogi ca liderii din ţara ta să fie 
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu pentru a conduce ţara în 
direcţia voii Lui. 

Nu e de mirare că în pasajul din 1 Timotei 2:1, Pavel 
ne scrie inspirat de Duhul Sfânt: „Vă îndemn, dar, înainte de 
toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru 
toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi 
în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi 
liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta 
este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru.”

Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi. El doreşte ca neprihănirea Lui să stăpânească inimile 
lor şi să le călăuzească gândirea. Acesta este motivul pentru 

Fii suficient de 
motivat ca să 

te rogi
Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-

vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârna 
de fericirea ei (Ieremia 29:7).

Miercuri, 19 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
rugăciunii, prin care pot avea un impact pozitiv în naţiunea 
mea. Eu decretez pace, progres şi belşug între frontierele 
ţării şi de asemenea declar că liderii ei sunt călăuziţi de 
înţelepciunea Ta şi dorinţa de a face voia Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.

care noi trebuie să mijlocim pentru ca în primul rând inimile 
liderilor să fie deschise şi receptive la mesajul Evangheliei.

 Singura  modalitate de a opri valul de violenţă şi 
decadenţă de peste tot în lume este ca toţi creştinii să-şi 
asume responsabilitatea rugăciunii şi a predicării Evangheliei. 
Trebuie să ne rugăm ca Biblia să aibă toate uşile deschise şi 
să domine cu putere societatea zilelor noastre. Nu uita că 
tot ceea ce se întâmplă în mediul tău ambiant te afectează 
direct sau indirect, aşa că programează-ţi chiar astăzi un timp 
special de rugăciune pentru ţara ta şi fă acest lucru cât mai 
des posibil. 

Isaia 50-51

1 Timotei 1

Coloseni 4:2; Luca 18:1; Psalmul 122:6

2 Împărați 5

Evanghelia după Ioan 6:41-51
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Biserica lui Isus Cristos este oază de speranţă într-o 
lume plină de probleme. În Ioan 3:16, Biblia spune: 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul lui Fiu, pentru că orice crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.” Domnul Isus Cristos a venit în lume ca 
răspuns al lui Dumnezeu la toate problemele oamenilor. El 
a declarat în Matei 11:28: „Veniţi la mine toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” El reprezintă atât soluţia 
particulară pentru fiecare om deznădăjduit, cât şi soluţia 
generală pentru toate frământările sociale şi economice care 
ameninţă pacea oricărei naţiuni de pe glob. 

 Acesta este mesajul pe care Biserica ar trebui să-l 
proclame cu îndrăzneală în lume. Este timpul ca oamenii 
să afle că Isus este singura speranţă şi garanţie a păcii, a 
progresului şi a bunăstării. În calitate de copil al lui Dumnezeu 
ai responsabilitatea de a manifesta gloria lui Dumnezeu şi de 
a fi o sursă de speranţă pentru cei din jurul tău. Aceasta este 
chemarea ta: „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). 

Biserica – Speranţa 
Lumii

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din 
nou prin învierea lui Isus Cristos din morţi, la o nădejde vie 

(1 Petru 1:3).

Joi, 20 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul deosebit 
de a fi copilul Tău şi pentru moştenirea pe care mi-ai dat-o. 
Sunt atât de fericit pentru că în Cristos sunt poziţionat şi 
împuternicit în mod divin pentru a influenţa mediul meu 
ambiant prin harul lui Dumnezeu şi pentru a le oferi speranţă 
celor deznădăjduiţi. Îţi mulţumesc Tată, pentru că m-ai făcut 
o sursă de speranţă pentru lume, în Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 52-53

1 Timotei 2

2 Corinteni 5:17

2 Împărați 6

Evanghelia după Ioan 6:52-60
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În fiecare zi, dragostea din noi este testată de către 
oameni sau de circumstanţe dificile, care încearcă să 

ne determine să acţionăm contrar adevăratei noastre naturi. 
Sunt momente când, de frică, poţi fi tentat să minţi un prieten 
sau un şef pentru a scăpa de necaz sau de pedeapsă. Chiar 
şi atunci ar trebui să ai curaj să umbli în dragoste, deoarece 
numai aşa obţii victoria. Biblia spune: „În dragoste nu este 
frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica 
are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în 
dragoste” (1 Ioan 4:18).

 Când umbli în dragoste, vezi ceea ce este mai bun 
în alţii, deoarece dragostea este puritatea lui Dumnezeu. 
Toţi ar trebui să vedem ce este bun în alţii, nu pentru că am 
fi naivi, ci pentru că puterea dragostei poate schimba răul. 
Umblarea în dragoste este un loc înalt în Domnul şi trebuie 
să fii hotărât să nu cobori sub acest nivel. Dacă eşti născut 
din nou, dragostea lui Dumnezeu este deja în tine (Romani 
5:5). Aceasta înseamnă că tu ai abilitatea de a iubi la fel ca 
Dumnezeu, însă trebuie să iei decizia de a umbla în dragoste, 
deoarece dragostea este o alegere – tu alegi să iubeşti!

 Dumnezeu nu te forţează să iubeşti pe cineva. El deja 
a pus dragostea în duhul tău şi acum este responsabilitatea 
ta de a o lăsa să curgă. Învaţă să te raportezi la oameni din 
perspectiva lui Dumnezeu. Priveşte-i aşa cum îi priveşte 
Dumnezeu şi acesta să-ţi fie mod de viaţă. Dacă umbli în 
dragoste, nu vei fura de la nimeni, nu vei nedreptăţi şi nu vei 
bârfi pe nimeni.

Umblă în dragoste!

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea 
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din 

Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu (1 Ioan 4:7).

Vineri, 21 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi că ai turnat 
dragostea Ta în inima mea prin Duhul Sfânt. Aleg astăzi, în 
mod deliberat, să las această dragoste să radieze prin mine 
către alţii. Refuz să umblu în amărăciune, ură sau dorinţă de a 
face rău, pentru că eu sunt copilul iubit al unui Dumnezeu plin 
de dragoste! Eu manifest dragostea Tatălui în toate lucrurile şi 
în orice situaţie, în Numele lui Isus. Amin!

Isaia 54-56

1 Timotei 3

Romani 5:5; 1 Ioan 4:16; Ioan 13:35

2 Împărați 7-8

Evanghelia după Ioan 6:61-71

 Alege să iubeşti! Mulţi încă nu realizează acest lucru, 
dar soluţia pentru multe căsnicii, prietenii şi relaţii destrămate 
este dragostea. Chiar dacă ceilalţi te refuză atunci când 
încerci să-i atingi în dragoste, nu fi descurajat. Dragostea este 
cea mai mare forţă din univers şi, dacă este aplicată corect, în 
final va topi şi cea mai tare inimă.



Mulţumită eforturilor sponsorilor 
Bibliei din întreaga lume, mii de 
oameni, în special cei nou veniţi în 
familia lui Dumnezeu, pot avea acum 
viaţa de credinţă zidită pe fundaţia 
sigură şi de nestrămutat a Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

În timpul „Nopţii de binecuvântare cu pastorul Chris,” care 
a avut loc pe Stadionul FNB, în Johannesburg, în luna martie 
2011, peste 50.000 de suflete au răspuns la chemarea 
mântuirii şi fiecare persoană a primit un exemplar gratuit 
a Bibliei de Studiu devoţional „Rapsodia Realităţilor.”

Îndemnul de a binecuvânta lumea cu Biblii gratuite a 
continuat, pe măsură ce noi credincioşi care au participat 
la diferite misiuni şi cruciade organizate pretutindeni în 
lume au beneficiat de generozitate divină.

Pentru a participa la proiectul „Trimite o Biblie,” fie în 
mod individual, fie ca biserică, sau pentru a organiza un 
proiect similar în timpul misiunilor de evanghelizare şi a 
cruciadelor care au loc în ţara, regiunea sau localitatea 
dumneavoastră, vă rugăm apelaţi numerele de telefon: 
+2348025013710, +2347089984343.

Puteţi de asemenea vizita www.rhapsodybible.org sau 
puteţi trimite un e-mail la loveworldreferencebooks@
believersloveworld.org.



NOTE
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În Luca 13:1-5, Biblia consemnează că nişte oameni 
au venit la Isus să-L întrebe cu privire la moartea 

unor galileeni, pe care Pilat îi ucisese în timp ce se închinau, 
amestecând sângele lor cu cel al jertfelor de pe altar. În 
răspunsul Său, Domnul a făcut referire la un alt eveniment – 
prăbuşirea turnului din Siloam, care se soldase cu optsprezece 
morţi. Isus a atribuit nenorocirea aceea păcatului şi i–a 
avertizat pe cei cu care vorbea că, dacă nu se pocăiau, aveau 
să sfârşească la fel. 

Asemenea acte de judecată pot avea loc şi asupra 
unui popor întreg, în special dacă creştinii nu îşi îndeplinesc 
lucrarea preoţească de a mijloci înaintea Domnului pentru 
îndurarea Sa şi pentru întoarcerea oamenilor la El. Tot nouă, 
creştinilor, ne revine şi responsabilitatea de a identifica şi 
de a opri lucrările malefice uneltite de Satan în regiunile şi 
naţiunile din care facem parte şi de a suprima teroarea pe 
care acesta o dezlănţuie. Când ne rugăm pentru ţările noastre, 
se intensifică activităţile neprihănirii; prezenţa lui Dumnezeu 
inundă inimile oamenilor şi Cuvântul lui Dumnezeu triumfă 
în viaţa lor. 

Multe ţări din ziua de azi gem din cauza violenţei, a 
războiului şi a dezastrelor (cutremurele, tornade, tsunami). 
Analogia Domnului din Luca 13:1-5 precum şi versetul din 
deschidere ne arată că aceste catastrofe nu au neapărat loc 
pentru că oamenii care locuiesc acolo sunt cei mai răi păcătoşi, 
ci mai degrabă din cauza lipsei de mijlocire şi de pocăinţă. 
Mijlocind pentru ţările noastre, putem îndepărta forţele 
întunericului din teritoriile noastre. Este responsabilitatea 
noastră să facem asta. 

Mijlocirea! 
Responsabilitatea 

ta divină!
Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în 
mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o 
nimicesc; dar nu găsesc nici unul (Ezechiel 22:30-31).

Sâmbătă, 22 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată scump din ceruri, Îţi mulţumesc pentru puterea 
în care ai îmbrăcat Biserica. În această autoritate, stau 
împotriva forţelor demonice care provoacă distrugere, 
violenţă, dezastre şi războaie, interzicându-le să se manifeste 
în ţara mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Trebuie să ne dăm seama cu toţii, că, în calitate 
de creştini, suntem străjerii mediului nostru înconjurător. 
Suntem chemaţi de Dumnezeu să păzim pământul şi locuitorii 
lui prin rugăciuni. În Matei 5:13, Isus a spus: „Voi sunteţi 
sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi 
va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună 
la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de 
oameni.” Ieremia 29:7 spune: „Urmăriţi binele cetăţii în care 
v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că 
fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” 

 Eşti responsabil în faţa lui Dumnezeu şi în faţa ţării 
în care locuieşti să cauţi pacea ei şi să te rogi Domnului 
pentru ea. Aşadar, indiferent unde locuieşti sau ce profesie 
ai, Domnul te cheamă să mijloceşti pentru progresul, pacea, 
bunăstarea şi siguranţa naţiunii tale. 

Isaia 57-48

1 Timotei 4

1 Timotei 2:1-3

2 Împărați 9

Evanghelia după Ioan 7:1-10
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Creştinii din Biserica primară au predicat intens 
Evanghelia până când au stârnit o mare persecuţie 

împotriva lor în Ierusalim. Aceasta nu i-a oprit, ci dimpotrivă, 
a făcut ca  Vestea Bună să se răspândească şi mai rapid în 
toată lumea cunoscută. Predicarea Evangheliei în ciuda 
oricărei opoziţii era o dovadă a adevărului pe care ei îl credeau 
şi îl trăiau, deoarece în Luca 21:12, Isus le descoperise deja 
intensitatea prigonirilor celor ce aveau să creadă în Numele 
Lui: „Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi 
şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor 
arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea 
dregătorilor, din pricina Numelui Meu” (Luca 21:12).

Noi, creştinii, trebuie să refuzăm creştinismul de 
complezenţă şi să nu să ne mulţumim doar cu responsabilitatea 
primară de a vesti Evanghelia şi de a stabili standardul 
lui Dumnezeu de neprihănire în sfera noastră de contact. 
Principalul motiv pentru care unele naţiuni au fost anihilate 
de cel rău prin distrugere în masă – genocide, războaie, 
cataclisme, etc., nu este acela că diavolul nu a putut fi oprit, 
ci constă în faptul că biserica din acea regiune a devenit rece 
şi s-a complăcut în automulţumire.

Răul persistă atunci când oamenii buni nu fac nimic. 
Biserica este cea care trebuie să împiedice forţele întunericului 
să terorizeze oamenii şi să-i chinuiască prin boli şi necazuri. 
Aşa că nu te împietri, devenind insensibil şi nepăsător cu 
privire la lucrurile din jurul tău. Situaţia celor săraci, a celor 
bolnavi şi a celor apăsaţi ar trebui să te motiveze să le predici 
Evanghelia şi să mijloceşti pentru ei. Lumina Evangheliei slavei 

Refuză creştinismul 
de complezenţă!

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde 
gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? 

Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată 
afară şi călcată în picioare de oameni (Matei 5:13).

Duminică, 23 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, îmi ocup astăzi poziţia de preot şi rege 
şi declar că prin puterea neprihănirii şi influenţei Duhului 
Tău, se creează un mediu favorabil predicării Evangheliei. 
Declar că Împărăţia Ta este stabilită în inimile oamenilor, 
iar uneltirile lui Satan de a împiedica predicarea Evangheliei 
sunt distruse, în Numele mare al lui Isus. Amin. 

Isaia 59-60

1 Timotei 5

Evanghelia după Luca 6:26; 2 Tesaloniceni 2:7

lui Cristos este unica speranţă pe care o naţiune o poate avea 
pentru progres real, pentru dezvoltare şi susţinere eficientă.

Înţelege că este responsabilitatea Trupului lui Cristos 
– Biserica – de a se ruga fierbinte şi de a proclama cu 
credinţă până când legile rele, care se împotrivesc răspândirii 
Evangheliei sunt abrogate, iar legile dumnezeieşti sunt 
promulgate.

2 Împarat 10

Evanghelia după Ioan 7:11-19
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Când Isus a potolit marea învolburată, Biblia ne 
spune că pe ucenici „i-a apucat o mare frică şi 

ziceau unii către alţii: «Cine este Acesta de Îl ascultă chiar 
şi vântul şi marea?»” (Marcu 4:41). Cum L-a auzit marea pe 
Isus şi cum I-a împlinit porunca? Răspunsul evident trebuie 
să fie acela că vântul şi apa au capacitatea de a răspunde la 
Cuvântul lui Dumnezeu.

În Marcu 11:14, Isus S-a adresat unui smochin. De 
asemenea, în versetul 23, El ne-a arătat că putem vorbi cu un 
munte, învăţându-ne prin aceasta că orice lucru – însufleţit 
sau nu – are inteligenţă. Când tu le vorbeşti, lucrurile te aud. 
Pe muntele schimbării la faţă, Biblia ne spune că o voce din 
Cer a vorbit despre Isus, spunând: „Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi” 
(Matei 17:5).

Cuvintele „de El să ascultaţi” nu se refereau doar la 
oameni, ci şi la toate elementele naturii. Nu-i de mirare că Isus 
le vorbea urechilor surde, ochilor care nu vedeau, membrelor 
paralizate, trupurilor neînsufleţite, vântului, valurilor, peştilor 
şi chiar şi unui copac – şi toate Îl ascultau. Apoi, în Marcu 
11:23, El a spus că vei avea ceea ce spui. Aceasta înseamnă 
că şi tu ai abilitatea de a vorbi cu orice lucru. El te-a investit 
cu autoritatea de a rosti cuvinte de viaţă peste orice lucru, 
pentru că toate acestea sunt suficient de inteligente ca să 
răspundă cuvintelor tale. 

În loc să te plângi cu privire la viaţă, la finanţe sau 
la sănătate, rosteşte cuvintele de binecuvântare ale lui 
Dumnezeu. Rosteşte cuvinte de viaţă. Aceste cuvinte vor 

Rosteşte cuvintele 
vieţii! 

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).

Luni, 24 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune 

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
abilitatea să rostesc cuvinte de viaţă – cuvinte care au 
puterea să-mi schimbe starea şi să mă ajute să îmi împlinesc 
destinul. Rostesc astăzi viaţă cu privire la tot ceea ce mă 
priveşte şi declar că Duhul Tău mă poartă din slavă în slavă, 
în Numele lui Isus. Amin.  

Isaia 61-63

1 Timotei 6

Evanghelia după Matei 12:36-37

2 Împărați 11-12

Evanghelia după Ioan 7:20-31

penetra tărâmul spiritual şi vor produce schimbarea pe care 
doreşti să o vezi, după voia Lui. Poţi rosti viaţă în trupul tău, în 
serviciul tău, în familia ta, în finanţele tale şi chiar în viitorul 
tău. Cuvintele tale au putere! Eclesiastul 8:4 spune: „vorba 
împăratului are putere...”. Tu eşti un rege (Apocalipsa 1:6); 
aşadar, dacă vrei să se schimbe ceva, porunceşte-i lucrului 
respectiv să se conformeze ordinii lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus şi te va asculta.



60

Matei 12:21 spune: „Şi Neamurile vor nădăjdui în 
Numele Lui” (Matei 12:21) şi aceasta pentru că 

în nimeni altul nu este mântuire, „căci nu este sub cer nici 
un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” 
(Faptele apostolilor 4:12). Numele lui Isus garantează 
izbăvirea de păcat, de boală, de distrugere, de moarte şi de 
toate neplăcerile vieţii.

Dacă eşti născut din nou, ai dreptul legal şi puterea 
judecătorească de a utiliza şi de a trăi în Numele lui Isus. Acest 
Nume reprezintă autoritatea. Orice alt nume are slăbiciunile 
şi restricţiile sale, dar Isus a ajuns „…cu atât mai presus de 
îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al 
lor” (Evrei 1:4). Numele lui Isus este un turn tare de adăpost 
pentru cel neprihănit. Este un zid fortificat de protecţie 
pentru toţi cei ce cred. 

Poţi schimba orice situaţie prin Numele lui Isus. În 
Filipeni 2:10, suntem asiguraţi cu privire la eficacitatea şi 
puterea care se află în Numele lui Isus: „pentru ca, în Numele 
lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, 
spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.”

Astfel, prin puterea acestui Nume, mă rog pentru 
tine chiar acum, ca viaţa ta să fie o mărturie a harului lui 
Dumnezeu, în timp ce tu excelezi şi înaintezi din slavă în slavă. 
Fie ca puterea Cuvântului lui Dumnezeu să-ţi transforme viaţa 
şi să te poziţioneze în locul tău de moştenire în Isus Cristos, 
ca să împlineşti destinul pe care ţi l-a pregătit Dumnezeu. Fie 
ca ungerea Lui să te protejeze de rău şi să te ocrotească de 
planurile celui rău în lumea de astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Încrede-te în 
Numele Lui!

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge 
în el şi stă la adăpost (Proverbe 18:10).

Marți, 25 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Trăiesc astăzi în şi prin puterea Numelui lui Isus, 
Numele care este mai presus de orice alt nume. Îţi 
mulţumesc, Tată scump, pentru că mi-ai dat privilegiul şi 
puterea judecătorească pentru a utiliza minunatul Nume al 
lui Isus, ca să aduc ordine, pace şi belşug în viaţa mea – în 
familie, la serviciu, în sănătate şi în finanţe. Amin. 

Isaia 64-66

2 Timotei 1

Ioel 2:32; Proverbe 18:10

2 Împărați 13-14

Evanghelia după Ioan 7:32-44
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Viaţă constă în principal în acte de dăruire şi de 
primire. Totuşi, unii oameni iau tot timpul şi 

niciodată nu dau ceva în schimb. Ei primesc toată viaţa, dar nu 
sunt deloc motivaţi să dea. Cineva poate fi viu în această lume 
din punct de vedere fizic, dar „mort” din punct de vedere 
relaţional, dacă este ne-funcţional în mediul său înconjurător 
şi nimeni nu beneficiază de pe urma vieţii sale. Viaţa poate fi 
mult mai plină de sens şi de entuziasm decât atât.

 Să ai o viaţă plină de sens înseamnă să ai impact 
asupra altora, influenţându-i în mod pozitiv cu puterea şi cu 
darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Începând de acolo 
de unde eşti şi cu ceea ce ai, trebuie să devii relevant pentru 
alţii şi să îi ajuţi să-şi rezolve problemele. Acesta ar trebui să-ţi 
fie principiu călăuzitor în viaţă. 

 Imaginează-ţi un cadru medical care trebuie 
să trateze mulţi bolnavi într-o zi. Aceasta este o mare 
oportunitate de a trăi o viaţă plină de semnificaţie şi de a-i 
ajuta şi pe alţii să găsească sensul vieţii. Cum? Oferindu-le 
pacienţilor dragoste şi îngrijire deosebită, ceea ce în mod 
sigur le va aduce speranţă şi mângâiere. Un alt cadru medical 
poate privi aceeaşi slujbă cu dispreţ, pentru că trebuie să 
stea mereu printre bolnavi care se vaită şi sunt morocănoşi, 
tocmai pentru că nu a învăţat ce înseamnă să trăieşti o viaţă 
plină de sens.

 Nu trăi luând tot timpul. Oferă-le altor oameni un 
sens în viaţă. Acest lucru contează. Biblia spune: „Căci toţi 
trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui 
Cristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele 

Trăieşte o viaţă 
plină de sens!

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, 
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală 

(Galateni 6:9). 

Miercuri, 26 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Proclamație

Viaţa mea are sens. Eu am impact pozitiv asupra vieţii 
celor din jurul meu. Trăiesc o viaţă plină de semnificaţie, 
plăcută lui Dumnezeu şi benefică pentru omenire. Sunt o 
sămânţă a lui Avraam, aşadar sunt binecuvântat şi lumea 
este binecuvântată din pricina mea!

Mica 1-3

2 Timotei 2

Psalmul 112:1-10

sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Corinteni 
5:10). Domnul sigur te va răsplăti pentru binele pe care l-ai 
făcut şi mereu va face să se întâmple pentru tine ceea ce tu 
faci să se întâmple pentru alţii. 

2 Împărați 15-16

Evanghrelia după Ioan 7:45-53
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Când impactul Cuvântului lui Dumnezeu creşte 
într-un oraş sau într-o naţiune, se deschide calea 

pentru creşterea progresului, a bucuriei şi a bunăstării. 
Acest lucru s-a întâmplat în timpurile biblice şi se întâmplă 
şi astăzi. Biblia spune, în Fapte 8:5-8: „Filip s-a coborât în 
cetatea Samariei şi li L-a propovăduit pe Cristos. Noroadele 
luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit 
şi au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulţi îndrăciţi 
ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi 
şi şchiopi erau tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea 
aceasta.” Urmăriţi ultima parte a acestui verset. Ni se spune 
că era bucurie în Samaria pentru că oamenii primeau Cuvântul 
lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei a adus multă bucurie în 
Samaria. O atmosferă de bucurie este o atmosferă perfectă 
pentru abundenţă, pace şi progres. Ştiind acest lucru, noi 
trebuie să continuăm să ne rugăm ca Evanghelia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, să triumfe peste tot. 

Trebuie să continuăm să ne rugăm ca Domnul să le dea 
liderilor şi lucrătorilor creştini ai Evangheliei cuvânt pentru 
a vesti taina lui Cristos cu îndrăzneală, aşa cum se cuvine. 
Trebuie, de asemenea, să ne rugăm ca Evanghelia predicată 
să fie primită cu mare bucurie, să crească şi să triumfe, 
producând minuni, semne în naţiunile pământului, aşa cum a 
făcut în Samaria şi în Efes (Fapte 19:20). 

Este important să continuăm să mijlocim în acest 
fel, pentru că doar Evanghelia lui Isus Cristos poate garanta 
pacea, bunăstarea, progresul şi bucuria pentru orice popor. 

Abundenţă prin 
Evanghelie 

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca să fie vestit 
Cuvântul Domnului şi să fie proslăvit, cum este la voi 

(2 Tesaloniceni 3:1).

Joi, 27 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru harul Tău 
care aduce mântuirea şi care s-a arătat pentru toţi oamenii. 
Mă rog ca mult mai mulţi să îmbrăţişeze acest har şi să 
umble în lumina mântuirii care este în Isus Cristos. Declar 
că oamenii îşi deschid inima ca să primească Evanghelia 
şi Cuvântul Tău creşte cu putere şi triumfă, aducând mare 
bucurie şi abundenţă în oraşele noastre şi în lumea întreagă, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Pe măsură ce mai mulţi oameni primesc Cuvântul cu bucurie, 
cu credinţă şi smerenie, modul lor de gândire va fi schimbat 
şi bucuria Domnului va ţâşni în inimile lor în râuri de apă vie.

Mica 4:5

2 Timotei 3

Faptele apostolele 19:20; Efeseni 6:18-20

1 Împărați 17-18

Evanghelia după Ioan 8:1-11
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Viaţa este o călătorie şi este foarte important să 
înveţi te bucuri de fiecare moment al ei. Dumnezeu 

ţi-a pregătit atât de multe lucruri pe drumul vieţii, pentru ca 
tu să te bucuri. Cu alte cuvinte, în viaţă nu este vorba doar 
despre viitor sau despre lucrurile care vor urma; Dumnezeu 
vrea ca tu să te bucuri de ziua de astăzi. Este bine să te 
concentrezi asupra călătoriei şi asupra lucrurilor pe care le ai 
de făcut mai departe, dar, în tot acest timp, bucură-te şi de 
fiecare moment prin care treci. 

 Fiţi atenţi la cuvintele lui Isus din versetul de 
deschidere. El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă şi să se 
bucure de viaţă şi s-o aibă din abundenţă (din plin, până la 
revărsare).” Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de viaţa pe 
care El ţi-a dat-o, pentru că acesta este motivul pentru care 
a venit Isus. Trebuie să te bucuri de fiecare zi din această 
călătorie. Dacă tu nu te bucuri, nimănui nu-i va plăcea să stea 
prin preajma ta. Fă în aşa fel ca fiecare moment al vieţii tale 
să fie plăcut, deoarece Dumnezeu ţi-a dat toate lucrurile fără 
plată, cu scopul de a te binecuvânta (1 Timotei 6:17).

 Dacă nu te bucuri de lucrurile simple din viaţă pe 
care Dumnezeu ţi le-a dat, nu te poţi bucura cu adevărat de 
realităţile spirituale. Mai întâi, începe prin a te preţui pe tine 
însuţi, apoi oamenii pe care Dumnezeu i-a aşezat în viaţa 
ta. Apreciază chiar şi lucrurile mici pe care le ai – pantofii, 
hainele, etc. Chiar şi aparatura audio şi telefoanele mobile: 
bucură-te de ele! Bucură-te de opţiunile pe care le ai. 

 De asemenea, trebuie să înveţi să laşi în urmă 
experienţele trecute, în special pe cele neplăcute şi să n-ai 
frică faţă de ziua de mâine. Regretele din ziua de ieri şi frica 

Bucură-te de 
fiecare moment!

„Hoţul vine doar ca să fure, să ucidă şi să distrugă. Eu am 
venit ca oile să aibă şi să se bucure de viaţă şi s-o aibă din 

abundenţă (din plin, până la revărsare) 
(Ioan 10:10, Versiunea Amplificată a Bibliei).

Vineri, 28 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările 
mari şi preţioase pe care mi le-ai pus la dispoziţie, ca să mă 
bucur de ele. Îţi mulţumesc pentru că zilnic mă încarci cu 
binecuvântările vieţii, aşa încât eu sunt pe deplin înzestrat 
pentru a trăi o viaţă plină de bucurie astăzi. Îţi mulţumesc 
pentru slava Ta şi pentru harul Tău, pe care le-ai lăsat să 
domnească în viaţa mea, de astăzi şi până în veci, în Numele 
lui Isus. Amin.

de ziua de mâine sunt duşmanii bucuriei de astăzi. Dumnezeu 
nu trăieşte în trecutul tău şi nu Îşi ia slava din temerile tale; 
tot ceea ce aşteaptă El de la tine este să dai ce ai mai bun şi 
să te bucuri de fiecare moment din viaţa ta ASTĂZI! 

Mica 6-7

2 Timotei 4

1 Timotei 6:17; Romani 8:32

2 Împărați 19-20

Evanghelia după Ioan 8:12-21



În acest DVD foarte captivant şi plin de inspiraţie, omul lui 
Dumnezeu, pastorul Chris, învaţă explicit despre puterea 
gândurilor şi abilitatea lor de a transforma viaţa ta şi de a o face 
să se îndrepte într-o direcţie anume. 

Vei învăţa de asemenea, 
principii de bază despre 
modul în care să trăieşti 
o viaţă de succes prin 
intermediul acestei 
învăţături. Este timpul 
să-ţi creezi viitorul!

Comandă un exemplar astăzi, apelând numerele de telefon: 
Marea Britanie: +44 1303 270970; Canada: +1 647-341-9091
SUA: +1-281-759-5111, 704-780-4970
Africa de Sud: +27 11 326 0971, +27 11 326 0972 
Nigeria: +234-8023324188, +234-8052464131, +234-1-8925724
Sau online, la www.christembassyonlinestore.org
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Fiind creştin, trebuie să te asiguri că acţionezi 
doar pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie 

să răspunzi ca un copil la Cuvântul Domnului. Acest gen 
de răspuns este descris pentru noi de Isus în versetul de 
deschidere. Dumnezeu Se aşteaptă ca noi să răspundem la 
lucrurile Împărăţiei ca nişte copilaşi: încrezători, smeriţi, 
iubitori, iertători. 

Când a spus că noi trebuie să fim încrezători, Domnul nu 
S-a referit la naivitate. Ci, mai degrabă, El S-a referit la faptul 
că ar trebui să avem încredere nestrămutată în Dumnezeu; 
să acceptăm că El este tot ceea ce spune că este. A fi naiv 
presupune a fi uşor de convins. Copiii nu sunt convinşi cu 
uşurinţă, deşi sunt absolut încrezători. Ei au încredere în 
caracterul tău şi cred tot ce spui. Acest gen de credinţă Se 
aşteaptă Dumnezeu să avem întotdeauna faţă de Cuvântul 
Său. 

Biblia spune, de exemplu, că Avraam L-a crezut pe 
Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită ca neprihănire (Galateni 
3:6). La fel ca un copil, el a avut încredere şi L-a urmat pe 
Dumnezeu, chiar şi atunci când nu ştia încotro îl călăuzeşte 
Dumnezeu. „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să 

Atributele 
unui copil

Atunci ucenicii au venit la Isus şi L-au întrebat: „Atunci, 
cine este [cu adevărat] cel mai mare în Împărăţia lui 
Dumnezeu? Şi El a chemat un copil la El şi l-a pus în 
mijlocul lor. Şi a zis: „Adevărat vă spun, dacă nu vă 

pocăiţi (vă schimbaţi, vă întoarceţi) şi nu deveniţi ca 
nişte copilaşi [încrezători, smeriţi, iubitori, iertători], nu 

veţi putea intra niciodată în Împărăţia lui Dumnezeu 
[deloc]. Aşadar, oricine se va smeri şi va deveni ca acest 
copilaş [încrezător, smerit, iubitor, iertător], va fi cel mai 
mare în Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 18:1-4 AMP).

Sâmbătă, 29 Octombrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Scumpul meu Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta care este în duhul meu, pe care vreau să le-o 
arăt tuturor celor din jurul meu şi astăzi. Tu m-ai învăţat cum 
să trăiesc în Împărăţia Ta şi să fiu eficient pe calea credinţei, 
prin încrederea mea neclintită în Tine, având un duh smerit 
şi iertător, în Numele lui Isus. Amin. 

Nahun 1-3

Tit 1-2

Proverbe 16:19; Coloseni 3:13

plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat 
şi a plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8).

Un alt atribut pe care suntem îndemnaţi să-l 
manifestăm este smerenia. Copiii sunt smeriţi. Ei nu au gândiri 
înalte. Ei pur şi simplu sunt ei înşişi. Isus a spus că acela care 
se smereşte ca un copil este cel mai mare în Împărăţia lui 
Dumnezeu. De asemenea, copiii sunt iubitori şi iertători. Ei cu 
greu îşi amintesc ofensele. Nu-i de mirare că Biblia spune, în 
1 Corinteni 14:20: „Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci la răutate 
fiţi prunci; iar la minte fiţi oameni mari”.

Copiii nu ştiu cum să ţină supărarea, ci se grăbesc 
să ierte. Aşa că fiţi ca nişte copii: rapizi în a trece peste 
ofensă. Eliberaţi persoana care v-a ofensat. Unii oameni 
se îngrijorează cu privire la anumite probleme şi nu uită 
nedreptăţile care li s-au făcut. Nu fiţi aşa! Biblia spune că 
dragostea nu înregistrează greşelile.

2 Împărați 21-22

Evanghelia după Ioan 8:22-32
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În scrisoarea sa către Gaius, apostolul Ioan a stabilit 
faptul că Dumnezeu vrea ca toţi să fim prosperi. Lui 

Îi pasă de tine şi doreşte ca tu să propăşeşti din punct de 
vedere spiritual, mintal, fizic şi material. El vrea ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea ta. El doreşte ca tu să excelezi şi să 
fii mereu sănătos: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale 
să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum 
sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 1:2). 

Dar trebuie să înţelegi că bunăstarea este dincolo de 
achiziţiile materiale. Ea nu este definită de numărul de maşini, 
case, iahturi sau proprietăţi pe care le-ai putea avea. Altfel, 
cei care au cele mai multe posesiuni materiale din lume ar fi 
cei mai împliniţi, dar lucrurile nu stau aşa. 

Mulţi sunt frustraţi în viaţă pentru că s-au evaluat după 
standardele de bunăstare ale lumii. Ei nu şi-au dat seama că 
adevărata abundenţă este o stare spirituală care începe cu 
înnoirea minţii prin Cuvântul Domnului. Este o viaţă care 
este conectată cu Dumnezeu şi care are odihnă, pace şi un 
simţământ de împlinire pe care nu l-ai putea obţine într-un 
alt mod. 

Când înţelegi acest lucru, indiferent ce ai avea, 
indiferent cât de mic ar părea lucrul respectiv în ochii 
celorlalţi, este suficient pentru a putea să împlineşti ceea ce 
Dumnezeu te-a menit să împlineşti. Tot ce ţi-a dat Dumnezeu 
este o sămânţă. Aşadar, adevărata bunăstare înseamnă a 
avea gândirea că ceea ce ai este suficient pentru a îndeplini 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. O asemenea înţelegere 

Adevărata 
bunăstare

Şi El a continuat să le spună tuturor: Vegheaţi şi păziţi-
vă de orice fel de lăcomie. Pentru că adevărata voastră 

viaţă nu este alcătuită din lucrurile care vă aparţin, 
indiferent cât de bogaţi aţi fi 

(Luca 12:15, Traducerea Vestea Bună a Bibliei).

Duminică, 30 Octombrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, pe măsură ce mă dedic lucrării 
Cuvântului Tău, cresc în harul Tău şi în cunoştinţa Domnului 
Isus Cristos. Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care triumfă 
în viaţa mea şi mă face să fiu prosper în trupul meu, în 
finanţele mele şi în orice domeniu din viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Habacuc 1-3

Tit 3

Deuteronom 8:18; 2 Corinteni 8:9

2 Împărați 23

Evanghelia după Ioan 8:33-43

din Cuvântul lui Dumnezeu, te ajută să fii mai echilibrat în 
aşteptările tale şi în perspectiva ta cu privire la viaţă. Seamănă 
sămânţa şi vei avea seceriş.

Acest lucru ne aminteşte de ceea ce a spus apostolul 
Pavel, în Filipeni 4:12: „Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc 
în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi 
flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.”
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Acum câţiva ani, în vremuri de austeritate, i-am 
îndemnat pe câţiva dintre prietenii mei să nu se 

îngrijoreze cu privire la inflaţie. „Când preţurile vor creşte, 
nu plângeţi! Nu vă temeţi!”, le-am spus. „Este pentru binele 
vostru!” Bineînţeles că unii dintre ei nu au înţeles despre 
ce vorbeam. Se întrebau cum se poate face ca inflaţia sau 
recesiunea economică să fie spre avantajul lor. 

 Dar aici este un principiu important pe care trebuie 
să-l înveţi şi care te va ajuta să creşti financiar. Lasă mintea ta 
să plutească peste situaţia economică prezentă. Gândeşte-te 
cât de mare e Dumnezeu. Gândeşte-te la întreaga lume ca 
fiind a ta, deoarece aşa şi este: „căci toate lucrurile sunt ale 
voastre...” (1 Corinteni 3:21). 

 Învăţă valoarea meditaţiei la Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul are puterea de a crea în tine ceea ce spune, de 
a-ţi oferi călăuzire şi de a produce oportunităţi pentru tine. 
Cuvântul îţi lărgeşte viziunea. 

 Refuză să vezi lipsă şi nevoi. Priveşte dincolo de 
orizont şi lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te propulseze către 
viaţa din belşug. Este aşa de multă comoară în jurul tău; şi, ca 
şi Isaac, în mijlocul greutăţilor aparente, tu poţi prospera şi 
poţi creşte, până când devii foarte mare. 

 Dacă îţi zideşti puternic credinţa pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu vei plânge şi nici nu vei fi dărâmat în vremuri 
de austeritate. Isaac a prosperat în mijlocul unor condiţii 
economice aspre. În vreme de foamete, Biblia spune că el 
a propăşit până când a devenit foarte mare (Geneza 26). 
Abundenţa ta trebuie să fie născută din Cuvânt, în ciuda 
circumstanţelor. 

Transformă 
adversitatea în 

avantaj!
Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: „Va fi 

înălţare;” şi El îl va salva pe cel umil 
(Iov 22:29, traducerea Fidela a Bibliei).

Luni, 31 Octombrie

PASTOR
CHRIS



SCRIPTURA ZILNICĂ
 Plan de citire 

a Bibliei 
într-un an

 Plan de citire 
a Bibliei 

în doi ani

STUDIU SUPLIMENTAR

75

Proclamație

Eu creez oportunităţi pentru ca alţii să beneficieze 
în urma bunăstării mele şi în felul acesta, contribui la 
dezvoltarea societăţii mele. Am biruit deja lumea şi 
sistemele ei, aşa că domnesc în viaţă şi mă bucur de bunurile 
pământului. Cresc şi progresez, în Numele lui Isus. Amin.

Țefania 1-3

Filimon

1 Ioan 5:4; Romani 8:28; 1 Corinteni 3:21-23

2 Împărați 24-25

Evanghelia după Ioan 8:44-59



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
      



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.  



NOTE



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


