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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2012 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10



Imaginea de pe copertă ne prezintă partenerii 
din Norvegia ai Rapsodiei Realităţilor în timpul 
unei distribuții ReachOut Norvegia.
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Pentru a sublinia importanţa pe care Dumnezeu o 
acordă sufletelor oamenilor, Biblia ne spune în 2 

Petru 3:9 că Domnul nu vrea moartea păcătosului. Aceasta 
înseamnă că este responsabilitatea noastră în calitate de 
slujitori ai împăcării să ne investim viaţa, energia, timpul şi 
resursele în câştigarea sufletelor. 

Evanghelia lui Isus Cristos este singura speranţă pentru 
lumea de azi. Ea deţine răspunsul lui Dumnezeu la toate 
necazurile umanităţii. Prin urmare, este responsabilitatea ta 
divină să transmiţi mesajul mântuirii lui Cristos în mediul tău 
de influenţă şi în afara graniţelor lui. În Romani 1:16, Pavel 
a spus: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos, 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede; întâi a Iudeului, apoi a Grecului.” 

Pavel a înţeles importanţa câştigării sufletelor şi nu a 
considerat că există un sacrificiu prea mare pentru Evanghelie. 
El a ştiut că Evanghelia era singura cale de mântuire şi s-a 
devotat cu întreaga lui fiinţă predicării ei. La un moment 
dat a spus: „...vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 
Corinteni 9:16). Atât de importantă era pentru el. 

Îmi aduc aminte de rugăciunea lui Oswald J. Smith, un 
tânăr slujitor al Evangheliei din Canada, cu mulţi ani în urmă: 
„O, Dumnezeul meu, dacă tot am o singură viaţă de trăit, nu 
mă lăsa să o irosesc; ajută-mă să o investesc în câştigarea 
sufletelor.” Dumnezeu i-a îndeplinit cererea, astfel că  viaţa 
lui a rămas o sursă de inspiraţie pentru mulţi. Aceasta ar 
trebui să fie dorinţa şi rugăciunea ta, în calitate de copil al lui 
Dumnezeu; ar trebui să îţi investeşti viaţa şi toate resursele 

Investeşte-ţi
viaţa în câştigarea 

sufletelor

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă şi cel 
înţelept câştigă suflete (Proverbe 11:30).

Miercuri, 1 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul de a fi un 
câştigător eficient de suflete. Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai socotit credincios şi mi-ai încredinţat slujba de a 
elibera oamenii de sub puterea întunericului, aducându-i 
în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin.

Psalmii 56-59
Romani 6:1-14

Marcu 16:15; 2 Corinteni 5:20

tale în câştigarea sufletelor. Este cea mai importantă cauză 
căreia te-ai putea dedica; prin urmare, îndeplineşte această 
mare însărcinare cu multă pasiune. 

Isaia 52
Efeseni 5:1-8



8

Ce verset puternic este acesta! Traducerea în limbaj 
contemporan nu exprimă pe deplin ceea ce a 

intenţionat să ne comunice aici apostolul Pavel prin Duhul 
Sfânt. A te îmbrăca cu Cristos nu este similar cu a îmbrăca o 
jachetă. Un articol de îmbrăcăminte nu acoperă toate părţile 
corpului. Termenul grecesc folosit în original sugerează 
acoperirea în întregime, ca atunci când introduci un obiect 
într-un sac. 

Imaginează-te într-un sac suficient de mare ca să te 
cuprindă, astfel încât să nu mai poţi fi văzut de nimeni. Acesta 
este sensul în care ai fost îmbrăcat cu Cristos. Așadar ai fost 
botezat, învăluit, scufundat cu totul în Cristos, astfel încât tot 
ceea ce pot vedea oamenii cu privire la tine este Cristos. 

Aceasta nu sugerează ceva ce se va petrece în timp, ci 
reprezintă ceea ce eşti tu acum; tu te-ai îmbrăcat cu Cristos 
odată cu naşterea ta din nou; ai fost botezat în Cristos. Tu eşti 
în El, ascuns în întregime! 1 Ioan 4:13 spune: „...rămânem în 
El şi El rămâne în noi...”. De asemenea, Coloseni 3:3-4 spune 
ca viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu, iar Cristos a 
devenit viaţa ta; ce revelaţie! 

Aceasta să fie conştientizarea ta. Ai fost în întregime 
îmbrăcat şi încapsulat în Cristos. Și pentru că boala, suferinţa, 
neputinţa, teama, necredinţa şi oricare alte lucruri negative 
nu se pot găsi în El, ele nu ar trebui să facă parte nici din 
viaţa ta. În Cristos eşti protejat de influenţele vătămătoare 
şi degradante din această lume. Aceasta înseamnă că poţi 
înfrunta viaţa cu îndrăzneală şi cu mentalitatea învingătorului. 

Tu eşti ascuns în Acela care ne este descris drept 
Cuvântul, drept oglindirea slavei Tatălui şi întipărirea Feţei 

Voi v-aţi îmbrăcat 
cu Cristos

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

Joi, 2 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, viaţa mea este ascunsă cu Cristos în 
Dumnezeu. Sunt scufundat cu totul 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 
este în permanenţă manifestată în şi prin mine faţă de toţi 
oamenii din lumea mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmii 60-63
Romani 6:15-7:1-6

Galateni 2:20; Coloseni 3:3-4

Lui. El este reprezentarea desăvârşită a personalităţii lui 
Dumnezeu (Evrei 1:3). Când El a umblat pe pământ, a iertat, 
a binecuvântat, a vindecat, a înviat morţi, i-a îmbrăţişat pe 
păcătoşi şi a transformat vieţi. Acum că eşti complet scufundat 
în El, acum că El te-a făcut părtaş al slavei Sale, al harului Său 
şi al naturii Sale divine, personalitatea Sa şi caracterul Său ar 
trebui să radieze prin tine în tot mediul tău de influenţă. 

Isaia 53
Efeseni 5:9-16
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Fiind copil al lui Dumnezeu, pentru tine nimic nu 
este cu neputinţă. Indiferent cât de descurajantă ar 

părea o anumită conjunctură, tu o poţi schimba. Unii oameni 
s-au demoralizat şi au renunţat, deoarece în domeniul vizibil 
nimic nu părea să se schimbe, chiar dacă ei proclamau 
Cuvântul de multă vreme. Poate că şi tu, citind aceste lucruri 
astăzi, te afli în aceeaşi situaţie şi vrei să renunţi. Am un cuvânt 
de încurajare pentru tine: continuă să dai glas credinţei tale; 
nu te opri!

Nu zădărnici Cuvântul lui Dumnezeu prin necredinţă. 
Credinţa puternică nu renunţă; îşi menţine mărturia. La fel 
cum Avraam a vorbit unui pântece infertil, cum Ezechiel a 
vorbit oaselor uscate, cum Isus S-a adresat valurilor şi toţi au 
obţinut rezultate, şi tu poţi schimba o situaţie descurajantă 
prin declaraţiile tale pline de credinţă. 

Perseverenţa în mărturisirea credinţei tale este una 
dintre cele mai importante atitudini (Evrei 10:23). Prin 
urmare, indiferent de încercările care ar putea veni împotriva 
ta, rămâi neclintit şi păstrează Cuvântul în gura ta. Continuă să 
rosteşti şi să aplici Cuvântul lui Dumnezeu şi fiecare anomalie 
din viaţa ta se va conforma voii lui Dumnezeu cu privire la 
tine. 

Când te confrunţi cu provocări, apelează la Cuvânt! 
Meditează şi continuă să rosteşti Cuvântul, deoarece când îl ai 
pe buzele tale, însuşi Dumnezeu vorbeşte prin tine. Indiferent 
ce vezi, ce auzi, ce simţi şi oricât de grele ar părea lucrurile 
în domeniul fizic, continuă să proclami Cuvântul şi va avea 
loc o schimbare. Priveşte încercările drept provocări care 

Nu înceta să dai 
glas credinţei 

tale!

Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul 
Domnului (Fapte 19:20).

Vineri, 3 August

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Mărturisirile mele de credinţă se împlinesc, deoarece 
eu pronunţ Cuvântul lui Dumnezeu care are ungerea de a 
produce rezultate. Nu există vreo situaţie pe care să nu o pot 
schimba, pentru că indiferent ce aud, văd sau simt, credinţa 
mea în Cuvântul lui Dumnezeu câştigă biruinţa asupra lumii 
şi asupra oricăror ostilităţi. Eu umblu şi astăzi în sănătate, în 
biruinţă şi în belşug, în Numele lui Isus.

Psalmii 64-67
Romani 7:7-25

Eclesiastul 11:3; Matei 17:20; Marcu 11:23

pot fi depăşite şi drept oportunităţi ale manifestării slavei lui 
Dumnezeu în viaţa ta. 

Isaia 54
Efeseni 5:17-24
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Trebuie să fii foarte specific atunci când Îi adresezi 
Domnului cereri în rugăciune; spune-I exact ce 

doreşti. Nu mulţi oameni ştiu cum să Îi adreseze cereri lui 
Dumnezeu în vreme de nevoie. Ei pur şi simplu se tânguiesc 
înaintea Lui, iar apoi se întreabă de ce rugăciunile lor nu sunt 
ascultate. Dacă vrei să beneficiezi de puterea extraordinară a 
lui Dumnezeu de a birui împotrivirile întâlnite în viaţă, trebuie 
să fii specific în rugăciune.

În Marcu 10:46-52 găsim povestea unui orb numit 
Bartimeu, care nu mai contenea să strige către Isus ca să aibă 
milă de el. În mod normal, te-ai fi aşteptat ca Domnul să se 
apropie imediat de Bartimeu şi să îl vindece. Însă Isus nu a 
procedat aşa, ci l-a întrebat: „Ce vrei să-ţi fac?” Ciudat! Chiar 
dacă era evident că omul era orb, Isus a dorit ca acesta să-
şi exprime credinţa în termeni specifici. Drept răspuns, orbul 
i-a spus: „Vreau să-mi capăt vederea.” Domnul a răspuns 
prompt şi sigur: „Du-te, credinţa ta te-a vindecat!” (Marcu 
10:52, NTR) şi Bartimeu a fost miraculos vindecat. 

Ceea ce vrea Dumnezeu nu este doar să strigi către 
El după ajutor în situaţia ta, ci să dai glas credinţei tale 
atunci când te rogi. Credinţa te face posesorul lucrului dorit! 
Atunci când aduci înaintea Domnului o cerere specifică, dă-I 
slavă şi menţine comutatorul credinţei pe poziţia „Activat.” 
Procedează ca Avraam care: „nu s-a îndoit de făgăduinţa 
lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa 

Formulează 
cereri specifice

Nu vă îngrijoraţi şi nu vă temeţi de nimic, ci în orice 
circumstanţă şi în orice lucru, prin rugăciuni şi cereri 

(cereri specifice) cu mulţumiri, continuaţi să aduceţi la 
cunoştinţa lui Dumnezeu nevoile voastre 

(Filipeni 4:6, Versiunea Amplificată).

Sâmbătă, 4 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, credinţa mea este întărită şi produce 
rezultate şi mai mari astăzi, pe măsură ce înţeleg cu 
acurateţe Cuvântul Tău și sunt inspirat de înţelepciunea Ta 
să-Ţi adresez cereri specifice în rugăciune, în Numele lui 
Isus, Amin. 

Psalmii 68-69
Romani 8:1-17

Matei 21:22

lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce 
făgăduieşte, poate să şi împlinească”  (Romani 4:20-21). 

Isaia 55
Efeseni  5:25-33
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Viaţa este o călătorie, iar în timp ce te afli în această 
călătorie este important să te bucuri de ea şi să 

trăieşti fiecare clipă din plin. Dumnezeu a aşezat în calea ta 
multe lucruri bune de care vrea să te bucuri. Viaţa nu este 
compusă doar din evenimente viitoare presărate cu câteva 
clipe bune din când în când; Dumnezeu vrea ca tu să te 
bucuri de viaţă chiar astăzi. Este extraordinar să fii focalizat 
pe sarcinile care îţi stau în faţă, însă chiar în timpul călătoriei 
vieţii trăieşte la maximum fiecare clipă. 

Observă afirmaţia lui Isus din versetul tematic: „Eu am 
venit ca oile Mele să aibă viaţă, să se bucure de ea şi să 
o aibă din belşug (din plin, până la revărsare).” Dumnezeu 
vrea ca tu să te bucuri de viaţa pe care El ţi-a oferit-o, 
deoarece acesta este în primul rând, motivul pentru care a 
venit Isus. Trebuie să te bucuri de fiecare zi a călătoriei tale 
prin această viaţă. Dacă tu nu te bucuri, nici altcineva nu 
se va bucura să fie în preajma ta. Fă din fiecare moment al 
vieţii tale o experienţă plăcută, deoarece Dumnezeu ţi-a dat 
toate lucrurile fără plată, din belşug, ca să te bucuri de ele (1 
Timotei 6:17). 

Dacă nu te bucuri de lucrurile simple ale vieţii pe care 
ţi le-a dat Dumnezeu, nu te poţi bucura nici de realităţile 
spirituale. Aşadar, începe prin a te aprecia pe tine însuţi, 
apreciindu-i, apoi, pe oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în 
mediul tău de influenţă. Preţuiește chiar şi lucrurile mici, cum 
ar fi încălţămintea ta, hainele tale, etc. Bucură-te chiar şi de 
dispozitivele tale electronice și de performanţele lor. 

Trăieşte 
clipa!

Hoţul vine numai să fure, să omoare şi să nimicească. Eu 
am venit ca oile Mele să aibă viaţă, să se bucure de ea şi 

să o aibă din belşug (din plin, până la revărsare)
(Ioan 10:10, Versiunea Amplificată).

Duminică, 5 August

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă îndestulezi 
cu toate beneficiile vieţii, astfel încât sunt dotat în mod 
desăvârşit cu tot ce am nevoie pentru a trăi o viaţă plină 
de bucurie. Îţi mulţumesc pentru slava Ta şi pentru harul 
pe care l-ai revărsat din belşug peste mine ca să domnesc în 
viaţă astăzi şi pentru veci de veci, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmii 70-73
Romani 8:18-39

1 Timotei 6:17; Romani 8:32

Trebuie, de asemenea, să renunţi să tot procesezi 
experienţele neplăcute ale trecutului tău şi totodată să nu te 
mai frămânţi nici cu privire la ziua de mâine. Regretele pentru 
ziua de ieri şi temerile pentru ziua de mâine sunt duşmanii 
fericirii de azi. Dumnezeu nu trăieşte în trecutul tău şi nici nu 
Se proslăveşte în temerile tale; tot ceea ce El aşteaptă este 
ca tu să-ţi atingi potenţialul maxim şi să te bucuri de fiecare 
moment al vieţii tale ASTĂZI! 

Isaia 56
Efeseni 6:1-9
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Evanghelia înseamnă Vestea Bună. Astfel, atunci 
când Isus ne-a spus să mergem în toată lumea 

şi să propovăduim Evanghelia, El ne spunea de fapt, să 
propovăduim Vestea Bună. Pentru ca un mesaj să fie 
considerat o veste bună, trebuie sa aibă capacitatea de 
a ajuta pe cineva şi de a-i îmbunătăţi viaţa. Mesajul nu 
reprezintă o veste bună dacă nu aduce vreo schimbare cu 
caracter pozitiv. 

Vestea bună pentru cei săraci constă în faptul că 
Dumnezeu i-a scos din sărăcie (2 Corinteni 8:9). Vestea bună 
pentru cei bolnavi constă în faptul că Dumnezeu îi iubeşte şi 
îi vrea sănătoşi (3 Ioan 1:2). Vestea bună pentru cei care se 
confruntă cu confuzie şi cu depresie constă în faptul că Isus 
Cristos i-a scos la lumină şi le vindecă inima zdrobită (Luca 
4:18); prin urmare, confuzia şi descurajarea nu mai au putere 
(Psalm 119:130). Vestea bună pentru păcătoşi constă în faptul 
că Dumnezeu le-a pus la dispoziţie mântuirea și neprihănirea 
Sa prin Evanghelie (2 Corinteni 5:19). 

Acesta este mesajul care ne-a fost încredinţat. Aceasta 
este Vestea Bună pe care trebuie să o răspândim în mediul 
nostru de influenţă. Principala ta responsabilitate pe pământ 
este să le propovăduieşti Evanghelia celor din jurul tău.

Motivul pentru care ai o slujbă constă în faptul că 
Dumnezeu te-a trimis acolo să proclami Vestea Bună a 
mântuirii lui Isus pentru ca și colegii de muncă să poată 
primi viaţa veşnică. Nu este o chestiune opţională. Este însăşi 

Răspândeşte Vestea 
Bună în mediul tău 

de influenţă

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).

Luni, 6 August

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Tată veşnic, Îţi mulţumesc că preţiosul Tău Duh Sfânt 
este peste mine şi m-a uns să le proclam Vestea Bună celor 
din mediul meu de influenţă, scoţându-i din întunericul şi 
din închisoarea înfrângerii la lumina Ta glorioasă, în biruinţa 
şi în libertatea fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin! 

Psalmii 74-77
Romani 9:1-29

2 Timotei 3:16-17

esenţa existenţei tale de urmaș al lui Cristos; pe umerii tăi 
este aşezată urgenţa proclamării Evangheliei tuturor celor din 
sfera ta de contact. 

Isaia 57
Efeseni 6:10-20
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În calitate de creştin, trebuie să răspunzi la Cuvântul 
lui Dumnezeu ca un copil, așa cum este descris în 

versetul tematic de la început. Dumnezeu Se aşteaptă ca noi 
să avem atitudinea unui copilaş faţă de lucrurile Împărăţiei; 
să fim „plini de încredere, smeriţi, iubitori şi iertători.” 

Când Isus ne spune să fim plini de încredere, El nu 
sugerează nicidecum să fim naivi. Mai degrabă, El Se referă la 
a avea deplină încredere şi credinţă în Dumnezeu, acceptând 
că El este tot ceea ce spune că este. A fi naiv înseamnă a fi 
uşor de convins, iar copiii nu sunt uşor de convins, decât dacă 
au încredere în persoana respectivă. Dacă au încredere în 
caracterul tău, atunci cred tot ceea ce le spui. Exact acest tip 
de credinţă de copil Se aşteaptă Dumnezeu să avem faţă de 
El și faţă de Cuvântul Lui. 

Biblia ne spune: „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi 
credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire” (Galateni 
3:6). Asemenea unui copilaş, el s-a încrezut şi L-a urmat 
pe Domnul, chiar dacă nu a ştiut spre ce îl călăuzea: „Prin 
credinţă, Avraam, când a fost chemat să 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 caracteristic copiilor pe care noi suntem 
chemaţi să îl manifestăm este smerenia. Copiii sunt smeriţi. 

Răspunde la Cuvântul 
lui Dumnezeu 

ca un copil

...Adevărat va spun că dacă nu vă pocăiţi (dacă nu 
vă schimbaţi, nu vă întoarceţi) şi nu deveniţi ca aceşti 

copilaşi [plini de încredere, smeriţi, iubitori şi iertători], 
nu veţi putea intra niciodată în Împărăţia lui Dumnezeu 
[cu nici un chip]. Oricine se va smeri şi va deveni ca acest 
copilaş [plin de încredere, smerit, iubitor şi iertător] va fi 

cel mai mare în Împărăţia cerurilor 
(Matei 18:1-4, Versiunea Amplificată).

Marți, 7 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta 
care se află în duhul meu şi pe care o manifest din belşug 
astăzi faţă de toţi cei din jurul meu. M-ai învăţat cum să 
trăiesc în Împărăţia Ta şi cum să fiu eficient în umblarea mea 
de credinţă în fiecare zi, având deplină încredere în Tine şi 
rămânând smerit şi iertător, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 78
Romani 9:30-10:21

Proverbe 16:19; Coloseni 3:13

Ei nu sunt înfumuraţi, însă sunt reali. Isus spunea că cine 
se smereşte ca un copilaş este cel mai mare în Împărăţia 
cerurilor. De asemenea, copilaşii sunt iubitori şi iertători. Cu 
greu îşi amintesc ofensele. Nu este 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 să păstreze ranchiuna; ei sunt grabnici la 
iertare. Fiţi asemenea copilaşilor; treceţi iute peste o ofensă. 
Nu păstraţi resentimente. Unii oameni sunt uşor de rănit şi 
îşi aduc aminte tot timpul greşelile comise împotriva lor. Tu 
să nu fii aşa; Biblia spune că dragostea acoperă o sumedenie 
de greşeli. 

Isaia 58
Efeseni 6:21-24



Şcoala de Vindecare Christ Embassy este bine 
cunoscuta lucrare de slujire non denominaţională 
a Pastorului Chris, care aduce vindecare divină 
naţiunilor lumii şi manifestă lucrarea glorioasă a lui 
Cristos în zilele noastre. 

În această lună, sesiunea de vară a Şcolii de 
Vindecare cu Pastorul Chris va avea loc în Ontario, 
Canada şi promite să fie un timp extraordinar în 
prezenţa lui Dumnezeu, unde mulţi vor avea credinţa 
întărită pentru a-şi putea revendica miracolele. 
Pentru înregistrări şi informaţii, vă rugăm sunaţi la 
+14167465080, +27113262467, +27117872350

Rămâi la curent cu Şcoala de Vindecare

Rămâi la curent cu lucrarea de vindecare a Pastorului 
Chris, vizionând emisiunea „Intră în Şcoala de 
Vindecare cu Pastorul Chris.” Programul prezintă 
momente glorioase ale miracolelor petrecute la 
Şcoala de Vindecare. Se transmite în direct prin 
reţele-satelit ca LoveWorldPlus, LoveWorld SAT, 
LoveWorld TV, SKY TV, TBN şi de asemenea pe staţii 
TV terestre în 19 ţări.

Pentru a afla mai multe despre Şcoala de Vindecare 
vizitează: www.enterthehealingschool.org



NOTE



22

Domnul ne-a chemat la o viaţă de odihnă, putere 
şi autoritate. Aceasta nu este o viaţă obişnuită; 

este acelaşi tip de viaţă pe care o are şi Dumnezeu (Ioan 
5:26; 1 Ioan 5:12-13). Mulţi oameni nu trăiesc această viaţă 
supranaturală, deoarece nici nu ştiu că există, în timp ce 
pentru alţii este greu de crezut că ea ar fi disponibilă pentru 
oameni. Însă aceasta este adevărata viaţă pe care o avem în 
Cristos. 

Dacă într-un grup de creştini ai adresa întrebarea: 
„Ce aţi vrea să facă Domnul pentru voi?” Sunt sigur că 
răspunsurile primite ar fi tot atâtea câte persoane constituie 
grupul. Întrebarea cu adevărat importantă pe care ar trebui 
să o pui este, de fapt: „Ce nu a făcut Domnul pentru tine?” 
Dacă ai avea imaginea completă a ceea ce Isus a făcut deja 
pentru tine, ai fi uimit cât de minunată ar fi viaţa ta. 

Faptul că un om suferă şi că nu îi merge prea bine nu 
înseamnă că Dumnezeu nu l-a binecuvântat. Atunci de ce 
suferă? Din neştiinţă! Biblia spune: „Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoştinţă...”  (Osea 4:6). Un alt motiv este necredinţa. 
Biblia ne spune cum Isus S-a dus în Nazaret să slujească, dar 
acolo nu a putut face minuni mari din cauza necredinţei lor. 
El S-a minunat de necredinţa lor, care a scurtcircuitat puterea 
Lui (Marcu 6:6). Puterea se afla la dispoziţia lor, dar oamenii 
nu au crezut pentru a primi minunile de care aveau nevoie. 

Când Cuvântul vorbeşte despre primirea a ceea ce 
Domnul are să ne dea, termenul grecesc uzitat adesea este 
„lambano,” care înseamnă „a apuca ceva,” „a prinde ceva” 
şi „a-ţi însuşi lucrul respectiv.” Atunci când Dumnezeu 

Descoperă 
ce deţii

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat 

prin slava şi puterea Lui (2 Petru 1:3).

Miercuri, 8 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru tot ceea 
ce mi-ai pus la dispoziţie în Cristos Isus; declar că toate 
lucrurile sunt ale mele şi trăiesc în realitatea identităţii mele 
în Cristos. Amin. 

Psalmii 79-81
Romani 11:1-24

Efeseni 1:17-20

îţi oferă vindecare, de exemplu, tu trebuie să o apuci cu 
nădejde. Trebuie să ţi-o însuşeşti. Tu nu poţi spune: „Se va 
întâmpla când va vrea Dumnezeu.” Timpul tău este ACUM (2 
Corinteni 6:2). Dacă nu crezi acest lucru, vei amâna mereu 
binecuvântările glorioase pe care Dumnezeu le-a pregătit 
pentru viaţa ta. Studiază Cuvântul Său ca să ajungi să cunoşti 
tot ceea ce a făcut El pentru tine. 

Isaia 59
Filipeni 1:1-8
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Expresia „Vă poate mântui sufletele” în contextul 
versetului din deschidere nu se referă la mântuirea 

din păcat, ci la păstrarea mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu 
este materialul de bază pentru dezvoltarea duhului uman 
recreat. În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să 
îţi deschizi inima pentru Sfânta Scriptură, care poate să îţi 
dea înţelepciunea de a-ţi duce mântuirea până la capăt prin 
credinţa în Isus Cristos (2 Timotei 3:15; Filipeni 2:12). 

Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea Lui care 
te abilitează să iei decizii înţelepte cu rezultate glorioase şi 
valoare eternă. Cuvântul care este în tine te va face invincibil 
în viaţă. Îmbrăţişează Cuvântul şi lasă-l să te guverneze, 
punându-l în practică în toate experienţele vieţii. 

Unii creştini, fără să-şi dea seama, reacţionează în 
situaţiile vieţii cu înţelepciunea lumească. Aceasta deoarece 
nu aplică Biblia. Numai Scriptura are abilitatea de a te face 
înţelept, de a-ţi programa duhul pentru succes şi de a te 
propulsa în victorie. Orice succes obţinut în afara Cuvântului 
lui Dumnezeu va fi de scurtă durată, deoarece adevăratul 
succes vine prin Cuvânt (Iosua 1:8). 

Când ai oportunitatea să auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
soarbe-l cu nesaţ. Preţuieşte Cuvântul mai mult decât hrana 
ta necesară şi aplică-l la viaţa ta personală. În acest mod vei 
experimenta binecuvântările şi realitatea Cuvântului în viaţa 
ta. 

Primeşte 
Cuvântul cu 

blândeţe

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de 
răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care 

vă poate mântui sufletele (Iacov 1:21).

Joi, 9 August

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

25

Rugăciune

Trăiesc şi astăzi în bucurie, sănătate, pace şi victorie, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu! Eliberez puterea vieţii în duhul 
meu peste trupul meu, peste situaţia mea financiară, peste 
studiile mele, peste căsătoria mea, peste afacerea mea şi 
peste tot ce are legătură cu mine, pe măsură ce îmi deschid 
duhul şi acţionez pe baza Cuvântului, în Numele lui Isus. 
Amin.

Psalmii 82-84
Romani 11:25-36

Psalm 119:130; Evrei 4:12

Isaia 60
Filipeni 1:9-14
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Omul este un duh; el trăieşte într-un trup şi are 
un suflet. Din nefericire, există oameni care sunt 

mult mai interesaţi de păstrarea condiţiei lor fizice decât de 
exersarea duhului lor în evlavie. Duhul tău este adevărata 
ta persoană; nu este de mirare că suntem îndemnaţi să ne 
deprindem duhul către evlavie, care este folositoare în orice 
privinţă. 

Dumnezeu nu vrea ca tu să ai un trup de supermodel 
şi să fii diform din punct de vedere spiritual; prin urmare 
trebuie să îţi exersezi duhul! Trebuie să te angajezi în exerciţiu 
spiritual care, spre deosebire de exerciţiile fizice, are o 
promisiune atât pentru viaţa aceasta cât şi pentru viaţa care 
vine. Prin urmare, întrebarea care trebuie pusă este: cum te 
antrenezi din punct de vedere spiritual? Pur şi simplu prin 
activităţi spirituale cum ar fi: participarea regulată la serviciile 
bisericii, practicarea cu consecvenţă a vorbirii în alte limbi, 
studierea Cuvântului şi împărtăşirea lui cu alţii, precum şi 
asumarea slujbei încredinţate în cadrul bisericii. 

Sunt creştini care nu merg la biserică în mod regulat şi 
nu este bine pentru ei; biserica este locul în care eşti învăţat 
Cuvântul lui Dumnezeu care îţi zideşte duhul! Este locul în 
care poţi participa la activităţi duhovnicești care te ajută să 
creşti spiritual. În plus, nu trebuie să neglijezi rugăciunea 
în alte limbi, care este un exerciţiu spiritual nemaipomenit; 
este cel mai rapid mod de a-ţi activa şi de a-ţi energiza duhul. 
Mobilizează-te să te rogi cât de des poţi în alte limbi; pe lângă 

Antrenează-te 
prin exerciţiu 

spiritual

Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii 
evlavios. Căci deprinderea trupească este de puţin 

folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, 
întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei 

viitoare (1 Timotei 4:7-8).

Vineri, 10 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat cum 
să îmi exersez şi să îmi energizez duhul. Duhul meu este 
activat pentru a primi călăuzirea Ta și astăzi; eu progresez în 
viaţă, iar lucrarea pe care mi-ai încredinţat-o propăşeşte în 
mâinile mele, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmii 85-88
Romani 12:1-16

Iuda 1:20-21; Evrei 10:25

multele beneficii pe care le are asupra vieţii tale, rugăciunea 
prin Duhul Sfânt îţi va deschide inima să primeşti şi să înţelegi 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Continuă să te antrenezi din punct de vedere spiritual 
practicând ceea ce îţi dezvoltă umblarea în viaţa divină la care 
ai fost chemat. Pe măsură ce vei face acest lucru, nu numai că 
viaţa ta spirituală se va dezvolta foarte mult, ci vei dobândi şi 
înţelepciune pentru toate situaţiile vieţii. 

Isaia 61
Filipeni 1:15-22
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Sunt prea mulţi creştini care n-au fost învăţaţi 
niciodată din Cuvântul lui Dumnezeu despre 

moştenirea şi identitatea lor în Cristos. De aceea, ori de câte 
ori întâmpină dificultăţi, se simt copleşiţi şi se resemnează cu 
eşecul. Este important să cunoşti Cuvântul şi să fii capabil să 
îl aplici în viaţa ta de zi cu zi. Capacitatea ta de a trăi o viaţă 
de victorie, plină de bucurie şi belşug, depinde de cât de mult 
din Cuvântul lui Dumnezeu asimilezi în duhul tău. 

În versetul din deschidere citim că prin ştiinţă cei 
neprihăniţi, cei drepţi sunt eliberaţi. Însă nu sunt doar scăpaţi 
de necazuri, ci totodată sunt eliberaţi în moştenire, care 
constă în: belşug, sănătate, vindecare, restaurare şi toate 
celelalte binecuvântări ale mântuirii. Nu gravitatea situaţiei 
este adevărata problemă, ci necunoaşterea Cuvântului 
referitor la acea situaţie. În Matei 22:29, Domnul Isus ne 
dezvăluie că motivul pentru care unii oameni păcătuiesc şi 
fac alegeri greşite în viaţa lor este necunoaşterea Scripturilor. 
În Osea 4:6, Domnul spune: „Poporul Meu piere din lipsă de 
cunoştinţă.”

Tu să ai o dorinţă arzătoare, un apetit nestăvilit 
pentru cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Studiază 
Biblia fără încetare şi dezvoltă-ţi obiceiul de a-ţi procura 
materiale creştine de bună calitate, care să-ţi faciliteze 
creşterea spirituală. Avem o mulţime de asemenea materiale 
care vor fi o binecuvântare pentru tine şi te vor ajuta să 
îţi dezvolţi credinţa. Poţi  solicita un catalog gratuit sau 
poţi comanda direct orice produs accesând site-ul: www.
christembassyonlinestore.org

Fii un cunoscător 
al Cuvântului

… dar prin cunoaştere cei drepţi vor fi eliberaţi 
(Proverbe 11:9, traducerea Fidela).

Sâmbătă, 11 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, înţeleg tot mai mult Cuvântul Tău 
în timp ce studiez şi meditez şi astăzi. Îţi mulţumesc că mă 
îndrumi prin Duhul Tău să păşesc în voia Ta bună, plăcută 
şi desăvârşită şi în moştenirea divină care mi-a fost dată, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 89
Romani 12:17-13:14 

Efeseni 1:17; 1 Corinteni 1:4-5

Isaia 62
Filipeni 1:23-30
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Deseori, în Scriptură, cuvântul inima este folosit în 
loc de duh şi motivul este evident. Aşa cum inima 

fizică este centrul operaţional al corpului omenesc şi duhul 
este centrul care controlează existenţa umană. Proverbe 4:23 
(traducerea The Message, Mesajul, n.tr.) spune: „Veghează 
cu vigilenţă asupra inimii tale; de acolo porneşte viaţa.” 
Tot ce are legătură cu viaţa ta provine din duh. Succesul sau 
eşecul, belşugul sau lipsurile, excelenţa sau mediocritatea, 
toate vor emana din duhul omului.

Mintea ta este uşa către duhul tău. De aceea, orice 
cuvinte şi gânduri cărora le îngădui să îţi treacă prin minte 
fără să le verifici, vor fi depozitate în duhul tău. Acesta este 
motivul pentru care trebuie să protejezi şi să filtrezi ce trece 
din mintea ta în duhul tău.

În fiecare zi auzim cuvinte, vedem lucruri şi primim tot 
felul de informaţii, fie pozitive, fie negative. De aceea trebuie 
să îţi păzeşti inima şi să nu îi permiţi duhului tău să primească 
şi să elaboreze informaţii nepotrivite.

Niciodată să nu îi permiţi inimii tale să persiste asupra 
oricăror lucruri pe care le auzi, simţi sau vezi, care nu sunt 
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ebraic 
tradus prin verbul „a păzi” în Proverbe 4:23 creează imaginea 
unei garnizoane amplasate lângă ceva valoros. Am putea 
parafraza versetul în felul următor: „Păzeşte-ţi inima cu o 
întreagă garnizoană, pentru că influenţează tot ceea ce 
faci.”

Dacă, de exemplu, auzi că sunt probleme în economie 
și criza se instalează peste tot, nu fi neliniştit, pentru că tu nu 
provii din această lume. Refuză să asimilezi această informaţie 

Acceptă numai 
gânduri bune

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

Duminică, 12 August

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care 
pentru orice situaţie îmi dă perspectiva corectă la care să 
meditez; Cuvântul Tău îşi găseşte întotdeauna sălaș în inima 
mea, producând în mine tot ceea ce promite, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Psalmii 90-93
Romani 14:1-15:4

Filipeni 4:8

negativă, nu insista asupra ei. În schimb ar trebui să spui: 
„Nu! Aceasta nu e pentru mine. Eu funcţionez în viaţa din 
belşug, deoarece sunt un urmaş al lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitor cu Cristos. Nu voi putea fi niciodată sărac, lipsit 
sau dezavantajat.”

Dacă permiţi accesul gândurilor negative în inima ta, 
acestea îţi vor induce un sentiment de frică. Aşa că fă un efort 
deliberat pentru a-ţi păzi inima cu vigilenţă. Acceptă numai 
gândurile de victorie, sănătate, belşug, bucurie şi împlinire, 
care vin din Cuvântul Domnului.

Isaia 63
Filipeni 2:1-11
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Prea mulţi oameni îşi focalizează atenţia asupra 
provocărilor şi problemelor care li se întâmplă. 

Rezultatul este regretul faţă de ziua de ieri şi teama faţă de 
ziua de mâine, ceea ce le răpeşte bucuria zilei de azi. Ei sunt 
într-o continuă părtăşie cu problemele lor.

Dar în Iosua 1:8, Cuvântul spune: „Cartea aceasta a 
Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi 
noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci 
vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu 
înţelepciune.” Domnul L-a învăţat pe Iosua acelaşi principiu 
care ţi se aplică şi ţie astăzi, acela de a medita asupra 
Cuvântului, nu asupra problemelor. În loc să pierzi timp 
preţios lamentându-te cu privire la problemă, concentrează-
te asupra puterii lui Dumnezeu şi a eficacităţii Cuvântului 
Său de a te plasa deasupra problemelor şi de a produce o 
schimbare în acea situaţie.

În Matei 6:27 (Versiunea Amplificată), Isus a 
întrebat: „Cine sunt aceia dintre voi care îngrijorându-se şi 
frământându-se pot adăuga o unitate de măsură staturii 
lor, sau lungimii vieţii lor?” Unii oameni chiar au impresia 
că este la modă să te agiţi şi să te îngrijorezi. Când nu se 
îngrijorează, li se pare că ceva nu este în regulă; trebuie „să 
se îngrijoreze” pentru a simţi că trăiesc. Şi dacă nu au de ce să 
se îngrijoreze, vor ajuta pe altcineva să se îngrijoreze. Ce mod 
nefericit de a trăi!

Învaţă să îţi laşi grijile în voia Domnului; refuză să te 
îngrijorezi. Când o problemă sau o încercare încearcă să îţi 
capteze atenţia şi să te facă să te îngrijorezi, acţionează în 

Nu te concentra 
asupra 

provocărilor

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi 
întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta 

mă mântuieşte (Psalmii 138:7).

Luni, 13 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă iubeşti şi Te 
îngrijeşti de mine cu căldură. Las şi astăzi pacea Ta să-mi 
păzească inima şi resping frica, îngrijorarea şi stresul. Declar 
că trăiesc în bucurie şi în pace, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 94-98
Romani 15:5-13

1 Petru 5:7; Matei 11:28-30

baza Cuvântului. Filipeni 4:6-7 spune: „Nu vă îngrijoraţi de 
nimic ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile 
şi gândurile în Cristos Isus.”

Îngrijorarea nu schimbă nimic în bine. Mai degrabă 
aceasta scurtcircuitează puterea lui Dumnezeu şi îţi blochează 
credinţa. Așadar, refuză să te îngrijorezi. În schimb, petrece 
timp în intimitate cu Domnul; meditează asupra dragostei, 
bunătăţii, îndurării şi bunăvoinţei Sale şi El va rezolva în mod 
desăvârşit tot ceea ce te îngrijorează. 

Isaia 64
Filipeni 2:12-18
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Ce pace mi-a inundat sufletul când am descoperit 
versetul acesta, cu câţiva ani în urmă. Am realizat 

că nu ar trebui să mă mai îngrijorez niciodată de nimic. Nu 
trebuie să te frămânţi cu privire la viitor, pentru că Cel care 
stăpâneşte ziua de mâine îţi netezeşte şi îţi desăvârşeşte 
calea. Domnul va desăvârşi orice lucru cu privire la tine. Fie 
aceasta declaraţia ta zilnică, şi Duhul Sfânt va desăvârşi orice 
lucru din viaţa ta.

 Domnul îţi trimite ploaie din cer şi sezoane roditoare. 
El îţi umple inima cu hrană din belşug şi cu bucurie (Faptele 
apostolilor 14:17). Cât de minunat este El! Încrede-te în 
Domnul şi vei fi plin de pace, veselie şi bucurie. El spune în 
Matei 11:28: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi 
Eu vă voi da odihnă.”

Nu poţi duce o viaţă roditoare când eşti concentrat 
doar la probleme şi la încercări. Acestea îţi vor fura bucuria, 
te vor împovăra şi în cele din urmă, îţi vor micşora credinţa. 
Cuvântul spune: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările 
voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi”  (1 Petru 5:7). Aceasta 
înseamnă să I le dai pe toate Domnului. El este suficient de 
puternic să Se ocupe de toate.

 Domnul ştie tot ce te preocupă şi El desăvârşeşte acele 
lucruri. De aceea, pe măsură ce Îi încredinţezi Lui viaţa ta, vei 
experimenta pacea Sa. Pacea este un produs al încrederii, 
iar încrederea este un rezultat al cunoştinţei. De aceea, 
cunoaşterea Cuvântul Domnului este foarte importantă. În 
timpul studierii şi meditării asupra Cuvântului vei realiza că 

El îţi 
desăvârşeşte 

calea

Domnul va sfârşi ce a început pentru mine 
(Psalmii 138:8). În versiunea Fidela a Scripturii, acest 

verset este tradus astfel: „DOMNUL va desăvârşi ceea ce 
este pentru mine.”

Marți, 14 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, duhul meu este inundat de căldura 
dragostei Tale. Inima mea este revitalizată în prezenţa 
Ta şi este copleşită astăzi de pacea Ta. Îţi mulţumesc că 
Tu desăvârşeşti tot ceea ce ai început pentru mine şi mă 
conduci pe calea victoriei şi a înmulţirii rodirii, în Numele 
lui Isus. Amin.

Psalmii 99-101
Romani 15:14-33

Geneza 17:6; Isaia 5:1; Coloseni 1:10

Domnul este într-adevăr suficient de mare pentru a-ţi purta 
de grijă. Încrede-te în El astăzi şi vei experimenta pacea Sa 
copleşitoare în duhul tău şi înmulţirea rodirii în viaţa ta.

Isaia 65
Filipeni 2:19-30



Cea mai puternică experienţă 
de Internet-TV creştin

Pastor Chris Online vă oferă 24 de ore de 
transmisiune creştină pe internet. Website-ul 
transmite live de pe staţii satelit ca LoveWorld TV 
UK, LoveWorld SAT şi LoveWorld Plus, în fiecare 
zi, aducând Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu în 
milioane de case din întreaga lume.

Pastor Chris Online îţi dă oportunitatea să îţi 
împărtăşeşti mărturiile, să te alături unei reţele de 
socializare, să participi pe bloguri live, să postezi 
comentarii, să participi la sesiuni de rugăciune și să 
primeşti răspunsuri la întrebări.

Cea mai puternică experienţă de Internet-Tv creştin 
este la un click distanţă!

Vizitează www.pastorchrisonline.org astăzi!



NOTE
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În calitate de urmași ai lui Cristos, nouă ne-a fost 
dată împuternicirea legală de a folosi Numele lui 

Isus. Dacă, de exemplu, cineva vine la tine cu o cerere din 
partea şefului sau a unui om cu autoritate pe care îl cunoşti, 
chiar dacă nu îţi place faţa sau atitudinea mesagerului, 
respectul tău pentru cel în numele căruia a venit te obligă să 
îi îndeplineşti cerinţa.

Este ca atunci când primeşti un document cu sigiliul 
sau semnătura unei autorităţi. Vei răspunde favorabil acelui 
document imediat ce îl primeşti, deoarece recunoşti puterea 
şi autoritatea celui care a semnat sau a sigilat plicul. Sigiliul 
este un instrument. Numele lui Isus funcţionează în acelaşi 
fel în lumea spirituală.

Petru a înţeles acest lucru când l-a întâlnit pe ologul de 
la poarta templului numită „Frumoasă.” Astfel, i-a zis: „Argint 
şi aur n-am; dar ce am îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din 
Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Faptele Apostolilor 3:6). Apoi 
l-a apucat pe olog de mâna dreaptă şi l-a ridicat. Biblia spune 
că îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele (Faptele Apostolilor 
3:7-8). Aceasta n-a fost o rugăciune; Petru nu a cerut ceva de 
la Domnul. El a folosit Numele lui Isus ca un instrument.

Când Domnul l-a trimis pe Moise în Egipt să îi elibereze 
pe israeliţi din robie, el a transformat în mod supranatural 
toiagul păstorului într-un instrument al puterii (Exodul 2:4-5). 
Tu ai ceva mai bun decât un toiag, tu ai Numele preţios al lui 
Isus. Când ceri ceva bazându-te pe puterea Numelui lui Isus, 

Foloseşte 
ceea ce ai

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

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

(Filipeni 2:9-10).

Miercuri, 15 August

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Îţi mulţumesc, Tată, pentru Numele minunat al lui 
Isus, care este mai bun decât toate lucrurile, mai dulce decât 
mierea şi, mai presus de toate, infailibil. Îl folosesc oricând, 
în orice situaţie şi mă bucur de beneficiile lui astronomice în 
toate lucrurile. Amin.

Psalmii 102-103
Romani 16

Luca 10:17; Ioan 1:12

Domnul consideră acel lucru ca fiind realizat (Ioan 14:14). 
Niciodată să nu spui că nu ai nimic: tu ai Numele lui Isus, un 
instrument puternic şi minunat – foloseşte-L!

Isaia 66
Filipeni 3:1-11
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După cum nici un apostol nu ne-a dezvăluit Biserica 
aşa cum a făcut-o Pavel, nimeni nu ne-a dezvăluit 

Persoana lui Isus aşa cum a făcut-o Ioan. El a fost cel mai 
apropiat de Domnul şi, în timp ce vei studia scrierile lui, Îl vei 
descoperi pe Isus într-un fel în care nici un alt discipol nu îl 
descrie.

În timp ce Matei şi Luca îşi încep Evangheliile 
prezentând genealogia pământeană a lui Isus, Evanghelia lui 
Ioan Îi declară divinitatea. El a fost primul apostol care ne-a 
oferit perspectiva personalităţii eterne a lui Isus, afirmând 
în mod explicit că Isus Cristos este Cuvântul care a existat 
înainte de a fi început creaţia şi prin care au fost făcute toate 
lucrurile (Ioan 1:1-3). El a fost cunoscut ca fiind Cuvântul, 
Înţelepciunea sau Vocea Domnului din Vechiul Testament.

Numele „Isus” I-a fost atribuit atunci când El S-a 
întrupat, născându-Se într-o iesle din Betleem. Acest Nume 
este singurul în care suntem mântuiţi (Fapte 4:12) şi este mai 
presus de orice nume (Filipeni 2:9-10). El a venit din sânul 
Tatălui: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul 
Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” 
(Ioan 1:18). Aşa cum cuvântul unui om se află în el înainte de 
a fi rostit, Cuvântul lui Dumnezeu provine din Tatăl, S-a făcut 
trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.

Isus: Cuvântul 
întrupat al lui 

Dumnezeu

La început era Cuvântul; şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi 
Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. 

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a 
fost făcut, n-a fost făcut fără El… Şi Cuvântul S-a făcut 

trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai că slava Singurului 

născut din Tatăl (Ioan 1:1-3, 14).

Joi, 16 August

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Doamne Isuse, Tu eşti Cuvântul viu al lui Dumnezeu, 
plin de har şi de adevăr! Mă închin Ţie şi Te ador pentru 
ceea ce eşti. Eşti Cuvântul vieţii, Pâinea vie din ceruri care 
dă viaţă oricărui om din lume. Aleluia!

Psalmii 104-106
1 Corinteni 1

1 Ioan 1:1-2

Domnul Se dezvăluie pe Sine prin Cuvântul Lui (Evrei 
1:3) şi Isus este reprezentarea exactă a personalităţii Lui. 
El este „Glasul Domnului Dumnezeu” pe care Adam şi Eva 
L-au auzit plimbându-se prin grădină (Geneza 3:8). El este 
Înţelepciunea despre care David şi Solomon au scris cu atâta 
dăruire. Aşa că naşterea Lui a fost  un mare miracol pentru 
oştirile cerului; a fost un miracol mai mare decât orice 
văzuseră îngerii vreodată (Luca 2:13-14). Dintr-o dată se uitau 
la Creatorul universului, Cel care a fost înaintea timpului… 
înfăşat în scutece; Cuvântul din cer i-a vizitat pe oameni în 
carne şi oase! Fiecare pas făcut de Isus dezvăluia Cuvântul lui 
Dumnezeu. El a fost Cuvântul întrupat.

Ieremia 1
Filipeni 3:12-21
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Ce adevăr binecuvântat ne este descoperit în 
versetul acesta! Vreau să evidenţiez trei cuvinte-

cheie din acest verset. 
Primul dintre ele este „părtăşie,” care provine din 

traducerea termenului „koinonia” din originalul grecesc 
şi înseamnă părtăşie, asociere, participare. Apoi urmează 
cuvântul „lucrătoare” (eficientă), care este sinonim cu a 
deveni activ sau funcţional. Provine din traducerea termenului 
grecesc „energĕes.”  Domnul vrea ca părtăşia ta la credinţă să 
devină activă; El vrea ca viaţa ta să depăşească limita impusă 
de legile naturale, prin conştientizarea oricărui lucru bun care 
este în tine prin Isus Cristos. 

Al treilea termen pe care vreau să îl subliniez este 
„recunoaşterea,” ce provine din grecescul „epignosis.” 
„Epignosis”  înseamnă discernământul profund şi 
recunoaşterea realităţilor spirituale. Aşadar, în Filimon 1:6, 
Domnul îţi spune că participarea sau părtăşia ta la Evanghelia 
lui Cristos va deveni activă şi eficientă prin recunoaşterea 
oricărui lucru bun care pe care îl ai în duhul tău prin credinţa 
în Isus Cristos.

Dacă Domnul a spus aşa, înseamnă că El a pus comori 
în duhul tău. El te-a făcut părtaş la o putere uimitoare şi la 
o abilitate care îţi permite să trăieşti o viaţă supranaturală, 
dacă o activezi şi dacă acţionezi în baza ei. Unii creştini nu 
sunt eficienţi în viaţa lor de credinţă, pentru că nu recunosc 
comorile Duhului Sfânt depozitate în ei în baza uniunii lor 
cu Cristos. Există lucruri bune în tine: comori de o valoare 
inestimabilă şi bogăţii nespuse. În 2 Corinteni 4:7, Biblia spune: 

Recunoaşte 
comoara din tine

Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare 
prin recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în 

Cristos Isus (Filimon 1:6, versiunea Fidela).

Vineri, 17 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru marile binecuvântări 
şi pentru lucrurile glorioase pe care le-ai pus în mine prin 
Isus Cristos. Recunosc că Tu ai pus în duhul meu viaţa Ta, 
darul neprihănirii, al păcii şi al bucuriei. Sunt binecuvântat 
peste măsură şi părtăşia mea în viaţa de credinţă va fi 
întotdeauna eficientă, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 107-108
1 Corinteni 2

1 Ioan 1:3; Psalmul 87:3; 1 Corinteni 2:12

„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca 
această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu 
de la noi.” Află ce lucruri bune sunt în tine studiind Cuvântul 
lui Dumnezeu şi vei fi eficient în viaţa ta de credinţă.

Ieremia 2
Filipeni 4:1-7
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Poate te întrebi: „de ce este lumea plină de eşecuri?”, 
„de ce sunt mulţi care se zbat să trăiască?”, „de ce 

se îmbogăţesc unii pentru ca apoi să sfârşească în sărăcie?”, 
„de ce multora nu li se materializează visurile fantastice?” 
Răspunsul la aceste întrebări este simplu: toate acestea li se 
întâmplă celor care ignoră Cuvântul lui Dumnezeu care este 
expresia înţelepciunii lui Dumnezeu. 

În toată lumea există oameni care depind total de 
guvern, deoarece consideră că nivelul de trai este determinat 
de economia ţării în care trăiesc. Dar în viaţă nu este aşa. 
Succesul tău nu depinde de guvern, de ţara în care trăieşti 
sau de profesia ta. Succesul tău în viaţă este influenţat de un 
singur lucru: de înţelepciunea lui Dumnezeu. Înţelepciunea 
este lucrul cel mai important (Proverbe 4:7); este esenţial să 
o ceri în orice afacere şi în orice acţiune din viaţa ta (Iacov 
1:5). 

Înţelepciunea lui Dumnezeu este perfectă; te conduce 
astfel încât toate lucrurile să fie profitabile pentru tine. Îţi 
dă discernământ asupra realităţii. Îţi dă pricepere în orice 
domeniu şi îţi dă abilitatea de a descifra mistere şi alte lucruri 
dificile. Înţelepciunea lui Dumnezeu l-a propulsat în mod 
divin pe Daniel în centrul atenţiei Babilonului (Daniel 5:12). 
Aceeaşi înţelepciune i-a dat lui Solomon capacitatea de a 
discerne între bine şi rău, ceea ce l-a făcut cel mai înţelept 
om de pe pământ, până la venirea lui Isus.

Pe când era doar un tânăr care urcase pe tron, Domnul 
i-a oferit ocazia lui Solomon de a-I cere orice, iar el a ales 
înţelepciunea faţă de orice altceva. David, tatăl lui, îl învăţase 

Nu ignora 
înţelepciunea

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi 
cu tot ce ai dobândeşte priceperea (Proverbe 4:7).

Sâmbătă, 18 August

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Şi astăzi funcţionez în pricepere supranaturală, 
administrând cu chibzuinţă toate situaţiile cu care mă 
confrunt, deoarece înţelepciunea lui Dumnezeu este în 
inima şi în gura mea. Binecuvântat să fie Domnul!

Psalmii 109-112
1 Corinteni 3

Exodul 35:35

că înţelepciunea nu trebuia ignorată niciodată, fiind cheia 
succesului şi bunăstării (Proverbe 4:3-5).

Biblia spune că toate comorile înţelepciunii şi 
cunoaşterii se află în Cristos (Coloseni 2:3). Creştin fiind, 
tu ai acces la înţelepciune divină, deoarece eşti împreună 
moştenitor cu Cristos (Romani 8:17). Astăzi, înţelepciunea 
încă mai vorbeşte şi te îndemn să nu Îi ignori vocea. Este 
în glasul lui Dumnezeu pe care îl auzi de fiecare dată când 
studiezi Scripturile, când citeşti acest devoţional sau orice 
fel de material inspirat de Duhul. Acordă-i toată atenţia 
Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta.

Ieremia 3
Filipeni 4:8-13
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De fiecare dată când citesc acest verset, mă inspiră. 
Acestea au fost cuvintele Domnului, prin care Şi-a 

asumat personal responsabilitatea zidirii Bisericii! Cât de 
mângâietor!

Noi ştim că Domnul Isus S-a dus în ceruri, iar Duhul 
Sfânt este în noi, continuând lucrarea Lui aici, pe pământ. 
Atunci cum Îşi mai zideşte Domnul Biserica? Prin puterea 
Cuvântului. 

Evanghelia lui Isus Cristos ne-a fost adusă prin puterea 
Cuvântului. Versetele conţin planul lui Dumnezeu şi scopul 
Lui pentru omenire. În relaţia ta cu Isus ca Domn al vieţii tale, 
primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te supui Domniei 
Cuvântului Lui. Doar Cuvântul poate transforma viaţa unei 
persoane la toate cele trei niveluri: duh, suflet şi trup (Evrei 
4:12).

Când Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în duhul tău 
produce în tine tot ceea ce promite. De exemplu, Cuvântul 
este un instrument al mântuirii, aceste fiind primul pas. 
Romani 1:16 spune: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia 
lui Cristos fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede.” Aceasta înseamnă că 
puterea Domnului de a-i mântui pe toţi este în Evanghelia lui 
Cristos: Cuvântul mântuirii Sale.

Cuvântul Domnului poate să îţi transforme modul de 
gândire, după cum spune Biblia în Romani 12:2. Apoi, desigur, 
Cuvântul îţi poate transforma trupul fizic (Proverbe 4:22), îţi 
va da imunitate divină împotriva bolii şi a oricărei infirmităţi. 

Puterea 
Cuvântului

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui 

(Matei 16:18).

Duminică, 19 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, inima mea este întotdeauna deschisă 
pentru a primi Cuvântul Tău cu blândeţe, credincioşie şi 
recunoştinţă. Mă dedic lucrării Cuvântului Tău, ştiind că 
poate să mă zidească şi să îmi dea moştenirea împreună cu 
cei sfinţi. Amin.

Psalmii 113-116
1 Corinteni 4

Psalmul 19:7; Iosua 1:8

În plus, Cuvântul Domnului are puterea de a da propăşire 
vieţii tale (Iosua 1:8; Proverbe 8:10-12; 2 Corinteni 8:9).

Ia o decizie personală de a-ţi îmbunătăţi viaţa prin 
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. Păşeşte mai mult 
decât biruitor în viaţa din belşug pe care Domnul a venit să 
ţi-o dea, fructificând zilnic puterea Cuvântului Său.

Ieremia 4
Filipeni 4:14-23
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În încercările lor de a avea succes în viaţă, unii oameni 
ar renunţa la orice pentru a obţine factori secundari, 

precum banii, relaţiile şi chiar unele filosofii nesigure. Însă 
una dintre cele mai sigure măsuri pentru progres garantat 
în viaţă este îndeplinirea instrucţiunilor divine. Asemenea 
instrucţiuni conţin înţelepciunea lui Dumnezeu şi, urmate 
cu consecvenţă, produc desăvârşirea în viaţa ta şi descoperă 
măreţia care este în duhul tău.

De exemplu, atunci când a venit vremea să cucerească 
Ierihonul, Iosua a ştiut că în acel caz nu-şi putea permite să se 
consulte cu bătrânii lui Israel şi cu soldaţii cu privire la planul 
de atac. El era convins că biruinţa lor era dependentă total de 
strategia divină. Aşa că a înlăturat orice factor de distragere a 
atenţiei, ca să mediteze şi să-L aştepte pe Domnul. Nu a mai 
durat mult până când Domnul a apărut în faţa lui şi i-a dat 
instrucţiuni supranaturale care au dus la cucerirea Ierihonului 
şi la prăbuşirea zidurilor sale formidabile (Iosua 5:13-15; 6:1-
20). Strategia divină era ca ei să înconjoare zidurile în marş 
tăcut, o dată pe zi, timp de şase zile. Domnul le-a mai spus ca 
în a şaptea zi să înconjoare cetatea de şapte ori şi ultima dată 
să scoată un strigăt de biruinţă. 

Oricât de neobişnuite ar fi fost aceste instrucţiuni, Iosua 
şi oştirea lui Israel le-au ascultat, iar tot zidul insurmontabil 
al Ierihonului a căzut la pământ. Instrucţiunile lui Dumnezeu 
nu includ presupunerile noastre. Orice instrucţiune a Duhului 
Sfânt este înrădăcinată în principiile infailibile ale Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

Acordă mare atenţie 
instrucţiunilor divine

Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi 
mai degrabă ştiinţa decât aurul scump 

(Proverbe 8:10).

Luni, 20 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat să 
pășesc mai mult decât biruitor prin viaţă, împlinind Cuvântul 
Tău. Duhul meu este deschis pentru a primi instrucţiunea Ta 
pentru orice situaţie şi, cu ajutorul sfatului Tău, eu înving în 
fiecare zi, spre slava Numelui Tău puternic. Amin.

Psalmii 117-118
1 Corinteni 5

Proverbe 13:18; 2 Timotei 3:16

Chiar şi atunci când pare dificil, ridicol sau naiv, adu-
ţi aminte că acestea sunt spre întărirea şi promovarea ta. 
Aşadar, fii motivat să acţionezi la instrucţiunile Duhului, în 
înţelepciunea divină. 

În Psalmul 19:7, Biblia spune: „Legea Domnului este 
desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este 
adevărată şi îi dă înţelepciune celui neştiutor.” Indiferent 
ce ziduri ai de cucerit în viaţa ta: de boală, de dificultăţi 
financiare etc., toate se prăbuşesc în faţa ta când îndeplineşti 
cu sinceritate instrucţiunile lui Dumnezeu. 

Ieremia 5
Coloseni 1:1-8
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Dumnezeu nu Se aşteaptă ca tu să trăieşti sau să 
acţionezi fără a cunoaşte Cuvântul Său. Mulţi 

fac ceea ce fac, nu pentru că sunt siguri că este ceea ce 
Dumnezeu vrea, ci fiind conduşi de simţurile lor. Pentru a trăi 
o viaţă desăvârşită şi echilibrată, trebuie să umbli conform 
cunoştinţei Cuvântului lui Dumnezeu. Este singurul mod 
de a fi în sincronizare cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
pentru tine. Aşa se trăieşte conform visului Lui şi nu conform 
planurilor tale.

A trăi sau a acţiona după planurile personale sau după 
cheful de moment înseamnă imaturitate spirituală. Atunci 
când creşti în Cristos, încetezi să mai ai propriile căi. Ci mai 
degrabă, îţi planifici lucrurile în concordanţă cu instrucţiunile 
lui Dumnezeu. Ţelul tău ar trebui să fie împlinirea planului Lui 
şi umblarea în voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta.

Când umbli în centrul voii lui Dumnezeu, tot ceea ce 
are legătură cu tine – în limitele planului Lui pentru viaţa ta – 
va fi la locul lui.

Slujeşte-I Domnului cu viaţa ta. Trăieşte conform 
Cuvântului Lui şi vei ajunge să umbli în centrul voii lui 
Dumnezeu. 

Împlineşte voia 
Lui desăvârşită, 
nu planurile tale

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită 

(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Marți, 21 August

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru că 
mă conduci pe calea voii Tale desăvârşite pentru viaţa mea, 
pe măsură ce mă supun şi astăzi Domniei Tale şi călăuzirii 
Cuvântului şi Duhului Tău cel Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 119:1-112
1 Corinteni 6

Efeseni 5:17; Coloseni 4:12

Ieremia 6
Coloseni 1:9-18
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Sunt momente când, în pofida îndemnurilor 
resimţite în duhul tău ca să te rogi, nu ştii exact ce 

anume să te rogi sau cuvintele pe care trebuie să I le spui 
Domnului. De asemenea, sunt lucruri cu privire la noi, pe care 
nici măcar noi nu le ştim, dar Dumnezeu le ştie. Aşa că, în 
astfel de momente, Duhul Sfânt ne inspiră să ne rugăm. Preia 
El controlul pentru noi. El lucrează şi mijloceşte pentru tine 
sau prin tine, după voia lui Dumnezeu. Cum Se roagă El prin 
tine în asemenea situaţii?

Am citit despre acest lucru în versetul din deschidere. 
El face acest lucru cu suspine negrăite. Atunci când te rogi în 
alte limbi, tu Îl laşi pe Duhul Sfânt să Se exprime; duhul tău 
este activat.

Cine îţi dă cuvintele pe care să le spui în alte limbi? 
Duhul Sfânt ţi le dă! Biblia spune că noi vorbim în alte limbi 
după cum ne dă Duhul Sfânt să vorbim (Fapte 2:4). Duhul 
Sfânt pune acel limbaj îngeresc în duhul tău. Aşa că atunci 
când vorbeşti în alte limbi, utilizezi cuvintele Duhului! Tu 
rosteşti cuvinte pe care Duhul Sfânt le-a pus în duhul tău. Ce 
mod minunat de a te ruga fără a fi limitat!

Mintea ta poate să nu-şi amintească toate lucrurile 
pentru care trebuie să te rogi. Poate că nici nu ştii ce să 
spui cu privire la acele lucruri. Dar Duhul Sfânt ştie şi, prin 
urmare, El Se exprimă prin tine. Rugăciunea în alte limbi este 
cel mai eficient mod de a produce schimbări şi de a prelua 
controlul asupra situaţiei. Rugăciunea în Duhul te ajută să faci 

Rugăciunea 
în Duhul

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: 
căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul 

mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite 
(Romani 8:26).

Miercuri, 22 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi că mi-ai dat 
Duhul Sfânt să mă ajute să mă rog fără limitări. Pe măsură ce 
mă rog în limbi şi astăzi, tot ceea ce mă priveşte este pus în 
ordine şi este desăvârşit, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 119:113-176
1 Corinteni 7

1 Corinteni 14:2; Filipeni 4:6-7

faţă oricăror probleme şi să aranjezi lucrurile în viaţa ta, în 
conformitate cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu. 

Ieremia 7
Coloseni 1:19-29
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Sunt credincioşi care presupun, în mod greşit, 
că, dacă un creştin ia medicamente, este un 

semn de necredinţă. Dumnezeu nu este împotriva folosirii 
medicamentelor. Dacă un creştin ia medicamente, nu 
înseamnă că a făcut ceva greşit. În Vechiul Testament, 
Dumnezeu le-a dat instrucţiuni medicale preoţilor, pentru 
oameni, aşa cum citim în versetul din deschidere. 

Găsim aceeaşi idee şi 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.” 
Observaţi! Ni se spune că frunzele pomului erau folosite la 
vindecarea neamurilor. Aceasta ne ajută să înţelegem punctul 
de vedere al lui Dumnezeu în ceea ce priveşte medicina, 
precum şi faptul că El ne vrea sănătoşi.

Cuvântul lui Dumnezeu este însă cel mai bun 
medicament, cu mult mai puternic decât orice ierburi sau 
medicamente: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-
ţi urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele 
acestea de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale! Căci 
ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot 
trupul lor” (Proverbe 4:20-22).

Aici descoperim puterea de vindecare a Cuvântului. 
Este sănătate, adică medicament pentru trupul tău. 

Ai încredere în Cuvânt 
pentru vindecarea 

şi sănătatea ta!

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 că apele vor ieşi din 

Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele 
lor, ca leac (Ezechiel 47:12).

Joi, 23 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
este viaţa mea şi care îmi dă şi astăzi transformare, călăuzire, 
hrană pentru duh şi sănătate pentru trup, făcându-mă 
eficient, în Numele lui Isus. 

Psalmii 120-127
1 Corinteni 8

Psalmul 107:17-20

Cuvântul „sănătate” din versetul anterior provine 
din traducerea termenului ebraic „marpe,” care înseamnă 
„medicament, vindecare sau remediu.” Exprimă un lucru 
care are puterea de a vindeca. Tu ar trebui mai degrabă să-ţi 
foloseşti credinţa pentru a primi vindecare prin Cuvânt. Sunt 
boli care, până în prezent, au sfidat orice diagnostic şi leac 
medical. Doar Cuvântul lui Dumnezeu este remediul infailibil. 
Aşadar, ai încredere în Cuvânt pentru vindecarea şi sănătatea 
ta.

Ieremia 8
Coloseni 2:1-7
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Sunt unii care spun: „Dacă nu asculţi poruncile 
Domnului, nu te va binecuvânta.” O asemenea 

afirmaţie este contrară cu personalitatea şi natura de dragoste 
şi bunătate a lui Dumnezeu, revelată în Noul Testament. În 
Vechiul Testament, oamenii au încercat să I se supună lui 
Dumnezeu şi nu au putut. În Noul Testament, nouă nu ni 
se spune să ne supunem, ci suntem numiţi din start copii 
ascultători (1 Petru 1:14), pentru că noi am ascultat deja din 
inimă acea învăţătură care ne-a fost dată (Romani 6:17). 

Problema în Vechiul Testament nu era Legea, ci 
imperfecţiunea omului firesc (Romani 7:7-25). Oamenii 
aveau de împlinit anumite porunci, înainte de a fi făcuţi un 
neam preoţesc (Exod 19:5-6). Dar, în Noul Testament, noi ne-
am născut aşa: „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). Te-ai născut din nou dintr-o seminţie aleasă, ca să 
fii preot împărătesc şi să faci parte dintr-un neam sfânt. 

Ascultarea la care ne cheamă El este ascultarea de 
Evanghelie, mesajul mântuirii (Romani 10:9-10), pe care deja 
tu l-ai împlinit atunci când L-ai întronat pe Isus ca Domn al 
vieţii tale. Astăzi, noi nu încercăm să ne supunem Cuvântului; 
noi trăim şi ascultăm de Cuvânt. Atunci când ne uităm la 
Cuvânt, noi ne vedem pe noi înşine. Cuvântul lui Dumnezeu 
este oglinda făpturii noi. Este albumul care îţi reflectă 
imaginea şi identitatea adevărată. 

Copii ascultători!

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al 

Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului 
(2 Corinteni 3:18).

Vineri, 24 August

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru faptul că mi-ai dat 
Cuvântul Tău, care este viaţa mea. Pentru mine este natural 
să trăiesc în şi prin Cuvântul Tău, care lucrează cu putere şi 
produce rezultate în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 128-134
1 Corinteni 9

Evrei 4:12; Psalmul 119:30

 Pe măsură ce priveşti în Cuvânt, legea desăvârşită a 
slobozeniei, tu eşti transformat în aceeaşi slavă pe care o vezi 
în Cuvânt. 

Ieremia 9 
Coloseni 2:8-15
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Dacă eşti născut din nou, fiecare promisiune din 
Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit deja în tine. 

Aşa ne învaţă Cuvântul. Îmi amintesc că împărtăşeam acest 
lucru unui grup de lucrători şi ei m-au întrebat: „Dar Cerul? 
Nu ni s-a promis și cerul?”

Cerul nu mai este o promisiune, pentru că noi ne-am 
născut acolo: „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de 
cetatea Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile 
de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica 
celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, 
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 
desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi 
de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui 
Abel” (Evrei 12:22-24). Astfel, tu eşti un cetăţean al Cerului: 
„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm 
ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos”  (Filipeni 3:20).

Faptul că încă eşti pe Pământ nu te împiedică să te 
bucuri de toate drepturile şi privilegiile legale ale cetăţeniei 
tale cereşti. Să vă ofer o ilustraţie: să spunem că eşti cetăţean 
al Statelor Unite şi trăieşti în Africa de Sud. Faptul că tu nu 
trăieşti în Statele Unite îţi anulează cetăţenia americană? Sau 
este cetăţenia ta o promisiune? Sigur că nu. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în spiritual. Biblia spune 
că Cerul este casa noastră. De acum, ne aparţine. Aşadar, 
nu este o promisiune. Când studiezi Biblia, descoperi că un 
creştin este un posesor. 1 Corinteni 3:21-23 spune: „…căci 
toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, 

Totul este al tău, 
acum

În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 
ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l 

spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu 
(2 Corinteni 1:20).

Sâmbătă, 25 August

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt sămânţa lui Avraam şi împreună-moştenitor 
cu Cristos; aşadar, sunt posesorul tuturor lucrurilor. Eu 
deţin lumea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care mi-a dat, 
fără plată, toate lucrurile, ca să mă bucur de ele şi m-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Cristos Isus.

Psalmii 135-138
1 Corinteni 10:1-13

Geneza 9:1-3; Romani 8:32

fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie 
cele viitoare; toate sunt ale voastre…” Pur şi simplu, tu deţii 
lumea. Aşadar, află, din Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
moştenirea ta prezentă. Află ce a făcut El din tine şi ce ţi-a 
dat, ca să te bucuri de acel lucru. Decide să te bucuri de ce 
este mai bun în viaţă chiar acum, nu doar în viitor! Aleluia!

Ieremia 10-11
Coloseni 2:16-23
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Unii oameni Îl acuză pe nedrept pe Dumnezeu 
pentru multe lucruri. De exemplu, cineva este 

admis într-o şcoală, iar după ceva timp, întâmpină anumite 
dificultăţi care duc la excluderea sa de acolo. Pe urmă, Îl 
învinovăţeşte pe Dumnezeu: „De ce ai lăsat, Doamne, să mi se 
întâmple aşa?” În primul rând, i-a spus Dumnezeu să meargă 
la acea şcoală? La această întrebare trebuie să răspundă.

Pe de altă parte, când Dumnezeu îţi spune să faci un 
lucru, iar apoi vin problemele, nu intra în panică. Ci rămâi tare 
pe temelia Cuvântului, ştiind că El te-a trimis. Faptul că El te-a 
trimis nu exclude eventuale probleme, însă asigură învingerea 
lor. În Exod 14, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise să-i 
scoată pe copii lui Israel din Egipt, Domnul nu i-a spus că la un 
moment dat vor fi prinşi între carele lui faraon şi Marea Roşie. 
Dar, când erau la ţărmul mării, Dumnezeu i-a spus lui Moise: 
„Moise, întinde-ţi mâna peste ape şi desparte-le!” Moise a 
făcut aşa şi minunea minunilor a avut loc: Marea Roşie s-a 
despărţit, iar copiii lui Israel au trecut pe uscat. 

Simplul fapt că ai ajuns în locul în care Marea Roşie este 
în faţa ta şi vrăjmaşul tău este în spatele tău, nu înseamnă că 
Dumnezeu nu te-a trimis, sau că El nu e cu tine. Dacă El te-a 
trimis, este cu tine şi, în mijlocul adversităţii, El vrea ca tu să 
rămâi neclintit în Cuvântul Său. El a spus în 1 Corinteni 15:58: 
„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră 
în Domnul nu este zadarnică.”

Concentrează-ţi viaţa pe ceea ce Domnul te-a chemat 
să faci şi nu te lăsa distras de provocările care îţi pot apărea 

Rămâi în 
picioare, în 

Cuvânt

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să 
vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în 
picioare, după ce veţi fi biruit totul (Efeseni 6:13).

Duminică, 26 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă supun şi astăzi lucrării Cuvântului 
Tău şi călăuzirii Duhului Sfânt. Nu voi fi clintit de nici o 
împotrivire, pentru că mă concentrez asupra Cuvântului 
Tău, care nu poate da greş şi care îmi asigură biruinţa peste 
toate circumstanţele, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 139-141
1 Corinteni 10:14-11:1

Ioan 9:2-3

în cale. Când te concentrezi pe aceasta şi rămâi în picioare 
pe temelia Cuvântului, vei afla că, indiferent de adversităţi, 
Dumnezeu are mereu pregătită o minune pentru tine.

Ieremia 12
Coloseni 3:1-11
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Observaţi că versetul din deschidere nu spune: „şi 
Dumnezeu îl va binecuvânta pe Avraam în toate 

lucrurile.” Ci, versetul spune: „şi Domnul îl binecuvântase 
pe Avraam în ORICE lucru.” Aceasta îmi aminteşte de ceea 
ce spune Scriptura 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, în Cristos.” Ca şi Avraam, noi suntem 
binecuvântaţi în toate lucrurile: „Aşa că cei ce se bizuie 
pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel 
credincios”  (Galateni 3:9). 

În momentul când te-ai născut din nou, este prea 
târziu ca să fii sărac, pentru că tu eşti un moştenitor al lui 
Dumnezeu, 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”  (2 Corinteni 8:9). Voia lui Dumnezeu pentru 
tine este să te bucuri de bunăstarea Sa care vine cu bogăţii, 
bucurie, sănătate, pace şi împlinire. Aceasta înseamnă să fii 
binecuvântat în orice lucru. 

Lucrul frumos este că nu trebuie să te rogi ca Domnul 
să te binecuvânteze sau să te facă prosper; El deja a făcut-o! 
Ce trebuie să faci este să îţi dai seama că tu eşti binecuvântat 

Binecuvântat în 
toate lucrurile!

Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul îl 
binecuvântase pe Avraam în orice lucru 

(Geneza 24:1).

Luni, 27 August

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

65

Rugăciune

Dragă Tată, Te onorez pentru toate binecuvântările 
Tale minunate din viaţa mea, care curg şi îi ating pe cei 
din jurul meu. Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus în viaţa 
din belşug de pace, bucurie, împlinire, sănătate divină şi 
protecţie! Îţi mulţumesc pentru că m-ai binecuvântat în 
toate lucrurile, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmii 142-145
1 Corinteni 11:2-34

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

în toate lucrurile. Tu îţi găseşti plăcerea în Cuvântul Lui şi prin 
urmare eşti „ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi 
dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot 
ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmi 1:3). Începe să umbli 
în aceste adevăruri. Refuză sărăcia şi mentalitatea de victimă. 
Recunoaşte că tu ai o moştenire nelimitată şi inepuizabilă în 
Cristos. Mergi şi prosperă în toate lucrurile.

Ieremia 13
Coloseni 3:12-25
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Nu există nici o slăbiciune, nici o piedică şi nici 
un dezavantaj în stare să învingă un copil de 

Dumnezeu, deoarece acesta are în el însuşi puterea şi 
abilitatea atot-cuceritoare a divinităţii. Traducerea „Message” 
a versetului din deschidere, spune astfel: „Fiecare persoană 
născută din Dumnezeu cucereşte căile lumii. Puterea 
cuceritoare care îngenunchează lumea este credinţa 
noastră ” (1 Ioan 5:4). Dacă eşti născut din nou, tu ai puterea 
intrinsecă de a face schimbări, acţionând pe baza Cuvântului. 
Acest lucru se întâmplă, indiferent care ar fi situaţia în ţară, la 
slujbă, în finanţe, în familie sau în trupul tău. 

În calitate de creştin, tu trebuie să acorzi importanţă 
majoră studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a 
făcut un uriaş spiritual, dar până când nu te dedici studiului şi 
meditării asupra Cuvântului (1 Timotei 4:15), vei trăi mult sub 
potenţialul tău maxim. Omul are de trăit trei faze ale vieţii: 
fizică, mintală şi spirituală. El a trăit viaţa fizică şi şi-a dat 
seama că nu poate avea biruinţă numai prin putere fizică. A 
trăit o viaţă mintală şi a văzut limitele intelectului său. Totuşi, 
mai rămâne o fază, pe care nu a experimentat-o pe deplin: 
faza spirituală. În trecut, învingeau cei mai puternici din 
punct de vedere fizic. Aşadar, uriaşii au stăpânit pământul. 
Oameni precum Goliat au dominat şi chiar au terorizat alte 
popoare. Curând însă, alţi oameni au devenit mai inteligenţi 
şi au învăţat cum să-i înfrângă. Aşa că astăzi avem uriaşi 
intelectuali care domină lumea şi care activează în diferite 
domenii. Dar începem să vedem eşecurile lor: economice, 
politice, medicale şi aşa mai departe.

Un uriaş spiritual 
prin Cuvânt

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

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Marți, 28 August

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu mă supun pe deplin lucrării Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa mea. Cuvântul ocupă locul central şi a 
devenit ţinta existenţei mele, făcându-mă un uriaş spiritual. 
Aleluia!

Psalmii 146-150
1 Corinteni 12

1 Cronici 20:6-8; 1 Timotei 4:15-16; 2 Timotei 3:15

Din cauza acestor eşecuri ale uriaşilor fizici şi mintali, 
lumea strigă după ceva mai mult. Omul a ajuns în ultima fază 
a vieţii: viaţa spirituală. De aceea, Dumnezeu ridică uriaşi 
spirituali astăzi; oameni care cunosc puterea Duhului Sfânt şi 
înţeleg realităţile spirituale. Ridică-te la provocarea de astăzi 
şi fii minunea care te-a menit Dumnezeu să fii, prin Cuvânt. 

Ieremia 14
Coloseni 4:1-9



ATINGE NIGERIA 2012

Să transformăm octombrie într-o lună de neuitat - 
campanii de evanghelizare 2012

Luna octombrie este un sezon al unui mare seceriş 
pentru partenerii Rapsodiei Realităţilor. Vor fi organizate 
trei extraordinare campanii de evanghelizare denumite 
astfel: Atinge Nigeria, Atinge Africa de Sud şi Atinge 
Etiopia!

Oportunitatea de a binecuvânta milioane!

Oamenii vor avea oportunitatea de a-L primi pe Cristos 
şi de a fi mântuiţi prin aceste campanii şi, în plus, mulţi 
îşi vor îmbunătăţi viaţa şi condiţiile de trai prin diverse 
proiecte de caritate care se vor desfăşura în această 
perioadă. 

Urcă-te în trenul binecuvântării oamenilor!

Pentru a afla cum te poţi implica în oricare din aceste 
campanii sau pentru a fi organizate în oraşul sau în 
naţiunea ta, contactează-ne la numărul +2348023670618. 
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Creştinism fără ungerea Duhului Sfânt, nu se poate. 
Fără ungere, ce vei obţine va fi o simplă religie, iar 

religia nu îţi oferă nimic. Trebuie ca mereu să operăm sub 
ungerea Duhului Sfânt. Ungerea este reală, iar noi trebuie să 
trăim prin ea.

Ungerea este, de asemenea, transferabilă. În cartea 
Faptele Apostolilor găsim multe exemple în care ungerea 
Duhului Sfânt a fost transferată peste obiecte (batiste şi 
şorţuri) şi chiar peste umbra lui Petru (Fapte 19:12; Fapte 
5:15). Din moment ce ungerea a fost reţinută de obiecte, cu 
atât mai mult este ea reţinută de trupul tău!

Aşadar, este foarte important să operăm în arena 
credinţei în Cuvântul lui Dumnezeu, unde ungerea nu numai 
că ne este familiară, ci şi accesibilă. Prea mulţi creştini sunt 
indiferenţi faţă de ungere, dar această mentalitate este 
greşită. Trebuie să-ţi dai seama că nimic din ce vei face pentru 
Domnul nu Îi va fi plăcut, decât dacă este făcut prin Duhul 
Sfânt.

Isus a trebuit să Se ofere pe Sine Însuşi lui Dumnezeu 
prin Duhul Sfânt (Evrei 9:14). Indiferent cât de religios şi cât 
de respectat eşti, fără ungerea Duhului Sfânt, viaţa ta va fi 
goală. Pentru ca slujirea ta, jertfele tale şi devotamentul tău 
pentru Domnul să aibă semnificaţie veşnică, va trebui să 
I le aduci prin puterea Duhului Sfânt. Domnului Isus Îi pasă 
de lucrările care rămân, care au valoare eternă. Nu este de 
mirare că a zis: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales 
pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, şi 
roadele voastre să rămână, pentru ca orice veţi cere de la 

Trăieşte prin 
ungere!

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

Miercuri, 29 August

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dumnezeu m-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere să 
influenţez viaţa celor din lumea mea cu prezenţa Sa şi cu 
Evanghelia şi să-I aduc astfel glorie, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 1-2
1 Corinteni 13

Ioan 15:16; 1 Ioan 2:27

Tatăl, în Numele Meu, să vă dea” (Ioan 15:16). Acest lucru 
este mai real decât religia.

 Viaţa ta de creştin va fi o experienţă zilnică a 
miraculosului, dacă vei învăţa să trăieşti prin ungerea Duhului 
Sfânt, ca şi profeţii, ca apostolii şi chiar ca Domnul Isus, în 
vremurile biblice.

Ieremia 15
Coloseni 4:10-18
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Versetul din deschidere ne descoperă exerciţiul 
spiritual de care avem nevoie pentru a progresa în 

viaţa de credinţă din slavă în slavă. Acesta constă în înnoirea 
minţii prin Cuvânt. Atunci când mintea este înnoită prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, vei umbla în voia Sa desăvârşită. 
Fiind făptură nouă, trebuie să renunţi la mentalitatea din 
trecut a omului vechi şi să te înnoieşti în duhul minţii tale 
(Efeseni 4:22-24). 

Mintea ta este agentul prin care duhul tău este 
antrenat şi se dezvoltă, pentru a dobândi un discernământ 
tot mai matur. Dacă mintea este blocată, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu poate nici accesa şi nici nu poate intra în duhul 
tău. Iar dacă nu pătrunde Cuvântul în duhul tău, nu poţi avea 
credinţă, deoarece credinţa este răspunsul duhului uman la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, de fiecare dată când studiezi 
sau auzi Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-ţi focalizezi în 
mod deliberat mintea pe acelaşi subiect, pentru ca astfel 
Cuvântul să fie eficient pentru tine. Gândurile tale trebuie să 
fie sincronizate cu Cuvântul. 

Cu cât vei petrece mai mult timp meditând asupra 
Scripturii, cu atât mintea ta se va conforma şi va primi din 
puterea Cuvântului, determinând o transformare în viaţa ta. 
Evrei 3:8 ne avertizează să nu ne împietrim inimile la auzirea 
Cuvântului, aşa cum au făcut copiii lui Israel, în călătoria lor 
din Egipt până în Ţara Promisă. Mulţi dintre ei nu au intrat 
în Canaan, pentru că nu au îmbinat Cuvântul cu credinţă. 

Focalizează-ţi
mintea cum 

trebuie

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită 

(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Joi, 30 August

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Tată, pentru că mintea mea este nu 
este orbită, ci este mereu concentrată la Cuvântul Tău, 
iar duhul meu străluceşte de lumina slavei Evangheliei, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 3-4
1 Corinteni 14

Faptele Apostolilor 17:11; Isaia 26:3

Mulţi din Biserică suferă azi, din acelaşi motiv; Cuvântul lui 
Dumnezeu în viaţa lor nu produce rezultate din cauza lipsei 
de credinţă. 

Propăşirea şi măreţia ta sunt dependente de starea 
minţii tale. Aşadar, focalizează-ţi gândirea cum trebuie, prin 
înnoirea minţii tale prin Cuvânt, aşa încât să gândeşti cum 
gândeşte Dumnezeu.

Ieremia 16
1 Tesaloniceni 1:1-10
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Viaţa lui Asa, împăratul lui Iuda, este instructivă în 
ceea ce priveşte importanţa încrederii în Domnul în 

orice vreme. Asa era un om minunat, iar Dumnezeu l-a izbăvit 
miraculos de duşmanii lui, de câteva ori. La un moment dat, 
covârşit de forţe invadatoare de peste un milion de soldaţi 
(2 Cronici 14:9), Asa a strigat către Domnul, şi Dumnezeu l-a 
auzit şi l-a ajutat să-i înfrângă pe vrăjmaşii lui (2 Cronici 14:11-
12). 

După câţiva ani, după ce Dumnezeu l-a binecuvântat, 
Asa a devenit un rege bogat. Apoi, a urmat un alt război. De 
această dată, Baeşa, împăratul lui Israel, a venit împotriva lui 
Iuda, le-a cucerit câteva ţinuturi şi au început să construiască 
oraşe în acele locuri. Asa, în loc să strige către Domnul, aşa 
cum a mai făcut, a mers la împăratul Siriei şi i-a oferit bani, 
ca să se alieze cu el împotriva lui Baeşa. Dar iată ce i-a spus 
prorocul Domnului: „Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul 
Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de 
aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale”  
(2 Cronici 16:7).

De fapt, aceasta este o problemă majoră cu cei care 
se încred în banii lor în ziua necazului, în loc să se încreadă în 
Domnul. Biblia ne spune cum Asa, într-un final, s-a îmbolnăvit 
şi a murit: „În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa 
s-a îmbolnăvit de picioare aşa încât avea mari dureri; chiar 
în timpul bolii lui, nu L-a căutat pe Domnul, ci i-a întrebat pe 
doctori” (2 Cronici 16:12). El s-a încrezut în bani şi a apelat 

Încrede-te 
întotdeauna în 

Domnul

Îndeamnă-i pe bogaţii veacului acestuia să nu se 
îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii 

nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile 
din belşug, ca să ne bucurăm de ele (1 Timotei 6:17).

Vineri, 31 August

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată Ceresc, sunt aşa de mulţumitor să fiu 
binecuvântat de înţelepciunea Ta şi astăzi. Tu eşti Lumina 
şi puterea vieţii mele. Mă voi încrede întotdeauna în Tine 
pentru ajutor şi călăuzire pe calea biruinţei pe care mi-ai 
pregătit-o mai înainte de întemeierea lumii, în Numele lui 
Isus. Amin.

Proverbe 5-7
1 Corinteni 15:1-34

Romani 8:6; Psalmul 118:8-9, 125:1; Proverbe 3:5

la doctori; un răspuns din firea pământească, care l-a costat 
viaţa.

Nu lăsa ca nimic să-ţi distragă atenţia de la Domnul. 
Duhul Sfânt să fie mereu primul în viaţa ta. Încrede-te 
întotdeauna în Domnul! Acesta să fie principiul vieţii tale!

Ieremia 17
1 Tesaloniceni 2:1-9



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, şi iubita lui soţie, Anita, 
sunt purtatori dedicaţi ai Cuvântului lui Dumnezeu, al carui 
mesaj a fost adus la realitate in inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de programul TV, 
‘atmosfera miracolelor’, de cruciade, reviste, la fel ca şi mai 
multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat formarea a 
sute de biserici şi fraţii de campus în toata lumea, unde se 
împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului în adevarul si 
simplicitatea sa.  



NOTE



MĂRTURII

„Rapsodia realităţilor m-a transformat”

„Rapsodia realităţilor mi-a îmbunătăţit vocabularul şi mi-a schimbat 
gândirea. Fiecare articol îmi vorbeşte zilnic. Sunt foarte recunoscătoare 
că am acces la acest dar transformator care mi-a descoperit faptul că 
Dumnezeu Se gândeşte la mine în fiecare zi şi că mă iubeşte foarte 
mult.”  ̶   Ruth S., Tanzania

„Am primit putere în trupul meu meditând la Cuvântul 
Domnului” 

„Mereu foloseam medicamente pentru a scăpa de durerea de ulcer 
de la stomac. Dar când mi-am predat viaţa lui Cristos aceasta a luat 
sfârşit. Boala a dispărut şi am fost eliberat de durere. Recent, am 
început să mă simt prea slăbit pentru a mă implica în activităţi de 
ordin fizic sau mental. Însă am refuzat să las această slăbiciune să-mi 
întrerupă citirea Rapsodiei Realităţilor şi meditaţia la Cuvânt. Astăzi, 
mărturisesc eficacitatea Cuvântului lui Dumnezeu; sunt puternic şi 
trupul meu este total vindecat.”  ̶  Abazie A., Nigeria

„Răspuns la timp de la Centrul de contact al Rapsodiei 
Realităţilor” 

„Acum câteva luni, am trimis o cerere de rugăciune la echipa de contact 
a Rapsodiei Realităţilor cu privire la o propunere de contract iniţiată de 
mine. Am primit de la echipă un răspuns la timp, ceea ce a înflăcărat 
enorm credinţa mea. La numai o săptămână după aceasta, mi-a fost 
acceptat contractul şi în mod miraculos am obţinut tot ceea ce aveam 
nevoie pentru executarea proiectului!”  ̶  Lovemore T., Bostwana



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

ROMÂNIA:
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   


