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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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Lumea de astăzi a devenit mult mai complexă 
decât ne-am aşteptat. Foarte mulţi sunt uimiţi 

de amploarea răului, pe măsură ce omenirea pare să se 
afunde tot mai mult în abisurile întunericului. Creştinii 
înţeleg însă că evenimentele din lumea de astăzi sunt 
de fapt împlinirea Scripturii. Isaia 60:2 ne spune: „Căci 
iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare 
popoarele, dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui 
se arată peste tine.”

Cu cât este mai mult întuneric în lume, cu atât 
mai mare este oportunitatea de a străluci ca lumini în 
mijlocul unei generaţii stricate (Filipeni 2:15). Acum, 
mai mult ca niciodată, trebuie să realizăm importanţa 
poziţiei noastre de lumină în această lume (Matei 5:14). 
Trebuie să le împărtăşim lumina Evangheliei oamenilor 
de pretutindeni. Se spune că peste optzeci la sută dintre 
locuitorii Asiei nu au auzit încă de Cristos. În Malaezia, 
doar opt la sută se declară creştini. Să ne gândim apoi 
la nivelul tot mai mare al păgânismului din Europa de 
astăzi.

În timp ce aceste statistici portretizează o imagine 
sumbră, ne ajută totodată să realizăm cât de mult impact 
trebuie să avem cu Evanghelia. Noi trebuie să continuăm 
să predicăm Evanghelia cu înflăcărare, datorită urgenţei 
vremurilor înaintate. Noi suntem reprezentanţii acestei 

Trebuie să facem 
mai mult

Ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate 
neamurile mântuirea Ta (Psalmul 67:2).

Marți, 1 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Mă rog astăzi pentru o recoltă bogată de suflete 
în Asia, Africa, Oceania, Europa şi America. Mă rog 
ca toţi creştinii din aceste regiuni să înainteze în 
lucrarea evanghelică. Vin împotriva domnului puterii 
văzduhului şi frâng puterea sa de peste aceste regiuni 
şi mă rog pentru intensificarea activităţii angelice, care 
să-i conducă pe mulţi spre mântuire, în Numele lui 
Isus. Amin.

Isaia 9-10
Efeseni 6:10-24

Matei 24:14; Marcu 16:15-16

Evanghelii şi astfel este responsabilitatea noastră să o 
propovăduim în cunoaşterea şi în puterea Duhului Sfânt 
– ca să le slujească de mărturie tuturor neamurilor 
(Matei 24:14).

Dedică-te răspândirii Evangheliei, pentru că 
aceasta este Marea noastră însărcinare (Matei 28:19-
20). Petrece mai mult timp mijlocind pentru sufletele 
pierdute şi roagă-te pentru toţi slujitorii Evangheliei 
din lume, ca să aibă rezultate deosebite în eforturile lor 
misionare. Nu uita că Evanghelia este singura putere a 
lui Dumnezeu de mântuire şi de descoperire a planului 
Său etern pentru omenire; aşadar, angajamentul tău 
este valoros. 

1 Împăraţi 6
Ioan 2:12-25
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Numele lui Isus este Numele mai presus de 
orice nume; în acest Nume este investită 

toată puterea în cer, pe pământ şi sub pământ. În acest 
Nume poţi răsturna situaţii economice nefavorabile în 
avantajul tău şi poţi efectua schimbări pozitive chiar în 
naţiunea ta.

Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult pe Domnul 
Isus şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice 
nume. Astfel, prin instrumentarea legitimă a Numelui 
Său, tu poţi schimba şi obţine orice lucru! Numele Său 
are eficacitate prin simpla sa menţionare.

Atunci când faci decrete în Numele Său, în 
ce priveşte corpul tău, finanţele, familia, situaţia 
economică, etc., Numele lui Isus este sigiliul oficial. De 
exemplu, dacă un creştin este diagnosticat cu cancer, 
el nu trebuie să vadă acest lucru ca o condamnare la 
moarte. El poate face apel la Numele lui Isus pentru a 
distruge cancerul. Ceea ce trebuie să facă este să pună 
mâna acolo unde se află tumoarea sau nodulul respectiv 
şi să spună: „Cancer, în Numele lui Isus, îţi poruncesc să 
mori şi să dispari din corpul meu.”

Foloseşte fără teamă sau îndoială Numele lui 
Isus. Aminteşte-ţi că demonii, stăpânirile şi puterile 
întunericului nu se pot împotrivi autorităţii acestui 

Apelează la 
Numele Lui

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a 
dat Numele, care este mai pe sus 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, şi orice 
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, 

că Isus Cristos este Domnul (Filipeni 2:9-11).

Miercuri, 2 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

În autoritatea lui Cristos şi prin puterea Duhului 
Sfânt, declar propăşire în toate acţiunile mele, deoarece 
eu trăiesc în Numele lui Isus, care este mai presus de 
orice nume. Păşesc triumfător în toate situaţiile din 
viaţa mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Isaia 11-12
Filipeni 1:1-30

Filipeni 2:9-11; Faptele Apostolilor 3:16

Nume. Când frica te atacă, fă uz de Numele Lui şi declară: 
„În Numele lui Isus, mustru frica; refuz să-mi fie teamă!”

Indiferent de provocările cu care te confrunţi, 
nu intra în panică şi nu plânge, ci spune: „Poruncesc o 
schimbare în Numele lui Isus” şi această schimbare va 
avea loc. O, ce putere avem în Numele Său, ce victorie 
şi autoritate avem în El! Dacă te afli într-o situaţie 
dificilă, utilizează astăzi Numele lui Isus ca pe un 
instrument puternic. Declară ce trebuie să se schimbe 
în Numele Său, la standardele stabilite de Cuvântul Lui; 
tu ai înţelepciunea de a excela în orice situaţie. Trăieşte 
victorios în fiecare zi – în Numele Său.

1 Împăraţi 7

Ioan 3:1-8
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Evrei 11:5 ne luminează mai mult despre modul 
în care a umblat Enoh cu Dumnezeu: este 

vorba despre umblarea prin credinţă: „Prin credinţă a 
fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. 
Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. 
Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că Îi 
este plăcut lui Dumnezeu.” Evrei 11:6 afirmă că fără 
credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu. 
Creştinismul religios ne învaţă că trebuie să ne luptăm 
pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu şi pentru a merge 
cu El. Însă adevărul este că nu trebuie să ne străduim 
din greu pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu, pentru că 
Duhul Sfânt ne ajută să trăim viaţa de credinţă care Îi 
este plăcută Lui. 

Când vezi oameni care, deşi luptă din răsputeri, 
nu fac nici un progres semnificativ în viaţa lor, îţi poţi 
da seama că nu au prea multă părtăşie cu Duhul Sfânt. 
Părtăşia reală cu Duhul Sfânt este decisivă. El te face 
înţelept. El produce rezultate extraordinare prin tine; 
vei avea parte de o viaţă împlinită, de excelenţă. Sunt 
absolut împlinit în El. Viaţa mea a mers întotdeauna 
doar înainte şi în sus, pentru un simplu motiv: umblarea 
mea cu Duhul Sfânt.

Am citit că Enoh a umblat cu Dumnezeu şi a fost 
strămutat la cer fără să guste moartea. Moartea nu 
este doar încetarea vieţii biologice; ea poate reprezenta 
sărăcia, înfrângerea, boala, eşecul sau distrugerea care 

Umblarea cu 
Duhul Sfânt

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, 
pentru că l-a luat Dumnezeu (Geneza 5:24).

Joi, 3 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa glorioasă 
pe care o am în Cristos şi pentru uniunea extraordinară 
cu tine. Chiar acum, mă delectez în frumuseţea şi în 
slava divinei Tale îmbrăţişări, conştientizând dragostea 
eternă pe care o ai pentru mine. Îţi mulţumesc că mă 
aduci la un nivel mai înalt de slavă, pe măsură ce am 
părtăşie cu Duhul Tău, care mă luminează, îmi arată 
calea şi îmi umple viaţa de splendoare, în Numele lui 
Isus. Amin.

Isaia 13-14
Filipeni 2:1-18

1 Ioan 1:3; 1 Corinteni 1:9

operează în viaţa omului; moartea care îşi desfăşoară 
activitatea în mintea oamenilor, în visele şi în viziunile 
lor! Toate acestea nu vor avea nici o putere asupra ta, 
deoarece ai fost înălţat deasupra „morţii” – la slujbă, în 
finanţe, în educaţie, în familie şi în lucrarea ta.

Când Cristos a venit în viaţa ta, ai fost strămutat de 
sub puterea întunericului în Împărăţia Fiului dragostei 
lui Dumnezeu (Coloseni 1:13); acesta este locul în care 
te afli acum! Umblă cu Duhul Sfânt şi bucură-te de viaţa 
glorioasă pe care o ai în El.

1 Împăraţi 8
Ioan 3:9-21
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Biblia spune că Avraam a fost binecuvântat 
în toate lucrurile şi aşa eşti  şi  tu, deoarece 

în Galateni 3:29, este scris: „Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.” Nu trebuie să te lupţi pentru binecuvântare; 
ţi-a fost lăsata ca moştenire; tu eşti un moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos (Romani 
8:17).

Unii se pot întreba: „Dacă sunt atât de 
binecuvântat, cum se face că nu am nici maşină, nici 
casă şi nici măcar suficienţi bani pentru a putea trăi?” 
Înţelege acest lucru: maşina, casa, banii, etc., nu 
reprezintă binecuvântarea, ci rezultatele care vin în 
urma binecuvântării tale. Binecuvântarea lui Dumnezeu 
de peste viaţa ta este puterea sau forţa extraordinară 
care produce lucruri bune pentru tine şi prin tine, 
pentru alţii.

Nu numai că eşti binecuvântat, ci Dumnezeu te-a 
făcut pe tine o binecuvântare. În Geneza 12:2 El a spus: 
„Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; 
îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.” 
Apoi citim în Galateni 3:29: „...Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.” Fiind născut din nou, tu eşti în Cristos; 
aşadar, toate binecuvântările pe care i le-a lăsat 

Eşti binecuvântat!

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 

Cristos (Efeseni 1:3).

Vineri, 4 Octombrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tata Ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
manifestarea bunăvoinţei şi bunătăţii Tale faţă de 
mine. Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt, care 
locuieşte în mine: cea mai mare binecuvântare dintre 
toate! Păşesc astăzi în neprihănire, victorie, sănătate şi 
autoritate, conştient că sunt binecuvântat pentru a fi o 
binecuvântare, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 15-18
Filipeni 2:19-3:11

1 Corinteni 3:21; Galateni 3:8-9

Dumnezeu ca moştenire lui Avraam, reprezintă acum 
posesiunile tale. Ai devenit simbolul binecuvântărilor 
lui Dumnezeu în orice loc te afli.

2 Petru 1:3 spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.” Ceea ce 
ai nevoie este să ştii ce ţi-a făcut Dumnezeu disponibil în 
Cristos prin Cuvântul Său şi să mergi în această lumină.

1 Împăraţi 9
Ioan 3:22-36
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Potrivit declaraţiei de mai sus a Domnului Isus, 
timpul de rugăciune reprezintă atât timpul în 

care trebuie să crezi cât şi cel în care trebuie să primeşti. 
Aceasta este rugăciunea de credinţă. Dacă doreşti o 
schimbare sau o minune în vreun domeniu din viaţa 
ta, acest lucru depinde în mare măsură de tine. Isus a 
spus: „crede că ai şi primit, şi vei avea lucrul cerut.” Cu 
adevărat, depinde de tine.

Unii oameni cred că Dumnezeu alege momentul 
când doreşte să ne ajute sau să ne binecuvânteze după 
voia Sa, însă acest lucru nu este adevărat. El deja a 
făcut totul pentru ca tu să trăieşti o viaţă încununată 
de excelenţă; El deja ţi-a dat toate lucrurile ce privesc 
viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Ceea ce trebuie să faci este 
să foloseşti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ţi consolida 
viaţa şi pentru a-ţi configura viitorul.

Ceea ce faci cu Cuvântul depinde în întregime 
de tine. Învăţătorul ne-a dezvăluit un secret al 
schimbării în Cuvântul Său atunci când a împărtăşit 
pilda semănătorului din Matei 13:1-8. Când apostolii 
L-au întrebat de ce vorbeşte în pilde, El a răspuns: „... 
Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari 
de urechi, şi-au închis ochii, 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). 

Depinde de tine

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).

Sâmbătă, 5 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu cresc în cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu, 
în toata înţelepciunea şi înţelegerea spirituală. Sunt 
transformat din slavă în slavă şi poziţionat pentru o 
viaţă extraordinară de stăpânire, victorie, scop, putere 
şi abundenţă, prin Cuvântul Său, în Numele lui Isus. 
Amin.

Isaia 19-22
Filipeni 3:12-4:3

Evrei 4:12; Iacov 1:22-25; 1 Timotei 4:15-16

Aceasta înseamnă că ori de câte ori „vezi” Cuvântul lui 
Dumnezeu cu ochii duhului tău, „auzi” şi „înţelegi” cu 
inima ta, atât în tine cât şi în situaţia ta se va produce o 
transformare. Cum are loc această schimbare?

Psalmul 19:7 spune: „Legea Domnului este 
desăvârşită, şi înviorează sufletul...” Cuvântul lui 
Dumnezeu este un agent de transformare! Dacă meditezi 
asupra Cuvântului, nimic nu poate opri schimbarea pe 
care o doreşti! Cuvântul lui Dumnezeu va face un om 
sărac – prosper, va produce sănătate şi vindecare pentru 
cei bolnavi şi va aduce bucurie în inima celor doborâţi de 
întristare. Rămâi ancorat în Cuvânt şi vei fi transformat 
din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18).

1 Împăraţi 10-11
Ioan 4:1-9
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Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să-şi 
asume declaraţia apostolului Pavel de mai sus. 

Trebuie să fii ferm convins că Evanghelia este singura 
putere de mântuire a lui Dumnezeu şi să te angajezi în 
răspândirea ei în lumea întreagă. Să nu ne comportăm ca 
şi când ar mai fi vreo alternativă pentru mântuire, pentru 
că nu există alta: „În nimeni altul nu este mântuire: căci 
nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12). Isus 
este singura cale: „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se 
vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede, este iertat 
prin El de toate lucrurile de cari n-aţi putut fi iertaţi 
prin Legea lui Moise” (Faptele Apostolilor 13:38-39).

În Ioan 14:6, Isus a spus: „... Eu sunt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.” Nu-i de mirare că Pavel a spus în 1 Corinteni 
9:16: „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine 
o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de 
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” Aceasta este 
atitudinea pe care trebuie să o avem faţă de predicarea 
Evangheliei.

Numai prin Evanghelie este revelată neprihănirea 
lui Dumnezeu. „Deoarece în ea (în Evanghelie) este 
descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, 
prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este 

Nu există 
alternativă pentru 

Evanghelie

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).

Duminică, 6 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău care 
se manifestă pentru salvarea, vindecarea, eliberarea 
şi edificarea tuturor celor ce vor îmbrăţişa şi astăzi 
mântuirea glorioasă prin Isus Cristos, pe măsură 
ce Evanghelia se predică pretutindeni. Astăzi Îţi 
mulţumesc pentru călăuzirea Duhului Sfânt pentru noi 
toţi cei care vestim Cuvântul Tău în lumea întreagă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Isaia 23-24
Filipeni 4:4-23

Romani 10:8-15

scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă»” (Romani 
1:17).

Nimeni nu poate trăi o viaţă neprihănită până 
când nu acceptă Evanghelia lui Cristos. Motivul este 
că oameni sunt justificaţi numai prin credinţa în Isus 
Cristos, fiind astfel împăcaţi cu Dumnezeu. Aşa că nu 
sta nepăsător. Propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu 
peste tot.

Mesajul mântuirii ţi-a fost încredinţat ţie (1 
Timotei 1:11); tu deţii cheia mântuirii multor oameni 
din întreaga lume, aşa că predică plin de convingere, 
pasiune şi îndrăzneală.

1 Împăraţi 12
Ioan 4:10-18
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Biblia ne dezvăluie reţeta garantată de 
Dumnezeu pentru succes neîntrerupt: 

„Această carte a Legii să nu se depărteze de gura ta, 
ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci 
conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face 
calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes” (Iosua 
1:8, versiunea Fidela).

Există cărţi şi învăţături despre succes care te pot 
ajuta temporar, la nivel pământesc, însă sunt lipsite 
de principii spirituale. Nu este de mirare că cei care 
se inspiră din ele ajung mai devreme sau mai târziu 
să eşueze, deoarece principiile acestea sunt bazate pe 
înţelepciune omenească. Numai Cuvântul lui Dumnezeu 
poate crea din tine un adevărat succes.

Ai nevoie de Duhul Sfânt, care este Însuşi Autorul 
vieţii, pentru a-ţi arăta prin Cuvântul lui Dumnezeu 
cum să devii un succes în viaţă. Psalmul 39:5 spune: 
„... Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine 
s-ar ţine.” Înţelepciunea sau experienţa omenească 
nu este suficientă pentru a reuşi în viaţă. Îmbrăţişează 
înţelepciunea lui Dumnezeu. Proverbe 4:7 spune: 
„Înţelepciunea este cea mai importantă; de aceea 
dobândeşte înţelepciunea”; Cuvântul lui Dumnezeu 
este esenţa înţelepciunii.

Manual infailibil 
al succesului

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi 

sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi 
cei sfinţiţi (Faptele Apostolilor 20:32).

Luni, 7 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care mă zideşte şi mă ajută să trăiesc într-o continuă 
victorie, în fiecare zi. Pe măsură ce meditez la Cuvântul 
Tău şi astăzi, succesul şi progresul se manifestă în 
fiecare situaţie din viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 25-26
Coloseni 1:1-23

Matei 7:24-27; 1 Timotei 4:15

Economiile lumii se clatină astăzi, în ciuda 
eforturilor celor mai buni economişti şi experţi financiari. 
Toate teoriile şi prognozele economice se prăbuşesc, 
însă Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă speranţă şi 
înţelepciune. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său pentru a 
ne învăţa cum să trăim o viaţă plină de bucurie, succes, 
vitalitate şi belşug.

Tot ceea ce îţi va trebui vreodată este împachetat 
în Cuvântul lui Dumnezeu; hrăneşte-ţi în mod continuu 
duhul cu Sfânta Scriptură! Este manualul infailibil pentru 
o viaţă de victorie şi de bunăstare.

1 Împăraţi 13
Ioan 4:19-29



CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A 
PASTORILOR ŞI PARTENERILOR 2013

Conferinţa anuală a Pastorilor şi Partenerilor din cadrul 
organizaţiei Believers’ LoveWorld International (IPPC), care 
va avea loc în luna noiembrie în Lagos, Nigeria, promite 
să fie un timp extraordinar de împărtăşire, inspiraţie şi 
reaprindere a viziunii tuturor delegaţilor – lucrători, lideri de 
biserici şi parteneri de slujire din întreaga lume. Aceştia vor fi 
împrospătaţi şi energizaţi prin Duhul Sfânt şi prin învăţătura 
plină de ungere din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi şi mai 
eficienţi în misiunea lor. 

Săptămâna conferinţei va culmina cu prestigioasa seară 
de gală a laureaţilor LoveWorld, în cadrul căreia distinşi 
parteneri de slujire din întreaga lume vor fi remarcaţi 
pentru contribuţiile lor deosebite la viziunea misiunii de 
Evanghelizare globală. 

Începe să te pregăteşti de pe acum pentru Conferinţa 
Internaţională a Pastorilor şi Partenerilor 2013. Pentru 
mai multe informaţii privind înregistrarea vizitează www.
ippconline.org. 

Notă: Înregistrarea este obligatorie şi necesită invitaţie. 
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Cuvântul Lui Dumnezeu este înţelepciunea lui 
Dumnezeu. Părtăşia cu înţelepciunea este de 

fapt părtăşia cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când Scriptura 
ne sfătuieşte să dobândim înţelepciunea ne îndreaptă, 
de fapt, către Cuvântul lui Dumnezeu. Înţelepciunea 
este cea mai importantă; este ceea ce ai nevoie pentru 
a avea succes în viaţă. Acum poţi înţelege mai bine de ce 
Solomon, atunci când a fost vizitat de Dumnezeu, dintre 
toate lucrurile pe care le putea cere, a cerut înţelepciune 
(2 Cronici 1:10-12). El ştia că, având înţelepciune, va 
reuşi în orice lucru.

Pasajul din Proverbe 4:8-10 descrie într-un mod 
foarte frumos câteva dintre beneficiile extraordinare ale 
părtăşiei cu înţelepciunea: „Înalţ-o, şi ea te va înălţa; 
ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. Ea îţi va pune pe 
cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită 
cunună împărătească. Ascultă, fiule, primeşte cuvintele 
mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi!” Înţelepciunea 
lui Dumnezeu te va promova, îţi va aduce onoare şi te 
va propulsa pe marile culmi ale vieţii. Acest lucru i s-a 
întâmplat lui Solomon după ce a cerut înţelepciune de 
la Dumnezeu. Pe lângă înţelepciune, Dumnezeu i-a dat 
avere şi cea mai înaltă onoare atribuită vreodată unui 
rege (2 Cronici 1:12).

Părtăşia cu 
înţelepciunea

Înţelepciunea este cea mai importantă; de 
aceea dobândeşte înţelepciunea şi, cu orice preţ, 

dobândeşte priceperea! Preţuieşte-o şi ea te va înălţa; 
îmbrăţişeaz-o şi ea îţi va aduce onoare!

(Proverbe 4:7-8, versiunea NTR).

Marți, 8 Octombrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Înţelepciunea lui Dumnezeu operează în mine 
şi astăzi, atât în vorbele cât şi în acţiunile mele! Mă 
propulsează să funcţionez din perspectiva destinului lui 
Dumnezeu pentru mine şi să administrez cu excelenţă 
toate situaţiile, în Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 27-28
Coloseni 1:24-2:5

Proverbe 4:5-9

Succesul tău nu depinde de guvern, de locul de 
rezidenţă sau de profesia ta. Succesul tău în viaţă este 
determinat de cât de mult cunoşti din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi cât de mult îl pui în practică. A acţiona pe 
baza Cuvântului înseamnă a funcţiona în înţelepciune 
divină. Cuvântul te învaţă cum să biruieşti în orice 
situaţie şi îţi oferă perspectiva realităţii. Biblia spune 
că Isus Cristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune (1 Corinteni 1:30); tot ce trebuie să faci 
este să ai părtăşie cu înţelepciunea.

1 Împăraţi 14
Ioan 4:30-42
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Miracolele şi semnele extraordinare care 
însoţesc lucrarea noastră, impactul 

formidabil al Evangheliei în întreaga lume, nu se 
realizează sub nici o formă prin eforturi omeneşti. 
Acestea sunt lucrările Duhului Sfânt. De exemplu, 
Rapsodia Realităţilor binecuvântează zilnic multe vieţi 
în două sute douăzeci şi trei de ţări, fiind tradusă în o 
sută optzeci şi nouă de limbi! Acesta nu poate fi decât 
Duhul Sfânt.

În Ioan 14:16, Isus a spus: „... Şi eu Îl voi ruga pe 
Tatăl, ca El să va dea un alt Mângâietor, care să rămână 
cu voi în veac.” Observă faptul că El a spus: „un alt 
Mângâietor”; şi aceasta pentru ca şi El era Mângâietor. Cu 
toate acestea, ştiind că Se va înălţa la cer după moartea, 
îngroparea şi învierea Sa, Domnul le-a spus ucenicilor: 
„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 
14:18). Versiunea Amplificată exprimă cu claritate: „Nu 
vă voi lăsa orfani (neconsolaţi, abandonaţi, îndoliaţi, 
părăsiţi, neajutoraţi); Mă voi întoarce la voi.”

Tu nu eşti un neputincios. Duhul Sfânt te va face 
plin de succes în toate lucrurile dacă I te vei preda cu 
adevărat, încredinţându-I toată viaţa ta. El te va face 
un martor eficient al Evangheliei. Domnul i-a instruit 
pe apostoli să aştepte în Ierusalim până la umplerea cu 
Duhul Sfânt (Luca 24:49), de care ştia că au nevoie pentru 

Duhul Sfânt: 
Secretul 

succesului nostru

Şi eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt 
Mângâietor (Sfătuitor, Apărător, Ajutor, Mijlocitor, 

Avocat, Susţinător, Prieten), care sa rămână cu voi în 
veac (Ioan 14:16, versiunea Amplificată).

Miercuri, 9 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Duhule Sfânt, Te recunosc drept Cel care 
mă conduce în victorie. Tu eşti Mângâietorul meu, 
Avocatul meu, Ajutorul, Sfătuitorul, Susţinătorul, 
Prietenul şi Mijlocitorul meu. Sunt deplin încredinţat 
că urmărind prezenţa şi lucrarea Ta în viaţa mea, voi 
continua să progresez şi să am un impact de durată în 
toate acţiunile mele, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 29-30
Coloseni 2:6-23

Ioan 14:26; Zaharia 4:6

a îndeplini sarcina de a face ucenici din toate neamurile 
(Matei 28:19). Prin urmare, după ce L-au primit pe 
Duhul Sfânt, ei au devenit nişte martori eficienţi şi au 
predicat Evanghelia, însoţiţi de semne şi minuni.

În Faptele Apostolilor citim că apostolul Pavel a 
atins oraşul Efes cu Evanghelia; iar ca rezultat, Cuvântul 
lui Dumnezeu a crescut şi a fost răspândit cu putere 
într-o regiune care este până în prezent dominată de 
idolatrie (Faptele Apostolilor 19:11-20).

Devii un om de mare influenţă în momentul în 
care înveţi să trăieşti prin Duhul Sfânt. Împreună cu 
El, vei avea cu siguranţă un impact fără precedent în 
lucrarea, afacerea, sau oricare alt aspect al vieţii tale.

1 Împăraţi 15
Ioan 4:43-54
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Cu cât vei studia mai mult Scripturile, cu atât 
vei fi mai convins: creştinismul nu este o 

religie, ci o umblare extraordinară în supranatural. 
Am făcut această descoperire de când eram copil. Cu 
cât studiam mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât 
eram mai captivat de Isus; Am descoperit că într-adevăr, 
creştinismul funcţionează, iar Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu şi activ. Am descoperit că povestirile din Biblie 
nu erau doar simple poveşti şi faptul că Duhul Sfânt a 
fost şi este mai mult decât o influenţă. 

Să urmărim în Scriptură câteva exemple fascinante 
de oameni în a căror viaţă Duhul Sfânt Şi-a manifestat 
puterea extraordinară. În Judecători 15:16 citim cum 
Samson a doborât o mie de soldaţi antrenaţi, neavând 
altă armă decât o falcă de măgar. În 1 Samuel 17:34-
35, David mărturiseşte cum a ucis un leu şi un urs cu 
mâinile lui. Să ne uităm la Moise, în momentul în care 
el şi israeliţii au fost surprinşi între trupele egiptene 
şi Marea Roşie. Biblia ne relatează că la Cuvântul lui 
Dumnezeu Moise şi-a întins mâinile spre mare, iar 
marea s-a despicat în două, astfel încât israeliţii au putut 
păşi prin mijlocul ei ca pe uscat.

Cât de extraordinar este să ştii că Duhul Sfânt 
care a lucrat cu aceşti oameni ai credinţei în Vechiul 
Testament, precum şi cu Domnul Isus şi cu apostolii în 
Noul Testament, este acelaşi Duh care lucrează astăzi 

O viaţă 
extraordinară

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi 
băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt 

(Romani 14:17).

Joi, 10 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care a adus la lumină realitatea vieţii divine în mine. 
Eu trăiesc o viaţă extraordinară în libertate absolută, 
conştient fiind de autoritatea pe care o am asupra 
diavolului şi a oricăror circumstanţe nefavorabile, în 
Numele lui Isus. Amin.

Isaia 31-32
Coloseni 3:1-4:1

Romani 8:11

în noi. 2 Corinteni 4:7 spune: „Comoara acesta o 
purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere 
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” 
Comoara noastră este şi mai bună, deoarece noi avem 
plinătatea Duhului Sfânt (Ioan 1:16, Coloseni 2:9-10).

Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus din morţi 
locuieşte în noi astăzi, în toată plinătatea (Romani 8:11); 
tocmai de aceea, tu trebuie să umbli în părtăşie cu 
Dumnezeu, la fel ca profeţii, apostolii şi chiar ca Domnul 
Isus, pentru că la aceasta ai fost chemat. Poţi trăi o viaţă 
extraordinară de victorie şi excelenţă prin acelaşi Duh 
Sfânt.

1 Împăraţi 16
Ioan 5:1-9
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Domnul Isus a asemănat Împărăţia cerurilor cu o 
comoară pe care un om a găsit-o într-un ogor şi a 

vândut tot ce avea pentru a cumpăra acel ogor. Observă că 
Isus nu a spus că omul a cumpărat comoara, ci a cumpărat 
întregul lot de pământ (ţarina) în care se afla comoara. 
Comoara este Biserica şi, conform cu interpretarea pe 
care a dat-o Isus parabolei semănătorului, ţarina este 
lumea (Matei 13:38). Biblia spune în 1 Corinteni 6:20 şi în 
1 Corinteni 7:23 că noi am fost cumpăraţi cu un preţ. Noi 
suntem comoara din ţarina pe care Domnul a cumpărat-o. 

Domnul a mai asemănat Împărăţia cu un negustor 
care căuta mărgăritare de mare valoare: „Împărăţia cerurilor 
se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare 
frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, 
se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără” (Matei 13:45-
46). Noi (Biserica) suntem un mărgăritar de mare preţ; noi 
suntem comoara specială cumpărată de El: „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).

Valoarea noastră în ochii Lui se reflectă în preţul 
pe care El L-a plătit pentru salvarea noastră: „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 

Mărgăritarul Lui 
de mare preţ

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară 
ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; 
şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără 

ţarina aceea (Matei 13:44).

Vineri, 11 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai creat 
după chipul şi asemănarea Ta, pentru frumuseţe 
şi slavă! Recunosc că sunt comoara Ta deosebită şi 
mărgăritarul Tău de mare preţ, destinat pentru lucrări 
bune; şi astăzi voi împlini faptele bune pe care mi le-
ai pregătit şi voi manifesta în jurul meu virtutea şi 
perfecţiunea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 33-34
Coloseni 4:2-18

Psalmul 135:4; Efeseni 2:10; Deuteronom 14:2; Tit 2:13-14

al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 
1:18-19). Sunt oameni cărora deseori le place să ne spună 
că nu suntem speciali. Chiar şi în biserică sunt unii care, 
mărturisind minunile pe care Domnul Le-a făcut în viaţa 
lor, spun: „Domnul a făcut cutare şi cutare lucru pentru 
mine, dar nu fiindcă sunt special…” Ei cred că sunt smeriţi 
când spun aşa dar, de fapt, nu cunosc Cuvântul Domnului. 
Noi suntem deosebiţi. Gândeşte-te: noi am fost cumpăraţi 
cu sângele lui Isus Cristos.

Tu ai valoarea sângelui lui Isus Cristos. Începe să te 
priveşti astfel. Trăieşte fiecare zi conştientizând că tu eşti 
special pentru Dumnezeu! Realizând acest adevăr, vei 
primi curaj şi încredere în duhul tău. Dintr-o dată vei realiza 
că nimic nu este imposibil, de neatins sau prea bun pentru 
tine. Gândeşte, vorbeşte şi trăieşte ca unul care cunoaşte 
adevărata sa valoare şi preţul pe care îl are în ochii lui 
Dumnezeu; tu eşti mărgăritarul Lui de mare preţ.

1 Împăraţi 17-18
Ioan 5:10-18
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Dumnezeu nu te-a creat ca să suferi şi să te zbaţi 
în viaţă. Unii oameni suferă şi se mulţumesc 

cu lucruri inferioare pentru că îşi ignoră drepturile şi 
moştenirea lor în Cristos. Unii au crezut că e greşit să 
trăieşti şi să arăţi bine. Ei cred că este mai bine să trăieşti 
în sărăcie şi să mergi în rai. O viaţă trăită în sărăcie, 
boală şi înfrângere nu are nici o legătură cu mersul în 
rai; de fapt, se află în contradicţie cu Evanghelia. Voia 
lui Dumnezeu pentru tine este o viaţă trăită în sănătate, 
stăpânire şi în providenţă divină.

Dumnezeu nu a plănuit pentru tine o viaţă 
nefericită. Cuvântul lui Dumnezeu îţi arată atât voia Lui 
pentru viaţa ta, cât şi moştenirea pe care o ai în Cristos. 2 
Corinteni 8:9 declară: „Căci cunoaşteţi harul Domnului 
nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut 
sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă 
îmbogăţiţi.” Isus a fost sărac pentru ca noi să fim bogaţi. 
Însă pentru a te bucura de viaţa din belşug pe care El ţi-a 
dat-o (Ioan 10:10) trebuie să trăieşti în Cuvântul Lui!

În Isaia 1:19, Dumnezeu a spus: „De veţi voi şi 
veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării.” 
Traducerea The Living Bible (Biblia Vie, n.tr.) spune: „De 
veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade 

Nu te mulţumi cu 
o viaţă mediocră

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie 

Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de 
acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, şi voi 
sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu 

(1 Corinteni 3:21-23).

Sâmbătă, 12 Octombrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa bogată şi 
frumoasă la care m-ai adus prin Cristos. Îţi mulţumesc 
pentru că m-ai adus în locul intrării în moştenirea 
mea în Isus Cristos, unde mi-ai pus la dispoziţie toate 
lucrurile pentru a mă bucura de ele, în Numele lui Isus. 
Amin.

Isaia 35-37
1 Tesaloniceni 1:1-2:16

1 Timotei 6:17; Eclesiastul 5:18

ale ţării.” Cheia pentru a trăi în moştenirea ta în Isus 
Cristos şi a te bucura din plin de viaţă este să te supui 
Cuvântului lui Dumnezeu, recunoscându-L ca autoritate 
supremă în viaţa ta. Dumnezeu ţi-a dat deja toate 
lucrurile pentru a te bucura de ele (1 Timotei 6:17); nu 
te mulţumi cu o viaţă mediocră.

1 Împăraţi 19
Ioan 5:19-27
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Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni sunt 
extraordinar de răi şi îi tratează pe alţii cu 

foarte mare cruzime? Au fost cazuri ca cel petrecut cu 
câţiva ani în urmă în Sierra Leone, când unor oameni, 
printre care şi copii, le-au fost amputate membrele. 
Îmi amintesc că am urmărit un documentar în care 
unele dintre victime îşi povesteau coşmarul. Făptaşii, 
printre care şi nişte tineri soldaţi recrutaţi să provoace 
dezastrul, nu au avut nici o reţinere. Au acţionat cu o 
cruzime şi o răutate inumană.

Astfel de acte maliţioase de cruzime nu se 
întâmplă pur şi simplu; sunt orchestrate de forţe 
demonice peste care noi avem autoritate în Numele 
lui Isus. În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu trebuie 
să îţi exerciţi neîncetat autoritatea în Numele lui Isus 
împotriva puterilor demonice care instigă la violenţă şi 
să le anihilezi influenţa pe care o au asupra oamenilor.

În Marcu 16:17, Isus a spus despre credincioşi: 
„Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci...” Apoi, în Matei 5:14, 
El a spus: „Voi sunteţi lumina lumii.” Poate că locurile 
întunecate ale pământului au fost invadate de răutate, 

Luminează în 
întuneric

Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava 
Domnului a răsărit peste tine. Iată! Deşi întunericul 

învăluie pământul şi negura groasă acoperă 
popoarele, peste tine răsare Domnul şi slava Lui 

apare deasupra ta. Neamurile vor veni la lumina ta şi 
împăraţii vor lua parte la strălucirea zorilor tale

(Isaia 60:1-3, versiunea NTR).

Duminică, 13 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, în Numele Domnului Isus 
Cristos, vin împotriva planurilor demonice şi a 
mecanismelor diavolului de a provoca haos şi anarhie 
în jurul lumii. Rostesc pace şi declar că lucrarea 
Evangheliei se răspândeşte fără obstacole în toate 
naţiunile, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 38-39
1 Tesaloniceni 2:17-3:13

Luca 10:19; Filipeni 2:9-10

dar noi putem schimba situaţia. Aşadar, nu fi pasiv. Noi 
suntem lumină într-o lume întunecată. Nu trebuie să fii 
fizic într-o astfel de regiune turbulentă, ci poţi efectua 
schimbări din locul în care te afli, prin rugăciuni pline de 
autoritate în Numele lui Isus. 

Tu ai puterea de a dejuca planurile celui rău şi de 
a mijloci ca pacea lui Dumnezeu să guverneze naţiunile 
şi să conducă inimile oamenilor. Roagă-te astăzi în 
special pentru cei care se află în regiuni afectate de 
război, în special pentru copiii care au fost evacuaţi 
din cauza acestor acte de violenţă. Roagă-te ca ei să 
găsească alinare şi pace în Domnul şi ca, prin intervenţia 
Duhului şi acţiunile îngerilor, mulţi să fie îndrumaţi spre 
mântuire. 

1 Împăraţi 20
Ioan 5:28-32
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Cât de minunat este Domnul! Nu este nici un 
lucru bun pe care să nu ni-l dea! Adevărul este 

că El ne-a dat totul. Efeseni 1:3 spune: „Binecuvântat 
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos.” El ne-a 
binecuvântat deja. Dumnezeu nu îţi va da mai mult 
decât ceea ce ţi-a dat deja în Cristos.

Gândeşte-te: ţi-a dat Duhul Sfânt fără măsură; 
nimic nu poate fi mai bun decât asta! Ioan 3:34 spune: 
„Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte 
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă 
Duhul cu măsură.” Apoi, în Ioan 20:21, chiar înainte de 
a Se ridica la ceruri, Domnul Isus le-a spus apostolilor: 
„... Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 
Eu pe voi.” Aceasta înseamnă că şi pe noi ne-a trimis 
Dumnezeu să vorbim cuvintele Lui, prin urmare şi nouă 
ne-a dat Duhul Sfânt fără măsură (Faptele Apostolilor 
2:4). Aceasta este grozav. Nu trebuie să mai cauţi sau să 
îţi doreşti „mai multe” binecuvântări de la Dumnezeu, 
după ce ai primit deja plinătatea Duhului. Tu ai totul în El.

Când vorbim despre umblarea în plinătatea 
binecuvântărilor Lui, nu înseamnă că Dumnezeu îţi dă 
mai mult, pentru că deja ţi-a dat totul. Totuşi, urmând 
principiile Cuvântului lui Dumnezeu, intri într-un nivel 
superior de cunoaştere şi activare a ceea ce El ţi-a pus 
deja la dispoziţie.

El ne-a dat totul!

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3:21).

Luni, 14 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
toate lucrurile în Cristos. Îţi mulţumesc pentru că mi-
ai dat o viaţă de neprihănire, slavă, har şi biruinţă în 
Cristos Isus. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat toate 
lucrurile, fără plată, pentru a mă bucura de ele şi 
pentru că m-ai făcut simbolul binecuvântărilor Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

Isaia 40-41
1 Tesaloniceni 4:1-18

1 Timotei 6:17; Faptele Apostolilor 20:32

El ne-a dat deja tot ce priveşte viaţa şi evlavia: 
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat 
prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). Observă că 
spune „prin cunoaşterea (în greacă: epignosis) … Lui”; 
aceasta înseamnă o cunoaştere corectă şi deplină a 
lui Dumnezeu. Cu cât Îl cunoaştem mai mult, cu atât 
ne bucurăm mai mult de ceea ce ştim despre El. Este 
important să ajungi să Îl cunoşti pe Domnul prin Cuvânt 
ca să te poţi bucura de ceea ce ai deja în El.

1 Împăraţi 21 
Ioan 5:33-47



CONCERTUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ 
CU PASTORUL CHRIS

A fost o noapte pe care mulţi şi-o vor aminti pentru mult 
timp: o noapte de laudă, închinare şi profeţii. Evenimentul 
a fost primul „Concert Internaţional de Muzică cu Pastorul 
Chris” şi a avut loc în luna iunie 2013 la prestigioasa 
LoveWorld Convocation Arena, fiind transmis live pe 
întregul glob.

În timp ce spectacolul muzical a continuat, slava lui 
Dumnezeu a umplut atmosfera în toată locaţia şi participanţii 
au fost transportaţi la un nivel mai înalt de slavă.

Disponibil acum pe DVD

Concertul Internaţional de Muzică cu Pastorul Chris 
cu participarea LoveWorld Music Ministries este acum 
disponibil pe DVD, ceea ce înseamnă că poţi retrăi acele 
momente electrizante oricând doreşti! Îl poţi comanda 
printr-un e-mail la imc@loveworld360.com.

Următoarea ediţie!

A doua ediţie a Concertului Internaţional de Muzică are 
loc în luna noiembrie 2013 ca parte a activităţilor care 
vor încheia Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi a 
Partenerilor (IPPC) din acest an. Începe să te pregăteşti 
pentru participare.



NOTE
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Unul dintre numeroasele beneficii ale 
rugăciunii în alte limbi este că te aliniază la 

voia, scopul şi timpul lui Dumnezeu pentru tine. Cei care 
nu au înţeles acest beneficiu grozav al vorbirii în alte 
limbi preferă să folosească repetiţii fără rost; folosesc 
cuvinte numeroase potrivite înţelegerii lor încercând 
să se exprime în faţa lui Dumnezeu. Domnul Isus a 
arătat deja inutilitatea unor astfel de rugăciuni: „Când 
vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, 
cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor 
fi ascultaţi” (Matei 6:7).

Ce vrei să Îi spui unui Dumnezeu care ştie deja 
totul? El ne-a dat abilitatea de a ne ruga în alte limbi. 
Când te rogi în alte limbi, duhul tău este activat pentru 
a cunoaşte mintea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 14:15, 
apostolul Pavel a spus: „... Mă voi ruga cu duhul, dar 
mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi 
cânta şi cu mintea....” El a dat prioritate rugăciunii în 
alte limbi pentru că, astfel, Duhul îţi angajează inima şi 
te îndrumă să te rogi conform cu voia lui Dumnezeu.

Uneori, creştinii Îi cer fără să ştie lui Dumnezeu 
lucruri care i-ar putea distruge. Aceasta nu s-ar întâmpla 
dacă s-ar ruga fierbinte în alte limbi, ci ar fi călăuziţi de 
Duhul în legătură cu ceea ce trebuie să ceară şi cum! 
Duhul ne ajută să ne depăşim limitările în rugăciune; 
El ne sprijină în slăbiciunile noastre. El ne ajută să ne 

Lasă-L pe Duhul 
Sfânt să te 
conducă

Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar 
mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi 

cânta şi cu mintea (1 Corinteni 14:15).

Marți, 15 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările 
extraordinare şi pentru impactul Cuvântului Tău şi al 
lucrării Duhului Sfânt în viaţa mea. Duhul meu este 
înviorat şi sensibilizat pentru a cunoaşte voia şi direcţia 
Ta pentru mine, iar eu umblu pe calea destinului divin, 
împlinind voia Ta perfectă pentru mine, în Numele lui 
Isus. Amin.

Isaia 42-43
1 Tesaloniceni 5:1-28

1 Corinteni 14:14-15; 1 Corinteni 14:39; Iuda 1:20

exprimăm corect din punct de vedere spiritual atunci 
când comunicăm cu Tatăl: „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).

1 Împăraţi 22
Ioan 6:1-14
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Înainte de a Se înălţa, Domnul Isus a zis: „... Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 

Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” 
(Faptele Apostolilor 1:8). Aceasta înseamnă că tu ai 
puterea de a efectua schimbări şi eşti un martor eficace 
al Domnului Isus. Această putere funcţionează în tine ca 
un dinam, fiind operată de Duhul Sfânt.

Domnul descrie operarea puterii Duhului Sfânt în 
creştini drept „... râuri de apă vie” (Ioan 7:38). E ceva 
ce „fierbe” înăuntrul nostru, care ne impulsionează 
să răspândim Cuvântul lui Dumnezeu cu putere şi să 
distribuim bunătatea Sa. Prezenţa Duhului Sfânt, nu 
doar cu noi, ci şi în noi, ne face martori eficienţi ai 
învierii Lui. Nu putem să nu le spunem altora despre 
Evanghelie; este ca un foc mistuitor închis în oasele 
noastre (Ieremia 20:9). 

Biserica lui Isus Cristos nu este slabă şi 
neajutorată, cum vrea diavolul să ne facă să credem; 
noi suntem martori împuterniciţi. Noi suntem unşi să 
predicăm Evanghelia: „... Nu cu înţelepciunea vorbirii, 
ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută zadarnică” 
(1 Corinteni 1:17), ci prin dovada dată de Duhul Sfânt şi 

Martori 
împuterniciţi

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde 
erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi 
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală... 

Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea 
Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi (Faptele 

Apostolilor 4:31, 33).

Miercuri, 16 Octombrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai uns cu 
Duhul Sfânt şi cu puterea de a efectua schimbări şi de a 
fi un martor eficient al învierii. Puterea Ta este activată 
şi astăzi în mine, pe măsură ce răspândesc Evanghelia şi 
bunătatea Ta în jurul meu, pentru ca mulţi să cunoască 
harul mântuirii şi dragostea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

Isaia 44-45
2 Tesaloniceni 1:1-12

Marcu 16:15; 1 Corinteni 2:1-5

de putere (1 Corinteni 2:4). Crucea lui Cristos nu este 
eficientă astăzi dacă noi predicăm doar prin cuvinte. 
Creştinismul este o viaţă supranaturală şi puterea lui 
Dumnezeu trebuie demonstrată în viaţa noastră, iar noi 
trebuie să schimbăm lumea prin aceeaşi putere. Orice 
este sub acest standard, nu se poate numi creştinism. 

Continuă să umbli în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi conştientizează realitatea Duhului Sfânt 
care locuieşte în tine şi te-a umplut cu puterea de a fi un 
martor eficient.

2 Împăraţi 1-2
Ioan 6:15-21
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Când declari Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie 
să fii ferm; fii plin de îndrăzneală când spui 

ce a spus Dumnezeu despre tine. Dumnezeu vorbeşte 
prin Cuvântul gurii tale, care are puterea inerentă de a 
produce ce spune. Când rosteşti Cuvântul cu îndrăzneala 
Duhului, lucrurile se schimbă.

Biblia ne spune în Faptele Apostolilor 4:31 că 
apostolii s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul 
cu îndrăzneală. Biblia cataloghează ce spuneau ei ca 
fiind Cuvântul lui Dumnezeu. În acest context, orice 
au spus despre Domnul şi chiar despre ei înşişi, Biblia 
declară că a reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu. De 
asemenea implică actul de a predica, îndrăzneala de a 
vesti Evanghelia. De exemplu, apostolul Petru, în ziua de 
Rusalii, a declarat Cuvântul lui Dumnezeu cu asemenea 
îndrăzneală, încât trei mii de suflete au fost mântuite 
după ce l-au auzit. Cuvintele lui Petru erau atât de 
impregnate de energie divină, încât au atins sufletele 
celor ce îl ascultau: „După ce au auzit aceste cuvinte, 
ei au rămas străpunşi în inimă şi le-au zis lui Petru şi 
celorlalţi apostoli: «Fraţilor, ce să facem?»“ (Faptele 
Apostolilor 2:37).

Nu fi niciodată timid în ceea ce priveşte 
Cuvântul; declară-L întotdeauna cu îndrăzneală. Fii 
plin de încredere când declari cine eşti, ce ai şi ce a 

Declară cu 
îndrăzneală ce a 

spus Dumnezeu…

... Căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini 
de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 

teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

Joi, 17 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume. Trăiesc o viaţă de slavă şi de excelenţă 
prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Domnesc în viaţă, 
fiindcă am primit în toată plinătatea darul şi harul 
neprihănirii. Aleluia!

Isaia 46-47
2 Tesaloniceni 2:1-17

Efeseni 6:19; Evrei 4:12

făcut Dumnezeu pentru tine în Cristos. De exemplu, 
2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici 
un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Aşa că declară cu 
îndrăzneală că ai fost făcut neprihănit; tu eşti dovada 
bunătăţii şi nepărtinirii Lui. Vorbeşte cu îndrăzneală în 
conformitate cu Cuvântul, spunându-le tuturor că eşti 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos.

Chiar acum, declară cu îndrăzneală ce spune 
Cuvântul despre tine! Declară că tu eşti în Cristos; în El 
ai viaţa, mişcarea şi fiinţa! Tu domneşti cu El în tărâmuri 
de slavă; eşti un biruitor şi viaţa ta este pentru slava Lui!

2 Împăraţi 3
Ioan 6:22-29
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Evanghelia lui Isus Cristos este singurul mesaj 
de mântuire pentru lume, iar tu eşti un 

administrator al acestui mesaj care poate schimba 
vieţi. Este mesajul puterii prin care Dumnezeu 
mântuieşte, vindecă, protejează, eliberează, ocroteşte 
şi binecuvântează. În Romani 1:16-17, apostolul Pavel 
spune: „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; deoarece în ea este descoperită o neprihănire 
pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la 
credinţă, după cum este scris: «Cel neprihănit va trăi 
prin credinţă.»“

Observă cu atenţie aceste cuvinte frumoase, 
inspirate de Duhul Sfânt; spune că Evanghelia este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede. Evanghelia nu este una dintre cerinţe sau doar 
o parte din puterea de mântuire a lui Dumnezeu! Prin 
aceste cuvinte ale lui Pavel, Duhul Sfânt este categoric! 
Evanghelia este SINGURA putere a lui Dumnezeu de a 
mântui oamenii. Trebuie să fii convins de acest adevăr şi 
să îţi dezvolţi o pasiune pentru Evanghelie în duhul tău.

Când eşti pasionat de Evanghelie, ea va avea 
impact asupra celor din jurul tău. Pasiunea este ca un 
foc care trebuie alimentat, altfel se va stinge. De aceea, 
trebuie să îţi alimentezi pasiunea pentru Evanghelie. 
Evanghelia lui Cristos trebuie să ardă în inima ta. 

Alimentează-ţi 
pasiunea pentru 

Evanghelie!

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului (Romani 12:11).

Vineri, 18 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai 
încredinţat Evanghelia lui Isus Cristos, singurul mesaj 
care poate mântui păcătoşii şi care îi poate aduce 
din întuneric la o viaţă glorioasă de neprihănire! Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai considerat credincios şi 
vrednic de a fi un emisar al împăcării; şi astăzi le voi 
vesti cu putere Evanghelia celor nemântuiţi din lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 48-49
2 Tesaloniceni 3:1-18

Romani 1:16; 1 Corinteni 1:18

Alimentează-ţi pasiunea pentru Evanghelie discutând 
şi spunându-le şi altora despre ea! Vorbeşte cu oameni 
care sunt la fel de pasionaţi de Evanghelie în duhul lor.

Nu îţi risipi timpul cu informaţii negative care îţi 
pot diminua zelul; nu îţi petrece timpul cu cei care nu au 
pasiune pentru Domnul şi pentru Evanghelie. Petrece 
timp în Evanghelie! Continuă să vesteşti Cuvântul şi 
dragostea ta pentru Cristos şi pentru Împărăţia Lui. Cu 
cât vei vorbi mai mult despre bunătatea Lui, despre 
dragostea pentru lume şi despre mesajul mântuirii Lui, 
cu atât focul dragostei Lui va arde mai tare în inima ta!

2 Împăraţi 4
Ioan 6:30-40
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Versetul tematic ne arată puterea credinţei. 
Spune că prin credinţă pricepem că lumea a 

fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce 
se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Aceasta 
înseamnă că poţi chema lucruri care nu există, prin 
credinţă. Cum îţi creşti credinţa? În Romani 10:17, Biblia 
spune: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea 
vine prin Cuvântul lui Cristos.” Aceasta înseamnă că 
dacă nu ai suficientă credinţă, o poţi face să crească 
ascultând Cuvântul. Credinţa vine prin Cuvânt şi cu acea 
credinţă poţi face ca anumite lucruri să se întâmple.

Aceasta dovedeşte că nu este îndreptăţită 
mentalitatea celor ce stau degeaba, aşteptând ca „ceva 
bun să li se întâmple.” Nu aştepta niciodată ca lucrurile 
să se întâmple de la sine. Prin credinţă poţi crea ceva din 
nimic. În 2 Corinteni 4:6, Biblia dezvăluie un principiu 
important: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze 
lumina din întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca 
să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui 
Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos.”

Observă că Dumnezeu nu a aşteptat ca întunericul 
să se facă lumină; El a comandat luminii să strălucească 
din întuneric! Este o diferenţă între a lumina un loc 
întunecat şi a face lumina să strălucească din întuneric. 
Cea de-a doua este credinţa lui Dumnezeu, după 
cum a descris-o Isus în Marcu 11:22 (versiunea LITV, 

Poţi „face” ceva 
din nimic!

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost 

făcut din lucruri care se văd (Evrei 11:3).

Sâmbătă, 19 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dumnezeu, care a poruncit luminii să strălucească 
din întuneric, mi-a luminat inima! Astfel am primit 
aceeaşi abilitate a credinţei, de a chema în fiinţă lucrurile 
pe care doresc să le văd în viaţa mea. Manifest bucurie, 
belşug şi biruinţă în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 50-51
1 Timotei 1:1-20

Geneza 1:1-3; Marcu 11:22-23

Traducerea Literală a Bibliei, n.tr.).
Acum, aminteşte-ţi că noi suntem făcuţi după 

chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; aceasta înseamnă 
că arătăm ca El şi putem funcţiona ca El. De aceea, 
când viaţa pare întunecată, iar lucrurile confuze, poţi 
face ceva bun din ceea ce pare o situaţie neplăcută, 
cu ajutorul Cuvântului credinţei din gura ta. Tu poţi 
comanda luminii să strălucească din întuneric. Tot ce 
ai nevoie este Cuvântul lui Dumnezeu; când Cuvântul 
vine la tine, îţi aprinde credinţa din duhul tău pentru a 
putea vedea nenumăratele posibilităţi. Pune-ţi credinţa 
în acţiune prin cuvinte şi „fă ceva din nimic.”

2 Împăraţi 5
Ioan 6:41-51
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Mulţi echivalează bunăstarea cu înmulţirea 
banilor sau a proprietăţilor. Însă chiar 

dacă posesiunile materiale sau finanţele sunt cele 
mai întâlnite simboluri ale acesteia, bunăstarea trece 
dincolo de bani, fiind în primul rând o abilitate.

Să privim exemplul lui Iosif din Geneza 39:2; Biblia 
îl descrie ca un om prosper: „Domnul a fost cu Iosif, aşa 
că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului 
său, egipteanul.” Ni se spune că Iosif l-a făcut pe 
stăpânul lui, Potifar, să prospere, astfel încât acesta i-a 
încredinţat lui tot ce avea: „... Domnul a binecuvântat 
casa egipteanului, din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea 
Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la 
câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea 
...” (Geneza 39:5-6).

Chiar şi după ce a fost acuzat pe nedrept şi trimis 
la închisoare, Biblia spune că Iosif era prosper şi acolo. 
I-a fost dată autoritate asupra deţinuţilor şi Domnul i-a 
dat succes în tot ce făcea (Geneza 39:22-23). Poţi fi „în 
închisoare” şi să fii prosper. Poţi lucra pentru anumiţi 
oameni sau organizaţii şi să fii motivul bunăstării 
acestora. Gândeşte-te la Iacov: Biblia spune că datorită 
lui, Laban a prosperat. În Geneza 30:27, Laban i-a 
mărturisit aceasta lui Iacov, spunând: „... văd bine că 
Domnul m-a binecuvântat din pricina ta.”

Mai mult decât acumularea de bunuri materiale, 

Bunăstarea – o 
abilitate

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).

Duminică, 20 Octombrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Cresc în har şi în cunoştinţa Domnului Isus 
Cristos. Cuvântul domneşte în viaţa mea, făcându-mă 
să prosper în trup, în finanţe şi în fiecare domeniu al 
vieţii mele! Am fost împuternicit să aduc bunăstare şi 
în viaţa altora, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 52-53
1 Timotei 2:1-15

Deuteronom 8:18; 2 Corinteni 8:9

bunăstarea este abilitatea de a-i face pe alţii să prospere! 
Este abilitatea de a face ce vrei să faci, de a merge unde 
vrei să mergi şi de a fi ceea ce vrei să fii pentru slava 
lui Cristos! Este abilitatea de a-L mulţumi pe Dumnezeu, 
de a umbla prin Duhul Sfânt şi de a face ca slava Lui să 
se manifeste în viaţa ta! Înseamnă exercitarea domniei 
Duhului Sfânt în viaţa ta de copil al lui Dumnezeu.

Ai fost împuternicit de Dumnezeu nu doar pentru 
a prospera spiritual, mintal, fizic şi material (3 Ioan 1:2), 
ci şi pentru a-i ajuta pe alţii să prospere (2 Corinteni 
6:10).

2 Împăraţi 6
Ioan 6:52-60
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Dumnezeu ne-a dăruit neprihănire prin 
credinţa în Isus Cristos, dincolo de Legea lui 

Moise (Romani 3:21, 22). Această neprihănire a fost 
creditată în contul tău de copil al lui Dumnezeu. Nu are 
nimic de-a face cu ceea ce ai făcut sau n-ai făcut; este 
harul lui Dumnezeu! Efeseni 2:9 spune astfel: „Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni.” Astfel, este inutil să 
încerci să Îl impresionezi pe Dumnezeu prin „fapte.”

Pasajul din Faptele Apostolilor 13:39 spune: „şi 
oricine crede, este iertat prin El (Isus Cristos) de toate 
lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui 
Moise.” Aceasta înseamnă că dacă crezi în Isus, ai fost 
considerat neprihănit şi declarat nevinovat: ceea ce nu a 
putut fi obţinut prin împlinirea Legii cu regulile ei a fost 
împlinit acum prin credinţa în Cristos. Romani 4:24-25 
spune: „Ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea 
ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel ce L-a 
înviat din morţi pe Isus Cristos, Domnul nostru, care a 
fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din 
pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” Aceasta este o 
declaraţie legală sau oficială a nevinovăţiei noastre. Isus 
a fost dat la moarte pentru fărădelegile tale şi a înviat 
pentru achitarea ta; ai fost declarat nevinovat în mod 
oficial. Dumnezeu nu te acuză de nici un rău, pentru că 

Îndreptăţit să 
domneşti

Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, 

în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus 

Cristos (Romani 5:17).

Luni, 21 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt o făptură nouă în Cristos Isus; am 
fost născut din nou cu viaţa învierii! Am îmbrăţişat 
neprihănirea pe care o am prin credinţa în Isus Cristos, 
prin care am fost îndreptăţit să domnesc în viaţă. Eu 
umblu în lumina noii mele vieţi în Cristos şi mă bucur de 
pace cu Dumnezeu, căci am primit în toată plinătatea 
harul şi darul neprihănirii.

Isaia 54-56
1 Timotei 3:1-16

Romani 5:1; Romani 3:20-24

din punctul Lui de vedere, tu nu ai păcătuit niciodată. 
Cum se poate aceasta?

Motivul este că, fiind născut din nou, acum eşti 
un om nou, cu viaţa şi natura lui Dumnezeu, fără a avea 
un trecut. 2 Corinteni 5:17 spune astfel: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Tu 
ai o viaţă nouă în Cristos; viaţa învierii (Romani 6:4); tu 
ai fost îndreptăţit prin credinţă, ca să domneşti în viaţă: 
„... 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).

2 Împăraţi 7-8
Ioan 6:61-71



BIBLIOTECA DIGITALĂ PASTOR CHRIS

Biblioteca Digitală Pastor Chris este o platformă 
virtuală care îţi dă oportunitatea de a descărca de 
pe internet mesaje video sau audio ale Pastorului 
Chris, despre o multitudine de subiecte, cum ar 
fi: Vindecare şi sănătate, Credinţă, Viaţa creştină, 
Părtăşia cu Duhul Sfânt, Rugăciune, Bunăstare 
şi finanţe, direct pe dispozitivul tău cu sistem 
Android.

CUM FUNCŢIONEAZĂ

Descarcă mesajele pe care le-ai cumpărat pe 
dispozitivul tău şi sincronizează-le cu toate 
celelalte aparate pe sistem Android din contul tău. 
Este uşor şi direct!

De asemenea, poţi primi notificări despre mesaje 
ale Pastorului Chris nou publicate şi despre 
reduceri şi oferte speciale.

Aplicaţia se poate descărca gratuit din magazinul 
virtual Google Play.



NOTE
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Dacă eşti născut din nou, eşti viu pentru 
Dumnezeu. Cei care nu sunt născuţi din nou 

însă, sunt morţi din punct de vedere spiritual, fiind total 
despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu. Ei sunt cei la care S-a 
referit Domnul în Matei 8:22 şi în Luca 9:60, când a zis: „... 
lasă morţii să-şi îngroape morţii.” Cei care sunt „morţi 
spiritual” sunt inerţi faţă de Paternitatea lui Dumnezeu 
şi faţă de realitatea domeniului spiritual. Dacă încă nu 
eşti născut din nou, te încurajez să îţi predai viaţa lui 
Cristos chiar acum; pur şi simplu spune: „Doamne Isuse, 
vino în inima mea şi fii Domnul vieţii mele.”

Atunci când eşti născut din nou, Duhul Sfânt devine 
real pentru tine şi te trezeşti la eficacitatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Dintr-o dată Îl recunoşti pe Isus Cristos 
nu doar ca Domn al vieţii tale, ci şi ca pe Unul cu care 
poţi avea părtăşie bogată şi intimă! Tu te trezeşti la viaţă 
faţă de domeniul lui Dumnezeu, care este dincolo de 
lumea aceasta. Nu este de mirare faptul că Isus a zis că 
nu suntem din lumea aceasta (Ioan 15:19).

Atunci când eşti viu pentru Dumnezeu, lumina Sa 
străluceşte în duhul tău; Cuvântul Său acţionează în tine 
şi te conectează în mod vital la puterea Sa vindecătoare, 
la neprihănirea, bunăstarea şi înţelepciunea Lui! Este 
uşor ca El să te călăuzească dinăuntru, pentru că tu eşti 
acordat pe lungimea Sa de undă.

Pentru tot restul zilei de azi, în special atunci 

Tu eşti viu pentru 
Dumnezeu!

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi 
vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru 

(Romani 6:11).

Marți, 22 Octombrie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

55

Proclamație

Eu sunt viu pentru Dumnezeu, căci am fost 
adus în părtăşie cu Domnul Isus Cristos. Eu aparţin 
Împărăţiei Fiului dragostei lui Dumnezeu, unde 
domnesc prin puterea Duhului Sfânt! Îţi mulţumesc, 
Tată, pentru că m-ai adus într-un loc atât de minunat 
de slavă, frumuseţe, onoare şi belşug, în Numele lui 
Isus. Amin.

Isaia 57-58
1 Timotei 4:1-16

Efeseni 2:1; Evrei 12:22 

când ai ocazia să fii singur, repetă aceste cuvinte: „Sunt 
viu pentru Dumnezeu!” Vei fi uimit de ceea ce se va 
întâmpla în duhul tău! Conştientizarea victoriei lui 
Cristos – puterea, slava, dragostea şi harul Lui vor creşte 
în viaţa ta! Vei deveni mult mai conştient de domnia 
Duhului lui Dumnezeu în viaţa ta. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

2 Împăraţi 9
Ioan 7:1-10
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Tu nu trebuie să te rogi niciodată „O, Doamne, 
ajută-mă să fiu prosper,” pentru că în Cristos 

Isus, tu eşti deja un moştenitor al bunăstării. Odată cu 
neprihănirea, şi măreţia a fost transferată în duhul tău. 
Tu ai fost născut din nou ca moştenitor al Suveranului.

În 2 Corinteni 8:9, Biblia spune: „Căci cunoaşteţi 
harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era 
bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia 
Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”

În acelaşi fel în care El a murit pentru ca tu să 
trăieşti şi a devenit păcat (adică, jertfa pentru păcat) 
ca tu să poţi fi făcut neprihănit, El a devenit sărac 
pentru ca tu să fii un moştenitor al bunăstării: „Şi dacă 
suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai 
lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos ...” 
(Romani 8:17). Acum, tot ce are El îţi aparţine şi ţie; El 
a creat lumea şi este proprietarul întregii lumi. În Hagai 
2:8 El spune: „Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, 
zice Domnul oştirilor.” Tu trebuie să alegi să faci uz de 
Numele Său şi să respingi sărăcia, boala şi tot ceea ce nu 
este din Dumnezeu şi să trăieşti în bucurie şi în belşug 
toate zilele vieţii tale. 

Moştenitori ai 
bunăstării

Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

Miercuri, 23 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit 
o moştenire nepieritoare şi o viaţă glorioasă în Cristos! 
Eu împlinesc scopul Tău pentru mine umblând în 
bunăstare, sănătate şi victorie, spre slava Ta, în Numele 
lui Isus. Amin.

Isaia 59-60
1 Timotei 5:1-25

Efeseni 1:11, Coloseni 1:12

2 Împăraţi 10
Ioan 7:11-19
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Domnul este un Salvator şi un Izbăvitor; El îi 
izbăveşte pe cei neprihăniţi din necazuri şi îi 

salvează de la distrugere. Psalmul 59:16 spune astfel: 
„Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi 
lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare 
pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.” 
El este un loc sigur. Dacă eşti născut din nou, eşti în El; 
viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 
3:3). Cristos este securitatea ta, apărarea ta şi fortăreaţa 
ta. Nu e de mirare faptul că El ne-a îndemnat de atâtea 
ori în Cuvânt să „nu ne temem.”

Indiferent cine sau ce se ridică împotriva ta, 
Domnul a spus: „Nu te teme!” Nu fi terifiat de adversari 
şi nu te lăsa intimidat de ameninţarea lor. Întăreşte-te 
în Domnul şi în puterea tăriei Lui (Efeseni 6:10). Tu nu 
eşti singur. Biblia spune în Evrei 12:22: „Ci v-aţi apropiat 
de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, 
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în 
sărbătoare a îngerilor.” Tu eşti înconjurat de îngeri care, 
după cum spune Biblia, au primit însărcinarea de a te 
proteja în toate căile tale (Psalmul 91:11).

1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume.” Tu ţi-ai biruit 
deja vrăjmaşul. Nu da atenţie informaţiilor care îl fac 
să pară puternic. Aceasta este modalitatea în care se 

În El eşti în 
siguranţă!

El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni 
în ceruri şi pe pământ. El l-a izbăvit pe Daniel din 

ghearele leilor (Daniel 6:27).

Joi, 24 Octombrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Proclam victoria mea deplină în Cristos Isus. Eu 
umblu şi astăzi în înţelepciunea Sa şi în domnia Duhului 
Sfânt; mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume. Sunt mai mult decât biruitor!

Isaia 61-63
1 Timotei 6:1-21

Psalmul 32:7; Psalmul 91:1-16

infiltrează frica, până când preia controlul. Dimpotrivă, 
fortifică-ţi duhul cu Cuvântul credinţei. Ascultă cuvinte 
pline de credinţă din nou şi din nou, până când îţi este 
imposibil să gândeşti sau să vorbeşti influenţat de frică.

Primeşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine 
astăzi; declară cu îndrăzneală că Isus Cristos este refugiul 
tău şi puterea ta! În El ai viaţa, mişcarea şi fiinţa (Faptele 
apostolilor 17:28); astfel, nici un rău nu se poate apropia 
de tine! Psalmul 91:7 spune: „O mie să cadă alături 
de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va 
apropia.” Tu locuieşti în El; astfel, tu eşti protejat în mod 
divin şi ferit de necaz, înfrângere, eşec sau moarte. „Nu 
trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici 
de săgeata care zboară ziua” (Psalmul 91:5).

2 Împăraţi 11-12
Ioan 7:20-31
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Dacă eşti născut din nou, Numele lui Isus a 
fost rostit peste tine. Acel Nume este cel mai 

mare Nume care le-a fost revelat vreodată oamenilor, 
pentru că este Numele prin care Dumnezeu a creat 
toate lucrurile. Dumnezeu a investit toată autoritatea în 
Numele minunat şi neasemuit al lui Isus Cristos.

Cuvântul declară că Isus ne-a delegat nouă 
autoritatea Sa şi ne-a însărcinat să facem ucenici din 
toate neamurile, în Numele Său. El a zis: „... botezându-i 
în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” El 
a folosit substantivul „nume” la singular, arătându-
ne că Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh se 
cuprind în Numele Isus. Atunci când studiezi cartea 
Faptelor Apostolilor, observi că, împlinind însărcinarea 
Stăpânului, apostolii botezau în Numele lui Isus (Faptele 
Apostolilor 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16). Ei au înţeles 
afirmaţia lui Isus fără nici o urmă de ambiguitate. Ştiau 
că Numele „Isus” este Numele Dumnezeirii! Atunci când 
spui „în Numele lui Isus,” te referi la Divinitate.

Coloseni 1:19 spune astfel: „Căci Dumnezeu a vrut 
ca toată plinătatea să locuiască în El (Isus).” Plinătatea 
Dumnezeirii locuieşte trupeşte în Isus – Numele mai 
presus de orice nume. Fii entuziasmat de Numele lui 

Numele Său 
minunat

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi 

învăţa-ţi-i să păzească tot ce v-am poruncit ...” 
(Matei 28:18-20).

Vineri, 25 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
autoritatea de a funcţiona în Numele lui Isus! Trăiesc 
prin puterea Numelui Său şi astăzi, în stăpânire, victorie 
şi neprihănire. Experimentez pace, creştere, biruinţă şi 
belşug întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 64-66
2 Timotei 1:1-18

Luca 10:19; Filipeni 2:9-11

Isus! Filipeni 2:10 spune: „... pentru ca În Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pământ şi de sub pământ.” Toate lucrurile şi fiinţele din 
cer, de pe pământ sau de sub pământ I se supun lui Isus.

2 Împăraţi 13-14
Ioan 7:32-44
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Atunci când vorbim despre „proclamare,” sau 
despre rostirea în conformitate cu Cuvântul 

lui Dumnezeu, nu este vorba despre o simplă „vorbire 
pozitivă” sau despre o formulă prin care Îl determinăm 
pe Dumnezeu să facă ceva. Nu aceasta ne învaţă 
Cuvântul. Cuvântul  „mărturisire” în versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc „Homologia” 
şi înseamnă a spune acelaşi lucru în acord sau în învoire. 
Înseamnă să îţi declari deschis convingerile bazate pe 
ceea ce a spus Dumnezeu.

Evrei 13:5-6 spune: „... căci El Însuşi a zis ... aşa că 
putem zice plini de încredere ...” Aşadar, „mărturisire” 
în contextul biblic de mai sus înseamnă proclamarea 
a ceea ce a zis Dumnezeu: declararea cuvintelor care 
sunt în concordanţă cu proviziile, planurile şi scopurile 
Sale. Proclamaţiile tale trebuie să se bazeze pe revelaţia 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este acelaşi lucru cu ceea 
ce are loc în cazul unei persoane care are dureri de 
stomac şi spune: „Nu mă doare stomacul...”; aceasta nu 
este o proclamaţie. Ideea proclamaţiei sau mărturisirii 
tale nu este aceea de a nega faptele şi nici de a zice: 
„Sunt vindecat,” pentru ca să poţi fi vindecat; nu. Ci 
atunci când proclami: „Sunt vindecat,” cuvintele tale 
trebuie fundamentate pe adevărul pe care îl ştii din 
Cuvântul lui Dumnezeu că ai viaţa lui Dumnezeu în tine! 
Tu conştientizezi faptul că acelaşi Duh care L-a înviat pe 

Proclamaţii 
bazate pe 
revelaţie

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea 
cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele 
Preot al mărturisirii noastre, adică Isus (Evrei 3:1).

Sâmbătă, 26 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Mai mare e Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume! Eu domnesc în viaţă prin Isus Cristos şi 
înregistrez succes după succes în toate domeniile! Eu 
nu sunt din această lume; de aceea sunt imun la orice 
negativism şi schimbări neaşteptate ale lumii fizice. 
Slavă lui Dumnezeu!

Mica 1-3
2 Timotei 2:1-26

2 Corinteni 4:13; Romani 10:10

Cristos din morţi locuieşte în tine şi vitalizează trupul 
tău muritor (Romani 8:11); astfel tu vorbeşti bazat pe 
acea revelaţie.

Aceasta explică de ce anumiţi oameni nu obţin 
rezultate chiar dacă se pare că au rostit „proclamaţii 
pozitive.” Noi nu „proclamăm” Cuvântul pentru ca astfel 
să se întâmple ceva; noi rostim adevărul! Vorbim în 
concordanţă cu Cuvântul, care este Adevărul. Tu declari 
ceea ce îţi aparţine deja în Cristos, nu ceea ce încerci 
să obţii! Chiar acum, declară Cuvântul lui Dumnezeu în 
ceea ce priveşte viaţa, familia, finanţele şi lucrarea ta.

2 Împăraţi 15-16
Ioan 7:45-53
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În timp ce ucenicii priveau uimiţi cum Isus Se 
înălţa la cer, doi îngeri li s-au arătat şi le-au 

zis: „... Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând 
la cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Acest lucru este foarte 
important; Isus Se va întoarce. Acesta este motivul 
pentru care predicăm Evanghelia în toată lumea: toţi 
oamenii trebuie să ştie că Domnul va reveni în curând.

În Ioan 14:3, Isus a zis: „Şi după ce Mă voi duce 
şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua 
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.” Este 
responsabilitatea ta să te pregăteşti pentru venirea Sa. 
Dacă eşti născut din nou, ai siguranţa că, la întoarcerea 
Sa, Stăpânul te va primi la El. Însă cel fără Cristos va fi 
condamnat pentru eternitate. Dacă citeşti acest pasaj 
astăzi şi încă nu L-ai invitat pe Isus să fie Domnul vieţii 
tale, nu amâna, fă acest lucru imediat! Spune: „Doamne 
Isuse, Te rog să vii în inima mea şi să fii Domnul vieţii 
mele de azi înainte.”

Apostolul Petru, făcând aluzie la ziua Domnului 
şi la evenimentele care vor anunţa venirea Lui a spus: 
„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, 
cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi 

Pregăteşte-te 
pentru venirea 

Domnului!

... Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când 
Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi 

în alb, şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din 
mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut 

mergând la cer” (Faptele Apostolilor 1:10-11).

Duminică, 27 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cristos a fost făcut înţelepciune pentru mine, 
iar această înţelepciune mă face să păşesc în voia 
lui Dumnezeu şi să îmi împlinesc destinul în Cristos. 
Eu trăiesc într-un mod vrednic de Domnul, ca să-I 
fac plăcere în toate lucrurile, în timp ce anticipez cu 
bucurie întoarcerea Sa iminentă. Amin.

Mica 4-5
2 Timotei 3:1-17

1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 22:20

de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va 
arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, 
ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare 
sfântă şi evlavioasă” (2 Petru 3:10-11).

În tot ceea ce faci, nu pierde din vedere ziua 
aceea; trăieşte fiecare zi ca unul care Îl aşteaptă pe 
Stăpân; conştientizează acest fapt în inima ta în fiecare 
moment. În timp ce te pregăteşti, ajută-i şi pe cei din 
jurul tău să fie gata pentru venirea Domnului.

2 Împăraţi 17-18
Ioan 8:1-11
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Doar cineva cu putere nelimitată poate face 
o afirmaţie ca cea de mai sus. Isus a spus că 

dacă vei cere ceva în Numele Lui, El va face acel lucru; 
indiferent despre ce este vorba! Cât timp este ceva bun 
pentru tine şi pentru Dumnezeu, poţi cere cu încredere 
şi îţi va fi dat. În Ieremia 32:27, Domnul a spus: „Iată, 
Eu sunt Domnul, Dumnezeu oricărei făpturi. Este ceva 
de mirat din partea Mea?” El este Marele Şef; El este 
posesorul tuturor lucrurilor şi El îţi zice astăzi: „Cere 
orice vrei şi ţi se va da.”

Unii oameni spun: „Nu ar trebui să Îi cerem lui 
Dumnezeu niciodată ceea ce ne dorim; El ne împlineşte 
doar nevoile, nu şi dorinţele.” Însă Domnul spune: „... 
dacă veţi cere ceva.” Această afirmaţie cu siguranţă nu 
se referă la a cere pentru „nevoile tale.” De fapt, nici 
măcar nu ar trebui să ceri ceea ce ai nevoie, pentru că 
ele sunt împlinite deja de Tatăl tău ceresc. Biblia spune 
că El este Cel care are grijă de vrăbii şi de crinii de pe 
câmp. Dacă El are grijă de păsări şi de flori, cu cât mai 
mult va avea grijă de tine, copilul Său preaiubit (citeşte 
Matei 6:31-32, versiunea Amplificată).

Religia i-a înşelat pe mulţi să creadă că trebuie 
să ceară numai lucrurile de care au nevoie! Pavel a 
spus: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa în slavă, în Isus 
Cristos” (Filipeni 4:19). Pavel nu le făcea o promisiune 
celor din Biserică în Numele lui Dumnezeu; el ajunsese 

Ce vrei?

Şi orice veţi cere în Numele Meu voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 

Numele Meu, voi face (Ioan 14:13-14).

Luni, 28 Octombrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Domnul este Păstorul meu, de aceea nu duc lipsă 
de nimic. Umblu în lumina bunăstării mele şi astăzi, 
pentru că sunt sămânţa lui Avraam; am acces la bogăţii 
de nedescris; conştientizez providenţa Domnului! Toate 
nevoile mele sunt împlinite, pentru că sunt conectat la 
proviziile inepuizabile ale lui Dumnezeu.

Mica 6-7
2 Timotei 4:1-22

2 Corinteni 9:8; Psalmul 23:1

să cunoască modul lui Dumnezeu de a face lucrurile: El 
nu împlineşte doar unele, ci TOATE nevoile noastre! De 
aceea, atunci când observi o nevoie, nu trebuie să te 
rogi: „O, Doamne, am nevoie de cutare şi de cutare”; ci 
doar declară că ai acel lucru în Numele lui Isus.

Ca sămânţă a lui Avraam, meriţi să ai cele mai 
bune lucruri în viaţă; nu este nici un motiv pentru care 
să duci lipsă sau să îi invidiezi pe alţii pentru ceea ce au. 
Tu poţi avea orice vrei. Nimic nu este prea bun pentru 
tine. Îndrăzneşte să ceri ceea ce vrei în Numele lui Isus 
şi primeşte, pentru ca bucuria ta să fie deplină (Ioan 
16:24).

2 Împăraţi 19-20
Ioan 8:12-21



Acum te poţi bucura de cărţi clasice ale unui autor 
foarte bine vândut, Pastorul Chris Oyakhilome, în 
formatul de carte audio şi le poţi asculta oriunde 
mergi!

Titlurile disponibile sunt:
• Cum să te rogi eficient
• Creează-ţi lumea din nou
• Atunci când te vizitează Dumnezeu
• Cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu
• Nu te opri aici
• Vindecare din cer
• Cum să îţi faci credinţa să funcţioneze
• Şapte lucruri pe care Duhul Sfânt le va face în tine
• Şapte lucruri pe care Duhul Sfânt le va face 

pentru tine
• Ajunge carul acela
• Drepturile tale în Cristos

Pentru a comanda oricare dintre aceste titluri, te 
rugăm să suni la oricare dintre numerele de telefon de 
mai jos:
Nigeria: +2348024789892, +2348024789893. Ghana: 
+233244211623. Kenya: +254739584693. Africa 
de Sud: +27113260971, +27789890800. Marea 
Britanie: +44(0)1303270970. SUA: +12817595111, 
+12817596218. Uganda: + 256757760794.
Tanzania:+255785319498

Sau trimite un e-mail la adresa:  booksimpact@
loveworldbooks.org
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În tine este destulă putere ca să răstorni 
orice situaţie în favoarea ta; tu poţi schimba 

totul prin rugăciune, pentru că abilitatea divină de a 
efectua schimbări (dunamis) este deja în tine (Faptele 
Apostolilor 1:8).

Îmi aduc aminte de mărturia unei tinere care 
fusese retardată şi imobilizată la pat din cauza artritei 
juvenile. Se putea deplasa doar într-un cărucior cu rotile 
şi singura parte din trup pe care şi-o putea mişca era 
gâtul, pentru că boala îi înţepenise tot trupul.

A fost adusă la un serviciu divin de vindecare şi, 
în timpul întâlnirii, a plâns şi a strigat către Domnul să 
o ajute. Câţiva credincioşi au văzut-o şi au început să se 
roage împreună cu ea. În timp ce ceilalţi o susţineau în 
rugăciune, ea a rugat-o pe o doamnă din apropiere să o 
ajute să se ridice. În pofida faptului că îşi simţea braţele 
şi picioarele grele şi o mai şi dureau, a reuşit să stea în 
picioare. În timp ce alţii se rugau pentru ea, doamna a 
încurajat-o şi i-a zis: „Nu te îngrijora, mişcă-ţi mâinile şi 
picioarele. Domnul te-a vindecat.”

Chiar dacă îi era dificil să se mişte, a fost încurajată 
de credinţa celor care se rugau pentru ea şi a început să 
păşească. Cu toţii au erupt în laude la adresa Domnului 
în timp ce ea făcea un pas şi încă unul, până când, chiar 
sub ochii lor, a început să alerge prin sală! Acest lucru 
s-a întâmplat pentru că nişte creştini au fost mişcaţi de 
compasiune şi s-au rugat pentru ea. 

Fii inspirat să te 
rogi pentru alţii

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, 
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii 

(1 Timotei 2:1).

Marți, 29 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Mă rog astăzi pentru toţi cei care suferă; în 
special pentru copiii bolnavi, abandonaţi sau îndureraţi 
în orice fel, ca prin Duhul Sfânt şi prin lucrarea îngerilor 
ajutorul, alinarea şi eliberarea să ajungă la ei. Mă rog 
să aibă credinţa, curajul şi puterea de care au nevoie ca 
să învingă, în Numele lui Isus. Amin.

Naum 1-3
Tit 1-2

1 Timotei 2:1-4

Am putea schimba atât de multe în viaţa celor 
din jur dacă am mijloci pentru ei. Sunt foarte mulţi 
care trec prin mari dureri şi pentru care trebuie să ne 
rugăm. Biblia spune despre Domnul Isus că are milă de 
slăbiciunile noastre (Evrei 4:15). Fii mişcat de starea 
păcătoşilor şi a celor suferinzi din jurul tău. Manifestă 
compasiunea Domnului faţă de durerea celor săraci, 
bolnavi şi oprimaţi mijlocind pentru ei şi determinând 
astfel o schimbare în viaţa lor chiar astăzi.

2 Împăraţi 21-22
Ioan 8:22-32
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Sunt mulţi oameni care, în loc să se bucure 
de viaţa lor în fiecare zi, sunt îngrijoraţi şi 

încovoiaţi de poverile vieţii. În Matei 6:25, Domnul Isus 
ne îndeamnă să nu trăim acel tip de viaţă: „De aceea vă 
spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă 
ce veţi mânca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, 
gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este 
viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât 
îmbrăcămintea?” (Matei 6:25).

Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, a 
reiterat acest gând în Filipeni 4:6: „Nu vă îngrijoraţi 
de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.” Trebuie să iei hotărârea de a trăi bucuros 
şi fericit în fiecare zi; este o alegere pe care trebuie să 
o faci tu. Nu fi niciodată trist, deprimat sau descurajat, 
indiferent ce se întâmplă în jurul tău.

Dumnezeu nu are responsabilitatea de a te 
face fericit sau bucuros. Partea Lui a fost să toarne 
bucurie în duhul tău. Bucuria este una din roadele 
duhului tău recreat (Galateni 5:22), însă este alegerea 
ta să trăieşti bucuros. Nimeni din această lume nu are 
responsabilitatea de a te face bucuros în afară de tine 
însuţi. 

A trăi fericit şi plin de bucurie nu are nimic de-a 
face cu ceea ce se petrece în jurul tău, sau cu ceea ce 

Trăieşte plin de 
bucurie ... în 

fiecare zi

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este 
vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă 

(Iacov 5:13).

Miercuri, 30 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru râurile Tale 
îmbelşugate de bucurie care ţâşnesc dinăuntrul fiinţei 
mele. Indiferent de circumstanţe, mă bucur cu o 
bucurie negrăită şi strălucită, ştiind că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele meu! Aleluia!

Habacuc 1-3
Tit 3:1-15

Romani 14:17; Psalmul 5:11; Filimon 1:3

îţi spun sau îţi fac alţii. N-are nimic de-a face nici cu 
experienţele tale; poţi fi fericit în mijlocul necazului. 
Pasajul din Iacov 1:2 ne spune să considerăm o mare 
bucurie faptul că trecem prin diverse necazuri. Cu alte 
cuvinte, nu fi zdruncinat de circumstanţele adverse; 
rămâi mulţumitor şi plin de bucurie exuberantă, ştiind 
că eşti mai mult decât biruitor (Romani 8:37).

Exprimă-ţi bucuria în mod deliberat. Nu poţi spune 
că eşti bucuros fără să exprimi aceasta. Râsul, cântecele 
de laudă şi mulţumire, compunerea şi dedicarea unor 
melodii în inima ta pentru Domnul, toate acestea sunt 
expresii ale bucuriei. Adu-ţi aminte ceea ce am citit 
în versetul tematic: „... Este vreunul cu inimă bună 
(sau: bucuros)? Să cânte cântări de laudă!” Învaţă 
să îţi exprimi bucuria în fiecare zi prin psalmi, imnuri 
şi cântece spirituale! Chiar acum, cântă şi compune 
melodii în inima ta pentru Domnul!

Ioan 8:33-43; 2 Împăraţi 23
Ioan 8:33-43
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Versetul tematic în originalul grecesc este 
exprimat la prezentul continuu. Aceasta 

înseamnă că, pentru a fi eficient în umblarea ta de 
creştin şi pentru a trăi din plin viaţa veşnică pe care 
o ai în Cristos, trebuie să fii totdeauna plin de Duhul 
Sfânt – nu doar o zi. Rugăciunea în alte limbi este foarte 
benefică din acest punct de vedere; te poţi ruga în alte 
limbi oricând şi poţi fi umplut astfel cu Duhul Sfânt. Nu 
este greu deloc să fii mereu plin de Duh.

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în versetele 
care urmează cum să experimentăm această umplere 
constantă a Duhului. Astfel: „Vorbind vouă înşivă în 
psalmi şi imnuri şi cântări spirituale; cântând şi făcând 
melodie în inima voastră Domnului” (Efeseni 5:19, 
versiunea Fidela). Observă că nu a zis: „vorbind unul cu 
celălalt,” ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi trebuie 
să vorbească cu el însuşi. 

De exemplu, îţi spui: „Domnul este Păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; Domnul este tăria şi puterea 
vieţii mele, de cine să-mi fie frică? Mai mare este Cel 
ce este în mine decât cel ce este în lume!” Astfel tu îţi 
vorbeşti Cuvântul ţie însuţi; te edifici cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Rostirea Cuvântului lui Dumnezeu către tine 
însuţi în această manieră este una dintre modalităţile de 
a fi umplut continuu cu Duhul.

În al doilea rând, spune: „... şi cântaţi şi aduceţi-I 
din toată inima laudă Domnului ...” (Efeseni 5:19). 
Cântările spirituale sunt cele în alte limbi; atunci când 

Fii mereu plin
de Duh

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh (Efeseni 5:18).

Joi, 31 Octombrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată ceresc, Te înalţ şi mă 
închin Ţie pentru dragostea Ta mare, pentru harul Tău 
şi pentru puterea Ta care acţionează în viaţa mea! Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai adus într-o viaţă de pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt! A Ta să fie slava şi domnia în 
veci, în Numele lui Isus. Amin.

Ţefania 1-3
Filimon 1:1-25

Faptele Apostolilor 4:31; 1 Corinteni 14:2

compui melodii în inima ta pentru Domnul. Nu trebuie să 
i se pară melodioase nimănui altcuiva; continuă doar să 
cânţi prin Duhul, singur. Apoi Biblia spune: „Mulţumiţi-I 
întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, 
în Numele Domnului nostru Isus Cristos” (Efeseni 5:20). 
Aceasta înseamnă că tu Îi mulţumeşti lui Dumnezeu 
pentru tot ceea ce a făcut pentru tine; mărturiseşti 
lucrările Sale minunate din viaţa ta, lăudându-L pentru 
dragostea, bunătatea, harul, mila şi slava Lui din viaţa 
ta! De asemenea, le poţi sluji altora după cum spune 
în Coloseni 3:16: „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.”

Practică aceste lucruri în mod conştient şi 
consecvent şi umple-te continuu de Duhul, pentru a 
umbla în victorie toată ziua şi toată viaţa prin Duhul 
Sfânt!

2 Împăraţi 24-25
Ioan 8:44-59
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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

Un timp extraordinar de părtăşie cu Duhul Sfânt

„Într-o dimineaţă, după ce am studiat Rapsodia Realităţilor, m-am dus 
în bucătărie ca să încălzesc apă pentru ceai. De acolo m-am dus în baie, 
mi-am făcut un duş şi apoi am plecat la muncă. M-am întors de la muncă 
pe la 6:30 pm, doar ca să descopăr că ceainicul meu era încă pe foc. Spre 
mirarea mea, singura stricăciune pe care a suferit-o ceainicul acum gol 
era faptul că i s-a topit mânerul.”  ̶   Silver M, Fiji

Merită să fii partener cu Rapsodia Realităţilor

„Cu câteva luni în urmă, un medic a descoperit că nu am uter şi m-a 
programat pentru o intervenţie chirurgicală. Înainte de data stabilită 
pentru operaţie, în biserica noastră a fost lansată campania „Călătoria 
de Misiune a Rapsodiei Realităţilor,” iar eu am promis că voi contribui cu 
o sumă echivalentă cu cât aş fi plătit pentru operaţie. Câteva săptămâni 
mai târziu am început să simt senzaţii ciudate în abdomen şi am fost dusă 
la spital. Doctorul, acelaşi care îmi spusese mai demult că nu am uter ca 
să pot purta un copil, mi-a spus că sunt însărcinată şi a anulat operaţia 
pentru că nu mai era necesară.” ̶  Uendu M., Nigeria

Transformare prin Cuvânt

„Într-o zi, mi-am deschis televizorul şi l-am urmărit pe Pastorul Chris 
predicând despre „Cele trei tipuri de cunoaştere.” Din acea zi am continuat 
să ascult mesajele sale la televizor şi am început să studiez Rapsodia 
Realităţilor pe care am primit-o gratuit de la un partener. Această care a 
ajutat la iluminarea mea asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Pe măsură ce am 
urmărit mesajele şi proclamaţiile zilnice, modul meu de viaţă s-a schimbat 
şi acum sunt o persoană mai bună.”  ̶  Osei K., USA



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


