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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 
exaltați ai Rapsodiei Realităţilor în timpul unei 
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Când Dumnezeu a dorit ca Moise să confecţioneze 
Cortul Întâlnirii, El i-a arătat într-o viziune ceea ce 

avea de făcut, exact ca într-un plan de execuţie, precizându-i 
chiar şi cum să procure materialele (Exod 23:1-9, 40). Moise 
a făcut întocmai cum îi spusese Dumnezeu şi a finalizat 
construirea Cortului (Exod 39:42-43). 

Mulţi ani mai târziu, când David a avut dorinţa să-I 
construiască Domnului un templu, Dumnezeu i-a oferit 
detaliile legate de structura şi de materialele pe care să le 
folosească. El i-a mai spus, însă, că nu el, ci fiul său urma să 
construiască edificiul. David i-a înmânat planurile construcţiei 
şi i-a transmis instrucţiunile lui Dumnezeu fiului său, Solomon 
(1 Cronici 28:10-20), care a construit după specificaţiile 
primite. 

La fel procedează Dumnezeu şi cu noi. El întotdeauna îţi 
oferă ceea ce ai nevoie pentru a-ţi făuri o viaţă extraordinară. 
Observă ce i-a scris Pavel lui Timotei în versetul din 
deschidere: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ... 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună.” Ar fi fost nerealist din 
partea lui Timotei să vrea să fie desăvârşit şi complet echipat 
pentru orice lucrare bună, ignorând, însă, Scripturile. Lui i 
s-a spus că tocmai pentru a avea o viaţă desăvârşită avea la 
dispoziţie Biblia. 

Acum, ştim că aceste lucruri nu au fost scrise doar 
pentru Timotei. Dacă şi tu vrei să îţi construieşti o viaţă 
măreaţă, urmăreşte cu încredere planul lui Dumnezeu, adică 

„Construieşte 
după plan...”

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos 
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune 

în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună 

(2 Timotei 3:16-17).

Duminica, 1 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău plin de har şi de putere care mă zideşte şi îmi asigură 
moştenirea printre cei sfinţiţi. Primesc înţelepciune din 
Cuvântul Tău, care mă îndrumă în toate domeniile vieţii 
mele şi mă face mai mult decât biruitor, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Estera 5-7
Faptele Apostolilor 15:22-35

Faptele Apostolilor 20:32; Evrei 8:5

Scriptura. Vrei să fii plin de puterea lui Dumnezeu în duh, 
în minte şi în trup? Vrei să ai impact asupra lumii tale şi să 
împlineşti voia lui Dumnezeu pentru tine? Dacă răspunsul tău 
este: „Da” şi eu cred că este, atunci nu neglija Biblia. Ţine-te 
strâns de Cuvântul lui Dumnezeu care te poate zidi sufleteşte 
şi care îţi poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 
(Fapte 20:32), în viaţa din belşug pe care a visat-o El pentru 
tine!

Isaia 20
2 Corinteni 11:16-33
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Care sunt motivele care stau la baza acţiunilor 
tale? De ce faci lucrurile pe care le faci? Motivaţia 

aspiraţiilor tale este foarte importantă. 
Scriindu-i lui Timotei, ucenicul său, apostolul Pavel a 

făcut această afirmaţie remarcabilă: „Îi mulţumesc lui Cristos 
Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic 
de încredere şi m-a pus în slujba Lui” (1 Timotei 1:12). Acest 
verset arată că Pavel era plin de recunoştinţă faţă de Acela 
care îl chemase, mulţumindu-I pentru încredere şi pentru 
harul de a fi eficient în slujba împăcării. Motivaţia contează 
foarte mult. 

Poate că ani de-a rândul ai adunat faimă şi bogăţie, 
însă dacă Evanghelia lui Isus Cristos nu este preocuparea 
supremă a inimii tale, viaţa ta este goală. Nu uita că într-o zi, 
Biblia spune că toţi vom sta înaintea scaunului de judecată 
al lui Cristos şi fiecare dintre noi îşi va primi răsplata pentru 
lucrurile pe care le va fi făcut pe când era în trup. Atunci se 
va vedea adevărata motivaţie din acţiunile tale şi dacă ai fost 
împins de dragostea lui Dumnezeu sau de lauda oamenilor.

În slujirea Domnului, în contribuţiile personale la bunul 
mers al societăţii, în relaţiile cu oamenii şi chiar în planurile 
de viitor, scopul tău ar trebui să fie să Îi placi Domnului şi să 
trăieşti la înălţimea aşteptărilor Lui. Dorinţele tale ar trebui să 
fie în conformitate cu inima lui Dumnezeu. Înţelege că a avea 
succes nu înseamnă a umbla după aprobarea oamenilor, ci 
înseamnă a da naştere la ce este mai bun în tine. Înseamnă 
să descoperi scopul lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta şi să-l 
împlineşti. 

Caută să fii pe placul 
lui Dumnezeu, nu al 

oamenilor!

Apoi (Dumnezeu) l-a înlăturat (pe Saul) şi li l-a ridicat 
împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: „L-am 
găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va 

împlini toate voile Mele” (Faptele Apostolilor 13:22).

Luni, 2 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Draga Tată, nu este nimeni ca Tine! Tu eşti Singurul 
vrednic de toată slava şi adorarea. Mă închin Ţie astăzi. Îmi 
concentrez toată fiinţa şi iubirea asupra Ta pentru a împlini 
voia Ta şi pentru a-Ţi fi plăcut în toate lucrurile, în Numele 
lui Isus. Amin.

Estera 8-10
Fapte Apostolilor 15:36-16:15

Coloseni 1:10

Concentrează-te asupra a ceea ce doreşte Dumnezeu 
şi canalizează-ţi toată energia spre împlinirea viselor Lui! 
Dacă îţi vei trăi viaţa pentru slava lui Cristos, căutând să Îi 
placi Lui, vei merge din biruinţă în biruinţă, iar pacea Lui va 
domni în inima ta!  

Isaia 21
2 Corinteni 12:1-10
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Domnul Isus a făcut o afirmaţie remarcabilă în 
rugăciunea Sa către Tatăl, consemnată în versetul 

de mai sus. El a spus că ne-a dat slava pe care I-a dat-o Tatăl, ca 
noi să fim una, după cum Tatăl şi Fiul sunt una. El a confirmat 
în versetul următor: „Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să 
fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:23). 
Ce încurajator! El a vrut ca lumea să ştie că Tatăl ne iubeşte la 
fel de mult ca pe El. 

Pe lângă toate acestea, noi am devenit părtaşi la 
aceeaşi glorie pe care Tatăl I-a dat-o lui Isus. Evrei 1:1-3 
spune: „...Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit 
prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi 
prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei 
Lui şi întipărirea Fiinţei Lui...” Isus este strălucirea slavei lui 
Dumnezeu, este expresia slavei Sale. Dumnezeu I-a oferit o 
slavă care nu poate fi descrisă în cuvinte, pe care Isus ne-a 
dat-o şi nouă (Ioan 17:22). 

Poate că nu îţi dai seama de existenţa acestei glorii în 
viaţa ta, dar ea se află acolo, în duhul tău recreat. În Isaia 
60:1, Biblia spune: „Scoală-te, luminează! Căci lumina 
ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” 2 Corinteni 
3:18 spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip 
al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Pe măsură 
ce recunoşti şi meditezi asupra faptului că eşti un purtător al 
slavei lui Dumnezeu, eşti transformat din slavă în slavă. 

Revelaţiile comunicate nouă în Noul Testament sunt 
reflectări ale identităţii noastre în Cristos. Deci, continuă să 

Părtaşi la 
slava Sa

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei 
să fie una, cum şi Noi suntem una (Ioan 17:22).

Marți, 3 Iulie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

11

Proclamaţie

Eu sunt transformat din slavă în slavă, după chipul lui 
Dumnezeu! Sunt părtaş al vieţii şi naturii Lui neprihănite. 
Isus, care este plinătatea lui Dumnezeu şi oglindirea slavei 
Sale, locuieşte în mine, iar eu sunt întregit în El. Aleluia. 

Iov 1-2
Faptele Apostolilor 16:16-40

1 Ioan 4:17; 2 Corinteni 3:7-10

priveşti în oglinda lui Dumnezeu; pe măsură ce faci acest 
lucru, vei fi transformat din slavă în slavă după chipul Său. 

Isaia 22
2 Corinteni 12:11-21
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În versetul de deschidere, Domnul dezvăluie un 
important principiu de succes, sau calea spre 

promovare şi recunoaştere. El a spus: „aşa să lumineze şi 
lumina voastră înaintea oamenilor – a tuturor oamenilor – 
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl 
vostru care este în ceruri.”

Observaţi că El nu a spus: „Glasul tău să se facă auzit,” 
nici nu a zis: „Să lumineze lumina voastră înaintea şefului, 
a împăratului sau a liderilor.” Ci El ne-a învăţat: „Tot aşa să 
lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor” - acesta este 
un mandat! Tu trebuie să străluceşti pretutindeni, în orice loc 
te-ai afla: în familia ta, la şcoală, în cartierul tău, la locul tău 
de muncă, în statul în care locuieşti – pretutindeni! Tu trebuie 
să învingi întotdeauna, indiferent de circumstanţe. 

Iosif, fiul lui Iacov, este un exemplu notabil în această 
privinţă. El a fost vândut ca rob de fraţii săi, iar mai târziu a 
fost aruncat în închisoare pe nedrept. Cu toate acestea, el a 
continuat să lumineze în perioadele acelea dificile, iar, în cele 
din urmă, a ajuns prim-ministru într-o ţară străină.

Urmează principiile de succes ale lui Isus, care sunt 
foarte simple. Unul dintre acestea este acesta: lasă ca lumina 
ta să strălucească înaintea tuturor oamenilor. Rezultatul 
inevitabil constă în faptul că, prin tine, viaţa altora va fi 
îmbunătăţită, iar impactul tău nu va trece neobservat. Însă 
Biblia nu spune că oamenii vor vedea faptele tale bune şi te 
vor răsplăti. Biblia spune că ei Îl vor slăvi pe Tatăl tău care 
este în ceruri, iar El, care vede în ascuns, te va răsplăti (Matei 
6:18). Promovarea ta vine de la Domnul (Psalm 75:6, 7). 

„...Aşa să 
strălucească 

lumina voastră...”

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

slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri 
(Matei 5:14, 16).

Miercuri, 4 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi dau slavă şi cinste, pentru ca m-ai făcut 
o lumină pentru cei din jur. Eu Te slujesc cu toată inima, iar 
relevanţa mea în aceasta lume este în exclusivitate spre 
lauda maiestăţii Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

Iov 3-5
Faptele Apostolilor 17:1-15

Psalm 139:14; 1 Petru 2:9

Responsabilitatea ta este să faci ce este bine şi nu să cauţi să 
le placi oamenilor; astfel, nu va trece mult şi vei fi propulsat 
pe noi trepte de măreţie şi belşug. 

Isaia 23-24
2 Corinteni 13:1-6
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Unii oameni renunţă prea devreme la realizarea 
aspiraţiilor lor, mai ales când se confruntă 

cu opoziţie puternică. Copleşiţi de provocări, ei ajung la 
concluzia prematură că Dumnezeu nu le-a aprobat visul. 
„Dacă Dumnezeu voia ca eu să realizez acest lucru, nu m-ar 
fi trecut prin situaţii atât de grele,” spun ei. Însă de cele mai 
multe ori, această afirmaţie este născută din înţelegerea 
greşită a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Când Dumnezeu îţi cere să faci ceva sau să mergi într-o 
anumită direcţie, aceasta nu înseamnă că pe acea cărare nu 
vor fi forţe care ţi se vor împotrivi; Dumnezeu Se aşteaptă însă 
ca tu să rămâi neclintit, bazându-te cu fermitate pe Cuvântul 
Lui, deoarece victoria îţi este asigurată. 

Când El i-a dat lui Moise mandatul de a-i scoate pe 
israeliţi din Egipt pentru a-i duce în Ţara Promisă, Moise nu 
a ştiut că armata egipteană îi va urmări. Însă tocmai atunci 
când se părea că nu mai au nici o scăpare, fiind surprinşi între 
Marea Roşie şi înfricoşătoarea armată egipteană, a avut loc 
o manifestare extraordinară a puterii lui Dumnezeu. Cuprinşi 
de panică, israeliţii au strigat la Domnul după ajutor (Exod 
14:10). Însă răspunsul lui Dumnezeu a fost de-a dreptul 
uimitor: „Ce rost au strigătele acestea? Spune-le copiilor lui 
Israel să pornească înainte” (Exod 14:15), altfel spus: „Acum 
e timpul de acţiune, nu de rugăciune.” El i-a spus lui Moise: 
„Tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despică-o; 
şi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat”  

Puterea de 
a rezista

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul 
nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru 
se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, 
de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate 

veşnică de slavă (2 Corinteni 4:16-17).

Joi, 5 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru inspiraţia divină 
pe care Cuvântul Tău mi-a transmis-o în duh şi astăzi. Sunt 
întărit în omul dinăuntru şi fermitatea mea este consolidată 
prin meditaţia asupra Cuvântului Tău. Îmi concentrez fiinţa 
asupra scopului Tău pentru viaţa mea şi refuz să fiu clătinat 
de provocările vieţii, în Numele lui Isus. Amin. 

Iov 6-8
Faptele Apostolilor 17:16-34

2 Timotei 2:3; 2 Corinteni 4:8; 2 Corinteni 4:16

(Exod 14:16). Moise a urmat întocmai instrucţiunea dată de 
Domnul şi toţi au fost martori la minunea minunilor: Marea 
Roşie şi-a despărţit apele înaintea lor (Exod 14:10-30)!

Tu nu ar trebui să renunţi la visul pe care ţi l-a dat 
Dumnezeu doar pentru că te confrunţi cu dificultăţi. Faptul că 
te afli în faţa unei „Mări Roşii” iar vrăjmaşul te urmăreşte nu 
înseamnă că Dumnezeu nu te-a trimis. Înţelege că El doreşte 
ca tu să învingi chiar şi în acele circumstanţe. Nu renunţa 
acum; nu devia de la parcursul trasat de Domnul şi dă dovadă 
de putere de rezistenţă punând în aplicare Cuvântul Său şi cu 
siguranţă vei ieşi din situaţia grea cu o mărturie.

Isaia 25
2 Corinteni 13:7-14
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În întâlnirile zilnice suntem deseori angajaţi în discuţii 
în care oamenii ne oferă opiniile şi contribuţiile lor în 

chestiuni care ne privesc. Mulţi sunt gata să îţi ofere sfaturi 
nesolicitate ori de câte ori le acorzi atenţie. 

Fii precaut cu privire la căutarea sau la urmarea 
sfaturilor celor necredincioşi, în special cu privire la chestiuni 
care sunt prezentate foarte clar în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Biblia spune că „poporul piere din lipsă de îndrumare, dar 
numărul mare de sfetnici aduce victorie” (Proverbe 11:14, 
versiunea NTR, Noua Traducere în limba Română, n.tr). 
Cuvântul „îndrumare” de aici nu se referă la orice fel de sfat, 
ci la acela provenit din Cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să 
cercetezi personal Scriptura ca să primeşti călăuzire în viaţă. 

Când Cuvântul lui Dumnezeu este în tine, poţi discerne 
cu mare acurateţe care este sfatul cel mai bun în chestiuni 
importante de viaţă. În Proverbe 19:21, Biblia spune: „Omul 
face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, 
aceea se împlineşte.” Tu ai nevoie în viaţă de sfatul lui 
Dumnezeu care vine prin Cuvântul Său. Nimic altceva nu va 
funcţiona. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul răspuns la 
multele probleme din lumea de azi. Deci, fii înţelept şi caută 
sfaturi în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Primeşte sfătuire 
din partea 
Cuvântului

Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte 
planurile popoarelor. Dar sfaturile Domnului dăinuie pe 

vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam 
(Psalm 33:10-11).

Vineri, 6 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, sunt hotărât să umblu în lumina 
Cuvântului Tău şi să urmez sfaturile Tale. Tu îmi dezvălui prin 
Cuvântul Tău care este voia Ta desăvârşită pentru viaţa mea, 
iar eu o împlinesc pas cu pas şi astăzi, în Numele lui Isus. 
Amin.

Iov 9-11
Faptele Apostolilor 18:1-23

Psalm 1:1-3; Proverbe 19:20

Isaia 26
Galateni 1:1-9
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Te-ai întrebat vreodată în ce constă adevăratul 
succes sau care sunt simbolurile sale? Cum măsori 

adevăratul succes? Oare trebuie să foloseşti valorile lumii ca 
să stabileşti dacă eşti un om de succes sau nu? Unii oameni 
cred că succes înseamnă să câştigi cât mai mulţi bani sau să 
ai cât mai multă influenţă în lume. Însă nu eşti cu adevărat un 
om de succes doar pentru că eşti o persoană publică celebrată 
de mulţi sau pentru că ai în posesie bunuri ale acestei lumi. 
Adevăratul succes transcende toate aceste aspecte. 

Adevăratul succes constă în a fi omul care te-a menit 
Dumnezeu să fii, deoarece El te-a creat. El este Singurul care 
cunoaşte motivul pentru care tu ai venit pe lume (1 Petru 
2:9). 

Dacă producătorul de maşini scoate la vânzare un 
prototip care atât la prezentare cât şi după achiziţionare 
funcţionează conform specificaţiilor, atunci maşina este 
considerată un produs de succes. Dar atunci când cumperi 
o maşină şi o foloseşti în alte scopuri decât cele prevăzute în 
fişa tehnică, de exemplu  pentru depozitare, atunci produsul 
este utilizat necorespunzător şi nu mai poate rămâne în gama 
de succes. 

Nu-ţi trăi viaţa în mod greşit! Fii cine te-a chemat 
Dumnezeu să fii şi fă ceea ce te-a trimis El să faci. Orice om 
poate avea succes într-un domeniu sau în altul, însă fără o 
satisfacţie durabilă.  Ceea ce îţi conferă cu adevărat relevanţă 
şi împlinire este să ai succes înaintea Domnului. Dumnezeu te 

Simbolul 
adevăratului 

succes

Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie 
de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” 

(Luca 12:15).

Sâmbătă, 7 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Draga Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
Cuvântului Tău în viaţa mea şi astăzi, care îmi luminează ochii 
inimii să cunosc şi să urmez cărarea adevăratului succes. Îţi 
mulţumesc pentru că înţelepciunea Ta este activă în mine, 
ajutându-mă să discern şi să împlinesc voia Ta desăvârşită în 
orice vreme, în Numele lui Isus. Amin. 

Iov 12-14
Faptele Apostolilor 18:24-19:7

Matei 5:16; Romani 8:19

cotează a fi un succes atunci când devii omul care te-a menit 
El să fii, transformând şi binecuvântând viaţa celor din jur (2 
Corinteni 5:19). 

Isaia 27
Galateni 1:10-17



„Intră în Şcoala de Vindecare cu Pastor Chris”  este 
o emisiune televizată de 30 minute care prezintă 
înregistrări live ale miracolelor care au avut loc pe 
parcursul serviciului de vindecare cu Pastorul Chris. 

Se difuzează în mod curent pe internet, pe reţele 
de televiziune prin satelit ca LoveWorldPLus, 
LoveWorldSAT, LoveWorld TV şi TBN şi de asemenea 
pe staţiile terestre din 19 ţări, atingând milioane de 
vieţi din întreaga lume în fiecare zi. 
Numeroase mesaje de răspuns primite de 
la telespectatori relatează modul în care au 
experimentat ungerea Duhului Sfânt din timpul 
emisiunii, ca şi cum ar fi fost prezenţi la serviciile de 
vindecare. 

O telespectatoare din Nigeria, Temi Ogah, 
mărturiseşte cum a fost vindecată de astm după 
vizionare. O altă telespectatoare, Saheina Orna, 
care a urmărit programul la o televiziune locală din 
Olanda şi pe internet, mărturiseşte: „Emisiunea Intră 
în Şcoala de Vindecare a fost o mare binecuvântare 
pentru mine. M-a umplut de bucurie şi de ungerea 
Duhului Sfânt. Ştiu că acelaşi lucru se va întâmpla 
tuturor celor ce îl urmăresc.”

Vizitează  www.enterthehealingschool/org/
tvschedule.htm pentru a vedea programul de 
emisie.



NOTE
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Credinţa este principiul vieţii unui credincios (Evrei 
10:38). Biblia subliniază limpede că: „fără credinţă 

este cu neputinţă să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu” (Evrei 11:6). 
Biblia ne spune, de asemenea, că Dumnezeu i-a împărţit 
fiecăruia dintre noi care suntem mădulare ale Trupului lui 
Cristos – măsura de credinţă. Observaţi faptul că Domnul nu 
a spus „o măsură,” ci „măsura” credinţei. Acest lucru are o 
semnificaţie deosebită şi anume că toţi am primit aceeaşi 
cantitate de credinţă atunci când am acceptat mesajul 
mântuirii cu privire la naşterea din nou. Însă un lucru pe care 
Dumnezeu îl aşteaptă de la tine este să îţi măreşti credinţa. 

Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne-a dezvăluit în 
termeni clari cum să ne facem credinţa mare, puternică şi 
eficientă. În primul rând, trebuie să stai în permanenţă în 
Cuvânt, să studiezi Cuvântul, cu atenţie nedivizată. Cu cât 
studiezi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât creşte 
credinţa în tine ca un gigant, înflăcărându-ţi şi energizându-ţi 
duhul. „... credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Cristos” (Romani 4:17). 

În al doilea rând, credinţa ta poate fi, de asemenea, 
întărită în timp ce ai părtăşie cu alţi credincioşi. Biblia 
ne îndeamnă „să nu părăsim adunarea noastră cum au 
unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai 
mult cu cât vedeţi că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Fă din 
participarea la serviciile şi la întâlnirile bisericii o prioritate. 

În al treilea rând, dezvoltă o adevărată cultură a 
rugăciunii. Învaţă să te bucuri de o părtăşie bogată cu Duhul 
Sfânt în rugăciune, prin practicarea vorbirii în alte limbi. 
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa 

Măreşte-ţi 
credinţa

...potrivit cu măsura de credinţă pe care i-a împărţit-o 
Dumnezeu fiecăruia (Romani 12:3).

Duminică, 8 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care 
poate să mă zidească şi să îmi ofere o moştenire printre 
cei sfinţiţi. Credinţa mea se dezvoltă şi se întăreşte şi azi, 
pe măsură ce cresc în har şi în cunoaşterea Cuvântului, în 
Numele lui Isus! Amin. 

Iov 15-18
Faptele Apostolilor 19:8-41

2 Timotei 2:15; Faptele Apostolilor 20:32

voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 
1:20). În ultimul rând, procură-ţi materiale creştine pline de 
bogăţie spirituală şi studiază-le singur (2 Timotei 2:15). Noi 
avem câteva învăţături transformatoare pe tema credinţei 
în diferite formate: cărţi, CD-uri sau DVD-uri. Procură-le, 
citeşte-le şi urmăreşte-le. În timpul studiului, ori de câte ori 
Duhul Sfânt îţi mai descoperă un adevăr, pune-l imediat în 
aplicare şi astfel credinţa va creşte foarte mult şi va birui orice 
adversitate în viaţa ta. 

Isaia 28
Galateni 1:18-24
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În 1 Corinteni 3:21-23, Biblia spune: „Nimeni să nu 
se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile 

sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, 
fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; 
toate sunt ale voastre, şi voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos 
este al lui Dumnezeu.” Toate lucrurile sunt ale tale ca să te 
bucuri de ele. Refuză să te mulţumeşti cu un nivel de viaţă 
inferior celui pe care Cristos ţi l-a pus la dispoziţie.

Sărăcia (2 Corinteni 8:9; 9:8), boala (1 Petru 2:24) şi 
înfrângerea nu sunt pentru tine. Tu ai fost chemat la o viaţă 
din belşug (Ioan 10:10) plină de autoritate (Luca 10:19). 
Hotărăşte-te să trăieşti mai mult decât biruitor în fiecare 
zi; aceasta este voia Tatălui pentru tine (Romani 8:37). Isus 
Cristos a suferit pe cruce ca să-ţi dea o viaţă veşnică de 
biruinţă, sănătate şi belşug. El te-a scos din aceasta lume 
pentru a te aduce în Împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţie a 
neprihănirii, în care să domneşti ca un rege: „Dacă deci prin 
greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu 
mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi 
darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, 
care este Isus Cristos” (Romani 5:17).

Primeşte tot ce a pregătit Dumnezeu pentru tine, 
trăind în conformitate cu Cuvântul Său. Isaia 1:19 spune: 
„De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade 
ale ţării.” În calitate de creştin născut din nou, actul tău de 
ascultare constă în supunerea faţă de domnia Cuvântului. 

Bucură-te de 
moştenirea ta

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 

binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos 
(Efeseni 1:3).

Luni, 9 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Viaţa mea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu! 
Singurul meu ţel este să Îţi aduc onoare şi glorie Ţie, 
Doamne, pentru că m-ai mântuit şi mi-ai făcut parte de 
moştenirea sfinţilor în lumină. Amin.

Iov 19-21
Faptele Apostolilor 20:1-16

1 Timotei 6:17; Coloseni 1:12

Trăieşte în conformitate cu Scriptura, deoarece aceasta este 
realitatea absolută. 

Isaia 29
Galateni 2:1-12
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Sunt întotdeauna mişcat în duhul meu când mă 
gândesc la devotamentul fără margini pe care unii 

credincioşi îl au pentru răspândirea Evangheliei lui Isus în 
întreaga lume. În cadrul lucrării noastre, de exemplu, avem 
oameni care facilitează răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu 
pe câteva fronturi prin contribuţii financiare imense şi printr-o 
slujire plină de altruism. Pasiunea lor demonstrează că sunt 
complet dedicaţi Evangheliei. 

Într-o vreme în care atâţia oameni motivaţi doar de 
interese personale se lansează într-o goană acerbă după tot 
mai multă bogăţie, este de-a dreptul uimitor că mulţi alţii îşi 
dedică banii, timpul şi alte resurse pentru câştigarea sufletelor 
pentru Domnul. Dacă te-ai gândit că Satan are oamenii lui 
gata să comită suicid şi să distrugă vieţi omeneşti prin acte 
de terorism, conştientizează, de asemenea, că Dumnezeu are 
oameni gata să renunţe la tot ce au pentru a salva multe vieţi. 

Focul dragostei lui Dumnezeu pentru cei nemântuiţi 
este aprins în inimile multora în ziua de azi. Eşti tu unul dintre 
aceşti oameni? Unde eşti tu poziţionat în planul lui Dumnezeu 
pentru această lume? Care este rolul tău în agenda Lui astăzi? 
Eşti tu complet dedicat lucrării pe care ţi-a încredinţat-o? Dacă 
nu eşti, este timpul să te alături armatei de ostaşi devotaţi lui 
Dumnezeu.

Acesta este cel mai potrivit lucru pe care poţi să-l faci, 
deoarece dedicarea ta faţă de preocuparea numărul unu a 
lui Dumnezeu – câştigarea sufletelor – constituie pivotul 

Dedicat 
Evangheliei!

Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi 
scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea 
şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să 

vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu 
(Faptele Apostolilor 20:24).

Marți, 10 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai socotit 
credincios şi m-ai pus în slujba Ta! Îmi supun toată fiinţa 
mea cauzei Evangheliei şi voi progresa în aceasta măreaţă 
lucrare, în Numele lui Isus. Amin. 

Iov 22-24
Faptele Apostolilor 20:17-38

Faptele Apostolilor 4:34-36; 2 Timotei 4:2

bucuriei, al păcii şi al abundenţei tale (Matei 6:33)! Dacă 
eşti deja implicat în această lucrare, fii hotărât să realizezi 
mai multe pentru Domnul, având impact în toată sfera ta de 
contact. 

Isaia 30
Galateni 2:13-21
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Cineva mi-a spus odată: „Pastore Chris, indiferent 
cât mult mă rog şi postesc, niciodată nu primesc 

un răspuns de la Dumnezeu; nu aud nici măcar un cuvânt de 
la El. În acest moment simt că traversez un pustiu. Vă rog să 
îmi spuneţi ce să fac.”

În primul rând trebuie să realizezi faptul că Dumnezeu 
este Duh şi El vorbeşte duhului tău. Dacă te-ai rugat şi ai 
încercat să Îl asculţi pe Dumnezeu cu urechile fizice, probabil 
că n-ai auzit nimic în afară de zgomotele din jurul tău. Trebuie 
să înveţi cum să Îl asculţi cu inima – cu duhul tău.  Poate că te 
întrebi: „Oare cum pot asculta cu duhul?”

În primul rând trebuie să îţi antrenezi duhul pentru 
a recepţiona şi a interpreta cu acurateţe îndemnurile şi 
cuvintele lui Dumnezeu. Primul mod prin care îţi poţi activa 
duhul în acest sens este prin vorbirea în alte limbi. Învaţă să 
te rogi frecvent în alte limbi. Practică acest lucru în fiecare 
zi şi duhul tău va deveni sensibil la vocea lui Dumnezeu, 
fiind acordat pe frecvenţa Lui. Astfel, atunci când Dumnezeu 
îţi vorbeşte, duhul tău este capabil să capteze semnale din 
tărâmul spiritual. Provenienţa oricărui îndemn primit se 
validează prin testul conformităţii cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Un alt lucru pe care trebuie să îl realizezi este că viaţa 
de creştin este o viaţă de credinţă (2 Corinteni 5:7). Credinţa 
înseamnă să acţionezi în concordanţă cu Cuvântul lui 
Dumnezeu; trebuie să trăieşti prin Cuvânt şi nu prin percepţie 
senzorială. Aşa că atunci când te rogi, nu căuta în jurul tău 
semne fizice pentru a discerne vocea lui Dumnezeu; ci mai 
degrabă ascultă-ţi duhul, deoarece lui îi vorbeşte.

Dumnezeu 
vorbeşte 

duhului tău

Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt 
în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 

pământeşti, ci după îndemnurile Duhului (Romani 8:1).

Miercuri, 11 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că duhul meu este sensibil 
şi activat să audă vocea Ta şi să primească îndemnuri divine 
de la Tine şi astăzi. Mă bucur că îmi este dat să înţeleg 
Cuvântul Tău şi să aud vocea Ta în duhul meu. Îţi mulţumesc 
pentru influenţa Cuvântului Tău în viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin.

Iov 25-28
Faptele Apostolilor 21:1-16

Ioan 16:13; Romani 8:14

Isaia 31
Galateni 3:1-12
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Atunci când o persoană Îl primeşte pe Cristos, 
devine un vlăstar al lui Dumnezeu: „Dar tuturor 

celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din 
sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu” (Ioan 1:12-13).

Domnul Isus a spus în Ioan 10:10 că scopul pentru care 
a venit este ca oamenii să aibă viaţa triumfătoare şi veşnică 
a lui Dumnezeu şi să o aibă din belşug. Această viaţă este 
ceea ce îl face pe credincios un om supranatural în Cristos. 
Este ceea ce te face extraordinar, înzestrându-te cu puterea 
de a înfăptui imposibilul. Primind această viaţă, trebuie să 
trăieşti mai mult decât biruitor în fiecare zi (Romani 8:37) 
şi să domneşti în Isus Cristos (Romani 5:17). Aceasta este 
chemarea ta: „Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care 
răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui” 
(2 Corinteni 2:14).

Fiind născut din nou, nu mai eşti „o fiinţă umană 
obişnuită”; acum eşti părtaş naturii divine (2 Petru 1:4). 
Divinitatea acţionează acum în tine. Fii conştient de natura 
ta divină. Frica, slăbiciunea, tristeţea şi depresia nu au loc în 
viaţa din belşug la care ai fost chemat în Cristos.

Natura ta 
divină

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe 
Fiul are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 

viaţa (1 Ioan 5:11-12).

Joi, 12 Iulie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

31

Rugăciune

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu pentru darul 
imens şi binecuvântat al vieţii veşnice de care mi-a făcut 
parte. Îl binecuvântez pe Domnul care mă poartă în carul 
Lui de biruinţă în Cristos, răspândind prin mine mireasma 
cunoştinţei Lui în orice loc, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 29-31
Faptele Apostolilor 21:17-36

1 Ioan 5:13; 2 Petru 1:3-4

Isaia 32
Galateni 3:13-22
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Nu este suficient doar să crezi, ci credinţa ta 
trebuie să fie exprimată prin declaraţii pline de 

îndrăzneală. Versetul nostru din deschidere nu spune: „Am 
vorbit încercând să cred,” ci spune: „Am crezut, de aceea am 
vorbit.” Credinţa lucrează dinăuntru în afară. Romani 10:10 
spune: „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Înseamnă 
că trebuie să rosteşti ceea ce ai crezut în inima ta. Dacă nu 
crezi, rostirea nu schimbă nimic.

Credinţa în Dumnezeu este mult mai mult decât 
convingerea că El a spus adevărul; este a da glas acelei 
convingeri. Principiul observat în versetul nostru de 
deschidere implică o acţiune continuă. Prin rostire trebuie 
să îţi croieşti drum înainte şi în sus! Trebuie să te menţii 
întotdeauna sus prin declaraţiile tale – în sănătate divină, în 
belşug, în creştere şi în victorie! Trebuie să crezi şi să continui 
să declari tot ceea ce a rostit Dumnezeu despre tine, despre 
slujba ta şi despre familia ta. 

Unii părinţi nu înţeleg acest principiu. Îşi strigă copiii 
cu tot felul de apelative negative: „Cap pătrat”; „Nu eşti bun 
de nimic”; ceea ce este greşit! Nu crede şi nu rosti asemenea 
cuvinte despre copilul tău. Încurajează-l! Spune-i: „Nu te 
teme de nimic; eşti cel mai bun. Eşti un real succes oriunde 
ajungi!” Dacă eşti părinte, crede şi rosteşte în fiecare zi astfel 
de cuvinte despre copiii tăi, deoarece cuvintele tale au putere. 

Isus a spus în Marcu 11:23: „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 

Rosteşte ceea 
ce crezi

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

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

Vineri, 13 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu câştigă 
biruinţa asupra lumii şi asupra oricăror adversităţi. Dragostea 
lui Dumnezeu care nu va pieri niciodată este activă în mine 
şi îmi energizează credinţa, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 32-35
Faptele Apostolilor 21:37-22:21

Evrei 3:1; Evrei 10:23

zice se va face, va avea lucrul cerut.” Crede şi rosteşte ceea 
ce doreşti să vezi în viaţa ta conform Cuvântului lui Dumnezeu 
şi vei avea acel lucru.

Isaia 33
Galateni 3:23-29



34

O doamnă a murit de cancer deoarece nu şi-a iertat 
soţul care ducea o viaţă desfrânată şi nu mergea 

la biserică. Dacă se întâmpla să meargă o duminică la biserică, 
toţi se bucurau şi considerau acest lucru un miracol. Ea însă 
nu-şi putea opri resentimentele faţă de el, aceasta fiind cauza 
bolii ei.

Nu a murit de cancer pentru că acesta era un mare 
duşman. Nu, ci a murit pentru că nu i-a dat drumul cancerului 
să plece; cancerul era de fapt neiertarea pe care o tot purta 
în inima ei. Înţelege ceva despre iertare: este un instrument 
minunat pentru fericirea ta. Tu nu-i ierţi pe ceilalţi doar atunci 
când recunosc că ei au greşit şi că tu ai avut dreptate; nu are 
nimic de-a face cu a avea dreptate sau nu. De fapt este ceva 
ce faci pentru propria ta fericire; este în interesul tău să nu ai 
resentimente sau amărăciune faţă de cineva.

Sunt conştient că uneori putem fi foarte răniţi de 
acţiunile nemiloase ale semenilor noştri. Cu toate acestea, 
a te ţine strâns de durerea şi de resentimentele acestor 
experienţe, nu face decât să îţi rănească şi mai mult sufletul 
şi să îţi afecteze viaţa spirituală. A nu ierta înseamnă a le 
permite circumstanţelor să îţi răpească  bucuria, pe când 
iertarea este un ingredient al fericirii.

Nu-i detesta pe ceilalţi pentru ceea ce ţi-au făcut; 
învaţă să ierţi. Nici măcar nu te aştepta ca ei să vină să îţi 
ceară iertare. Lasă ca dragostea lui Dumnezeu din inima ta să 
te inspire să-i ierţi, nu faptul că îşi cer scuze. Lasă ca esenţa 
Duhului lui Dumnezeu să ţâşnească din tine ca nişte râuri de 
apă vie în timp ce te raportezi la ceilalţi în dragoste. Păstrează 

Iertarea: un 
instrument 

pentru fericirea ta

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se 
plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat 

Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi (Coloseni 3:13).

Sâmbătă, 14 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta care 
este activă în mine. Trăiesc o fericire  tot mai mare pe 
măsură ce îi iert pe cei ce mi-au greşit şi le arăt dragoste 
dumnezeiască, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 36-39
Faptele Apostolilor 22:22-23:11

Marcu 11:25; Efeseni 4:32

întotdeauna o inimă iertătoare şi vei trăi o viaţă fericită şi 
entuziastă, bucurându-te neîncetat de prezenţa plăcută a 
celor din jur.

Isaia 34
Galateni 4:1-11



Pregăteşte-te să fii propulsat la un nou nivel de 
biruinţă la Conferinţa „Viaţă Înălţătoare” – SUA, 

cu Pastorul Chris

În doar câteva săptămâni, Pastorul Chris va fi în 
Houston, Texas – SUA pentru Conferinţa „Viaţă 
Înălţătoare.” Şi în acest an conferinţa promite sa fie 
o piatră de hotar unde oamenii lui Dumnezeu vor 
experimenta edificare supranaturală, binecuvântare 
cerească, poziţionare divină, iluminare şi vindecare 
prin revelaţiile biblice ale omului lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris. 

Pentru înregistrare şi rezervarea locurilor vă rugăm 
să sunaţi la unul dintre următoarele numere de 
telefon:

SUA: +1 281 759 5111; +1 281 759 6218; 

Sau vizitaţi site-ul: www.higherlifeconferenceusa.com 

Conferinţele de Viaţă Înălţătoare
cu Pastorul Chris



NOTE
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Fiind creştin, dorinţa lui Dumnezeu pentru tine nu 
este doar să progresezi în viaţă, ci şi ca acest lucru 

să fie evident pentru cei din jurul tău. 
Lui Dumnezeu Îi face plăcere să Îşi manifeste puterea 

prin copiii Săi. Biblia spune: „Astfel omul acesta (Isaac) 
s-a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se din ce în ce mai 
mult, până ce a ajuns foarte bogat” (Geneza 26:13). Isaac 
a prosperat extraordinar într-o ţară devastată de o foamete 
cumplită. Dezvoltarea lui a fost atât de puternică, încât a atras 
atenţia filistenilor: „Avea cirezi de vite şi turme de oi, şi un 
mare număr de robi; de aceea filistenii îl pizmuiau” (Geneza 
26:14). Dumnezeu poate face la fel şi cu viaţa ta.

Motivul pentru care Isaac a avut un asemenea impact 
nu este deloc exagerat. El ne este prezentat în Scriptură ca 
unul care îşi lua timp să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu  
(Geneza 24:63). Pavel i-a spus lui Timotei: „Pune-ţi pe inimă 
aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru că 
înaintarea ta să fie văzută de toţi” (1 Timotei 4:15). Atât 
această instrucţiune, cât şi binecuvântările rezultate din ea 
sunt valabile şi pentru tine. Meditaţia asupra Scripturii te va 
face un succes remarcabil în viaţă.

În Iosua 1:8, Biblia 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.” 
Această promovare nu este ascunsă, ci este evidentă şi 
accesibilă pentru oricine.

Succes 
remarcabil 
prin Cuvânt

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

(1 Timotei 4:15).

Duminică, 15 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dăruit o viaţă de 
progres şi de belşug neîntrerupt prin Cuvântul Tău, care 
produce în duhul meu înţelepciune şi mă ajută să reuşesc în 
tot ceea ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 40-42
Faptele Apostolilor 23:12-35

Faptele Apostolilor 20:32; Psalm 1:1-3

Dumnezeu nu vrea să te binecuvânteze într-un colţ 
neobservat, ci mai degrabă doreşte ca toată lumea să vadă 
ce a făcut El pentru tine. Domnul vrea să Se laude cu viaţa 
ta. Aşadar, trebuie să faci din meditarea asupra Cuvântului 
o prioritate; aceasta este reţeta pentru succes şi abundenţă 
fără limite pe care ne-a dat-o.

Isaia 35
Galateni 4:12-20
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Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci pentru 
a fi plin de Duhul lui Dumnezeu şi pentru a te bucura 

de beneficiile acestui lucru. Apostolul Pavel, în versetul 
nostru de deschidere, enumeră patru puncte vitale în acest 
sens. Primul, spune, „vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti.” În originalul grecesc, 
termenul tradus în româneşte prin pronumele personal 
„voi” are şi conotaţie reflexivă, adică mai înseamnă şi „cu voi 
înşivă,” „în sinea voastră.” Aceasta înseamnă să vorbesc atât 
cu alţii cât şi cu mine însumi folosind Psalmi, cântări de laudă 
şi cântări duhovniceşti. De exemplu, îţi spui: „…Domnul este 
tăria vieţii mele, de cine să mă tem? El m-a întărit şi m-a făcut 
un succes. Da! Umblu în lumina lui Dumnezeu şi prin urmare 
sunt  lumina Lui pentru cei din jur.”

Următorul lucru este: „…cântaţi şi aduceţi-I din toată 
inima laudă Domnului…” Aici este vorba despre a cânta în 
duhul; a aduce o laudă duhovnicească în inima ta pentru 
Domnul. Nu trebuie să fie neapărat melodioasă şi pentru 
ceilalţi; continuă să-I cânţi Domnului în alte limbi şi când eşti 
singur. Cel mai important este faptul că duhul tău este activat, 
iar tu eşti binecuvântat pe măsură ce faci acest lucru.

Apoi spune: „…Mulţumiţi-I totdeauna lui Dumnezeu 
Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru 
Isus Cristos…” Înseamnă că trebuie să Îi mulţumeşti Domnului 

Cum să rămâi 
umplut cu Duhul

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi 
şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi-I 
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în 
Numele Domnului nostru Isus Cristos. Supuneţi-vă unii 

altora în frica lui Cristos (Efeseni 5:18-21).

Luni, 16 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată ceresc, înalţ măreţia Ta; Te laud 
pentru omniscienţa şi splendoarea Ta. Te ador pentru ceea 
ce eşti. A Ta să fie slava şi stăpânirea în veci, în Numele lui 
Isus. Amin.

Psalm 1-6
Faptele Apostolilor 24:1-27

Faptele Apostolilor 4:31; 13:50-52

pentru tot ce a făcut. Mărturiseşte lucruri frumoase despre 
El şi declară lucrările Sale minunate din viaţa ta. Rosteşte: 
„Tată, în Numele lui Isus, binecuvântez Numele Tău sfânt; Îţi 
mulţumesc pentru bunătatea, dragostea, harul şi mila Ta! Îţi 
mulţumesc că mă promovezi în viaţă şi că îmi dai tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos Isus.” 
În loc să te plângi înaintea lui Dumnezeu de slujbă, de familie 
sau de finanţele tale, învaţă să Îi mulţumeşti în acest fel.

Atunci când viaţa ta este plină de laudă şi de mulţumire, 
vei merge din biruinţă în biruinţă. Experimentând atâta 
promovare însă, pericolul este că uşor poţi deveni înfumurat; 
aşa că repede, Pavel adaugă: „Supuneţi-vă unii altora în frica 
lui Cristos.” Acesta este următorul punct: supunerea. Deşi 
eşti atât de binecuvântat, eşti smerit; eşti supus autorităţii şi 
Domniei Cuvântului.

Practică aceşti paşi în mod deliberat şi consecvent, ca 
să fii plin de Duhul Sfânt în fiecare zi şi atunci viaţa ta va fi un 
flux neîntrerupt de supranatural.

Isaia 36
Galateni 4:21-31
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Mulţi nu înţeleg diferenţa dintre neprihănire şi 
trăirea curată, neprihănită. Fiind născut din 

nou, Dumnezeu te-a făcut neprihănit şi acesta este singurul 
motiv pentru care El Se aşteaptă să duci o viaţă neprihănită. 
Nu S-ar aştepta ca cineva care nu este neprihănit să trăiască 
în curăţie. Religia învaţă uneori chiar opusul: „dacă trăieşti 
curat, atunci Dumnezeu te va face neprihănit.” Nu aceasta 
ne învaţă Cuvântul. Alţii spun: „Dacă trăieşti drept, integru, 
atunci Dumnezeu te va accepta”; Şi acest lucru este în 
neconcordanţă cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Neprihănirea este cea care generează o viaţă dreaptă, 
neprihănită. Omul nu poate trăi curat decât atunci când este 
neprihănit. Un câine latră pentru că aceasta face parte din 
natura lui. O pisică nu poate lătra, pentru că nu este câine. În 
aceeaşi ordine de idei, după naşterea din nou, neprihănirea 
nu este ceva ce mai cauţi sau încerci să obţii, ci este ceva ce 
pui în aplicare. Este natura cu care ai fost născut în Cristos, 
care îţi dă acum abilitatea de a trăi curat, în neprihănire, spre 
slava lui Dumnezeu.

În baza morţii, îngropării şi învierii lui Isus Cristos ai 
fost făcut neprihănit. 2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a 
cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 
să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”  Ai fost declarat 
neprihănit prin credinţă: „Deci fiindcă suntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Cristos”  (Romani 5:1). Aceasta este 
Evanghelia: orice păcătos poate deveni neprihănit având 
credinţă în ceea ce a făcut Isus Cristos pentru noi pe cruce.

Trebuie să fii 
neprihănit ca să 

trăieşti curat!

…Cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, 
harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel 

Unul singur, care este Isus Cristos (Romani 5:17).

Marți, 17 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dăruit neprihănirea 
Ta. Domnesc şi astăzi în viaţă pe măsură ce beneficiez de 
neprihănirea mea în Tine, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmi 7-10
Faptele Apostolilor 25:1-12

Romani 5:18-19

Isaia 37
Galateni 5:1-12
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Nici un creştin nu ar trebui să se teamă de „blestemul 
generaţional.” Cristos S-a făcut blestem pentru 

noi, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste 
Neamuri (Galateni 3:13-14). Noi mai degrabă ar trebui să fim 
mulţumitori pentru „binecuvântarea generaţională.” Această 
binecuvântare a trecut de la Avraam la Isaac, la Iacov şi apoi 
la noi, noua creaţie în Cristos; noi suntem sămânţa spirituală 
a lui Avraam.

Dacă eşti născut din nou, eşti moştenitor al 
binecuvântării avraamice pentru că promisiunea a fost făcută 
pentru el şi pentru urmaşii lui: „Acum, făgăduinţele au fost 
făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” 
(ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba 
numai de una: „şi seminţei tale”, adică Cristos” (Galateni 
3:16). În Galateni 3:29, citim: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Aşadar, eşti binecuvântatul lui Dumnezeu şi orice este născut 
din Dumnezeu nu poate fi blestemat, ci binecuvântat!

2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi.” Fiind născut din nou, eşti o 
rasă nou-nouţă; te-ai născut binecuvântat şi fără „cazier.” 
Înnoieşte-ţi mintea cu acest adevăr (Romani 12:2) şi nu te 
mai pleca sub nici un jug din care ai fost eliberat (Galateni 
5:1). Ai o nouă genealogie prin Cristos Isus – genealogia 
binecuvântaţilor! Aceasta este opera Domnului, El te-a 
chemat şi te-a ales pentru o viaţă binecuvântată. El nu va face 
acest lucru, ci a făcut-o deja: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, 

Binecuvântarea  
generaţională

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; 
dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost 

chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea (1 Petru 3:9).

Miercuri, 18 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântat fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care m-a născut la o speranţă vie prin învierea 
lui Isus Cristos din morţi, conducându-mă în viaţa de 
binecuvântări nesfârşite. Aleluia!

Psalmi 11-16
Faptele Apostolilor 25:13-26:1

Efeseni 1:3; Geneza 12:3

Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat 
cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, 
în Cristos”  (Efeseni 1:3). 

Ai fost strămutat din împărăţia întunericului în 
împărăţia Fiului lui Dumnezeu (Coloseni 1:13); o Împărăţie 
de binecuvântări nelimitate. Moştenirea ta în Cristos este 
o nesfârşită viaţă din belşug. Refuză să permiţi lipsei de 
cunoştinţă să te priveze de o viaţă strălucitoare şi eficientă.

Isaia 38
Galateni 5:13-19
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În cele mai multe cazuri, oamenii nu au îndoieli cu 
privire la eficienţa puterii Duhului lui Dumnezeu; dar 

sunt nesiguri când vine vorba de activarea acestei puteri şi 
de a beneficia de ea în viaţa personală. Este foarte simplu 
să activezi această putere. Primul lucru pe care trebuie să-l 
faci e să recunoşti că Duhul Sfânt, care este sursa puterii lui 
Dumnezeu, locuieşte în tine (Fapte 1:8). El este Cel care îţi dă 
capacitatea de a realiza supranaturalul. Prin urmare, trebuie 
să recunoşti în tine prezenţa Sa divină.

În al doilea rând, trebuie să înveţi să faci orice îţi spune 
Duhul Sfânt să faci. De obicei, El îţi vorbeşte prin Cuvânt. 
De asemenea îţi poate transmite cuvinte specifice în duhul 
tău. Însă indiferent cum alege să comunice cu tine, trebuie 
să acţionezi cu credinţă pe baza Cuvântului Său. Acesta este 
secretul. Atunci când faci ceea ce îţi spune, El va confirma 
acest lucru cu puterea Sa şi, cu siguranţă acest lucru va 
produce rezultate divine.

Amintiţi-vă momentul în care Isus a transformat apa 
în vin la nunta din Cana Galileii. Înainte de a se întâmpla 
acest miracol, Maria, mama lui Isus, le-a dat slujitorilor un 
sfat înţelept: să facă orice le va spune Isus (Ioan 2:5). Apoi 
Domnul le-a spus să umple vasele cu apă. Când au terminat 
de făcut întocmai, El le-a spus să scoată din vase şi să-i ducă 
nunului. Când acesta a gustat vinul, l-a întrebat pe mire de ce a 
păstrat vinul cel bun pentru sfârşit. Se întâmplase un miracol! 
Când mai exact s-a transformat apa în vin? S-a întâmplat în 
momentul în care slujitorii au acţionat la cuvântul lui Isus 
(Ioan 2:1-10)

Cum să activezi 
puterea Duhului

…Mama Lui (Isus) le-a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va 
zice” (Ioan 2:5).

Joi, 19 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
şi pentru abilitatea sa de a-mi înnoi mintea şi de a mă 
transforma din slavă în slavă. Astăzi obţin miracolul meu 
şi domnesc peste orice circumstanţe, pe măsură ce activez 
puterea Duhului acţionând pe baza Cuvântului.

Psalmi 17-18
Faptele Apostolilor 26:2-18

Matei 7:24-25; Iacov 2:20-22

Pe măsură ce studiezi lucrarea Domnului Isus, vei 
observa că întotdeauna s-a întâmplat o minune în momentul 
în care cineva a acţionat pe baza Cuvântului Său. Aşadar, 
cheia pentru activarea Duhul lui Dumnezeu în circumstanţele 
tale este să acţionezi pe baza Cuvântului. Atunci când decizi 
să păşeşti în lumina Cuvântului scris sau rostit, puterea Sa 
divină vine peste tine şi te abilitează să obţii rezultatul dorit.

Isaia 39
Galateni 5:20-26
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Dumnezeu te-a cunoscut înainte de a te naşte; te-
ai oprit vreodată să te gândeşti la acest lucru? 

Aceasta demonstrează că eşti special pentru El. Te-a cunoscut 
şi te-a hotărât mai dinainte la o viaţă glorioasă cu mult înainte 
să te naşti. 

Expresia „cunoscut mai dinainte” folosită în versetul 
nostru din deschidere înseamnă mult mai mult decât a 
cunoaşte pe cineva mai demult. Înseamnă şi să fii interesat 
în mod special de cineva. Dumnezeu este interesat în mod 
special de tine datorită lui Isus Cristos. El ţi-a proiectat viaţa 
mai dinainte. El ţi-a pregătit căi şi fapte bune în care să umbli 
(Efeseni 2:10) şi să fii transformat după chipul şi asemănarea 
fiului Său, Isus (Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18).

Observaţi din nou tema versetului nostru, de data 
aceasta din Versiunea Amplificată: „Căci pe aceia pe care 
i-a cunoscut mai dinainte [de care a fost conştient şi pe 
care i-a iubit mai dinainte], i-a şi hotărât mai dinainte [i-a 
predestinat] să fie asemenea chipului Fiului Său [să aibă în 
ei chipul Său]…” Un adevăr binecuvântat! Nu mai trebuie 
decât să alegi această viaţă glorioasă la care te-a destinat 
Dumnezeu. Este asemănător cu ceea ce a spus Domnul în 
Ieremia 1:5: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele 
mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din 
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem prooroc 
al neamurilor.” Adesea am încercat să îmi imaginez la ce s-a 
gândit Ieremia atunci când Domnul i-a spus aceste cuvinte.

Dumnezeu este 
interesat de tine 
într-un mod special

Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, 
pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi 

(Romani 8:29).

Vineri, 20 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, ce onoare este să ştiu că Îţi găseşti plăcerea 
în mine în mod special! Sunt propulsat de înţelepciunea Ta 
să umblu în căile victoriei, bucuriei, belşugului şi păcii pe 
care le-ai pregătit pentru mine şi astăzi, în Numele lui Isus. 
Amin

Psalm 19-20
Faptele Apostolilor 26:19-32

Efeseni 1:11; Proverbe 4:18

Acest fapt nu se rezumă numai la Ieremia, se referă 
şi la tine. Dumnezeu de asemenea te-a cunoscut şi pe tine 
mai dinainte să te fi născut. Nu ai venit în această lume din 
întâmplare; El ştia că vei veni, aşadar nu eşti un accident. El 
S-a gândit să-ţi pregătească un viitor şi o nădejde (Ieremia 
29:11). Nu bombăni, nu te plânge şi nu te îngrijora în legătură 
cu greşelile trecutului. Ar trebui să declari mereu: „Viaţa mea 
este spre slava lui Dumnezeu; aleg să umblu pe căile pregătite 
de Domnul pentru a-mi împlini destinul.” Indiferent de ce 
se întâmplă, redresează-te, ridică-ţi capul şi umblă pe căile 
rânduite de Dumnezeu pentru viaţa din belşug la care te-a 
chemat.

Isaia 40
Galateni 6:1-9
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Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine” (Ioan 10:27). 

Aceasta înseamnă că, dacă Îi aparţii lui Cristos, trebuie să te 
familiarizezi cu Cuvântul Său, pentru că aşa Îi recunoşti vocea. 
Prin meditaţie consecventă asupra Cuvântului Său, vocea Lui 
devine mai clară, iar binecuvântările Sale se manifestă în tot 
ceea ce faci. Iosua 1:8 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.”

Pentru a experimenta adevăratul succes şi pentru a 
trăi o viaţă excelentă, trebuie să cunoşti Cuvântul. Dacă vei 
continua să auzi şi să primeşti Cuvântul, aceasta va ieşi la 
suprafaţă ori de câte ori vei vorbi, pentru că din prisosul inimii 
vorbeşte gura (Matei 12:34). Cuvintele tale vor încuraja şi nu 
vor descuraja; şi aceasta pentru că ajungi să te familiarizezi cu 
vocea Tatălui Ceresc şi înveţi să comunici la nivelul Său. Dacă 
îţi vei umple mereu visteria inimii cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
vei rosti mereu cuvinte potrivite, pline de har pentru cei din 
jur. 

Decide să iubeşti şi să nu urăşti; să construieşti şi să 
nu distrugi; să ridici şi să nu dărâmi; să binecuvântezi şi să nu 
critici.

Familiarizează-te 
cu vocea Sa!

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu 
şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine 

(Apocalipsa 3:20).

Sâmbătă, 21 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat să mă 
acordez pe lungimea de undă a vocii Tale, ascultând 
Cuvântul Tău, care mă transformă în acelaşi chip cu al Tău. 
Mă predau cu totul Cuvântului Tău, ca să mă instruiască şi 
să mă călăuzească, pe măsură ce împlinesc ceea ce spune, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmi 21-22
Faptele Apostolilor 27:1-26

Coloseni 3:16; Proverbe 4:20-22; Isaia 55:10-11

Isaia 41
Galateni 6:10-18



Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu 
Pastorul Chris în Canada

Studenţii Şcolii de Vindecare din diferite părţi ale 
lumii vor sosi în August în Ontario, Canada pentru a 
participa la Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu 
Pastorul Chris. 

Se anunţă o avalanşă de miracole pe măsură ce 
studenţii îşi vor înflăcăra credinţa prin Cuvântul lui 
Dumnezeu timp de 3 săptămâni înainte de a-l întâlni 
pe omul lui Dumnezeu şi de a-şi primi miracolul. 

La sesiunea de vară este important de reţinut faptul că 
sesiunile încep în fiecare zi la ora 9 şi durează până la 
orele 15. Studenţii sunt aşteptaţi să participe la toate 
sesiunile pe parcursul Şcolii de Vindecare. 

Pentru mai multe informaţii sunaţi la: + 1 4167465080; 
+1647-341-9091; +4116-746-5080

Sau vizitaţi: www.enterthehealingschool.org 



NOTE
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În versetul din deschidere, cuvântul „fii” provine din 
traducerea termenului grecesc „uios” şi se referă la 

fiii deja maturi ai lui Dumnezeu, fiii adoptaţi. Să vă explic ceva 
despre doctrina înfierii, pe care o găsim în Noul Testament. 
Mulţi presupun că se referă la adoptarea copilului altuia în 
familia ta, cu toate drepturile şi documentele legale implicate.

Nu la aceasta se referea Pavel când vorbea despre 
adopţie. El se referea la situaţia din vremurile sale, când un 
rege avea mai mulţi fii şi îşi alegea, dintre aceştia, moştenitorul. 
Apoi, regele îşi încredinţa fiul ales guvernatorilor, învăţătorilor 
sau instructorilor, ca să-l antreneze, să-l maturizeze şi să-l 
facă apt pentru domnie.

După ce procesul de pregătire se încheia, tânărul 
era dus înapoi la rege, în calitate de „fiu adoptat.” Aceasta 
însemna că este matur şi gata să preia funcţia. Deşi el era 
fiul regelui şi înainte, a fost necesară instruirea sa, ca să 
ajungă de la stadiul de „teknon” (fiu  biologic), la statutul de 
„uios” (fiu matur). Aşa că, atunci când apostolul Pavel a scris 
în Romani 8:14: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu,” el se referea la „uios” 
ai lui Dumnezeu, fiii adoptaţi. Ei sunt cei conduşi de Duhul lui 
Dumnezeu. 

Nu toţi cei născuţi din nou înţeleg călăuzirea Duhului. 
Mulţi mai au încă de învăţat lucrurile lui Dumnezeu. Aşa 
că ei trebuie crescuţi. De aceea, Dumnezeu: „i-a dat pe 
unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe 
alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în 
vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, 
până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei 

Fiii adoptaţi

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt 
fii ai lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Duminică, 22 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă instruieşti, 
mă călăuzeşti, mă antrenezi şi mă pregăteşti pentru a deveni 
un administrator al puterilor veacului viitor şi pentru o viaţă 
de biruinţă şi stăpânire asupra elementelor acestei lumi, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmi 23-25
Faptele Apostolilor 27:27-44

Romani 8:19; Galateni 4:6-7; Galateni 4:1-2

Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea 
staturii plinătăţii lui Cristos” (Efeseni 4:11-13). El vrea ca toţi 
să ajungem la desăvârşire, la maturitate în lucrurile Duhului 
şi să trăim în calitate de fii adoptaţi.

Isaia 42
Efeseni 1:1-14
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În 2 Timotei 3:16, Biblia spune: „Toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 

mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” 
Observaţi că nu spune: „toată Scriptura ne este dată numai 
pentru a ne da învăţătură, mustrare, corecţie şi instrucţiuni în 
neprihănire.” Ci, mai degrabă, spune că este de folos pentru 
aceste lucruri. Aşadar, de ce ne-a trimis Dumnezeu Cuvântul 
Său? Care este planul Lui pentru care ne învaţă Cuvântul Său? 
Vă voi spune.

În primul rând, să ne gândim la un aspect. Dacă ai 
plantat seminţe de porumb, ai plantat ca să obţii porumb. 
Acelaşi lucru se aplică şi în cazul seminţelor de portocale sau 
de mango. Aceasta înseamnă că acel lucru pe care vrei să-l 
obţii se vede după seminţele pe care le plantezi. Acest lucru 
ne spune ceva; înseamnă că motivul pentru care Dumnezeu 
ne dă Cuvântul Lui este acela că El vrea ca noi să ne identificăm 
cu acesta.

Să analizăm puţin acest lucru. Isus, spune Biblia, este 
Cuvântul întrupat (Ioan 1:14). În Ioan 12:24, Isus S-a referit 
la Sine ca fiind Sămânţa, sau grăuntele de grâu. El a spus: 
„Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu 
care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă 
moare, aduce mult rod.” Aceasta înseamnă că vei culege 
ceea ce vei semăna. Dar culegi un întreg seceriş. Dumnezeu 
L-a dat pe Isus, Cuvântul, ca să moară şi să aducă un seceriş; 
un seceriş a ceea ce El a dat. Din moment ce El a dat Cuvântul, 
va trebui să obţină Cuvântul.

Copilul 
Cuvântului

El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul 
adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui 

(Iacov 1:18).

Luni, 23 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt născut din Cuvântul şi din Duhul lui Dumnezeu; 
aşadar, viaţa mea este o viaţă a Cuvântului. Cuvântul 
produce în mine rezultate măreţe şi astăzi, în Numele lui 
Isus.

Psalmul 26-29
Faptele Apostolilor 28:1-16

Evrei 2:1; Proverbe 4:20-21

 Pe de altă parte, Biblia spune, în 1 Petru 1:23: „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.” Câinii 
dau naştere la câini. Pisicile dau naştere la pisici. Oamenii 
dau naştere la oameni. În mod similar, dacă eşti născut din 
Dumnezeu, eşti copilul Său şi ai natura Lui dumnezeiască (2 
Petru 1:4). Acesta este motivul pentru care Isus a zis în Ioan 
10:34: „Nu este scris în Legea voastră: „Eu am zis: sunteţi 
dumnezei”? Următorul verset spune că El i-a numit dumnezei 
pe aceia cărora le-a fost dat Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 
10:35). 

 Noi suntem copii ai Cuvântului. Meditează la acest 
adevăr care te va zidi, te va inspira şi te va energiza să trăieşti 
zilnic biruinţa vieţii veşnice. 

Isaia 43
Efeseni 1:15-23
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Apostolul Ioan a avut o revelaţie unică în ceea 
ce priveşte viaţa veşnică şi a oferit învăţături 

elaborate despre calitatea acestei vieţi extraordinare pe care 
o avem în Cristos noi cei credincioşi. În 1 Ioan 5:11-12, el 
a spus: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat 
viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are 
pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 
viaţa.” Cât de profund! Apoi, în Fapte 5:20, citim ceva uimitor 
în traducerea Message, despre această viaţă: „Spune-le 
oamenilor tot ce este de spus despre această Viaţă.”

Dumnezeu vrea ca noi să le spunem oamenilor despre 
această viaţă, pentru că aceasta este adevărata viaţă bună la 
care aspirăm cu toţii. Dumnezeu a pus la dispoziţia omului 
această viaţă nepieritoare, prin Cristos Isus, spunând că 
oricine va crede în El va avea viaţa veşnică în duhul său (Ioan 
3:16). Este o viaţă a puterii, a neprihănirii, a păcii şi a bucuriei 
în Duhul Sfânt.

Dumnezeu vrea să le spui celor care nu sunt în Cristos 
că este o viaţă mai bună decât aceea pe care o ştiu şi pe care 
o au; viaţa bună în Cristos Isus. El vrea ca tu să fii un canal al 
acelei vieţi, în faţa celor pe care îi întâlneşti zilnic şi să le arăţi 
slava imensă a bogăţiilor Împărăţiei Sale.

Viaţa bună!

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să 
credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, 
crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui (Ioan 20:31).

Marți, 24 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Tată, Îţi mulţumesc pentru asigurarea pe care o am în 
Cuvântul Tău asupra vieţii glorioase de neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt. Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
care mi-a fost dată, ca să arăt zilnic slava imensă a Împărăţiei 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmi 30-31
Faptele Apostolilor 28:17-31

Ioan 5:24; 1 Ioan 5:20

Isaia 44
Efeseni 2:1-10
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În aceste zile din urmă, doar prin descoperirea 
dragostei lui Cristos vom fi gata pentru venirea 

Domnului. Aceasta ne pregăteşte pentru răpirea Bisericii şi 
ne va duce la cel mai înalt nivel al ungerii Lui. Aşadar, cu cât 
descoperi aceasta mai devreme, cu atât mai bine. Nu poţi 
umbla altfel decât în dragoste, dacă vrei cu adevărat să fii un 
ucenic al Domnului.

Sunt prea mulţi creştini, unii chiar lucrători, care nu 
ştiu cum este să umbli în dragoste. Este uimitor cum oamenii 
îşi desfăşoară lucrarea în Cristos fără să umble în dragoste. Un 
mod sigur de a-ţi măsura umblarea în dragoste este limbajul 
tău. Apostolul Iacov a explicat aceasta profund: „Dacă nu 
greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate 
să-şi ţină în frâu tot trupul” (Iacov 3:2). El ne înştiinţează că 
modul de a recunoaşte maturitatea spirituală a unui om este 
prin cuvintele sale. 

Declaraţiile tale te localizează. Ele dezvăluie cine eşti 
tu cu adevărat. Nu contează ce gândesc alţii despre tine sau 
chiar ceea ce crezi tu despre tine, ci relevant este vocabularul 
tău zilnic. Indiferent cui te adresezi: lui Dumnezeu, oamenilor, 
ţie însuţi, circumstanţelor sau naturii, conţinutul cuvintelor 
tale îţi măsoară adevărata spiritualitate.

Dacă te trezeşti spunând ce nu trebuie, retractează 
imediat. Învaţă să-ţi stăpâneşti limba. Refuză să rosteşti 
cuvinte pline de otravă sau veninoase care îi defăimează pe 
ceilalţi. Comunicarea ta să fie plină de har. Sfinţeşte-ţi limba. 
Când limba ta a fost sfinţită, înseamnă că a fost dedicată lui 

Umblarea în 
dragoste

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii 

(Ioan 13:34).

Miercuri, 25 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, care 
a fost revărsată în inima mea prin Duhul Sfânt. Şi astăzi îmi 
voi exprima dragostea în cuvinte şi în fapte, arătând astfel 
frumuseţea şi harul caracterului şi naturii Tale în mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 32-34
Romani 1:1-17

Iacov 3:1-2; Romani 5:5; 2 Corinteni 5:14

Dumnezeu şi El a devenit Domn peste ea. Aceasta înseamnă 
că limba ta va emana numai dragoste şi va spune doar acele 
lucruri pe care Isus le permite.

Isaia 45
Efeseni 2:11-22
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Dumnezeu nu este tulburat atunci când te confrunţi 
cu situaţii neplăcute. De fapt, El Se bucură să vadă 

că treci prin aceste provocări, văzând deja finalul în care vei 
ieşi biruitor. El ştie că tu poţi schimba orice situaţie, deoarece 
ţi-a transmis puterea divină dunamis de a face schimbări în 
momentul când L-ai primit pe Duhul Sfânt în viaţa ta. 

Este ca în cazul unei mame, care se uită cum copilul 
ei încearcă să facă primii paşi, fără să-l susţină. Chiar dacă 
acel copil cade de câteva ori, mama lui nu se agită. Ci mai 
degrabă ea îl încurajează şi îl acoperă cu dragoste. În acelaşi 
fel veghează Domnul asupra noastră, ca să vadă cum biruim 
orice circumstanţe. El aşteaptă cu răbdare, ştiind că tu ai tot 
ce-ţi trebuie ca să învingi.

Poate că ai făcut teste şi medicii ţi-au spus că eşti 
stearpă, sau poate că ai fost diagnosticat cu vreo boală 
incurabilă. Poate că a trecut mult timp de la absolvirea 
facultăţii şi încă nu ai nici un serviciu şi nici o perspectivă 
de afacere. Dumnezeu aşteaptă să vadă cum produci tu o 
schimbare chiar acum. Ştie că poţi. El are încredere în tine, 
pentru că ţi-a dat tot ce-ţi trebuie – puterea dinamică, 
făcătoare de minuni. Aşa că pune-o la lucru. Rămâi ferm pe 
poziţie şi declară plin de credinţă ce doreşti să se schimbe 
conform Cuvântului lui Dumnezeu şi apoi priveşte minunea 
cum se desfăşoară sub ochii tăi.

„Dumnezeu, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” 
(Efeseni 3:20). Aceasta înseamnă că tot ceea ce Dumnezeu va 
face în viaţa ta este prin puterea Sa care este în tine. 

Fă o schimbare 
chiar acum… 

pentru că poţi!

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

Joi, 26 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai înzestrat cu 
putere să trasez cursul vieţii mele în direcţia voii Tale. Declar 
că aduc în jurul meu belşug, succes şi excelenţă, în Numele 
lui Isus. Puterea Ta divină lucrează în mine şi sunt mai mult 
decât biruitor în toate situaţiile. Amin. 

Psalmi 35-37
Romani 1:18-32

Marcu 11:23; Iacov 5:16 

 Recunoaşte că ai ajuns într-un loc al schimbării şi 
Dumnezeu nu mai vrea ca tu să strigi la El după ajutor. El vrea 
să te vadă trăind triumfător, deasupra oricărei crize. Aceasta 
îţi câştigă promovarea la un nou nivel spiritual, deoarece Tatăl 
Îşi onorează copiii pentru triumful credinţei lor. Promovările 
tale spirituale sunt bazate pe aceste cuceriri.

Isaia 46
Efeseni 3:1-12
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Favoarea este un gest prietenesc arătat faţă 
de cineva, în special din partea unui superior. 

Înseamnă bunătate plină de har. Un privilegiu special care ţi 
se oferă, deşi nu meritai. Este de asemenea, un avantaj. În 
calitate de copil al lui Dumnezeu, eşti favorizat în mod divin. 
Dumnezeu te-a învăluit cu har divin, ca şi cu un scut: „Căci Tu 
îl binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu 
bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut” (Psalmul 5:12).

Dumnezeu are o dragoste profundă faţă de tine şi 
momentul de a-ţi arăta favoarea Sa este acum. Harul Lui 
de peste viaţa ta te-a calificat să experimentezi beneficiile 
mari şi glorioase ale Împărăţiei. Fiind copilul favorizat al 
unui Dumnezeu iubitor, tu nu poţi fi niciodată dezavantajat,  
pentru că toate lucrurile vor lucra împreună spre binele 
tău (Romani 8:28), indiferent de circumstanţele în care 
te găseşti. Eşti îmbrăcat cu har divin oriunde mergi. Să nu 
crezi că un lucru este prea bun ca să-ţi fie destinat. Dacă 
un lucru este la superlativ, atunci îţi aparţine, pentru că 
tu eşti ce are Dumnezeu mai bun. Tu nu eşti obişnuit; eşti 
deosebit. Conştientizează realitatea că uşile binecuvântărilor 
şi oportunităţilor care nu pot fi explicate omeneşte vor fi 
deschise pentru tine de către Duhul lui Dumnezeu. Declară 
mereu că eşti ajutat de Domnul, pentru că tu eşti cea mai 
favorizată şi mai preţioasă posesiune a Lui.

Eşti favorizat în 
mod divin!

Tu Te vei scula şi vei avea milă de Sion; căci este vremea 
să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el 

(Psalmul 102:13).

Vineri, 27 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Viaţa mea este spre slava lui Dumnezeu. Acesta 
este timpul hotărât pentru un har fără precedent şi pentru 
binecuvântări felurite în fiecare domeniu al vieţii mele. 
Declar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu, 
pentru că Îl iubesc pe Domnul şi am fost chemat după planul 
Său. Mi-a fost dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia şi mă bucur 
de viaţă din plin, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 38-41
Romani 2

1 Petru 2:9; Luca 2:52

Isaia 47
Efeseni 3:13-21
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Sunt oameni care nu văd aproape nimic bun în alţii. 
Chiar atunci când alţii fac remarci bune despre 

cineva, ei vor insera ceva negativ în aceasta. De exemplu, 
dacă cineva îi face un compliment unei colege despre felul în 
care s-a îmbrăcat cu o anumită ocazie, altcineva cu gândirea 
negativă probabil va zice: „Da, e îmbrăcată frumos, dar e 
puţin cam plinuţă.” Ei se concentrează mai mult pe defectele 
altora, decât să facă un compliment la momentul potrivit. Ce 
mod greşit de a trăi!

În majoritatea cazurilor, asemenea comportamente 
sunt semne ale frustrărilor. Cei ce reacţionează aşa nu-şi 
dau seama că atitudinea negativă îi afundă şi mai mult în 
nefericire. Oamenii frustraţi nu pot vedea binele din ceilalţi, 
în special din cauza faptului că nu pot vedea binele din ei 
înşişi. Şi astfel, îi critică pe alţii. Totuşi, versetul din deschidere 
ne îndeamnă să rămânem asupra lucrurilor bune din alţii. 
Acest lucru este important, pentru că aprecierea binelui din 
alţii nu urmăreşte doar să-i facă pe ei fericiţi. Ci mai degrabă 
este vorba de a-ţi forma un caracter puternic şi pozitiv, pe 
măsură ce laşi să se manifeste în afară lucrurile bune din tine. 
Este vorba despre a deveni persoana bucuroasă şi prosperă 
care te-a menit Dumnezeu să fii.

Străduieşte-te mereu să-i apreciezi pe ceilalţi pentru 
ceea ce sunt ei, pentru că aşa se cuvine. Chiar şi atunci când 
observi ceva în neregulă, arătă-le greşeala în mod sincer şi 

Caută ce este 
bun în alţii!

Gândiţi-vă la ce este adevărat şi bun şi corect. Gândiţi-
vă la lucrurile care sunt pure şi pline de dragoste şi 

rămâneţi asupra lucrurilor bune din alţii. Gândiţi-vă la 
lucrurile pentru care Îl puteţi lăuda pe Domnul şi pentru 

care să vă bucuraţi (Filipeni 4:8, TLB). 

Sâmbătă, 28 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că şi astăzi mi-
ai luminat ochii inimii prin Cuvântul Tău. Sunt inspirat să 
apreciez lucrurile bune din oameni şi să-i încurajez dintr-o 
inimă sinceră. Eu Îl reprezint pe Cristos în sfera mea de 
influenţă şi aleg astăzi să preţuiesc valoarea pe care Tu ai 
pus-o în alţii, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmi 42-44
Romani 3

Galateni 6:1

iubitor. Aceasta este o virtute pe care trebuie să o cultivi. Te 
va plasa la un alt nivel în umblarea ta de creştin.

Isaia 48
Efeseni 4:1-10



Cum să te rogi eficient, 
Volum 1 nu este doar o 
altă dizertaţie religioasă pe 
subiectul rugăciunii, ci mai 
degrabă o carte care caută 
să îndrepte mentalităţile 
greşite care obstrucţionează 
rugăciunea multor creştini 
din zilele noastre. 

Autor recunoscut, Pastor Dr. 
Chris Oyakilome, prezintă 
cartea descriind rugăciunea 
ca fiind în primul rând 
comunicarea noastră cu 
Domnul. Rugăciunea trebuie 
recunoscută drept o onoare 
divină; un privilegiu exclusiv 
pe care copiii lui Dumnezeu 
trebuie să îl savureze.

Cititorul învaţă, de 
asemenea, despre diferitele 
feluri de rugăciune întâlnite 
în Scriptură. Una din acestea 
este rugăciunea credinţei, 
atunci când o persoană 
formulează o cerinţă la 
adresa lui Dumnezeu sau 
vorbeşte circumstanţelor 

în care se află pentru a le 
conforma dorinţelor sale.

Pastorul Chris, extinde 
subiectul şi la alte tipuri de 
rugăciune, ca de exemplu 
rugăciunea de învoire, de 
cerere, de mijlocire, de 
închinare, laudă, mulţumire, 
cât şi rugăciunea profetică.

Cartea prezintă, de 
asemenea, diferenţa detaliată 
dintre rugăciunea în limba 
maternă şi rugăciunea în duh. 
Mesajul acestei cărţi îţi oferă 
o nouă inspiraţie în viaţa 
ta de rugăciune, ca un vânt 
proaspăt în aripi care te înalţă 
în zborul victoriei tale.

PENTRU A COMANDA:
UK: +44 (0) 1303 270970
CANADA: +1 647-341-9091
USA: 972-255-1787, 704-780-4970
AFRICA DE SUD: +27 11 3260971, 
+27 11 326 0972
NIGERIA: +234-8023324188, 
+234-8052464131, +234-1- 8925724 
Sau online @
www.christembassyonlinestore.org 
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Profetul Ioel a spus ce se va întâmpla în viaţa 
oamenilor lui Dumnezeu când vor primi Duhul 

Sfânt: „fiii şi fiicele voastre vor proroci” (Ioel 2:28). Observaţi 
că el nu a spus „vor tăcea,” ci „vor vorbi cuvinte de putere, 
vor proroci.” O dovadă că ai primit Duhul Sfânt este faptul că 
Evanghelia lui Isus Cristos a devenit cea mai mare pasiune a 
ta; o predici cu îndrăzneală, pentru că este ca un foc, în oasele 
tale. În Fapte 1:8, Biblia spune: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 
pământului.” O parte a lucrării Duhului Sfânt în viaţa ta este 
aceea de a te forma ca un lucrător bun al Evangheliei. După ce 
apostolul Petru a primit Duhul Sfânt, temerile lui au dispărut. 
Pescarul neînvăţat de altădată a început să spună şi să facă 
lucruri supranaturale, aşa încât, la predica sa, într-o singură 
zi, s-au întors la Domnul 3000 de suflete. 

Poate că ai avut parte de multe prigoniri şi împotriviri 
din pricina Evangheliei şi acum eşti aproape să renunţi. Nu 
descuraja şi nu tăcea! Atunci când Ieremia a predicat Cuvântul 
Domnului a fost aspru prigonit de către cei din jurul lui şi în 
final a fost întemniţat. În ciuda presiunilor şi ispitelor de a 
renunţa, el a declarat: „Dacă zic: «Nu voi mai pomeni de El şi 
nu voi mai vorbi în Numele Lui», iată că în inima mea este ca 
un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar 
nu pot” (Ieremia 20:9).

Nici toată descurajarea din lume nu ar trebui să te poată 
opri din a predica Evanghelia. Oriunde te-ai afla, deschide 

Să nu taci!

Care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui 
legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 

omoară, dar Duhul dă viaţa (2 Corinteni 3:6).

Duminică, 29 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
este ca un foc în oasele mele. Îl voi predica oriunde ajung. 
Cuvintele mele sunt unse ca să aducă viaţă pentru toţi cei 
care ascultă, spre slava şi lauda Tatălui, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Psalmi 45-48
Romani 4

1 Corinteni 9:16; 2 Timotei 4:2

gura şi declară Cuvântul Domnului plin de îndrăzneală. Spune-
le tuturor oamenilor că mântuirea a venit, că Dumnezeu nu e 
supărat pe ei şi că pot accepta chiar acum viaţa şi nemurirea 
prin Evanghelie. 

Isaia 49
Efeseni 4:11-16
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Ca să învingi în viaţă, trebuie mereu să răspunzi 
cu credinţă la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să 

înveţi să umbli în arena credinţei, unde singurul lucru care 
contează este ceea ce a spus Domnul.

Poate că ai dificultăţi în finanţele tale. Însă, în calitate 
de copil al lui Dumnezeu, ce vezi? Te vezi suferind sub criza 
economică, ca restul lumii, sau vezi adevărul care spune: 
„Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: Va fi 
înălţare; şi El îl va salva pe cel umil” (Iov 22:29, Versiunea 
Fidela). 

Caleb şi Iosua nu au negat faptul că erau uriaşi în ţara 
pe care Dumnezeu le-o promisese copiilor lui Israel, dar 
nu s-au lăsat influenţaţi decât de ceea ce spusese Domnul. 
Când li s-a cerut să descrie ţara, răspunsul lor a fost bazat pe 
credinţa în Cuvântul Domnului. În timp ce răspunsul lor era 
bazat pe Cuvânt, celelalte iscoade au oferit un răspuns lipsit 
de credinţă – un raport negativ.

Nu lăsa niciodată ca percepţiile tale fizice – ceea ce 
vezi, auzi şi simţi – să determine circumstanţele existenţei 
tale. Biblia spune: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele care nu se văd; căci lucrurile care 
se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt 
veşnice” (2 Corinteni 4:18). Privirea ta să fie concentrată 
asupra Cuvântului veşnic şi infailibil al lui Dumnezeu şi nu 
răspunde altfel decât prin credinţă.

Răspunde doar 
prin credinţă

Apoi i-am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, 
care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi 
faţă de ei parcă eram nişte lăcuste (Numeri 13:33).

Luni, 30 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Îmi focalizez mereu privirea asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Gândurile, cuvintele şi acţiunile mele sunt 
inspirate de credinţa în Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu şi 
de călăuzirea Duhului Său. Nu sunt mişcat de ceea ce văd, 
simt sau aud, ci eu răspund doar prin credinţa în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Psalmi 49-51
Romani 5:1-11

Romani 10:17; 2 Corinteni 4:13; Evrei 11:1-2

Isaia 50
Efeseni 4:17-24
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O doamnă povestea cum îşi dusese fiica prin multe 
locuri pentru rugăciune, fără ca starea sănătăţii 

ei să se amelioreze. Aceasta este o greşeală pe care creştinii 
o fac din neştiinţă. Ei cred că minunea sau vindecarea se va 
produce ca urmare a lungimii sau mulţimii rugăciunilor. Nu, 
nu vei fi vindecat de către rugăciuni, pentru că puterea de a 
vindeca nu stă în rugăciuni, ci în Cuvântul lui Dumnezeu, iar 
credinţa ta în Cuvânt aduce vindecare. 

Fiind creştini, noi ne rugăm deoarece Cuvântul ne 
îndeamnă la acest lucru şi ne spune şi cum să facem aceasta, 
dar puterea care lucrează pentru noi nu rezidă în rugăciune, 
ci în Dumnezeu, căruia noi ne rugăm. Este important să înveţi 
cum să stai neclintit în credinţă pe temelia Cuvântului lui 
Dumnezeu ca să poţi acţiona pe baza lui şi când eşti singur. 
Pentru a produce o schimbare în orice situaţie negativă, 
trebuie să fii sigur de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
cu privire la acel lucru şi să ceri o schimbare, bazându-te pe 
el. Nu este vorba despre rugăciune, ci despre credinţa de a 
primi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine.

Isus a spus: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea 
credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce i s-a 
făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă i-aţi zice muntelui 
acestuia: «Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare», se va face” 
(Matei 21:21). El a mai spus: „De aceea vă spun că orice lucru 

Credinţă în 
Cuvânt

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în 
Dumnezeu! 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. De aceea vă spun că 

orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 
primit, şi-l veţi avea (Marcu 11:22-24).

Marți, 31 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelegerea pe care 
am primit-o din Cuvântul Tău astăzi. Declar că, pe măsură ce 
trăiesc şi umblu în lumina Cuvântului Tău, boala, afecţiunile 
şi infirmităţile nu au ce căuta în trupul meu. Sănătatea 
divină este moştenirea în care trăiesc astăzi şi mereu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Psalmi 52-55
Romani 5:12-21

Luca 17:6; Iacov 5:15; 1 Ioan 5:4

veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l 
veţi avea” (Marcu 11:24). Aşa că, atunci când te rogi pentru 
vindecare în trupul tău, crede că primeşti acea vindecare şi 
apoi mărturiseşte că eşti vindecat. Mărturisirea ta n-ar trebui 
să fie bazată pe faptul că mai simţi sau nu durerea în trupul 
tău, ci pe Cuvânt.

Isaia 51
Efeseni 4:25-32



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 Realitâților – Cuvântul Lui Dumnezeu pentru mine în 

fiecare zi!”

„Îmi place devoţionalul Rapsodia Realităţilor, deoarece acesta este 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în fiecare zi! Îmi arată faptul că sunt 
întotdeauna în atenţia lui Dumnezeu. Permanent vine în întâmpinarea 
nevoilor mele. Îmi oferă cuvintele rhema de care am nevoie pentru 
a face faţă oricărei provocări şi îmi aduce victorie întotdeauna! Îţi 
mulţumesc, Pastore Chris! Eşti omul lui Dumnezeu trimis aceste 
generaţii şi sunt mândru să mă pot identifica cu tine şi cu lucrarea ta. 
Dumnezeu să te binecuvânteze tot mai mult!”  ̶   K.A., Nigeria

„Vă mulțumesc pentru că ați făcut accesibilă Rapsodia Realităților 
și în Islandeză!”

„Rapsodia Realităţilor mi-a oferit mai multă profunzime în înţelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi a persoanei şi lucrării Duhului Sfânt. A 
fost o mare binecuvântare pentru mine. Sunt recunoscător că acest 
devoţional este tradus şi în limba mea maternă, islandeza. Mă rog ca 
revelaţiile acestui devoţional să continue să transforme vieţi, nu doar 
în Islanda, ci şi în toată lumea.”  ̶  A.H., Islanda

„Am fost binecuvântată cu un copil și cu un serviciu 
extraordinar!”

„Ca rezultat al parteneriatului meu cu Rapsodia Realităţilor am 
fost abilitată să influenţez viaţa oamenilor şi, de asemenea, viaţa 
mea a devenit minunată. Într-un moment când totul părea fără 
speranţă, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un copil şi cu un serviciu 
extraordinar – toate acestea datorită parteneriatului meu cu 
Rapsodia Realităţilor!”  ̶  Robinah U., Uganda



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   


