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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamațiile cu voce tare. Procedând astfel 
în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe care Cuvậntul lui 
Dumnezeu le produce, tot ceea ce mărturisiți devenind realitate. 
 

Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei într-un 
an sau în doi ani.

De asemenea, puteți împărţi fiecare fragment zilnic, astfel încât 
o parte va fi citită dimineaţa şi restul seara.  

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota țelurile propuse în fiecare 
lună, măsuraţi-vă progresul și sărbătoriți fiecare vitorie sau 
realizare.

Vă invităm să vă delectați în prezența glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2011 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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Biblia ne spune cum într-o zi, Petru se plimba prin 
Lida, vizitându-i pe sfinţi. Acolo a găsit un om, 

numit Enea, care de opt ani zăcea la pat, fiind paralizat. El a 
primit Evanghelia şi a crezut în Isus Cristos, iar când Petru a 
venit la el şi l-a văzut, i-a zis: „«Isus Cristos te vindecă; scoală-
te şi fă-ţi patul.» Şi Enea s-a sculat îndată” (Fapte 9:34).

Petru nu s-a rugat pentru acest om, pentru că nu mai 
nu era necesar. Tot ce a făcut a fost să îi prezinte Evanghelia 
pe înţelesul lui. El i-a spus: „Enea, Isus te vindecă.” Aceasta 
este ceea ce mesajul Evangheliei poate să facă în viaţa celui ce 
îl crede şi îl primeşte. Petru ştia că Enea trebuie să înţeleagă 
că primindu-L pe Cristos, are în el viaţa lui Cristos (Ioan 5:26), 
iar aceasta îl eliberează de paralizie. După cum spune Biblia 
în Romani 8:10: „Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, 
este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este 
viu, din pricina neprihănirii.”

Fiind creştin, tu poţi să ieşi din orice afecţiune sau 
circumstanţă care este contrară voii lui Dumnezeu pentru 
viaţa ta. Nu mai trebuie să rămâi, nici măcar un minut, în 
acea condiţie mizeră, nefavorabilă sau dureroasă! Ridică-te şi 
ieşi din starea rea! Tu poţi să te eliberezi de această durere, 
sărăcie, lipsă sau nevoie! Nu te mai comporta ca un bolnav, 
sau ca un oropsit. Mai degrabă, începe să te comporţi ca 
un om sănătos, prosper, puternic şi victorios în Isus Cristos! 
Aceasta este calea prin care îţi poţi depăşi limitele.

Cei din jurul tău te ştiu probabil ca o persoană care 
se plânge mereu, ori din cauza sărăciei ori din cauza bolii, 
dar acum tu ţi-ai schimbat şi limbajul şi comportamentul! De 

Ieşi din 
starea rea!

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, 1 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, toată gloria, onoarea şi măreţia 
să fie adusă Numelui Tău minunat. Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai făcut o comoară deosebită, pusă deoparte pentru 
Tine ca să-Ţi aducă glorie! Mă predau în totalitate Ţie şi 
declar că, prin puterea Duhului Tău, scopul Tău pentru 
viaţa mea este împlinit spre gloria şi slava Numelui Tău. 
Amin.

acum, tot ce se mai poate auzi de la tine este cine eşti tu 
în Cristos. Ai ieşit de sub influenţa diavolului şi ai depăşit 
limitările acestei vieţi! Glorie lui Dumnezeu.

Proverbe 8-9

1 Corinteni 15:35-58

Philippians 4:13; Mark 9:23

1 Samuel 20

Evanghelia după Luca 20:9-18
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Mereu sunt entuziasmat atunci când citesc acest 
verset din Scriptură! El descrie unicitatea şi 

valoarea fiecărui copil al lui Dumnezeu. Tu eşti mândria Tatălui 
tău, o creaţie minunată. Dumnezeu a pus atât de mult în 
tine, încât te-a făcut o comoară deosebită, de o inestimabilă 
valoare.

În Genesa 12:2 Dumnezeu îi spune lui Avram: „Voi 
face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face 
un nume mare şi vei fi o binecuvântare.” Tu eşti sămânţa 
lui Avraam acum, pentru că eşti în Cristos: „dacă sunteţi 
ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam” (Galateni 
3:29). Datorită faptului că eşti sămânţa lui Avraam, tu eşti 
binecuvântat şi, mai mult decât atât, eşti o binecuvântare! 
Tu porţi cu tine această abilitate de a răspândi binecuvântări 
oriunde mergi. 1 Petru 2:9 ne asigură încă o dată: „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.”

Fă-ţi timp astăzi să meditezi la identitatea ta în Cristos. 
Tu eşti opera Lui de artă, fiind modelat în chip desăvârşit. Eşti 
un produs finit al creaţiei lui Dumnezeu. Ai fost trimis pentru 
a manifesta gloria Lui şi pentru a-I cânta laude în auzul întregii 
lumi. Responsabilitatea ta este să dai tot ce ai mai bun din 
tine pentru Dumnezeu. El nu a mai avut şi nici nu va mai avea 
vreodată pe cineva exact ca tine. Eşti unic! De aceea, fii un 
succes pentru Dumnezeu! Atinge-ţi potenţialul maxim pentru 
El şi predă-te Lui în întregime.

Dă tot ce ai mai 
bun în tine

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de 
înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh 

de cunoştinţă şi de frică de Domnul (Isaia 11:2).

Vineri, 2 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, toată gloria, onoarea şi măreţia 
să fie adusă Numelui Tău minunat. Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai făcut o comoară deosebită, pusă deoparte pentru Tine 
ca să-Ţi aducă glorie! Mă predau în totalitate Ţie şi declar că, 
prin puterea Duhului Tău, scopul Tău pentru viaţa mea este 
împlinit spre gloria şi slava Numelui Tău. Amin.

Proverbe 10-11

1 Corinteni 16

1 Peter 2:9

1 Samuel 21

Evanghelia după Luca 20:19-26
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Dacă vei studia viaţa marilor profeţi ai lui Dumnezeu, 
vei descoperi că mulţi dintre ei au fost prigoniţi 

pentru poziţia lor fermă de a apăra Cuvântul lui Dumnezeu. 
Profetul Ieremia, de exemplu, a fost persecutat şi închis 
pentru că predica împotriva nelegiuirii oamenilor. Acest lucru 
l-a descurajat şi l-a slăbit întrucâtva, dar în cele din urmă a 
preluat controlul prin puterea Duhului lui Dumnezeu şi a 
continuat să proclame Cuvântul lui Dumnezeu fără nici o 
teamă: „Dacă zic: «Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi 
în Numele Lui» iată că în inima mea este ca un foc mistuitor 
închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot” (Ieremia 
20:9).

Primul din cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu 
enumerate în pasajul din Isaia 11:2 este Duhul Domului. 
Acest Duh este de suveranitate. Lucrarea Lui în tine este să-
ţi dea îndrăzneală în duhul tău. Te unge cu putere pentru 
lucrarea pe care o ai de înfăptuit şi te ajută să preiei controlul 
în situaţiile în care te afli. În momentul când El preia controlul 
vieţii tale, timiditatea dispare!

În Faptele Apostolilor, când primii creştini au început 
să fie persecutaţi, Biblia consemnează că ei şi-au ridicat glasul 
în unitate şi s-au rugat Domnului: „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” 
(Fapte 4:31). Iar atunci când au văzut cărturarii şi liderii 
religioşi din acea vreme îndrăzneala lui Petru, care era foarte 
timid înainte, s-au mirat şi au priceput că fusese cu Isus (Fapte 
4:13).

Preia controlul!

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de 
înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh 

de cunoştinţă şi de frică de Domnul (Isaia 11:2).

Sâmbătă, 3 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Proclamație

Eu umblu astăzi în suveranitate, pentru că Duhul 
Domnului mi-a învăluit inima şi a transferat curaj divin în 
duhul meu. Nimic din această lume nu mă poate intimida 
şi nici nu mă poate opri să îndeplinesc slujba împăcării care 
mi-a fost încredinţată. Voi manifesta astăzi gloria Împărăţiei 
lui Dumnezeu oriunde voi merge, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 12-13

2 Corinteni 1:1-2:4

2 Timotei 1:7; Faptele Apostolilor 1:8

1 Samule 22

Evanghelia după Luca 20:27-38

În momentul în care ai fost umplut cu Duhul Sfânt, 
ai fost înzestrat cu îndrăzneală şi cu suveranitate pentru a 
face lucruri supranaturale. Tu ai fost împuternicit să predici 
Evanghelia şi să îţi declari credinţa deschis şi fără frică. 
Aminteşte-ţi că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei 1:7). Aşadar, 
preia controlul şi domneşte asupra circumstanţelor.



12

Duminică, 4 Septembrie

PASTOR
CHRIS

T. L. Osborne a făcut odată un comentariu îndrăzneţ 
la o conferinţă în China, în timpul revoluţiei 

spirituale din acea naţiune. El era foarte interesat de 
milioanele de suflete de acolo care nu Îl cunoşteau pe Isus. La 
un moment dat, s-a oprit din predică şi le-a adresat tinerilor 
din mulţime următoarele cuvinte: „Tinerilor, fie ca Dumnezeu 
să facă China o ţară frumoasă pentru voi.” Afirmaţia aceasta 
m-a mişcat şi m-a pus pe gânduri. Mi-am dat seama că până 
când Dumnezeu nu îi face pe cei păcătoşi frumoşi în ochii tăi 
ca să poţi vedea adevărata lor valoare, nu vei fi capabil să îi 
atingi cu dragostea lui Cristos.

Se spune că Michelangelo a intrat odată într-un 
magazin, unde a văzut o piatră de la care nu îşi mai putea 
lua ochii. Proprietarul magazinului i-a spus: „Nimeni nu vrea 
piatra asta. Cum de eşti tu interesat de ea?” Celebrul sculptor 
renascentin i-a răspuns: „Pentru că văd un înger în această 
piatră.” El a văzut ceea ce ar fi putut dăltui din acea piatră. Până 
astăzi el a rămas unul dintre cei mai renumiţi artişti datorită 
faimoasei statui a lui David supranumită minunea de marmură 
a lumii. Mă rog ca Dumnezeu să îţi deschidă ochii să vezi 
valoarea şi frumuseţea din păcătoşii din jurul tău. Gândeşte-
te pentru un moment cum un om atât de crud ca Saul din 
Tars a devenit un minunat apostol al lui Cristos. Gândeşte-te 
la tot potenţialul care ar fi fost ruinat dacă Pavel nu s-ar fi 
întors la Domnul. Este foarte important să te uiţi dincolo de 
faptele celor nemântuiţi şi să te gândeşti ce ar putea deveni 
prin puterea Evangheliei. Descoperă frumuseţea şi măreţia 
din ei, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a 
transforma orice viaţă. 

Priveşte 
frumuseţea 

dintr-un păcătos
Pentru că Fiul Omului a venit să mântuiască ce era 

pierdut (Matei 18:11).
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un 
purtător al mesajului Evangheliei, singurul mesaj care 
îi poate mântui pe păcătoşi şi le poate da viaţă veşnică. 
Mă bucur să ştiu că mă consideri credincios şi vrednic să 
îmi încredinţezi această Evanghelie binecuvântată. Sunt 
împuternicit de Duhul Tău pentru a le vesti Evanghelia celor 
nemântuiţi din jurul meu, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 14-15

2 Corinteni 2:5-3:6

Romani 1:16

1 Samuel 23

Evanghlia după Luca 20:39-47

Acest fel de gândire te va motiva să-i predici Evanghelia 
oricărui păcătos. Adu-ţi aminte că tu eşti purtătorul 
adevărurilor eterne. Dumnezeu a investit atât de mult în tine 
şi te-a făcut partenerul Lui în câştigarea sufletelor. Tu eşti 
mesagerul Evangheliei, iar acest mesaj este singurul care le 
poate aduce mântuire păcătoşilor. Aşadar ridică-te astăzi şi 
binecuvântează lumea din jurul tău cu mesajul mântuirii prin 
Cristos. 
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Îmi amintesc povestea unui băieţaş care a fost 
întrebat într-o zi de către tatăl lui: „Ce vrei să te faci 

când vei fi mare?” „Aş vrea să devin cel mai bun fotbalist,” i-a 
răspuns băieţelul. A doua zi, pe la ora 5 dimineaţa, tatăl lui a 
intrat în camera băieţelului şi l-a trezit. Curios de ce este trezit 
la o oră atât de matinală, băieţelul nostru i-a spus tatălui că 
este doar 5 şi el mai trebuie să doarmă. Însă tatăl i-a răspuns: 
„Aseară ai spus că vrei să devii cel mai bun fotbalist. Dacă vrei 
ca această dorinţă să devină realitate, trebuie să te trezeşti 
devreme în fiecare zi, să alergi şi să te antrenezi. Dacă vei 
face acest lucru până la vârsta de 18 ani, vei deveni cel mai 
bun fotbalist!”

Fără prea mult entuziasm, băieţelul s-a trezit şi a 
alergat împreună cu tatăl lui. Dar acesta nu este sfârşitul 
povestirii. El a devenit în final cel mai bun fotbalist, iar când a 
fost întrebat cum a reuşit, a răspuns: „Îi datorez totul tatălui 
meu.” Ce putem învăţa din această povestire? Nu este destul 
să decizi că vei avea succes, trebuie şi să „te trezeşti şi să 
alergi!” Ai ales să fii cel mai bun, acum trebuie să acţionezi 
în consecinţă.

Poate te-ai hotărât să devii cel mai bun scriitor din 
lume. Nu lăsa acest lucru la voia întâmplării. Începe să scrii 
de pe acum! Exersează scrisul cu orice prilej şi foloseşte orice 
oportunitate pentru a-ţi îmbunătăţi vocabularul. Nu va trece 
foarte mult şi vei deveni cel mai bun scriitor din zona ta. Acest 
lucru este valabil în orice domeniu. Odată ce ai hotărât să 
devii cel mai bun, începe să te antrenezi. Uită-te la abilităţile 
tale şi ia decizia de a te antrena pentru a deveni cel mai bun!

Trezeşte-te şi 
aleargă!

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi 
aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, 

în aşa fel, ca să căpătaţi premiul (1 Corinteni 9:24).

Luni, 5 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi dai abilitatea 
de a deveni cel mai bun în tot ceea ce fac, pentru gloria Ta! 
Funcţionez astăzi la un nivel înalt de excelenţă, în Numele 
lui Isus. Amin.

De asemenea, evită distragerile de orice fel. Nu îţi 
poţi permite să te uiţi câteva ore pe zi la filme şi să aştepţi 
să devii cel mai bun într-un alt domeniu. Dimpotrivă, în loc 
să te uiţi la ştiri de dimineaţa până seara, decide să faci tu 
ştirile! Antrenează-te! Începe să citeşti materialele necesare 
şi investeşte în mintea ta! Fii un student care realizează 
diferenţa, fii un bancher de renume, sau un avocat deosebit! 
Foloseşte-ţi mintea pentru a-ţi îmbunătăţii abilităţile! Tot ce 
faci să faci ca pentru Domnul (Coloseni 3:23). „Trezeşte-te şi 
aleargă!”

Proverbe 16-17

2 Corinteni 3:7-4:18

Galateni 4:1-2; 2 Timotei 2:5

1 Samuel 24

Evanghelia după Luca 21:1-9
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Marți, 6 Septembrie

PASTOR
ANITA

În Iosua 1:9 Domnul îl îndeamnă pe Iosua: „Nu 
te teme şi nu te înspăimânta, pentru că Domnul 

Dumnezeu tău va fi cu tine oriunde vei merge.” Aceasta s-a 
întâmplat atunci când Iosua se pregătea să îi conducă pe 
israeliţi în ţara promisă. Dumnezeu ne spune de multe ori să 
nu te temem, să nu ne fie frică de nimic. El nu vrea ca tu să te 
îngrijorezi de nimic, orice ar fi.

Frica este opusul credinţei. Când ţi-e frică, tu te încrezi 
în abilitatea adversarului, crezi în capacitatea eşecului, a 
întunericului şi a răului de a te răni. De aceea Dumnezeu nu 
vrea să îţi fie frică de nimic. El spune în Ioan 16:33: „V-am 
spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” El nu a biruit 
lumea pentru El însuşi, ci pentru noi.

În Luca 10:19, tot El spune: „Iată că v-am dat putere 
să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea 
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” Aceasta 
înseamnă că nu există nimic care ar putea să te facă să-ţi 
fie frică. Consideră teama un duşman pe care trebuie să îl 
cucereşti, nu să îl accepţi în viaţa ta. Pentru a cuceri frica 
trebuie să ai credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoştinţa 
Cuvântului lui Dumnezeu alungă frica din inima ta şi îţi dă 
curaj şi credinţă în duhul tău. Ioan 8:32 spune: „Veţi cunoaşte 
Adevărul şi Adevărul vă va face liberi.”

Cunoaşterea Cuvântului este începutul victoriei tale 
asupra fricii. Şi pe măsură ce îţi bombardezi duhul, sufletul 
şi mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu şi acţionezi conform lui, 
frica este paralizată şi alungată din viaţa ta. 

Victorie 
asupra fricii

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

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

Inima mea este întărită prin Cuvântul lui Dumnezeu 
şi prin Duhul Sfânt. Frica nu are ce căuta în mine, pentru că 
Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică, ci de dragoste, de 
putere şi de chibzuinţă. Sunt mai mult decât biruitor prin 
puterea Duhului lui Dumnezeu care lucrează în mine. Slavă 
lui Dumnezeu.

Proverbe 18-19

2 Corinteni 5:1-6:2

2 Timotei 1:7; Deuteronom 31:6; Romani 8:37

1 Samuel 25

Evanghelia după Luca 21:10-19
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În versetul de mai sus Isus nu a spus: „Evanghelia va fi 
propovăduită în toată lumea”, ci a spus „Evanghelia 

aceasta a Împărăţiei.” El a folosit adjectivul demonstrativ 
„aceasta” pentru că S-a referit la o anumită Evanghelie, la o 
anumită Împărăţie – Împărăţia lui Dumnezeu. Isus nu a venit 
să predice o Evanghelie oarecare, ci „Evanghelia Împărăţiei.” 
Aceasta înseamnă că există o anumită Evanghelie pe care şi 
noi ca şi creştini trebuie să o predicăm.

Profeţii au avut de transmis un anumit mesaj, Ioan 
Botezătorul a venit să vestească evanghelia pocăinţei 
pentru evrei. Dar când a venit Isus, el a predicat un mesaj 
diferit: „După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea 
şi propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu” (Marcu 
1:14, traducerea Fidela). Aceasta ne învaţă că Evanghelia pe 
care trebuie să o îmbrăţişăm, pe care să o credem şi să o 
predicăm, să o acceptăm şi să trăim după ea este Evanghelia 
Împărăţiei. Dar ce este această Împărăţie a lui Dumnezeu?

Împărăţia lui Dumnezeu nu este un loc fizic, ci este 
tărâmul unde El Îşi exercită domnia şi Îşi exprimă gloria 
şi bunătatea. Nu este o împărăţie fizică, ci spirituală, de 
aceea Isus le spune oamenilor să nu se uite după ceva fizic, 
tangibil: „Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia 
lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: «Împărăţia lui 
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va 
zice: ‘Uite-o aici!’ sau: ’Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia 
lui Dumnezeu este înăuntrul vostru»”(Marcu 17:20-21).

Planul lui Dumnezeu este să instaureze Împărăţia Sa în 
inima omului. Evanghelia Împărăţiei este, aşadar, vestea că 

Evanghelia 
Împărăţiei

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul (Matei 24:14).

Miercuri, 7 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai încredinţat 
Evanghelia Împărăţiei şi că ai pus veşnicia în inima mea. 
Îţi mulţumesc că mă ajuţi să le vestesc acest mesaj şi celor 
din jurul meu, iar pe măsură ce fac acest lucru, ochii lor se 
deschid să vadă realităţile Împărăţiei şi viaţa minunată pe 
care ai pregătit-o pentru ei, în Numele lui Isus. Amin.

este posibil ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie stabilită în inima 
oamenilor. Acest lucru nu era posibil pe vremea lui Avraam, 
Moise, Ilie şi David. Dar acum, în Isus Cristos, oricine crede în 
Numele Lui poate primi viaţa, prezenţa, frumuseţea şi gloria 
lui Dumnezeu în inima lui. Astăzi este posibil ca Dumnezeu 
să locuiască în inima ta, să Îşi aibă reşedinţa în tine! Ce mare 
binecuvântare!

Domnul vrea ca toţi oamenii să ştie că pot avea 
Împărăţia lui Dumnezeu în inima lor. El a amintit acest lucru 
în Eclesiastul 3:11 unde spune că El a pus veşnicia în inima 
omului. Împărăţia este în inima ta şi tu funcţionezi în ea 
atunci când acţionezi conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Proverbe 20-21

2 Corinteni 6:3-7:1

Marcu 1:14-15; Matei 9:35

1 Samuel 26

Evanghelia după Luca 21:20-28



Primiţi răspunsuri reale la întrebările vieţii, urmărind 
„Pastor Chris Live,” o emisiune TV în direct, pusă la 
dispoziţia a milioane de persoane din întreaga lume 
prin satelit, pe LoveWorld Plus, LoveWorld SAT şi 
LoveWorld TV, precum şi pe Superscreen, o staţie de 
televiziune locală din Nigeria. Emisiunea, care rulează 
în fiecare duminică la ora 16:00 GMT, conţine sesiuni 
entuziasmante de întrebări şi răspunsuri, talk-show-
uri fascinante şi momente revigorante de cântări – 
toate acestea într-un pachet abundent.
 
În emisiunea Pastor Chris Live, omul lui Dumnezeu 
îşi rezervă mult timp pentru a răspunde, folosind 
Cuvântul lui Dumnezeu, diverselor întrebări trimise 
de către telespectatori din întreaga lume. Nu rata 
această extraordinară sesiune cu Duhul lui Dumnezeu 
care te va învălui într-o atmosferă de credinţă şi de 
miracole.

Puteţi urmări Pastor Chris Live online, accesând 
următoarele site-uri de internet:

- pastorchrisonline.org/livetv/loveworldplus

- pastorchrisonline.org/livetv/loveworldsat

- pastorchrisonline.org/livetv/loveworldtv    

 Urmăriţi-l live pe pastorul Chris în 
fiecare duminică
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Harul este manifestarea în exterior a unei influenţe 
divine interioare. Când această influenţă divină 

acţionează în duhul tău eşti avantajat, acceptat, ţi se acordă 
favoare, ai bucurie, libertate, plăcere şi primeşti diferite 
daruri. Aceste calităţi, care nu sunt altceva decât abilităţi ale 
harului lui Dumnezeu, devin frumuseţea ta, ceea ce îi atrage 
pe oameni la tine.

Versetul de mai sus reprezintă o rugăciune puternică: 
„Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu 
şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.“ 
Dumnezeu nu Se referă aici la toată lumea, ci doar la cei 
care sunt născuţi din nou. Isus a spus în Ioan 3:3 „Adevărat, 
adevărat vă spun că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Cu alte cuvinte, dacă un om 
nu este născut din nou, el nu poate avea parte de harul lui 
Dumnezeu.

Harul lui Dumnezeu descoperă frumuseţea lui 
Dumnezeu din viaţa ta. Această frumuseţe divină şi gloria cu 
care este îmbrăcat Isus este descrisă în Ioan 1:14: „Şi Cuvântul 
S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului 
născut din Tatăl.” Observaţi că gloria Fiului lui Dumnezeu 
abundă în har şi în adevăr (realitate). Dar slavă Domnului şi 
pentru versetul 16 din acelaşi capitol care spune: „Şi noi toţi 
am primit din plinătatea Lui şi har după har.“

Tu poţi să ai parte de acelaşi har şi de acelaşi adevăr, 
pentru că ai primit din plinătatea lui Dumnezeu. Viaţa ta este 
expresia harului divin. În tine operează această influenţă 

Harul – 
manifestarea 

influenţei divine
Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi 

împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin 
(2 Corinteni 13:14).

Joi, 8 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Isuse scump, pentru harul care mi-a 
adus acceptare, favoare irezistibilă, bucurie, libertate, 
plăcere şi o mulţime de daruri! Păşesc înainte cu încredere, 
pe deplin conştient de lucrarea interioară şi de manifestarea 
exterioară a harului din viaţa mea! Voi avea biruinţă astăzi 
şi tot restul vieţii, indiferent ce am de făcut, în Numele lui 
Isus. Amin.

Proverbe 22-23

2 Corinteni 7:2-16

2 Petru 3:18

divină care face ca tot ceea ce faci să fie încununat cu succes. 
Este o împuternicire divină care duce la progres, promovare 
şi creştere! Sărbătoreşte astăzi acest har din viaţa ta!

1 Samuel 27

Evanghelia după Luca 21:29-38
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Apostolul Pavel ne spune în epistola către Galateni că 
încă de la întemeierea lumii, scopul lui Dumnezeu 

a fost să primim Duhul Sfânt: „Cristos ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este 
scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn», pentru ca 
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, 
în Cristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul 
făgăduit” (Galateni 3:13-14). Mai mult decât atât, 1 Corinteni 
6:19 spune că noi suntem templul Duhului Sfânt, ceea ce 
înseamnă că ai fost creat pentru ca El să locuiască în tine. Tu 
eşti templul viu al lui Dumnezeu.

De multe ori în Vechiul Testament, Duhul a venit peste 
diferiţi oameni ai lui Dumnezeu, cum ar fi David, Samson, 
Samuel şi alţi profeţi. Duhul se cobora peste ei de fiecare dată 
când Dumnezeu voia să înfăptuiască ceva. Isus, însă, a făcut 
posibil ca Duhul să locuiască în noi, nu doar să coboare peste 
noi, împlinind astfel scopul lui Dumnezeu de a fi una cu noi 
în duh.

Scopul Lui de a fi una cu tine nu se limitează doar la 
duhul tău, ci are impact şi asupra trupului tău. Trupul tău are 
la fel de multă importanţă pentru El. El nu vrea ca trupul tău 
să fie răpus de vreo boală, suferinţă sau infirmitate. El te vrea 
deplin sănătos, prosper şi plin de viaţă. Acesta este motivul 
pentru care te-a umplut cu Duhul Sfânt, pentru a aduce în 
viaţa ta prezenţa şi puterea Lui ca să poţi trăi o viaţă excelentă 
pentru gloria Lui. Duhul Sfânt îţi vitalizează trupul şi opreşte 
orice boală sau suferinţă să se apropie de tine (Romani 8:11), 
astfel încât tu să Îi poţi sluji Domnului cu o bucurie fără 
margini. 

Un singur 
duh cu El

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El 
(1 Corinteni 6:17).

Vineri, 9 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Dragă Duhule Sfânt, sunt pe deplin conştient de 
prezenţa Ta în mine şi de gloria, puterea şi binecuvântarea 
pe care le-ai adus în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru această 
viaţă glorioasă de belşug, victorie şi sănătate. Primesc 
dragostea Ta minunată, harul şi mila pe care mi le-ai dăruit 
din abundenţă, în Numele lui Isus. Amin.

Responsabilitatea ta însă, este să îi răspunzi pozitiv. 
Acceptă această viaţă din belşug, de victorie şi de sănătate 
pe care a pregătit-o pentru tine. Conştientizează şi acceptă 
dragostea Lui extraordinară, harul şi mila pe care ţi le-a dăruit 
din abundenţă. El te iubeşte mai mult decât orice!

Proverbe 24-26

2 Corinteni 8-9

Romani 8:11; Efeseni 4:1-4

1 Samuel 28

Evanghelia după Luca 22:1-13
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Cu mulţi ani înainte, am participat la un serviciu 
religios unde se sărbătorea Cina Domnului şi în 

timp ce se împărţea pâinea, unii oameni refuzau să ia din ea 
datorită unor interpretări greşite a versetului citat mai sus. 
Ei spuneau că nu vor să se facă vinovaţi de trupul şi sângele 
Domnului pentru că se considerau nevrednici să ia parte la 
Cina Domnului.

Sintagma „în chip nevrednic” folosit în versetul citat 
mai sus nu are aceeaşi semnificaţie cu „nevrednic.” Ea se 
referă la modul în care tratezi Cina Domnului, poate să fie 
un mod nerespectuos, fără reverenţă, se referă la modul 
de comportament, sau la o desconsiderare prin rămânere 
în păcat. Biblia ne învaţă aici să luăm Cina Domnului cu 
reverenţă, nu să ne abţinem de la ea (1 Corinteni 11:28). Ea 
reprezintă un act de credinţă în Trupul Domnului Isus şi în ce 
a făcut El pentru noi. Cineva ar putea atunci întreba: „Ce se 
întâmplă dacă am făcut ceva greşit în ziua precedentă? Pot să 
iau Cina Domnului?” Da! De fapt, în astfel de momente ai şi 
mai mare nevoie de Cina Domnului.

Adu-ţi aminte că trupul Lui a fost zdrobit pentru tine, 
sângele Lui a curs pentru ca tu să fii neprihănit. Luând Cina 
Domnului, tu accepţi, prin credinţă, puterea de curăţire a 
sângelui Lui care a curs pentru a te face mai alb ca zăpada. Nu 
lăsa ca diavolul să te înşele cu privire la moştenirea ta. Dacă 
ai greşit, recunoaşte acest lucru şi acceptă iertarea Domnului. 
În momentul când accepţi iertarea Lui gândeşte-te că ai fost 
curăţit de toată fărădelegea şi adu-ţi aminte că eşti una cu El.

În Coloseni 1:12, Biblia spune: „Mulţumindu-I Tatălui, 
care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor 

El te-a învrednicit!

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea 
paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de 

trupul şi sângele Domnului (1 Corinteni 11:27).

Sâmbătă, 10 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Neprihănitule Tată, sunt atât de recunoscător pentru 
dragostea şi mila Ta faţă de mine. Îţi mulţumesc că m-ai făcut 
o făptură nouă, învrednicindu-mă să iau parte la moştenirea 
Ta glorioasă. Sunt veşnic recunoscător pentru sângele lui 
Isus care a fost vărsat să mă spele de orice păcat şi pentru 
trupul Lui, care a fost frânt pentru ca eu să am viaţă, bucurie 
şi pace. Amin.

în lumină.” Aşadar, atunci când participi la Cina Domnului, 
îndrăzneşte să rosteşti orice binecuvântare peste viaţa ta. 
Mulţumeşte-I Tatălui pentru că te-a învrednicit să ai parte 
de moştenirea copiilor Lui în Împărăţia luminii. Cristos te-a 
calificat să iei parte la Cina Lui oricând. Ai fost învrednicit prin 
har, nu a fost ceva ce ai cerut, sau ai meritat.

Proverbe 27-28

2 Corinteni 10

1 Corinteni 11:29

1 Samuel 29

Evanghelia după Luca 22:14-23



28

Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos este o 
Evanghelie a luminii. Nu este de mirare că Domnul 

Isus le-a spus celor care-L urmează că nu vor umbla în 
întuneric, ci vor avea lumina vieţii. Să Îl urmezi pe El înseamnă 
să crezi în Evanghelia Sa şi să acţionezi în consecinţă. Atunci 
când crezi şi împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu, întunericul 
este înlăturat din viaţa ta şi nu mai trăieşti în confuzie. David 
a declarat: „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, le dă 
pricepere celor fără răutate” (Psalmul 119:130).

În 1 Ioan 2:8, Biblia spune: „…vă scriu o poruncă nouă 
care este adevărată în el şi în voi, pentru că întunericul a trecut 
şi lumina adevărată deja străluceşte” (traducerea Fidela).

Ioan se referă la Evanghelie ca fiind „lumina adevărată.” 
El spune că lumina adevărată a venit acum şi această lumină 
străluceşte, risipind întunericul. Astfel, tot ce trebuie să facă 
cel care întâmpină confuzie, eşec şi nesiguranţă în legătură 
cu ziua de mâine, este să-l urmeze pe Isus, Lumina, iar 
întunericul va dispărea din viaţa lui. El este lumina care îţi 
arată cum şi ce să faci cu privire la orice situaţie.

Indiferent cât de întunecate au fost lucrurile în familia 
ta, la locul de muncă, în finanţele tale, sau în ceea ce priveşte 
sănătatea ta, întunericul s-a sfârşit! Aţinteşte-ţi privirea la 
Isus, Lumina vieţii; El este soluţia pentru fiecare problemă. 
El este lumina în care nu există nici o umbră de întuneric. Pe 
măsură ce-L urmezi, prin Cuvânt, El îţi va lumina viaţa şi calea 
cu slava Lui.

Acum că eşti o făptură nouă în Cristos Isus, lumina 
slavei Evangheliei străluceşte în inima ta (2 Corinteni 

Gata cu 
întunericul!

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 

lumina vieţii” (Ioan 8:12).

Duminică, 11 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Proclamație

Declar că tot ce sunt şi am eu este inundat de Lumina 
lui Dumnezeu. Refuz să mă îngrijorez acum sau în viitor, 
pentru că lumina Evangheliei străluceşte în inima mea, şi 
nu există nici un fel de întuneric în viaţa mea. Pot să văd 
că drumul meu este plin de lumină şi viitorul meu este 
asigurat. Aleluia!

4:6). Această lumină străluceşte în viitorul tău, prin Duhul 
adevărului, astfel încât nu vei mai avea niciodată dubii în 
nici un domeniu al vieţii: „Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu 
va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare” (Ioan 16:13).

Proverbe 29-31

2 Corinteni 11:1-15

2 Corinteni 4:4; 2 Timotei 1:10

1 Samuel 30

Evanghelia după Luca 22:24-34
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După cum se vede în versetul din deschidere, un 
centurion roman, al cărui rob era pe moarte, i-a 

implorat pe liderii iudeilor să mijlocească pentru el la Isus şi 
să Îl roage să îi vindece robul. Când a auzit însă că Isus Se 
îndreaptă spre locuinţa lui, centurionul I-a trimis următorul 
mesaj: „Nu trebuie să vii aici, Doamne! Ci spune un cuvânt şi 
robul meu va fi vindecat.” Drept răspuns la credinţa sutaşului, 
Domnul a rostit cuvântul de vindecare, iar robul acestuia a 
fost vindecat pe loc. 

Cu altă ocazie, a venit o femeie la Isus şi I-a adresat 
rugămintea fierbinte de a-i vindeca fata, care era chinuită 
de un duh rău (Marcu 7:25). Domnul i-a spus: „Pentru vorba 
aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiica ta” (Marcu 7:29). El a 
folosit verbul la trecut, ceea ce sugerează o acţiune încheiată: 
„a ieşit dracul din fiica ta!” Aceasta era tot ce trebuia să audă 
femeia, iar ea a ştiut că fiica ei fusese vindecată. Atât femeia, 
cât şi sutaşul roman, nu s-au îndoit, nici nu au argumentat cu 
privire la ceea ce li se spusese; ci, mai degrabă, ei şi-au pus 
credinţa în funcţiune, acţionând pe baza cuvintelor Domnului. 

Aceasta ar trebui să fie atitudinea ta faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuie pentru 
veşnicie în ceruri (Psalm 119:89), prin urmare nu poate da 
greş. Este tot ce ai nevoie pentru a experimenta biruinţă şi 
promovare în viaţă. Responsabilitatea ta este de a-l crede 
şi de a acţiona în concordanţă cu el. De exemplu, Cuvântul 

Un cuvânt de la 
Domnul este tot ce 

ai nevoie!
Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când 

sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: 
„Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt 

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

vorbă, şi robul meu va fi tămăduit” (Luca 7:6-7).

Luni, 12 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru impactul Cuvântului 
Tău asupra fiinţei mele: în duh, în suflet şi în trup. Declar 
că, pentru veci de veci, Cuvântul Tău este deja stabilit în 
viaţa mea, călăuzindu-mă pe cărarea voii Tale divine şi 
desăvârşite pentru viaţa mea. Eu umblu în tărie, sănătate 
şi biruinţă astăzi, deoarece trăiesc prin Cuvântul Tău, în 
Numele Domnului Isus. Amin.

Eclesiastul 1-2

2 Corinteni 11:16-33

Isaia 55:10-11; Proverbe 4:20-22

1 Samuel 31

Evanghelia după Luca 22:35-43

lui Dumnezeu spune că Dumnezeu te-a făcut neprihănit (2 
Corinteni 5:21); crede acest cuvânt şi proclamă neprihănirea 
ta. Nu are importanţă dacă uneori îţi trec prin minte gânduri 
de condamnare, tu rămâi neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos Isus. Acest adevăr, după cum spuneam, este deja 
stabilit pentru veci în ceruri, iar pe măsură ce tu îl declari, el 
devine un lucru stabilit şi în viaţa ta. 
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Ascultarea de Duhul Sfânt este foarte importantă 
în viaţa fiecărui copil al lui Dumnezeu. Unii au 

ajuns astăzi în locuri de muncă greşite, relaţii greşite şi au 
luat decizii teribile, deoarece au ignorat sfatul Duhului Sfânt. 
Dumnezeu Tatăl este în ceruri şi tot acolo este şi Domnul Isus. 
Dar Duhul Sfânt este aici cu noi, ca administrator al harului 
lui Isus Cristos şi al dragostei lui Dumnezeu în viaţa noastră. 
El este Cel care face prezenţa Domnului Isus reală pentru noi. 
El transmite gândurile Tatălui în inima tuturor celor care L-au 
primit.

Nu e de mirare că Isus, înainte de înălţarea Sa a spus: 
„Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care 
să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). Cei care ignoră Duhul 
Sfânt nu pot experimenta cu adevărat dragostea lui Dumnezeu. 
Viaţa fără Duhul Sfânt nu doar că nu are entuziasm, ci este 
foarte dură. Cineva a spus odată: „viaţa creştină este foarte 
dificilă, treci prin prea multe probleme.” Ei bine, acesta este 
viaţa unuia care ignoră prezenţa Duhului Sfânt. Sunt creştin 
de o lungă perioadă de timp, iar pentru mine, viaţa aceasta a 
fost o călătorie din slavă în slavă! Experienţa vieţii mele a fost 
de progres consecvent şi de victorie neîntreruptă. Ai parte de 
o viaţă minunată şi glorioasă, dacă înveţi să umbli cu Duhul 
Sfânt. Creştinii care duc o viaţă foarte grea L-au ignorant pe 
Duhul Sfânt.

Când eşti familiarizat cu Duhul Sfânt nu vei considera 
provocările cu care te confrunţi drept obstacole în calea 
credinţei tale, ci la fel ca Iosua şi Caleb, le vei privi ca pe o 
hrană uşor de digerat (Numeri 14:9). Iacov 1:2 ne spune să 
privim ca o mare bucurie, atunci când trecem prin diferite 

Nu ignora 
Duhul Sfânt

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, 
care să rămână cu voi în veac (Ioan 14:16).

Marți, 13 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc Duhule Sfânt pentru prezenţa Ta, pentru 
puterea Ta şi pentru lucrarea Ta în viaţa mea! Te recunosc 
drept Cel care acţionează în mine, drept Cel care mă face să 
progresez şi să excelez pe calea credinţei, călăuzindu-mă din 
slavă în slavă şi din har în har! Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
făcut un succes şi pentru că ai adus frumuseţe în viaţa mea, 
în Numele lui Isus. Amin.

încercări. De ce? Pentru că există Cineva care trăieşte în 
tine şi care te ajută să câştigi, ridicându-te deasupra tuturor 
încercărilor vieţii: „Voi sunteţi din Dumnezeu, copilaşilor, şi 
i-aţi biruit, pentru că Cel care este în voi, este mai mare decât 
cel care este în lume” (1 Ioan 4:4). Duhul Sfânt a fost trimis 
pentru a te ajuta să trăieşti o viaţă de biruinţă şi pentru a 
te sprijini în momente de slăbiciuni şi limitări (Romani 8:26). 
Nu-L ignora niciodată.

Recunoaşte slujirea personală a Duhului Sfânt în viaţa 
ta şi învaţă să umbli cu El. Chiar dacă nu-L poţi vedea cu ochii 
fizici, El este în tine şi cu tine în fiecare zi. Învaţă să-I asculţi 
glasul şi îndrumările, deoarece El este interesat chiar şi de 
cele mai mici detalii din viaţa ta. El este mult mai pasionat de 
succesul tău decât ai putea fi tu vreodată. Iar pe măsură ce I 
te supui, El te va desăvârşi şi te va conduce din slavă în slavă.

Eclesiastul 3-5

2 Corinteni 12

Evanghelia după Ioan 16:13

2 Samuel 1

Evanghelia după Luca 22:44-53
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Isus a fost făcut păcat pentru noi pentru ca noi să 
fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El. Acum, 

am fost declaraţi neprihăniţi prin Cristos. Aşa că atunci când 
Dumnezeu Se uită la noi, tot ce vede El este neprihănirea 
Lui; El nu vede nici un păcat. Ce veste extraordinară! Nu este 
de mirare că Biblia spune: „Acum dar nu este nici o osândire 
pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu mai trăiesc după 
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”

Acesta este motivul pentru care, fiind copilul 
lui Dumnezeu, este greşit să te tăvăleşti în putregaiul 
condamnării, pentru că toate păcatele tale au fost purtate de 
Isus. Aşadar, nu te chinui să fii neprihănit şi nu încerca să-L 
mulţumeşti pe Dumnezeu prin faptele tale bune. Biblia spune 
că pentru Dumnezeu „toate faptele noastre bune sunt ca o 
haină mânjită” (Isaia 64:6). El nu este impresionat de ideile 
sau de definiţiile omului despre neprihănire. Ceea ce vrea 
El este ca noi să ne supunem neprihănirii Lui: „întrucât n-au 
cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-
şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel 
neprihănirii pe care o dă Dumnezeu” (Romani 10:3).

Versetul de mai sus nu a spus deloc că ar trebui să 
câştigăm neprihănirea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, că 
trebuie să ne supunem şi să ne dedicăm ei. Aceasta este ceea 
ce cere Dumnezeu de la noi; să ne supunem neprihănirii Lui. 
A te supune neprihănirii lui Dumnezeu înseamnă să crezi şi să 
accepţi că ceea ce a făcut Cristos pe cruce pentru tine a fost 
de ajuns. El a fost jertfa perfectă, iar tu nu poţi îmbunătăţi ce 
este deja perfect. Prin urmare, nu trebuie să încerci să fii mai 
neprihănit decât te-a declarat Dumnezeu.

Supune-te 
neprihănirii lui 

Dumnezeu
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).

Miercuri, 14 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, ce bucurie îmi inundă sufletul să 
ştiu că eu sunt simbolul neprihănirii Tale! Ce plăcere să ştiu 
că eu sunt la fel de neprihănit ca Isus, pentru că neprihănirea 
mea este propria Ta neprihănire. Mă dedic înţelepciunii şi 
neprihănirii Tale astăzi, ştiind că am fost sfinţit, în duh, în 
suflet şi în trup, ca să mă închin şi să aduc glorie Numelui Tău. 
Amin.

Eclesiastul 6-8

2 Corinteni 13

Filipeni 3:9; Romani 4:3-6

2 Samuel 2

Evanghelia după Luca 22:54-62

Acceptă că eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos 
Isus. Când vei face acest lucru, vei trăi zi de zi, fără nici un 
sentiment de condamnare, nu pentru că nu faci greşeli 
uneori, ci pentru că ştii că neprihănirea ta este neprihănirea 
lui Cristos. Dacă vei face ceva greşit, tot ce aşteaptă Domnul 
de la tine este să-ţi mărturiseşti greşeala şi să-I ceri iertare: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca 
să ne ierte păcatele, şi să ne curăţească de orice nelegiuire” 
(1 Ioan 1:9).



În fiecare an, în luna noiembrie, mii de delegaţi: 
pastori, lucrători, lideri pastorali şi invitaţi se întâlnesc 
în Lagos, Nigeria, pentru Conferinţa Internaţională 
a Pastorilor şi a Partenerilor (IPPC) a organizaţiei 
Believers’ LoveWorld. Întâlnirea reprezintă un 
eveniment foarte important, care le oferă lucrătorilor, 
liderilor bisericilor şi partenerilor de lucrare din 
întreaga lume ocazia de a primi discernământ divin şi 
de a fi echipaţi deplin în lucrurile Duhului. 

Cu doar câteva săptămâni înainte de IPPC 2011, iată 
câteva atracţii majore pe care să le urmăriţi acolo: 

Expoziţia IPPC 2011

Expoziţia prezintă influenţa şi impactul parteneriatului 
lucrării şi a organizaţiilor afiliate din întreaga lume. 
Delegaţii se pot bucura de avantajele diverselor 
pachete aflate la expoziţie pentru a-şi îmbogăţi 
cunoştinţele cu privire la dezvoltarea bisericii şi 
pentru câştigarea de suflete.

Premiile LoveWorld

Acest lucru a devenit un eveniment foarte semnificativ 
al conferinţei IPPC. Premiile LoveWorld ale anului 
curent sunt aşteptate cu nerăbdare, întrucât promit 
să fie o încununare a entuziasmului, extravaganţei şi 
celebrării. Partenerilor merituoşi Christ Embassy, al 
căror angajament excepţional faţă de Domnul a ajutat 
la înaintarea Evangheliei, li se va acorda prestigiosul 
premiu LoveWorld.

 Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi a 
Partenerilor (IPPC 2011)



NOTE
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Domnul Dumnezeul nostru este refugiul şi turnul 
nostru puternic. El este puterea celor săraci şi 

sprijinul celor nevoiaşi. Numai El poate oferi tot ajutorul, toată 
mângâierea şi protecţia de care ai nevoie. Nu e de mirare că în 
pasajul din Proverbe 3:5, Biblia spune: „Încrede-te în Domnul 
cu toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.” Psalmul 
20:7 spune: „Unii se bizuiesc pe carele lor, şi alţii pe caii lor; 
dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.”

Dumnezeul nostru este refugiul nostru în vreme de 
necaz. El ne protejează de influenţele negative din lumea de 
astăzi. Dacă te-ai născut din nou, nu trebuie să îţi faci griji 
pentru recesiunea economică, pentru inflaţie sau pentru 
orice altă formă de tulburare economică sau politică, pentru 
că Împărăţia căreia tu îi aparţii funcţionează pe principii 
cereşti. E ca şi cu ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. 
Dumnezeu l-a instruit să construiască o arcă pentru ca el şi 
familia lui să fie protejaţi împotriva judecăţii care trebuia să 
vină pe pământ în acel moment. Biblia spune: „Prin credinţă 
Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care 
încă nu se vedeau şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot 
ca să-şi scape casa...” (Evrei 11:7).

Toată lumea din zilele lui Noe, inclusiv animalele s-au 
înecat atunci când Dumnezeu a distrus pământul prin potop. 
Cu toate acestea, Arca lui Noe plutea în condiţii de siguranţă 
pe aceleaşi ape care i-au înghiţit pe cei nelegiuiţi. Trebuie 
să conştientizezi că dificultăţile, răul şi condiţiile economice 
dure din lume nu sunt împotriva ta, tu nu poţi fi niciodată 
defavorizat în calitate de copil al lui Dumnezeu. În mijlocul 

Refugiul tău în 
vremuri de necaz

Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc 
de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost 
împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii; căci 
suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid 

(Isaia 25:4).

Joi, 15 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Proclamaţie

Păşesc biruitor cu Domnul pe tărâmurile gloriei, unde 
prosper şi toate nevoile mele sunt îndeplinite. Sunt plin de 
bucurie astăzi şi în toate zilele vieţii mele, deoarece Domnul 
Dumnezeul meu este tăria mea, adăpostul şi turnul meu. El 
mă protejează de răul şi influenţele stricate din lumea de 
astăzi. Amin.

Eclesiastul 9-12

Galateni 1

Psalmul 91:7; Iov 22:29

2 Samuel 3-4

Evanghelia după Luca 22:63-71

recesiunii şi al declinului economic, Dumnezeu a pregătit 
totul pentru abundenţa ta. El a planificat deja să fii un succes 
în această viaţă.

La fel cum arca a fost un loc de siguranţă pentru Noe 
şi pentru familia lui, tot aşa Domnul Isus este refugiul tău 
împotriva problemelor: „Numele Domnului este un turn tare; 
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost” (Proverbe 18:10). 
Cei din arca lui Noe au fost protejaţi o sută cincizeci de zile, 
dar tu când vii la Cristos Isus şi Îl faci Domnul vieţii tale, El te va 
proteja şi te va susţine pentru eternitate. Prin urmare, refuză 
să te agiţi sau să te temi, căci Domnul te va ridica dincolo de 
orice situaţie negativă.
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De multe ori sunt entuziasmat de puterea şi de 
eficacitatea Evangheliei Domnului nostru Isus 

Cristos, care descătuşează oamenii din robie în glorioasa 
libertate a fiilor lui Dumnezeu. Orice om care îmbrăţişează 
Evanghelia este adus într-o viaţă de libertate absolută, o 
viaţă de supranatural – departe de religie. Astfel, în calitate 
de creştin, trebuie să fii atent şi să nu te laşi intimidat de 
anumite persoane religioase care, fiind deja în robie, încearcă 
să îi încătuşeze şi pe cei liberi. Prin „oameni religioşi” mă refer 
la oamenii care pretind că încă Îl caută pe Dumnezeu, când, 
de fapt, El este deja acolo.

Persoanele cu astfel de atitudine au existat în zilele lui 
Pavel şi sunt printre noi şi astăzi. Scopul lor este de a-i trage 
şi pe alţii în robia în care sunt ei. Apostolul Pavel, referindu-
se la ei în Galateni 2:4, a spus: „din pricina fraţilor mincinoşi, 
furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia 
pe care o avem în Cristos Isus, cu gând să ne aducă la robie.” 
Nu trebuie să ne mire faptul că ei încă mai încearcă să facă 
acest lucru. Un om care nu este liber, nu poate vedea nici 
un motiv pentru libertatea altei persoane. Cu fiecare ocazie, 
el va încerca să-i priveze pe alţii de libertate. Chiar şi atunci 
când aceşti oameni predică Evanghelia, o fac într-un mod care 
condamnă şi subjugă, ducându-i pe ascultători în robie.

Mulţi oameni religioşi au căzut în această capcană 
involuntar, pur şi simplu pentru că nu cred în libertate, 
măcar că o doresc. Aşa că şi atunci când le este oferită, ei 
nu se pot bucura de libertate, deoarece sunt prea obişnuiţi 
cu formalismul. Este dificil pentru ei să Îi slujească lui 
Dumnezeu cu entuziasm şi să stea în prezenţa Lui lăudându-L 

Cuvântul te 
eliberează

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu 
faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea 

pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste 
(Galateni 5:13).

Vineri, 16 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Proclamaţie

Mă bucur Doamne, pentru că am libertatea de a Te 
sluji şi de a Te slăvi cu viaţa mea! Cu toată inima mea fac 
numai acele lucruri care sunt plăcute în ochii Tăi. Îmi dedic 
viaţa pentru slava Ta. Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus în 
glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu; acum sunt liber să 
cânt, să strig şi să dansez pentru Tine, lăudându-Te din toată 
inima! Aleluia.

Cântarea Cântărilor 1-2

Galateni 2

Galateni 5:1; 2 Corinteni 3:17; Psalmul 119:45

2 Samuel 5-6

Evanghelia după Luca 23:1-12

cu exuberanţă. Ei şi-ar vărsa mai degrabă inimile în pocăinţă, 
decât să I se închine Domnului cu pasiune, pentru că ei cred 
că Dumnezeu este mereu supărat pe ei. Aceasta este robie.

Galateni 5:1 ne arată că Isus Cristos ne-a făcut liberi 
ca să trăim viaţa glorioasă şi plină de entuziasm a Duhului, 
prin urmare, nu te mai lăsa prins în nici un jug de religiozitate 
sau de păcat. Ioan 8:32 spune: „Veţi cunoaşte adevărul, 
şi adevărul vă va face slobozi.” Adevărul este Cuvântul lui 
Dumnezeu; cunoştinţa Cuvântului te va ţine în victorie 
continuă, curăţându-ţi inima şi purificându-ţi conştiinţa ca să 
Îi slujeşti lui Dumnezeu. Acesta va demonta fiecare strategie 
a inamicului de a te înrobi şi te va edifica până vei deveni tare 
în credinţă: „ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, 
purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor 
şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efeseni 4:14).
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Unii oameni cred că momentul pentru a vorbi 
în alte limbi este numai atunci când atingi un 

anumit „nivel spiritual” sau un anumit extaz. Ei cred că 
dacă te rogi pentru o lungă perioadă de timp cu înţelegerea 
şi cu vocabularul tău, vei ajunge în cele din urmă la acel 
moment spiritual de extaz, în care Duhul Sfânt te face să îţi 
pierzi raţiunea şi apoi începi să vorbeşti în alte limbi. Dar nu 
funcţionează în felul acesta.

Biblia spune în 1 Corinteni 14:14-15: „Fiindcă, dacă 
mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea 
este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, 
şi mă voi ruga şi cu mintea, voi cânta cu duhul, dar voi cânta 
şi cu mintea.”

Observă cu atenţie cuvintele apostolului Pavel: „Căci, 
dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea 
mea este fără rod.” Cu alte cuvinte, eu nu înţeleg ce spun, 
deoarece cuvintele nu provin din mintea mea, ci direct din 
duhul meu. Atunci, ce este de făcut? „Mă voi ruga cu duhul, 
şi mă voi ruga şi cu mintea, voi cânta cu duhul, dar voi cânta 
şi cu mintea.”

Pavel ne spune aici că putem decide când să ne 
rugăm, fie cu duhul nostru sau cu mintea noastră. Astfel, 
noi nu trebuie să aşteptăm un „nivel spiritual” sau ca Duhul 
Sfânt să preia controlul buzelor noastre înainte de a începe 
rugăciunea în duhul. Partea Duhului este de a-ţi oferi noi 
cuvinte sau abilitatea de a vorbi în alte limbi (Fapte 2:4), ceea 
ce El a făcut deja. Fără aceasta abilitate, am fi forţat rostirea 
acelor cuvinte sau le-am fi inventat, dar ele pur şi simplu 
tâşnesc din inima noastră ca nişte râuri de apă vie (Ioan 7:38).

Poţi vorbi în alte 
limbi oricând

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai 
mult decât voi toţi (1 Corinteni 14:18).

Sâmbătă, 17 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa lăuntrică 
a Duhului Tău în viaţa mea. El este Cel care îmi dă abilitatea 
de a vorbi în alte limbi, acel limbaj ceresc care ne-a fost 
dat pentru a comunica direct cu Tine. Mă bucur de această 
capacitate unică astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

Biblia spune în Fapte 2:4 că apostolii s-au umplut cu 
toţii de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le-a dat Duhul să vorbească. Ei nu s-au chinuit să 
rostească aceste cuvinte, ci au vorbit după cum le-a dat Duhul 
Sfânt să vorbească. Nu a trebuit decât să îşi deschidă gura şi 
să vorbească. Tu poţi vorbi în limbi oricând; Chiar şi acum! Nu 
trebuie să încerci să forţezi rostirea cuvintelor. Duhul Sfânt îţi 
inspiră acele cuvinte cereşti în duhul tău, pe care tu trebuie 
să le rosteşti cu voce tare. Deci, depinde de tine să îţi deschizi 
gura prin credinţă şi să vorbeşti în alte limbi, ORICÂND!

Cântarea Cântărilor 3-5

Galateni 3:1-14

Ioel 2:28; Iuda 1:20

2 Samuel 7-8

Evanghelia după Luca 23:13-25
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Pentru unii oameni, viaţa este plină de „suişuri şi 
coborâşuri” şi aceasta pentru că ei ignoră ceea ce 

spune Scriptura. Când ai o revelaţie clară a identităţii tale de 
făptură nouă în Cristos, realizezi că te-ai născut un campion. 
Poţi trăi în fiecare zi din viaţa ta victorios asupra oricărei 
situaţii. Viaţa de biruinţă neîntreruptă este a ta. Moartea lui 
Isus pe cruce şi învierea Lui triumfătoare ne-a făcut una cu El 
şi ne-a propulsat în viaţa veşnică. Este o viaţă de binecuvântări 
şi de minuni zi de zi.

Biblia spune despre Isus că Dumnezeu „L-a pus să şadă 
la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, 
de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de 
orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, 
ci şi în cel viitor” (Efeseni 1:20-21). Apoi, în Efeseni 2:6, 
referindu-se la făptura nouă, Biblia spune că „El ne-a înviat 
împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Cristos Isus.”  Relatarea nu se termină la Isus; Dumnezeu te-a 
înviat şi pe tine împreună cu Cristos şi te-a aşezat împreună 
cu El în locurile de glorie cerească.

Eşti aşezat chiar în locul de autoritate divină şi de 
putere, aşadar victoria pentru tine este o experienţă zilnică. 
Biblia spune: „Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume” (1 Ioan 4:4). Aşadar, mergi înainte biruind şi 
astăzi, pentru că ai fost chemat la viaţa de succes nesfârşit.

Victorie zi de zi

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care 

răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei 
Lui (2 Corinteni 2:14).

Duminică, 18 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, declar că prin credinţa în Cuvântul Tău 
viu şi lucrător, eu excelez în fiecare domeniu al vieţii. Îţi 
mulţumesc pentru că m-ai făcu un campion în viaţă şi că 
m-ai ales să trăiesc o viaţă de victorie în fiecare zi, în Numele 
lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 6-8

Galateni 3:15-25

1 Corinteni 15:57; 1 Ioan 5:4

2 Samuel 9-10

Evanghelia după Luca 23:26-33
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Sunt unii creştini care adesea se simt nevrednici 
pentru a fi folosiţi de Dumnezeu sau pentru a primi 

Duhul Sfânt. Ei simt că sunt prea murdari pentru un Dumnezeu 
sfânt. Astfel, îi auzi spunând: „Eu nu cred că pot primi Duhul 
Sfânt, cel puţin nu astăzi. Viaţa mea a fost cu adevărat teribilă 
şi cred că ar trebui să îmi rezolv problemele cu Dumnezeu 
înainte de a-I cere Duhul Sfânt.” Ceea ce astfel de oameni nu 
au înţeles este că nu pot să-I placă lui Dumnezeu fără Duhul 
Sfânt. Tu ai nevoie de Duhul Sfânt în viaţa ta ca să trăieşti într-
un mod plăcut lui Dumnezeu.

Nimeni nu poate trăi pentru Dumnezeu şi nici nu 
poate face ceva acceptabil pentru El, fără Duhul Sfânt. 
Prezenţa Duhului Sfânt în viaţa ta - te sfinţeşte atât pe tine 
cât şi jertfele şi darurile pe care I le oferi lui Dumnezeu. De 
exemplu, rugăciunile noastre, sunt acceptate de Dumnezeu 
doar atunci când le facem prin Duhul. Limba noastră umană 
este prea impură pentru Dumnezeu. Ea utilizează cuvinte pe 
care le utilizăm în relaţiile şi în comunicarea cotidiană care 
este - prea lumească şi impură pentru un Dumnezeu sfânt!

Biblia ne spune că până şi Domnul Isus a trebuit să Se 
ofere pe Sine ca jertfă pentru păcatele noastre tot prin Duhul 
Sfânt pentru a fi acceptat de către Dumnezeu: „cu cât mai 
mult sângele lui Cristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus 
pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa 
cugetul vostru de faptele moarte, ca să-I slujiţi Dumnezeului 
cel Viu”(Evrei 9:14). Dacă Isus, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu, 

Prezenţa Duhului 
Sfânt sfinţeşte

Totuşi, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă 
aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea 

harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui 
Isus Cristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate 
slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I 

fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt 
(Romani 15:16).

Luni, 19 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai sfinţit prin 
Duhul Tău care locuieşte în mine şi rămâne cu mine, făcând 
astfel jertfele şi devoţiunile mele acceptabile pentru Tine. Îţi 
sunt recunoscător pentru această binecuvântare şi pentru 
acest privilegiu imens, în Numele lui Isus. Amin.

care a venit pe pământ doar pentru a face voia eternă a lui 
Dumnezeu, a trebuit să Se prezinte ca jertfă supremă înaintea 
lui Dumnezeu prin Duhul pentru a fi acceptat, aceasta 
înseamnă, că Dumnezeu vrea acelaşi lucru şi de la noi!

Cât de important este pentru noi să primim Duhul 
Sfânt şi să Îi urmăm călăuzirea în orice moment! Prezenţa Sa 
în tine şi peste tine îţi purifică întreaga viaţă şi tot ceea ce 
faci pentru Domnul. Chiar dacă aceasta este închinare sau 
rugăciune pronunţată într-un limbaj uman, prezenţa Lui este 
cea care o sfinţeşte şi o face acceptabilă pentru Dumnezeu.

Obadia

Galateni 3:26-4:20

1 Petru 1:1-2; 1 Corinteni 6:11

2 Samuel 11-12

Evanghelia după Luca 23:34-43
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A fi prosper înseamnă mult mai mult decât a acumula 
bogăţie materială; înseamnă a fi capabil să ai grijă 

de tine şi să-i ajuţi şi pe alţii. Biblia spune: „Şi Dumnezeu 
poate să vă umple cu orice har (orice favoare şi bogăţie 
materială), pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: 
«A împrăştiat, le-a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în 
veac»” (2 Corinteni 9:8-9, Versiunea Amplificată a Bibliei).

Un om cu adevărat prosper îşi găseşte plăcerea în a-şi 
demonstra dragostea pentru alţii. Un astfel de om dăruieşte 
cu promptitudine, are un duh binevoitor şi o deosebită 
satisfacţie să-i ajute şi pe alţii să devină prosperi. Aşadar, dacă 
vrei să cunoşti un om cu adevărat plin de succes, află cât de 
mulţi oameni a ajutat să aibă succes.

Există însă oameni care au avut experienţe teribile în 
încercarea lor de a-i binecuvânta pe alţii. Fie că şi-au susţinut 
prietenii să pornească bine în viaţa de familie, fie să înceapă 
o afacere, până la urmă cei pe care i-au ajutat s-au întors 
împotriva lor. Aşa că au acumulat amărăciune şi au decis să nu 
mai ajute pe nimeni. Nu asta este calea lui Cristos. În pasajul 
din Luca 6:35, Biblia spune: „Voi însă iubiţi-i pe vrăjmaşii 
voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva 
în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui 
Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.”

Nu te lăsa cuprins de amărăciune, renunţând să mai 
ajuţi pe cineva, chiar dacă nu merită ajutorul tău. Tu ai o 
abilitate unică de a-i ajuta pe alţii să îşi vadă visul împlinit, 
indiferent de meritele lor. Biblia spune: „Dacă slujeşte cineva, 
să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru 

Nu te opri din a-i 
ajuta pe alţii

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, 
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală 

(Galateni 6:9).

Marți, 20 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a-i 
ajuta pe alţii să-şi împlinească visurile. Eu recunosc şi astăzi 
acest dar unic din partea Ta şi nu obosesc în facerea binelui, 
bazându-mă pe puterea pe care mi-o dai, în Numele lui Isus. 
Amin.

ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Cristos, 
a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor” (1 Petru 4:11).

Continuă să îi ajuţi pe alţii, indiferent dacă îşi amintesc 
sau nu bunătatea ta. Pe măsură ce vei face aşa, Dumnezeu va 
continua să îţi intensifice capacitatea de a fi o binecuvântare. 
Nu lăsa frica, îndoiala, necredinţa, resentimentele şi 
amărăciunea să te împiedice să-i binecuvântezi şi să-i ajuţi 
pe alţii. Întotdeauna fii entuziast şi plin de credinţă, ştiind că 
Dumnezeu este Cel care te recompensează pentru bunătatea 
şi pentru osteneala ta iubitoare faţă de alţii.

Ioel

Galateni 4:21-5:15

Evrei 13:16; 2 Tesaloniceni 3:13

2 Samuel 13-14

Evanghelia după Luca 23:44-56
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La instrucţiunile lui Dumnezeu, Moise a trimis 
doisprezece bărbaţi în ţara Canaanului, să 

cerceteze ţara. Dumnezeu le spusese că acel pământ, este 
al lor (Numeri 13:2), dar atunci când cei doisprezece s-au 
întors din incursiunea lor de recunoaştere, zece dintre ei au 
interpretat situaţia din perspectivă firească, în conformitate 
cu ceea ce văzuseră (Numeri 13:33). Aceştia au raportat că 
este imposibil de a intra în posesia ţării, deoarece uriaşii erau 
acolo.

Însă Iosua şi Caleb au interpretat situaţia din perspectiva 
credinţei. Da, şi ei văzuseră uriaşii din ţară, totuşi ei nu s-au 
speriat. Din punctul lor de vedere, Dumnezeu declarase 
că pământul este al lor, prin urmare situaţia era hotărâtă; 
prezenţa uriaşilor în ţară era pentru ei ceva nesemnificativ. 
Aceasta este atitudinea - credinţei. În timp ce ceilalţi zece se 
tânguiau speriaţi că nu vor putea cuceri ţara, Iosua şi Caleb au 
privit această situaţie ca pe o nouă oportunitate de victorie.

Atitudinea celor zece cercetaşi în contradicţie cu cea 
a lui Iosua şi a lui Caleb, exemplifică două grupuri de oameni 
în Biserica de astăzi. Cei zece îi reprezintă pe cei din Biserică 
care încă judecă lucrurile pe baza percepţiilor senzoriale. 
Aceştia sunt cei care sunt copleşiţi de frică şi dau înapoi când 
este greu. Dar Iosua şi Caleb reprezintă generaţia - credinţei, 
formată din oameni care gândesc şi rostesc doar Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Să citim răspunsul plin de credinţă şi de inspiraţie 
dat de Iosua şi de Caleb în faţa raportului negativ prezentat 
copiilor lui Israel de către ceilalţi zece spioni: „Numai nu vă 

Atitudinea victoriei

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

Miercuri, 21 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, aleg să consider că toate încercările şi 
provocările care vin pe calea mea sunt ca o pâine uşor de 
digerat. Nici o forţă nu are capacitatea să mă învingă sau să 
mă dezechilibreze, deoarece mai mare este Cel care este în 
mine decât cel care este în lume. Sunt mai mult decât biruitor, 
trăiesc plin de încredere, ştiind că forţele întregului cer şi 
puterea divină lucrează în mine şi pentru mine, pentru binele 
meu, în Numele lui Isus. Amin.

Iona

Galateni 5:16-26

Evrei 11:6; 2 Corinteni 4:18

2 Samuel 15-16

Evanghelia după Luca 24:1-12

răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din 
ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au nici un sprijin: 
Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei” (Numeri 14:9). Ce 
proclamaţie de credinţă! Aceasta este atitudinea victoriei pe 
care ar trebui să o avem în calitate de creştini, în special în 
perioadele de încercare.

Înţelege că eşti mai mult decât biruitor, ceea ce 
înseamnă că nici o forţă nu te poate clinti sau învinge. Puterea 
lui Dumnezeu şi toate forţele cerului sunt la dispoziţia ta! 
Refuză să dai înapoi sau să tremuri înaintea adversităţii, 
pentru că tu eşti un învingător în Cristos Isus.



Vino pe 1 Octombrie 2011! Partenerii Rapsodiei 
Realităţilor vor sărbători Nigeria@51 în stil mare. 
Nu doar că vor binecuvânta naţiunea prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, ci şi vor distribui câteva milioane 
de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor în toată 
ţara, vor susţine efortul Guvernului nigerian în 
asigurarea unor facilităţi pentru populaţie prin 
implicarea în diverse proiecte din ţară. 

Participă în acest nobil efort prin:

1. Sponsorizarea a cel puţin unui exemplar al 
Rapsodiei Realităţii, în orice format sau dialect

2. Sponsorizarea a cel puţin unui proiect naţional 
în orice comunitate sau regiune 

3. Participarea la carnavalul „Atinge Nigeria 2011” 
din regiunea ta prin costumul tău unic de carnaval 

4. Înscrierea unui prieten sau a unei rude pentru 
a primi gratis o ediţie specială a Rapsodiei 
Realităţilor, în format electronic

Aceasta este o nouă oportunitate de a binecuvânta 
Nigeria. Să transformăm acest eveniment într-o 
mare celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu în 
Nigeria! … spune mai departe!!!

Pentru mai multe informaţii în vederea participării, 
sună la: +2348025013705, +2348025013715 

Atinge Nigeria 2011



NOTE
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În cartea Genezei, înţelegem că Dumnezeu a lucrat 
timp de şase zile şi S-a odihnit în ziua a şaptea. Ziua a 

şaptea a fost ziua Sabatului; Biblia spune că El a binecuvântat 
şi a sfinţit ziua a şaptea pentru că în ea S-a odihnit de toată 
lucrarea Lui (Geneza 1:1-3). El de asemenea, i-a instruit mai 
târziu pe copiii lui Israel prin legile pe care li le-a dat, să 
lucreze timp de şase zile şi să se odihnească în a şaptea zi, 
pentru că era ziua Sabatului.

Cu toate acestea, Domnul Isus Cristos a venit ca Domn 
al Sabatului: „Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului” 
(Matei 12:8). El este prin urmare, odihna noastră; iar acum 
că te-ai născut din nou, eşti în El şi astfel ai intrat în odihna 
Lui. „Odihna” aici, nu se referă la simpla relaxare sau la pauza 
de lucru. Se referă la odihna în Dumnezeu; la o poziţionare 
divină, de unde nu te mai trudeşti, nu te mai chinuieşti, nici 
nu mai transpiri pentru a avea succes în viaţă; încetezi toată 
această osteneală.

Aceasta este viaţa de odihnă în care te-a adus Isus. 
Aminteşte-ţi că El a venit şi a plătit preţul pentru păcatele tale. 
El a murit, a fost îngropat şi apoi a înviat, pentru justificarea 
ta. Tot ce este necesar pentru mântuirea ta, a fost împlinit în 
El, care astăzi este aşezat la dreapta Măririi lui Dumnezeu. Dar 
slavă Domnului că şi tu eşti aşezat împreună cu El în acel loc 
de putere, autoritate şi de odihnă: „Şi El ne-a înviat împreună 
şi ne-a făcut să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos 
Isus” (Efeseni 2:6).

Isus nu face nici o lucrare astăzi în cer; El este aşezat şi 
Se odihneşte! Şi din moment ce tu eşti aşezat cu El, înseamnă 
că nu mai este chin pentru tine! Ai fost propulsat într-o viaţă de 

Isus este 
odihna noastră

Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de 
lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale 

(Evrei 4:10).

Joi, 22 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
Cuvântului Tău şi pentru că m-ai luminat astăzi! Îţi 
mulţumesc că m-ai adus într-un loc de odihnă în slavă în 
Cristos Isus, unde nu mă chinuiesc, ci mă bucur de o viaţă 
fericită de victorie, în Numele lui Isus. Amin.

odihnă, într-o poziţie de har. În Cristos Isus, toate problemele 
tale au fost rezolvate, aşadar, priveşte la El, pentru că El este 
soluţia oricăror probleme şi împlinirea tuturor nevoilor tale.

Amos 1-4

Galateni 6

Evrei 4:11

2 Samuel 17-18

Evanghelia după Luca 24:13-27
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Meditaţia la care se referă versetul de mai sus nu 
reprezintă exerciţiul mintal banal practicat de 

oameni, în care ei se cufundă în visare asupra oricărui nimic 
fără nici o măsură de protecţie. Meditaţia asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu este acea activitate spirituală efectuată în mod 
deliberat, în care îţi concentrezi atenţia asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. În versetul din deschidere ni se transmite: „Cartea 
aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra 
ei zi şi noapte…” Aşadar meditaţia nu trebuie să cuprindă 
orice subiect, fără discernământ, ci doar Cuvântul Domnului.

Meditaţia la Cuvântul lui Dumnezeu este o practică 
ce îţi poate schimba viaţa; ea te poate schimba şi pe tine; 
aceasta deoarece Cuvântul îşi desfăşoară lucrarea în viaţa ta. 
Promovarea ta, succesul tău, sănătatea ta, dezvoltarea ta şi 
măreţia ta se află în Cuvânt. Iată de ce Pavel, scriindu-i lui 
Timotei în 1 Timotei 4:15, l-a îndemnat să se devoteze – fără 
rezerve – lucrării Cuvântului: „Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, 
îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie 
văzută de toţi” (1 Timotei 4:15). Şi tu trebuie să faci la fel. 
Supune-te Cuvântului. Îngăduie-i să aibă putere în viaţa ta. 

Imaginează-ţi doi oameni cu o inteligenţă sclipitoare. 
Amândoi sunt testaţi în acelaşi timp; primul va citi toate 
cărţile din lume şi va fi educat de cei mai buni profesori din 
lume. Cel de al doilea va citi cât mai puţin material informativ 
cu putinţă, dar va practica meditaţia asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu! Vă garantez că în 20 de ani cel care a practicat 

Meditaţia asupra 
Cuvântului lui 
Dumnezeu îţi 

transformă viaţa
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 

cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi 

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

Vineri, 23 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Draga Tată, Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea, ca să mă 
călăuzească pe calea pe care trebuie să merg. Pe măsură ce 
meditez la Cuvântul Tău, sunt transformat în slava pe care o 
privesc în Cuvânt, în Numele lui Isus. Amin. 

Amos 5-9

Efeseni 1:1-14

Romani 12:2; Psalmul 1:1-2

meditaţia asupra Cuvântului va avea mai mult succes în viaţă 
decât celălalt. S-ar putea să te întrebi de unde sunt atât de 
sigur cu privire la acest lucru, însă ceea ce am afirmat mai 
sus este un fapt dovedit. Meditaţia asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu acţionează asupra duhului tău. 

Un om înţelept în lucrurile acestei lumi poate citi orice 
şi poate oferi o interpretare inteligentă celor citite, însă un 
om a cărui minte a fost atinsă de ungerea lui Dumnezeu 
are interpretarea lui Dumnezeu cu privire la acelaşi lucru. 
Indiferent de domeniul în care îţi concentrezi eforturile; fie că 
eşti medic, avocat, politician, sau chiar atlet, dacă zăboveşti 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu în meditaţie, vei atinge noi 
cote de excelenţă în ceea ce faci.

2 Samuel 19-20

Evanghelia după Luca 24:28-39
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Fiind creştin, ai abilitatea de a vedea lucrurile din 
domeniul invizibil şi de a declara sfârşitul oricărei 

probleme de la început, la fel ca şi Tatăl tău Ceresc. Biblia 
spune că „Dumnezeu învie morţii şi cheamă lucrurile care 
nu sunt, ca şi cum ar fi” (Romani 4:17). El a modelat lumea 
prin Cuvântul Său, astfel încât lucrurile care se văd nu au fost 
făcute din lucruri care se văd (Evrei 11:3).

Tu ai fost chemat să trăieşti viaţa de credinţă; Biblia 
spune că: „Noi umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2 
Corinteni 5:7). Astfel, credinţa înseamnă să vezi rezultatul 
final al unei probleme din poziţia în care te afli acum şi apoi 
să îl chemi în existenţă. Cu alte cuvinte, îţi imaginezi viitorul 
conform Cuvântului lui Dumnezeu şi-l chemi în fiinţă prin 
duhul tău. Refuză să accepţi imaginile negative pe care ţi le 
prezintă diavolul; concentrează-te asupra a ceea ce spune 
Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său şi priveşte-te la fel ca 
El.

Dacă de exemplu suferi de o boală, nu te uita la 
simptome, ci mai degrabă contemplă vindecarea ta; 
imaginează-ţi că eşti vindecat. Dacă ai fost slab în orice 
domeniu al vieţii tale, nu continua să gândeşti şi să rosteşti 
cuvinte de slăbiciune sau de limitare; întrezăreşte şi declară 
tăria ta! Afirmă că nimic nu îţi va fi cu neputinţă, pentru că 
acesta este adevărul revelat în Cuvântul lui Dumnezeu despre 
tine.

Satan poate veni uneori să îţi încerce credinţa, 
întrebând: „Hei, eşti sigur că acele cuvinte pe care le-ai 
auzit sunt reale?” Refuză să fii clintit, deoarece el este un 

Vezi adevărata 
imagine

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice 

(2 Corinteni 4:18).

Sâmbătă, 24 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune 

Dragă Tată, credinţa mea în Tine este puterea de 
a schimba lumea mea şi de a crea circumstanţele vieţii 
în conformitate cu destinul Tău pentru viaţa mea! Eu nu 
sunt victimă în această lume, pentru că am puterea să-mi 
aliniez cursul vieţii la Cuvântul lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc, 
neprihănitule Tată, pentru că mi-ai dat un scop şi un destin 
în Tine, pe care îl trăiesc şi îl îndeplinesc astăzi şi în fiecare 
zi, în Numele lui Isus. Amin.

Osea 1-2

Efeseni 1:15-2:10

Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:13

2 Samuel 21-22

Evanghelia după Luca 24:40-53

mincinos şi tatăl minciunii. El ştie că tot ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu despre tine este adevărat, altfel nu te-ar 
mai întreba. Niciodată să nu te lupţi să crezi Cuvântul lui 
Dumnezeu despre tine. Dumnezeu nu este un om ca să mintă 
(Numeri 23:19). Cuvântul Lui este realitatea absolută; prin 
urmare, reţine acea imagine despre tine pe care o vezi în 
Cuvântul Său.
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Versetul de mai sus subliniază importanţa studiului 
personal al Scripturii. Trebuie să înveţi să studiezi 

Cuvântul lui Dumnezeu ca să creşti în umblarea ta creştină. 
Dacă depinzi numai de ceea ce îţi spun alţii fără a studia 
personal, poţi să accepţi o doctrină falsă fără să îţi dai seama.

Biblia ne dezvăluie ceva deosebit despre un anumit 
grup de oameni, din Berea în Fapte 17. Ei au auzit şi au primit 
Evanghelia cu râvnă, dar nu s-au oprit aici. Biblia spune că 
ei au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile 
în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, era aşa (Fapte 
17:10-11). Cât de important este acest lucru! Trebuie să înveţi 
să compari verset cu verset şi să studiezi în mod personal 
Cuvântul.

Îmi amintesc povestea unei doamne scumpe, care 
ne-a spus cum a trebuit să aştepte timp de trei ani pentru a 
primi Duhul Sfânt după ce fusese născută din nou. Ea auzise 
un predicator care a declarat că el a trebuit să „stăruie” în 
rugăciune trei ani pentru a primi Duhul Sfânt. În urma predicii, 
această doamnă a dedus că fiecare creştin trebuia să aibă o 
„stăruinţă în rugăciune” pe măsură, pentru a putea primi 
Duhul Sfânt. Astfel, din lipsă de cunoştinţă, ea a permis să i 
se întârzie cea mai frumoasă binecuvântare a lui Dumnezeu, 
printr-o învăţătură falsă.

Slavă Domnului că m-a întâlnit pe mine şi i-am explicat 
din Biblie cum să primească Duhul Sfânt. Isus a spus: „De 
aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; 
bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine 
caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide . . . Deci, dacă voi, 
care sunteţi răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu 

Studiul personal

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi 
care împarte drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2:15).

Duminică, 25 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai arătat beneficiile 
studiului personal. Prin urmare, pe măsură ce studiez şi 
rostesc cu râvnă Cuvântul Tău azi, înaintarea mea devine tot 
mai evidentă, iar calea mea este luminată în direcţia în care 
vrei să merg. Îţi mulţumesc că m-ai poziţionat prin Cuvântul 
Tău, pentru viaţa veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

Osea 3-6

Efeseni 2:11-22

2 Timotei 2:15; Evanghelia după Marcu 12:24

2 Samuel 23-24

Evanghelia după Ioan 1:1-13

cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul Sfânt 
celor ce I-L cer?” (Luca 11:10-13). Cu alte cuvinte, tot ce ai 
nevoie pentru a primi Duhul Sfânt este să ceri şi să primeşti 
ACUM! Dacă doamna respectivă ar fi studiat acest subiect, nu 
ar mai fi umblat în necunoscut atâta timp.

În Ioan 5:39, Isus a spus: „Cercetaţi Scripturile.” 
Aceasta înseamnă să studiezi! Biblia se referă la oamenii din 
Berea ca la nişte oameni aleşi, datorită efortului suplimentar 
de a studia Scriptura: „Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă 
decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna 
şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea, este aşa” (Fapte 17:11).
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O mulţime de oameni au fost persecutaţi de dragul 
Evangheliei. Pentru unii, persecuţia a fost atât 

de severă, încât au murit în timpul acesteia. Mulţi sunt şi azi 
prigoniţi pentru Evanghelie. Dar adevărul este că prin tot ce 
treci, indiferent de nivelul de persecuţie pe care trebuie să îl 
înduri, Evanghelia merită toată dedicarea ta.

În 2 Timotei 3:12, Biblia spune: „De altfel, toţi cei ce 
voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi.” 
Aceasta ne permite să ştim că noi trebuie să rămânem 
neînfricaţi, indiferent de persecuţiile care pot veni pe drumul 
nostru, pe măsură ce propovăduim Evanghelia Domnului 
nostru Isus. Trebuie să realizezi că unii au plătit cu viaţa pentru 
ca Evanghelia să ajungă în ţara ta, în zona ta şi în cele din urmă 
la tine. Pasiunea şi devotamentul primilor martiri creştini, 
care şi-au dat viaţa pentru ca Evanghelia să se poate răspândi 
până la marginile pământului, ar trebui să te motiveze să pui 
totul în slujba răspândirii Evangheliei.

Nimic să nu te oprească din predicarea Evangheliei. Fii 
ca Ieremia care a spus: „Dacă zic: «Nu voi mai pomeni de El şi 
nu voi mai vorbi în Numele Lui», iată că în inima mea este ca 
un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu 
pot” (Ieremia 20:9). Ieremia a fost persecutat şi închis pentru 
predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el a 
spus că nu se poate opri din a predica. Inima lui ardea plină de 
zelul vestirii Cuvântului încredinţat de Dumnezeu.

Evanghelia lui Isus ţi-a adus mântuirea, ţi-a dat Duhul 
Sfânt şi credinţa din inima ta, astfel încât, indiferent unde 
te-ai afla în această lume, tu să fii un succes neîntrerupt. 

Evanghelia merită 
dedicarea ta!

Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care 
mi-a fost încredinţată mie. Îi mulţumesc lui Cristos Isus, 

Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de 
încredere şi m-a pus în slujba Lui (1 Timotei 1:11-12).

Luni, 26 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Dragă Părinte, Îţi mulţumesc pentru acest privilegiu 
rar de a fi un slujitor al Evangheliei lui Isus Cristos. Pe măsură 
ce declar domnia Ta peste viaţa mea, influenţez lumea mea 
cu adevărul Evangheliei, iar lumina Ta străluceşte în inimile 
lor, făcând astfel mulţi ucenici, în Numele lui Isus. Amin.

Osea 7-10

Efeseni 3

Evanghelia după Marcu 16:15; Romani 15:16

Prin urmare, este un imperativ să îţi arăţi loialitatea faţă de 
Evanghelie, propovăduind-o cu tot ceea ce ai.

Indiferent de greutăţile pe care la întâmpini în urma 
vestirii Evangheliei, nu renunţa, ci predică în continuare cu 
bucurie. Dedicarea ta pentru Evanghelie să se poată asemăna 
cu cuvintele pasionate ale apostolului Pavel consemnate 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!”

1 Împărați 1

Evanghrelia după Ioan 1:14-23
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Este important să te examinezi în mod regulat în 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a fi sigur 

că eşti pe drumul cel bun în umblarea ta de credinţă. Una 
dintre modalităţile de a vedea acest lucru, este prin a testa 
cât de mult din dragostea lui Dumnezeu acţionează în tine şi 
prin tine. Biblia spune: „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti 
şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare 
sau un chimval zăngănitor” (1 Corinteni 13:1).

Poţi de asemenea să te examinezi prin Cuvânt, prin 
verificarea caracterului tău; testează cât de mult din Cuvântul 
lui Dumnezeu te-a influenţat pentru a manifesta Împărăţia 
lui Dumnezeu în smerenie şi în neprihănire. Caracterul 
este foarte important, deoarece este personalitatea ta şi 
subliniază credinţa ta în Cristos (1 Corinteni 13:2 AMP), de 
aceea trebuie să depui eforturi pentru a construi un caracter 
excelent prin Cuvânt.

Biblia spune în 2 Timotei 3:16-17: „Toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună.” Pe măsură ce meditezi asupra Cuvântului, 
mintea ta va fi reînnoită şi duhul tău programat pentru 
excelenţă. Pasajul din Filipeni 4:8 ne oferă lista lucrurilor la 
care să medităm: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce 
este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce 
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8).

Fă-ţi un test de 
conformitate cu 

Cuvântul!
Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi 

înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Cristos este 
în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi 

(2 Corinteni 13:5).

Marți, 27 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Doamne, prin Cuvântul Tău înţelepciunea divină este 
sădită în duhul meu, iar eu înţeleg mai bine identitatea mea 
în Cristos Isus. Îţi mulţumesc Doamne, că m-ai învăţat astăzi 
importanţa de a-mi reînnoi mintea mea prin Cuvântul Tău 
şi astfel să îmi programez duhul pentru excelenţă şi pentru 
viaţa veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

Poţi să foloseşti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a 
produce orice doreşti şi să cultivi o viaţă excelentă. Când 
gândeşti şi vorbeşti în conformitate cu Cuvântul, îl vei şi trăi. 
Astfel, reglementează-ţi viaţa în aşa fel încât tot ce faci, să fie 
conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Osea 11-14

Efeseni 4:1-16

Evrei 4:12; Romani 12:2

1 Împărați 2

Evanghelia după Ioan 1:24-34
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Dumnezeul nostru este mare şi foarte vrednic de 
laudă. El Îşi găseşte plăcerea în lauda noastră. 

Fiind în Cristos, suntem o făptură nouă, suntem cei tăiaţi 
împrejur - cei pe care El ne-a sfinţit şi ne-a pus deoparte 
pentru Sine, ca să Îl lăudăm: „Căci cei tăiaţi împrejur suntem 
noi care Îi slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care 
ne lăudăm în Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în 
lucrurile pământeşti” (Filipeni 3:3). Cu alte cuvinte, indiferent 
de circumstanţele din jurul nostru, indiferent dacă avem sau 
nu dispoziţie, lauda lui Dumnezeu este permanent în gura 
noastră.

Cât de important este să înveţi să-L lauzi pe Domnul 
în ciuda tuturor adversităţilor. Când Îi cânţi laude Domnului, 
slava Lui este descoperită nu numai în viaţa ta, ci şi în mediul 
tău înconjurător (Judecători 5:1-7). În 2 Cronici 20:1-22 de 
exemplu, naţiunea lui Iuda fusese înconjurată de armatele 
a trei naţiuni, hotărâte să-i distrugă şi să le cucerească 
teritoriul. Dar Iosafat, regele lui Iuda, a fost un rege înţelept. 
El i-a adunat pe toţi oamenii lui Iuda şi a vestit un post.

Pe măsură ce posteau şi se rugau, Domnul le-a dat 
strategia de luptă. În ziua de luptă, Iosafat a pus cântăreţi în 
faţa armatei. Biblia consemnează că „În clipa când au început 
cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor 
lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, 
care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi” (2 Cronici 
20:22). Prin puterea laudei Domnului, au învins vrăjmaşii.

Gândeşte-te de asemenea, la întâmplarea plină de 
inspiraţie a lui Pavel şi Sila consemnată pentru noi în Faptele 
Apostolilor 16. Ei au fost închişi pentru predicarea Evangheliei 
şi aveau mâinile şi picioarele legate în butuci. Apoi, la miezul 

Laudă-L pe 
Domnul!

Mare este Domnul şi lăudat de toţi în cetatea 
Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt 

(Psalmul 48:1).

Miercuri, 28 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Proclamație

Te laud Doamne, Mântuitorul meu minunat; cu toată 
inima mea voi vesti faptele Tale minunate şi voi declara 
măreţia Ta. Mă bucur în Tine, Dumnezeule Preaînalt, pentru 
că Tu eşti singurul Domn adevărat şi înţelept! Îţi mulţumesc 
că mi-ai făcut viaţa frumoasă şi că m-ai încununat cu 
bunătate şi cu victorie, pentru toate zilele vieţii mele. Amin.

nopţii, în acel moment întunecat şi singuratic din viaţa lor, 
au început să-I cânte laude lui Dumnezeu: „Pe la miezul 
nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi Îi cântau cântări de laudă lui 
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s-a făcut un 
mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile 
temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat 
legăturile fiecăruia” (Fapte 16:25-26).

Indiferent cu ce situaţie te confrunţi acum, laudă-L 
pe Domnul! Glorifică-L din adâncul inimii tale şi puterea 
Lui va fi activată pentru tine. Poate te-ai rugat cu privire la 
o anumită afecţiune, însă acum este timpul să-L lauzi. Fă-o 
cu generozitate, pentru că El merită. Nu trebuie să aştepţi 
până când mergi la biserică; începe chiar acum să Îi cânţi 
laude! Cântă-I cu veselie cântece de închinare Domnului şi, 
pe măsură ce vei face aşa, vei vedea puterea Lui acţionând în 
tine ca niciodată înainte.

Isaia 1-2

Efeseni 4:17-5:2

Evrei 2:12; Evrei 13:15

1 Împărați 3

Evanghelia după Ioan 1:35-42



Sponsorizează o Biblie la sesiunea de toamnă a Şcolii 
de Vindecare din Johannesburg, Africa de Sud

În luna septembrie, Africa de Sud găzduieşte Şcoala 
de Vindecare, sesiunea de toamnă, în Johannesburg. 
Mulţi studenţi au sosit din ţinuturi îndepărtate pentru 
a primi vindecare în trupurile lor. Cei care nu au auzit 
niciodată Vestea Bună vor avea oportunitatea să audă 
şi să primească mântuire pe durata acestei sesiuni 
speciale a  Şcolii de Vindecare şi să primească gratis un 
studiu biblic devoţional al Rapsodiei Realităţii. 

Le mulţumim sponsorilor noştri din întreaga lume, 
care au depus un efort pentru a ajuta la edificarea 
credinţei şi a unei fundaţii de neclintit în Cuvântul lui 
Dumnezeu în viaţa noilor convertiţi! Şi tu poţi fi parte 
a acestui frumos proiect prin înscrierea ca sponsor al 
Bibliei pentru noii convertiţi din oraşul tău, regiunea 
ta, sau ţara ta.

Pentru mai multe informaţii despre implicarea în 
proiectul „Trimite o Biblie,” sună la următoarele numere 
de telefon: +2348025013710, +2347089984343 sau 
vizitează www.rhapsodybible.org. 

Poţi trimite şi un e-mail la: loveworldreferencebook@
believersloveworld.org
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Un dătător nu este cineva care a dat, ci acela care a 
făcut un mod de viaţă din „a da.” Cineva care dă 

liber, indiferent de ceea ce are. Un dătător nu trebuie să fie 
convins niciodată de cineva să dea, pentru că este în natura 
lui să dea. Eclesiastul 11:6 spune: „Dimineaţa seamănă-ţi 
sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, 
fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă 
amândouă sunt deopotrivă de bune.” Acest verset este o 
revelaţie după care trăieşte dătătorul. El nu vine niciodată în 
Casa lui Dumnezeu cu mâna goală. Se grăbeşte să dăruiască 
şi mereu caută să dea mai mult ca în trecut.

La acest stil de viaţă am fost chemaţi în calitate de 
creştini. Ar trebui să fii mereu entuziasmat şi prompt oricând 
ai oportunitatea să dai. În 2 Corinteni 9:6, suntem îndemnaţi 
să dăm mult atunci când vine vorba de Domnul: „Să ştiţi: cine 
seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult 
va secera.” Observaţi că versetul nu a spus: „Cei care câştigă 
mult ar trebui să semene mult şi cei care câştigă puţin ar 
trebui să semene puţin.”

Trebuie să înţelegi că ceea ce dai este determinat de 
revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu şi nu de cantitatea de bani 
pe care o primeşti. Biblia spune că acolo unde este Duhul 
Domnului, este libertate (2 Corinteni 3:17). Aceasta înseamnă 
că ai libertatea de a alege cu câtă bucurie şi cu ce generozitate 
să dai. Faptul că Isus a stat în Templu şi a observat cum şi 

Viaţa unui dătător

Fiecare [să dea] după cum s-a hotărât în mintea sa şi 
cum a intenţionat în inima sa, nu cu împotrivire sau cu 
părere de rău sau din obligaţie. Pentru că Dumnezeu 
iubeşte (Îşi găseşte plăcerea în, preţuieşte mai mult 
decât alte lucruri şi nu vrea să abandoneze sau să 
excludă) un dătător [a cărui inimă este în a da] cu 

bucurie (vesel, grabnic) (2 Corinteni 9:7 AMP). 

Joi, 29 Septembrie

PASTOR
CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai umplut cu orice har, pentru ca, având totdeauna în 
toate lucrurile din destul, să prisosesc în orice faptă bună 
şi să contribui la înaintarea Evangheliei. Refuz să ratez 
oportunităţile de a dărui, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 3-5

Efeseni 5:3-21

Evanghelia după Luca 6:38; Efeseni 4:28

cât au dat oamenii ca jertfe (Marcu 12:41-44), ne arată cât 
de importantă este dărnicia pentru Dumnezeu. El încă ne 
supraveghează şi ne binecuvântează astăzi pentru felul şi 
maniera în care Îi dăm Lui. 

Adoptă stilul de viaţă al unui dătător. Nu cu economie, 
ci dăruieşte-I cu extravaganţă lui Dumnezeu, ştiind că nu-L 
poţi întrece în „a da.” „Şi Dumnezeu poate să vă umple cu 
orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8).

1 Împărați 4

Evanghelia după Ioan 1:43-51
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Fiind creştin, ai fost adus în părtăşie cu Tatăl nostru 
Ceresc. Astfel, pentru tine, rugăciunea este mai 

mult decât o oportunitate de a-L ruga pe Dumnezeu să îţi 
împlinească o cerere. Este mai mult decât o rutină! Este o 
părtăşie; un timp de comuniune zilnică cu Domnul şi de 
sincronizare cu voia Lui perfectă pentru viaţa ta. Acordă mai 
mult timp şi mai multă atenţie rugăciunii. Unii se roagă doar 
atunci când au de-a face cu situaţii dificile. Aceasta nu este 
cea mai bună metodă de a progresa în viaţă după voia lui 
Dumnezeu. Trebuie să ai o cultură a rugăciunii, nu ca o rutină, 
ci ca o părtăşie. 

 Rugăciunea îţi condiţionează şi îţi poziţionează duhul 
să gândească la nivelul lui Dumnezeu. Îţi menţine duhul la 
curent cu informaţiile actuale de la cartierul general – sala 
tronului lui Dumnezeu. Ia în serios responsabilitatea ta 
preoţească de a te ruga. Isus a spus că oamenii ar trebui să 
se roage mereu şi să nu se lase (Luca 18:1). Atunci când eşti o 
persoană rugativă, vezi şi crezi mult mai uşor ce este mai bun 
despre ceilalţi. Te pasionează să te rogi pentru dezvoltarea 
lor spirituală. Te îndemn să acorzi mai mult timp şi mai multe 
ocazii în cursul zilei tale ca să stai în părtăşie cu Domnul prin 
rugăciune. Alege-ţi cel mai bun moment al zilei pentru a face 
aceasta. 

 Poţi să-l urmăreşti pe pastorul Chris pe Yookos, 
alăturându-te astfel Reţelei Globale de Rugăciune 
PastorChrisLive, unde vei avea ocazia să te rogi, în timp real, 
cu pastorul Chris, în zilele de luni, miercuri şi vineri. Înscrie-
te pe www.yookos.com şi vei începe să primeşti îndemnuri 
de rugăciune în mod regulat de la pastorul Chris. Acest lucru 

Mai mult decât 
o rutină

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 
şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi 

rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18).

Vineri, 30 Septembrie

PASTOR
ANITA
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Rugăciune

Tată scump, Numele Tău să fie mărit în veci, datorită 
dragostei, harului, milei şi compasiunii Tale faţă de mine! 
Este aşa o onoare şi un privilegiu să fiu chemat după Numele 
Tău şi să fiu transformat din slavă în slavă prin părtăşia cu 
Tine în rugăciune, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 6-8

Efeseni 5:22-6:9

Evanghelia după Luca 18:1-8

1 Împărați 5

Evanghelia după Ioan 2:1-11

a transformat rugăciunea într-o experienţă entuziasmantă 
pentru milioane de oameni din întreaga lume, care au putut 
păşi în unitate cu ceilalţi, din slavă în slavă.



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

Rugaciune pentru
M Â N T U I R E

˘

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Tel:+40-31-432-7000
      



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Despre  A U T O R I
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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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


