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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 
emoționați din China, bucurându-se de prima 
campanie ReachOut China 2012.
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Un domn a dorit la un moment dat să ştie ce nivel 
de credinţă trebuie să atingă pentru a primi 

vindecarea de o boală cronică. „El spunea: „Am credinţă; şi 
chiar am postit! Dar se pare că nici una dintre aceste metode 
nu funcţionează. Cu toate acestea, eu cred că Dumnezeu mă 
va elibera într-o zi!” Din afirmaţiile lui, problema reală era 
evidentă: el nu înţelegea diferenţa dintre credinţă şi nădejde. 
Limbajul: „Dumnezeu mă va elibera într-o zi” este o expresie 
a nădejdii, nu a credinţei. 

Credinţa lucrează acum; credinţa ia în posesie acum. 
Nădejdea este pentru viitor. Nu poţi spune că ai credinţă 
şi în acelaşi timp să speri că Dumnezeu îţi va da un miracol 
cine ştie când. Este o greşeală pe care unii creştini o fac şi 
apoi se întreabă de ce credinţa lor este ineficientă. Credinţa 
funcţionează întotdeauna! Câtă vreme funcţionezi în arena 
nădejdii, tu nu poţi efectua schimbările dorite, pentru că 
nădejdea proiectează mereu rezultatul în viitor. Îţi voi explica 
acest principiu făcând distincţia între credinţă şi nădejde. 
Romani 5:5 afirmă că prin nădejde nu suntem făcuţi de 
ruşine. Nădejdea nu ne dezamăgeşte pentru că este primul 
element necesar, dar în momentul în care credinţa apare, 
aceasta este cea care intră în posesie. 

Credinţa este pentru acum! Credinţa intră în posesie 
prin faptul că numeşte real şi finalizat lucrul sperat. În Evrei 
11:1 (versiunea King James), Biblia spune: „Acum credinţa 
este...” Nădejdea ta trebuie transformată în credinţă pentru 
a funcţiona. Oferind învăţătură despre credinţă în Marcu 
11:24, Isus a spus: „De aceea, vă spun că orice lucru veţi cere, 

Intră în posesie 
ACUM!

Acum, credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite; 
dovada lucrurilor care nu se văd 

(Evrei 11:1, versiunea King James).

Marți, 1 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
a generat credinţă în duhul meu astăzi. Credinţa mea este 
ceea ce mă face să câştig biruinţă asupra lumii! Eu umblu în 
sănătate, în bunăstare şi în victorie în Numele lui Isus. Amin.

2 Samuel 9-11
Luca 24:13-15

Evrei 11:1; Romani 4:17

când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea.” În 
momentul adresării cererii în rugăciune, trebuie să crezi că 
ai primit ceea ce ai cerut; aceasta este credinţa! Însă dacă 
tu nutreşti doar speranţa că, într-o zi, cumva, Dumnezeu va 
răspunde rugăciunii tale, aceasta nu va funcţiona, chiar dacă 
tu o consideri credinţă.

Aşadar, intră în posesie acum, declarând plin de 
credinţă că vindecarea, binecuvântarea sau minunea pe care 
o doreşti este a ta acum!

Psalm 143-144
1 Corinteni 2:1-11
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Isus a spus în Marcu 16:15: „Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” 

Câştigarea sufletelor e pasiunea inimii lui Dumnezeu. 2 Petru 
3:9 ne spune că Domnul doreşte ca nici un om să nu piară, 
ci ca toţi să vină la pocăinţă. El este atât de plin de pasiune 
cu privire la mântuirea sufletelor oamenilor, încât L-a trimis 
pe Isus să moară pentru toţi oamenii. Dacă psalmistul avea o 
cauză în care voia ca oamenii să-şi găsească plăcerea, cauza 
neprihănită a Domnului constă în aducerea tuturor oamenilor 
la cunoştinţa harului şi a dragostei Lui în Cristos Isus. 

În calitate de creştin trebuie să ai o pasiune vibrantă 
faţă de această cauză măreaţă. Trebuie să fii complet devotat 
proclamării mesajului mântuirii celor din sfera ta de contact 
şi chiar dincolo de ea. Proverbe 11:30 spune: „cel înţelept 
câştigă suflete.” De asemenea, în Daniel 12:3, Biblia spune: 
„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce îi vor 
învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele 
în veac şi în veci de veci.” Când îţi găseşti plăcerea în cauza 
Lui neprihănită, înţelepciunea lui Dumnezeu va funcţiona în 
tine într-o măsură neobişnuită, iar viaţa ta va emana slava lui 
Dumnezeu. 

Proverbe 14:35 spune: „Un împărat are plăcere de 
un slujitor chibzuit...” Pasiunea în câştigarea sufletelor va 
atrage binecuvântările Domnului şi bunăstarea Lui în viaţa ta; 
niciodată nu poţi fi dezavantajat dacă îţi găseşti plăcerea în 
cauza Lui neprihănită (Romani 8:28). Nu este de mirare că 

Găseşte-ţi 
plăcerea în cauza 
Lui neprihănită

Să se bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere 
în nevinovăţia mea... (Psalm 35:27). În versiunea King 
James a Bibliei, acest verset este tradus astfel: „Să se 

bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere în cauza 
mea neprihănită...”

Miercuri, 2 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi 
oportunitatea de a le vesti cu putere Cuvântul Tău celor din 
mediul meu de influenţă şi astăzi. Eu trăiesc pentru a-mi 
găsi plăcere în cauza Ta neprihănită şi pentru a răspândi 
mireasma cunoştinţei Tale în orice loc. Îţi mulţumesc pentru 
marele har pe care mi l-ai acordat de a fi eficient în lucrarea 
Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Samuel 12-14
Luca 24:36-53

2 Corinteni 5:18; 2 Corinteni 3:6

David a spus: „Să se bucure şi să se veselească cei ce găsesc 
plăcere în cauza mea neprihănită şi să zică neîncetat: 
«Mărit să fie Domnul care vrea bunăstarea robului Său»” 
(Psalm 35:27, versiunea King James). Domnul este preocupat 
de binele robilor Săi şi în special al câştigătorilor de suflete.

Înţelege că eşti un predicator în mediul tău de influenţă: 
în căminul tău, în biroul tău, în clasa ta, sau în cartierul 
tău. Dumnezeu te-a uns să îi eliberezi pe oameni din robie 
şi să-i conduci în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu; 
prin urmare, împlineşte cu pasiune lucrarea Domnului 
de  întoarcere a oamenilor la neprihănire! Vorbeşte-i cuiva 
despre Isus chiar astăzi!

Psalm 145-146
1 Corinteni 2:12-16
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Mulţi oameni în ziua de astăzi depun efort pentru 
a-şi păstra condiţia fizică. Ei se supun la tot felul 

de diete doar pentru a atinge greutatea ideală şi pentru a 
avea o înfăţişare perfectă. În vreme ce importanţa aspectului 
fizic se bucură deja de o largă recunoaştere, un accent şi mai 
mare ar trebui pus pe dezvoltarea duhului tău, care trebuie 
hrănit după dieta spirituală potrivită. 

Fiecărui creştin i se cere să crească spiritual şi acest 
lucru este posibil numai atunci când urmezi o dietă a 
Cuvântului. Numai Cuvântul lui Dumnezeu îţi poate pune la 
dispoziţie hrana spirituală necesară pentru o viaţă echilibrată, 
sănătoasă, vibrantă şi triumfătoare. În Efeseni 4:15, Biblia ne 
îndeamnă „să creştem în toate privinţele, ca să ajungem 
la Cel ce este Capul, Cristos.” Tu poţi creşte în El numai prin 
intermediul Cuvântului. Lasă ca foamea ta după Cuvânt 
să transceadă lucrurile cotidiene; fii atât de flămând după 
Cuvântul lui Dumnezeu şi atât de conştient de importanţa lui, 
încât să ajungi să te hrăneşti în permanenţă din Cuvânt. 

Biruinţa creştinului este prin Cuvânt. Oricine neglijează 
sau ignoră Cuvântul lui Dumnezeu  devine lipsit de apărare 
în faţa adversităţilor şi a răului. Abilitatea ta de a face faţă 
adversităţilor, de a rămâne în picioare după ce ai biruit totul 
este posibilă doar prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Ştiind toate aceste lucruri, abordează cu seriozitate meditarea 
ta la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa să treacă nici o zi fără să 
studiezi Scriptura. Foloseşte Rapsodia Realităţilor. Inserează 
Cuvântul lui Dumnezeu în dispozitivele tale mobile; urmăreşte 
şi ascultă cu nesaţ mesajele generatoare de credinţă, chiar 
atunci când eşti în deplasare. 

Urmează dieta 
Cuvântului lui 

Dumnezeu!

Ca nişte prunci născuţi de curând să doriţi laptele 
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre 

mântuire (1 Petru 2:2).

Joi, 3 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţă pentru mine; 
este lumina prin care mă ghidează în neprihănire, biruinţă 
şi stăpânire. Pe măsură ce mă dedic Cuvântului lui 
Dumnezeu şi astăzi, experimentez puterea lui biruitoare şi 
transformatoare în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Samuel 15-17
Ioan 1:1-18

Coloseni 3:16; Proverbe 4:20-22

1 Petru 2:2 spune: „Ca nişte prunci născuţi de curând 
să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să 
creşteţi spre mântuire.” Aceasta înseamnă supunerea ta unei 
diete de Cuvânt. Să doreşti Cuvântul şi să alergi după Cuvânt 
mai mult decât după hrana ta necesară (Iov 23:12); meditează 
asupra Scripturii zi şi noapte (Psalm 1:2)! Procedează astfel 
şi vei experimenta puterea biruitoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta şi duhul tău va fi viteaz în lucrurile lui 
Dumnezeu. 

Psalm 147-14
1 Corinteni 3:1-9
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Planul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca ei 
să umble în independenţă financiară. Planul Lui 

financiar îţi garantează viaţa din belşug în care nu duci lipsă 
(Fapte 4:34) şi ai totdeauna în toate lucrurile din destul ca 
să prisoseşti în orice faptă bună (2 Corinteni 9:8), indiferent 
de toate calamităţile, colapsurile economice care bântuie 
în lumea de azi. Evenimente recente din multe naţiuni au 
confirmat faptul că sistemele economice ale lumii nu pot 
garanta bunăstarea continuă, deoarece sunt condamnate 
să eşueze. Prin urmare, în calitate de creştin eşti chemat să 
funcţionezi după un set diferit de reguli; trebuie să îţi ghidezi 
finanţele tale după principiile Împărăţiei. 

Unul dintre aceste principii de creştere financiară 
pentru un creştin este zeciuiala. Această practică constă în a-I 
da Domnului a zecea parte din venitul tău; este un mod de a 
„tăia împrejur” finanţele tale. Când studiezi atât în Vechiul cât 
şi în Noul Testament conceptul de „tăiere împrejur” observi 
că expresia provine din termenul ebraic „namal,” respectiv 
din cuvântul grecesc „peritemno,” care înseamnă „a tăia o 
parte” sau „a lua o parte din ceva.” Prin urmare, când Îi dai 
zeciuială lui Dumnezeu, tu Îi dai „partea Lui” din venitul tău. 

Observă, apoi, din versetul de deschidere marile 
binecuvântări care decurg din această practică: „Aduceţi însă 
la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa 
Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, 
şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi 

Dă-I Domnului 
„partea Lui”!

Aduceţi, însă, la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie 
hrană în Casa Mea; puneţi-Mă, astfel, la încercare, zice 
Domnul oştirilor şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 

zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug 
de binecuvântare (Maleahi 3:10).

Vineri, 4 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mari binecuvântări financiare vin mereu spre mine, 
deoarece eu sunt sămânţa lui Avraam! Prin darurile şi 
zeciuielile mele, finanţele mele sunt sfinţite pentru Domnul, 
iar belşugul meu este garantat! Nimicitorul este mustrat, iar 
eu funcţionez în har sporit pentru abundenţă financiară, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Samuel 18-19
Ioan 1:19-51

Maleahi 3:10; Galateni 6:7-8

dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Tu nu 
numai că îţi sfinţeşti şi îţi conectezi finanţele cu Iehova atunci 
când eşti consecvent în plătirea zeciuielii, dar te programezi 
pentru binecuvântări financiare fără precedent. 

În plus, înţelegerea ta cu privire la realităţile spirituale 
este mărită; tu devii chibzuit în mod divin. Înţelepciunea lui 
Dumnezeu funcţionează în tine într-un mod unic, păzindu-te 
de necaz şi de pierderi, deoarece Domnul a mustrat „lăcusta” 
(nimicitorul) care plănuia să îţi atace secerişul (Maleahi 3:11). 

Psalm 149-150
1 Corinteni 3:10-23
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După cum observăm în versetul de deschidere, un 
centurion roman i-a rugat pe liderii Iudeilor să mijlocească 
la Isus să îi vindece un slujitor care era bolnav pe moarte. 
Auzind însă că Isus este în drum spre casa lui, I-a trimis 
următorul mesaj: „Doamne, nu trebuie să Te osteneşti să 
ajungi aici! Spune doar un cuvânt şi robul meu va fi vindecat!” 
Răspunzând credinţei centurionului, Domnul a rostit cuvântul 
de vindecare, iar slujitorul bolnav a fost vindecat instantaneu. 

Cu altă ocazie, o femeie a venit şi L-a implorat pe Isus 
să îi vindece fiica, care era chinuită de un duh rău (Marcu 
7:25). Domnul i-a zis: „...du-te; a ieşit dracul din fiica ta” 
(Marcu 7:29). El S-a exprimat la trecut! Aceasta era tot ceea 
ce avea nevoie să audă femeia, care a ştiut atunci că fiica ei 
fusese vindecată. Femeia şi centurionul roman şi-au exersat 
credinţa în Cuvântul Domnului. 

Aceasta ar trebui să fie şi atitudinea ta: să ai credinţă 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia revelează clar autoritatea şi 
eficienţa Cuvântului lui Dumnezeu, care reprezintă realitatea 
absolută. Tot ce îţi trebuie ca să învingi mereu în viaţă este 
să ai credinţă în Cuvânt. Trăieşte conform Cuvântului lui 
Dumnezeu! De exemplu, Cuvântul spune că tu eşti neprihănit 
(2 Corinteni 5:21); crede-l şi continuă să declari neprihănirea 
ta, indiferent de sentimentele de condamnare pe care Satan 
s-ar putea să le aducă în mintea ta. Acesta este modul în care 
să îţi exerciţi credinţa în Cuvânt!

Credinţă în 
Cuvânt

Dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis 
la El nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai 
osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub 

acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit 
vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă şi robul 

meu va fi tămăduit” (Luca 7:6-7).

Sâmbăătă, 5 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Cuvântului 
Tău şi pentru impactul său asupra fiinţei mele: în duh, suflet 
şi trup. Eu trăiesc în putere, sănătate şi victorie, în timp ce 
îmi exersez credinţa în Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. 
Amin. 

2 Samuel 20-21
Ioan 2

Isaia 55:10-11; Luca 5:5

Proverbe 1
1 Corinteni 4:1-10
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A te încrede în Domnul înseamnă a avea încredere 
în Cuvântul Său şi a te ţine strâns de promisiunile 

Sale; înseamnă a depinde în întregime de El şi a exersa o 
credinţă de nezdruncinat în abilitatea Sa. Harul Său depăşeşte 
orice aşteptări; puterea Lui este infinită, iar dragostea Lui este 
inimaginabilă. Când meditezi la cât de mare şi de minunat este 
Domnul, nu poţi fi niciodată îngrijorat, timorat sau deprimat, 
indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Simpla înţelegere a 
faptului că tu Îi aparţii Atotputernicului Dumnezeu care te-a 
iubit suficient de mult ca să-L dea pe Fiul Său să moară în 
locul tău, ar trebui să te facă să scoţi strigăte de biruinţă.

Cei care zăbovesc în frustrare şi în tristeţe nu se încred 
cu adevărat în Domnul, pentru că, dacă ar face-o, şi-ar da 
seama că un copil al lui Dumnezeu nu poate fi dezavantajat. 
În Romani 8:28, Biblia spune: „De altă parte, ştim că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după 
planul Său.” Aceasta nu este o promisiune, ci declaraţia unei 
realităţi. Nimic nu se poate ridica împotriva ta; nimic şi nimeni 
nu te poate victimiza; aşa că încetează să-ţi mai plângi de milă 
şi păşeşte în victoria pe care o ai în Cristos (Romani 8:37). 

Crede în Domnul cu toată inima ta! Încrede-te în 
Cuvântul Lui şi în puterea Sa de a te abilita să devii tot ceea 
ce te-a destinat să fii. Isus le-a spus ucenicilor Săi „Urmaţi-
Mă şi vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Tot ce le-a 
spus a fost: „urmaţi-Mă,” sau „încredeţi-vă în Mine şi Eu voi 
face ca visele voastre să devină realitate.” Totul începe prin a 

Încrede-te în 
abilitatea Sa

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe 
înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi 

va netezi cărările (Proverbe 3:5-6).

Duminică, 6 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, îmi pun toată încrederea în Cuvântul 
Tău, conştientizând că este tot ce am nevoie pentru a trăi 
viaţa din belşug pe care ai venit să ne-o dăruieşti. Trăiesc 
în biruinţă prin Cuvântul Tău şi astăzi, entuziasmat că el 
produce în mine roade ale neprihănirii, în Numele lui Isus. 
Amin.

2 Samuel 22
Ioan 3:1-21

Psalm 118:8-9; Psalm 125:1; Isaia 55:11

fi un împlinitor al Cuvântului, prin a-l pune în practică în mod 
deliberat în viaţa ta! Aceasta este tot ce îţi trebuie pentru a 
avea o viaţă extraordinară! 

Proverbe 2
1 Corinteni 4:11-21
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Unii oameni declară în mod deschis că nu cred în 
Isus, în vreme ce alţii, deşi cred că El este Fiul lui 

Dumnezeu, nu au mărturisit niciodată domnia Sa peste viaţa 
lor. Cineva a întrebat odată: „Care dintre aceste grupuri pot 
fi clasificate ca fiind formate din necredincioşi?” Amândouă. 
Un necredincios este un om care nu a împlinit Evanghelia lui 
Isus Cristos. Nu este suficient să crezi în inima ta că Isus este 
Fiul lui Dumnezeu, ci trebuie de asemenea să Îl mărturiseşti 
ca Domn al vieţii tale. În Romani 10:9-10, Biblia spune: „Dacă 
Îl 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. 
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Este interesant că în limba engleză verbul „a crede” 
(„believe”) provine din două cuvinte anglo-saxone, dintre 
care primul înseamnă „a accepta că ceva există,” iar cel de al 
doilea înseamnă „a acţiona în consecinţă.” 

A crede, în sens biblic, înseamnă a crede că ceva 
există şi a acţiona în consecinţă. Este un cuvânt care exprimă 
acţiune şi care sugerează intrarea în posesie. Nu poţi pretinde 
că tu crezi fără să acţionezi. Prin urmare, pentru a te califica 
drept credincios, tu trebuie să fii un practicant al Cuvântului, 
un împlinitor al acestuia! 

În ultima parte a versetului de deschidere, citim că şi 
demonii cred şi se înfioară! Aceasta nu îi transformă, însă, 
în „credincioşi,” deoarece un credincios acceptă ceea ce 

Credinciosul este 
un practicant al 

Cuvântului

Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa şi eu am faptele. 
Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta 

credinţa mea din faptele mele.” Tu crezi că Dumnezeu 
este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară 

(Iacov 2:18-19).

Luni, 7 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, primesc cu bucurie şi cu credinţă Cuvântul 
Tău privind sănătatea, biruinţa şi bunăstarea mea şi acţionez 
şi astăzi în concordanţă cu ceea ce spui Tu, în Numele lui 
Isus. Amin.

2 Samuel 23-24
Ioan 3:22-36

2 Corinteni 4:13; Romani 4:19-20

spune Dumnezeu, apoi rosteşte cuvintele lui Dumnezeu şi 
acţionează în consecinţă. Astfel, dacă tu crezi cu adevărat că 
Dumnezeu este cine spune El că este, că a făcut ce spune El 
că a făcut, tu trebuie să vorbeşti, să acţionezi şi să trăieşti în 
conformitate cu credinţa ta.

Nu te opri doar la a crede în inima ta că Isus a murit 
şi a înviat. Chiar dacă această convingere lăuntrică te face 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu, nu este suficientă pentru 
a-ţi  asigura mântuirea. Tu trebuie, în plus, să accepţi 
că lucrarea Sa a fost încheiată cu succes prin faptul că 
mărturiseşti domnia Lui peste viaţa ta; aceasta este acţiunea 
care te catapultează în mântuire. Credinţa fără fapte este 
zadarnică (Iacov 2:20), este moartă (Iacov 2:26). Când 
convingerea din inima ta te împinge la acţiune, atunci devine 
cu adevărat credinţă. 

Proverbe 3
1 Corinteni 5:1-13



„Ziua Copilului” 2012

În fiecare an, copiii de peste tot din lume sunt celebraţi 
printr-un eveniment cunoscut sub numele de „Ziua 
copilului.”  În Nigeria, Ziua Copilului este sărbătorită pe 27 
mai pentru toţi copiii din şcoala primară şi gimnaziu din 
întreaga ţară.

Partenerii Rapsodiei Realităţilor folosesc această 
oportunitate pentru a binecuvânta mii de copii ai acestei 
naţiuni.

Cu doar puţine zile rămase până la această sărbătoare, 
toată ţara este deja extrem de entuziasmată la auzirea 
veştii distribuirii gratuite a două milioane de rapsodii 
pentru copii şi adolescenţi:

• Rapsodia Realităţii pentru copii (copii intre 1 si 5 
ani)

• Rapsodia Realităţii pentru micii cititori (copii intre 
6 si 12 ani)

• Rapsodia Realităţii pentru adolescenţi

Faceţi Ziua Copilului o binecuvântare pentru copiii din 
naţiunea dumneavoastră, alegând să organizaţi o campanie 
asemănătoare. Nu numai că le dăruiţi o zi de neuitat, ci şi 
investiţi în viitorul lor!

Pentru mai multe informaţii despre felul în care puteţi să 
participaţi la campania distribuirii gratuite sau organizarea 
unei campanii asemănătoare, sunaţi  la:   +2348025013710;  
+2348085865700; +2348025013849 

Sau trimiteţi un email pe una din adresele: childrensbooks@
believersloveworld.org sau childrensbooks@gmail.com.
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În Romani 8:28, Biblia spune: „...toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor care Îl iubesc 

pe Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi 
după planul Său.” Aceasta înseamnă că în calitate de creştin 
tu nu poţi fi dezavantajat, indiferent de circumstanţele din 
jurul tău. Poate că ai eşuat în anumite domenii şi acum ţi se 
pare că nu se mai poate repara nimic; nu dispera! Ridică-ţi 
capul cu credinţă şi încredere, ştiind că Tatăl tău cel ceresc 
este capabil să răstoarne orice situaţie pentru binele tău. El 
este Dumnezeul care „...învie morţii...” (Romani 4:17). El îţi 
poate oferi un nou început. 

Într-o zi Domnul mi-a spus: „Eu creez destine; dacă 
am un destin pregătit pentru un om şi i-l revelez, Eu nu sunt 
limitat de definiţia acelui destin. Eu pot crea un nou destin.” 
Implicaţia acestui fapt este că, deşi Dumnezeu are un anumit 
plan pentru viaţa ta, El nu poate fi limitat de nimic! Dacă ţi-
ai ruinat destinul, Domnul te poate restaura şi îţi poate da 
o nouă şansă de destin, aşa cum a făcut în cazul lui Samson 
(Judecători 16:28-30). Atât de mare este El! Trebuie însă să Îi 
ceri acest lucru cu credinţă, înţelegând această capabilitate 
infinită a Sa. 

Dacă încă nu-ţi cunoşti destinul, stai înaintea Domnului 
şi roagă-L să ţi-l descopere. Nu te compara cu alţii şi nu fi 
invidios pe cei care consideri că ţi-au luat-o înainte. Mai 
degrabă fii fericit pentru ei şi bucură-te de progresul lor, 
ştiind că tu ai de parcurs propria ta cursă. Aminteşte-ţi că cel 

Tu poţi avea 
o nouă şansă 

de destin

După cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor 
neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui 

Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi 

(Romani 4:17).

Marți, 8 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
adus într-un loc de odihnă, progres, pace şi belşug. Rămân 
plin de bucurie şi netulburat în mijlocul împotrivirilor, 
deoarece ai făcut din mine un campion pentru întreaga 
viaţă; eu declar că toate lucrurile lucrează împreună pentru 
binele meu şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Împăraţi 1 
Ioan 4:1-26

Marcu 9:23; Isaia 43:19

mai important lucru în viaţă este să cunoşti şi să împlineşti 
planul lui Dumnezeu pentru tine. Aşa că aleargă pentru a 
ieşi învingător! Urmăreşte destinul pe care l-ai primit de la 
Domnul şi împlineşte-l! 

Proverbe 4
1 Corinteni 6:1-11
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Isus Cristos, prin afirmaţia de mai sus, ne asigură 
de prezenţa Sa veşnică alături de noi. Prin urmare, 

indiferent unde te afli, indiferent cine sau ce se ridică 
împotriva ta, fii sigur de un singur lucru: victoria ta este 
garantată, deoarece Domnul este cu tine. Această siguranţă 
nu are nimic de-a face cu faptul că „simţi” sau nu că Dumnezeu 
este cu tine; simţământul nu este credinţă. Prin credinţă tu 
ştii că El este cu tine şi în tine, întrucât Cuvântul spune aşa. 
Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în tine şi cu tine va 
determina calitatea vieţii pe care o vei trăi. 

Atunci când eşti conştient de prezenţa Domnului care 
locuieşte în tine, aceasta generează în duhul tău credinţă şi 
îndrăzneală. Această conştientizare îţi va oferi mentalitatea 
unui învingător de uriaşi, fiind convins că mai mare este Cel 
care este în tine decât cel care este în lume (1 Ioan 4:4). 
Asemenea prorocului Elisei, tu eşti netulburat de numărul 
sau de mărimea adversarilor tăi, deoarece tu ai ajuns să ştii 
că „mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei” (2 Împăraţi 6:16). 

Trăieşte fiecare zi conştientizând prezenţa lui 
Dumnezeu, fie că eşti singur, fie că eşti în compania altora. 
Elimină complet din vocabularul tău afirmaţiile de genul: 
„Mă simt atât de singur în această lume; nimeni nu îmi sare 
în ajutor.” Mai degrabă spune cu îndrăzneală: „Domnul este 
tăria mea, mângâierea şi locul meu de scăpare; El este în 
mine şi cu mine întotdeauna!”

Refuză teama, îngrijorările, stresul şi îndoiala; bucură-
te de prezenţa Domnului în tine şi cu tine! El este prezent în 
viaţa ta ca să te conducă, să te protejeze şi să te întărească; 
prin urmare, fii îndrăzneţ şi puternic! 

Fii conştient de 
prezenţa Sa

...Fiţi siguri de acest lucru – Eu sunt totdeauna cu voi, 
până la sfârşitul lumii (Matei 28:20, Versiunea TLB).

Miercuri, 9 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, îmi ridic mâinile către Tine în închinare 
şi Te laud pentru dragostea Ta, pentru harul Tău şi pentru 
bunătatea Ta în viaţa mea! Îţi mulţumesc pentru slava Ta 
care este manifestată în mine şi astăzi, pe măsură ce trăiesc 
conştient de prezenţa Ta şi am impact asupra celor din jur 
cu harul Tău şi cu neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 2-3
Ioan 4:27-54

Ioan 14:16-18;  Evrei 13:5-6

Proverbe 5
1 Corinteni 6:12-20
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Creştinismul este o viaţă antrenantă de victorie prin 
Cuvânt. Creştinismul tradiţional te învaţă că trebuie să te 
lupţi ca să Îi placi lui Dumnezeu în umblarea ta cu El. Însă în 
adevăratul creştinism nu trebuie să te lupţi să Îl mulţumeşti 
pe Dumnezeu, deoarece Duhul Sfânt te ajută să duci viaţa de 
credinţă care Îi face plăcere Lui. Tot ceea ce trebuie să faci 
este să Îi acorzi Lui atenţie prin Cuvânt. 

Cei care trăiesc conform Cuvântului lui Dumnezeu nu 
trebuie să se îngrijoreze dacă Îi sunt pe plac Domnului sau nu. 
Este nevoie de credinţă pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu: „Şi, 
fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui!...” (Evrei 
11:6); iar a avea credinţă înseamnă a avea din belşug Cuvântul 
lui Dumnezeu în tine şi a trăi în conformitate cu el. Cuvântul 
lui Dumnezeu în tine va organiza în mod divin gândurile şi 
acţiunile tale şi te va călăuzi pe cărarea înţelepciunii. 

Nu este de mirare că în Coloseni 3:16, Biblia spune: 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântându-I 
lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” Dacă strângi 
Cuvântul în visteria inimii tale, vei rosti Cuvântul lui Dumnezeu 
fără greutate, deoarece Domnul Isus a spus în Matei 12:34: 
„Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” Mai mult decât atât, 
dacă tu continui să rosteşti Cuvântul în credinţă, acesta te va 
împinge să acţionezi. 

A trăi viaţa glorioasă pe care Dumnezeu a pregătit-o 
pentru tine în Cristos nu este un mister, nici ceva de neatins; 

Viaţă în Cuvânt

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 (1 Petru 1:23).

Joi, 10 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie 

Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte în mine din belşug, 
în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală. Viaţa 
mea astăzi este expresia şi manifestarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, care ocupă acum locul central în viaţa mea! 
Sunt condus în victorie şi astăzi, pe măsură ce Cuvântul lui 
Dumnezeu câştigă stăpânire peste viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

1 Împăraţi 4-6
Ioan 5:1-30

Faptele Apostolilor 20:32; Proverbe 4:20-23

tot ceea ce trebuie să faci este să trăieşti în şi prin Cuvânt. 
Păstrează Cuvântul în tine şi lasă-l să câştige stăpânire în viaţa 
ta! Trebuie să-l pui în practică în fiecare zi, astfel încât atunci 
când vorbeşti, Cuvântul să vorbească prin tine. 

Proverbe 4-6
1 Corinteni 7:1-9



28

Atunci când creştinii se confruntă cu o mulţime de 
probleme de natură financiară, de serviciu, sau de 

familie, cel mai normal este să se roage! Dar cum să te rogi 
cu privire la aceste lucruri agasante şi aparent de nerezolvat, 
care încearcă să fure pacea şi bucuria şi să facă viaţa o 
experienţă frustrantă?

De fapt, dacă ar fi să te rogi cu privire la toate provocările 
şi problemele cu care te confrunţi în fiecare zi, probabil că ai 
sta o veşnicie pe genunchi. Ştiind acest lucru, Dumnezeu ne-a 
dat Duhul Sfânt pentru a ne ajuta cum să ne rugăm: „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).

Dacă porţi povara tuturor problemelor şi provocărilor 
pe care viaţa ţi le oferă, ea va deveni  plină de îngrijorări. 
Dumnezeu nu vrea ca viaţa ta să fie astfel, ci doreşte să fii 
fără griji şi liniştit. De aceea spune: „aruncaţi asupra Lui 
toate îngrijorările voastre” (1 Petru5:7). El îţi spune: „Dă-
mi problemele şi provocările tale; lasă-le şi concentrează-te 
asupra mea!” Atunci când te concentrezi asupra Domnului 
şi Îi dai voie Duhului Sfânt să preia controlul situaţiei, El 
te va inspira cum să te rogi tot mai eficient cu privire la 
circumstanţele tale.

Refuză să te îngrijorezi cu privire la ceva, indiferent 
de situaţia cu care te confrunţi; predă-I-o Domnului şi cere-I 
Duhului Sfânt să Se ocupe de tine şi să Se roage prin tine. El 
te va inspira să rosteşti în rugăciune cuvinte pe care El Însuşi 
le-a formulat în duhul tău! Atunci te vei putea ruga fără nici 

Predă-i-le 
Domnului!

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

Vineri, 11 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Doamne scump, ce binecuvântare este să ştiu că Îţi 
pasă de mine şi că mă iubeşti cu afecţiune! Primesc viaţa de 
pace, de odihnă şi de victorie în care m-ai adus, bucurându-
mă de parteneriatul şi de părtăşia Duhului Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 7-8
Ioan 5:31-47

Matei 11:28-30; 1 Petru 5:6-7

o limitare pentru necazul tău şi vei birui. Biruinţa se obţine 
numai prin Duhul Sfânt (Zaharia 4:6). El pune cuvintele 
potrivite în gura ta prin care să-ţi articulezi dorinţa către Tatăl.

Proverbe 7
1 Corinteni 7:10-24
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Dumnezeu te-a rânduit să domneşti în viaţă ca un 
rege. Nu numai că doreşte să ştii că eşti rege, 

ci de asemenea, Se aşteaptă să şi trăieşti ca atare. Aceasta 
începe cu conştientizarea regalităţii. Atunci când te priveşti în 
oglindă, spune-ţi: „Eşti un rege!” Învaţă să păşeşti, să te rogi 
şi să trăieşti ca un rege, pentru că atunci când Dumnezeu Se 
uită la tine, vede un rege! Nu uita că Biblia Îl numeşte Regele 
regilor; El este Marele Împărat şi noi suntem regi sub domnia 
Lui. Refuză să te vezi neajutorat şi nevoiaş; faci parte din 
familia regală.

Ca rege, ai fost împuternicit divin să îţi exerciţi 
autoritatea şi stăpânirea asupra diavolului şi asupra forţelor 
negative ale întunericului (Luca 10:19). Eclesiastul 8:4 
spune: „acolo unde este cuvântul împăratului, acolo este 
putere...”. Cuvintele tale sunt susţinute cu puterea intrinsecă 
de a schimba orice situaţie negativă şi de a-l alunga pe cel 
rău. Împăraţii vorbesc cu îndrăzneală şi nu sunt la mila 
nimănui; nu este în natura lor să se justifice. Aşadar, atunci 
când porunceşti sau decretezi o schimbare în orice situaţie 
negativă, fă-o cu îndrăzneală.

Biblia spune că vei hotărî un lucru şi îţi va fi întemeiat 
(Iov 22:28, versiunea Fidela). Împărăţia lui Dumnezeu căreia 
îi aparţii este o împărăţie spirituală unde domnim şi stăpânim 
prin cuvinte. Prin urmare, decretează cu îndrăzneală; 
vorbeşte cu curaj în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu 
şi ceea ce rosteşti se va împlini (Marcu 11:23).

Conştientizarea zilnică a acestui lucru va avea un mare 
impact asupra vieţii tale de rugăciune. Decât „să cerşeşti” în 

Trăieşte ca 
un rege!

…A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi 

preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său… (Apocalipsa 1:5-6).

Sâmbătă, 12 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai făcut un 
împărat şi m-ai învăţat să trăiesc ca atare. Când rostesc 
Cuvântul, lucrurile se schimbă! Astăzi domnesc în viaţa prin 
har, prin neprihănire, prin puterea Duhului Tău care este 
activă în mine, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 9
Ioan 6:1-24

Apocalipsa 5:9-10

rugăciune, mai bine te rogi ca un om neprihănit – cu autoritate 
şi putere, ştiind că în harul Său, El te-a chemat să domneşti 
prin neprihănire: „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).

Proverbe 8
1 Corinteni 7:25-40
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Din cuvintele Domnului Isus rezultă că atunci când 
te rogi este momentul în care trebuie să şi crezi 

că ai primit şi astfel vei avea ce ai cerut. Înseamnă că dacă îţi 
doreşti o schimbare sau un miracol astăzi în orice domeniu 
din viaţa ta, poate avea loc chiar acum; de fapt depinde de 
tine.

Unii cred că Dumnezeu alege când să te binecuvânteze, 
dar nu este adevărat. El deja a făcut tot ce era necesar ca tu 
să trăieşti o extraordinară viaţă din belşug, dăruindu-ţi tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Ceea ce trebuie să 
faci acum este să foloseşti Cuvântul pentru a-ţi edifica viaţa şi 
pentru a-ţi modela viitorul.

Să observăm un alt secret asemănător despre 
schimbarea produsă de Cuvânt. La un moment dat, Domnul 
Isus a spus o pildă şi ucenicii Săi L-au întrebat de ce le 
vorbeşte oamenilor în pilde. Învăţătorul le-a răspuns: „…Căci 
inima acestui popor s-a împietrit… ca nu cumva să vadă 
cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se 
întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec” (Matei 13:15). Vreau să 
observaţi cuvintele „ca nu cumva.” Înseamnă că atunci când 
vezi Cuvântul cu ochii duhului, când auzi şi înţelegi cu inima, 
tu sau situaţia ta se va transforma. Cu alte cuvinte, va avea 
loc o schimbare.

Cum apare această schimbare? Biblia spune: „Legea 
DOMNULUI este desăvârşită, convertind sufletul…” (Psalmul 
19:7, versiunea Fidela). Cuvântul lui Dumnezeu este un 
convertor; dacă meditezi asupra Cuvântului, nimic nu poate 
opri schimbarea pe care o doreşti! Cuvântul va transforma 
un om sărac într-unul binecuvântat, va produce vindecare şi 

Schimbarea ta 
este acum!

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

Duminică, 13 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea este plină de pace şi de odihnă, deoarece 
Cuvântul lui Dumnezeu mi-a dăruit tot ceea ce priveşte viaţa 
şi evlavia! Astăzi schimb situaţiile disperate prin puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin

1 Împăraţi 10-11
Ioan 6:25-59

Evrei 4:12; 2 Corinteni 3:18

sănătate pentru cel bolnav şi va stârni bucuria în inima celor 
abătuţi. Rămâi în Cuvânt şi îţi va schimba circumstanţele.

Proverbe 9
1 Corinteni 8:1-13
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În versetul de mai sus, Domnul Isus vorbeşte despre 
ziditorul înţelept, care este cel ce aude Cuvântul şi îl 

pune în practică în viaţa lui. Pe de altă parte, El l-a asemănat 
pe cel ce aude Cuvântul dar nu a acţionează în conformitate 
cu el cu un om care îşi zideşte casa pe nisip. O asemenea 
construcţie este fără fundaţie şi atunci când furtunile vieţii se 
năpustesc asupra ei, se prăbuşeşte (Luca 6:48-49).

Cuvântul lui Dumnezeu este materialul pus la dispoziţia 
noastră pentru a ne zidi viaţa; prin urmare, contează că viaţa 
ta este zidită pe fundaţia solidă a Cuvântului lui Dumnezeu 
şi nu pe presupuneri şi teorii religioase omeneşti. Trebuie să 
fii atent să îţi zideşti viaţa în conformitate cu recomandările 
Cuvântului. Este ca în cazul poruncii pe care Domnul i-a dat-o 
lui Moise în Vechiul Testament şi care este repetată pentru 
noi în Evrei 8:5: „Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra 
lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la 
Dumnezeu, când avea să facă Cortul: «Ia seama,» i s-a zis, 
«să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.»”

Cuvântul lui Dumnezeu te va transforma în ceea ce 
doreşte Dumnezeu să fii, fără să te chinui. Amintiţi-vă de 
cuvintele lui Isus în Matei 4:19, El a spus: „Veniţi după Mine, 
şi vă voi face pescari de oameni.” Cuvântul lui Dumnezeu te 
va propulsa de la un nivel de slavă la un nivel mai înalt; îţi 
va zidi viaţa şi te va face un succes. Dacă doreşti sănătate, 
tărie şi vitalitate, Cuvântul lui Dumnezeu este medicamentul 

Zideşte
înţelept!

Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la 
Mine, aude cuvintele Mele şi le face. Se aseamănă cu 

un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi 
a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi 
s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o 
clatine, pentru că era zidită pe stâncă (Luca 6:47-48).

Luni, 14 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cărarea mea este ca lumina strălucitoare a cărei 
strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, pentru 
că văd şi trăiesc prin Cuvânt. Propăşesc în toate lucrurile; 
sunt poziţionat şi inspirat de Cuvânt să fiu o sursă de 
binecuvântare, hrană, zidire, încurajare, vindecare, bucurie 
şi inspiraţie pentru lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 12-14
Ioan 6:60-71

Ieremia 17:7-8; Faptele Apostolilor 20:32

şi reţeta de care ai nevoie. Aşadar fii un constructor înţelept: 
zideşte-ţi viaţa prin Cuvânt şi vei experimenta o uimitoare 
înaintare, pace şi belşug. 

Proverbe 10
1 Corinteni 9:1-10



Încă de la începutul acestui an „Călătoria 
Rapsodiei,” mult premiata emisiune TV, a 
consemnat impactul produs de acest devoţional 
în viaţa oamenilor din diferite locuri ale globului. 
Programul a cuprins, de asemenea, videoclipuri 
fascinante ale locurilor vizitate.

Retrăieşte aceste momente entuziasmante 
vizionând „Călătoria Rapsodiei” pe oricare din 
staţiile afişate: LoveWorld SAT, LoveWorld TV, 
LoveWorld Plus sau vizionează Rapsodia Realităţii 
Web TV pe www.rhapsodysofrealities.org

Pentru a afla programul detaliat de 
difuzare a emisiunilor, vă rugăm să accesaţi site-ul 
rhapsodyofrealities.org/resources/tv-schedule.

Călătoria Rapsodiei



NOTE
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Chiar dacă eşti dedicat pe deplin predicării 
Evangheliei şi ai impact, s-ar putea să te confrunţi 

cu opoziţie aprigă şi persecuţii. Totuşi, în astfel de momente, 
trebuie să rămâi ferm pe poziţie pentru ceea ce crezi. Chiar 
dacă unii dintre prieteni şi dintre cei dragi te necăjesc şi te 
ridiculizează uneori, priveşte-le pe toate ca o mare o bucurie 
şi rămâi netulburat!

În Fapte, citim că Apostolii s-au bucurat că au fost 
învredniciţi să fie biciuiţi de către evrei pentru predicarea 
Evangheliei. Au fost ameninţaţi să nu mai predice niciodată în 
Numele lui Isus (Fapte 5:40), dar Biblia spune: „…Ei au plecat 
dinaintea soborului şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să 
fie batjocoriţi pentru Numele Lui…” (Fapte 5:41). Acest lucru 
este atât de încurajator! Nu contează cine este împotriva 
ta sau cu ce persecuţii te confrunţi astăzi din pricina vestirii 
Evangheliei; ca şi Apostolii, priveşte-le pe toate ca pe o mare 
bucurie! 2 Timotei 3:12 spune: „De altfel, toţi cei ce voiesc să 
trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi.”

Isus a mai spus în Marcu 10:29-30: „Adevărat vă spun 
că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, 
sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde 
pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, 
în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, 
mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul 
viitor, viaţa veşnică.” Prigonirea face parte din înţelegere; 
Isus ne-a promis că le vom avea. Atunci când eşti prigonit, 
bucură-te, deoarece cuvintele Domnului se împlinesc în tine.

Rămâi neclintit în credinţă în faţa oricărei împotriviri, 
pentru că eşti mai mult decât biruitor. Bucură-te atunci când 

Priviţi ca pe o 
mare bucurie!

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
felurite încercări (Iacov 1:3).

Marți, 15 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Tu eşti tăria vieţii mele şi în Tine am găsit 
fericirea, împlinirea şi pacea. Încercările şi prigonirile care 
îmi apar în cale sunt uşor de digerat ca pâinea pentru mine 
pentru că Tu m-ai făcut mai mult decât biruitor şi credinţa 
mea este cea care câştiga biruinţă asupra lumii, binecuvântat 
să fie Numele Tău.

1 Împăraţi 15-17
Ioan 7:1-24

Matei 5:11; Proverbe 24:10

treci prin diferite încercări şi prigoniri din pricina credinţei 
tale în Dumnezeu, căci mare îţi va fi răsplata în ceruri (Matei 
5:11-12).

Proverbe 11
1 Corinteni 9:11-19
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Omul este duh; are suflet şi trăieşte în trup. Tu nu 
eşti trupul tău. Atunci când te-ai născut din nou, 

nu mintea sau trupul s-au născut din nou ci duhul tău. El 
este acolo unde este lumina lui Dumnezeu: „Suflarea omului 
este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul 
măruntaielor.” Prin trupul fizic şi simţuri, intri în contact 
cu lumea fizică; dar numai cu duhul tău te poţi raporta la 
Dumnezeu şi la realităţile tărâmului spiritual.

Este important ca tu să înţelegi acest lucru, deoarece 
viaţa în sine este de factură spirituală. Conform Bibliei, 
întregul univers a venit din tărâmul spiritual (Evrei 11:3). 
Viaţa lui Dumnezeu este în duhul tău, influenţând însă şi 
trupul. Duhul tău este cel care are natura lui Dumnezeu; 
acolo locuieşte Duhul Sfânt. Duhul tău a devenit o singură 
natură cu Domnul, fiind nedezlipit de El din momentul când 
ai primit Duhul Sfânt: „Dar cine se lipeşte de Domnul este un 
singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17).

Creştinii care nu sunt conştienţi de acest lucru 
funcţionează doar la nivel raţional; dar mintea nu poate fi 
un îndrumător sigur dacă nu este reînnoită şi antrenată în 
lucrurile duhovniceşti. Romani 12:1 spune: „Vă îndemn, dar, 
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: 
aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”  Ai 
observat că spune: „să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă 
vie”, ceea ce înseamnă că „tu” (duhul tău) trebuie să aduci 
trupul tău ca o jertfă vie. Duhul tău reprezintă cine eşti tu 
cu adevărat! Duhul tău este ceea ce contează cel mai mult 

Eşti o fiinţă 
spirituală!

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I 
se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

Miercuri, 16 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru părtăşia bogată pe 
care o am cu Tine şi pentru puterea Ta de transformare care 
operează în mine ca rezultat al umblării mele personale cu 
Tine! Prin urmare, slava Ta este demonstrată în viaţa mea 
şi astăzi pe măsură ce Îţi predau duhul meu şi celebrez 
prezenţa Ta în viaţa mea, în Numele lui Isus.

1 Împăraţi 18-19
Ioan 7:25-8:11

1 Ioan 1:3; 1 Corinteni 1:9

pentru Dumnezeu şi de aceea va trimite tot ce doreşte să facă 
pentru tine direct în duhul tău.

Proverbe 12
1 Corinteni 9:20-27
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Cuvintele Domnului de mai sus sunt extraordinare! 
Sunt două lucruri pe care aş dori să le observaţi. 

Primul este ideea că omul trebuie să fie botezat într-un Nume; 
şi apoi cel de-al doilea este faptul că acel Nume este Isus. 
Învăţătorul nu a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele (plural) Tatălui, Fiului şi 
al Sfântului Duh.” Ci a spus „în Numele,” folosind singularul, 
chiar dacă Se referea la Trinitate – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

În îndeplinirea instrucţiunilor lui Isus, ucenicii nu au 
botezat spunând: „Te botezăm în Numele Tatălui, te botezăm 
în Numele Fiului, te botezăm în Numele Sfântului Duh.” Biblia 
spune că ei au botezat în Numele lui Isus. Atunci când Petru 
li s-a adresat evreilor în Fapte, le-a spus: „Pocăiţi-vă,” le-a 
zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul 
Sfântului Duh…” (Fapte 2:38). Unii cred că este o contradicţie 
între texte, dar ucenicii au înţeles foarte clar că Numele Isus 
cuprinde şi Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Acest lucru este uşor de înţeles atunci când studiezi 
Filipeni 2:9-11: „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…”  Aici se 
referă la orice fiinţă din cer, de pe pământ şi de sub pământ. 
Astfel, dacă ar fi alt nume în cer, tot ar trebui să se plece în 
Numelui lui Isus. Atunci când spui Numele „Isus,” vorbeşti 
despre Divinitate; plinătatea Dumnezeirii – Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea 

Numele Tatălui, 
al Fiului şi al 

Sfântului Duh!

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

Duh... (Matei 28:19-20).

Joi, 17 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântat fie Dumnezeu, care m-a împuternicit să 
folosesc minunatul Nume al lui Isus în rugăciune şi să trăiesc 
prin el! Bucuria mea este deplină astăzi pentru că ştiu că 
Tatăl mi-a împlinit orice dorinţă şi cerere, în Numele lui Isus.

1 Împăraţi 20-21
Ioan 8:12-30

Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 4:12

să locuiască în El” (Coloseni 1:19). În Coloseni 2:9, Pavel 
adaugă: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii.”

Proverbe 13
1 Corinteni 10:1-13
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Aşa cum ni se arată mai sus, dragostea lui Dumnezeu 
este deja în duhul tău, dar trebuie să te antrenezi 

în această dragoste. Nu există lege sau cultură împotriva 
dragostei, pentru că toţi doresc să fie iubiţi, chiar şi cel mai 
periculos criminal. Dar pentru a primi dragoste, trebuie să 
oferi dragoste. Motivat de dragostea Sa pentru umanitate, 
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său de dragul nostru, motivat 
de dragostea Sa pentru umanitate (Ioan 3:16). Dragostea 
trebuie să fie motivaţia a tot ceea ce faci.

Fără dragoste nu poţi face nimic semnificativ pentru 
Domnul şi nu poţi avea impact asupra lumii tale înconjurătoare. 
Nu poţi fi eficient în a-i conduce pe alţii la Cristos decât dacă 
eşti animat de dragostea lui Dumnezeu. Citeşte cuvintele 
Apostolului Pavel din 2 Corinteni 5:14-15: „Căci dragostea lui 
Cristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a 
murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, 
pentru că cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci 
pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”

Dragostea lui Dumnezeu te va motiva să le vesteşti 
tuturor Evanghelia oriunde te-ai afla. Pasajul biblic din Fapte 
8:28-39 ne spune cum dragostea lui Dumnezeu l-a constrâns 
pe Filip să îi vestească Evanghelia unui famen Etiopian. Slavă 
Domnului că a făcut-o; pentru că cine ştie cât de mult ar mai 
fi durat până ar fi ajuns Evanghelia în Africa. Dragostea te 
face să mergi o milă în plus şi să dai totul pentru ca ceilalţi să 
primească Evanghelia. 

Aminteşte-ţi ce am citit în 2 Corinteni 5:14-15 şi 
anume că nu trebuie să trăieşti pentru tine, ci pentru Cristos. 

Antrenează-te 
în dragostea lui 

Dumnezeu

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul 

Sfânt care ne-a fost dat (Romani 5:5).

Vineri, 18 Mai

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragostea lui Dumnezeu curge astăzi prin mine către 
lumea mea! Eu vestesc Evanghelia cu pasiune şi cu încredere 
oriunde m-aş afla, fiind adânc înrădăcinat în dragostea Sa.

1 Împăraţi 22
Ioan 8:31-47

Efeseni 5:1-2; 1 Ioan 3:16-17

Dragostea Sa ar trebui să te împingă să faci tot ceea ce 
este necesar pentru răspândirea Evangheliei. Refuză să taci 
atunci când vine vorba de credinţa ta. Motivul pentru care 
unii creştini trăiesc şi lucrează printre necreştini fără a avea 
dorinţa de a-i câştiga pentru Cristos este pentru că ei înşişi nu 
s-au antrenat în această dragoste. Fii pasionat de Evanghelie 
şi de răspândirea ei.

Proverbe 14
1 Corinteni 10:14-21



46

Ce trebuie observat în versetul de mai sus este 
faptul că nu spune „cartea aceasta a Legii să nu se 

depărteze de inima ta”; ci spune „cartea aceasta a Legii să 
nu se depărteze de gura ta!” Cuvântul lui Dumnezeu rostit 
cu credinţă de gura unui credincios, produce rezultate. Evrei 
4:12 descrie forţa şi eficienţa Cuvântului: „Căci Cuvântul lui 
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie 
cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi 
duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile 
inimii.”

„Cuvântul lui Dumnezeu” aşa cum apare în versetul de 
mai sus se regăseşte în textul original sub forma termenului 
grecesc „logos” şi reprezintă totalitatea adevărului şi 
revelaţiei Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, „logos”-ul lui 
Dumnezeu este revelaţia Cuvântului pe care l-ai primit şi l-ai 
stocat în duhul tău, care pătrunde adânc şi te transformă 
pe dinăuntru. Însă Biblia recomandă ca acest Cuvânt să nu 
rămână doar în duhul tău, ci să fie şi în gura ta; atunci devine 
creator, folositor şi activ! Cuvântul Domnului în gura ta este 
sabia Duhului care este „rhema” lui Dumnezeu (Efeseni 6:17); 
acesta este Cuvântul lui Dumnezeu care produce schimbări 
în exterior.

Rosteşte mereu Cuvântul Domnului. Atunci când te 
confrunţi cu dificultăţi, foloseşte Cuvântul pentru a produce 
o schimbare; continuă să declari Cuvântul şi vei birui orice 
ostilitate! Iacov 4:7 spune: „Împotriviţi-vă diavolului şi el va 
fugi de la voi.” Foloseşte Cuvântul împotriva oricăror forţe 

Cuvântul Lui 
să fie mereu 

în gura ta

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi 

atunci vei lucra cu înţelepciune (Iosua 1:8).

Sâmbătă, 19 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Domnesc în fiecare zi din viaţă prin Cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt! Cuvântul Domnului este în 
inima şi în gura mea şi astăzi, determinând circumstanţele 
şi situaţiile să se alinieze la voia perfectă a lui Dumnezeu 
pentru viaţa mea! Sunt mai mult decât biruitor prin puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu; binecuvântat să fie El! 

2 Împăraţi 1-3
Ioan 8:48-59

2 Corinteni 4:13; Proverbe 18:21

demonice şi anihilează-le toate acţiunile malefice din sfera ta 
de influenţă. Cuvântul credinţei din gura ta este arma victoriei 
tale împotriva duşmanului.

Proverbe 15
1 Corinteni 10:22-33
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După cum precizează versetul de mai sus, tot Cerul 
se bucură pentru un singur suflet care primeşte 

mântuirea. Aceasta ne arată cât de importantă este pentru 
Domnul orice fiinţă umană de pe faţa Pământului. În Ioan 
3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” El a iubit lumea 
oamenilor şi aceasta te include şi pe tine. 

Valoarea ta înaintea lui Dumnezeu este arătată prin 
preţul pe care l-a plătit pentru mântuirea ta: „căci ştiţi că nu cu 
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi 
din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la 
părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1:18-19). Tu ai valoarea 
sângelui lui Isus Cristos. Aceasta înseamnă, aşadar, că tu eşti 
comoara cea mai de preţ a lui Dumnezeu. Acum, poţi aprecia 
mai bine ceea ce spune Biblia: „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).

Umblă în fiecare zi conştientizând că eşti important 
înaintea lui Dumnezeu şi acest fapt îţi va da curaj şi încredere 
în duhul tău. Dintr-o dată, îţi vei da seama că nimic nu 
este imposibil sau de neatins, pentru că tu eşti împreună 
moştenitor cu Cristos. Începe să te vezi în această lumină; 
gândeşte, vorbeşte şi acţionează ca unul care este important 

Tu eşti important 
pentru 

Dumnezeu!

Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru 
un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru 

nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie 
de pocăinţă (Luca 15:7).

Duminică, 20 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată drag, Îţi mulţumesc că m-ai făcut o comoară 
deosebită pentru Tine şi pentru că m-ai făcut administratorul 
adevărurilor veşnice. Recunosc că am responsabilitatea 
divină de a influenţa lumea mea cu Evanghelia şi împlinesc 
cu perseverenţă această glorioasă lucrare şi astăzi, în 
Numele lui Isus Cristos.  

2 Împăraţi 4-5
Ioan 9

Efeseni 2:10; Romani 8:31-32

pentru Dumnezeu. Ţie ţi-a încredinţat slujba împăcării şi a 
propovăduirii mântuirii: „Şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării” (2 Corinteni 5:18).

Proverbe 16
1 Corinteni 11:1-11
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După ce ai crezut în Isus, unul dintre cele mai 
mari şi mai frumoase lucruri după care ar trebui 

să tânjeşti şi pe care ar trebui să le practici este părtăşia 
constantă cu El. Dacă Îl iubeşti cu adevărat pe Domnul, vei 
face din comuniunea ta cu El scopul cel mai înalt al vieţii tale, 
pentru că nu poate exista dragoste fără părtăşie. Părtăşie 
înseamnă unitate în duh, o împărtăşire sau o comuniune. Ca 
unul care ai fost chemat în părtăşie cu Domnul, trebuie să ai 
comuniune constantă cu El şi să-I cauţi sfaturile şi călăuzirea în 
toate lucrurile tale. Aceasta se face prin studierea Cuvântului, 
prin meditaţie asupra sa şi prin rugăciune. 

Înţelege că nu poate fi părtăşie fără comunicare. Tu 
ar trebui să fii în comuniune continuă cu Domnul. Aceasta 
este ceva ce trebuie să faci în mod deliberat, ca răspuns la 
dragostea Sa. Dacă Îl iubeşti cu adevărat pe Isus, ar trebui 
să vrei să petreci timp cu El în părtăşie prin rugăciune şi 
studierea Cuvântului. Cu cât ai mai multă părtăşie cu Domnul, 
cu atât atributele Lui şi caracterul dragostei Sale se manifestă 
mai bine în viaţa ta. 

Avraam a fost numit „prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 
2:23), datorită deosebitei sale intimităţi cu Domnul. Acum, 
Dumnezeu te-a chemat pe tine în părtăşia cu Fiul Lui, Isus 
Cristos; aceasta înseamnă că tu eşti partenerul şi prietenul 
Lui, un rezultat direct al legământului Avraamic, ai cărui 
moştenitori suntem. Dezvoltarea unei intimităţi apropiate cu 
El ar trebui să fie pentru tine o prioritate supremă pe lumea 
aceasta. 

Părtăşia ta cu Domnul este unică pentru tine. El nu are, 
nu a avut şi nu va mai avea niciodată un om identic cu tine 

Dragoste şi 
părtăşie!

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia 
cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru (1 Corinteni 1:9).

Luni, 21 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântat să fii Tu Doamne Dumnezeule, care 
m-ai chemat în părtăşie cu Tine şi cu Fiul Tău Isus Cristos. 
Declar că eu cresc în har, în înţelepciune şi în cunoştinţă, iar 
puterea Duhului Sfânt este revelată tot mai mult în mine, pe 
măsură ce petrec timp cu Tine şi astăzi, în Numele lui Isus. 
Amin. 

2 Împăraţi 6-7
Ioan 10:1-21

2 Corinteni 13:14; 1 Ioan 1:3

şi de aceea, El Se bucură de părtăşia cu tine şi de dragostea 
ta. Tratează timpul de studiat Biblia, de închinare şi de laudă 
cu maximă seriozitate. Nu lăsa ca nimic să intervină şi să 
te oprească din timpul tău de părtăşie cu Domnul. Cu cât 
relaţionezi cu El prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt, cu atât ajungi 
să-L cunoşti mai mult şi să devii mai asemenea Lui în vorbe 
şi în fapte.

Proverbe 17
1 Corinteni 11:12-19



În lunile martie şi aprilie, studenţi din diferite 
părţi ale lumii s-au reunit în Johannesburg, 
Africa de Sud, ca să participe la cursurile de 
toamnă ale Şcolii de Vindecare. Fiecare sesiune, 
alături de omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, a 
fost însoţită de gloria prezenţei lui Dumnezeu şi 
mulţi şi-au primit miracolele.

Seria iulie 2012 a Şcolii de Vindecare este o altă 
oportunitate specială pentru a experimenta 
curgerea Duhului lui Dumnezeu şi pentru 
a primi vindecare divină. Au început deja 
înscrierile pentru sesiunea care se va ţine în 
Lagos, Nigeria.

Pentru a te înregistra şi a primi informaţii 
relevante referitoare la această sesiune, intră 
pe www.enterthehealingschool.org.

De asemenea, te poţi înregistra şi cu 
ajutorul telefonului mobil accesând www.
enterthehealingschool.mobi.



NOTE
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Atunci când cineva are ungerea Duhului Sfânt, 
aceasta înseamnă că este împuternicit cu abilitate 

divină de a înfăptui lucruri care sunt dincolo de înţelepciunea 
şi puterea umană. Este ceea ce a spus apostolul Pavel în 
Coloseni 1:29: „Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea 
puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.” Pavel se referea 
la ungerea Duhului Sfânt, mărturisind că este abilitatea 
supranaturală prin care el lucra. 

În Fapte 10:38, Biblia spune: „cum Dumnezeu L-a 
uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care 
umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce 
erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Toate 
lucrările măreţe consemnate în Evanghelii au fost săvârşite 
de Isus prin ungerea Duhului Sfânt care lucra în El. „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” (Faptele apostolilor 1:8). 

În Ioan 3:34, Biblia spune: „Căci Acela pe care L-a 
trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.” Aceasta înseamnă 
că Acela care este trimis de Dumnezeu este uns fără măsură; 
şi tu eşti trimis de Dumnezeu, pentru că Isus a spus: „Cum 
M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 
20:21). Tu poţi face lucrurile pe care le-a făcut Isus, datorită 
ungerii pe care ai primit-o de la El: „Adevărat, adevărat vă 
spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac 
Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru 
că Eu Mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12). 

Înţelege
ungerea!

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El 
rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva… 

(1 Ioan 2:27).

Marți, 22 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Ungerea Duhului lui Dumnezeu care acţionează în 
mine mă abilitează să umblu în supranatural şi astăzi. Pot 
face toate lucrurile datorită acelei ungeri, în Numele lui Isus. 
Amin. 

2 Împăraţi 8-9
Ioan 10:22-42

Isaia 10:27; Faptele Apostolilor 10:38

Nu-i de mirare că Pavel a spus: „Pot totul în Cristos 
care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). El se referea la ungerea 
Duhului Sfânt care opera în el. Activează acea putere în viaţa 
ta chiar astăzi.

Proverbe 18
1 Corinteni 11:20-29
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Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu ne îngrijorăm 
de nimic. Aceasta înseamnă să nu-ţi fie frică cu 

privire la nimic. Ci, mai degrabă, în toate, ar trebui să-ţi 
aduci cererile înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri 
cu mulţumiri. Rezultatul este că pacea lui Dumnezeu care 
întrece orice pricepere îţi va păzi inima şi mintea în Cristos 
Isus (Filipeni 4:7).

Biblia este plină de îndemnul de a nu ne teme. 
Dumnezeu ştie că putem trăi fără anxietate, panică şi frică, de 
aceea ne-a spus să nu ne îngrijorăm de nimic. Fii consecvent 
în rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri, pe măsură ce îţi exprimi 
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. Frica este de fapt credinţa 
în abilitatea vrăjmaşului de a te răni; frica este credinţa în 
abilitatea tuturor lucrurilor negative de a sta împotriva ta 
şi de a te înfrânge. Pentru a cuceri aceste lucruri, tu trebuie 
să ai credinţă în lucrurile pozitive: Cuvântul lui Dumnezeu, 
dragostea Lui pentru tine, harul, puterea şi abilitatea Lui de a 
te trece biruitor peste dificultăţile vieţii. 

Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu este începutul 
eliberării din frică şi anxietate. Nu poţi avea credinţă în 
Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ştii Cuvântul. Credinţa ta 
creşte odată cu adâncirea în cunoaşterea Cuvântului. Pe 
măsură ce credinţa se intensifică în duhul tău, frica este 
alungată. Isus a spus: „veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul 
vă va face slobozi” (Ioan 8:32). Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevărul care te eliberează de frică.

Indiferent în ce zonă te atacă frica, refuză să te temi. 
Află din Cuvântul Domnului adevărul cu privire la situaţia 

Biruieşte frica 
şi anxietatea!

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

Miercuri, 23 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
generează credinţă în duhul meu şi alungă frica şi anxietatea, 
în Numele lui Isus. Resping orice cuvânt de îngrijorare şi 
panică, deoarece ştiu că credinţa mea în Cuvântul Tău, în 
puterea Ta măreaţă, în dragostea Ta şi în harul Tău faţă de 
mine este ceea ce câştigă biruinţa mea asupra diavolului şi a 
puterilor întunericului. Amin. 

2 Împăraţi 10-12
Ioan 11:1-16

Deuteronom 31:6; 2 Timotei 1:7

aceea şi rămâi ferm pe poziţie în acel adevăr, refuzând să fii 
clintit de vreo informaţie negativă. 

Proverbe 19
1 Corinteni 11:10-34
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Caracterul gândurilor tale va determina, în final, 
calitatea vieţii tale. Biblia spune: „aşa cum gândeşte 

în inima lui, aşa este el” (Proverbe 23:7), arătându-ne că 
viaţa noastră nu va fi diferită de modul cum gândim. Romani 
12:2 spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, 
ci să vă transformaţi, prin înnoirea minţii voastre…” Cu 
alte cuvinte, nu gândi ca restul lumii; foloseşte Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a-ţi schimba tiparul de gândire. Permite-i 
Cuvântului lui Dumnezeu să se ocupe de modul tău de a 
gândi, dimineaţa, la prânz şi seara. Dacă ai gândi Cuvântul, ai 
vorbi Cuvântul. 

Este anul Cuvântului lui Dumnezeu; aşadar, tu trebuie 
în mod conştient să te gândeşti la Cuvânt. Dacă te afli vreodată 
într-o situaţie dificilă, nu te gândi la problemă, pentru că aşa 
nu faci decât să complici situaţia. În schimb, gândeşte-te cât 
de mare este Dumnezeu; gândeşte-te la eficienţa şi la puterea 
Cuvântului Său de a te ridica deasupra oricărei adversităţi. 

Când te confrunţi cu probleme, caută versetele 
relevante din Scriptură şi începe să meditezi asupra lor. 
Gândeşte-te la soluţie şi nu la imensitatea problemei. Pe 
măsură ce vei medita la Cuvântul Domnului şi la perfecţiunea 
Lui, nu numai situaţia, ci şi viaţa ta se va schimba: „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). 

Gândeşte 
Cuvântul!

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

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

(Filipeni 4:8).

Joi, 24 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, pe măsură ce meditez la Cuvântul Tău 
şi astăzi, calea mea se luminează. Întreaga mea fiinţă 
este saturată cu ungerea şi cu puterea Cuvântului Tău, iar 
înţelepciunea Ta îmi inspiră gânduri de pace, de nădejde 
şi de noi posibilităţi! Şi pe măsură ce rostesc Cuvântul Tău, 
viaţa mea este transformată, adversităţile sunt înlăturate, 
iar situaţiile negative sunt schimbate pentru a se conforma 
voii Tale desăvârşite pentru mine, în Numele lui Isus. 

2 Împăraţi 13-15
Ioan 11:17:57

Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15

Aliniază-ţi gândurile la Cuvântul lui Dumnezeu şi 
vei începe să vorbeşti ceea ce trebuie; când vorbirea ta se 
va conforma Cuvântului, va produce un mare seceriş de 
binecuvântări şi de minuni pentru tine. 

Proverbe 20
1 Corinteni 12:1-11
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Domnul Isus ne-a adus viaţa. Biblia spune că El a 
adus viaţa şi nemurirea la lumină, prin Evanghelie 

(2 Timotei 1:10). În Ioan 5:26, El a spus: „Căci, după cum 
Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în 
Sine.” Viaţa la care Se referă Isus aici este viaţa lui Dumnezeu. 
Când El umbla pe Pământ, plinătatea Dumnezeirii locuia în 
El. El avea totalitatea vieţii lui Dumnezeu: „Căci Dumnezeu a 
vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19).

Dacă eşti născut din nou, versetul din deschidere 
spune că tu ai aceeaşi calitate a vieţii ca şi Isus: „şi această 
viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa.” Aceasta 
este o viaţă specială; este viaţă dincolo de această lume. Tu 
ai fost chemat la o asemenea viaţă glorioasă, unde domneşti 
peste boală, peste afecţiuni şi peste cel rău.

Această viaţă nu stă împreună cu boala, cu eşecul 
şi cu moartea; este viaţa lui Dumnezeu. Este viaţa veşnică. 
O viaţă care nu poate fi biruită de faliment, de înfrângere, 
de sărăcie sau de întuneric! Ea distruge atacurile cerebrale, 
tumorile, cancerul, diabetul, HIV şi toate felurile de boli. 
Conştientizarea acestei realităţi este ceea ce i-a dat lui Petru 
credinţa plină de îndrăzneală să-i spună lui Enea, care era 
paralizat şi ţintuit la pat de opt ani: „Isus Cristos te vindecă!” 
Biblia spune că el (Enea) s-a ridicat imediat (Fapte 9:33-34). 

În această lume sunt tot felul de religii pentru că oamenii 
cred că există ceva dincolo de viaţa umană pământească! 
Într-adevăr, aşa este; există viaţa veşnică în Cristos. Totuşi, 
această viaţă este accesibilă numai pentru aceia care L-au 

Viaţă dincolo de 
această lume!

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). 

Vineri, 25 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

L-am primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor personal 
şi am fost strămutat în libertatea glorioasă a fiilor lui 
Dumnezeu! Sunt conştient de viaţa lui Cristos din mine, 
aşadar, trăiesc viaţa veşnică, deasupra bolilor, deasupra 
sărăciei, deasupra morţii şi a celui rău, în Numele lui Isus. 
Amin.

2 Împăraţi 16-17
Ioan 12:1-19

Ioan 20:31; Ioan 3:16

primit şi L-au mărturisit pe Cristos Isus ca Domn şi Mântuitor 
al lor! Ca făptură nouă în Cristos, viaţa divină a lui Dumnezeu 
a înlocuit viaţa umană pe care ai moştenit-o de la părinţii tăi; 
este o viaţă dincolo de lumea aceasta!

Proverbe 21
1 Corinteni 12:12-21
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Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui 
Dumnezeu. Astfel, a îmbrăţişa înţelepciunea 

înseamnă a îmbrăţişa Cuvântul. Când Biblia spune să 
dobândeşti înţelepciune, tu practic eşti îndrumat către 
Cuvânt, pentru că înţelepciunea vine de la Dumnezeu prin 
Cuvânt. Înţelepciunea este un lucru important. Este ceea ce 
ai tu nevoie pentru a avea succes în viaţă. 

Acum poţi înţelege de ce, dintre toate lucrurile pe 
care le-ar fi putut cere Solomon atunci când Dumnezeu l-a 
vizitat, el a cerut înţelepciune (2 Cronici 1:10-12). El ştia că 
prin înţelepciune accesa totul, pentru că înţelepciunea este 
o forţă. Înţelepciunea lui Dumnezeu este puterea care îţi 
influenţează alegerile şi este forţa călăuzitoare a vieţii tale. 

Atunci când îmbrăţişezi înţelepciunea, îmbrăţişezi 
odată cu ea şi multe alte binecuvântări de la Domnul. Să 
observăm din nou ultima parte a versetului: „Înalţ-o, şi ea 
te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.” Aceasta 
îţi arată ce va face înţelepciunea lui Dumnezeu în viaţa ta; 
te va promova şi îţi va aduce onoare. Este exact ceea ce 
s-a întâmplat cu Solomon, după ce i-a cerut lui Dumnezeu 
înţelepciune. În afară de înţelepciune, Dumnezeu i-a dat 
bogăţii, avere şi onoare, mai mult decât oricărui alt împărat 
care a trăit pe faţa Pământului (2 Cronici 1:12). 

Biblia spune că Cristos a fost făcut înţelepciunea lui 
Dumnezeu pentru noi (1 Corinteni 1:30); aceasta înseamnă că 
nu trebuie să te rogi ca să primeşti înţelepciune. Înţelepciunea 
lui Dumnezeu este deja în duhul tău; tot ce trebuie să faci 

Îmbrăţişează 
înţelepciunea!

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, 
şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Înalţ-o, şi ea te va 

înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa 
(Proverbe 4:7-8).

Sâmbătă, 26 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în mine. 
Este în inima mea şi în gura mea, astăzi şi eu cresc în 
înţelepciune prin Cuvântul lui Dumnezeu. Am reuşite 
şi mă descurc onorabil în lucrurile vieţii, pentru că am 
îmbrăţişat înţelepciunea. Aşadar, bunăstarea, onoarea şi 
binecuvântările vieţii din belşug sunt ale mele, în Numele 
lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 18-19
Ioan 12:20-50

Proverbe 4:5-6; 1 Corinteni 1:30

este să activezi înţelepciunea prin părtăşia Cuvântului lui 
Dumnezeu. Spune chiar acum: „Înţelepciunea lui Dumnezeu 
acţionează în mine. Este în inima mea şi în gura mea astăzi! 
Se poate auzi în vocea mea şi se poate observa în faptele 
mele, în Numele lui Isus.”

Proverbe 22
1 Corinteni 12:22-31
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Versetul din deschidere se referă la tine, cel care eşti 
născut din nou. Eşti ca un pom sădit lângă un izvor 

de apă, care îşi dă rodul la vremea lui. Eşti născut pentru a 
rodi. Tot ceea ce faci şi tot ceea ce are legătură cu tine va avea 
sigur succes, pentru că tu eşti născut din Dumnezeu. Genele 
Lui productive sunt în tine. Ce binecuvântare este aceasta! Ai 
fost rânduit să propăşeşti, să experimentezi sănătatea divină 
şi să excelezi în toate zonele vieţii tale.

Acest lucru nu este valabil pentru omul care nu este 
născut din nou. Omul neregenerat este asemănat cu pleava, 
pe care o ia vântul, ale cărui căi duc la distrugere. Acesta este 
motivul pentru care trebuie să continuăm să le predicăm 
Evanghelia celor nemântuiţi. Situaţia lor este disperată. 
Ei sunt aruncaţi încoace şi încolo de vânturile adversităţii, 
pentru că nu au temelia în Dumnezeu. Biblia descrie astfel 
starea lor: „aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi 
fără Cristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de 
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în 
lume” (Efeseni 2:12).

Dar slavă lui Dumnezeu, cel care este născut din 
nou este ca muntele Sionului şi a fost rânduit ca să fie 
binecuvântat şi productiv. Cristos Isus a devenit Stânca 
mântuirii tale, precum şi a succesului tău, a belşugului tău şi 

Născut pentru 
a rodi!

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se 
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul 

celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este 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 1:1-3).

Duminică, 27 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, pe măsură ce mă delectez în Tine, viaţa 
mea înfloreşte tot mai mult. Excelez şi prosper în toate 
lucrurile, pentru că am făcut din Cuvântul Tău temelia şi 
meditaţia mea! Îţi mulţumesc pentru pacea, slava şi bucuria 
pe care ai adus-o în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Împăraţi:20-22
Ioan 13:1-30

Ieremia 17:7-8; Ioan 15:16

a sănătăţii divine. Aşadar, vei rămâne mereu neclintit în faţa 
oricărei împotriviri, pentru că ai fost smuls din înfrângere şi 
din moarte şi ai fost strămutat în Împărăţia Fiului dragostei 
lui Dumnezeu (Coloseni 1:13) ca să experimentezi gloria 
eternă, victoria, pacea şi bucuria. Ai fost rânduit să rodeşti şi 
să străluceşti zi de zi pentru Cristos. 

Proverbe 23
1 Corinteni 13:1-13
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Observaţi ce spune în versetul 24: „Până acum 
n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi 

veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ce 
invitaţie! Aceasta înseamnă că, dacă este ceva ce îţi doreşti, 
pentru ca bucuria ta să fie deplină, tot ce trebuie să faci, este 
să ceri şi apoi să primeşti! Provocarea pentru mulţi este că 
nu ştiu cum să primească. Ei cer, dar nu primesc. Cuvântul 
„a primi,” folosit de Isus în contextul de mai sus, provine din 
traducerea termenului grecesc „lambano” şi înseamnă „a 
apuca un anumit lucru şi a ţi-l însuşi.” 

 Unii oameni cer şi iar cer un anumit lucru; este greşit. 
Trebuie să ceri, apoi „lambano”; aceasta înseamnă „cere şi 
intră în posesie!” Isus Şi-a ales cu grijă cuvintele. El nu a spus 
doar: „cereţi,” ci a spus: „Cereţi şi primiţi!” Aşadar, odată ce ai 
cerut, ţine-te strâns de răspuns cu duhul tău şi declară: „Am 
acel lucru. Este al meu.” „Lambano” arată un răspuns agresiv 
al credinţei, din duhul tău. Aceasta înseamnă că tu nu aştepţi 
pasiv, ca lucrul cerut să vină. Tu alergi spre el. Îl prinzi prin 
credinţă şi îl iei.

 Poate ai dorit un serviciu şi te-ai rugat Domnului 
să ţi-l dea. În loc să te plângi sau să speri că se va întâmpla 
ceva într-o zi, prinde-l cu duhul tău! Spune: „În Numele lui 
Isus, am serviciul pe care îl vreau, slavă Domnului!” Imediat 
după aceasta, începe să mărturiseşti. Unii oameni pot veni 
să te întrebe lucruri nepotrivite, cum ar fi: „Ai fost chemat la 
interviu? Este vreun semn că vei primi serviciul?” Răspunde-

Cere, apoi 
„lambano!”

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. 
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, 

în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic 
în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria 

voastră să fie deplină (Ioan 16:23-24). 

Luni, 28 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, sunt întărit şi entuziasmat de 
Cuvântul Tău astăzi; ce mângâiere şi ce bucurie îmi inundă 
sufletul, să ştiu că pot primi tot ceea ce Îţi cer, în Numele lui 
Isus. Amin. 

2 Împăraţi 23-25
Ioan 13:31-14:14

Matei 7:8-11

le corect. Spune-le: „Nu am nevoie de nici un semn, pentru că 
deja am serviciul. Credinţa mea a câştigat.”

 Aşa se exersează „lambano.” Isus ne-a dat Numele 
Său, în care să trăim şi să umblăm, pe Pământ. Aşa că, atunci 
când faci cereri în Numele Lui, Tatăl le susţine! Ce lucru 
minunat pentru duhul uman: să ştii că orice Îi vei cere Tatălui, 
în Numele lui Isus, îţi va da! Aceasta înlătură limitările vieţii. 
Cere chiar acum. Cere, apoi „lambano.”

Proverbe 24
1 Corinteni 14:1-9
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2 Corinteni 5:19 spune: „că adică, Dumnezeu era 
în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-

le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări” (2 Corinteni 5:19). 
Dumnezeu, prin Cristos, a făcut pace cu toţi oamenii şi nu 
ţine păcatele omenirii împotriva lor. Acesta este mesajul 
Evangheliei, pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat nouă. 

Această înţelegere a fost temelia dedicării totale 
a apostolului Pavel, a tăriei sale interioare, a zelului şi a 
motivaţiei sale de a răspândi Evanghelia. El ştia, fără nici o 
îndoială, că avea un mandat divin să predice Evanghelia; 
nimic nu l-a descurajat din a-şi îndeplini mandatul. El a spus: 
„căci trebuie s-o vestesc,” adică nu avea altă opţiune. Viaţa 
lui depindea de aceasta. 

Mărturia profetului Ieremia în ceea ce priveşte 
predicarea Cuvântului este la fel de grăitoare. În ciuda 
împotrivirilor feroce şi a persecuţiilor din pricina cărora 
aproape ajunsese la disperare, el nu s-a putut abţine din a 
predica. Observaţi cuvintele lui provocatoare: „Căci, ori de 
câte ori vorbesc, trebuie să strig: «Silnicie şi apăsare,» aşa 
încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură 
toată ziua. 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 20:8-9).

Cu mulţi ani în urmă, pornisem într-o călătorie cu 
doi dintre asociaţii mei. Stând acolo aproape o săptămână, 
am zis: „Domnilor, ce facem? Uitaţi-vă împrejur şi haideţi să 

Mandatul 
divin!

Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină 
de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu 

vestesc Evanghelia (1 Corinteni 9:16).

Marți, 29 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Evanghelia Ta 
glorioasă, pe care mi-ai încredinţat-o. Îmi îndeplinesc 
lucrarea ca ispravnic al adevărurilor veşnice şi a lucrării de 
împăcare, pe măsură ce predic Evanghelia şi îi conduc pe 
mulţi la mântuire, în Numele lui Isus. 

1 Cronici 1-2
Ioan 14:15-31

Marcu 16:15; 1 Timotei 1:11

plantăm o biserică.” Au plecat, au găsit un loc, au predicat 
Cuvântul şi i-au invitat pe oameni. În câteva zile, am început o 
biserică în acea regiune, care, chiar în momentul de faţă, este 
încă în creştere. Fii motivat din inimă să predici Evanghelia. Să 
ai un duh ca al apostolului Pavel şi să-ţi dai seama că trebuie 
să predici Evanghelia. Este motivul existenţei tale. 

Proverbe 25
1 Corinteni 14:10-19
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Te-ai simţit vreodată condamnat pentru că ţi-
ai amintit deodată că ai făcut ceva rău, lucru 

pentru care te-ai gândit că precis Dumnezeu era supărat pe 
tine? Dacă ţi se întâmplă vreodată acest lucru, nu dispera. 
Mărturiseşte-ţi păcatul Domnului şi primeşte prin credinţă 
iertarea Sa. 

1 Ioan 4:16 ne oferă o descriere a Tatălui nostru Ceresc. 
El este dragoste; El nu este judecată: „Şi noi am cunoscut şi 
am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. 
Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16). În Ieremia 31:3, 
Dumnezeu Îşi reafirmă inima iubitoare şi dispoziţia Lui faţă de 
tine: „Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire 
veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea»” (Ieremia 
31:3). 

Pune capăt luptelor şi bazează-te pe dragostea 
necondiţionată a lui Dumnezeu faţă de tine. Poate că ai 
făcut greşeli sau poate că ai trăit o viaţă oribilă, dar poţi să 
îmbrăţişezi dragostea Tatălui astăzi. Tot ce ai nevoie este 
să te pocăieşti şi să spui: „Doamne, iartă-mă.” Odată ce te 
pocăieşti şi Îi ceri iertare, El te primeşte şi te repoziţionează 
pe calea cea dreaptă. 

Dumnezeu nu îţi vânează greşelile, ca să te 
pedepsească; El te iubeşte prea mult, ca să facă aşa ceva. Ci, 
mai degrabă, El îţi arată îndurarea Sa. Dacă ajungi să cunoşti 
şi să înţelegi natura dragostei Sale, vei fi mereu bucuros în 

Inima iubitoare 
a Tatălui!

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. 
Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire 

pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, 
ci pentru ale întregii lumi (1 Ioan 2:1-2).

Miercuri, 30 Mai

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru părtăşia Duhului 
Tău, de care mă bucur mult. Îţi mulţumesc pentru că mi-
ai arătat cărarea vieţii şi că mi-ai asigurat o viaţă fără 
condamnare. Recunosc şi primesc harul Tău, mila Ta, 
dragostea Ta şi lucrarea de mijlocire a lui Cristos, pentru 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Cronici 3-4
Ioan 15:1-17

Romani 8:32-34; Ioan 3:16

prezenţa Lui. Dumnezeu te iubeşte; recunoaşte aceasta în 
duhul tău; lasă ca gândurile dragostei Sale să-ţi umple inima 
astăzi şi de-acum înainte.

Proverbe 26
1 Corinteni 14:20-30
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Visul lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să 
progresezi din slavă în slavă. El Se aşteaptă ca tu 

să fii din ce în ce mai binecuvântat şi mai productiv în toate 
lucrurile tale. Aceasta a vrut să spună Isus, atunci când a 
zis: „Eu sunt Adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Grădinarul. 
El taie orice ramură care nu produce roade şi le curăţă pe 
cele care aduc roade, ca să producă şi mai multe. Adevăraţii 
Mei ucenici aduc mult rod. Aceasta îi aduce multă slavă 
Tatălui Meu” (Ioan 15:1-8 NLT). Dacă eşti deja plin de succes 
şi roditor, Dumnezeu te curăţă, ca să fii şi mai roditor.

Psalmistul, în cuvinte foarte puternice, descrie 
această viaţă de biruinţă nesfârşită, de productivitate, 
eficienţă şi belşug în care Dumnezeu te-a adus: „El este 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). 

Fii conştient de succes. Mulţi cred că succesul 
poate fi măsurat doar la sfârşitul vieţii cuiva, dar nu este 
adevărat. Succesul poate fi măsurat la în diferite stadii ale 
vieţii tale. Dacă eşti conştient de succes în prezent, această 
conştientizare te va duce la un nivel mai mare de succes 
mâine. Unii oameni sunt conştienţi doar de eşec şi de aceea 
se tot poticnesc în viaţă. Viaţa ta va fi un râu nesfârşit de 
victorie şi belşug atunci când dezvolţi o atitudine de succes. 

Mentalitatea axată pe succes te va ţine departe de 
obişnuit şi te va ajuta să cultivi o cultură a excelenţei şi 
perfecţiunii. Fii entuziasmat în fiecare zi, cu privire la ocazia 

Fii conştient 
de succes!

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

până la miezul zilei (Proverbe 4:18).

Joi, 31 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un 
succes şi pentru că mi-ai dăruit mentalitatea că „pot totul 
în Cristos care mă întăreşte.” M-ai făcut o minune pentru 
lumea mea, pentru că orice ating se dezvoltă. Calea mea 
este ca lumina strălucitoare, care străluceşte din ce în ce 
mai tare, până la miezul zilei. Progresez din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Cronici 5-6
Ioan 15:18-16:16

Psalmul 1:1-3; Psalmul 71:7; Filipeni 4:13

de a fi mai mult decât biruitor pentru Dumnezeu. Fiind o 
făptură nouă în Cristos, succesul, victoria şi belşugul sunt 
trăsături ale duhului tău uman recreat. Fii conştient de 
realitatea aceasta, astăzi şi de acum înainte.

Proverbe 27
1 Corinteni 14:31-40
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Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
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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

„Sunt vindecat de miopie!”

„Am fost diagnosticat cu miopie la o vârstă foarte fragedă şi 
mi s-a spus că era ceva genetic. Dar când mi-am predat viaţa 
lui Cristos şi am venit în contact cu Rapsodia realităţilor, duhul, 
sufletul şi trupul mi s-au revigorat prin cuvântul Domnului şi 
acum sunt vindecat.”  ̶   Peter B., Marea Britanie

„Am învăţat să preiau controlul mereu!”

„Viaţa mea s-a schimbat în bine în ziua în care am primit primul 
meu exemplar din Rapsodia realităţilor. Parcurgând învăţăturile 
din fiecare zi, am învăţat cum să mă rog şi cum să preiau controlul 
asupra circumstanţelor vieţii. Credinţa mea a crescut enorm prin 
acest studiu consecvent asupra Cuvântului lui Dumnezeu din 
Rapsodia realităţilor.”  ̶  Mwimba G., Scoţia

„O mai bună înţelegere a Cuvântului”

„Cândva eram un mare necredincios. Consideram Biblia o carte de 
istorie, dar nu am crezut niciodată în minuni. Nu aveam habar de 
puterea Evangheliei de a mântui, de a vindeca şi de a elibera. A venit 
însă vremea când am avut nevoie de intervenţia supranaturală a lui 
Dumnezeu în familia mea. Am început să-l urmăresc pe pastorul 
Chris la televizor şi aşa am aflat de Rapsodia realităţilor. Am citit şi 
cartea „Cum să-ţi activezi credinţa.” Aceste materiale m-au ajutat să 
descopăr cine sunt în Cristos. Acum mi-am învins temerile şi familia 
mea a fost vindecată. Slavă Domnului!”  ̶  Montenegro D., Rusia



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  
Tel:+40-722-229992   


