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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 victorie 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 2013 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
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O caracteristică importantă a unei credinţe 
puternice este aceea că nu se uită la aparenţe, 

nu ia în considerare circumstanţele fizice. Isus a refuzat 
să ia în considerare faptul că Lazăr era mort, deşi tot 
El spusese mai înainte că boala lui Lazăr nu este spre 
moarte (Ioan 11:4). Cu toate că omul murise şi fusese 
îngropat de patru zile, aceasta nu crea nici o problemă 
pentru Isus, deoarece credinţa Lui era concentrată pe 
cuvântul rostit. Ştia că Tatăl Îi ascultase cuvintele pline 
de credinţă. 

Acum, priveşte ce a făcut Domnul: l-a chemat 
pe Lazăr afară din mormânt, ca şi cum ai chema pe 
cineva care doarme într-o cameră alăturată. Aceasta 
este credinţa! Umblarea prin credinţă nu include nici o 
situaţie „fără speranţă” sau „imposibilă.” Toate lucrurile 
sunt posibile pentru cel ce crede (Marcu 9:23)! În arena 
credinţei pur şi simplu nu te dai bătut. 

De obicei oamenii cedează atunci când îşi bazează 
raţionamentul pe percepţii senzoriale. De exemplu, 
simţul omului natural a fost antrenat să spună: „Am o 
durere de stomac” doar pentru că a simţit o durere în 
stomac. S-a obişnuit să recunoască frica şi să spună: 
„Mi-e frică.” A fost învăţat să recunoască lipsa şi să 

Nu te uita la 
aparenţe 

Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice

(2 Corinteni 4:17-18).

Miercuri, 1 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în mine, 
iar credinţa mea este vie. Opiniile şi reacţiile mele nu 
sunt condiţionate de percepţiile simţurilor fizice, ci sunt 
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Viaţa mea 
este o exprimare zilnică a Cuvântului Lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus.

2 Samuel 9-11
Luca 24:13-35

Romani 8:6; Romani 4:19-21

spună: „Sunt falit.” Cu toate acestea, credinţa vorbeşte 
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu (2 Corinteni 
4:13). În cazul unei migrene, ar trebui să spui: „Acum 
simt o durere de cap, însă prin rănile lui Isus sunt 
vindecat.” Trebuie să subliniezi mereu vindecarea şi 
sănătatea ta. Niciodată să nu laşi ca simţămintele sau 
circumstanţele vieţii să te controleze. Ceea ce simţi nu 
trebuie să dicteze ceea ce ai sau ceea ce eşti în Cuvânt. 

Indiferent ce vezi, ce auzi, ce simţi, sau oricât de 
grave ar părea lucrurile în mod natural, tu continuă să 
proclami ce spune Cuvântul lui Dumnezeu! Cuvântul de 
credinţă în gura ta produce rezultate. De aceea, refuză 
să recunoşti imposibilităţile. 

Numeri 4
Marcu 6:45-56
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Dumnezeu te poate folosi dacă Îi permiţi; El 
poate face orice prin tine dacă I te predai 

pe deplin; El deja te-a binecuvântat şi te-a făcut o 
binecuvântare pentru cei apropiaţi; acum însă urmăreşte 
să binecuvânteze toată lumea prin tine. El are nevoie de 
tine la fel de mult cum tu ai nevoie de El. Pe măsură ce 
studiezi Scripturile, vei înţelege cât de mult are nevoie 
Domnul de tine, pentru că numai prin tine Îşi poate 
manifesta bunătatea, harul, înţelepciunea şi excelenţa 
faţă de ceilalţi oameni. 

Omul firesc sau nenăscut din nou nu poate şti 
cine este cu adevărat Dumnezeu până nu te întâlneşte 
pe tine, pentru că El a ales să-Şi exprime voia şi natura 
în această lume prin tine. În 2 Corinteni 5:19, apostolul 
Pavel a spus: „Dumnezeu era în Cristos, împăcând 
lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele 
lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei 
împăcări.” Dumnezeu S-a revelat pe pământ prin Isus 
Cristos. Însă, înainte de glorioasa Sa înălţare la cer, în 
Ioan 14:16 Isus spune că L-a rugat pe Tatăl să ne trimită 
„un alt Mângâietor,” care să locuiască în noi şi să rămână 
cu noi în veac. Şi Tatăl I-a îndeplinit această rugăciune 
(Faptele Apostolilor 2:4).

Duhul Sfânt locuieşte în tine astăzi, aşa că, oriunde 
ai fi, poţi manifesta viaţa lui Cristos în jurul tău. Lumea 
nu-L poate vedea pe Duhul Sfânt, însă te poate vedea 

Lasă-L să Se 
exprime prin 

tine!

Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi 
minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui 

Solomon (Faptele Apostolilor 5:12).

Joi, 2 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt o extensie a braţului lui Dumnezeu. Sunt 
expresia ajutorului, vindecării, eliberării şi mântuirii 
Sale faţă de lume. Eu sunt o binecuvântare pentru 
generaţia mea, un purtător al gloriei, al harului şi al 
excelenţei divine. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

2 Samuel 12-14
Luca 24:36-53

Osea 12:13, Ieremia 51:20

pe tine, pentru că tu eşti reprezentarea perfectă a Lui 
(1 Ioan 4:17). Ai devenit o făptură nouă „purtătoare 
de Cristos”: „Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 
1:27). El râde, zâmbeşte, binecuvântează şi atinge 
lumea prin tine. El chiar Se roagă şi mijloceşte prin tine: 
„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). El Îşi exprimă natura dumnezeiască la care ne-a 
făcut părtaşi (2 Petru 1:4) şi credinţa Sa, prin noi.

Participând activ la cea mai importantă slujbă în 
ochii lui Dumnezeu care este câştigarea sufletelor, vei 
experimenta tot mai mult din dragostea şi caracterul Lui 
în tine. De fapt în aceasta constă creştinismul; tu eşti un 
distribuitor al binecuvântărilor lui Dumnezeu.

Numeri 5
Marcu 7:1-13
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Cartea Faptele Apostolilor ne redă detaliat 
povestea lui Saul din Tars, cunoscutul apostol 

Pavel de mai târziu. Înainte de convertire, Saul îi 
persecuta aspru pe oamenii lui Dumnezeu. Însă într-o 
zi, în drumul său spre Damasc pentru a-şi înteţi atacurile 
nemiloase împotriva bisericii, a avut parte de o întâlnire 
cu Domnul Isus şi s-a convertit. Imediat după aceasta 
L-a întrebat pe Domnul: „...ce vrei să fac?” (Fapte 9:6).

În acea zi, Domnul i-a schimbat destinul şi i-a 
dat o nouă ţintă. Persecutorul bisericii a devenit unul 
dintre cei mai mari apostoli ai Domnului, fiind însărcinat 
să ducă Vestea Bună la neamuri, pentru a-i întoarce pe 
oameni din întuneric spre lumină, de sub puterea lui 
Satan spre Dumnezeu (Fapte 26:18). Cu o râvnă mai 
mare decât cea cu care persecutase biserica, Pavel 
şi-a dedicat viaţa predicând Evanghelia, refuzând să 
fie descumpănit de trecutul său neplăcut. A realizat că 
„dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” 
(2 Corinteni 5:17). Aceasta era mărturia şi victoria lui: 
să predice cu îndrăzneală Cuvântul vieţii, indiferent de 
trecutul său. Versetul tematic ne revelează cum a reuşit 
Pavel să-şi depăşească trecutul; o lecţie pentru noi toţi.

Mărturia lui Pavel ne arată ceea ce Dumnezeu 
poate face în viaţa fiecăruia în momentul în care primim 
Cuvântul Său, indiferent de trecutul nostru. Domnul 

Nu trăi în trecut

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

este înainte (Filipeni 3:13).

Vineri, 3 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, m-ai ales mai dinainte de 
întemeierea lumii ca să-L revelezi pe Cristos prin mine. 
Mă bazez pe Tine şi pe harul Tău veşnic, stăruind în 
Cuvântul vieţii şi în adevăr, pe măsură ce aduc roadele 
neprihănirii spre gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

2 Samuel 15-17
Ioan 1:1-18

Galateni 2:20; Galateni 2:18-19

Isus poate transforma o persoană pentru totdeauna şi îi 
poate da un destin nou. Cuvântul Său în tine, transformă 
viaţa ta şi-ţi recreează universul sub influenţa Duhului 
Sfânt din tine. Aşadar, la fel ca apostolul Pavel, predă-te 
pe deplin Domnului şi Evangheliei Lui. Rosteşte Cuvântul 
cu îndrăzneală şi nu permite nici unei experienţe trecute 
să diminueze râvna ta pentru revelarea lui Cristos în 
sfera ta de contact.

Numeri 6
Marcu 7:14-23
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Una dintre cele mai importante reguli şi cerinţe 
ale rugăciunii eficiente este să prezinţi 

Cuvântul lui Dumnezeu ca dovadă. Acesta fiind unul 
dintre motive pentru care trebuie să studiezi în mod 
constant Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul este dovada 
de care ai nevoie pentru a revendica moştenirea ta în 
Cristos. 

De exemplu, dacă ţi s-ar cere să dovedeşti posesia 
unui lot de pământ, nu ţi-ai muta proprietatea din loc 
pentru aceasta, nu-i aşa? Ci drept dovadă ai prezenta în 
mod simplu titlul de proprietate al terenului. În Versiunea 
Amplificată a Bibliei, credinţa este definită ca fiind „...
asigurarea (confirmarea, TITLUL DE PROPRIETATE) 
lucrurilor sperate [de noi], fiind dovada lucrurilor pe 
care [noi] nu le vedem {şi} convingerea de realitatea 
lor [credinţa percepând drept fapt real ceva ce nu este 
revelat simţurilor]” (Evrei 11:1).

Când doreşti să produci schimbări prin rugăciunea 
de credinţă, trebuie să discerni în domeniul spiritual 
pentru a recunoaşte evidenţele pe care Duhul Sfânt ţi le 
aduce la cunoştinţă. Câteodată, Duhul Sfânt te va conduce 
să studiezi în mod specific un anumit verset din Biblie sau 
va dori să-ţi întipărească anumite versete în duhul tău. 
Meditează şi roagă-te pe baza acelor versete. 

În plus, vei avea parte de victorii semnificative 
în omul dinăuntru printr-un cuvânt profetic. Nu este 

Cuvântul este 
dovada ta

Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor nevăzute (Evrei 11:1 - versiunea Fidela).

Sâmbătă, 4 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur de Cuvântul Tău care îmi 
transmite în duh credinţa care mă face să văd şi să 
înţeleg moştenirea mea în Cristos. Eu funcţionez şi 
astăzi în suveranitatea Duhului, conştient fiind că toate 
lucrurile îmi aparţin, în Numele Domnului Isus. Amin!

2 Samuel 18-19
Ioan 1:19-51

Isaia 41:21; Osea 14:2

neapărat nevoie ca acest cuvânt profetic să vină din 
partea unei persoane. Pur şi simplu Duhul Sfânt ţi-l poate 
transmite în timp ce te rogi sau poate inspira un cântec 
în duhul tău care să te inunde de bucurie. Niciodată să 
nu uiţi astfel de cuvinte, pentru că ele reprezintă dovada 
victoriei tale. Meditează la ele, vorbeşte despre ele. 
Îndrăzneşte să le împărtăşeşti şi altora ceea ce ai primit 
şi să acţionezi ca atare. Cineva care a fost bolnav şi s-a 
rugat să fie vindecat va trebui să se uite în Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a obţine dovada vindecării sale.

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi vezi ce spune 
El astăzi despre situaţiile deosebite din viaţa ta. Când ai 
găsit dovada, foloseşte-o!

Numeri 7
Marcu 7:24-37
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Strategiile, operaţiunile şi instrucţiunile 
Duhului Sfânt s-ar putea, de multe ori, să fie 

„neobişnuite”; însă ele sunt întotdeauna supranaturale 
şi produc miracole. Ierihonul era parte din ţinutul 
promis. Însă Dumnezeu îi spusese lui Iosua: „Vezi, am 
dat în mâna ta Ierihonul şi pe împăratul său şi pe cei 
viteji la luptă” (Iosua 6:2, versiunea Fidela). Domnul 
nu i-a spus, „Îţi voi da Ierihonul...,” ci „am dat în mâna 
ta Ierihonul...” Acest lucru nu era o promisiune, ci o 
relatare de fapt care venea din partea lui Dumnezeu 
Însuşi. 

Deşi Dumnezeu spusese că le-a dat Ierihonul 
copiilor lui Israel, zidurile sale mari şi groase încă 
împrejmuiau cetatea când Iosua şi armata israeliană au 
ajuns acolo. Însă Dumnezeu i-a dat lui Iosua o strategie 
legată de cucerirea Ierihonului. Strategia era în mod 
evident neobişnuită, pentru că nici o minte umană nu 
s-ar fi gândit că dărâmarea acelor ziduri impunătoare 
se va face prin sunetul trâmbiţelor şi prin strigătele 
puternice ale poporului. Însă, în mod miraculos, zidurile 
mari ale Ierihonului s-au prăbuşit, pentru că Iosua şi 
armata lui Israel au acţionat conform instrucţiunilor lui 
Dumnezeu.

Cât de important este să acţionăm conform 
Cuvântului şi sub călăuzirea Duhului Sfânt întotdeauna! 

Neobişnuit... dar 
supranatural

Când vor suna lung din cornul de berbec şi când veţi 
auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari 

strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul 
să se suie, fiecare drept înainte (Iosua 6:5).

Duminică, 5 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru impactul 
Cuvântului Tău în viaţa mea şi pentru călăuzirea 
supranaturală pe care o primesc de la Duhul Tău. Ştiu 
că întotdeauna voi fi încununat de succes, pentru că 
trăiesc după Cuvântul Tău şi păşesc cu atenţie sub 
îndrumarea Duhului Sfânt. Şi astăzi, prin harul Tău, voi 
administra cu înţelepciune toate situaţiile, în Numele 
lui Isus. Amin.

2 Samuel 20-21
Ioan 2

Exod 14:15-16

Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă Iosua ar fi încercat 
să argumenteze raţional cât de oportună era alegerea 
Duhului Sfânt. S-ar fi trezit în următoarea dimineaţă să 
vadă că acele ziduri impunătoare sunt mai conturate 
ca niciodată, în ciuda faptului că Dumnezeu îi spusese: 
„Am dat în mâna ta Ierihonul,” iar îndoiala ar fi preluat 
controlul. Este responsabilitatea ta să acţionezi conform 
Cuvântului lui Dumnezeu, îndeplinind instrucţiunile 
primite din partea Duhului Sfânt. Întotdeauna vei obţine 
rezultatele pe care le doreşti. Poţi câştiga în fiecare zi şi 
poţi avea parte de succese extraordinare. Secretul, însă, 
constă într-o părtăşie consecventă cu Duhul Sfânt şi cu 
Cuvântul Său. Astfel vei primi călăuzire pentru a trata cu 
înţelepciune şi a învinge orice situaţii din viaţa ta.

Numeri 8
Marcu 8:1-9
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Este foarte important ce vezi şi cum vezi. Vezi cu 
ochii fizici, sau cu ochii credinţei? Cei ce privesc 

cu ochii fizici pot fi uşor copleşiţi de încercările vieţii. 
Acest lucru s-a întâmplat şi în cazul celor zece cercetaşi 
care au adus un raport lipsit de credinţă după ce s-au 
întors din incursiunea lor de investigare a Ţării Promise. 
Haidem să citim ce au spus ei: „Dar bărbaţii... au zis: 
nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, 
căci este mai tare decât noi. Ţara... este o ţară care îi 
mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe cari i-am văzut 
acolo sunt oameni de statură înaltă” (Numeri 13:31-
32).

 Ce imagine a fricii, a necredinţei şi a înfrângerii au 
conturat cercetaşii lipsiţi de credinţă înaintea copiilor lui 
Israel! Însă Iosua şi Caleb vedeau situaţia în mod diferit: 
faptul că erau uriaşi acolo nu reprezenta o problemă. 
În răspunsul lor plin de credinţă au spus: „...Ţara prin 
care noi am trecut să o cercetăm este o ţară foarte 
bună… o ţară în care curge lapte şi miere. Numai să 
nu vă răzvrătiţi împotriva DOMNULUI, nici să nu vă 
temeţi de poporul ţării; căci ei sunt pâine pentru noi, 
apărarea lor s-a depărtat de la ei şi DOMNUL este cu 
noi; să nu vă temeţi de ei!” (Numeri 14:7-9 versiunea 
Fidela). În vreme ce răspunsul lor era un salt înainte 
bazat pe credinţa în Cuvântul Domnului, raportul 
celorlalţi zece era lipsit de credinţă, aceştia fiind 

Ce vezi?

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, 6 Mai

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu nu sunt influenţat de ceea ce văd, simt sau 
aud în mod natural. Gândurile, cuvintele şi acţiunile 
mele sunt insuflate de Duhul Sfânt, prin credinţa în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Eu duc o viaţă minunată de 
har şi binecuvântare, pentru că trăiesc după Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aleluia!

2 Samuel 22
Ioan 3:1-21

2 Corinteni 4:17-18; Evrei 11:1-3

oameni conduşi doar de simţuri. Nu permite niciodată 
ca percepţiile senzoriale (ceea ce vezi, ce auzi sau ce 
simţi) să determine circumstanţele existenţei tale. Nu 
judeca după înfăţişare şi nici nu condamna după cele 
auzite (Isaia 11:3). Nu te uita la lucrurile care se văd, ci la 
cele care nu se văd; pentru că lucrurile care se văd sunt 
supuse schimbării (2 Corinteni 4:18). Fixează-ţi privirea 
pe Cuvântul etern şi infailibil al lui Dumnezeu şi menţine 
o reacţie de credinţă în orice vreme.

Numeri 9
Marcu 8:10-21
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Geneza 1:27 spune: „Astfel Dumnezeu l-a 
creat pe om după chipul Său, după chipul 

lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat.” 
Acest adevăr nu este doar profund, ci are şi implicaţii 
deosebite. Să observăm din nou versetul tematic. 
Dumnezeu a spus: „... Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră...” Creaţi „după asemănarea 
Lui” înseamnă că am fost făcuţi să acţionăm ca El. Nu 
numai să arătăm ca El, ci şi să urmăm pilda Lui ca nişte 
copii preaiubiţi (Efeseni 5:1). Noi putem să fim ca El (1 
Ioan 4:17), să funcţionăm ca El. Atunci întrebarea este: 
„Cum funcţionează El?”

Geneza 1:1 ne oferă o idee: „La început, Dumnezeu 
a creat cerurile şi pământul.” Aşadar Dumnezeu este 
Creator, această caracteristică reprezentând primul lucru 
pe care îl aflăm despre El în Biblie. Prin implicaţie, având 
asemănarea Sa şi tu eşti capabil de a crea. În al doilea 
rând, observă ce anume a creat: cerurile şi pământul. 
Cerul este un mediu ambiant şi la fel este şi pământul. 
Ambele sunt medii care funcţionează în maniere aparte, 
după design-ul lor (aşa cum au fost proiectate). 

Geneza 1:2 ne spune ce a făcut Dumnezeu când 
pământul era fără formă, într-un haos total: printr-un 
cuvânt creator El a stabilit ordinea, frumuseţea şi forma 
pământului; ce a spus a luat fiinţă. Prin implicaţie, 
asemenea Lui şi tu poţi rosti cuvinte – cuvinte creatoare 

„… După chipul şi 
asemănarea Sa”

Atunci Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră...” (Geneza 1:26).

Marți, 7 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea 
de a efectua schimbări în orice circumstanţe prin 
pronunţarea Cuvântului Tău în viaţa mea. Şi pentru 
că m-ai făcut capabil de a crea prin cuvânt, declar şi 
astăzi schimbări extraordinare în finanţele mele, în 
sănătatea, familia, educaţia, lucrarea şi afacerile mele, 
în Numele lui Isus. Amin.

2 Samuel 23-24
Ioan 3:22-36

Evrei 11:3; Proverbe 8:12;Marcu 11:23

de credinţă – şi poţi să ai ceea ce ceri (Marcu 11:23). 
Aceasta înseamnă că prin proclamaţii pline de credinţă 
îţi poţi crea propriul mediu de victorie, bunăstare şi 
sănătate, potrivit standardului stabilit de Scriptură.

Numeri 10
Marcu 8:22-33



REŢEAUA „MANDATUL RAPSODIEI”
3 întrebări importante pentru tine

Rapsodia Realităţilor este darul special al lui Dumnezeu 
pentru generaţia noastră. O foloseşti suficient pentru a 
atinge şi a binecuvânta oamenii de lângă tine?
Milioane de oameni din întreaga lume studiază 
devoţionalul şi primesc un Cuvânt special de la Domnul 
în fiecare zi. Îi iubeşti pe cei apropiaţi, fie prieteni, fie 
colegi suficient de mult încât să le spui şi lor de această 
experienţă divină? 

Avem mandatul de la face din Rapsodia Realităţilor 
cartea numărul 1 în topul „Celor mai citite cărţi din 
lume,” exceptând Biblia. Ţi-ai însuşit această viziune? 
Este Rapsodia Realităţilor cea mai citită carte în sfera ta 
de influenţă?

Universul tău te aşteaptă!
Alătura-te astăzi Reţelei „Mandatul Rapsodiei” şi înscrie 
alte persoane pentru a primi Rapsodia Realităţilor în 
următoarele trei luni. 

De ce este aşa de important să ni te alături?
Aceasta poate fi singura oportunitate pentru unii 
oameni de a primi Evanghelia lui Isus Cristos. Profită de 
această oportunitate de a câştiga suflete şi, împreună, 
vino să atingem lumea pentru Cristos!
Pentru mai multe informaţii, te rugam, sună la:
+2348086656527
Sau trimite e-mail la:
rhapsodymandatenetwork@loveworld360.com
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Cu cât vei deveni mai familiarizat cu Cuvântul lui 
Dumnezeu prin studiu şi meditaţie, cu atât vei 

realiza că Biblia nu este doar un manual de instrucţiuni. 
Cuvântul Domnului ne instruieşte şi ne călăuzeşte, însă 
este mai mult decât un simplu ghid: el este viaţa ta. 
Iov spunea: „Am adunat cuvintele gurii Sale mai mult 
decât hrana mea zilnică” (Iov 23:12 - versiunea NTR). 
Înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu te va aduce la 
aceeaşi concluzie la care au ajuns Iov şi Moise. Vei vedea 
că Sfânta Scriptură este parte a vieţii tale. Nu-i de mirare 
că Moise ştia planurile lui Dumnezeu (Exod 33:13), în 
vreme ce copiii lui Israel cunoşteau doar acţiunile lui 
Dumnezeu. Ei au văzut Cuvântul lui Dumnezeu ca nişte 
porunci care trebuiau îndeplinite, însă pentru Moise 
reprezentau viaţa.

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu 
care reflectă viaţa ta spirituală. El descoperă opinia şi 
percepţia lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta. Ce măreţie 
şi împlinire vei experimenta în viaţa ta, odată ce duhul 
tău va intra în posesia revelaţiilor descrise în Cuvântul lui 
Dumnezeu cu privire la imaginea ta! Realizând că acesta 

Cuvântul lui 
Dumnezeu în 

viaţa ta

Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur 
astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească 

şi să împlinească toate cuvintele Legii acesteia. Căci 
nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este 
viaţa voastră, şi prin aceasta vă veţi lungi zilele în 

ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece 
Iordanul (Deuteronom32:46-47).

Miercuri, 8 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt cine spune Dumnezeu că sunt: eu am 
ceea ce spune El că am. Eu sunt plin de putere, pentru 
că abilitatea Lui este activă în mine. Declar că sunt mai 
mult decât biruitor, pentru că mai mare este Cel ce 
este în mine decât cel ce este în lume.

1 Împăraţi 1
Ioan 4:1-26

Iacov 1:25; 2 Corinteni 3:18

ţi-a fost dat pentru a reflecta imaginea lui Dumnezeu în 
tine, el va schimba perspectiva ta asupra vieţii.

 Eu adesea spun: „Eu ştiu cine sunt” datorită imaginii, 
percepţiei şi mentalităţii Cuvântului lui Dumnezeu despre 
mine. Eu mă oglindesc în Dumnezeu - în Cuvântul Său - 
şi acţionez întocmai. Priveşte-te în oglinda lui Dumnezeu 
şi acţionează conform Cuvântului: gândeşte, vorbeşte 
şi trăieşte după aceste standarde (Iosua 1:8). Fii cine 
spune Cuvântul că eşti! Refuză să fii orice altceva decât 
imaginea ta descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Satan, circumstanţele sau situaţiile vor încerca să te facă 
să te vezi altcumva, însă va trebui să refuzi toate opiniile 
contrare Scripturii. Acceptă doar imaginea vieţii tale pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu ţi-o prezintă.

Numeri 11
Marcu 8:34-9:1
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Învăţăturile Domnului Isus despre credinţă sunt 
profunde. În textul de mai sus, El ne-a învăţat să fim 
perseverenţi în rugăciune; să ne rugăm necurmat şi 
să nu renunţăm. Ar trebui să te rogi cu credinţă şi să 
te aştepţi la rezultate, deoarece credinţa funcţionează 
întotdeauna. A fi descurajat sau abătut în legătură cu o 
situaţie pentru care te-ai rugat nu înseamnă credinţă. 
Credinţa este încredinţarea deplină că cererea ta către 
Dumnezeu a fost ascultată. Aşadar, nu renunţa; fii 
perseverent la fel ca femeia la care Se referea Domnul 
Isus în textul nostru tematic.

Stăruinţa în rugăciune nu înseamnă că nu crezi 
că se va împlini; dimpotrivă, arată credinţă, altfel nu 
ai mai insista şi nu te-ai mai bizui cu tărie pe Cuvântul 
lui Dumnezeu care produce rezultate. Unii au ignorat 
acest aspect şi nu au mai obţinut biruinţa, pentru că au 
abandonat lupta prea devreme. În credinţă, rămâi ferm 
pe poziţie până când obţii rezultate.

Fii insistent în 
rugăciune

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat şi să nu se lase. El le-a zis: „Într-o 
cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se 

temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea 
era şi o văduvă care venea des la el şi-i zicea: «Fă-mi 

dreptate în cearta cu pârâşul meu.» Multă vreme 
n-a voit să-i facă dreptate. Dar, în urmă, şi-a zis: 

«Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu 
mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot 

necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi 
bată capul»” (Luca 18:1-5).

Joi, 9 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă ajuţi să-mi zidesc 
o credinţă puternică şi triumfătoare prin Cuvântul Tău. 
Nimic nu este imposibil pentru mine şi orice nivel de 
victorie nu este de neatins pentru mine, pentru că 
eu trăiesc prin credinţa în Tine şi în Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 2-3
Ioan 4:27-54

Marcu 11:23-24; 1 Timotei 2:8; Luca 18:1-5

Deşi ne confruntăm cu vrăjmaşul nostru, Diavolul, 
care va încerca să oprească miracolul nostru, Domnul 
ne-a dat autoritate şi strategie astfel încât acesta să nu 
mai reprezinte un pericol. În 1 Petru 5:8-9, Biblia spune: 
„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, 
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe 
cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că 
şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” 
În aceste versete, eşti sfătuit cum să-i rezişti lui Satan: 
împotriveşte-te lui! Mai departe, Iacov 4:7 ne spune 
rezultatul confruntării: el „va fugi de la noi”; aceasta 
înseamnă că va fi lovit de spaimă.

Nu renunţa la visele tale. Continuă să-ţi hrăneşti 
visele şi aşteptările tale cu declaraţii pline de credinţă. 
Biblia spune: „Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe 
pământ” (Eclesiastul 11:3); în mod sigur credinţa ta va 
triumfa dacă vei persevera.

Numeri 12
Marcu 9:2-13
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Trăirile care au loc în duhul tău sunt în mare 
parte cele care-ţi guvernează viaţa. Dacă vei 

reuşi sau nu în viaţă, depinde de ceea ce se întâmplă 
în duhul tău, pentru că de acolo ies izvoarele vieţii 
(Proverbe 4:23). Pe măsură ce îţi croieşti drumul prin 
viaţă, este important să-ţi antrenezi duhul cu Cuvântul 
lui Dumnezeu pentru a avea o călăuzire sigură.

Gânduri şi idei negative (gânduri de eşec, 
slăbiciune, amărăciune, răutate, boală şi păcat) ar putea 
străbate mintea ta, însă cât timp Cuvântul lui Dumnezeu 
locuieşte din belşug în inima ta (Coloseni 3:16), vei fi 
capabil să faci orice gând rob ascultării de Cristos (2 
Corinteni 10:5). O modalitate de a dobândi această 
capacitate este prin meditare. Prin meditaţie îţi vei 
activa duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Eclesiastul 3:11 spune: „... a pus în ei chiar şi 
gândul veşniciei...” În Luca 6:45, Biblia spune: „Omul 
bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, 
iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii 
lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” Aşadar, 
duhul tău este un izvor nesfârşit de binecuvântări şi de 
lucruri bune. Orice lucru de care ai avea nevoie se află 
deja în tine; lasă-l să curgă din duhul tău. Tu poţi scoate 
dinăuntrul tău bucurie, succes, sănătate şi bunăstare, pe 
măsură ce îţi edifici duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 4:7 spune: „Comoara aceasta o 
purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere 

Antrenează-ţi duhul
cu Cuvântul lui 

Dumnezeu

Duhul omului este o lampă a Domnului, cercetând toate 
cămările sufletului (Proverbe 20:27 - versiunea GBV)

Vineri, 10 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Cuvântul Tău aduce 
înţelepciune în duhul meu şi îmi înnoieşte mintea 
să gândească la nivelul Tău. Eu elaborez gânduri în 
conformitate cu scopul Tău veşnic şi cu voia Ta pentru 
viaţa mea şi scot lucruri bune din duhul meu şi astăzi, 
în Numele lui Isus. Amin!

1 Împăraţi 4-6
Ioan 5:1-30

Proverbe 4:20-22; 1 Timotei 4:15

nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.” 
Uită-te înăuntrul tău, pentru că tot ce ai nevoie este în 
vistieria inimii tale - în duhul tău.

Numeri 13
Marcu 9:14-29
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Acest verset ne arată de ce ne putem bucura 
în Dumnezeu (de dragostea Lui), în Isus (de 

harul Domnului Isus) şi în Duhul Sfânt (de părtăşia 
Duhului Sfânt). Dumnezeu Tatăl Şi-a demonstrat deja 
iubirea trimiţându-L pe Isus Cristos sa moară pentru ca 
noi să trăim. Pe de altă parte, harul lui Isus a fost turnat 
peste noi prin moartea Sa. Acum noi ne putem bucura 
de plinătatea harului Său (Ioan 1:16-17). Nimeni nu 
putea face ceva mai bun decât ceea ce a făcut El (prin 
harul Său) pentru noi pe crucea Calvarului. 

Însă versetul continuă: „părtăşia Duhului Sfânt.” 
Aceasta se referă la parteneriatul, comunicarea sau 
comuniunea cu Duhul Sfânt. Include vorbirea cu Duhul 
Sfânt, supunerea faţă de domnia şi îndrumarea Sa, 
împărtăşirea gândurilor noastre şi primirea gândurilor 
Lui prin Cuvânt.

Relaţia pe care trebuie să o avem cu Duhul Sfânt 
este una de comuniune, de părtăşie. Tatăl şi Fiul sunt 
în ceruri, dar Duhul Sfânt trăieşte în noi, dezvoltându-
ne comuniunea cu Divinitatea. El este Cel ce face reală 
prezenţa Tatălui şi a lui Isus, oriunde te-ai afla. Dumnezeu 
nu „pleacă” şi nici nu „vine” la tine; tu eşti în El şi El este 
în tine, prin Duhul Sfânt.

Dezvoltă o relaţie intimă cu El, comunicând cu 
El în mod constant prin rugăciune şi meditare asupra 
Cuvântului. Consultă-L oricând ai nevoie de răspunsuri 

Părtăşia 
Duhului Sfânt

Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu 
şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi! Amin (2 

Corinteni 13:14, versiunea NTR).

Sâmbătă, 11 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Ştiu că nu voi umbla niciodată în întuneric, sau 
în nesiguranţă, pentru că sunt în părtăşie cu Duhul 
Sfânt. El este lumina mea şi Cel care mă învaţă ce 
trebuie să fac, ghidându-mă pe calea voii perfecte a lui 
Dumnezeu. Amin.

1 Împăraţi 7-8
Ioan 5:31-47

Ioan 16:13; Ioan 14:16

sau de îndrumare. Când te confrunţi cu provocări care 
par imposibil de învins, intră în părtăşie cu El şi El îţi va 
arăta ce să faci. Nimeni în afară de El nu îţi poate oferi 
călăuzire desăvârşită în viaţă.

Numeri 14
Marcu 9:30-37
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În 1 Samuel 2:9 Biblia spune: „…căci omul nu va 
birui prin putere.” Aceasta înseamnă că nimeni 

nu reuşeşte în viaţă doar prin puterea muşchilor sau 
prin abilitatea umană. Nu poţi funcţiona prin puterea, 
înţelepciunea şi inteligenţa ta umană şi să te aştepţi 
la lucruri mari. Poţi avea un impact real şi un succes 
incontestabil doar dacă funcţionezi în puterea Duhului.

Cunoscând acest lucru, apostolul Pavel a declarat 
în 2 Corinteni 3:5: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în 
stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” Atunci 
când funcţionezi în abilitatea Duhului nu mai eşti limitat 
de înţelepciunea ta. Astfel vei avea acces la inepuizabila 
putere divină pentru a realiza orice sarcină ai avea.

Zorobabel avea multe lucruri de făcut pentru 
Domnul, dar ştia că nu le putea face prin puterea sa. 
De aceea, Domnul i-a spus profetului Zaharia să îi 
transmită acest mesaj: „Lucrul acesta nu se va face nici 
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu.” El nu i-a 
spus lui Zorobabel să nu facă nimic şi să Îl lase pe Duhul 
Sfânt să lucreze în locul lui, ci a vrut ca el să acţioneze cu 
abilitatea Duhului pentru a realiza lucrarea.

Acesta este secretul succesului pe care l-au avut 
apostolii la începuturile Bisericii când făceau lucrarea 

Abilitatea 
Duhului Sfânt

Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta 
este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: 
«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin 

tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor»” 
(Zaharia 4:6).

Duminică, 12 Mai

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt abilitat pentru victorie şi sunt propulsat în 
viaţa veşnică prin Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în 
mine! Prin El eu lucrez, luptând după lucrarea puterii 
Lui care lucrează cu tărie în mine. Excelez în fiecare 
domeniu al vieţii mele, deoarece competenţa şi 
excelenţa în care funcţionez provin de la Duhul Sfânt.

1 Împăraţi 9
Ioan 6:1-24

Faptele Apostolilor 1:8; 1 Samuel 10:6-7

lui Dumnezeu; ei funcţionau prin puterea Duhului. 
Apostolul Pavel, de exemplu, a făcut referiri frecvente la 
puterea Duhului Sfânt din el. În Coloseni 1:29, el a spus: 
„Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii 
Lui care lucrează cu tărie în mine.” El ştia că avea ceva 
ce îl energiza dinăuntru în afară: era puterea Duhului. 
Nu e de mirare că a zis: „Pot totul în Cristos care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13).

Recunoaşte lucrarea Duhului în tine. Această 
conştientizare îţi va facilita accesul la puterea divină care 
te va propulsa să faci lucruri supranaturale: la serviciu, 
la şcoală, acasă, în finanţele tale, în trupul tău şi în orice 
domeniul al vieţii tale. Aleluia.

Numeri 15
Marcu 9:38-50
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Observă în versetul tematic că Domnul Isus, 
imediat după ce a suflat Duhul Sfânt asupra 

ucenicilor, le-a zis: „Celor ce le veţi ierta păcatele, vor 
fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” Aşa că 
tu, în calitate de credincios, ai devenit un distribuitor 
al bunătăţii Lui, ai îndurării, harului şi dragostei Lui. 
Lucrarea şi responsabilitatea ta este să împlineşti voia 
Lui şi să dezvălui caracterul şi scopul Lui pe pământ. 

Aminteşte-ţi că eşti un asociat al Dumnezeirii şi 
eşti în parteneriat cu Domnul, fiind părtaş naturii Lui (2 
Petru 1:4) şi având părtăşie directă cu Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt (1 Ioan 1:3, 2 Corinteni 13:14). În Marcu 2:10, 
Isus le-a spus evreilor că El, Fiul Omului, are pe pământ 
puterea de a ierta păcatele. Şi noi suntem chemaţi să 
iertăm orice avem împotriva cuiva aşa cum ne-a iertat 
El (Efeseni 4:32), care ne-a încredinţat slujba împăcării 
(2 Corinteni 5:18).

Noi putem rosti vindecare şi alte binecuvântări 
asupra oamenilor, în Numele lui Isus, aşa cum putem 
acorda iertare. El ne-a trimis să fim purtători ai 
Evangheliei, să descoperim naţiunilor lumii inima plină 
de dragoste a Tatălui. Ce chemare înaltă!

Distribuitori ai 
bunătăţii Lui!

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste 
vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! 

Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce 
le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20:21-23).

Luni, 13 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut 
un distribuitor al bunătăţii Tale în această lume. Voi fi şi 
astăzi o manifestare a harului, dragostei şi compasiunii 
Tale faţă de toţi cei cu care voi intra în contact, pentru 
că Tu m-ai împuternicit să vestesc Evanghelia Duhului 
care dă viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 10-11
Ioan 6:25-59

Efeseni 2:10; 2 Corinteni 3:5-6

Numeri 16
Marcu 10:1-12
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Mulţi oameni se întreabă dacă pot şti voia 
lui Dumnezeu. Ei spun: „Domnul lucrează 

în moduri misterioase când face minuni.” Această 
percepţie este în mod evident eronată, pentru că 
Domnul nu este misterios şi nu lucrează în moduri 
misterioase. El ne-a descoperit Persoana şi voia Sa în 
primul rând prin Cuvântul Său scris. În plus, noi putem 
cunoaşte voia Lui şi când ne rugăm în alte limbi.

Duhul Sfânt este Cel care ne dă cuvintele când 
vorbim în alte limbi şi El nu ne conduce niciodată în afara 
Cuvântului lui Dumnezeu. Când te rogi cu duhul în alte 
limbi, Duhul Sfânt îţi face cunoscută voia lui Dumnezeu 
cu privire la probleme importante. Mintea ta nu înţelege 
aceste lucruri, dar tu te rogi voia lui Dumnezeu.

Romani 8:26 spune: „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.” Aceasta este o parte a lucrării 
Duhului în viaţa ta; El te ajută să te rogi corect, în 
conformitate cu voia lui Dumnezeu. Rugându-te în acest 
mod – declarând sfatul lui Dumnezeu – prin Duhul vei 
face ca circumstanţele să se alinieze voii perfecte a lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta.

Cât de importantă este rugăciunea în alte limbi! 
Te ajută să cunoşti şi să stabileşti voia lui Dumnezeu în 

Rugăciunea în alte 
limbi revelează 

voia lui Dumnezeu

În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă nu le vorbeşte 
oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege 

şi, cu duhul, el spune taine (1 Corinteni 14:2).

Marți, 14 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru beneficiile 
rugăciunii în alte limbi. Duhul meu este iluminat să 
cunoască voia Ta şi este abilitat să umble în ea pe 
măsură ce vorbesc în limbi şi activez puterea de a 
conforma orice circumstanţe planului Tău pentru mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 12-14
Ioan 6:60-71

Ioan 16:13; 1 Corinteni 14:13-15

viaţa ta! Îţi dă abilitatea de a conforma orice situaţie 
planului Lui. Uneori îţi doreşti să vezi schimbări în familia 
ta, în lucrare, la locul de muncă sau în afacerea ta, în 
finanţe sau în studiile tale, iar aceste schimbări par că 
nu se întâmplă. Dacă te vei ruga mai des în alte limbi, vei 
primi idei şi răspunsuri de la Duhul Sfânt în duhul tău.

Numeri 17
Marcu 10:13-22



„Predau această carte grupului meu de studiu biblic; 
este un material grozav pentru a învăţa cum să te rogi 
şi să obţii rezultate, având la fiecare pas îndrumări din 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.”

Ann Tyler, SUA

În primele câteva luni de la publicarea cărţii „Cum 
să te rogi eficient” - volumul 1, mulţi au mărturisit 
că au învăţat cum să aplice principiile rugăciunii 
pentru diferite situaţii pentru a obţine rezultatele 
dorite. 

Mărturii de impact continuă să vină odată cu 
recenta lansare a versiunii audio a aceleiaşi cărţi. 
Formatul audio îţi permite acum să afli „Cum 
să te rogi eficient” oriunde şi oricând: când 
conduci maşina, când lucrezi la laptop, sau când 
mergi pe jos. Astfel poţi fi inspirat să te rogi şi să 
obţii rezultate în orice vreme, chiar şi în timpul 
mersului. 

Pentru comenzi sună la: 

Nigeria: +2348024789892, +2348024789893
Gana:+233244211623; Kenya: +254739584693
Africa de Sud:+27113260971, +27784654350
Marea Britanie: +44(0)1303270970
SUA:+12817595111, +12817596218
Uganda:+256757760794
Tanzania:+255785319498

Email: howtoprayeffectively@loveworldbooks.org

Şuvoiul lansărilor continuă 
cu versiunea audio a cărţii 

„CUM SĂ TE ROGI 
EFICIENT” – VOL.1 



NOTE
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Este întotdeauna foarte frumos când 
credincioşii au părtăşie. Biblia spune: „Iată ce 

plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!” 
(Psalmul 133:1). Părtăşia noastră unul cu altul atrage 
alte binecuvântări. Psalmul 133:2-3 spune: „Este ca 
untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui se 
coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe 
marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului care 
se coboară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul 
binecuvântarea, viaţa pentru veşnicie.”

Aceasta este doar o parte a imaginii de ansamblu; 
există şi părtăşia cu Domnul, cum citim în versetul 
tematic; se referă la a fi una cu El. Isus a spus: „Eu sunt 
Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în 
cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine 
nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Tu eşti una cu Domnul; 
tu eşti în El şi El trăieşte în tine. În Faptele apostolilor 
17:28, Biblia spune: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fiinţa… Suntem din neamul Lui.” Astfel, noi putem avea 
părtăşie reală cu El, pentru că suntem din neamul Lui; 
avem viaţa şi natura Lui în noi.

Părtăşia noastră cu El influenţează părtăşia noastră 
cu ceilalţi. El este dragoste şi din moment ce noi suntem 
produsul dragostei Lui, face parte din natura noastră să 
îi iubim pe ceilalţi. Biblia spune: „… şi cine rămâne în 

Părtăşia noastră

Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, 
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos (1 Ioan 1:3).

Miercuri, 15 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria şi 
binecuvântarea de a Te iubi şi a Te sluji în duh şi 
adevăr! Îţi mulţumesc pentru comuniunea harului 
şi puterii Tale care este turnată în inimile noastre şi 
revelată lumii prin noi, pe măsură ce ne bucurăm 
de binecuvântările părtăşiei şi unităţii în Biserică, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Împăraţi 15-17
Ioan 7:1-24

1 Ioan 1:5-7

dragoste rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în 
el… Dacă zice cineva: «Eu Îl iubesc pe Dumnezeu» şi îl 
urăşte pe fratele său este un mincinos; căci, cine nu îl 
iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să Îl 
iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi aceasta 
este porunca pe care o avem de la El: cine Îl iubeşte pe 
Dumnezeu îl iubeşte şi pe fratele său” (1 Ioan 4:16, 20-
21). Dragostea şi părtăşia cu ceilalţi reflectă dragostea 
noastră pentru Domnul şi umblarea noastră în voia Lui!

Numeri 18
Marcu 10:23-31
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Pentru unii, Isus este Mielul blând al lui 
Dumnezeu, care a fost crucificat pentru noi. 

Pentru alţii, El este Acel mare Profet din Galileea. Da, 
Isus este Mielul lui Dumnezeu care a fost crucificat 
pentru răscumpărarea oamenilor din păcat şi da, El 
este marele Profet al Galileei. Dar acum El este Regele 
şi Preotul nostru înviat: Împăratul slavei. El a suferit 
pentru păcatele întregii lumi în calitate de Miel al lui 
Dumnezeu, dar a înviat victorios ca „Leul din seminţia 
lui Iuda” (Apocalipsa 5:5). 

Domnul Isus căruia noi Îi slujim este Împăratul 
care domneşte. În calitate de Fiu al Omului, El i-a învins 
pe Satan şi pe toţi demonii lui (Coloseni 2:15), aşa că 
acum, când a fost glorificat, este cu atât mai mult 
deasupra acestora. Nu e de mirare că El a declarat cu 
îndrăzneală: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ” (Matei 28:18). Aceasta înseamnă că oamenii, 
îngerii, demonii – lucrurile din ceruri, de pe pământ şi 
de sub pământ – toate Îi sunt supuse lui Isus (Filipeni 
2:10).

Totuşi, Isus este în ceruri şi El Îşi exercită 
autoritatea prin noi – Biserica Lui, care constituie Trupul 
şi extensia Lui. El ne-a făcut părtaşi harului şi slavei 
Sale. El ne-a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile” (Matei 28:19). El ne-a delegat autoritatea 

Împăratul slavei 
înviat

Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca 
să intre Împăratul slavei! – „Cine este acest Împărat 
al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel 

viteaz în lupte (Psalmul 24:7-8).

Joi, 16 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, recunosc că sunt născut din nou după 
imaginea lui Cristos cel înviat, având viaţa şi natura Lui 
în duhul meu. Şi astăzi manifest în lume viaţa Ta care 
este în mine, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 18-19
Ioan 7:25-8:11

Evrei 2:10-11; Psalmul 24:9-10

Lui pentru a funcţiona în Numele Lui, făcând ucenici din 
toate neamurile pământului.

Tu eşti strălucirea lui Cristos cel glorificat: cum 
este El, aşa eşti şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). El ţi-a 
dat aceeaşi slavă pe care I-a dat-o Tatăl Lui (Ioan 17:22). 
Conştientizează faptul că El ţi-a dat toată autoritatea 
în ceruri şi pe pământ. În Numele Său tu poţi scoate 
demoni, poţi îmblânzi forţele naturii şi poţi mobiliza 
îngerii să lucreze pentru tine (Evrei 1:14).

Numeri 19
Marcu 10:32-45
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Biblia defineşte credinţa ca fiind: „substanţa 
lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute” 

(Evrei 11:1, versiunea Fidela). Credinţa este dovada 
lucrurilor nevăzute, neştiute şi imperceptibile minţii 
umane. Felul în care ne poziţionăm faţă de realităţile 
nevăzute ale Împărăţiei noastre eterne este prin 
credinţă. Observă cum credinţa este definită ca fiind 
„substanţa lucrurilor sperate,” nu „imaginarea lucrurilor 
nădăjduite.”

În tărâmul credinţei, tu nu încerci sau speri să obţii 
ceva; eşti un posesor; eşti stăpân peste circumstanţe. 
Gândeşte-te la Isus şi la felul în care a trăit şi S-a raportat 
faţă de această lume: El a umblat în victorie, stăpânire 
şi autoritate absolută! Odată, o furtună s-a ridicat 
împotriva Lui şi a ucenicilor când mergeau cu barca. În 
timp ce ucenicii ţipau de frică, Isus pur şi simplu a certat 
furtuna. Ucenicii Lui, înfioraţi şi-au zis unii altora: „Cine 
este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” 
(Marcu 4:41).

În Matei 14, Biblia ne arată că El a umblat pe 
mare ca şi pe uscat; El a depăşit legile naturale. El a 
funcţionat într-un tărâm mai înalt – tărâmul credinţei. 
Imită-L pe Isus, urmează pilda Sa (Efeseni 5:1). El a fost 
foarte diferit. Limbajul Lui era al unui învingător. El avea 
totul sub control; şi aceasta este viaţa pe care vrea să 

Tărâmul credinţei

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

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Vineri, 17 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, îţi mulţumesc pentru viaţa de 
victorie absolută pe care o am prin credinţa mea în Tine 
care învinge lumea. Arunc toate îngrijorările asupra Ta, 
pentru că sunt convins că Tu poţi face mult mai mult 
decât pot eu cere sau gândi, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 20-21
Ioan 8:12-30

1 Ioan 4:4; Matei 6:25

o trăieşti şi tu; o viaţă în care tu domneşti ca un rege 
(Romani 5:17) şi ai pace chiar şi în mijlocul furtunii (Ioan 
16:33).

Numeri 20
Marcu 10:46-52
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Scriptura ne arată că în zilele din urmă va fi multă 
tulburare printre neamuri şi inimile oamenilor 

vor fi pline de frică. Totuşi, noi nu facem parte dintre 
cei care dau înapoi; noi avem credinţă până la sfârşit. 
Isus a spus: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace 
în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu 
am biruit lumea” (Ioan 16:33). Isus a biruit deja lumea 
pentru tine şi ţi-a asigurat victorie peste Satan şi peste 
sistemele negative ale lumii acesteia; tu eşti mai mult 
decât biruitor (Romani 8:37). 

Credinţa ta în Cristos este ceea ce învinge lumea: 
„pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 
credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). În ciuda provocărilor şi 
împotrivirilor pe care le întâlneşti, nu îţi pierde credinţa. 
Dacă este posibil să primeşti credinţă şi să o intensifici, 
este posibil şi să o pierzi; de aceea ar trebui să stai ferm 
pe poziţie, neclintit în credinţă (1 Corinteni 15:58).

Nu îţi părăsi încrederea în Domnul sau în Cuvântul 
Său. Fii curajos. Ancorează-te în Cuvântul lui Dumnezeu 
indiferent de durerea, dificultăţile sau provocările 
pe care Satan le-ar putea arunca asupra ta. Intenţia 
diavolului este să îţi zdruncine încrederea şi credinţa; 
nu îi acorda această satisfacţie. Ci împotriveşte-te 

Păstrează 
credinţa!

Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă 
înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. Noi însă 
nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci 
din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului 

(Evrei 10:38-39).

Sâmbătă, 18 Mai

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Credinţa mea în Domnul este victoria mea 
asupra celui rău, a cohortelor sale şi a sistemelor lumii 
acesteia. Am deplină încredere în puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu prin care trăiesc, că mă va conduce 
mereu din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

1 Împăraţi 22
Ioan 8:31-47

1 Corinteni 15:58; 1 Petru 5:8-9; Evrei 10:35

diavolului, spunându-i: „Satan, sunt neclintit în credinţă. 
Eu sunt ce spune Dumnezeu că sunt, am ce spune El 
că am şi pot ce spune El că pot.” Când te împotriveşti 
diavolului, el nu are de ales decât să fugă de la tine.

Refuză să permiţi vreunui lucru să îţi schimbe 
perspectiva credinţei şi concepţia biblică despre lume 
şi viaţă; rămâi ferm pe poziţie în Cuvânt, cântând imnul 
victoriei tale.

Numeri 21
Marcu 11:1-11



46

Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume pentru 
a ne descoperi caracterul şi personalitatea 

Divinităţii. În Ioan 14:9, răspunzându-i lui Filip care 
zisese: „Arată-ni-L pe Tatăl,” Isus a zis: „Cine M-a văzut 
pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: «Arată-ni-L 
pe Tatăl?»” De asemenea, în Ioan 10:30, El a spus: „Eu 
şi Tatăl una suntem.” Isus Cristos a fost descoperirea 
Tatălui; El a venit să modeleze pentru noi voia şi natura 
Tatălui. 

Evrei 1:3 Îl descrie foarte frumos, ca fiind 
întipărirea Fiinţei Tatălui. El a venit să exprime, să 
arate, să descopere, să manifeste, să împlinească şi să 
demonstreze voia şi natura lui Dumnezeu. Să Îl vezi pe El 
înseamnă să Îl vezi pe Tatăl; să Îl cunoşti pe El înseamnă 
să Îl cunoşti pe Tatăl. 

Biblia ne spune că în El locuieşte toată plinătatea 
Dumnezeirii: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată 
plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19). Aceasta 
este imaginea lui Cristos cel înviat: Cel în care ai crezut 
şi care rămâne în inima ta prin credinţă. El este cea mai 
fidelă reprezentare a Tatălui: plinătatea slavei Sale! Şi 
cum este El, aşa eşti şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Isus Cristos: 
descoperirea 

Tatălui

În care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului cel 

nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea
(Coloseni 1:14-15).

Duminică, 19 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru că Te-ai revelat 
în persoana Domnului Isus, care este Cuvântul viu şi 
expresia harului, dragostei, îndurării şi compasiunii 
Tale infinite. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai descoperit şi 
mie caracterul şi personalitatea Ta în Duhul Sfânt, prin 
Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 1-3
Ioan 8:48-59

Evrei 1:3; Ioan 14:7-9

Numeri 22
Marcu 11:12-26
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Evrei 1:3 ne spune că Isus Cristos este 
întipărirea Fiinţei Tatălui, în sensul că El este 

întruchiparea, sau reprezentarea perfectă a Tatălui. 
Când a umblat pe pământ, El a fost revelaţia voii Tatălui 
şi expresia neprihănirii şi bunătăţii Lui. El a dat chip 
naturii şi caracterului Tatălui şi aceasta este şi chemarea 
noastră astăzi: trebuie să fim întruchiparea voii şi naturii 
Lui. 

În Efeseni 4:24, Biblia spune: „şi să vă îmbrăcaţi 
în omul cel nou (noua voastră natură), făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe 
care o dă adevărul.” Versiunea Amplificată spune: „şi să 
vă îmbrăcaţi în natura cea nouă (eul regenerat), creat 
după chipul lui Dumnezeu, în adevărata neprihănire 
şi sfinţenie.” Dumnezeu vrea ca tu să umbli în lumina 
adevăratei tale naturi. Aceasta, spune El, este adevărata 
neprihănire şi sfinţenie: este expresia voii şi naturii Tatălui 
oriunde, în orice circumstanţă sau întâmplare! Tu trebuie 
să fii o mărturie a personalităţii bunătăţii şi dreptăţii Tatălui 
prin acţiunile şi cuvintele tale! Aceasta înseamnă că tu ai 
devenit miniaturizarea lui Dumnezeu în microcosmosul 
tău; tu eşti expresia Lui oriunde – în sfera ta de contact. 
Când vei înţelege că acesta este scopul existenţei tale, 
viaţa ta va deveni un şir nesfârşit de bucurii nemărginite.

Tu eşti miniaturizarea 
Lui… în 

„microcosmosul” tău

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel 
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca 

să avem deplină încredere în ziua judecăţii
(1 Ioan 4:17).

Luni, 20 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut 
beneficiarul şi distribuitorul vieţii, al binecuvântărilor 
şi bunătăţii Tale. Prin harul Tău şi prin puterea 
neprihănirii, vestesc şi astăzi faptele Tale minunate 
şi le arăt celor din jur virtuţile şi perfecţiunea Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 4-5
Ioan 9

Efeseni 3:9-10; Evrei 1:1-3

Tu eşti chemat şi trimis de Domnul să manifeşti şi să 
administrezi voia, scopul şi caracterul Lui în lumea ta, prin 
darul neprihănirii. Tu ai devenit nu doar beneficiarul, ci şi 
distribuitorul bunătăţii Sale: „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).

Numeri 23
Marcu 11:27-33
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Acum că eşti în Cristos, El este tot ceea ce ai 
nevoie; aşadar focalizează-ţi toată atenţia 

asupra Sa. Iubeşte-L cu toată inima ta; lasă dragostea Sa 
să îţi domine gândurile, dorinţele, căutările, planurile şi 
scopurile. Este foarte important ca El să fie scopul central 
al acţiunilor tale, pentru că nimic altceva nu contează cu 
adevărat. În virtutea a ceea ce a făcut pentru tine, El 
merită tot ce ai şi tot ce eşti.

Meditează asupra acestui lucru: El a luat locul 
tău de păcat şi a fost condamnat pentru ca tu să poţi 
deveni neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 
5:21). În Ioan 10:10, El a spus că motivul pentru care a 
venit este ca noi să putem avea viaţa lui Dumnezeu din 
belşug. Avem mare nevoie să ne încredem în El, pentru 
că El este „Autorul şi Cel care ne desăvârşeşte credinţa.” 
Biblia spune că, pentru bucuria care I-a fost pusă înainte, 
a răbdat crucea şi a dispreţuit ruşinea (Evrei 12:2).

Care era acea bucurie care I-a fost pusă înainte 
şi pentru care a îndurat crucea? Este viaţa glorioasă pe 
care o avem noi acum, în El. 1 Petru 1:11 vorbeşte despre 
suferinţele lui Cristos şi despre slava de care aveau să fie 
urmate. Evrei 2:10 spune astfel: „Se cuvenea, în adevăr, 
ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care 
voia să ducă mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin 
suferinţe, Căpetenia mântuirii lor.” El ne-a făcut părtaşi 

El merită tot ce ai 
şi tot ce eşti

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta 

(Deuteronom 6:5).

Marți, 21 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Doamne Isuse, Te ador! Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat o moştenire incoruptibilă şi o viaţă 
glorioasă! În Tine am găsit totul: bucurie, satisfacţie, 
pace şi siguranţă. Dorinţa mea este să Te iubesc şi să Te 
cunosc mai mult în fiecare zi. Amin.

2 Împăraţi 6-7
Ioan 10:1-21

2 Corinteni 5:14-15; 2 Petru 1:3

la slava Lui (Ioan 17:22) şi purtători ai Numelui Său. Tot 
ceea ce Îi aparţine Lui îţi aparţine şi ţie.

Aşa cum El a fost numit de Tatăl moştenitor al 
tuturor lucrurilor (Evrei 1:2) şi tu ai devenit moştenitorul 
tuturor lucrurilor, pentru că eşti împreună moştenitor cu 
El (Romani 8:17). 1 Corinteni 3:21 spune astfel: „Nimeni 
să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile 
sunt ale voastre.” În Cristos ai toate lucrurile. El merită 
tot ce eşti. Iubeşte-L cu toată inima ta, închină-te Lui în 
Duh şi în adevăr şi slujeşte-I cu dedicare din toată inima.

Numeri 24
Marcu 12:1-12



Celebrarea Zilei Copiilor din Nigeria are loc 
pe 27 Mai, iar partenerii localnici ai Rapsodiei 
Realităţilor doresc să aibă impact în viaţa multor 
copii din toată ţara. Ei vor distribui milioane de 
exemplare gratuite ale publicaţiilor devoţionale 
pentru copii şi adolescenţi în şcoli, orfelinate 
şi case speciale; aceste materiale vor include 
următoarele:

• Rapsodia Realităţilor pentru Copii (1-5 ani)
• Rapsodia Realităţilor pentru Cititori micuţi 

(6-12 ani)
• Rapsodia Realităţilor TeeVo (pentru 

adolescenţi)
• Acum că eşti născut din nou pentru 

adolescenţi
• Proclamaţii de credinţă

Pentru a participa la această campanie 
de distribuire gratuită ca individ sau ca 
biserică sau pentru a organiza o campanie 
asemănătoare în ţara ta cu ocazia Zilei Copilului, 
sună la următoarele numere de telefon: 
+2348085865700 sau +2347089995994 
sau trimite un e-mail la următoarea adresă: 
lwpmchildrensbooks@believersloveworld.org
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Versetul de mai sus ne dezvăluie unul dintre 
principiile vitale ale credinţei: trebuie să vezi 

ceea ce este nevăzut! Trebuie să fii în stare să vizualizezi 
ceea ce îţi doreşti; să îl vezi înăuntrul tău mai întâi. Acest 
lucru este foarte important, pentru că nu poţi să ai ceea 
ce nu poţi să vezi. Orice schimbare pe care ţi-o doreşti şi 
care nu a avut loc încă înăuntrul tău nu se va manifesta 
în afară.

Avraam, marele patriarh al credinţei, a trebuit mai 
întâi să vadă imaginea promisiunii pe care i-a făcut-o 
Dumnezeu, aceea de a fi tatăl multor naţiuni: „Şi, după 
ce [Domnul] L-a dus [pe Avram] afară, i-a zis: Uită-te 
spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a 
zis: Aşa va fi sămânţa ta” (Geneza 15:5).

Atunci când Iosua plănuia să atace Ierihonul, 
Domnul i-a zis: „...Vezi, am dat în mâna ta Ierihonul 
şi pe împăratul său şi pe cei viteji la luptă” (Iosua 6:2, 
versiunea Fidela). Iacov, atunci când era înşelat de 
unchiul său, Laban, şi-a folosit puterea de imaginaţie 
pentru a face oile cu lâna de culoare uniformă să dea 
naştere la miei pestriţi, bălţaţi şi seini (citeşte relatarea 
în Geneza 30:25-43, Geneza 31:1-13). El ne dezvăluie 
partea spirituală a ceea ce s-a întâmplat în Geneza 
31:10: „Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am 

Vizualizează-ţi 
dorinţa

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 care nu se văd sunt veşnice 

(2 Corinteni 4:18).

Miercuri, 22 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru luminarea 
ochilor minţii şi ai sufletului meu pentru a putea 
vedea şi înţelege realităţile spirituale. Eu trăiesc viaţa 
extraordinară de victorie şi slavă, fiind transformat prin 
înnoirea minţii în puterea Cuvântului Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 8-9
Ioan 10:22-42

Geneza 13:14-15; Eclesiastul 3:11

ridicat ochii şi am văzut în vis că ţapii şi berbecii care 
săreau pe oi erau bălţaţi, pestriţi şi seini.”

Aceste exemple îţi arată cât de important este să 
conceptualizezi imaginea dorinţei tale cu o atitudine 
de credinţă, pentru că limita viziunii pe care o ai este 
hotarul binecuvântării tale! Puterea ta de imaginaţie 
este abilitatea ta creativă; trebuie să „vezi ceea ce este 
nevăzut”; trebuie să vezi aşa cum vede Dumnezeu. 
Imaginează-te trăind în realitatea a ceea ce spune 
Cuvântul despre tine. Hotărăşte-te să te vezi funcţionând 
la acel nivel, susţinându-ţi viziunea cu declaraţii de 
credinţă din Cuvântul lui Dumnezeu.

Numeri 25
Marcu 12:13-17
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Preoţii din Vechiul Testament aveau datoria să-I 
aducă Domnului arderi de tot sub formă de 

tauri şi viţei, dimineaţa şi seara, în fiecare zi. Mai mult, 
în primul Cort al Întâlnirii trebuia să se ardă tămâie 
continuu, de la răsăritul soarelui până la apus. Însă în 
Noul Testament, în loc să jertfim tauri, ţapi şi viţei, ni se 
cere să aducem jertfe spirituale neîncetat. 

Versetul tematic ne spune cum trebuie să aducem 
aceste jertfe spirituale: „Prin El (Isus), să Îi aducem 
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul 
buzelor care mărturisesc Numele Lui.” Jertfa de laudă pe 
care trebuie să o aducem este „rodul buzelor noastre.” 
Acest pasaj se referă la cuvintele care ies de pe buzele 
tale. Apoi, a doua parte spune: „...care mărturisesc 
Numelui Lui.”

Verbul „mărturisesc” din textul anterior provine 
din traducerea termenului grecesc „homologeo,” care 
înseamnă „a mărturisi, a proclama, a face declaraţii.” 
Astfel, expresia „rodul buzelor care mărturisesc Numele 
Lui” înseamnă a face declaraţii care aduc slavă Numelui 
Său. Acest lucru este diferit de a proclama Cuvântul lui 
Dumnezeu care vorbeşte despre tine, aspect care este 
de asemenea foarte important. Biblia te îndeamnă 
să vorbeşti cu tine însuţi în psalmi, cântări de laudă şi 
cântece spirituale (Efeseni 5:19, versiunea Fidela); cu 
alte cuvinte, declară-ţi Cuvântul ţie însuţi. De exemplu, 

Jertfa de laudă

Prin El, să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă 
de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc 

Numele Lui (Evrei 13:15).

Joi, 23 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, cu inima plină de mulţumire şi laudă 
mă închin Numelui Tău sfânt; Tu eşti înălţat mai presus 
de ceruri, iar slava Ta acoperă întregul pământ! Nu este 
nimeni ca Tine, pentru că Împărăţia şi domnia Ta sunt 
veşnice! Slava, onoarea şi lauda sunt ale Tale acum şi 
pe vecie, în Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 10-12
Ioan 11:1-16

1 Petru 2:5; Psalmul 68:4

poţi cânta sau rosti: „Mai mare este Cel care este în 
mine.” Acest fel de rostire nu este însă o laudă propriu 
zisă adresată lui Dumnezeu, ci tu mărturiseşti Cuvântul 
Său care te priveşte, iar acest lucru îşi are locul său!

 A face declaraţii despre Numele Său, pe de altă 
parte, înseamnă să cânţi Numele lui Isus, elogiind şi 
preamărind măreţia Sa! Tu reverşi laude asupra Numelui 
Său, celebrându-i puterea şi eficacitatea – folosind acel 
Nume pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Adu-I Domnului 
ca jertfă rodul buzelor tale, făcând mărturisiri pline de 
bucurie la adresa Numelui Său.

Numeri 26
Marcu 12:18-27
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Voia lui Dumnezeu pentru tine este să prosperi 
în toate lucrurile şi să excelezi în tot ceea ce 

faci. Bunăstarea pe care o are pentru tine include toate 
aspectele vieţii tale: El vrea ca tu să prosperi material, 
fizic şi spiritual. Haidem să ne întoarcem asupra 
cuvintelor operative din versetul tematic. În primul 
rând, spune astfel: „Preaiubitule, mai presus de toate 
doresc ca tu să prosperi...” Această parte a versetului 
se referă la bunăstarea materială. În al doilea rând, 
spune: „...şi să fii sănătos”; aici se referă la bunăstarea 
trupului tău fizic. Dumnezeu doreşte ca tu să te bucuri 
de sănătate divină, douăzeci şi patru de ore pe zi, trei 
sute şaizeci şi cinci de zile pe an şi trei sute şaizeci şi şase 
în anii bisecţi.

Apoi, în al treilea rând, Biblia spune: „aşa cum 
prosperă sufletul tău,” subliniind faptul că bunăstarea 
materială şi fizică ar trebui să urmeze celei spirituale. 
Isus a declarat că a venit să ne aducă viaţă din belşug 
(Ioan 10:10) ceea include bunăstare materială, fizică 
şi spirituală şi El a plătit pentru aceasta atunci când a 
murit şi a înviat triumfător. Prin urmare, în calitate de 
creştin, nu trebuie să rămâi sărac, bolnav sau ineficient 
spiritual. Viaţa care ţi-a fost pusă la dispoziţie în Cristos 
este una împlinită; este o viaţă de victorie în Cuvânt.

Dacă lui Dumnezeu nu I-ar păsa de abundenţa ta 
materială, de ce scrie în Scriptură că „...toate lucrurile 

Trei domenii de 
bunăstare

Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să 
prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul 

tău (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela).

Vineri, 24 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
binecuvântat cu toate binecuvântările în Cristos Isus. 
Viaţa mea este plină de bunătatea Ta, în timp ce Îţi 
slujesc cu bucurie în neprihănire, pace şi sfinţenie, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 13-15
Ioan 11:17-57

Efeseni 1:3; 1 Corinteni 3:21-23; Romani 8:17

sunt ale voastre?” (1 Corinteni 3:21). De ce te-ar 
face El moştenitorul Său şi împreună moştenitor cu 
Cristos? (Romani 8:17). Dacă nu I-ar păsa cum trăieşti: 
în sănătate divină sau în suferinţă, de ce L-a trimis pe 
Isus să ne ia toate infirmităţile şi să poarte toate bolile 
noastre? (Matei 8:17). Dacă El nu dorea ca tu să duci o 
viaţă vibrantă în neprihănire şi sfinţenie adevărată, de 
ce te-a numit sfânt (1 Tesaloniceni 5:27, Evrei 3:1) şi ţi-a 
dat natura Sa neprihănită (Romani 5:17, 2 Petru 1:4)?

Umblă în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi 
refuză să accepţi orice nu este în deplină concordanţă 
cu acesta. Bunăstarea ta materială, fizică şi spirituală 
constituie ideea lui Dumnezeu; bucură-te de moştenirea 
ta în Cristos.

Numeri 27
Marcu 12:28-34
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În Geneza 12:2, Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam 
şi i-a zis: „... voi face din tine un neam mare şi 

te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi 
o binecuvântare.” Observăm faptul că aceasta a fost 
în totalitate ideea lui Dumnezeu. Avraam nu a cerut să 
fie mare; acela era visul lui Dumnezeu pentru el. Este 
important să realizăm motivul pentru care Dumnezeu 
dorea să îl facă pe Avraam mare: ca el (Avraam) să poată 
fi o binecuvântare.

Dacă eşti născut din nou, eşti sămânţa lui Avraam 
şi Dumnezeu vrea să binecuvânteze lumea prin tine. El 
i-a spus lui Avraam: „toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate în sămânţa ta.” Destinul tău este să fii o 
binecuvântare pentru lumea ta; aceasta este chemarea 
ta. Tu eşti ca un agent al schimbării pozitive în această 
lume. Astfel, este responsabilitatea ta să te gândeşti la 
moduri de a schimba în bine lumea în timpul vieţii tale 
şi chiar şi după aceea.

Înţelege că visul lui Dumnezeu este ca tu să fii o 
binecuvântare; este ceea ce se aşteaptă de la tine. El 
este interesat de biruinţa ta. Dacă ai succes azi, atunci 
El poate conta pe tine să atingi niveluri şi mai înalte de 
succes. Domnul Isus a spus în Ioan 15:2 astfel: „Pe orice 
mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe 
orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi 

Fă ceva pentru 
a binecuvânta 

lumea ta

Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în 
sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea 

(Geneza 22:18).

Sâmbătă, 25 Mai

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

61

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care mă zideşte şi îmi umple inima cu comori divine 
ca să pot aduce roade în neprihănire. Îmi supun inima 
Duhului Tău, care mă face să fiu destoinic pentru orice 
lucrare bună, în Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 16-17
Ioan 12:1-19

Galateni 3:29; Zaharia 8:13

mai mult rod.” Dacă eşti productiv, Domnul va înmulţi 
harul care este peste viaţa ta, pentru ca să poţi deveni 
şi mai productiv. Aşadar păşeşte în ziua de azi şi fă ceva 
pentru a binecuvânta lumea ta; fii un succes pentru 
Domnul.

Numeri 28
Marcu 12:35-44
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În 2 Petru 1:4 ni se spune că suntem asociaţi firii 
dumnezeieşti şi participăm la experienţa divină. 

Cu alte cuvinte, ai responsabilitatea ta în Divinitate. 
Atunci când conştientizezi acest lucru, nu vei mai avea 
nevoie întotdeauna să te rogi în speranţa că Dumnezeu 
va face ceva în legătură cu situaţia ta, ci mai degrabă 
participarea ta în credinţă va fi operativă; vei şti cum să 
produci schimbări pozitive! Aceasta este ceea ce vrea 
Domnul: te vrea funcţionând sau împlinindu-ţi partea în 
experienţa divină.

Dumnezeu nu te vrea neajutorat, sau depăşit 
de situaţii, declarând pasiv: „ce va fi, va fi” sau „orice 
găseşte Dumnezeu de cuviinţă să facă, va face”; mai 
degrabă El vrea ca tu să fii conştient de rolul tău şi să 
ţi-l asumi. Un exemplu privitor la aceasta este situaţia 
lui Moise atunci când el şi copiii lui Israel se aflau în faţa 
Mării Roşii, urmăriţi de armatele fioroase ale Egiptului. 
Moise s-a gândit că cel mai bun lucru pe care îl poate 
face este să se roage şi să strige la Domnul pentru 
ajutor, dar citiţi răspunsul Domnului: „Domnul a zis lui 
Moise: Ce rost au strigătele acestea? Spune-le copiilor 
lui Israel să pornească înainte” (Exod 14:15).

Evident, Domnul Se aştepta ca Moise să facă 
ceva. Apoi i-a poruncit: „... întinde-ţi mâna spre mare 
şi despic-o...” (Exod 14:16). Observă că Domnul nu 

Rolul tău în 
experienţa divină

Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină 
lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun care 

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

Duminică, 26 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, declar că prin puterea Duhului Tău 
care lucrează în mine sunt eficient în orice lucrare bună 
şi astăzi, aducând roade în neprihănire, în Numele 
Domnului Isus. Amin.

2 Împăraţi 18-19
Ioan 12:20-50

Filipeni 2:13; 2 Petru 1:3

a spus: „Moise, roagă-te să despic marea”; ci El i-a 
poruncit să facă un lucru remarcabil spunând: „Moise, 
întinde-ţi tu mâna spre mare şi despic-o!” Moise a făcut 
cum i s-a poruncit iar Domnul a făcut să sufle asupra 
apelor un vânt foarte puternic, care le-a despicat în 
două. Acesta a fost un act de putere divină, dar Moise 
a avut o contribuţie la el. El şi-a întins mâna ca răspuns 
la Cuvântul lui Dumnezeu, iar puterea lui Dumnezeu a 
fost activată.

Unul dintre modurile în care Dumnezeu Se aşteaptă 
ca tu să fii activ în experienţa divină este implicarea în 
predicarea Evangheliei. Pe măsură ce predici Cuvântul, 
îţi ocupi poziţia de purtător al realităţilor eterne, 
pentru că propovăduieşti cuvinte din Împărăţia noastră 
cerească. Astfel, puterea lui Dumnezeu este eliberată 
pentru a mântui, a vindeca şi a elibera.

Numeri 29
Marcu 13:1-11
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Pentru a avea o viaţă minunată şi pentru a te 
bucura de toate binecuvântările pe care ţi 

le-a pregătit Dumnezeu trebuie să începi să îţi foloseşti 
limba cum se cuvine. Şi în Noul Testament este valabil 
acelaşi principiu: „Ceea ce spui, aceea ai” (Marcu 11:23); 
totul are legătură cu limba. Mulţi sunt încă în robie, nu 
pentru că Satan a fost mai puternic decât ei, ci din cauza 
cuvintelor şi afirmaţiilor lor negative. În Proverbe 6:2 
scrie astfel: „… eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, 
...eşti prins de cuvintele gurii tale...”

Cultivă o limbă dulce, pentru că „Limba dulce este 
un pom de viaţă...” (Proverbe 15:4). Cuvântul „dulce” 
este tradus din termenul ebraic „marpe,” care înseamnă 
vindecare, medicament, tămăduitor. Astfel, tu ar trebui 
să rosteşti cuvinte de vindecare.

Îţi poţi controla slujba, finanţele, căminul şi trupul 
cu limba ta (Iacov 3:2-4). Viaţa ta nu trebuie să fie o 
surpriză, pentru că îţi poţi trasa cursul vieţii în direcţia 
voii perfecte a lui Dumnezeu. 

Indiferent cât de mult susţine cineva că ar crede 
un anumit lucru, este nevoie să dea glas convingerii sale 
pentru ca această credinţă să fie activată. Romani 10:10 
spune astfel: „Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.” Pentru a te bucura deplin de binecuvântările 
mântuirii tale, trebuie să îţi foloseşti gura.

Ceea ce spui 
contează

Viaţa şi moartea stau în puterea limbii; cel ce o 
iubeşte îi va mânca roadele (Proverbe 18:21).

Luni, 27 Mai

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru 
înţelepciunea Ta pe care ai pus-o în inima şi în gura 
mea azi! Îţi mulţumesc pentru impactul pe care îl are 
Cuvântul Tău în viaţa mea pe măsură ce îl rostesc şi îmi 
trasez cursul vieţii în direcţia destinului meu în Tine, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 20-22
Ioan 13:1-30

Marcu 11:23; Romani 10:8-10

Mântuirea, printre alte binecuvântări, înseamnă să 
fii adus din sclavie la libertate, din sărăcie la abundenţă, 
din boală la sănătate şi să fii strămutat din întuneric şi 
păcat în neprihănire şi în viaţa lui Dumnezeu. Dar pentru 
ca toate beneficiile mântuirii să devină modul tău de 
viaţă, proclamaţiile tale trebuie să fie sincronizate cu 
revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la tine.

Numeri 30
Marcu 13:12-23
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Când te-ai rugat pentru ceva ce îţi doreşti, 
conform Scripturii, este foarte important să nu 

permiţi îndoielii să intre în inima ta. Acesta este un principiu 
esenţial al rugăciunii, în special în rugăciunea de credinţă. 
Sunt mai multe tipuri de rugăciune, iar rugăciunea de 
credinţă face parte dintre ele. Spre deosebire de alte 
tipuri de rugăciune, cum ar fi rugăciunea de mijlocire sau 
cea de cerere, unde este permisă repetitivitatea, regula 
rugăciunii de credinţă este aceea că trebuie să crezi că 
primeşti atunci când te rogi.

Una este să fii perseverent în rugăciunea de 
mijlocire, rămânând neclintit în credinţa bazată pe 
Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 18:1-5) şi alta este să tot 
repeţi o rugăciune, de teamă că nu ai fost ascultat de 
prima dată, ceea ce implică faptul că îndoiala şi-a găsit 
loc în inima ta. De fiecare dată când repeţi ceea ce tocmai 
ai cerut (motivat de îndoială), anulezi cererea dinainte. 
Acest proces se poate ilustra cu un fermier care seamănă 
o sămânţă, iar a doua zi o smulge din pământ, apoi o 
sădeşte din nou doar ca să o smulgă în următoarea zi. 
Acea sămânţă nu va încolţi niciodată ca să poate aduce 
recoltă, indiferent cât de mult şi-o doreşte fermierul.

Duhul tău a fost programat de Dumnezeu să răspundă 
la Cuvântul Său. Biblia spune astfel: „Căci prin credinţa din 

Nu te îndoi după 
ce te-ai rugat!

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 11:23-24).

Marți, 28 Mai

PASTOR CHRIS
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Proclamație

Credinţa mea este vie şi puternică, biruind 
asupra oricăror circumstanţe. Refuz să mă îndoiesc de 
Cuvântul lui Dumnezeu prin necredinţă; ci sunt întărit 
prin credinţă, convins că Dumnezeu Îşi împlineşte 
întotdeauna Cuvântul şi nu eşuează niciodată. Eu mă 
rog conform Cuvântului Său cu îndrăzneală şi sunt 
deplin încredinţat că primesc orice lucru cer, în Numele 
lui Isus. Amin.

2 Împăraţi 23-25
Ioan 13:31-14:14

Romani 4:19-21

inimă se capătă neprihănirea...” (Romani 10:10); Dumnezeu 
caută să influenţeze duhul tău în bine. Astfel, Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul uman produce credinţă. Chiar dacă în 
mintea ta pot exista semne de întrebare sau nelămuriri la 
adresa convingerilor din duhul tău, aceasta nu înseamnă că 
te-ai îndoit în inima ta. Însă atunci când îndoiala se opune 
credinţei înseamnă că vine din duhul tău.

Poţi dezvolta o credinţă foarte puternică dacă 
acţionezi pe baza Cuvântului tot timpul. Avraam a avut 
credinţă puternică! El se numea pe sine „tatăl multora” 
chiar şi atunci când nu avea nici un urmaş fizic; el era 
întărit prin credinţa lui, slăvindu-L pe Dumnezeu (Romani 
4:20). El nu a lăsat loc îndoielii. Aceasta este una dintre 
caracteristicile credinţei puternice. Rămâi ferm pe poziţie 
în convingerea că ai ceea ce spune Dumnezeu că ai; 
acceptă, crede şi acţionează bazat pe Cuvânt, pentru că 
el nu eşuează niciodată.

Numeri 31
Marcu 13:24-37



Urmăreşte programul devoţional zilnic 
Rapsodia Realităţilor în luna mai!

Programul Devoţionalul Zilnic Rapsodia Realităţilor 
este o producţie TV de talie mondială cu prezentatori 
de pretutindeni care împărtăşesc gânduri motivatoare 
din Rapsodia Realităţilor în fiecare zi. Prin acest 
program mulţi oameni şi-au înnoit mintea iar viaţa 
lor a fost transformată de Cuvântul lui Dumnezeu.

În această lună de mai, programul este transmis din 
India, a doua ţară din lume în ce priveşte populaţia. 
Ştiai că Rapsodia Realităţilor este disponibilă în 12 
dintre limbile oficiale vorbite în India?

Pregăteşte-te pentru Programul Devoţionalului Zilnic 
Rapsodia Realităţilor în luna mai; se anunţă o ediţie 
fulminantă!

Transmisiune zilnică pe Rhapsody WebTv şi pe 
LoveWorld SAT, LoveWorld Plus şi LoveWorld TV.

Vizitează www.rhapsodyofrealities.org pentru mai 
multe detalii.
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În Fapte 14, Luca consemnează modul în care 
apostolul Pavel, slujind în Listra a văzut un 

om cu picioarele neputincioase, paralizate. Biblia ne 
spune că Pavel, observând că omul are credinţă ca să 
fie vindecat, i-a spus cu voce tare: „Scoală-te drept în 
picioare. Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să 
umble” (Faptele Apostolilor 14:10). Lucrul remarcabil 
din acest pasaj este ceea ce a făcut Pavel. El a vestit pur 
şi simplu Evanghelia. Omul a crezut mesajul pe care îl 
predica Pavel, iar credinţa a prins viaţă în duhul său. 
Apoi Pavel i-a poruncit să se ridice, iar el l-a ascultat. 
Astfel, membrele lui neputincioase au primit putere. 

Acum, această situaţie nu este întâlnită în 
exclusivitate la Pavel. Biblia ne relatează cum, într-o zi, 
apostolul Petru care vizita sfinţii din localitatea Lida, 
a întâlnit un om paralizat numit Enea, ţintuit la pat 
de opt ani lungi. El primise Evanghelia în acea stare şi 
credea în Isus Cristos. Însă atunci când Petru a venit la 
el şi l-a văzut zăcând în pat, i-a zis: „Enea, Isus Cristos 
te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul” (Faptele Apostolilor 
9:34). Imediat, omul s-a ridicat complet vindecat.

Procedând la fel ca Pavel, Petru nu s-a rugat pentru 
Enea; nu a fost nevoie să o facă. Tot ce a făcut a fost să 
îi dea esenţa mesajului Evangheliei. Aceasta poate face 
mesajul Evangheliei în viaţa fiecăruia care îl primeşte. 

Puterea 
eliberatoare a 

Evangheliei

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos, 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi 
a grecului (Romani 1:16).

Miercuri, 29 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care mă ajută să înţeleg voia Ta perfectă şi mă ghidează 
pe calea de victorie, sănătate divină şi stăpânire, 
abilitându-mă să abordez cu înţelepciune situaţiile 
vieţii. Astăzi manifest slava, frumuseţea şi puterea 
vieţii lui Cristos care este în mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

1 Cronici 1-2
Ioan 14:15-31

2 Petru 1:2-4; Romani 8:10

Este un mesaj care funcţionează. Petru a realizat că 
viaţa lui Cristos era tot ce avea nevoie Enea pentru a 
birui paralizia. Aceasta este viaţa care îi este disponibilă 
fiecărui om care crede în Isus Cristos. Viaţa şi nemurirea 
au fost dezvăluite prin Evanghelie (2 Timotei 1:10), iar 
tu eşti purtătorul acestei veşti bune pentru lumea ta. 
Dumnezeu te-a uns să eliberezi oameni din robie şi să 
îi aduci în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu prin 
puterea Evangheliei (Romani 8:21); astfel, fii plin de 
pasiune pentru a-i conduce pe alţii la Cristos.

Numeri 32
Marcu 14:1-11
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Cuvintele Domnului de mai sus ne ajută să 
înţelegem că viaţa de bucurie izvorăşte 

dintr-o viaţă de părtăşie cu Domnul. În Romani 14:17 
scrie astfel: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt.” O viaţă de neprihănire, pace şi bucurie 
este rezultatul părtăşiei noastre cu Duhul Sfânt şi cu 
Cuvântul Său glorios.

Pasajul din Neemia 8:10 spune: „...bucuria 
Domnului este tăria noastră” şi se referă la bucuria care 
ne inundă inima în urma părtăşiei cu Domnul. Apostolul 
Petru o descrie ca fiind o bucurie de nedescris şi plină 
de slavă: „Pe care Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El 
fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi 
strălucită” (1 Petru 1:8).

În timp ce avem părtăşie cu Domnul, chiar dacă 
nu Îl vedem cu ochii fizici, inimile noastre sunt împletite 
cu El în bucurie: bucuria de a-L cunoaşte, de a-L sluji, 
de a fi numiţi cu Numele Lui şi bucuria de a fi părtaşi 
sau asociaţi ai Dumnezeirii (1 Ioan 1:3). Această bucurie 
transcede circumstanţele fizice şi sociale în care ne 
găsim; este ceea ce ne ţine ferm înrădăcinaţi în Cuvântul 
lui Dumnezeu, considerând toate ca o bucurie, chiar şi 
atunci când trecem prin diverse încercări (Iacov 1:2). 
Oamenii din lume nu pot explica de ce noi rămânem 
bucuroşi chiar şi în mijlocul unor circumstanţe enervante 

Bucuria din 
părtăşie

V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria să rămână 
în voi şi pentru ca bucuria voastră să fie deplină

(Ioan 15:11).

Joi, 30 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus în 
unire cu Tine şi pentru că m-ai rânduit să fiu destoinic 
pentru orice lucrare bună, rodind cu bucurie în 
neprihănire. Îmi predau inima Duhului Tău şi astăzi în 
părtăşie; în timpul acestui proces, bucuria Ta abundă 
în inima mea şi rodesc şi mai mult, în Numele lui Isus. 
Amin.

1 Cronici 3-4
Ioan 15:1-17

Ioan 15:5-6; 1 Ioan 1:6-7

sau solicitante; motivul este acela că bucuria Domnului 
este tăria noastră.

Ai fost născut într-o viaţă de bucurie; de aceea, 
refuză să permiţi în viaţa ta orice lucru care te întristează 
sau te deprimă. Tu nu ai nevoie de un comic pentru a te 
binedispune, pentru că bucuria Domnului este în duhul 
tău; poţi stârni bucuria din interior prin părtăşie cu 
Cuvântul şi cu Duhul Sfânt.

Numeri 33
Marcu 14:12-21
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Versetul tematic ne arată modul în care ne 
putem dovedi credinţa. De fapt, acesta este 

modul de a-ţi arăta dragostea, pentru că dragostea nu 
stă doar în cuvinte, ci este demonstrată prin acţiunile 
tale; Pavel o numeşte „osteneala dragostei”: „Căci ne 
aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, 
Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala 
dragostei voastre...” (1 Tesaloniceni 1:3).

Aceasta înseamnă că uneori dragostea poate să 
nu fie o cale convenabilă, însă chiar şi atunci trebuie să 
umbli în ea. Nu este obligatoriu ca cei pe care îi iubeşti 
să te iubească la rândul lor, însă acest lucru nu trebuie 
să te influenţeze, pentru că nu există nici o promisiune 
în Biblie care să te asigure că cei pe care îi iubeşti te 
vor iubi; există doar porunca de a iubi. Aşadar nu căuta 
reciprocitatea dragostei pentru a face ceea ce trebuie.

Ioan 3:16 spune astfel: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea...”; aici El Se referă la lumea de 
păcătoşi; aceia cărora nu le păsa de El. Nu este uimitor 
şi motivator să ştii că Isus a venit să moară pentru 
cei păcătoşi care nici măcar nu Îl voiau? Chiar şi când 

Pune în practică 
dragostea 
adevărată

Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are 
credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa 

aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră 
sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele şi unul dintre 
voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-
vă,” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce 

i-ar folosi? Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este 
moartă în ea însăşi (Iacov 2:14-17).

Vineri, 31 Mai

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru dragostea 
Ta şi pentru bucuria negrăită de a o împărtăşi cu alţii, 
arătându-le compasiunea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

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

1 Ioan 3:18; Ioan 15:12; Iacov 2:15-17

era pironit pe cruce în locul lor, ei L-au scuipat, însă 
răspunsul Său a fost acela al dragostei; El a zis: „...Tată, 
iartă-i, căci nu ştiu ce fac...” (Luca 23:34).

Tu te-ai născut ca să iubeşti, iar dragostea este 
ceva ce pui în practică în mod deliberat. Nu lăsa nimic 
să atenueze sau să înăbuşe dedicarea ta de a umbla în 
dragoste. Ţine minte, tu nu iubeşti de dragul oamenilor, 
tu iubeşti de dragul Domnului. Isus a spus: „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). 
Umblarea în dragoste este dovada faptului că eşti un 
om care crede cu adevărat în Cristos: „Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35).

Numeri 34
Marcu 14:22-31



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, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



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
„O migrenă severă a dispărut datorită Rapsodiei Realităţilor!”

„Fiica mea a suferit de o migrenă cronică care persista de 9 ani. A debutat 
cu guturai, a continuat cu respiraţie anevoioasă, apoi cu durere de cap 
din ce în ce mai pronunţată, până când a ajuns să-i afecteze studiile. Într-o 
zi, unul dintre pastorii asociaţi ai pastorului Chris a apărut la televiziune 
şi le-a slujit celor bolnavi. Mi-am întins mâinile peste fiica mea şi m-am 
rugat. Apoi am citit un articol din Rapsodia Realităţilor care spunea că 
dacă cineva mai simte durere după ce primeşte vindecare, trebuie să 
declare că aceasta este o minciună. Am făcut astfel şi ea a fost vindecată 
pentru totdeauna. Aleluia!”   ̶   Evelyn B., Ghana

„Rapsodia Realităţilor mi-a recuperat valiza!”

„Mi-am pierdut valiza în timp ce eram în tranzit de la Manchester la 
Londra. Reacţia mea iniţială a fost de frică şi nervozitate, iar apoi am 
început să plâng. Imediat, Duhul Sfânt mi-a spus să revendic valiza. Am 
făcut acest lucru continuu şi după câteva zile am fost contactată la adresa 
scrisă la pagina cu «informaţii personale» din Rapsodia Realităţilor aflată 
în valiză. Astfel valiza a ajuns înapoi la mine.”  ̶  Vinolia H., Marea Britanie

„Strategia mea extraordinară!”

„Am fost raportată şefilor mei pentru distribuţia Rapsodiei Realităţilor la 
locul meu de muncă şi am fost concediată imediat din această cauză. Când 
am ajuns acasă în acea zi, am ascultat una dintre învăţăturile pastorului 
Chris intitulată „Strategie extraordinară.” Mesajul mi-a umplut inima cu 
pace şi bucurie. Câteva zile mai târziu, s-a iscat o dispută între membrii 
consiliului de conducere privind concedierea mea. Mai târziu am fost 
rugată să mă reîntorc, primind o creştere salarială, dar şi permisiunea de 
a distribui Rapsodia Realităţilor în biroul meu.”  ̶   Lungi A., Arabia Saudită



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
DuminicăN 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, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților 
sunați la:+40-31-432-7000   


