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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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Cuvântul „cunoaştere” din versetul de mai sus 
provine din traducerea originalului grecesc 

„epignosis” şi înseamnă o cunoaştere precisă; o 
cunoaştere absolută prin intimitate. Aceasta implică o 
deplină înţelegere, identificare sau percepţie; înseamnă 
să devii o cunoştinţă foarte apropiată a lui Dumnezeu. 
Acesta este modul în care vrea El să-L cunoaştem. 
Versetul tematic spune că am fost chemaţi prin slava şi 
puterea Lui, ceea ce înseamnă că am fost chemaţi la o 
viaţă de glorie, onoare, demnitate şi excelenţă; observă 
însă cum funcţionează această viaţă: ea are loc prin 
cunoaşterea – „epignosis” a Lui. 

Duhul Sfânt, prin apostolul Pavel, ne arată cum 
să dobândim această cunoaştere a lui Dumnezeu, 
prin rugăciunea pe care o înalţă pentru Biserică: „Şi 
mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, 
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de 
descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii 
inimii...” (Efeseni 1:17-18). Ce înseamnă acest lucru?

Pavel spune că, pe măsură ce începi să-L descoperi 
pe Dumnezeu prin această relaţie sau cunoaştere 
deosebită, El îţi va oferi o bună înţelegere a realităţii. Da, 
Dumnezeu te-a rânduit la o viaţă de onoare, demnitate 
şi excelenţă, astfel încât, pe măsură ce înveţi despre El 
şi meditezi asupra Cuvântului Său, secretele şi modul de 

Cunoaşterea 
„epignosis” a Lui

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).

Duminică, 1 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamație

Prin părtăşia cu Cuvântul, eu ajung la o 
cunoaştere profundă a lui Dumnezeu şi a Domnului 
Isus. Eu am discernământ şi înţelegere deplină a 
realităţilor divine, deoarece ochii inimii mele au fost 
luminaţi ca să cunosc care este nădejdea chemării 
lui Dumnezeu pentru mine şi care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 8-9
1 Corinteni 15:35-58

2 Petru 3:18; Filimon 1:5-6

umblare în realitatea acestei vieţi îţi sunt descoperite.
Acest lucru aminteşte de un alt adevăr puternic 

din 2 Petru 1:2: „Harul şi pacea să fie înmulţite prin 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus 
Cristos.” Din nou, originea cuvântului cunoaştere tradus 
aici este termenul grecesc „epignosis.” Deci, pe lângă o 
viaţă de onoare, demnitate şi excelenţă, harul şi pacea 
îţi sunt înmulţite pe măsură ce meditezi la Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

1 Samuel 20
Luca 20:9-18
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Inspirat de dragostea sa pentru Domnul, David 
a dorit să Îi construiască un templu magnific. 

Însă Domnul nu l-a lăsat să facă acest lucru, deoarece 
David, fiind războinic, vărsase mult sânge; în schimb, 
fiul său, Solomon, a fost cel care a construit Templul. 
Cu toate acestea, David a întocmit planuri elaborate şi 
aranjamente detaliate pentru construirea Templului: a 
pus deoparte mult aur şi argint pentru zidirea „casei lui 
Dumnezeu.” De ce? Răspunsul este cel pe care îl citim 
în versetul tematic: „slava şi podoaba sunt în locaşul Lui 
cel sfânt.”

Cu toate acestea, relatarea lui Luca din Faptele 
Apostolilor 7:48, despre modul în care Ştefan a apărat 
Evanghelia în faţa marelui preot, ne dezvăluie o 
afirmaţie izbitoare: „... Cel Preaînalt nu locuieşte în 
locaşuri făcute de mâini omeneşti...” Iar în pasajul din 
1 Corinteni 6:19, Biblia mai afirmă: „Nu ştiţi că trupul 
vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în 
voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi 
nu sunteţi ai voştri?” Tu eşti Templul Duhului Sfânt şi 
dacă slava şi podoaba sunt în locaşul Lui, atunci tu eşti 
încununat cu slavă şi podoabă! Slavă lui Dumnezeu!

Tocmai de aceea este important ca noi să 
continuăm să câştigăm suflete, pentru că fiecare fiinţă 
umană câştigată pentru Cristos devine în mod individual 
Templul Său. Însă mai mult decât atât, fiecare creştin 

„Slava şi 
podoaba sunt în 

locaşul Lui”

Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi 
podoaba sunt în locaşul Lui cel sfânt 

(Psalmul 96:6).

Luni, 2 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că faci din mine un 
eficient câştigător de suflete, edificând vieţi prin 
Cuvântul Tău pentru a deveni un Templu magnific, 
unde gloria, maiestatea şi onoarea Ta să fie expuse 
lumii întregi, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 10-11
1 Corinteni 16:1-24

Efeseni 2:19-22

– orice persoană care a venit la Cristos – este parte a 
marelui Templu al lui Dumnezeu care este Trupul lui 
Cristos: „Voi sunteţi trupul lui Cristos, şi fiecare, în 
parte, mădularele Lui” (1 Corinteni 12:27). În calitate 
de membre ale acestui Trup, suntem zidiţi de Cuvântul 
lui Dumnezeu pentru a deveni un Templu măreţ, Isus 
Cristos Însuşi fiind piatra din capul unghiului (Efeseni 
2:20).

1 Samuel 21
Luca 20:19-26
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Pilda pe care Domnul Isus a spus-o în Luca 
15:11-27 despre tatăl acela care avea doi fii, 

ne oferă o înţelegere mai bună a diferenţei dintre relaţie 
şi părtăşie. Chiar dacă mezinul a plecat de acasă şi a 
ajuns în sărăcie lucie, el era încă fiul tatălui său! Relaţia 
tată-fiu nu a fost distrusă; însă între ei nu mai era nici 
o părtăşie. Când în cele din urmă fiul risipitor şi-a venit 
în fire şi a decis să se întoarcă acasă, tatăl său l-a primit 
înapoi cu bucurie (citeşte Luca 15:11-27). 

Aceasta este şi starea unor creştini: ei au o relaţie 
cu Dumnezeu, deoarece au venit la Tatăl în Numele 
Domnului Isus, au primit mântuirea şi au devenit copiii 
lui Dumnezeu. Însă ei nu au părtăşie cu El. Nu au timp 
să se roage, să studieze, şi mediteze asupra Cuvântului, 
ei nu „umblă cu Dumnezeu.” În momentul în care dai 
naştere unui copil, acesta devine fiul sau fiica ta; această 
relaţie este stabilită o dată pentru totdeauna, însă 
părtăşia se construieşte în timp.

Există binecuvântări care decurg din relaţie şi 
există binecuvântări care decurg din părtăşie. Spre 
exemplu, Romani 12:3 ne spune că Dumnezeu ne-a 
împărţit fiecăruia o măsură de credinţă. Fiecare dintre 
noi a fost binecuvântat cu sămânţa necesară de credinţă 
atunci când a primit mântuirea. Cu toate acestea, pentru 
a-ţi creşte credinţa, pentru a funcţiona la niveluri mai 
mari ale credinţei, este necesară părtăşia. Cu cât petreci 

Relaţie şi 
părtăşie

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

Marți, 3 Septembrie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

11

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus în 
uniune cu Tine. Mă bucur nu doar pentru că sunt într-o 
relaţie cu Tine, fiind născut din Tine, ci şi pentru că mă 
aflu într-o binecuvântată părtăşie cu Tine, iar credinţa 
mea creşte din putere în putere, în Numele lui Isus. 
Amin.

Proverbe 12-13
2 Corinteni 1:1-2:4

1 Ioan 1:7; 1 Corinteni 1:9

mai mult timp în părtăşie cu Cuvântul şi cu Duhul 
Sfânt, punând astfel credinţa în aplicare, cu atât mai 
mult aceasta va creşte şi vei avea parte de mai multă 
experienţă în lucrurile lui Dumnezeu.

1 Samuel 22
Luca 20:27-38
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Când oamenii nu înţeleg Cuvântul lui 
Dumnezeu, este pentru că există un văl care 

acoperă inima lor. Este ceea ce s-a întâmplat cu Legea 
lui Moise în Vechiul Testament: copiii lui Israel nu au 
putut vedea slava dincolo de văl. Versetul tematic ne 
spune că până în zilele noastre, când este citită „Legea,” 
vălul este încă prezent; acesta este îndepărtat doar în 
Cristos. Cu alte cuvinte, când ai primit mântuirea în 
conformitate cu Romani 10:9, domnia lui Isus a distrus 
puterea întunericului de peste viaţa ta şi a îndepărtat 
vălul de peste inima ta.

În momentul în care te-ai născut din nou, ai 
fost catapultat în Împărăţia Luminii, Împărăţia Fiului 
dragostei lui Dumnezeu. Coloseni 1:12-13 spune: 
„Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit 
de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui.” 

Duhul Sfânt a realizat acest lucru în viaţa ta atunci 
când te-a botezat în Cristos: „Noi toţi în adevăr am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup...” (1 Corinteni 12:13); acel Trup este Cristos. 
Cristos este „Lumina” (Ioan 8:12); prin urmare, când te-
ai născut din nou, Duhul Sfânt te-a botezat în „Lumină” 

„Vălul” a fost 
îndepărtat

Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o 
mahramă (văl) peste inimile lor. Dar ori de cate ori 

vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. 
Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului 

acolo este slobozenia (2 Corinteni 3:15-17).

Miercuri, 4 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai învrednicit să 
am parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. Mă rog 
pentru mântuirea sufletelor din întreaga lume; mustru 
domnul puterii văzduhului şi zdrobesc domnia sa de 
peste viaţa oamenilor, astfel încât lumina glorioasei 
Evanghelii a lui Cristos să lumineze în inima lor, 
aducându-le mântuire, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 14-15
2 Corinteni 2:5-3:6

Efeseni 2:4, Coloseni 1:12

şi ai devenit membru al familiei lui Dumnezeu. Astfel, 
odată ce vălul a fost îndepărtat de peste inima ta, poţi 
umbla în lumina lui Dumnezeu şi poţi înţelege realităţile 
spirituale.

1 Samuel 23
Luca 20:39-47
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Fiecare persoană este expresia a ceea ce 
crede. Viaţa ta cotidiană este vocea cea mai 

sonoră care exprimă credinţa ta. Prin urmare, fiind 
creştin, pentru tine este simplu să evaluezi lucrurile 
în care crezi cu adevărat şi să determini dacă trăieşti 
sau nu creştinismul autentic prin examinarea propriei 
tale vieţi. „Ce fel de viaţă trăiesc eu?”; „Care a fost 
comportamentul meu în ultima perioadă?”; „Cum este 
dragostea lui Dumnezeu exprimată prin mine?”; „În ce 
mod mi-a afectat Cuvântul comunicarea mea pentru 
a manifesta Împărăţia lui Dumnezeu în smerenie şi 
neprihănire?” 

Ai pus oare în Cuvântul în practică, astfel încât 
Cuvântul să producă rezultate în tine? Ţi-ai predat voinţa 
şi emoţiile domniei Cuvântului? Eşti tu oare o femeie 
sau un bărbat de cuvânt? Meditează la aceste lucruri 
odată cu trecerea timpului şi evaluează-ţi astfel viaţa, cu 
scopul de a dobândi excelenţa în caracterul tău. 

Sunt unii care nu realizează ce important este să 
fii un om de cuvânt; cuvintele lor nu înseamnă nimic 
pentru ei. Este foarte trist, deoarece cel mai de preţ dar 
oferit omului în viaţa sa naturală este darul cuvintelor; 
abilitatea de a se exprima în propriile sale cuvinte. 
Personalitatea interioară, excelenţa şi integritatea 
caracterului tău sunt revelate prin intermediul cuvintelor 

Nevoia unei
auto-evaluări

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe 
voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus 

Cristos este în voi...? (2 Corinteni 13:5).

Joi, 5 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Tată, pentru că mi-ai dat Cuvântul 
Tău, care îmi oferă o mentalitate dreaptă şi un caracter 
marcat de excelenţă. Viaţa mea este reflectarea 
harului, dragostei, adevărului şi neprihănirii, pe 
măsură ce trăiesc spre slava Ta, sub călăuzirea Domniei 
Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 16-17
2 Corinteni 3:7-4:18

Faptele Apostolilor 24:16, Matei 12:36-37

tale; prin urmare ar trebui să îţi ţii întotdeauna cuvântul 
dat.

Domnul Isus a spus: „din cuvintele tale vei fi scos 
fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 
12:37). Unul dintre modurile prin care lumea Îl poate 
vedea pe Isus din tine este prin caracterul tău, care este 
deseori exprimat prin cuvinte; de aceea, menţine o 
comunicare evlavioasă oriunde şi oricând. 

1 Samuel 24
Luca 21:1-9
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În primul rând, din versetul tematic observăm 
că Evanghelia lui Isus Cristos, care este Cuvântul 

lui Dumnezeu cu privire la Isus Cristos şi mântuirea 
pe care El a adus-o, reprezintă puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea oamenilor. Puterea Sa, de a-i scoate 
din păcat pe cei care cred şi de a-i propulsa într-o viaţă 
de neprihănire, este încapsulată în Evanghelia harului 
Său. În al doilea rând, neprihănirea Lui este revelată în 
Evanghelia lui Isus Cristos. Cu alte cuvinte, nu există o 
altă cale de a învăţa, primi sau înţelege neprihănirea lui 
Dumnezeu, în afara Evangheliei.

Apoi, în 2 Timotei 1:10, apostolul Pavel ne 
împărtăşeşte un gând frumos şi anume că prin 
intermediul Evangheliei, viaţa şi nemurirea au fost 
aduse la lumină. La ce fel de viaţă se referă el? Este 
vorba despre viaţa lui Dumnezeu; acea viaţă care îi face 
pe oameni fii de Dumnezeu: „... şi această viaţă este în 
Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe 
Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa” (1 Ioan 5:11-12). 

Aceasta este viaţa biruitoare care ne desemnează 
superiori lui Satan, întunericului, bolii, eşecului, 
înfrângerii şi morţii; este o viaţă care nu este supusă 
sărăciei. Această viaţă veşnică, împreună cu darul 

Neprihănire 
şi viaţă... prin 

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; deoarece în ea este descoperită o 

neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi 
care duce la credinţă... (Romani 1:16-17).

Vineri, 6 Septembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Viaţa veşnică a lui Dumnezeu şi efectul 
supranatural al neprihănirii Sale pulsează în duhul, 
sufletul şi corpul meu. Eu experimentez creştere, 
eliberare, bunăstare şi sănătate, deoarece păşesc 
în realitatea a ceea ce sunt în Cristos, beneficiind pe 
deplin de harul şi de prezenţa Lui extraordinară în viaţa 
mea. Glorie lui Dumnezeu!

Proverbe 18-19
2 Corinteni 5:1- 6:2

2 Timotei 1:10; Proverbe 4:20-22

neprihănirii, au fost eliberate în noi de Cristos, prin 
Evanghelia Sa.

1 Samuel 25
Luca 21:10-19
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Fiind născut din nou, tu deţii natura şi viaţa 
lui Dumnezeu (1 Petru 1:23; 2 Petru 1:4); 

neprihănirea a devenit o caracteristică a duhului tău. 
Abilitatea de a judeca şi de a proceda corect - abilitatea 
de a păşi în neprihănire - este inerentă duhului tău. De 
acum eşti chemat să trăieşti acea viaţă de neprihănire 
dinăuntrul tău; să te laşi condus de acel caracter! El vrea 
ca natura neprihănită pe care a generat-o înăuntrul tău 
să fie exprimată şi în afară.

Este la fel ca la naşterea unui copil; acel copil are 
caracteristici umane, însă el urmează să îşi dezvolte tot 
mai mult acele caracteristici interioare prin cunoştinţă 
şi informaţie. În aceeaşi manieră, fiind copilul lui 
Dumnezeu, tu eşti neprihănirea Sa, însă trebuie să 
creşti şi să te dezvolţi în cunoaşterea Lui. Este necesar 
să devii iscusit în domeniul neprihănirii. În Evrei 5:13, 
Biblia spune: „Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, 
nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci 
este un prunc.” Un copil care nu este învăţat să umble, 
s-ar putea să nu meargă niciodată; nu pentru că nu are 
abilitatea de a merge, ci pentru că nu a fost niciodată 
învăţat.

În acelaşi mod, pentru ca tu să dobândeşti 
cunoştinţe temeinice în domeniul neprihănirii, trebuie 
să ţi se predea Cuvântul. Pentru aceasta trebuie să 
devii membru activ al unei biserici locale. În biserică, pe 

Trăind prin 
neprihănirea Sa

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 (2 Corinteni 5:21).

Sâmbătă, 7 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa 
neprihănită pe care mi-ai oferit-o în Isus Cristos; acea 
neprihănire a adus perfecţiune şi excelenţă în viaţa 
mea, abilitându-mă să trăiesc şi să acţionez corect, 
spre slava lui Cristos care locuieşte în mine. Amin.

Proverbe 20-21
2 Corinteni 6:3-7:1

Romani 5:17; Romani 3:21-22

lângă părtăşie şi toate celelalte lucruri frumoase de care 
ai parte, eşti instruit prin Scripturi cum să trăieşti viaţa 
neprihănită a lui Dumnezeu, pe care ai primit-o prin Isus 
Cristos în duhul tău.

Pe măsură ce vei manifesta această neprihănire, 
tot mai mulţi oameni vor confirma frumuseţea divină 
dinăuntrul tău. Natura neprihănită a lui Dumnezeu, 
excelenţa şi perfecţiunea Lui vor fi exprimate prin tine.

1 Samuel 26 
Luca 21:20-28



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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Versetul nostru tematic subliniază 
înţelepciunea, priceperea şi ştiinţa ca fiind 

cele trei ingrediente necesare construirii unei vieţi de 
succes. Biblia subliniază că înţelepciunea este cea care 
înalţă o casă; acea casă poate fi viaţa, afacerea sau 
familia ta. Apoi merge mai departe, spunând că odată 
construită „casa,” ea se întăreşte prin pricepere, iar prin 
ştiinţă o umpli cu bunătăţi.

Deseori întâlnim oameni fără sens în viaţă; ei 
sunt frustraţi şi nefericiţi, pur şi simplu din cauza lipsei 
lor de înţelepciune. Alţii, deşi le merge bine în carieră, 
sunt neîmpliniţi deoarece familiile lor sunt destrămate. 
De ce? Deoarece le lipseşte priceperea; cu ajutorul 
priceperii o familie poate fi întărită. Ei dau dovadă de 
înţelepciune în formarea familiei, însă duc lipsă de 
pricepere pentru consolidarea ei. 

Alţii dau dovadă de înţelepciune şi de pricepere 
pentru organizarea unei familii sau a unei afaceri, însă 
duc lipsă de ştiinţa (cunoştinţa) necesară în menţinerea 
progresului ei din slavă în slavă. Înţelepciunea, 
priceperea şi ştiinţa trebuie să meargă împreună; 
ele sunt necesare pentru o viaţă întreagă de succes, 
bunăstare şi împlinire. Proverbe 4:7 ne spune că 
înţelepciunea este fundamentală: „Iată începutul 
înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi cu tot ce ai, 
dobândeşte priceperea.” Observă că Biblia nu s-a oprit 

Înţelepciune, 
pricepere şi 

ştiinţă

Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se 
întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate 

bunătăţile de preţ şi plăcute (Proverbe 24:3-4).

Duminică, 8 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că mi-ai dat un 
duh de înţelepciune, pricepere şi cunoştinţă, care mă 
abilitează să abordez cu excelenţă provocările vieţii. 
Eu trăiesc din plin viaţa divină de care mi-ai făcut 
parte, crescând în har, în înţelepciune şi în pricepere, 
prin Duhul Sfânt şi prin cunoştinţa Cuvântului Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 22-23
2 Corinteni 7:2-16

Proverbe 8:1-14

îndemnându-ne să îmbrăţişăm doar înţelepciunea; 
ci merge mai departe şi spune: „... şi cu tot ce ai, 
dobândeşte priceperea” dând de înţeles că priceperea 
este la fel de importantă ca şi înţelepciunea. 

Apoi, în Proverbe 15:5, suntem îndemnaţi să nu 
dispreţuim învăţătura, pentru că cel ce ignoră învăţătura 
este un nesocotit. Înţelepciunea, priceperea şi ştiinţa 
izvorăsc din Cuvânt: „Căci Domnul dă înţelepciune; din 
gura Lui ies cunoştinţă şi pricepere” (Proverbe 2:6). Ai 
nevoie de toate trei pentru a fi eficient şi pentru a trăi 
viaţa extraordinară de stăpânire, victorie şi excelenţă pe 
care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine.

1 Samuel 27
Luca 21:29-38
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Pentru a beneficia de puterea extraordinară 
a lui Dumnezeu în depăşirea adversităţilor 

vieţii, trebuie să înveţi să-ţi exprimi credinţa. Credinţa 
noastră este victoria care învinge lumea. Însă credinţa 
neexprimată nu va triumfa. Credinţa fără fapte 
corespunzătoare nu produce efect: „După cum trupul 
fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este 
moartă” (Iacov 2:17, 26).

Credinţa se exprimă în cuvinte şi în fapte. Un 
exemplu elocvent îl găsim în Marcu 10:46-52 în cazul 
orbului Bartimeu, care în mod repetat a strigat către 
Isus ca să aibă milă de el. În mod normal te-ai fi aşteptat 
ca Domnul Isus să Se apropie de el şi să-l vindece de 
orbire imediat; însă El nu a procedat aşa! De fapt, când 
S-a apropiat de faţa orbului, El l-a întrebat: „Ce vrei să-ţi 
fac?”

Oare nu a văzut Domnul că omul era orb? Ba 
da, însă El nu a dorit să-Şi asume nimic. Când studiezi 
lucrarea lui Isus, descoperi că Isus dorea ca oamenii să-
şi exprime credinţa. Deşi era evident faptul că Bartimeu 
era orb, Isus dorea totuşi ca acesta să-şi exprime 
credinţa ca un punct de contact în atingerea miracolului 
său. Drept răspuns, orbul i-a spus: „Vreau să-mi capăt 
vederea.” Atunci Domnul l-a vindecat.

Nu te mai plânge lui Dumnezeu cu privire la 
situaţia ta, ci exprimă-ţi credinţa! Isus a spus dacă ai 
credinţă cât un grăunte de muştar şi îi spui muntelui să 

Exprimă-ţi 
credinţa

...Şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa 
noastră (1 Ioan 5:4).

Luni, 9 Septembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Credinţa mea creşte şi triumfă, producând 
rezultate măreţe pe măsură ce o pun în aplicare. 
Forţele neprihănirii, sănătăţii divine, victoriei şi 
belşugului sunt activate în viaţa mea pentru că trăiesc 
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, călăuzit şi 
inspirat de înţelepciune divină pentru împlinirea voii 
perfecte a lui Dumnezeu pentru mine, în Numele lui 
Isus. Amin.

Proverbe 24-26
2 Corinteni 8-9

Marcu 11:22-24; Iacov 2:16-17 

se mute, acesta te va asculta. Cu alte cuvinte, Domnul 
Se aşteaptă ca tu să faci ceva cu credinţa (de exemplu, 
să-i vorbeşti muntelui); dacă îţi exprimi credinţa, nimic 
nu-ţi va mai fi cu neputinţă (Matei 17:20).

Acţionează astăzi pe baza Cuvântului, întrucât 
credinţa reprezintă acţiune adăugată la Cuvânt. De 
fiecare dată când te rogi, bucură-te ca şi când ai primit 
deja răspunsul (Marcu 11:24). Unii se bucură pentru 
ca astfel să primească, dar aceasta nu este credinţă. 
Credinţa se bucură ştiind că a primit deja răspuns. 
Aşadar, exprimă-ţi credinţa astfel: crede Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar apoi vorbeşte şi acţionează în consecinţă. 

1 Samuel 28
Luca 22:1-13
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Există milioane de oameni în diferite ţări din 
lume care nu au auzit niciodată Evanghelia. Şi 

acest lucru se întâmplă pentru că, în multe dintre aceste 
ţări, autorităţile au folosit frica, persecuţia şi intimidarea 
pentru a suprima predicarea Evangheliei. În Faptele 
Apostolilor 4:12, Biblia ne spune: „În nimeni altul nu este 
mântuire: căci nu este niciun alt Nume dat oamenilor, 
în care trebuie să fim mântuiţi.” Tocmai de aceea, noi 
trebuie să continuăm să predicăm Evanghelia fără frică, 
conştientizând că nu există nici o altă alternativă pentru 
mântuire. 

Odată ce credinţa ta este adânc înrădăcinată în 
Cuvântul lui Dumnezeu, nici un fel de intimidare din 
această lume nu ar trebui să te zdruncine sau să te 
oprească din vestirea Evangheliei. Dumnezeul nostru 
este Dumnezeul universului; El deţine întreaga lume şi 
are toată puterea în cer şi pe pământ. El este apărarea 
ta; tocmai de aceea, nici o putere sau autoritate din 
lumea aceasta nu te poate vătăma în acţiunea ta de 
propovăduire a Evangheliei.

Moise l-a confruntat fără frică pe Faraon cu 
mesajul lui Dumnezeu; cu toate acestea, Faraon nu a 
putut să-l omoare, deşi deţinea toată „puterea politică” 
pentru a dispune executarea lui Moise. De ce nu a putut 
face acest lucru? Moise era un mesager din partea 

Predică 
Evanghelia fără 

frică!

Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu 
tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă 

rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate 
(Faptele Apostolilor 18:9-10).

Marți, 10 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care mă abilitează să umblu în voia Ta perfectă şi 
în conştientizarea responsabilităţii de slujitor al 
împăcării. Mă rog astăzi pentru slujitorii Tăi din lumea 
întreagă care locuiesc în regiuni cu legislaţii ostile faţă 
de Evanghelie, ca suveranitatea Duhului Tău să se 
înflăcăreze în ei şi să declare Cuvântul Tău cu credinţă, 
fără frică, în Numele lui Isus. Amin!

Proverbe 27-28
2 Corinteni 10:1-18

Isaia 43:5; Isaia 54:16-17; Efeseni 1:3

Domnului, iar conştientizarea importanţei misiunii lui 
l-a făcut neînfricat. Domnul Îşi protejează câştigătorii 
de suflete. Să ne amintim mesajul versetului nostru 
tematic. Domnul te întăreşte astăzi cu aceleaşi cuvinte, 
îndemnându-te să rămâi neclintit în răspândirea 
Evangheliei.

Nu lăsa ca frica de oameni sau de vreun guvern 
să te oprească din predicarea Evangheliei. Evanghelia 
trebuie vestită tuturor celor nemântuiţi, peste tot în 
această lume. În realizarea acestui lucru, noi trebuie să 
rămânem neînfricaţi, ştiind că funcţionăm sub mandatul 
Celui al cărui Nume este mai mare decât orice instituţie, 
autoritate, domnie sau putere.

1 Samuel 29
Luca 22:14-23
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Acesta este unul dintre acele versete din Biblie 
pe care îţi vine să le strigi în gura mare; 

nu îl poţi citi fără să izbucneşti în laude la adresa lui 
Dumnezeu. Gândeşte-te la ceea ce spune: nu există 
nimic ce nu ţi-a fost pus la dispoziţie în Isus Cristos. Tot ce 
ai nevoie pentru a trăi victorios – în biruinţă, excelenţă şi 
neprihănire – ţi-a fost dat deja în Isus Cristos. Întrebarea 
este, ai acceptat tot ce ţi-a dat El?

Una este ca Dumnezeu să îţi dea toate lucrurile 
şi alta este ca tu să accepţi ceea ce El ţi-a dat deja şi 
să acţionezi în consecinţă. Odată ce ai auzit că puterea 
Lui divină ţi-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
ar trebui să vorbeşti şi să trăieşti ca unul care ştie că 
are toate lucrurile. Dumnezeu nu a promis că îţi va da 
toate lucrurile, ci El deja ţi le-a dat. Aşa că începe să 
vorbeşti ca unul care stăpâneşte lumea, pentru că este 
a ta. 1 Corinteni 3:21 spune: „…toate lucrurile sunt ale 
voastre…”; conştientizează acest adevăr; refuză să laşi 
oamenii sau circumstanţele să te facă să crezi, să spui 
sau să acţionezi în alt fel. 

Studiază Cuvântul pentru a cunoaşte toate 
lucrurile pe care Dumnezeu ţi le-a dat. De exemplu, 1 
Ioan 5:11-12 ne spune: „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este 
în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-L are 

Acceptă ceea ce 
El ţi-a dat deja

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

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

Miercuri, 11 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt cine spune Dumnezeu că sunt şi am ceea ce 
spune El că am. Sunt un moştenitor al Celui Preaînalt 
şi domnesc în viaţă ca un rege. Viaţa eternă este în 
posesia mea acum! Da! Viaţa biruitoare este a mea; 
trăiesc deasupra bolii, sărăciei, eşecului şi a morţii, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 29-31
2 Corinteni 11:1-15

Evrei 11:6; 1 Corinteni 3:21-23; Efeseni 1:3

pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” Aceasta înseamnă că 
Dumnezeu ne-a dat tipul Său de viaţă: viaţa victorioasă 
care nu se supune diavolului, bolii, sau înfrângerii!

Nu este de mirare faptul că, în următorul verset, 
apostolul Ioan a spus: „V-am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). Filimon 1:6 ne 
învaţă că ceea ce rosteşti prin credinţă devine real prin 
recunoaşterea fiecărui lucru bun care este în tine prin 
Isus Cristos. Aşa că îndrăzneşte să afirmi, să proclami şi 
să te bucuri de toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le-a 
dat în Isus Cristos: cântă, dansează şi strigă despre ele!

1 Samuel 30
Luca 22:24-34
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În versetul tematic, apostolul Pavel nu se îndoia 
de prezenţa lui Cristos în fraţii din Roma, ci i-a 

făcut să realizeze o realitate importantă: voia ca ei să 
ştie că Vindecătorul locuia în ei. El spune că dacă Isus 
Cristos (Vindecătorul) este în tine, deşi trupul tău poate 
fi slăbit şi predispus bolii, El îl va vitaliza; refuză deci să 
fii bolnav!

Concluzia lui Pavel în urma meditării asupra vieţii 
veşnice în Cristos este că, atunci când ai Duhul Sfânt, nu 
ar trebui să fii bolnav, pentru că trupul tău este vitalizat 
de acelaşi Duh. „Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat 
pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a 
înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor 
voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi” 
(Romani 8:11, versiunea NTR). Lucrarea Duhului Sfânt 
de vitalizare a trupului tău fizic se întâmplă „acum”; nu 
este ceva ce se va întâmpla când vom ajunge în Rai; El 
lucrează în tine acum! Slavă Domnului!

Duhul Sfânt care locuieşte în tine are puterea de a 
vitaliza: prezenţa Lui în tine a rezolvat pentru totdeauna 
problema bolii şi a slăbiciunii, pentru că El „patrulează” 
în tine (2 Corinteni 6:16) pentru a „rezolva” orice 
anomalie din trupul tău fizic. Dacă boala îţi „atacă” 
trupul, nu trebuie să te temi sau să te îngrijorezi; Duhul 
Sfânt – Vindecătorul – locuieşte în tine! Viaţa Lui în tine 
te face de neînvins. El este Cel ce L-a făcut Vindecător pe 

Duhul din tine

Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este 
supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru 

este viu, din pricina neprihănirii (Romani 8:10).

Joi, 12 Septembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Duhul Sfânt – Vindecătorul – trăieşte în mine; de 
aceea, nu sunt supus bolii. Viaţa lui Dumnezeu în mine 
face ca fiecare fibră a fiinţei mele, celulele, ţesuturile, 
organele şi sistemele mele, să fie ne nepătruns pentru 
boală şi infirmitate, în Numele lui Isus. Amin.

Eclesiastul 1-2
2 Corinteni 11:16-33

1 Ioan 5:11-12; 1 Petru 2:24; Luca 10:19

Isus (Fapte 10:38) şi a avut puterea de a-L aduce înapoi 
la viaţă; şi acum, trăieşte în tine.

Poate că eşti creştin şi trupul tău fizic a fost 
devastat, sau zdrobit de boală sau de infirmitate; ceea ce 
ai nevoie este să conştientizezi prezenţa Vindecătorului 
dinăuntrul tău – Duhul lui Dumnezeu din tine. Cristos în 
tine este speranţa ta de vindecare şi sănătate. Aleluia.

1 Samuel 31
Luca 22:35-43
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Când ai fost născut din nou, nu trupul tău fizic, 
ci duhul tău – omul dinăuntru a fost recreat. 2 

Corinteni 5:17 spune că dacă este cineva în Cristos, este 
o făptură nouă; acea nouă făptură este omul dinăuntru. 
Natura divină – viaţa lui Dumnezeu – este în duhul tău 
uman. De aceea, trebuie să trăieşti dinăuntru în afară; 
funcţionează în omul dinăuntru. Poţi face aceasta dacă 
te concentrezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, refuzând să fii 
mişcat de ceea ce îţi transmit simţurile tale fizice.

De exemplu, poate că doctorii au diagnosticat o 
boală în trupul tău fizic; dar trupul tău nu reprezintă 
cine eşti tu, ci este doar domiciliul tău, casa unde 
duhul tău, locuieşte. Persoana ta adevărată este duhul 
tău uman recreat, care este modelat după chipul lui 
Cristos. De aceea, nu există boală, slăbiciune, limitare, 
imperfecţiune sau lipsă de nici un fel în duhul tău.

Viaţa de credinţă la care ai fost chemat este o 
chemare la a trăi dinăuntru în afară. 2 Corinteni 4:17-
18 spune: „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, 
lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică 
de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se 
văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd 
sunt trecătoare [supuse schimbării], pe când cele ce nu 
se văd sunt veşnice.” Doar prin credinţă te poţi „uita” la 
lucrurile pe care simţurile tale fizice nu le pot percepe. 
Cei care nu au învăţat să funcţioneze din duhul lor sunt 

Trăieşte 
dinăuntru în 

afară

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă 
omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru 

dinăuntru se înnoieşte din zi în zi (2 Corinteni 4:16).

Vineri, 13 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamație

Mă bucur să ştiu că dacă mă concentrez pe 
Cuvântul lui Dumnezeu şi funcţionez din duh, pot 
produce bunăstare, sănătate, victorie şi excelenţă 
şi pot trăi după îndemnurile pe care Domnul i le dă 
duhului meu. Slavă Domnului!

Eclesiastul 3-5
2 Corinteni 12:1-21

2 Corinteni 5:7

cei dominaţi de forţele şi circumstanţele naturale.
Nu te concentra pe ceea ce se întâmplă în omul 

tău din afară; acordă-i atenţie duhului tău. Dumnezeu 
a pus în duhul tău tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi 
o viaţă de biruinţă. Sănătatea, bunăstarea, victoria, 
excelenţa şi orice lucru bun în Isus Cristos sunt în duhul 
tău! Activează-le dinăuntru; uită-te în interior şi trăieşte 
dinăuntru în afară. „Omul bun scoate lucruri bune din 
vistieria bună a inimii lui…” (Luca 6:45).

2 Samuel 1
Luca 22:44-53
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Cel mai mare lucru care i s-ar putea întâmpla 
cuiva vreodată este să Îl cunoască şi să Îl aibă 

pe Cristos în viaţa sa; El este soluţia tuturor problemelor 
şi răspunsul tuturor întrebărilor. Problemele unui om 
sunt „scuzabile” doar dacă nu Îl are pe Cristos în el; doar 
în acest caz pot fi „justificate” plângerile şi frustrările lui. 
Dacă Îl ai pe Cristos în tine, nu există motiv pentru a 
eşua în viaţă; nu ai nici o scuză pentru înfrângere.

Cristos în tine nu este ceva imaginar sau o 
fabulaţie; este o realitate. 1 Corinteni 3:16 spune: „Nu 
ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?” Duhul lui Dumnezeu, care 
aduce binecuvântările lui Dumnezeu şi tot ceea ce ne-a 
fost dat în Isus Cristos, locuieşte în tine. Conştientizează 
acest adevăr şi proclamă-l tot timpul.

Romani 8:10 ne dă o idee asupra impactului 
supranatural al lui Cristos în tine: „Şi dacă Cristos 
este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din 
pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina 
neprihănirii.” Este grozav! Aceasta înseamnă că, de 
vreme ce Cristos este în tine, nici o boală, maladie sau 
infirmitate nu îţi poate ataca trupul. În plus, chiar dacă 
trupul tău a suferit contuzii, fracturi sau paralizii cauzate 
de accidente sau boli, Duhul îi va da viaţă – îl va revitaliza 
– datorită neprihănirii. Aceasta ne aminteşte de ceea ce 
a făcut Petru când s-a întâlnit cu un om numit Enea, care 
de opt ani era paralizat.

„Dacă Isus 
Cristos este în 

voi…”

Cărora Dumnezeu a voit să le descopere care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Sâmbătă, 14 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru harul şi 
puterea pe care mi le-ai dat în Isus Cristos. Declar că 
prin abilitatea Duhului Sfânt care acţionează în mine, 
pot face toate lucrurile şi pot umbla în victorie deplină 
asupra oricăror circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

Eclesiastul 6-8
2 Corinteni 13:1-14

1 Ioan 4:4; Filipeni 4:13

Ţintuit la pat cum era, Enea a primit Evanghelia 
şi a crezut în Isus Cristos. Petru s-a uitat la el şi nu i-a 
spus decât: „Enea … Isus Cristos te vindecă; scoală-te 
şi fă-ţi patul”; aceasta a fost tot! Enea a fost vindecat 
instantaneu de puterea lui Dumnezeu (Faptele 
Apostolilor 9:33-34). Petru nu s-a rugat pentru el; de ce? 
El a realizat că tot ce avea nevoie Enea era Cristos. Cristos 
în tine este speranţa ta pentru sănătate, succes, putere, 
bunăstare, progres şi excelenţă. Cristos în tine înseamnă 
slavă în viaţa ta! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

2 Samuel 2
Luca 22:54-62



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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Fiind născut din nou, ai fost adus la o viaţă 
de succes, belşug şi sănătate. Cu toate 

acestea, este responsabilitatea ta pui în practică viaţa 
ta victorioasă în Cristos: „…duceţi până la capăt 
mântuirea voastră…” (Filipeni 2:12); cu alte cuvinte, 
fructifică mântuirea pe care ai primit-o. Unii creştini nu 
realizează lucrul acesta, aşa că se roagă ca Dumnezeu să 
facă ceva pentru a le schimba viaţa. 

Însă în Cristos, Dumnezeu a făcut deja tot ce era 
necesar pentru a-ţi asigura mântuirea, vindecarea, 
bunăstarea şi eliberarea; El a făcut totul ca tu să trăieşti 
o viaţă echilibrată de neprihănire, stăpânire şi putere. 
Astfel, dacă până acum te rugai: „O Doamne, dă-mi pace,” 
te rugai incorect, pentru că El ţi-a dat deja pace. În Ioan 
14:27, El a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea….”

Astăzi ai nevoie să intri în posesia binecuvântărilor 
lui Dumnezeu în viaţa ta, beneficiind de ceea ce El a 
făcut deja. El ţi-a dat toate lucrurile din belşug ca să 
te bucuri de ele (1 Timotei 6:17). În 1 Corinteni 3:21, 
Biblia mai spune: „…toate lucrurile sunt ale voastre…”; 
dar cum poţi să te bucuri de ele? În 2 Petru 1:2-3 aflăm 
răspunsul: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus 
Cristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a 
chemat prin slava şi puterea Lui.”

Intră în posesie … 
prin cunoaştere

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

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

Duminică, 15 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat un duh 
înalt, care e plin de depozitele eterne ale bunătăţii, 
harului, perfecţiunii şi frumuseţii Tale. Înţelegerea 
mea este luminată pentru a cunoaşte precis marile 
bogăţii ale moştenirii Tale glorioase în mine, în Numele 
lui Isus. Amin.

Eclesiastul 9-12
Galateni 1:1-24

2 Petru 1:2-3; 2 Timotei 2:15

Harul, pacea, promovarea, binecuvântările şi 
bunăstarea vor fi înmulţite în viaţa ta prin cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru. Pe cât sunt 
de importante postul şi rugăciunea pentru creşterea ta 
spirituală, trebuie să observi că Scriptura nu spune „prin 
post şi rugăciune, harul şi pacea vă vor fi înmulţite.” 
Mai degrabă, îţi îndreaptă atenţia către cunoaşterea 
revelatoare prin Cuvânt. Această cunoaştere specializată 
vine prin studiu susţinut şi meditare asupra Cuvântului. 

Prin această cunoaştere specială a lui Dumnezeu 
şi a lui Isus Cristos, nu eşti doar înştiinţat cu privire la 
drepturile şi moştenirea ta în Cristos, ci eşti catapultat 
pe tărâmul unde umbli în realitatea depozitelor eterne 
ale binecuvântărilor lui Dumnezeu în tine.

2 Samuel 3-4
Luca 22:63-71
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În timp ce umbla pe pământ, Domnul Isus a dus 
o viaţă exemplară de credinţă. Siguranţa cu care 

îşi exercita public domnia peste circumstanţele vieţii 
inspiră şi uimeşte. El îi impresiona pe toţi cu viaţa Sa 
extraordinară de stăpânire. La un moment dat, ucenicii 
Săi nu s-au putut abţine să nu se întrebe, cuprinşi 
de uimire: „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi 
vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Luca 8:25).

Luca 8:23-24 ne prezintă situaţia care i-a 
determinat pe ucenici să îşi pună această întrebare: „Pe 
când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un 
aşa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă; şi erau 
în primejdie. Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: 
«Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.» Isus S-a sculat, a 
certat vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit: şi 
s-a făcut linişte.” Observă cu atenţie ce a făcut Domnul: 
El a certat vântul şi valurile înfuriate; aceasta înseamnă 
că a rostit cuvinte. De fapt, a zis: „Taci! Fără gură!” 
(Marcu 4:39), şi toate s-au potolit. 

Această întâmplare ne oferă un exemplu al 
modului în care El biruia în orice situaţie. El domnea 
peste circumstanţele negative prin cuvinte pline de 
credinţă. Rostea cuvinte şi ochii orbilor se deschideau, 
membrele mutilate erau restaurate şi urechile surde se 
deschideau. El i-a vorbit lui Lazăr, care era mort de patru 
zile şi îngropat şi acesta s-a întors la viaţă. A făcut toate 
aceste lucruri pentru a ne arăta ca şi noi putem face la 

Domneşte peste 
circumstanţe!

…Şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa 
noastră (1 Ioan 5:4).

Luni, 16 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Ştiu cine sunt. Pot face toate lucrurile prin 
Cristos care mă întăreşte! Lumea este a mea, pentru că 
eu sunt împreună moştenitor cu Cristos. Mai mare este 
Cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Trăiesc 
o viaţă de victorie, excelenţă şi stăpânire peste Satan; 
domnesc triumfător peste toate circumstanţele, în 
Numele lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 1-2
Galateni 2:1-21

Marcu 11:23; 1 Ioan 4:4

fel, deoarece cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta (1 Ioan 4:17).

Nu este de mirare că El a spus în Ioan 14:12: 
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine 
va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face 
altele şi mai mari decât acestea….” Ridică-te astăzi şi 
proclamă victoria peste acea situaţie neplăcută din 
viaţa ta. Proclamă-ţi victoria peste sănătatea, familia, 
finanţele, afacerea, slujba şi studiile tale. Declară că mai 
mare este Cel ce este în tine decât cel ce este în lume. 
Stăpâneşte şi modelează lumea ta cu cuvinte pline de 
credinţă şi urmăreşte cum viaţa ta se schimbă din slavă 
în slavă.

2 Samuel 5-6
Luca 23:1-12
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Sunt unii care definesc creştinismul ca fiind 
imitarea lui Cristos; această definiţie nu este 

în totalitate corectă. Creştinismul este descoperirea lui 
Cristos în tine. De exemplu, o casă are o bucătărie, dar 
bucătăria nu este casa. În creştinism trebuie să-L imităm 
pe Cristos, însă nu în totalitate, pentru că sunt anumite 
lucruri pe care doar El era menit să le facă.

Unii oameni care nu au înţeles niciodată cu 
adevărat creştinismul, le spun tuturor celor din jur să Îl 
imite pe Cristos. Însă mesajul imitării lui Cristos nu este 
pentru toţi, ci pentru aceia în care este viaţa şi natura 
lui Dumnezeu. Nu Îl poţi imita pe Cristos decât dacă ai 
viaţa Lui în tine. Totuşi, cum ar trebui să Îl imităm pe 
Cristos? Trebuie să murim pe cruce aşa cum a făcut El? A 
spus El că noi trebuie să facem tot ce a făcut El? Trebuie 
să mergem în pustiu şi să postim timp de patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi ca El? Trebuie să Îi imităm 
obiceiurile, stilul vestimentar, tonul vocii ş.a.m.d.? Cu 
siguranţă că nu; dar putem studia despre El în Cuvânt; Îl 
putem vedea în Cuvânt şi Îi putem astfel urma exemplul.

1 Petru 2:21-23 ne spune în ce domenii Îl putem 
imita. Spune: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi 
Cristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să 
călcaţi pe urmele Lui. «El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu 
s-a găsit vicleşug.» Când era batjocorit, nu răspundea 
cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se 
supunea dreptului Judecător.” Noi trebuie să imităm 

„Imitarea” lui 
Cristos

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii 
preaiubiţi (Efeseni 5:1). 

Marți, 17 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Îmi umpli 
inima cu revelaţia Cuvântului Tău şi cu înţelepciunea 
de a face voia Ta. Pe măsură ce îmi îndrept inima după 
Cuvântul Tău, sunt transformat tot mai mult după 
chipul lui Cristos, iar caracterul Său plin de dragoste şi 
natura neprihănirii Lui sunt revelate prin mine zi de zi, 
în Numele lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 3-5
Galateni 3:1-14

1 Ioan 4:7-9

viaţa Sa de neprihănire, vorbire sănătoasă, natură 
iertătoare, bunătate, smerenie şi dragoste. 

Trăsătura care stă la baza caracterului Său este 
dragostea; aşa că trebuie să Îl imităm umblând în 
dragoste. Efeseni 5:2 ne învaţă: „Trăiţi în dragoste, după 
cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi «ca 
un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.” 1 
Ioan 4:7-8 spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 
căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte 
este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. 
Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru 
că Dumnezeu este dragoste.”

2 Samuel 7-8
Luca 23:13-25
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Observă că versetul tematic nu spune să ne 
„rugăm lui Dumnezeu pentru îndurare,” 

ci să „căpătăm,” să „obţinem” sau să „strângem” 
îndurare. Ai nevoie de îndurare în viaţa ta? Nu te ruga: 
„O Dumnezeule, îndură-te de mine!” Nu va funcţiona, 
pentru că El S-a îndurat deja de toată lumea atunci când 
L-a trimis pe Isus pe pământ. Isus a fost expresia îndurării 
lui Dumnezeu. Acum trebuie să vii cu îndrăzneală la 
tronul de har şi să primeşti îndurare.

Următoarea parte spune: „…şi să găsim har, 
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Trebuie 
să determini harul de care ai nevoie, pentru că există 
mai multe tipuri de „har” (1 Petru 4:10). Ai nevoie de 
harul pentru vindecare, de harul pentru înmulţire, sau 
de harul pentru câştigarea sufletelor? Ce fel de har vrei? 
Poţi obţine şi mai mult har pentru afacerea şi pentru 
finanţele tale. Iacov 4:6 spune că: „…[El] ne dă un har 
şi mai mare...” Este dorinţa lui Dumnezeu să mărească 
harul din viaţa ta de fiecare dată. 2 Petru 1:2 ne spune 
cum se înmulţeşte harul Lui în viaţa ta: prin Cuvânt – prin 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru.

Pavel îi scrie lui Timotei: „Tu, dar, copilul meu, 
întăreşte-te în harul care este în Cristos Isus” (2 Timotei 
2:1). Cu alte cuvinte: „fructifică harul pe care îl avem 
în Isus Cristos.” Tu poţi beneficia chiar acum de acest 

Har pentru a fi 
ajutat!

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, 

pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie
(Evrei 4:16).

Miercuri, 18 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru harul 
Tău care se înmulţeşte zilnic în viaţa mea, revelând în 
mine şi prin mine frumuseţea, perfecţiunea, excelenţa 
şi binecuvântările Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 6-8
Galateni 3:15-25

Romani 5:17; Efeseni 2:4-5

har şi poţi ieşi biruitor din orice situaţie nefavorabilă. 
În Ioan 1:16, Biblia spune: „Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui şi har după har.” Toţi am primit din 
abundenţa harului Său; acest har care acţionează în tine 
este puterea de promovare şi victorie neîntreruptă.

Duhul Sfânt, care este El Însuşi Duhul harului, 
trăieşte în tine. El are tot harul de care ai nevoie pentru 
o viaţă extraordinară de excelenţă, victorie şi stăpânire; 
beneficiază din plin de harul Său şi domneşte în viaţă 
prin Isus Cristos (Romani 5:17).

2 Samuel 9-10
Luca 23:26-33
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În Matei 11:11, Domnul a spus: „Adevărat vă 
spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a 

sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, 
cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât 
el.” Este important ca noi să înţelegem partea subliniată, 
care spune „cel mai mic în Împărăţia cerurilor…,” nu „cel 
mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu….” Poate că te întrebi 
dacă este vreo diferenţă între „Împărăţia lui Dumnezeu” 
şi „Împărăţia cerurilor.” Răspunsul este categoric: „da!”

Deşi sunt folosite drept sinonime, expresiile 
„Împărăţia lui Dumnezeu” şi „Împărăţia cerurilor” sunt 
diferite. Împărăţia lui Dumnezeu se referă la tot ce se 
află sub influenţa Dumnezeului Atotputernic, atât în cer, 
cât şi pe pământ. Împărăţia cerurilor, pe de altă parte, 
are legătură cu lucrarea lui Isus Cristos pe pământ; este, 
de fapt, extensia Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, 
iar Capul acesteia este Isus.

Împărăţia cerurilor este Biserica, din care facem 
şi noi parte. Aşa că, atunci când Isus a spus că cel mai 
mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât Ioan 
Botezătorul, Se referea la noi – care suntem împreună 
moştenitori cu El. Noi suntem mai mari pentru că suntem 
Trupul lui Cristos; şi fiecare dintre noi am fost înălţaţi 
împreună cu Cristos la dreapta puterii lui Dumnezeu: 
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 

Înălţaţi cu Cristos

Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-
unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească 

„fraţi” (Evrei 2:11).

Joi, 19 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt împreună moştenitor cu Cristos; tot ce 
are El îmi aparţine, iar viaţa mea este pentru gloria Lui. 
Păşesc şi astăzi înainte cu încredere, conştientizând 
uniunea mea cu El. Aleluia!

Obadia
Galateni 3:26-4:20

Ioan 15:5; Ioan 15:16

morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună 
cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat 
împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile 
cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2:4-6).

Faptul că suntem mai mari nu se datorează 
meritelor noastre omeneşti, ci uniunii noastre cu El; 
noi avem aceeaşi viaţă ca El, fiind născuţi din Cuvântul 
şi Duhul Său (1 Petru 1:23). Noi suntem asociaţi ai 
Dumnezeirii (1 Ioan 1:3), fiind părtaşi naturii Lui (2 Petru 
1:4); suntem uniţi cu El pentru totdeauna: „Dar cine se 
lipeşte de Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 
6:17).

2 Samuel 11-12
Luca 23:34-43
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Domnul Isus a făcut o declaraţie puternică într-
un moment în care lucrarea Sa pe pământ 

se apropia de sfârşit. El a spus: „Căci vine stăpânitorul 
lumii acesteia. El n-are nimic în Mine” (Ioan 14:30). 
Când studiezi construcţia originală în limba greacă a 
versetului, descoperi ce a vrut Domnul să spună: faptul 
că Satan nu are nici un avantaj în Isus. Ce declaraţie! 

Are Satan ceva în tine? Poate că răspunsul tău 
este „nu.” Totuşi, nu este suficient să spui „nu”; trebuie 
să faci o declaraţie a credinţei în Cuvântul lui Dumnezeu, 
conştientizând faptul că, atunci când Cristos te-a născut 
din nou prin Cuvântul Său, Satan nu a avut nimic în tine. 
Iacov 1:18 spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin 
Cuvântul adevărului...” 1 Petru 1:23 spune: „fiindcă 
aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care 
poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne 
în veac.” Cuvântul lui Dumnezeu care ţi-a dat viaţă este 
perfect şi rămâne în veac, aşa că nimic întunecat nu este 
în tine.

Unii oameni îl invită pe cel rău în viaţa lor fără 
să ştie, atunci când fac loc fricii, îndoielii, necredinţei, 
bolii, infirmităţii şi eşecului. Dacă vreuna dintre aceste 
forţe încearcă să te atace, declară: „Stăpânitorul lumii 
acesteia nu are nimic în mine!” Nu adu nimic de la 

Satan nu are 
nimic în tine!

Acum are loc judecata lumii acesteia, acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după 
ce voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe 

toţi oamenii (Ioan 12:31-32).

Vineri, 20 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că mi-
ai dat victorie asupra diavolului, a lumii şi a tuturor 
circumstanţelor negative ale vieţii. Declar prin credinţă, 
în Numele lui Isus, că diavolul nu are nici un avantaj 
în mine! De aceea, boala, sărăcia, frica, întunericul 
şi durerea nu sunt parte din experienţa vieţii mele 
cotidiene, în Numele lui Isus. Amin.

Ioel 1-3
Galateni 4:21-5:15

Ioan 16:33; 1 Ioan 4:4

diavolul în viaţa ta prin vorbire negativă. Mărturia ta 
ar trebui să fie: „Eu am lumina vieţii; nimic din viaţa 
mea nu produce întuneric sau moarte; nimic din viaţa 
mea nu produce eşec; nimic din viaţa mea nu produce 
slăbiciune! Domnul este tăria vieţii mele.”

Efeseni 4:27 ne spune să nu dăm prilej diavolului; 
aceasta arată că el nu are loc în viaţa ta decât dacă îl laşi. 
Nu îi da nici o şansă lui Satan; el nu are nici un avantaj 
în tine pentru că tu eşti născut din Cuvânt. Aceasta este 
realitatea.

2 Samuel 13-14
Luca 23:44-56
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Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi – 
tuturor celor care credem în Isus – măsura de 

credinţă. Acest lucru este semnificativ, pentru că fiecare 
dintre noi a primit aceeaşi măsură definită de credinţă 
atunci când am primit mesajul mântuirii ca să ne naştem 
din nou. Cu toate acestea, unul dintre lucrurile pe care 
Dumnezeu Se aşteaptă să îl faci este să îţi creşti credinţa. 
Credinţa este principiul umblării creştine (2 Corinteni 
5:7). Biblia subliniază foarte clar faptul că fără credinţă 
este imposibil să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu (Evrei 11:6).

Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne-a revelat foarte 
clar cum să ne dezvoltăm credinţa făcând-o puternică 
şi eficientă. În primul rând, trebuie să stai continuu 
în Cuvânt; Cuvântul stârneşte credinţa în duhul tău: 
„Astfel credinţa vine în urma auzirii iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17).

În al doilea rând, credinţa ta poate fi zidită şi prin 
participarea consecventă la întâlnirile Bisericii şi prin 
părtăşia cu alţi credincioşi. Pasajul din Evrei 10:25 ne 
îndeamnă „Să nu părăsim adunarea noastră cum au 
unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mi 
mult cu cât vedeţi că ziua se apropie.” În Biserică eşti 
învăţat din Cuvânt şi te bucuri şi de prezenţa bogată a 
Duhului Sfânt într-un mod care îţi energizează credinţa.

Creşte-ţi măsura 
de credinţă

Prin harul care mi-a fost dat, eu îi spun fiecăruia 
dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă 
decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre 

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

Sâmbătă, 21 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care insuflă credinţă în mine. Fiecare provocare este 
pentru mine o oportunitate de a-mi pune credinţa în 
acţiune şi de a experimenta viaţa victorioasă pe care 
o am în Cristos. Declar că şi astăzi credinţa mea este 
întărită, iar eu cresc în har şi în cunoaşterea Cuvântului, 
în Numele lui Isus. Amin.

Iona 1-4
Galateni 5:16-26

2 Timotei 2:15; Fapte 20:32; 2 Corinteni 5:7

În al treilea rând, cultivă o părtăşie puternică cu 
Duhul Sfânt în rugăciune, vorbind frecvent în alte limbi: 
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa 
voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 
1:20). Rugăciunea îţi pregăteşte duhul pentru a primi de 
la Dumnezeu. Atunci când duhul tău este pregătit astfel, 
Cuvântul poate intra cu uşurinţă, producând rezultate.

În final, achiziţionează materiale creştine bogate 
în hrană spirituală şi studiază-le pe cont propriu (2 
Timotei 2:15); fii un om care studiază Cuvântul. Nu fi 
doar „ascultător” ci fii „împlinitor al Cuvântului”; aşadar 
îţi poţi zidi o credinţă biruitoare meditând consecvent 
asupra Cuvântului şi aplicându-l în viaţa ta.

2 Samuel 15-16
Luca 24:1-12



Scripturile se împlinesc în zilele noastre pe măsură 
ce avansăm consecvent în acoperirea pământului 
cu cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum 
apele acoperă adâncul mărilor.

Iubitul nostru înger mesager, Rapsodia Realităţilor, 
binecuvântează vieţi zilnic în 189 de limbi şi în 213 
ţări şi teritorii din toată lumea!

Cum este acolo unde eşti tu?

Exprimă-te făcând fotografii de mare rezoluţie 
cu tine şi prietenii tăi ţinând în mâini Rapsodii la 
locaţii importante şi atracţii turistice majore din 
oraşul sau din ţara ta.

Arată lumii expresiile tale încărcând imaginile la: 
www.rhapsodyofrealities.org/shoot@sites
unde şi alţii pot vedea pozele tale şi pot fi inspiraţi.

Poate nu ai monumente în oraşul tău care să fie 
cunoscute global, dar în mod sigur există locuri cu 
o istorie interesantă. Poţi face fotografiile la acele 
locaţii şi le poţi încărca. Fotografiere plăcută!



NOTE



54

Schimbarea pozitivă este ceva ce toţi ne dorim; 
ceva ce ar trebui să avem şi să urmărim 

mereu; schimbarea din slavă în slavă. La slujbă, în 
afacere, în finanţe, în familie, etc., ar trebui să îţi doreşti 
întotdeauna un progres neîntrerupt, deoarece „Cărarea 
celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei” 
(Proverbe 4:18).

Schimbarea, fie ea pozitivă sau negativă, rezultă 
din cuvintele cărora le acorzi atenţie şi din gândurile pe 
care acele cuvinte le stârnesc în inima ta. Domnul Isus 
Şi-a învăţat întotdeauna ucenicii să audă şi să gândească 
în mod corect (Marcu 8:17). În Marcu 4:24, El le-a spus: 
„... Luaţi seama la ce auziţi...” Apoi în Luca 8:18, El a 
zis: „Luaţi seama dar la felul cum ascultaţi...” Modul în 
care asculţi este la fel de important ca ceea ce asculţi, 
pentru că  îţi determină adesea răspunsul şi atitudinea, 
ca şi abilitatea de a folosi corect puterea cuvintelor care 
vin la tine.

Cuvintele zidesc sau dărâmă. Viaţa noastră este 
influenţată de cuvinte; atmosfera din căminul tău 
depinde de cuvintele care sunt rostite acolo. Relaţiile 
tale sunt clădite pe cuvinte. Viaţa noastră depinde atât 
de mult de cuvinte, încât acestea nu ne afectează doar 
atitudinile, ci şi sănătatea şi condiţiile de viaţă. Faptul că 
trăieşti în credinţă sau în frică este un rezultat a ceea ce 
auzi, întrucât credinţa vine în urma auzirii (Cuvântul lui 

Puterea 
cuvintelor

Dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti 
prins de cuvintele gurii tale... (Proverbe 6:2).

Duminică, 22 Septembrie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

55

Proclamație

Declar că în viaţa mea şi a celor dragi este 
bunăstare, bucurie şi creştere. Prin puterea şi influenţa 
Cuvântului lui Dumnezeu din viaţa mea, victoria şi 
promovarea sunt însemnele mele, în Numele lui Isus! 
Amin.

Amos 1-4
Galateni 6:1-18 

Marcu 11:23; Matei 12:37

Dumnezeu fiind informaţie pozitivă); în timp ce temerile 
vin prin informaţie negativă.

În vremea noastră mulţi au ajuns slabi de inimă din 
cauză că ascultă întruna rapoartele media despre criza 
economiei globale. Cu toate acestea, există Unul care 
nu Se va schimba niciodată, iar Acela este Dumnezeul 
Cel Atotputernic; Cuvântul Său este acelaşi - ieri, azi şi 
în veci. Isus a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). El ne-a dat 
Cuvântul Său ca un agent veritabil al schimbării şi al 
transformării noastre din slavă în slavă: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

2 Samuel 17-18
Luca 24:13-27
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Dumnezeu a spus foarte clar în versetele de 
mai sus că sângele este viaţa cărnii şi a reiterat 

aceasta atunci când le-a dat copiilor lui Israel Legea, însă 
de data aceasta a făcut legătura cu subiectul ispăşirii. 
În Levitic 17:11, Biblia spune astfel: „Căci viaţa trupului 
este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să 
slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin 
viaţa din el face sângele ispăşire.”

Ispăşire înseamnă împăcare, aplanare, 
satisfacerea cererilor justiţiei sau compensare pentru 
greşeli. El le-a dat sângele ca ispăşire pentru sufletele 
lor ori de câte ori au făcut rău. Aceasta era ordinea 
lui Dumnezeu; principiul şi Legea Sa divină. De aceea 
le-a poruncit să nu mănânce sângele animalelor pe 
care le ucideau. Acest adevăr rămâne valabil şi în Noul 
Testament; În Evrei 9:22 citim: „Şi, după Lege, aproape 
totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu 
este iertare.” Păcatul nu poate fi şters fără vărsare de 
sânge; aceasta este o lege spirituală.

Oamenii din Vechiul Testament şi preoţii lor 
foloseau sângele animalelor ca ispăşire pentru sufletele 
lor, însă aceasta nu era îndeajuns. Omul este duh şi 
este o fiinţă eternă, însă animalele nu au fost făcute 
să trăiască etern. De aceea, sângele animalelor nu era 
îndeajuns ca să ispăşească păcatele omului. Doar Mielul 
lui Dumnezeu – Isus Cristos – a putut să răscumpere 

Ispăşire prin 
sângele Lui

Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană; 
toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu 
viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi (Geneza 9:3-4).

Luni, 23 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că 
păcatele mele au fost şterse total de sângele lui Isus. De 
aceea pot afirma cu îndrăzneală că puterea păcatului 
asupra vieţii mele este complet distrusă; astfel, sunt 
liber să trăiesc bucuros în neprihănire, slăvindu-Te pe 
Tine, în Numele lui Isus. Amin.

Amos 5-9
Efeseni 1:1-14 

Isaia 53:5; 1 Petru 2:24; Evrei 9:11-12

lumea prin sângele Său preţios.
Isus a venit ca Mare Preot al Noului Testament 

şi ne-a câştigat o răscumpărare veşnică – eliberare de 
păcat, de rău şi de toate lucrurile care nu se potriveau 
cu visul lui Dumnezeu pentru noi – prin moartea Sa pe 
cruce (Evrei 9:11-12). Cu toate acestea, noi am devenit 
făpturi noi în El, nu pe Cruce, ci la învierea Sa (1 Petru 
1:3). Prin sângele Său El ne-a cumpărat (1 Corinteni 
6:20) şi a făcut posibil ca oricine crede în El să primească 
viaţă veşnică (Ioan 3:16). Sângele Său a fost îndeajuns; 
sângele Său a făcut totul. Slavă lui Dumnezeu!

2 Samuel 19-20
Luca 24:28-39
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În calitate de creştini, noi nu suntem oameni 
obişnuiţi; avem o viaţă supranaturală de putere. 

Ai primit această putere extraordinară atunci când 
Duhul Sfânt a venit în viaţa ta. Domnul Isus a zis în 
versetul tematic: „... voi veţi primi o putere, când Se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi...” Despre ce fel de putere 
vorbea şi ce putem face noi cu ea?

Cuvântul „putere” din acest verset este tradus din 
grecescul „dunamis,” care înseamnă putere dinamică 
sau abilitatea de a produce o schimbare. Se referă la 
abilitatea de a face miracole; abilitatea de a face să se 
întâmple lucruri supranaturale; putere şi abilitate care 
sunt dincolo de tine! Se referă la ceea ce noi numim 
„puterea de a face” sau „putere de lucru”; este tradus 
uneori ca „tărie.” De asemenea se referă la puterea 
excelenţei; abilitatea extraordinară de a fi eficient şi 
precis în tot ceea ce faci. Aceasta este viaţa pe care o 
avem în Cristos – o viaţă de super productivitate şi slavă 
tot mai mare!

Noi nu trebuie să fim niciodată victime în viaţă. 
Dacă te afli într-o situaţie precară, disperată sau 
potrivnică, nu te speria; nu renunţa! Există ceva în 
tine: viaţa şi puterea Duhului Sfânt care te abilitează 
să produci schimbări. Tu poţi schimba orice situaţie 
potrivnică sau nefavorabilă cu această putere din tine. 

O viaţă de putere 
prin Duhul

Ci voi veţi primi o putere când Se va pogorî 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).

Marți, 24 Septembrie

PASTOR ANITA



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

STUDIU SUPLIMENTAR

59

Rugăciune

Duhule Sfânt, Te preţuiesc şi Îţi recunosc puterea 
extraordinară, prezenţa şi harul în viaţa mea! Sunt plin 
de încredere că mă aşteaptă un viitor măreţ şi o viaţă 
zilnică de slavă tot mai mare, pentru că Tu eşti Cel 
care mă ia de mână şi mă conduce să împlinesc voia 
perfectă a lui Dumnezeu pentru mine. Îţi mulţumesc 
că desăvârşeşti tot ceea ce are legătură cu mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Osea 1-2
Efeseni 1:15-2:10

1 Tesaloniceni 1:5; Faptele Apostolilor 6:8

Acesta este creştinismul; este o viaţă de domnie. Nu 
ai nevoie să alergi din loc în loc după ajutor, pentru că 
puterea de a produce schimbările pe care ţi le doreşti 
este în tine.

2 Samuel 21-22
Luca 24:40-53
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Există un limbaj spiritual pe care creştinii îl au 
la dispoziţie şi trebuie să-l adopte. Acesta este 

motivul pentru care, în calitate de copil al lui Dumnezeu, 
trebuie mereu să ai Cuvântul Domnului pe buzele tale, 
pentru că viaţa supranaturală se bazează pe limba ta. 
Limba ta îţi guvernează viaţa. Apostolul Iacov a asemănat 
limba cu cârma unei corăbii mari, pe care căpitanul o 
foloseşte ca să navigheze încotro doreşte (Iacov 3:4-5).

În Matei 12:36-37, Isus a zis: „Vă spun că, în ziua 
judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt 
nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale 
vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.” 
Literalmente, aceasta înseamnă că omul va merge în 
cer sau în iad din cauza a ceea ce a spus sau nu a spus 
cu gura sa! Citeşte cuvintele apostolului Pavel despre 
mântuire din Romani 10:9-10: „... dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci 
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Viaţa ta preia caracterul cuvintelor tale. Dacă 
vorbele unui om duc în confuzie şi viaţa lui va fi confuză. 
Tot aşa, dacă vorbele tale sunt sănătoase, desăvârşite, şi 
viaţa ta va fi sănătoasă, întreagă, excelentă, desăvârşită 
şi un izvor de inspiraţie pentru alţii. În Proverbe 15:4, 
Biblia spune astfel: „Limba dulce este un pom de 

Viaţa ta este 
caracterul 

cuvintelor tale

Eşti prins în capcană prin cuvintele gurii tale, prin 
cuvintele gurii tale eşti prins 

(Proverbe 6:2, versiunea Fidela).

Miercuri, 25 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat 
despre puterea cuvintelor mele. Prin Cuvântul Tău şi 
prin Duhul Tău îmi antrenez limba să rostească doar 
cuvinte pline de credinţă! Rostesc doar cuvinte care 
dau viaţă, în concordanţă cu voia Ta pentru viaţa mea 
şi declar că viitorul meu este sigur, în Numele lui Isus. 
Amin.

Osea 3-6
Efeseni 2:11-22

Psalmul 34:12-13; Proverbe 18:21

viaţă...” Isus ne-a învăţat că primim exact ceea ce 
spunem (Marcu 11:23).

Ai grijă ce spui, pentru că declaraţiile tale îţi 
controlează viitorul. Proverbe 12:18 spune: „Cine 
vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei 
săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare.” Tu te 
poţi menţine în sănătate, siguranţă, belşug şi victorie 
prin cuvintele tale. Rosteşte cuvinte de credinţă, succes 
şi creştere! 1 Petru 3:10 spune: „Căci cine iubeşte viaţa 
şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău 
şi buzele de la cuvinte înşelătoare.”

2 Samuel 23-24
Ioan 1:1-13
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Cuvântul „răscumpărare” folosit în versetul 
tematic este tradus din originalul grecesc 

„lutrosis,” care înseamnă a răscumpăra, a elibera, a 
salva, sau a scoate din necaz. Domnul Isus a răscumpărat 
omul din păcat la cruce, iar sângele Său a devenit valuta 
cu care a plătit pentru păcatele întregii lumi. Apoi a fost 
îngropat, iar a treia zi Dumnezeu L-a înviat din morţi la 
o viaţă nouă. Acum, El le dă viaţă veşnică celor ce cred 
în El.

Demn de observat este faptul că făptura nouă nu 
este răscumpărată, ci este rodul lucrării de răscumpărare 
a lui Cristos de la Cruce. Unii oameni devin dezorientaţi 
atunci când studiază porţiuni din Scriptură unde făptura 
nouă este descrisă ca „răscumpărată.” De exemplu, 
în Apocalipsa 5:9, Biblia spune: „Şi cântau o cântare 
nouă şi ziceau: Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i 
rupi peceţile: căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat 
pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice 
seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.” Cuvântul „răscumpărat” este tradus greşit aici; 
vine din grecescul „agorazo,” care înseamnă a merge 
la piaţă şi a cumpăra ceva ca dar pentru cineva. Nu 
este ceva ce cumperi înapoi (răscumperi), ca în cazul 
cuvântului „lutrosis,” ci este o achiziţie nouă, proaspătă. 
Cristos ne-a cumpărat cu sângele Său şi ne-a dat în dar 
lui Dumnezeu.

O achiziţie 
proaspătă

Şi a intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt, 
nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, 

după ce a căpătat o răscumpărare veşnică 
(Evrei 9:12).

Joi, 26 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că L-ai 
trimis pe Isus să moară pentru mine şi să-Şi verse 
sângele Lui scump ca să mă spele de orice nelegiuire. 
Astfel am devenit o creaţie nouă şi sunt liber să trăiesc 
neprihănit şi să Te slujesc cu entuziasm, bucurându-
mă de prezenţa Ta divină, de puterea şi de slava Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

Osea 7-10
Efeseni 3:1-21

Evrei 4:14-16; 1 Corinteni 6:20

Există şi traduceri care redau mai corect 
semnificaţia acestui verset. Versiunea Internaţională 
Nouă (NIV) spune: „... cu sângele Tău ai cumpărat 
pentru Dumnezeu persoane din orice trib şi limbă şi 
popor şi naţiune.” Versiunea Living Bible spune: „... căci 
ai fost înjunghiat şi sângele Tău a cumpărat oameni 
din orice naţiune ca daruri pentru Dumnezeu.” Tu eşti 
un dar, cumpărat pentru Dumnezeu de Isus; El te-a 
cumpărat cu un preţ (1 Corinteni 6:20). Aici nu este 
vorba de „lutrosis,” ci de „agorazo”; este o achiziţie 
nouă, proaspătă. Acum tu Îi aparţii lui Dumnezeu. Tu 
nu eşti persoana care a fost „eliberată” de diavol atunci 
când Isus a murit la cruce; tu eşti o făptură nouă (2 
Corinteni 5:17), care nu a fost eliberată niciodată de 
diavol, ci te-ai născut superior lui prin naşterea a doua, 
naşterea din nou (Iacov 1:18).

1 Împăraţi 1
Ioan 1:14-23
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Pentru a experimenta în mod consecvent 
favoare divină în viaţa ta trebuie să fii smerit. 

Umilinţa este cheia măreţiei, succesului şi promovării. 
Dumnezeu le dă mai mult har celor smeriţi, dar stă 
împotriva celor mândri şi aroganţi (Iacov 4:6, TLB); cu cât 
încearcă mai mult să se ridice şi să-şi croiască înaintarea 
în viaţă, cu atât mai mult mândria lor îi poziţionează 
împotriva favorii lui Dumnezeu.

Acesta este unul dintre motivele pentru care unii 
oameni, în ciuda abilităţilor lor, nu îşi pot da seama de 
ce nu progresează foarte mult în viaţa lor. Au văzut cum 
alţii care aparent nu aveau la fel de multe talente ca ei 
au fost promovaţi şi astfel s-au umplut de amărăciune 
împotriva tuturor. Ceea ce nu realizează ei este faptul 
că stagnarea lor nu este cauzată de alţii, ci este rodul 
mândriei lor.

Unii oameni confundă umilinţa cu slăbiciunea, 
însă a fi smerit nu înseamnă a fi slab; ci înseamnă a avea 
tărie de caracter. Domnul Isus a fost exemplul suprem 
de umilinţă; însă El nu a fost slab; în acelaşi timp nu a 
fost nici arogant, lipsit de respect sau înfumurat. Biblia 
spune că El S-a lipsit de orice reputaţie, S-a smerit şi 
S-a făcut ascultător până la moarte, chiar moarte de 
cruce (Filipeni 2:7-8). Însă chiar dacă era aşa de smerit, 
nu a îngăduit nimănui să Îl intimideze sau să Îl reducă 
la tăcere! El ştia foarte bine care este identitatea Sa şi 

El le dă mai mult 
har celor smeriţi

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea 
zice Scriptura: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 

dar le dă har celor smeriţi (Iacov 4:6).

Vineri, 27 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi dai 
tot mai mult har pentru a excela în toate acţiunile 
mele, pe măsură ce umblu în umilinţă şi în blândeţe, 
demonstrând întotdeauna caracterul şi natura lui 
Cristos în mine, în Numele Domnului Isus. Amin.

Osea 11-14
Efeseni 4:1-16

1 Petru 5:5-6; Proverbe 29:23

vorbea foarte deschis despre autoritatea izvorâtă din 
relaţia Sa cu Tatăl. El a dominat circumstanţele vieţii. 
Atunci când a fost adus înaintea lui Pilat ca să fie judecat, 
El era în control (Ioan 19:11); şi totuşi era foarte smerit.

Promovarea lui Dumnezeu este sigură pentru cei 
smeriţi. De aceea, continuă să umbli în umilinţă şi te 
vei trezi că eşti avansat chiar mai mulţi paşi odată. Ţine 
minte, mândria unui om îl doboară, dar cine este smerit 
cu duhul capătă cinste (Proverbe 29:23).

1 Împăraţi 2
Ioan 1:24-34
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Cuvântul „răscumpărare” din versetul tematic 
este tradus din grecescul „apolutrosis,” care 

înseamnă răscumpărare, mântuire, izbăvire, eliberare, 
scoatere din necaz. Astfel, faptul că Isus Cristos este 
răscumpărarea noastră înseamnă de fapt că este 
eliberarea, sau izbăvirea noastră, aşa cum a zis Domnul 
în Psalmul 50:15: „Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu 
te voi izbăvi iar tu Mă vei proslăvi!”

Indiferent care este problema cu care te confrunţi, 
Cristos este eliberarea şi scăparea ta; El te va scăpa de 
problemele şi de necazurile tale. În Proverbe 11:8, Biblia 
spune: „Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare...” 
Cristos este răscumpărarea ta. O, cât de minunat este 
lucrul acesta! Citeşte aceste cuvinte încurajatoare 
rostite de Domnul Însuşi în Isaia 43:2-5: „Dacă vei trece 
prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; 
dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu 
te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, 
Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!... De aceea, pentru 
că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, 
dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta. Nu 
te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine...”

Domnul S-a angajat să te salveze. El te va ajuta să 
ieşi din orice mlaştină şi situaţie fără speranţă, nu pentru 
că te-ai rugat cu putere suficient de mult, sau pentru 
că ai fost destul de bun, ci pentru că ai o răscumpărare 
în Cristos Isus. El compensează greşelile tale. Fiecare 

Cristos este 
izbăvirea noastră

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, 

sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Sâmbătă, 28 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Indiferent cu ce problemă mă confrunt: un lucru 
este sigur, eu ies biruitor! Nu contează ce proclamaţii 
se fac împotriva mea, ele nu au nici un efect, pentru 
că Isus Cristos este izbăvirea mea. El mă scapă de 
probleme şi îmi scoate picioarele din orice mlaştină.

Isaia 1-2
Efeseni 4:17-5:2

Psalmul 91:1-12; Coloseni 1:27

greşeală, fiecare păcat a fost pus în seama Lui.
Câteodată oamenii se uită în trecutul lor şi spun: 

„Ei bine, această calamitate mi se întâmplă pentru că 
am făcut atunci cutare păcat sau greşeală”; nu! Nu mai 
trebuie să te afunzi în regret pentru păcatele, greşelile 
sau erorile tale; înţelege că Cristos a fost făcut scăparea 
ta. Nu mai trebuie să porţi povara autocondamnării 
şi a vinovăţiei. Cristos a plătit pentru toate păcatele, 
greşelile şi erorile tale.

Isus nu S-a ocupat doar de păcatele tale la Calvar, 
ci şi de fiecare greşeală pe care ai putea să o faci, inclusiv 
la slujba ta. Deci atunci când comiţi o greşeală sau ajungi 
în necaz, cheamă-L cu îndrăzneală; El nu este intimidat 
de problemele tale. Nu este de mirare că psalmistul a 
zis: „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” 
(Psalmul 59:16).

1 Împăraţi 3
Ioan 1:35-42



ACUM DISPONIBIL

Nu trăi în incertitudine! Dobândeşte 
acurateţe în cunoaşterea Cuvântului lui 

Dumnezeu pe orice subiect.

Cumpără un exemplar al noului 
Compendiu pe subiecte din Rapsodia 

Realităţilor, Volumul 4.

Pentru mai multe informaţii sună la numerele de telefon de mai jos: 
UK: +44(0)1303270970, Canada: + 1-416-746 5080, SUA: +1-
281-759-5111, +1-704-780-4970, Africa de Sud: +27113260971, 
+27113260972, Nigeria: +23418770809 sau trimite un e-mail la: 
loveworldreferencebooks@believersloveworld.org

Este o necesitate.
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Isus a venit predicând Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu. El a zis că vremea s-a împlinit şi că 

Împărăţia lui Dumnezeu este aici (Marcu 1:15). Ce este 
Împărăţia lui Dumnezeu?

Împărăţia lui Dumnezeu nu este o delimitare 
geografică; ci este domnia lui Dumnezeu exercitată acolo 
unde El devine Domn; unde El devine Şeful şi conduce; 
unde El deţine controlul şi Se exprimă – prin slava şi prin 
bunătatea Lui. De aceea Isus te-a avertizat că atunci 
când ţi se spune că „Împărăţia lui Dumnezeu este acolo 
sau dincolo” nu trebuie să crezi; pentru că Împărăţia nu 
vine să izbească privirile; ea este în tine (Luca 17:20-21). 
Planul lui Dumnezeu este să-Şi clădească Împărăţia în 
inima oamenilor; este o împărăţie spirituală.

Atunci când Isus a fost adus înaintea lui Pilat, 
acesta I-a pus câteva întrebări la care Domnul a 
răspuns astfel: „... Împărăţia Mea nu este din această 
lume...” (Ioan 18:36). Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
o structură fizică; astfel, Isus a spus „A venit” – ca să 
fie instaurată în inima oamenilor. Astfel, Evanghelia 
Împărăţiei pe care a predicat-o Isus se poate sintetiza 
astfel: „Bun găsit tuturor, Împărăţia lui Dumnezeu poate 
fi instaurată acum în inima voastră; a venit! S-a împlinit 
vremea ca Dumnezeu să Îşi stabilească sediul central 
în inima voastră.” Acest lucru nu a fost posibil în zilele 
lui Avraam, Moise, Ilie, Elisei, David, Solomon şi ale 

Împărăţia a 
venit!

După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi 
propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu (Marcu 1:14).

Duminică, 29 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Împărăţia 
lui Dumnezeu a fost instaurată în inima mea, aducând 
astfel în mine viaţa Ta de slavă. Declar că viaţa mea 
este pentru slava Ta şi eu demonstrez peste tot în jur 
excelenţa, perfecţiunea, frumuseţea şi virtuţile Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

Isaia 3-5
Efeseni 5:3-21

Coloseni 1:27; 2 Corinteni 4:6-7

celorlalţi patriarhi din vechime. Însă atunci când Isus a 
venit, a adus Împărăţia în Sine.

Dacă eşti născut din nou, Împărăţia Lui este 
acum în inima ta: pacea, frumuseţea, slava, harul şi 
viaţa lui Dumnezeu au fost instaurate în inima ta! Acum 
Dumnezeu este „acasă” în tine. Ce viaţă a adus în noi 
şi în ce viaţă ne-a propulsat! El vrea să răspândim în 
toată lumea această veste glorioasă; vrea să difuzăm în 
fiecare sat, oraş, metropolă şi naţiune vestea că oricine 
crede poate avea acum Împărăţia lui Dumnezeu în inima 
sa! Ce Evanghelie minunată!

1 Împăraţi 4
Ioan 1:43-51
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Din versetul de mai sus reiese foarte clar faptul 
că întotdeauna se pot găsi oameni care să ne 

urască, să ne persecute sau să ne dispreţuiască; însă 
nouă ni se permite să le răspundem doar în dragoste. 
Acţiunile sau atitudinile acestor oameni nu trebuie 
niciodată să te provoace la compromis. Viaţa este un 
scenariu, iar tu eşti în lumina reflectoarelor; trebuie să 
alegi să-ţi joci rolul – rolul dragostei.

În călătoria credinţei tale, toţi oamenii care 
interacţionează cu tine sunt puşi acolo de Dumnezeu 
pentru beneficiul tău; fie că te ajută, fie că sunt 
împotriva ta, nu contează, pentru că nu pot opri planul 
lui Dumnezeu de a te promova. Dacă sunt buni, plini de 
dragoste şi te ajută, îi apreciezi şi Îl lauzi pe Dumnezeu 
pentru ei; dar şi dacă sunt altfel, iubeşte-i la fel de mult.

Dacă cineva te acuză pe nedrept, de exemplu, nu 
te supăra şi nu încerca să îţi demonstrezi nevinovăţia 
până în punctul în care ajungi să te comporţi într-o 
manieră nepotrivită identităţii unui creştin. Lasă aceasta 
în seama Domnului; El este Judecătorul cel drept şi te 
va răzbuna cu siguranţă. Continuă să iubeşti; acesta 
este rolul tău în scenariu. Tu eşti născut din Dumnezeu; 
dragostea Lui a fost turnată din belşug în inima ta de 
Duhul Sfânt care locuieşte în tine (Romani 5:5). Aceasta 
înseamnă că ai capacitatea de a iubi aşa cum iubeşte El.

Îndeplineşte-
ţi rolul – rolul 

dragostei!

Dar Eu vă spun: Iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, faceţi-le bine 

celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc 
şi vă prigonesc (Matei 5:44).

Luni, 30 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Tu mi-ai dat abilitatea de a iubi ca 
Tine şi sunt atât de mulţumitor! Mi-ai dat şi înţelegerea 
dimensiunilor extraordinare ale dragostei Tale; şi 
această dragoste radiază puternic prin mine către alţii! 
Îţi mulţumesc că m-ai făcut distribuitorul bunătăţii 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 6-8
Efeseni 5:22-6:9

Luca 6:27-35

El a zis: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru 
alţii” (Ioan 13:35). Ce mod minunat de a ne deosebi de 
restul lumii! Umblarea noastră în dragoste este dovada 
primordială că Îl iubim pe Domnul şi că am trecut din 
moarte la viaţă (1 Ioan 3:14). Abilitatea noastră de a 
zâmbi plini de dragoste chiar şi atunci când alţii ne calcă 
în picioare, împroaşcă invective şi insulte asupra noastră 
sau ne persecută, arată cu adevărat că locuim în El şi că 
umblăm în lumină, aşa cum El este în lumină.

1 Împăraţi 5
Ioan 2:1-11



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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



MĂRTURII

Rapsodia Realităţilor m-a învăţat cum să mă rog corect!

„Cu ceva timp în urmă am fost intervievat pentru postul de asistent 
medical. Atunci când rezultatele au fost publicate, numele meu a fost 
omis şi am fost destul de neliniştit. În timp ce eram în această stare, am 
dat peste Rapsodia Realităţilor şi am realizat pe măsură ce o studiam că 
nu mă rugam corect. Imediat am făcut o schimbare şi m-am rugat folosind 
Numele lui Isus, aşa cum ne-a învăţat Pastorul Chris în devoţional. Câteva 
săptămâni mai târziu, am primit o scrisoare în care mi se comunica că am 
fost acceptat la interviu. Aleluia!”   ̶   Hayford A., Ghana

Acum înţeleg mai bine Cuvântul lui Dumnezeu

„Rapsodia Realităţilor este o carte preţioasă. A venit în viaţa mea la 
momentul potrivit prin nişte fraţi în timpul unei campanii de distribuţie. 
Acest devoţional m-a ajutat să dezvolt o înţelegere mai bună a Cuvântului 
lui Dumnezeu. Aş vrea să vă rog să ne trimiteţi mai multe exemplare în 
Republica Dominicană pentru ca mulţi oameni să poată fi schimbaţi.”  ̶  
Tejeda M., Republica Dominicană

Un miracol financiar care a venit exact la timp

„Am făcut o promisiune în biserica mea locală de a participa financiar 
la una dintre campaniile noastre majore de evanghelizare. Săptămâna 
următoare am pus timp deoparte pentru post, pentru a studia Rapsodia 
Realităţilor şi pentru a rosti şi proclama cuvinte pline de credinţă în legătură 
cu promisiunea pe care am făcut-o. La sfârşitul primei zile de post, am fost 
sunat de fostul meu şef care îmi datora salariul pe câteva luni. Mi-a cerut 
numerele de cont şi mi-a plătit tot ce îmi datora. Astfel am reuşit să îmi 
împlinesc promisiunea financiară fără probleme.”  ̶  Sheldon B., Nigeria



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


