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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2013 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

sunt menite să vă dezolte pe plan spiritual. Pe lângă articolele pline 

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Versetul tematic spune că noi trebuie să 
întoarcem inimile celor neascultători la 

înţelepciunea celor neprihăniţi, ceea ce înseamnă că cei 
neprihăniţi dispun de o înţelepciune aparte.

Acum, ce fel de înţelepciune deţin cei drepţi? 
Termenul grecesc folosit în original pentru înţelepciune 
este „fronesis,” care înseamnă mentalitate: o atitudine 
fixată la nivel mental, sau o dispoziţie care prestabileşte 
răspunsurile unei persoane în diferite situaţii precum 
şi interpretările sale din acele situaţii. O atitudine de 
acest gen influenţează acţiunile tale sub o anumită 
perspectivă. Este ca o programare a minţii tale de a 
gândi, de a răspunde, de a interpreta situaţiile şi de a 
funcţiona într-o anumită manieră, de obicei, în cea mai 
bună!

Isus a avut acest tip de mentalitate. Aminteşte-ţi 
situaţia în care S-a dus pe munte să Se roage, iar când S-a 
întors era târziu în noapte, iar ucenicii Lui porniseră deja 
pe mare şi nu mai era nici o barcă prin apropiere. El nu a 
intrat în panică şi nici nu S-a rugat: „O, Dumnezeule, Te 
rog să mă ajuţi acum.” Nu. El a păşit pe apă ca pe uscat. 
El nu S-a gândit că o Se scufunde, pentru că avea o 
atitudine bine stabilită! Pentru El nu era nici o diferenţă 
între mare şi uscat; era cert că nimic nu-l putea opri să 

Mentalitatea 
celor neprihăniţi

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea 
lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe 
cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor 

neprihăniţi... (Luca 1:17).

Luni, 1 Iulie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

7

Rugăciune

Dragă Tată, Cuvântul Tău m-a îmbogăţit cu 
mentalitatea celor neprihăniţi, prin urmare răspunsul 
meu la orice situaţii porneşte dintr-o poziţie de victorie. 
Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea care acţionează în 
mine şi mă ajută să funcţionez sub îndrumarea Duhului 
Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Estera 5-7
Faptele Apostolilor 15:22-35

Filipeni 2:5; Romani 12:2

ajungă pe ţărmul celălalt. El avea deja o mentalitate în 
care frica şi imposibilităţile nu îşi aveau locul. 

Dumnezeu Se aşteaptă ca noi, copiii Lui, să 
funcţionăm în mentalitatea celor neprihăniţi, care 
poate fi dobândită numai prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul te poate ajuta să-ţi formezi mentalitatea cea 
dreaptă: şi anume mentalitatea celui mai mult decât 
biruitor (Romani 8:37).

Deuteronom 29
Luca 6:1-11
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În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am 
fost aleşi să primim răspunsuri la fiecare 

rugăciune. Aceasta este binecuvântarea şi chemarea ta 
ca preot al lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:6). Acest lucru 
ar trebui să facă rugăciunea ta interesantă şi incitantă. 
Conştientizarea faptului că Tatăl te ascultă când te rogi 
ar trebui să îţi mărească îndrăzneala te facă îndrăzneţ în 
credinţă, pentru a primi.

Însă unii oameni se roagă în necunoştinţă de 
cauză şi nu aşteaptă răspunsuri. Pentru ei, rugăciunea 
este o activitate religioasă; ceva ce trebuie să facă 
„obligatoriu” în fiecare zi. Întreabă-i: „Te rogi în fiecare 
zi?” „O, sigur că da; de fapt mă rog de câteva ori pe zi,” 
spun ei. Apoi mai întreabă-i: „Şi primeşti răspunsuri când 
te rogi?” În acest moment, unii dintre ei nu sunt siguri 
ce să răspundă. Unii s-ar putea să-ţi zică: „Da, primesc 
răspunsuri; Dumnezeu mă protejează când adorm şi 
când mă trezesc.”

Acesta nu reprezintă un răspuns la rugăciune, 
ci este cursul normal al vieţii. Fiinţele umane ar trebui 
să doarmă şi să se trezească. Dumnezeu vrea să ai mai 
mult decât atât, vrea să ai o viaţă supranaturală, aşa că 
te-a ales să primeşti răspunsuri atunci când te rogi.

Poate ceva nu este în regulă în corpul tău, în 
familia ta, la serviciu sau în afacerea ta. Poate doreşti să 

Rânduit să 
primeşti 

răspunsuri

Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi 
v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul 

vostru să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl 
în Numele Meu să vă dea (Ioan 15:16).

Marți, 2 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, dragă Tată Ceresc, pentru belşugul 
de har pe care îl reverşi şi astăzi peste fiecare slujitor al 
Evangheliei din toată lumea, astfel încât să poată umbla 
în voia Ta perfectă şi să-şi împlinească chemarea, spre 
laudă şi gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Estera 8-10
Faptele Apostolilor 15:36-16:15

Ioan 14:13-14; Matei 21:22

realizezi schimbări pozitive în ţara ta; roagă-te cu privire 
la aceste lucruri şi aşteaptă-te la rezultate. Credinţa ta 
trebuie exprimată prin cuvinte şi fapte corespondente, 
pentru ca ceea ce decretezi să se împlinească (Iov 22:28, 
versiunea NTR).

Trebuie să fi conştient de dragostea lui Dumnezeu 
pentru tine. El te doreşte prosper şi sănătos. El este Tatăl 
tău ceresc şi te iubeşte cu pasiune – la fel de mult cum 
Îl iubeşte pe Isus (Ioan 17:23). Romani 8:32 (versiunea 
NTR) spune: „El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci 
L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu 
El, toate lucrurile?” Cere şi vei primi, pentru ca bucuria 
ta să fie deplină (Ioan 16:24). Ai fost ales să primeşti 
răspuns la fiecare rugăciune.

Deuteronom 30
Luca 6:12-19
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În 1 Ioan 4:17, Biblia spune: „Cum este El, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta.” Aşa cum El 

este dragoste şi tu eşti chemat să umbli în dragoste. Aşa 
cum te-a iubit El ar trebui să-L iubeşti şi tu; şi tot aşa să-i 
iubeşti şi pe cei pentru care a murit El.

Dragostea nu poate fi ascunsă. Nu poţi iubi în 
tăcere sau în secret. În Proverbe 27:5 (versiunea NTR), 
Biblia spune: „Mai bine o mustrare pe faţă, decât o 
dragoste ascunsă.” Trebuie să-ţi demonstrezi dragostea 
în moduri practice; noi trebuie să urmăm exemplu de 
dragoste al Domnului Isus. Ioan 3:16 ne spune: „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică.” 

Dragostea care nu este exprimată nu poate 
fi primită sau împărtăşită. Dumnezeu Şi-a exprimat 
dragostea faţă de noi prin moartea lui Isus Cristos pe 
care L-a dat spre folosul nostru, astfel încât noi să putem 
primi şi împărtăşi dragostea Lui. La fel trebuie să-ţi 
demonstrezi şi tu dragostea prin acţiuni şi prin cuvinte. 
Dragostea face parte dintre roadele duhului uman 
recreat (Galateni 5:22).

Trebuie să le arăţi dragoste tuturor oamenilor; 
inclusiv celor pe care nu-i consideri demni de aceasta. 
Isus a spus în Matei 5:44: „iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă, faceţi-le bine 

Exprimă 
dragostea Lui

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

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

Miercuri, 3 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu umblu în dragoste pentru că aşa este 
natura mea. Voi fi şi astăzi plin de iubire, tandreţe, 
compasiune şi bunăvoinţă faţă de toţi cei pe care îi voi 
întâlni, manifestând căldura Tatălui, până când şi ei vor 
primi şi vor împărtăşi dragostea Lui, în Numele lui Isus. 
Amin.

Iov 1-2
Faptele Apostolilor 16:16-40

1 Ioan 4:16-20

celor care vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă 
asupresc şi vă prigonesc.” Aminteşte-ţi că Dumnezeu 
L-a trimis pe Isus să moară pentru noi pe când eram încă 
păcătoşi; nu a avut nimic de a face cu cât de „drăguţi şi 
buni” eram noi, ci a fost exercitarea harului Său (Romani 
5:8).

Tu eşti produsul dragostei, aşa că priveşte-i pe 
ceilalţi cu ochii iubirii. Toţi au valoare şi ar trebui să-ţi 
fie dragi, chiar şi cei păcătoşi. Cuvintele şi acţiunile tale 
să fie pline de dragoste, tandreţe şi compasiune pentru 
toţi cei din jurul tău.

Deuteronom 31
Luca 6:20-30
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În versetul de mai sus, cuvântul „înţelepciune” 
provine din traducerea termenului grecesc 

„sofia” şi semnifică o înţelegere a realităţii referitoare 
la învăţătură, la ştiinţă şi la lucrurile ascunse, inclusiv 
la limbajul enigmatic şi simbolic. Aceasta înseamnă 
discernământ şi profunzime în lucruri greu de înţeles. 
Biblia spune că această înţelepciune este ascunsă în 
Cristos.

Sunt două lucruri uimitoare în versetul tematic pe 
care doresc să le ai în vedere. În primul rând, trebuie să 
observi că versetul nu spune „în Cristos sunt ascunse 
CÂTEVA dintre comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei,” 
ci spune că: „în Cristos sunt ascunse TOATE comorile 
înţelepciunii şi ale ştiinţei.” Al doilea lucru de observat 
este că nu spune „în Isus sunt ascunse toate bogăţiile 
înţelepciunii şi cunoaşterii,” ci spune „în Cristos...”

Isus este Capul Bisericii (Coloseni 1:18), iar noi 
constituim Trupul Său, bine închegat şi strâns legat de Cap 
(Coloseni 2:19). Aşadar, în contextul nostru, expresia „în 
Cristos” se referă deopotrivă şi la Isus şi la noi, pentru că 
noi formăm împreună acelaşi organism. Romani 8:17 ne 
aminteşte că suntem moştenitori împreună cu Cristos; 
ceea ce este El, am devenit şi noi (1 Ioan 4:17); lucrurile 
care-I aparţin Lui, ne aparţin şi nouă. Acest lucru este 
posibil datorită faptului că noi suntem parte a Trupului 

Părtaşi ai 
înţelepciunii Lui

... să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, 
ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică 
pe Cristos, în care sunt ascunse toate comorile 

înţelepciunii şi ale ştiinţei (Coloseni 2:1-3).

Joi, 4 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

 Eu funcţionez la un nivel înalt de precizie, în 
excelenţă şi desăvârşire, pentru că înţelepciunea lui 
Dumnezeu este activă în mine, înzestrându-mă cu toate 
comorile înţelepciunii şi ştiinţei în Cristos. Aleluia.

Iov 3-5
Faptele Apostolilor 17:1-15

Matei 13:11; Romani12:5

lui Cristos: „Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare, în 
parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:27).

Astfel, înăuntrul nostru – al fiecăruia dintre noi 
care suntem în Cristos – sunt ascunse toate comorile 
înţelepciunii şi ale ştiinţei. Prin urmare, nimic nu ar 
trebui să fie dincolo de domeniul tău de înţelegere. 
Tu poţi ştii totul şi poţi descifra mistere, pentru că în 
interiorul tău locuieşte înţelepciunea Tatălui.

Coloseni 2:9-10 spune: „Căci în El (în Cristos) 
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi 
aveţi totul deplin în El...” Noi suntem una cu El (1 
Corinteni 6:17). Dumnezeu a depozitat toate bogăţiile 
înţelepciunii şi priceperii Lui în Cristos pentru noi; astfel 
avem acces la înţelepciunea ascunsă. 

Deuteronom 32
Luca 6:31-38
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Duhul Sfânt este Duhul adevărului şi El ştie 
toate lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Isus 

a spus că Duhul Sfânt va lua din ce-I aparţine Lui (Isus) 
şi îţi va descoperi ţie (Ioan 13:15). El te va călăuzi în TOT 
adevărul şi te va învăţa TOATE lucrurile, pentru că El este 
Învăţătorul care locuieşte în tine.

Din păcate, mulţi nu au beneficiat de avantajul 
acestei lucrări extraordinare a Duhului Sfânt, poate 
pentru că nu au fost învăţaţi în mod adecvat. Duhul 
Sfânt te poate lămuri cu privire la afacerea ta, cu privire 
la ştiinţă, chimie, matematică, metalurgie, etc. El te 
poate învăţa atât lucruri cotidiene, obişnuite, cât şi 
lucruri cereşti. El ne iubeşte şi este interesat de succesul 
nostru. 

Eşecul nu ar trebui să mai existe în natura sau 
în caracterul niciunui creştin; pentru că, odată ce L-ai 
primit pe Duhul Sfânt, în tine locuieşte un Învăţător 
care ştie cum să te facă un adevărat succes şi cum să 
binecuvânteze tot ceea ce ating mâinile tale. În Isaia 
48:17, El a spus: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ 
ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie 
să mergi.” Cât de minunat este acest lucru! Duhul Sfânt 
te poate învăţa cum să trăieşti în neprihănire şi în belşug 
şi să te ghideze pe calea destinului şi a voii perfecte a lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta.

Învăţătorul care 
locuieşte în tine

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).

Vineri, 5 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi conferi 
înţelepciune prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul Tău. Şi 
astăzi  abordez cu excelenţă toate situaţiile, umblând 
în voia Ta perfectă pe calea neprihănirii, în Numele lui 
Isus. Amin.

Iov 6-8
Faptele Apostolilor 17:16-34

1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 2:12

Salută şi încurajează lucrarea Duhului Sfânt în viaţa 
ta! Poţi primi călăuzire în orice situaţie pe care o aduci 
la cunoştinţa Lui. Faptul că locuieşte în tine înseamnă 
că ai acces la toată înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru 
că El este Duhul de înţelepciune, de sfat şi de pricepere 
(Isaia 11:2). Unul dintre modurile sigure prin care poţi 
activa puterea şi înţelepciunea Lui în tine este vorbirea 
în alte limbi. Pe măsură ce vorbeşti în alte limbi, duhul 
tău este sensibilizat să primească înţelepciunea de care 
ai nevoie pentru a soluţiona orice probleme şi abilitatea 
de a excela în toate situaţiile din viaţa ta.

Deuteronom 33
Luca 6:39-49
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Prin declaraţia plină de îndrăzneală, „Toate 
lucrurile sunt ale voastre,” apostolul Pavel, 

condus de Duhul lui Dumnezeu, ne face cunoscut faptul 
că noi avem acces la toate resursele acestui pământ. 
Prin urmare, nu este nevoie să fii invidios sau să te lupţi 
cu alţii pe ceea ce au. În Psalmul 24:1, Biblia spune: „Al 
Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea 
şi cei ce o locuiesc.” Întrucât Dumnezeu este Tatăl tău 
ceresc, iar tu faci parte dintre moştenitorii Lui (Romani 
8:17), aceasta înseamnă că tot ce Îi aparţine Lui îţi 
aparţine şi ţie.

Galateni 3:29 spune: „Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.” Tu eşti parte din sămânţa lui Avraam, 
aşadar eşti beneficiar al binecuvântărilor lui Avraam. 
Asocierea ta cu Cristos te-a făcut un descendent real al 
lui Avraam şi astfel posesor al acestei lumii, pentru că 
Dumnezeu în mod deliberat i-a dăruit lumea lui Avraam 
(Romani 4:13).

Refuză să fi mulţumit cu o viaţă mediocră, pentru 
că tu eşti binecuvântat peste măsură. Tu ai fost creat 
pentru o viaţă din belşug, în neprihănire; aceasta este 
moştenirea ta. Nici un lucru bun pe care îl doreşti nu 
este irealizabil sau imposibil. Nu recurge niciodată la 
mijloace necinstite să-ţi împlineşti propriile dorinţe; 
umblă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi El te va 

Lumea este a ta!

Astfel, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că 
toate lucrurile sunt ale voastre

(1 Corinteni 3:21, versiunea NTR).

Sâmbătă, 6 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Domnul este Păstorul meu şi sunt binecuvântat 
cu toate lucrurile spirituale şi materiale în Isus Cristos. 
Am fost creat pentru o viaţă de har şi abundenţă 
supranaturală, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 9-11
Faptele Apostolilor 18:1-23

Romani 8:32; Luca 11:9; Ioan 16:24

ghida spre realizarea visurilor tale.
Înţelege faptul că Dumnezeu nu le refuză copiilor 

Săi lucrurile bune; El le dă tuturor cu mână largă fără 
mustrare (Iacov 1:5). Tot ce priveşte viaţa şi evlavia ţi-a 
fost dăruit în Cristos (2 Petru 1:3). Lumea şi tot ce este 
în ea este a ta în Domnul: intră în posesia ei şi bucură-te 
de moştenirea ta.

Deuteronom 34
Luca 7:1-10
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În versetul tematic, Duhul Sfânt prin apostolul 
Pavel ne ajută să înţelegem unitatea inseparabilă 

cu Domnul, care reiese din faptul că noi am fost botezaţi 
în Isus Cristos. Noi suntem mădulare ale trupului Lui, 
carne din carnea Lui şi os din oasele Lui (Efeseni 5:30).

Botezat fiind în Isus Cristos, ai devenit una cu El 
(1 Corinteni 6:17), astfel încât Dumnezeu nu mai face 
deosebire între tine şi Isus Cristos. Domnul Isus a repetat 
această unitate când a spus în Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, 
voi sunteţi mlădiţele.” Noi avem parte de aceeaşi viaţă 
ca şi El, pentru că viaţa curge din viţă spre mlădiţe.

Un alt lucru frumos al acestei unităţi cu Isus 
Cristos este că aceasta nu s-a terminat cu botezul 
nostru în moartea Lui, ci continuă într-o viaţă nouă prin 
învierea Sa din morţi. Romani 6:4 spune: „Noi, deci prin 
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, 
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” 
Învierea Sa ne-a propulsat într-o viaţă nouă.

Umblă în conştientizarea vieţii noi în El; aceasta 
este viaţa învierii. Trecutul tău nu mai există; eşti o 
făptură nouă (2 Corinteni 5;17), o creaţie superioară, 

Botezaţi în
Isus Cristos

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am 
fost botezaţi în moartea Lui? Noi, deci prin botezul în 
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru 

ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă

(Romani 6:3-4).

Duminică, 7 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Domnul meu drag, Îţi mulţumesc pentru unitatea 
indestructibilă pe care o am cu Tine; viaţa Ta în mine 
mă face supranatural, impenetrabil pentru afecţiuni 
sau infirmităţi. Eu trăiesc în victorie sub călăuzirea 
Duhului Sfânt şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin

Iov 12-14
Faptele Apostolilor 18:24-19:7

Efeseni 5:29-30; Galateni 3:27

eşti desăvârşit în Isus Cristos (Coloseni 2:10, versiunea 
Fidela). Tu nu provii din această lume (Ioan 17:14). 
Trăieşte cu această conştientizare în fiecare zi.

Iosua 1-2
Luca 7:11-17



„Noaptea binecuvântărilor” CANADA, 

cu PASTORUL CHRIS

În câteva zile Canada va fi martora unei masive 
revărsări a ungerii Duhului lui Dumnezeu la „Noaptea 
binecuvântărilor” cu Pastorul Chris. 

Această noapte specială este concepută în mod 
divin pentru a te propulsa la un nou nivel de viaţă 
şi promite a fi un extraordinar timp în prezenţa lui 
Dumnezeu, plin de miracole şi binecuvântări. 

Vino pregătit să fii învăluit în prezenţa glorioasă a lui 
Dumnezeu şi să fii propulsat într-o viaţă de victorie şi 
de stăpânire neîntreruptă. 

Adresa: Direct Energy Centre Exhibition Place, 100 
Princes’ Bulevard, Toronto, ON M6K 3C3, Canada 

Data: 26 Iulie 2013

Pentru rezervarea locurilor sună la: +1416 746 5080 
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Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care 
este împărtăşită spiritului uman, producând 

în el dreptatea lui Dumnezeu şi abilitatea de a face bine 
şi de a împlini voia Tatălui. Dumnezeu are întotdeauna 
dreptate; aceasta este natura Lui şi a produs aceeaşi 
natură în noi. Nu ai nevoie să citeşti întreaga Carte a 
Legii şi orânduirile ei ca să ştii ce este bine şi ce este rău: 
neprihănirea lui Dumnezeu a fost împărtăşită duhului 
tău.

În zilele lui Moise, trebuia ca israeliţii să citească 
Legea pentru a şti ce este bine şi rău; dar aceasta nu se 
aplică făpturii noi în Cristos! În Ieremia 31:33, Domnul a 
spus: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în 
inima lor...” Şi acesta s-a şi întâmplat: neprihănirea este 
acum în duhul tău. Romani 8:3-4 ne spune: „Căci – lucru 
cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea 
fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea 
pământească, trimiţându-L, din pricina păcatului, pe 
însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 
pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi...”

Legea Duhului de viaţă a lui Isus Cristos este cea 
care a produs neprihănire în duhul tău. Nu-i de mirare 
că Isus a spus: „Voi sunteţi lumina lumii...” (Matei 
5:14); tu poţi discerne ce este bine. Oamenii din această 
lume trebuie să se uite la tine ca să cunoască ce este 

Exprimă 
neprihănirea Lui

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

sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Luni, 8 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Voi exprima şi astăzi viaţa lui Cristos şi natura 
Lui neprihănită în mine, funcţionând cu precizie şi 
înţelepciune în tot ceea ce fac. Eu trăiesc doar în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu, care este lumina neprihănirii 
mele în El, în Numele lui Isus. Amin

Iov 15-18
Faptele Apostolilor 19:8-41

1 Corinteni 1:30; Filipeni1:11

dreptatea. Tu nu eşti doar  părtaş naturii lui Dumnezeu 
(2 Petru 1:4), ci eşti exprimarea neprihănirii Lui. Isaia 
61:3 ne numeşte terebinţi ai neprihănirii; un sad al 
Domnului Oştirilor, ca să slujim spre slava Lui. Aşadar, tu 
eşti plin de roadele neprihănirii (Filipeni 1:11).

Lasă neprihănirea să domnească prin tine. 
Hotărăşte-te să exprimi pe deplin viaţa lui Cristos în 
viaţa ta, astfel încât să fii eficient în propovăduirea 
Evangheliei şi acest lucru se va împlini.

Iosua 3-4
Luca 7:18-35
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În Efeseni 3:17-19, apostolul Pavel s-a rugat: „Aşa 
încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin 

credinţă, pentru că având rădăcina şi temelia pusă în 
dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, 
care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 
şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice 
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu.” El doreşte ca noi să înţelegem amplitudinea 
dragostei nemărginite a lui Dumnezeu, astfel încât noi 
să iubim la fel ca El.

Dragostea pe care Dumnezeu o are pentru 
noi este intensă şi necondiţionată; este fără limite. 
Conştientizarea dragostei Sale îţi oferă îndrăzneală şi 
încredere. El te iubeşte ca şi cum ai fi singurul om de pe 
pământ. Astfel, tu trebuie să îi iubeşti pe oameni la fel 
cum te iubeşte El, oricât de greu de iubit ar părea. 

În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea - lumea oamenilor - că L-a 
dat pe singurul Său Fiu...” El iubeşte fiecare persoană 
din lume fără discriminare şi vrea ca noi să-I călcăm pe 
urme: „Urmaţi dar pildă lui Dumnezeu ca nişte copii 
prea iubiţi. Trăiţi în dragoste după cum şi Cristos ne-a 
iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos şi că 
o jertfă de bun miros»” (Efeseni 5:1-2). Tu ai abilitatea 
să iubeşti la fel ca El, altfel nu ţi-ar cere să-I urmezi 
exemplul.

Iubeşte ca El

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii 

(Ioan 13:34).

Marți, 9 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu am abilitatea să iubesc la fel ca Tatăl meu 
ceresc, pentru că sunt copilul Lui preaiubit. Voi 
manifesta şi astăzi dragostea Lui care îmi umple inima, 
cucerindu-i pe cei din jur pentru El, în Numele lui Isus, 
Amin!

Iov 19-21
Faptele Apostolilor 20:1-16

Romani 5:8; 1 Ioan 4:8-11

Biblia spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 
măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la 
viaţa împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi)” 
(Efeseni 2:4-5). Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă 
păcătoşi; aşadar lasă ca dragostea Tatălui din tine să-ţi 
motiveze dorinţa de a-i câştiga pe cei păcătoşi pentru 
Cristos (2 Corinteni 5:14, versiunea NTR). Predică-
le Evanghelia tuturor celor din jurul tău, ca astfel să-i 
întorci de la păcat spre neprihănire şi de sub puterea lui 
Satan la Dumnezeu.

Iosua 5
Luca 7:36-50
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În Matei 28:19-20, Biblia spune: „Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 

în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin.” Aceasta este Marea Trimitere; responsabilitatea 
pe care i-a dat-o Domnul fiecărui creştin. Tu trebuie să 
predici Evanghelia glorioasă a lui Cristos; fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede (Romani1:16).

Nimic în lumea aceasta nu ar trebui să însemne 
mai mult pentru tine decât îndrumarea oamenilor spre 
Cristos. 2 Petru 3:9 ne spune că Domnul are îndelungă 
răbdare şi doreşte ca cineva să piară, ci toţi să audă şi să 
primească Evanghelia spre pocăinţă.

Când Domnul ne-a instruit să predicăm şi să 
învăţăm neamurile, El nu Se referea numai la ţări; El 
a avut în minte diferite sisteme sociale, grupuri de 
oameni cu interese, viziuni şi caracteristici comune. 
De exemplu, lumea bancherilor, avocaţilor, studenţilor, 
comercianţilor, academia etc., reprezintă „neamurile” la 
care eşti trimis. Tu trebuie să-ţi iei poziţia de slujitor al 
împăcării, oriunde te-ai afla şi să-i întăreşti pe cei din jurul 
tău, pentru ca să audă şi să primească mesajul mântuirii. 
Responsabilitatea de a predica Evanghelia este datoria 
ta la fel cum a fost a apostolului Pavel (1 Corinteni 9:16); 
aşa că fii plin de zel în câştigarea sufletelor. Realizează 

Trăind pentru 
Evanghelie

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură (Marcu 16:15).

Miercuri, 10 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de 
a vesti Cuvântul Tău cu putere şi astăzi. Îţi mulţumesc 
pentru harul abundent de a fi eficient în slujirea 
Evangheliei, pe măsură ce răspândesc mireasma 
cunoştinţei Tale în orice loc, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 22-24
Faptele apostolilor 20:17-38

2 Corinteni 5:18; 2 Corinteni 3:5-6

faptul că tu eşti predicatorul în lumea ta: în casa ta, la 
serviciu, la şcoală şi în cartierul tău. Domnul te-a uns 
să-i scoţi pe oameni din robie în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu (Romani 8:21), întorcându-i de la întuneric 
la lumină, din păcat la neprihănire. Vorbeşte astăzi cu 
cineva despre Isus! 

Iosua 6
Luca 8:1-10
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Mulţi creştini se roagă într-un mod care le 
subminează credinţa, fără să îşi dea seama. 

De exemplu se roagă spunând: „Tată, venim în prezenţa 
Ta…” Sau: „Venim la Tine în Numele lui Isus…” Noi, 
creştinii, nu „venim” la Dumnezeu, noi ne rugăm în El şi 
în prezenţa Sa.

Când L-ai primit pe Cristos în inima ta, ai fost 
născut din nou în prezenţa lui Dumnezeu. Atunci ai 
„venit” la Tatăl. Nu trebuie să „vii” mereu în prezenţa 
Lui în rugăciune, pentru că tu ai „venit” deja, prin Calea, 
care este Isus Cristos şi ai rămas în prezenţa Lui. Aşa 
că tu eşti întotdeauna alături de Tatăl; tu locuieşti în 
prezenţa Lui. Noi rămânem în El, trăim în El. Aminteşte-
ţi ce a spus Isus: „Dacă trăiţi în Mine şi cuvintele Mele 
trăiesc în voi, cereţi orice doriţi şi vi se va face” (Ioan 
15:7, versiunea Fidela).

Observă ce a spus Domnul; El a fost foarte clar şi 
direct; nu a spus: „Nimeni nu Îl vizitează pe Tatăl decât 
prin mine,” ci a spus: „Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine.” Când ai fost născut din nou, ai fost botezat 
în trupul Lui: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de 
un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup…” (1 
Corinteni 12:13). Cristos este trupul, El fiind şi poziţia 
din prezenţa lui Dumnezeu – la dreapta Tatălui, unde 
suntem şi noi acum.

Rugându-te în El

…Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine (Ioan 14:6).

Joi, 11 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria 
mântuirii şi pentru privilegiul de a trăi în prezenţa Ta, 
aşezat împreună cu Cristos într-un loc de autoritate şi 
stăpânire, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 25-28
Faptele Apostolilor 21:1-16

Efeseni 2:5-6; Faptele Apostolilor 17:28

Realitatea este că tu eşti în El şi El este în tine, 
aşa că tu nu trebuie să „vii” sau să „pleci” de la El! Tu 
trăieşti în prezenţa Lui şi porţi această prezenţă cu tine 
oriunde mergi. Ar trebui să conştientizezi zilnic prezenţa 
Lui în tine, pentru că astfel vei funcţiona dintr-o poziţie 
de avantaj în orice situaţie.

Tu rămâi în El; tu eşti cortul Lui viu (Efeseni 2:22); 
în El ai viaţa, mişcarea şi fiinţa (Faptele apostolilor 
17:28). Slavă Numelui Său în veci!

Iosua 7
Luca 8:11-18
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Adevărata bunăstare este abilitatea de a fi o 
binecuvântare pentru alţii şi de a-i ajuta să 

îşi îndeplinească scopul vieţii lor. Reprezintă contribuţia 
ta la îmbunătăţirea vieţii celor din jurul tău. Când eşti 
o binecuvântare pentru alţii, avansezi şi tu, pentru că 
ajutorarea altora aduce promovare. Dumnezeu va face 
pentru tine lucrurile bune pe care tu le faci pentru alţii. 

Întăreşte-i pe cei din jurul tău; ajută-i să îşi 
descopere potenţialul cu care i-a înzestrat  Dumnezeu. 
Dacă ai angajaţi, ajută-i să îşi realizeze visul de a avea 
succes. La fel, dacă eşti angajatul unei organizaţii, 
dă tot ce ai mai bun din tine; dedică-te îmbunătăţirii 
organizaţiei pentru care lucrezi. Fă din progresul acelei 
organizaţii prioritatea ta, pentru că astfel vei prospera 
şi tu. 

Proverbe 11:25 spune: „Sufletul binefăcător 
va fi săturat, şi cel ce îi udă pe alţii va fi udat şi el.” 
Nu vei ieşi niciodată în pierdere dacă vei fi un ajutor 
şi o binecuvântare. În lume sunt orfani, văduve şi 
copii nevoiaşi, care pot beneficia de bunăstarea ta. În 
Proverbe 19:17, Biblia spune: „Cine are milă de sărac, Îl 
împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.”

Caută întotdeauna oportunităţi de a fi o 
binecuvântare pentru alţii şi Domnul, pe lângă faptul 
că îţi va creşte capacitatea de a face mai mult bine, 

Fă lucruri bune 
pentru alţii

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie 
batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera 

(Galateni 6:7).

Vineri, 12 Iulie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut o 
binecuvântare şi un ajutor pentru alţii. Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai acordat harul, înţelepciunea şi puterea 
de a recunoaşte întotdeauna nevoile celor din jurul 
meu, ca să le pot aduce speranţă şi să îi inspir spre 
adevăratul succes şi spre măreţia slujirii altora. Prin 
dărnicia mea atrag mari recolte de binecuvântări 
financiare, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 29-31
Faptele Apostolilor 21:17-36

Luca 6:38; 2 Corinteni 9:6-9

îţi va înmulţi seminţele şi roadele neprihănirii tale (2 
Corinteni 9:10).

Iosua 8
Luca 8:19-25
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Când Domnul Isus a venit în această lume, El 
nu a venit ca o fiinţă angelică, ci ca sămânţa 

lui Avraam. A fost născut din femeie şi a trăit ca un om, 
deşi El era Fiul lui Dumnezeu. În acest caracter uman El 
a fost ispitit, a ascultat de Dumnezeu, a fost crucificat şi 
a murit în locul nostru. 

Isaia 53:5 spune: „Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin 
rănile Lui suntem tămăduiţi.” Când a fost rănit, Isus a 
simţit durerea şi a plâns aşa cum am fi făcut şi noi; dar 
nu a renunţat. Biblia spune că El a suferit crucea şi a 
dispreţuit ruşinea (Evrei 12:2).

În caracterul Său uman a coborât El în Locuinţa 
morţilor, unde i-a învins pe Satan şi pe demonii lui. Toate 
astea le-a făcut în calitate de om: „A dezbrăcat domniile 
şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după 
ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 12:5). 
El a ieşit din mormânt ca om şi S-a înălţat la cer ca om. 
S-a identificat ca fiind cu totul un om: „Prin urmare, a 
trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile…” 
(Evrei 2:17).

Evrei 4:15 spune: „Căci n-avem un Mare Preot 
care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care 
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” 
Tot ce a făcut Isus din poziţia de om, a făcut pentru noi. 

Caracterul uman 
al lui Isus

Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în 
ajutorul seminţei lui Avraam (Evrei 2:16).

Sâmbătă, 13 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur pentru tot ce ai făcut 
pentru mine în Isus Cristos. Astăzi, mai mult ca oricând, 
sunt inspirat să fac voia Ta şi să îmi îndeplinesc lucrarea 
de slujire în Tine. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai lărgit 
perspectiva asupra abilităţilor mele în Cristos şi asupra 
lucrurilor pe care le pot face prin puterea Duhului care 
lucrează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Iov 32-35
Faptele Apostolilor 21:37-22:21

1 Timotei 2:5-6; Faptele Apostolilor 2:22

Aşa cum suferinţa şi moartea Lui au fost pentru noi, la fel 
şi ascultarea, învierea şi poziţia Sa în cer sunt pentru noi. 
Victoria Lui este şi a noastră; slava Lui este şi a noastră. 
El a fost într-adevăr Fiul Omului, aşa cum a fost şi Fiul 
lui Dumnezeu; iar noi trebuie să trăim pentru slava Lui.

Iosua 9
Luca 8:26-39
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De fiecare dată când ai oportunitatea de a 
te închina Domnului, fă-o cu dragoste, din 

toată inima. În calitatea noastră de făpturi noi, noi 
suntem cu adevărat cei circumcişi, care ne închinăm 
lui Dumnezeu în duh, ne bucurăm în Isus Cristos şi nu 
ne punem încrederea în lucrurile pământeşti (Filipeni 
3:3). Noi suntem adevăraţii închinători pe care îi caută 
Dumnezeu. Când înveţi să I te închini Domnului cu 
pasiune, întotdeauna, independent de circumstanţe, 
tu dezvolţi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta. Astfel 
vei experimenta o strânsă părtăşie, îndrumarea Lui 
supranaturală, dragoste şi slavă, într-o măsură tot mai 
mare. 

Pe lângă faptul că închinarea este o binecuvântare 
pentru tine, ajutându-te să îţi reglezi atenţia spirituală 
pe frecvenţa lui Dumnezeu, când te închini, tu Îi dai 
Domnului ceea ce merită. Unul dintre modurile în care 
te poţi închina Domnului este prin cântece. Duhul sfânt 
iubeşte cântecele. Efeseni 5:19 spune: „Vorbiţi între voi 
cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
şi cântaţi şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului.” 
Matei 26:30 ne spune că Isus şi apostolii cântau: „După 
ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor.” 
Învaţă să Îi cânţi Domnului în închinare.

Închinarea nu este rezervată doar pentru cei cu 
vocile cele mai frumoase sau cele mai sonore. Noi nu Îi 

Închină-te 
Domnului cu 

cântece!

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii 
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl 
(Ioan 4:23).

Duminică, 14 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Domnul meu, mă închin şi astăzi înaintea Ta 
pentru dragostea, bunătatea, harul şi îndurările Tale! 
Eşti atât de glorios şi vrednic de laudă: Numele Tău este 
glorificat în veci, pe tot cuprinsul pământului. Amin. 

Iov 36-39
Faptele Apostolilor 22:22-23:11

Filipeni 3:3; Evrei 13:15

cântăm Domnului pentru că suntem cântăreţi buni, ci 
pentru a ne închina. Aşa că indiferent de modul în care 
sună vocea ta, învaţă să I te închini cu cântece. Dirijorul 
corului şi liderii de laudă şi închinare te pot inspira 
să cânţi, însă închinarea şi cântecul lor nu pot înlocui 
închinarea ta pentru Domnul.

Când apostolii I-au spus Domnului „învaţă-ne cum 
să ne rugăm,” Isus le-a dat formatul unei rugăciuni; El 
le-a spus: „Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl 
nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău»” 
(Matei 6:9). Observă că El a început cu închinarea. Să 
ne închinăm Domnului este cel mai important aspect 
al slujirii noastre pentru El, aşa că învaţă să I te închini 
cântând.

Iosua 10
Luca 8:40-56
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Fiind copilul lui Dumnezeu, Biblia spune că 
orice vei face, vei reuşi: „El este ca un pom 

sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea 
lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, 
duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3). Nu sta niciodată fără 
ocupaţie sau fără să ai o slujbă; trebuie să găseşti ceva 
la care te pricepi, un lucru care e bun pentru Domnul 
şi pentru oameni şi să îl faci. Binecuvântează lumea cu 
lucrarea mâinilor tale. Caută idei de succes prin Duhul 
Sfânt care este în tine. Aminteşte-ţi că succesul nu 
depinde doar de bani; dacă ai idei bune şi te disciplinezi 
pentru a împlini acele idei, banii vor veni către tine.

Aşadar caută idei care vor favoriza progresul şi 
dezvoltarea mediului tău. Una dintre principalele reţete 
pentru succes este să cauţi o nevoie a oamenilor şi să 
o îndeplineşti. Cum a ajuns Iosif, un deţinut, să devină 
prim-ministru în Egipt? El a făcut ceva; şi-a folosit darul 
pentru a îi ajuta pe alţii şi Dumnezeu l-a promovat.

Unii cred că motivul pentru care suferă sau sunt 
săraci este tipul muncii prestate. Nu este adevărat! 
Problema nu este la tipul de muncă, ci în mintea lor. 
Mintea ta este cea care determină ce vei deveni, pentru 
că aşa cum gândeşte un om în inima lui, aşa este şi el 
(Proverbe 23:7, versiunea Fidela).

Priveşte înăuntrul tău şi trăieşte dinăuntru în 
afară. Pune-ţi creativitatea la lucru. Activează belşugul 

Caută idei 
creative 

înăuntrul tău!

Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, 
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la 

Dumnezeu şi nu de la noi (2 Corinteni 4:7).

Luni, 15 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu scot astăzi la suprafaţă lucrurile bune 
dinăuntrul meu, pentru că am o minte excelentă; am 
discernământ în ceea ce priveşte secretele de a produce 
idei creative, întrucât Cristos este înţelepciunea mea. 
Eu am victorie şi belşug care vin din mine, în Numele 
lui Isus.

Iov 40-42
Faptele Apostolilor 23:12-35

Luca 6:45; Proverbe 4:23

şi victoria care se află în tine, pentru că ele sunt calităţi 
inerente în duhul tău. Dumnezeu a pus în duhul tău tot 
ceea ce ai nevoie pentru o viaţă de succes (Proverbe 
4:23). Caută înăuntrul tău; sapă în adâncime pentru 
a descoperi comorile şi talentele din tine. Pune-le în 
acţiune şi ungerea Domnului le va face să crească şi să 
se înmulţească.

Iosua 11
Luca 9:1-19
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În Luca 8:1, Isus ne-a învăţat că oamenii ar trebui 
să se roage neîncetat şi să nu se lase. Nu obosi 

să te rogi pentru oamenii lui Dumnezeu; face parte din 
slujba ta preoţească să mijloceşti pentru creştinii din ţara 
ta şi din întreaga lume, pentru libertatea şi glorificarea 
Cuvântului lui Dumnezeu în ei şi prin ei, ca şi pentru 
tine. Roagă-te ca sfinţii lui Dumnezeu să cunoască tot 
mai mult Cuvântul Lui prin revelaţii şi să fie eficienţi în 
lucrurile Duhului.

În Efeseni 1:17, Pavel a trebuit să se roage ca 
Dumnezeu să le dea creştinilor din Efes „un duh de 
înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui.” 
Unii oameni sunt născuţi din nou şi au cunoştinţe 
generale despre El, dar le lipseşte discernământul divin 
şi cunoaşterea lucrurilor spirituale. Trebuie să mijlocim 
pentru ca aceşti oameni să aibă lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi să umble în ea.

De asemenea, mijloceşte pentru lucrările 
misionare, pentru lucrările din ţara ta şi din lume, pentru 
ca Dumnezeu să le dea un Cuvânt şi oportunitatea de a 
predica Evanghelia cu putere. În Coloseni 4:3, Pavel i-a 
învăţat pe credincioşi să se roage în acest mod pentru 
lucrarea sa misionară: „Rugaţi-vă totodată şi pentru 
noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, 

Roagă-te pentru 
oamenii lui 
Dumnezeu

În cele din urmă, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să 
se răspândească repede Cuvântul Domnului şi să fie 
onorat, aşa cum este între voi, şi să fim izbăviţi de 

oamenii neascultători şi răi, căci nu toţi au credinţă
(2 Tesaloniceni 3:1-2, versiunea NTR).

Marți, 16 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Îmi împlinesc şi astăzi chemarea de a mă ruga ca 
Domnul să le dea Cuvânt, îndrăzneală şi oportunităţi 
creştinilor din toată lumea, în special în locurile unde 
lumina Evangheliei este încă slabă, pentru a extinde 
Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 1-6
Faptele Apostolilor 24:1-27

Efeseni 6:18-20, 1 Timotei 2:1-4

ca să putem vesti taina lui Cristos, pentru care, iată, mă 
găsesc în lanţuri.” Acest verset subliniază două aspecte 
importante: Cuvântul şi uşile deschise. Poate că ai un 
Cuvânt şi nu ai oportunitatea de a predica Evanghelia, 
sau invers, aşa că trebuie să mijlocim după cum am fost 
învăţaţi de Duhul Sfânt.

Nu înceta niciodată să te rogi pentru misionarii din 
lume. Roagă-te ca oamenii lui Dumnezeu să stea uniţi 
în duh şi în gândire, luptând împreună pentru credinţa 
Evangheliei în lume.

Iosua 12
Luca 9:10-17
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În Matei 14, Biblia ne relatează că într-o seară, 
ucenicii s-au urcat într-o corabie, fiind trimişi 

de Domnul să traverseze Marea Galileei, înaintea Sa. 
În timpul călătoriei, au văzut deodată un om umblând 
pe mare către ei şi au ţipat de frică. Omul era Isus şi 
El i-a liniştit imediat, spunându-le: „Îndrăzniţi, Eu sunt; 
nu vă temeţi” (Matei 14.27). Apoi Petru i-a răspuns: 
„Doamne, … dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine 
pe ape” (Matei 14:28); şi Domnul i-a zis: „Vino” (Matei 
14:29).

Petru a coborât din barcă şi a mers pe ape către 
Isus. Când Domnul i-a spus „Vino,” toţi ucenicii ar fi 
putut coborî din barcă, împreună cu Petru; însă doar el 
a făcut-o. Imaginează-ţi cât de înălţător şi glorios ar fi 
fost să citim că toţi apostolii au mers pe apă!

Cam la fel se întâmplă astăzi cu mulţi oameni din 
biserică. Atunci când este rostit un Cuvânt, poate unul de 
vindecare, de finanţare sau pentru altă problemă, doar 
cei care Îl personalizează şi acţionează în concordanţă cu 
acesta vor vedea rezultate în viaţa lor. S-ar putea să fie 
un simplu: „ridică-te,” „umblă,” „vino,” sau un îndemn 
de a da un dar; tu acţionează imediat în conformitate 
cu ceea ce spune Cuvântul. Nu aştepta să auzi o voce 
tunătoare sau un sunet spectaculos din cer; acţionează 
pur şi simplu pe baza Cuvântului. Poate că nu îl vei 
primi într-un mod spectaculos, dar va fi cu siguranţă, 

Acţionează pur 
şi simplu pe baza 
Cuvântului Său…

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri (Iacov 1:22).

Miercuri, 17 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că îmi antrenezi 
duhul să înţeleagă realităţile Împărăţiei şi să răspundă 
la instrucţiunile Duhului Sfânt, pe măsură ce învăţ să 
umblu în lumina Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. 
Amin.

Psalmii 7-10
Faptele Apostolilor 25:1-12

Iacov 1:22-25

supranatural.
În 1 Împăraţi 19, când Ilie avea nevoie să audă 

Cuvântul Domnului, nici unul dintre semnele care păreau 
spectaculoase nu a avut în el prezenţa lui Dumnezeu, 
până când un susur blând şi subţire l-a întrebat: „Ce faci 
tu aici, Ilie?” (1 Împăraţi 19:13). Cuvântul lui Dumnezeu, 
instrucţiunile şi îndrumările Lui pentru tine sunt 
supranaturale. Ele vor produce rezultatele aşteptate 
când le urmezi.

Pentru a experimenta în mod continuu slava lui 
Dumnezeu şi puterea Duhului, va trebui să răspunzi 
întotdeauna prin credinţă Cuvântului Său şi îndemnurilor 
Duhului Sfânt.

Iosua 13
Luca 9:18-27
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În calitate de creştini, noi avem victorie totală 
asupra lui Satan şi a cohortelor sale. Noi 

aparţinem Împărăţiei Fiului dragostei lui Dumnezeu, 
care ne conduce prin toate incursiunile vieţii într-o 
continuă paradă a victoriei.

Luca 1:69-71 ne spune că Dumnezeu „ne-a ridicat 
o mântuire puternică în casa robului Său David, – cum 
vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din 
vechime – mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna 
tuturor celor ce ne urăsc!” Aceasta a intrat în vigoare 
de la venirea Domnului. Aşa că oricine te urăşte sau 
planifică să îţi facă rău, nu va fi niciodată capabil să te 
depăşească în putere, pentru că victoria ta este în Cristos. 
În ceea ce priveşte împotrivirile, Cuvântul spune: „Când 
înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce 
carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se 
clatină şi cad” (Psalmul 27:2).

Nu trebuie să te rogi împotriva celor răi sau 
a împotrivirilor inamicilor tăi; ei sunt liberi să ţi se 
împotrivească. Totuşi, sfârşitul lor a fost predestinat: 
se vor împiedica şi vor cădea. Nu trăi niciodată în frică, 
şi nu acţiona condus de frică; tu eşti un biruitor în 
Isus Cristos. Biblia spune că: „A dezbrăcat domniile şi 
stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după 

O paradă a 
victoriei

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).

Joi, 18 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Înaintez şi astăzi în victorie şi în stăpânire asupra 
lui Satan, a cohortelor întunericului şi a circumstanţelor 
vieţii. Experimentez puterea şi harul supranatural al 
lui Dumnezeu, pe măsură ce răspândesc cunoştinţa lui 
Cristos în orice loc, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 11-16
Faptele Apostolilor 25:13-27

1 Corinteni 15:55-57; 1 Ioan 4:4

ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15). 
Când Isus a triumfat asupra diavolului şi a stăpânirilor 
întunericului, tu erai în El. Tu erai în El când a defilat 
cu acele domnii demonice dezarmate, zdrobite şi lăsate 
fără putere.

Acum, în Luca 10:19, 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.” Ce viaţă grozavă ne-a dat El; o viaţă de victorie 
prin Cuvânt şi de stăpânire prin Duhul.

Iosua 14
Luca 9:28-36
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Domnul Isus a spus că dacă ai credinţă cât 
un bob de muştar, nimic nu va fi imposibil 

pentru tine (Matei 17:20). Credinţa ta este valuta forte 
prin care poţi să conduci lumea ta.

Biblia ne prezintă unii eroi ai credinţei, care 
au dominat lumea din vremea lor (Evrei 11:32-33). 
Capitolul unsprezece consemnează o cronică a reuşitelor 
extraordinare ale acestor oameni ai credinţei: cum au 
cucerit împărăţii, au făcut dreptate, rămânând fermi în 
credinţa lor. Această credinţă este astăzi un exemplu 
pentru noi. Faptele lor au fost scrise pentru inspirarea 
şi edificarea noastră, spunându-ne că şi noi putem face 
aceleaşi lucruri.

Să reflectăm puţin asupra atitudinii unuia dintre 
aceşti mari eroi ai credinţei – Iosua. Prin credinţă, el 
i-a condus pe copiii lui Israel să mărşăluiască de şapte 
ori în jurul zidurilor impunătoare ale Ierihonului, care 
s-au prăbuşit la a şaptea înconjurare, în timp ce ei 
cântau cântece de biruinţă (citeşte Iosua 6:16-20). Prin 
credinţă, poţi trăi în fiecare zi în victorie şi stăpânire. 
Biblia ne învaţă: „să călcaţi pe urmele celor ce, prin 
credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele!” (Evrei 
6:12). Avraam, Isaac, Iacov şi David, profeţii din vechime, 

Credinţa: valuta 
forte în conducerea 

lumii tale!

Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă 
aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, 

de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! Prin 
credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au 

căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor 
(Evrei 11:32-33).

Vineri, 19 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvântul credinţei este în inima şi în gura mea. 
Viaţa mea este mărturia harului lui Dumnezeu şi o 
adevărată recoltă de binecuvântări, pentru că umblu 
prin credinţa în Cuvântul Lui. Sunt mai mult decât 
biruitor şi credinţa mea este victoria care biruie lumea. 
Aleluia!

Psalmii 17-18
Faptele Apostolilor 26:1-18

Evrei 11:1,6; Matei 17:20

Domnul Isus Cristos şi apostolii, toţi au dat exemple 
demne de urmat în ceea ce priveşte credinţa. 

Tu poţi birui orice obstacol care îţi stă înainte, 
rostind cuvinte de credinţă. Poţi efectua schimbări şi 
lucruri minunate în lumea ta astăzi. Şi tu poţi manifesta 
neprihănirea şi poţi învia morţii sau situaţiile fără 
speranţă prin puterea Duhului Sfânt. Poţi să-ţi revigorezi 
afacerea chiar dacă este în faliment. Poţi excela în 
lucrarea ta, în studii, sau în carieră şi poţi fi o adevărată 
minune a lumii tale. Credinţa ta este valuta ta forte; 
condu-ţi lumea cu ajutorul ei.

Iosua 15
Luca 9:37-48
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Din când în când este important să-ţi revizuieşti 
viaţa şi să determini zonele în care ai nevoie 

de schimbări. Unii continuă să facă aceleaşi lucruri şi 
aşteaptă rezultate diferite, dar aşa nu se va modifica 
nimic. Va trebui să pui în practică idei noi.

Începe cu a-ţi schimba modul de gândire. Poate 
că la lucru s-a observat că nu dai tot ce ai mai bun. 
Primul lucru care trebuie schimbat este atitudinea ta; 
gândeşte-te la munca ta dintr-o altă perspectivă. Începe 
să vii devreme la serviciu, ca să câştigi timp şi învaţă să 
îţi termini sarcinile în timpul de lucru stabilit, dar şi într-
un mod ireproşabil.

Dacă înveţi să îţi îndeplineşti sarcinile înainte de 
termen şi să termini devreme, vei avea timp să îţi verifici 
munca şi să te asiguri că totul e perfect. Fă din asta un 
obicei şi în curând vei începe să primeşti felicitări şi 
avansare din partea şefilor tăi.

Poate că ţi-ai dorit întotdeauna să studiezi Cuvântul 
şi să te rogi mai eficient; aceasta nu se va întâmpla până 
când nu vei face paşii necesari. Poţi începe prin a studia 
Rapsodia cu mai multă râvnă şi atenţie, citind meticulos 
toate referinţele biblice şi capitolele aferente planului 
de citire a Bibliei pe care îl urmezi. De asemenea, ar 
trebui să achiziţionezi cartea „Cum să te rogi eficient – 
Volumul 1” şi să o studiezi în întregime (o poţi comanda 

Schimbă ordinea!

Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă 
transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să 

puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută 
şi desăvârşită (Romani 12:2, versiunea NTR).

Sâmbătă, 20 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care 
mă învaţă să fac schimbările necesare pentru următorul 
meu nivel de promovare în viaţă. Prin Cuvântul Tău 
primesc înţelepciunea de a funcţiona în excelenţă şi de 
a duce o viaţă roditoare şi eficientă în neprihănire, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Psalmii 19-20
Faptele Apostolilor 26:19-32

Proverbe 22:29; Proverbe 10:4

de pe www.christembassyonlinestore.org). Te va ajuta 
să aprofundezi studiul biblic şi să ai o viaţă de rugăciune 
puternică şi vibrantă.

Chiar acum concepe o listă cu zonele vieţii tale 
care au nevoie de o schimbare şi scrie paşii care ar trebui 
făcuţi pentru a realiza acele schimbări. Înscrie lista 
respectivă în programul tău de dezvoltare personală 
pentru următorul semestru sau rest de an şi te vei 
bucura de progrese remarcabile.

Iosua 16-17
Luca 9:49-62
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Cineva a făcut cândva următoarea exclamaţie 
plină de frustrare: „M-am rugat ca Dumnezeu 

să mă ajute să ies din situaţia cu care mă confrunt, 
dar nimic nu s-a schimbat!” Omul nu realiza faptul că 
nu Dumnezeu, ci el însuşi este responsabil să producă 
schimbare în acea situaţie prin proclamarea Cuvântului 
credinţei. Responsabilitatea lui Dumnezeu este să îţi 
trimită Cuvântul Său; acesta este ingredientul necesar 
pentru a produce schimbare. Textul tematic spune 
astfel: „El a trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit, şi i-a 
scăpat de groapă.”

Dumnezeu salvează, vindecă, transformă şi 
eliberează prin Cuvântul Său demn de încredere; îl poţi 
aplica în orice circumstanţă a vieţii tale. Indiferent cât de 
lipsită de speranţă pare situaţia ta, proclamă Cuvântul 
cu credinţă şi vei avea un miracol. Chiar dacă doreşti 
ca lucrurile să meargă din bine în mai bine sau din mai 
bine în excelent, Cuvântul va face acele lucruri să devină 
realitate. Pasajul din Evrei 4:12 în versiunea Amplificată 
spune astfel: „Căci Cuvântul rostit de Dumnezeu este viu 
şi plin de putere [care îl face activ, operativ, energizant 
şi eficient]...”

Cuvântul are putere în el însuşi; atunci când îl 
primeşti în tine şi îl rosteşti cu credinţă, el devine creator 
şi eficient, producând pentru tine ceea ce spune. Atunci 

Proclamă 
cuvântul 
credinţei

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi 
El i-a izbăvit din necazurile lor; a trimis Cuvântul Său 

şi i-a tămăduit, şi i-a scăpat de groapă 
(Psalmul 107:19-20).

Duminică, 21 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Am încredere în abilitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu de a birui şi de a produce în mine ceea 
ce spune; de aceea rostesc şi astăzi Cuvântul cu 
îndrăzneală, ştiind că bunăstarea mea este în 
conformitate cu promisiunile Sale. Eu sunt ca un pom 
sădit lângă un izvor de apă, rodind în neprihănire, 
pentru că trăiesc după Cuvânt. 

Psalmii 21-22
Faptele Apostolilor 27:1-26

Isaia 55:10-11

când Cuvântul este în gura ta, Dumnezeu vorbeşte prin 
tine, iar acest lucru schimbă lucrurile. Creează-ţi o viaţă 
victorioasă prin cuvinte pline de credinţă, la standardul 
Scripturii.

Iosua 18
Luca 10:1-9



Trimite Biblii în toată lumea!!!
În timpul Conferinţei „Viaţă înălţătoare” cu 
Pastorul Chris care a avut loc la Stadionul FNB din 
Johannesburg, în luna martie, mii de oameni au 
răspuns la chemarea la mântuire şi fiecare persoană 
a primit o copie gratuită a Bibliei de Studiu a 
devoţionalului Rapsodia Realităţilor.

Campania de a trimite Biblii peste tot în lume 
continuă, efortul fiind centrat asupra sufletelor 
care vor fi câştigate pentru Dumnezeu la Noaptea 
Binecuvântărilor din Canada şi la Conferinţa pentru 
„Viaţă înălţătoare” din Marea Britanie în lunile iulie 
şi august. Va avea loc un mare seceriş de suflete şi 
Bibliile le vor fi dăruite gratuit tuturor celor care îşi 
vor preda inima lui Cristos.

Pentru a participa la acest proiect „Trimite o Biblie” 
individual sau ca biserică, sau pentru a organiza 
un proiect asemănător în timpul campaniilor şi 
cruciadelor voastre, sunaţi la numerele de telefon 
+2348025013710, +2347089984343. 

De asemenea puteţi trimite un e-mail la adresa: 
loveworldreferencebooks@beleiversloveworld.org



NOTE
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Cuvântul „înţelepciune” în textul de mai sus 
provine din traducerea termenului ebraic 

„chokmah,” care are drept corespondent grecesc 
termenul „fronesis,” însemnând o forţă care te 
controlează. Este un elixir spiritual care te localizează 
în cadrul voii lui Dumnezeu, dincolo de înţelegerea 
ta omenească, determinându-te să faci lucrurile lui 
Dumnezeu în modul lui Dumnezeu, la timpul potrivit 
pentru scopul lui Dumnezeu! Este de asemenea un sistem 
de gândire excelent care te determină să gândeşti într-un 
anumit fel şi să spui lucrurile potrivite în modul potrivit 
la timpul potrivit pentru scopul potrivit în locul potrivit.

Aceasta era înţelepciunea pe care a primit-o 
Solomon de la Domnul şi care l-a abilitat să exceleze 
în judecată dreaptă, atât de mult încât Biblia spune 
că „... veneau oameni din toate popoarele să asculte 
înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor 
împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de 
înţelepciunea lui” (1 Împăraţi 4:34). Dumnezeu i-a dat 
lui Solomon o amplitudine extraordinară de înţelegere; 
el avea înţelepciune practică.

„Fronesis” îţi conferă acurateţe în alegeri, judecată 
dreaptă, decizii sănătoase şi abilitatea de a face lucrurile 
bine de prima dată. Poţi să dezvolţi „fronesis” prin 
studierea şi meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu 
şi prin rugăciunea în Duhul Sfânt – vorbirea în alte limbi. 

Înţelepciunea 
este o forţă

Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare 
pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul 

mării (1 Împăraţi 4:29).

Luni, 22 Iulie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

55

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care transferă înţelepciune în duhul meu şi îmi dă o 
mentalitate de victorie şi stăpânire. Excelez în tot ce 
fac şi am acurateţe în decizii, datorită înţelepciunii Tale 
care mă animă din interior, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 23-25
Faptele Apostolilor 27:27-44

Iacov 1:5

Poate te gândeşti: „O, dar am crezut că în Cuvânt este 
scris că Cristos a fost făcut înţelepciunea lui Dumnezeu 
pentru noi!”

Da. Însă acea înţelepciune este „sofia” (greceşte) 
care înseamnă înţelepciune teoretică sau înţelegerea 
realităţii; înseamnă înţelegerea colectivă a tuturor 
lucrurilor. De asemenea, mai există un al treilea tip de 
înţelepciune numit „sunesis”; aceasta este înţelepciune 
analitică; abilitatea de a înţelege concepte şi de a vedea 
relaţiile dintre ele. Însă „fronesis” este înţelepciune 
practică; este o forţă care te face să faci şi să spui 
lucrurile potrivite chiar înainte să te gândeşti la ele. 

Dumnezeu îţi dă „sofia” – înţelegerea realităţii, 
astfel încât să poţi avea „sunesis” – o înţelegere 
conceptuală, cu scopul de a-ţi dezvolta „fronesis” – 
mentalitatea potrivită pentru o viaţă extraordinară şi 
plină de succes.

Iosua 19
Luca 10:10-24
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În Isaia 64:6, Biblia ne spune că neprihănirea 
omenească – căile omului prin care încearcă 

să-şi dobândească singur mântuirea – reprezintă o 
haină mânjită pentru Dumnezeu. Nu are nici un rost 
să te bazezi pe aşa-zisele fapte bune ca să fii socotit 
neprihănit înaintea Domnului.

Aceasta a fost problema israeliţilor descrisă de 
apostolul Pavel în textul tematic. Cu toate că erau zeloşi 
pentru Dumnezeu şi se implicau în tot felul de devoţiuni 
religioase, purificări, ofrande, etc., ei greşeau în trei 
moduri majore în căutarea lor după neprihănire. În 
primul rând nu cunoşteau neprihănirea lui Dumnezeu, 
în al doilea rând încercau să îşi stabilească propria 
neprihănire şi, în al treilea rând, nu se supuneau 
neprihănirii lui Dumnezeu.

Al treilea punct ne dezvăluie ceea ce aşteaptă 
Dumnezeu de la noi: trebuie să ne supunem neprihănirii 
Sale, pentru că neprihănirea nu este ceva ce obţii prin 
propriile fapte, ci este un dar de la Dumnezeu. Romani 
5:17 spune astfel: „cei ce primesc în toată plinătatea 
harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin acel 
unul singur, care este Isus Cristos.” Condiţia pentru a 

Supune-te 
neprihănirii Sale

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către 
Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Le 
mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar 
fără pricepere: pentru că, 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 10:1-3).

Marți, 23 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Neprihănirea lui Dumnezeu a fost transferată 
în duhul meu, de aceea am abilitatea de a face ce 
este drept şi de a trăi cu bucurie şi fără vină înaintea 
Tatălui, pentru că neprihănirea Sa mă îndreptăţeşte 
înaintea Lui şi îmi dă superioritate asupra lui Satan şi a 
demonilor întunericului.

Psalmii 26-29
Faptele Apostolilor 28:1-16

2 Corinteni 5:21; Romani 3:21-22

obţine neprihănirea lui Dumnezeu este pur şi simplu 
aceea de a crede în Isus Cristos cu toată inima şi de 
a primi darul vieţii veşnice. De aceea se numeşte 
neprihănire prin credinţă.

Pasajul din Filipeni 3:8-9 ne spune să îmbrăţişăm 
această neprihănire prin credinţa în Cristos Isus: „... ca 
să-L câştig pe Cristos şi să fiu găsit în El, nu având o 
neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea pe 
care o dă Dumnezeu prin credinţă.” Această neprihănire 
produce în tine corectitudinea lui Dumnezeu, astfel încât 
tu ştii din instinct ce este drept şi bine şi poţi trăi fără 
vină înaintea lui Dumnezeu. Nu ai lucrat tu ca să o obţii, 
însă ea acţionează în tine, pentru că a fost transferată în 
duhul tău ca dar.

Iosua 20-21
Luca 10:25-37
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Bogăţiile şi onoarea vin de la Dumnezeu (1 
Cronici 29:12), iar El l-a binecuvântat cu toate 

acestea pe Avraam (Geneza 24:1) şi le-a promis şi pentru 
sămânţa sa (Geneza 22:18). În Galateni 3:16 Biblia 
ne face cunoscut că Cristos este Sămânţa lui Avraam: 
„Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi 
seminţei lui. Nu zice şi seminţelor, ca şi cum ar fi vorba 
de mai multe, ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: şi 
seminţei tale, adică Cristos.” Cristos a moştenit toate 
binecuvântările lui Avraam şi, dacă tu îi aparţii lui Cristos, 
eşti sămânţa lui Avraam, şi toate promisiunile care i-au 
fost făcute lui Cristos sunt ale tale. „Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă” (Galateni 3:29).

Aşadar, nu e nevoie să Îi ceri lui Dumnezeu să te 
facă bogat, pentru că tu ai devenit moştenitor al tuturor 
bogăţiilor pe care ţi le-ar putea da vreodată, atunci când 
te-ai născut din nou. Nu doar că te-ai născut cu bogăţii de 
nedescris, ci El ţi-a dat şi puterea de a dobândi bogăţie. 
Ceea ce îţi trebuie acum este să cunoşti Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a-ţi trasa cursul vieţii. Prin Cristos poţi 
prospera la orice nivel în viaţă sau în carieră, indiferent 
de funcţia, afacerea, sau ţara în care eşti.

Nu lăsa ca ceea ce spun oamenii despre economie 
să te clatine. Bogăţia din lumea aceasta nu scade. 
Banii sunt făcuţi de om şi ei nu determină bogăţia ta, 
ci aceasta va determina câţi bani îţi sunt disponibili, 

Născut cu 
bogăţie de 
nedescris

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

Miercuri, 24 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu sunt odrasla Celui Preaînalt, posesor al cerului 
şi al pământului şi sunt sămânţa lui Avraam, moştenitor 
al lumii. Bunăstarea mea este nelimitată, pentru că 
am fost născut cu bogăţii de nedescris. Eu adun aurul 
precum ţărâna şi bogăţiile naţiunilor gravitează către 
mine. Aleluia!

Psalmii 30-31
Faptele Apostolilor 28:17-31

Hagai 2:8; Psalmul 112:1-3

pentru că banii gravitează spre cei bogaţi. Isaia 60:11 
spune: „Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi 
închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine 
bogăţia neamurilor şi împăraţii lor cu alaiul lor.”

Iosua 22
Luca 10:38-42
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Cât de mult ne inspiră gândul din versetul 
tematic! Spune astfel: „Iar a Celui ce, prin 

puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gândim noi...” Nu spune: „prin 
puterea care lucrează în cer.” Aceasta demonstrează 
faptul că tu ai un rol în operarea miraculosului din viaţa 
ta. Slava lui Dumnezeu este manifestată în viaţa ta în 
concordanţă cu puterea care lucrează în tine.

Cu toate că Dumnezeu, în suveranitatea Sa, 
poate face să ţi se întâmple anumite lucruri, El nu vrea 
să lucreze din afara ta. Unii creştini se simt adeseori 
frustraţi şi descurajaţi pentru că „se roagă ca Dumnezeu 
să facă ceva pentru ei,” însă nu se întâmplă nimic. 
Problema nu este la Dumnezeu; ei sunt cei care trebuie 
să activeze puterea lui Dumnezeu din ei pentru a 
produce schimbările pe care şi le doresc.

În epistola lui Pavel către Filipeni citim mărturia 
sa personală asupra acestui subiect; el a înţeles faptul 
că pentru el abilitatea de a face supranaturalul nu era 
depozitată în ceruri, ci în el. Prin Duhul sfânt el a declarat: 
„Pot totul prin Cristos care mă întăreşte!” Observă că 
nu a zis: „Putem totul prin Cristos care ne întăreşte”; 
aceasta era mărturia sa personală. Ce mentalitate! Pavel 
nu putea să gândească în termini de eşec, înfrângere 
sau imposibilitate; el ştia că abilitatea Duhului Sfânt i-a 

Puterea care 
lucrează în tine

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, 
a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam 

în neam, în vecii vecilor! Amin (Efeseni 3:20-21).

Joi, 25 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta 
care mă umple mereu. Pot totul prin Cristos care mă 
energizează din interior! Sunt pregătit pentru a-Ţi 
aduce slavă şi astăzi, fiind conştient de abilitatea 
supranaturală a Duhului care acţionează cu putere în 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 32-34
Romani 1:1-17

Coloseni 1:29; Faptele Apostolilor 1:8; Mica 3:8

fost dată ca să obţină rezultate supranaturale şi vorbea 
în consecinţă.

Conştientizează faptul că Dumnezeu trăieşte 
în tine în plinătatea Sa, ceea ce înseamnă că toată 
tăria Sa eternă îşi are sălaş în duhul tău. Cum activezi 
această putere şi cum o faci să lucreze în favoarea ta? 
Prin meditarea consecventă asupra Cuvântului şi prin 
vorbirea în alte limbi. Chiar astăzi poţi accesa puterea 
aceasta asupra oricărui lucru sau a oricărei zone din 
viaţa ta.

Iosua 23
Luca 11:1-13
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Evenimentele pe care le vedem astăzi în lume 
atestă faptul că trăim vremuri grele. Mulţi sunt 

neliniştiţi şi derutaţi în ce priveşte sănătatea, finanţele, 
slujbele şi afacerile lor. Cu toate că Scripturile spun că 
vor veni vremuri grele peste pământ, credinciosul este 
îndemnat să nu se teamă: „...În lume veţi avea necazuri 
şi încercări şi nelinişti şi frustrări; dar bucuraţi-vă [fiţi 
curajoşi, fiţi încrezători, siguri, neclintiţi]! Căci Eu am 
biruit lumea. [Am deposedat-o de puterea de a vă face 
rău şi am cucerit-o pentru voi.]” (Ioan 16:33, versiunea 
Amplificată).

Tu nu eşti din lumea aceasta! Dumnezeu te-a pus 
deoparte şi ţi-a dat o viaţă care este dincolo de această 
lume; o viaţă de credinţă şi de victorie prin Cuvânt. 
Credinţa ta este victoria care biruieşte lumea (1 Ioan 
5:4). Tu eşti mai mult decât biruitor (Romani 8:37). Mai 
mare este Cel care este în tine decât cel care este în lume 
(1 Ioan 4:4). Dumnezeu ţi-a dat o lumină – Cuvântul Său 
– cu care să umbli prin întuneric.

Tu vei trăi triumfător deasupra bolii, neputinţei, 
inflaţiei şi terorii pe măsură ce umbli în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Puterea Lui este disponibilă în Cuvântul 
Său; şi tu poţi pune această putere în acţiune ca să 
producă rezultate. Astfel, nu contează cât de extins este 
întunericul şi cât de mari sunt greutăţile şi împotrivirea 

Tu ai biruit lumea

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ 
va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să 
facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi 

vor da sufletul de groază... (Luca 21:25-26).

Vineri, 26 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Credinţa mea este victoria care învinge lumea. 
Cristos în mine este speranţa mea că voi avea o zi 
triumfătoare şi un viitor glorios; viaţa mea este în 
siguranţă în El care face toate lucrurile să lucreze 
împreună spre binele meu!

Psalmii 35-37
Romani 1:18-32

Marcu 5:36; Marcu 11:23

în lume astăzi; toate sunt oportunităţi ca tu să străluceşti 
şi să manifeşti slava lui Dumnezeu. Isaia 60:2 spune: 
„Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură 
mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava 
Lui se arată peste tine.” Iov 22:29 (versiunea Fidela) 
spune: „Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: 
Va fi înălţare...”

Există ridicare pentru tine în Cristos; aşadar 
bucură-te, căci Cristos în tine este nădejdea ta pentru 
slavă (Coloseni 1:27). Ridică-ţi capul şi declară: „Cristos 
în mine este victoria mea asupra lumii!”

Iosua 24
Luca 11:14-26
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Dacă eşti în Cristos, nu există nimic în lume 
de care trebuie să te temi. Isus a biruit deja 

lumea şi sistemele ei pentru tine (Ioan 16:33). Atunci 
când te confrunţi cu situaţii dificile în viaţa ta, nu dispera, 
căci nu eşti lipsit de speranţă. Este o luptă a credinţei, iar 
tu ai la dispoziţie arme spirituale pentru a te lansa în 
ofensivă.

Una dintre aceste arme este cântecul: cântă 
cântece de credinţă. Efeseni 5:18-19 spune astfel: 
„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi 
şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului.” Atunci 
când te confrunţi cu provocări, retrage-te undeva, 
închide uşa şi continuă să cânţi până când credinţa 
este stârnită în duhul tău. Cântă cu duhul şi cântă şi cu 
mintea (1 Corinteni 14:15). 

Apoi, la fel cum a făcut în cazul profetului Ezechiel, 
Duhul te va înflăcăra şi te va pune să stai în picioare 
(Ezechiel 2:2); vei şti în momentul acela că Însuşi Domnul 
stă în picioare în toată măreţia Lui în tine. El va stârni în 
tine cuvinte ca acestea: „Orice armă făurită împotriva 
ta va fi fără putere” (Isaia 54:17). Îl vei auzi spunându-
ţi: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume” (1 Ioan 4:4). Apoi tu preiei ideea Sa şi spui: 

Stârneşte credinţa 
din interior

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa 
voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt

(Iuda 1:20).

Sâmbătă, 27 Iulie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Refuz să mă tem, pentru că sunt născut din 
Dumnezeu şi am biruit lumea. Mai mare este Cel care 
este în mine decât cel care este în lume. Credinţa mea 
este vie şi, pe măsură ce o activez şi astăzi, biruieşte, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 38-41
Romani 2

1 Timotei 6:12

„Da, Doamne! Eu i-am biruit, în Numele lui Isus Cristos!” 
Imediat după aceea, roagă-te cu ardoare în alte limbi.

Poţi stârni credinţă din interiorul tău chiar astăzi, 
şi afacerea care era moartă va învia. Finanţele care erau 
la pământ vor primi dintr-o dată un avânt supranatural! 
Căsnicia care se sfărâma va fi restaurată! Toate acestea 
se pot întâmpla la clipeala ochiului, prin puterea 
Duhului Sfânt, dacă acţionezi pe baza Cuvântului plin de 
credinţă.

Judecători 1
Luca 11:27-36
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Dumnezeu doreşte ca tu să progresezi mereu 
şi să excelezi din slavă în slavă. El Se aşteaptă 

ca tu să fii din ce în ce mai roditor şi mai productiv în 
tot ce ai de făcut. Isus a spus în Ioan 15:1-8 (NLT), „Eu 
sunt adevărata viţă, iar Tatăl Meu este grădinarul. 
El taie orice mlădiţă a mea care nu produce roade şi 
curăţă mlădiţele care rodesc ca să rodească şi mai 
mult... atunci când rodiţi mult sunteţi ucenicii Mei cu 
adevărat. Aceasta aduce mare slavă Tatălui Meu.” 
Dacă eşti deja plin de succes şi productiv, Domnul te 
curăţă ca să fii şi mai productiv.

Nu trebuie să fii înaintat în vârstă ca să îţi dai 
seama dacă ai reuşit în viaţă. Succesul se poate măsura în 
diverse stadii ale vieţii tale. Solomon era un tânăr atunci 
când Dumnezeu l-a făcut un succes. Dacă eşti conştient 
de succes la nivelul la care eşti astăzi, aceasta te va ridica 
la un nivel şi mai înalt de succes mâine.

Realizează că tu eşti în lume un agent al schimbării; 
cei cu care lucrezi sau cu care relaţionezi ar trebui să te 
considere indispensabil. Şeful tău şi colegii ar trebui să 
se poată baza pe tine pentru un rezultat excelent. Atunci 
când ţi se încredinţează proiecte, asigură-te că sunt 
executate cu perfecţiune. Acţionează aşa încât cei din jur 
să te considere un ingredient central pentru propriul lor 
succes.

Cultivă atitudine de succes fără compromisuri; 
niciodată nu găsi scuze pentru eşec. Ţine-te departe de 

O viaţă de succes

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

până la miezul zilei (Proverbe 4:18).

Duminică, 28 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt un succes, iar cărarea mea este ca lumina 
strălucitoare, care străluceşte tot mai mult până la 
miezul zilei. Eu înaintez din slavă în slavă, rodind din 
belşug pentru Dumnezeu în neprihănire, în Numele lui 
Isus. Amin.

Psalmii 42-44
Romani 3

3 Ioan 1:2; Psalmul 1:1-3

mediocritate şi implantează în tine o cultură a excelenţei 
şi a perfecţiunii. În fiecare zi mentalitatea de succes te 
face să fii entuziasmat de viaţă şi de oportunitatea de a 
învinge orice provocări!

Produ rezultate; câştigă în fiecare zi. Fii fericit şi 
gata să rezolvi problemele, să răspunzi la întrebări şi să 
fii o binecuvântare pentru lumea ta; aceasta este viaţa de 
succes la care ai fost chemat.

Judecători 2-3
Luca 11:37-44



ŢINTEŞTE MONUMENTE

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

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

CUM ESTE ACOLO UNDE EŞTI TU?

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

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

Poate nu ai monumente în oraşul tău care să fie 
cunoscute global, dar în mod sigur sunt locuri care au 
o istorie interesantă. Fotografiere plăcută!
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După moartea Sa pe cruce, Domnul Isus a 
coborât în Locuinţa morţilor, a triumfat 

asupra diavolului şi a cohortelor întunericului şi a înviat 
a treia zi. Apoi El S-a înălţat la cer. Biblia spune astfel: 
„... S-a suit în înălţime, a luat robia roabă, şi le-a dat 
daruri oamenilor” (Efeseni 4:8). Isus a frânt lanţurile 
întunericului şi le-a deposedat de autoritatea de a mai 
lua pe cineva în captivitate.

În mod legal, Satan nu mai poate ţine pe nimeni 
în captivitate. Robia a luat sfârşit! Acesta este motivul 
pentru care El a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 
16:15); adică întregii creaţii. Romani 8:19 spune astfel: 
„De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu.”

Întreaga creaţie aşteaptă manifestarea, nu a lui 
Isus, ci a fiilor lui Dumnezeu – se referă la noi – ca să 
o elibereze de robia corupţiei. Cum o eliberăm? Prin 
proclamarea libertăţii; anunţând că e liberă şi că robia 
a fost luată roabă, captivitatea este captivă. Acest anunţ 
este ceea ce aşteaptă întreaga creaţie.

Romani 8:22 spune: „Dar ştim că până în ziua de 
astăzi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.” 
Însă este timpul ca toţi să ştie că soluţia a venit în Cristos 

Proclamă 
libertatea!

Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, 
căci Domnul M-a uns să le aduc veşti bune celor 

nenorociţi: El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima 
zdrobită, să le vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de 

război izbăvirea (Isaia 61:1).

Luni, 29 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa de victorie 
şi de domnie pe care o am în Cristos Isus; Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat înalta responsabilitate de a le vesti 
Evanghelia celor pierduţi, întorcându-le inimile de la 
păcat la neprihănire. Tu m-ai făcut o lumină pentru 
naţiuni iar eu strălucesc cu putere în mijlocul unei 
generaţii nedrepte şi păcătoase, în Numele lui Isus. 
Amin.

Psalmii 45-48
Romani 4

Ieremia 34:8; Filipeni 2:15-16

Isus. Tu eşti răspunsul la strigătele lor după ajutor. Tu 
ai fost trimis ca o lumină pentru naţiuni. Oriunde 
mergi, lumina lui Dumnezeu străluceşte şi oamenii ies 
din întuneric. Biblia spune că mireasma cunoştinţei lui 
Cristos: frumuseţea, slava şi puterea neprihănirii Sale 
este manifestată prin noi în orice loc (2 Corinteni 2:14).

Tu eşti megafonul Lui; propriul Său ambasador 
al Evangheliei, ca să proclami cu îndrăzneală libertatea 
celor oprimaţi. Şi pe măsură ce vei face acest lucru, 
lanţurile vor fi distruse şi inimile celor neascultători vor 
fi întoarse către înţelepciunea celor neprihăniţi (Luca 
1:17).

Judecători 4
Luca 11:45-54
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Cineva a spus odată: „Se pare că Dumnezeu, 
în mânia Sa aprinsă împotriva celor păcătoşi, 

aduce asupra lor judecăţi aspre cum ar fi sărăcia şi 
boala.” Însă aceasta este o percepţie greşită despre 
Dumnezeu. El este plin de har şi bun, atât pentru cei 
neprihăniţi cât şi pentru cei nedrepţi. Natura sa este 
bunătate şi dragoste. El niciodată nu îi întâmpină pe 
oameni cu durere şi cu suferinţă; ci El caută întotdeauna 
să vindece, să mântuiască şi să binecuvânteze. El este 
Vindecătorul, Restauratorul şi Cel ce leagă inimi rănite, 
vieţi sfărâmate şi relaţii frânte.

Numeroase relatări din Biblie susţin această 
afirmaţie. Povestea orbului Bartimeu este un caz 
elocvent. Biblia spune că el s-a născut orb; dar, 
nemulţumit cu condiţia sa, el a strigat către Isus după 
ajutor, iar Domnul i-a restaurat vederea (Marcu 10:51-
52).

Găsim un exemplu similar atunci când Isus şi 
ucenicii Săi au întâlnit alt om care se născuse orb. 
Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: 
omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” (Ioan 
9:2). Domnul le-a răspuns: „N-a păcătuit nici omul 
acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa ca să se arate 
în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie 

Bunătatea şi 
dragostea Lui

Rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 
ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci 

El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei 
buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi 

(Matei 5:44-45).

Marți, 30 Iulie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă plec înaintea Ta în închinare 
şi Îţi mulţumesc pentru dragostea, compasiunea şi 
îndurarea pe care le arăţi zilnic în viaţa mea şi a multora 
din întreaga lume, prin lucrările Tale miraculoase de 
vindecare şi binecuvântare, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmii 49-51
Romani 5:1-11

1 Ioan 3:8; Faptele Apostolilor 10:38

să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis...” (Ioan 9:3-4). 
Lucrarea diavolului s-a manifestat în viaţa acelui om prin 
orbire, dar Isus a manifestat bunătatea şi dragostea lui 
Dumnezeu prin faptul că l-a vindecat.

Poate că ai experimentat provocări în slujbă, 
afacere, familie, educaţie sau chiar în sănătate; poţi 
beneficia de dragostea lui Dumnezeu chiar acum. Primul 
lucru pe care trebuie să îl ştii este faptul că necazul, de 
orice fel ar fi, nu reprezintă voia lui Dumnezeu. El a făcut 
deja tot ce este necesar pentru ca tu să trăieşti în victorie, 
sănătate divină, belşug, neprihănire şi stăpânire. Doar 
spune „da” Cuvântului Său; conştientizează şi umblă în 
lumina a ceea ce El a făcut deja pentru tine în Cristos 
Isus.

Judecători 5
Luca 12:1-12
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Toţi oamenii sunt la fel când vine vorba de 
dragoste; toţi simt şi reacţionează la fel. 

Dragostea îi schimbă. Ea aduce pe toată lumea în acelaşi 
plan, indiferent de cultură. Nu există nici o cultură 
împotriva dragostei.

1 Corinteni 13:13 spune: „Acum dar rămân aceste 
trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare 
dintre ele este dragostea.” Dacă păşeşti în dragoste 
spre alţi oameni, mai devreme sau mai târziu ei vor fi 
convinşi să răspundă în acelaşi fel, pentru că dragostea 
produce dragoste. Atunci când înţelegi dragostea lui 
Dumnezeu, vei realiza că este cea mai mare putere 
din Univers. Ea trece dincolo de diferenţe culturale, 
bariere religioase, diferenţe etnice şi stratificări sociale. 
Dragostea lui Dumnezeu poate ajunge la oricine şi poate 
topi chiar şi cea mai dură inimă.

Antrenează-te să umbli în dragoste. Este o alegere 
conştientă pe care trebuie să o faci; îţi va transforma 
viaţa. Vorbeşte cu tine şi spune-ţi: „Voi umbla în dragoste 
indiferent ce s-ar întâmpla.” În Ioan 13:34, Isus a spus: 
„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” Nu 
ar trebui să existe nimeni pe care să nu îl poţi iubi. 
Calea dragostei este calea victoriei; de aceea, trebuie să 
iubeşti pe oricine în mod autentic, chiar şi atunci când 
acţiunile sale nu merită dragoste.

Nu există nici o 
cultură împotriva 

dragostei

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este 
împlinirea Legii (Romani 13:10).

Miercuri, 31 Iulie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea este expresia dragostei Tatălui arătată 
în Cristos faţă de cei din jurul meu. Declar că inima 
mea este întărită în nevinovăţie şi sfinţenie înaintea 
Domnului, pentru că dragostea Sa mă desăvârşeşte, în 
Numele lui Isus.

Psalmii 52-55
Romani 5:12-21

1 Ioan 4:7-8; 1 Tesaloniceni 3:12-13

Biblia ne spune că Dumnezeu Şi-a demonstrat 
dragostea faţă de noi atunci când nu o meritam: „Dar 
Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul 
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit 
pentru noi” (Romani 5:8).

Astfel, în calitate de copii ai Săi preaiubiţi, trebuie 
să iubim ca El: „Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu, ca nişte 
copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos 
ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos şi 
ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5:1-2).

Pentru a putea umbla cu Dumnezeu va trebui să 
iubeşti ca El. 1 Ioan 4:7-8 spune: „Preaiubiţilor, să ne 
iubim unii pe alţii, căci dragostea este de la Dumnezeu. 
Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi 
cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut 
pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 
Hotărăşte-te să-ţi aliniezi limbajul la iubirea lui 
Dumnezeu, iar viaţa ta să fie reflectarea dragostei Sale.

Judecători 6
Luca 12:13-21



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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



NOTE



MĂRTURII
„Rapsodia Realităţilor mi-a adus rezultate excelente!”

„Obişnuiam să obţin rezultate mediocre la şcoală, pentru că aveam 
probleme în asimilarea materiei. La începutul acestui an am început 
să citesc Rapsodia Realităţilor şi să învăţ cum să vorbesc situaţiilor. Am 
practicat aceasta prin declararea consecventă cu credinţă a cuvintelor 
din devoţional. Deodată, lucrurile s-au schimbat. Acum pot să spun că 
am cele mai bune note din clasă, deoarece într-un timp foarte scurt am 
început să înţeleg materia.”   ̶   Angela A., Canada

„Cuvântul lui Dumnezeu m-a vindecat de cancer!”

„Când doctorii mi-au spus că am cancer de piele am crezut că viaţa mea 
se apropie de un sfârşit abrupt, până în momentul în care am primit 
cartea pastorului Chris «Cum să te rogi eficient». Am citit-o şi am aplicat 
cu stricteţe principiile rugăciunii. Aproape imediat, pielea mea s-a curăţit 
şi s-a netezit şi toate petele întunecate au dispărut precum apăruseră!”  ̶  
Angee A., Uganda

„Rapsodia Realităţilor mi-a adus pace în casă”

„Soţia mea şi cu mine am trecut printr-o perioadă teribilă în căsnicia 
noastră. Adesea ne certam fără nici un motiv. Într-o zi, amândoi am primit 
câte un exemplar al Rapsodiei Realităţilor, într-o campanie de distribuire 
masivă a revistei în oraş. Soţia mea a primit-o în timp ce era la mall, iar eu 
la atelierul meu. Exact ca mine, ea început să studieze imediat devoţionalul 
şi a fost extrem de binecuvântata. Amândoi eram nerăbdători să ajungem 
acasă pentru a ne povesti unul altuia cum ne-a binecuvântat această 
broşură. Pentru prima dată în mulţi ani de zile am fost în stare să discutăm 
problemele noastre fără lupte şi iertându-ne reciproc din toata inima.”  ̶   
Lungi A., Arabia Saudită
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
DuminicăN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


