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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2013 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia 

Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care 

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

de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind 

conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această 

ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul 

Sfintelor Scripturi. 

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu 

veți fi reînnoiţi zi de zi.









Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Rom 10:10
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Cuvântul „pământ” în textul biblic de mai sus 
provine din traducerea termenului ebraic 

„erets” care înseamnă şi „lume” sau „naţiune.” Locurile 
întunecate ale pământului sau ale naţiunilor sunt acele 
medii malefice în care au loc acţiuni de cruzime şi de 
violenţă extremă, precum: genocid, terorism, războaie, 
etc.; zone guvernate de agenţii întunericului şi de 
domniile şi stăpânirile celui rău.

Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la strigătele 
care se ridică din aceste regiuni întunecate ale lumii? În 
primul rând, El Şi-a trimis Cuvântul în Persoana lui Isus 
Cristos. Ioan 1:14 ne vorbeşte despre Cuvântul care S-a 
făcut trup şi a locuit printre noi. Soluţia lui Dumnezeu 
a fost împachetată în Fiul Său, Omul Isus Cristos, care a 
venit în calitate de Mântuitor al lumii. Cu toate acestea, 
după răstignire, îngropare şi înviere, El S-a ridicat la 
ceruri, însă nu înainte sa ne trimită pe noi, Biserica Lui, 
să continuăm lucrarea pe care El a început-o. Isaia 53:10 
spune: „...va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe 
zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.” 

Noi suntem sămânţa lui Isus Cristos, reprezentarea 
Lui fidelă (1 Ioan 4:17), iar prin noi, lucrarea pe care El 
a început-o continuă. El ne-a dat împuternicirea de a 
folosi Numele şi Cuvântul Său în conformitate cu care 

Tu eşti răspunsul

Respectă legământul, căci locurile întunecate ale 
pământului sunt pline de locuinţele cruzimii. Nu-l 

lăsa pe cel oprimat să se întoarcă ruşinat; cel sărac şi 
nevoiaş să laude Numele Tău

(Psalmul 74:20-21, versiunea Fidela).

Sâmbătă, 1 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Doamne scump, mă rog ca lumina harului Tău 
mântuitor să strălucească chiar şi în locurile întunecate 
ale pământului, iar pe măsură ce Evanghelia este 
descoperită acolo, oamenii din mediile respective să 
se întoarcă din întuneric la lumină şi să devină părtaşi 
ai harului şi ai iubirii Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Cronici 7-8
Ioan 16:17-33

Matei 5:15-16; Romani 1:16

să trăim. Acum, tu eşti lumina lui Dumnezeu în regiunile 
întunecate ale lumii în ziua de azi. Când Isus a venit a 
spus: „...Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe 
Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” 
(Ioan 8:12). Apoi, în Matei 5:14, El a spus cu privire la 
mine şi la tine: „Voi sunteţi lumina lumii...”

Chiar dacă locurile întunecate ale lumii sunt pline 
de locuinţele cruzimii, tu eşti acela care trebuie să facă 
ceva cu privire la asemenea situaţii. Tu eşti lumina 
lumii; deci, nu-ţi închide gura. Predică Evanghelia şi lasă 
lumina Cuvântului să strălucească în locurile întunecate 
ale pământului. 

Numeri 35
Marcu 14:32-42
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Apostolul Pavel a avut o revelaţie atât de 
frumoasă şi de puternică a Evangheliei lui 

Isus Cristos. Imaginează-ţi ce a spus în versetul de 
mai sus: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte.” Nu a 
spus „pot face unele lucruri,” ci „pot TOTUL,” ceea ce 
înseamnă că nu mai există nici o slăbiciune. De vreme ce 
ai îmbrăţişat Evanghelia lui Cristos, ai fost abilitat pentru 
orice însărcinare. Tu poţi face toate lucrurile prin Cristos 
care te întăreşte. 

Romani 5:6 spune: „Căci, pe când eram noi 
încă fără putere, Cristos, la vremea cuvenită, a murit 
pentru cei nelegiuiţi.” Într-adevăr, înainte să primim 
Evanghelia, e posibil să fi fost slabi şi timizi, zdrobiţi şi 
scoşi din cursă de orice lucru, renunţând uşor şi fără a 
putea înfrunta ceva, însă când am auzit şi am îmbrăţişat 
Evanghelia, am fost transformaţi dinăuntru în afară prin 
puterea Sa divină. Acum suntem plini de îndrăzneală în 
credinţa noastră şi putem învinge orice crize. 

Dacă ai fost reticent sau timid cu privire la 
vestirea Evangheliei altor persoane, poate din cauza 
persecuţiilor şi încercărilor intense prin care ai trecut, 
versetul tematic îţi comunică: tu poţi face totul fără 
teamă. Fii conştient că nu eşti singur şi că tu funcţionezi 
prin puterea tăriei Lui (Coloseni 1:29). Declară că eşti 
întărit cu putere prin Duhul Sfânt (Efeseni 3:16).

Indiferent cu ce opoziţii trebuie să te confrunţi, tu 
poţi activa puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu 

Întărit să faci 
toate lucrurile

Pot totul în Cristos care mă întăreşte (Filipeni 4:13).

Duminică, 2 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit, 
după bogăţiile slavei Tale, harul de a fi întărit cu putere 
prin Duhul Tău în omul dinăuntru. Declar că pot face 
totul prin Cristos care mă întăreşte, în Numele lui Isus. 
Amin. 

1 Cronici 9-10
Ioan 17:1-26

Coloseni 1:10-11; Efeseni 6:10

prin vorbire înflăcărată în alte limbi. Iuda 1:20 ne învaţă 
că atunci când vorbeşti în alte limbi te zideşti pe tine 
însuţi dinăuntru în afară. Eşti întărit să faci imposibilul. 
Fii absolut hotărât să faci lucruri mari pentru Domnul. 
Dumnezeu ţi-a dăruit această abilitate în Cristos. 

Numeri 36
Marcu 14:43-52
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Biblia este plină de învăţături despre importanţa 
Cuvântului rostit în a-ţi trasa drumul în viaţă 

şi a-ţi modela viitorul, întrucât mai devreme sau mai 
târziu, vei avea ce ai rostit (Marcu 11:23). Fiecare om 
preia caracterul cuvintelor lui; viaţa ta este recolta a 
ceea ce spui – lucruri bune sau rele (Proverbe 18:21). 
De aceea, este foarte important să faci întotdeauna 
declaraţii de credinţă despre viaţa ta. 

Cineva ar putea spune: „Şi dacă nu am spus 
nimic?” Şi atunci vei avea un seceriş, însă nu va fi unul 
bun. Imaginează-ţi că ai o grădină şi refuzi să sădeşti 
seminţe în ea; ceva tot va creşte de la sine; acelea sunt 
buruienile. Din păcate, aşa arată viaţa unora. Ei nu 
realizează că trebuie să facă ceva în legătură cu viaţa lor, 
aşa că se gândesc: „fie ce-o fi.” Acesta este o percepţie 
greşită asupra vieţii.

Nu este responsabilitatea lui Dumnezeu să Se 
asigure că tu trăieşti în victorie, stăpânire şi belşug. El 
a făcut deja tot ce era necesar pentru ca tu să te bucuri 
de viaţa înălţătoare în Isus Cristos, prin puterea Duhului 
Sfânt. Este însă responsabilitatea ta să faci ceva cu ceea 
ce El ţi-a dat deja. 

2 Petru 1:3 spune: „Dumnezeiasca Lui putere 
ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” Aceasta ar trebui să îţi dea o nouă mentalitate şi să 

Trebuie să o spui!

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

(Galateni 6:7).

Luni, 3 Iunie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Cărarea mea este cărarea neprihănirii, a cărei 
lumină creşte mereu, până la miezul zilei! Progresez 
şi astăzi cu paşi mari, prin puterea Duhului şi prin 
Cuvânt. Viaţa mea este mărturia harului, îndurării şi 
providenţei lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

1 Cronici 11-13
Ioan 18:1-27

Evrei 13:5-6; Marcu 11:22-33

formeze baza noilor tale mărturii de credinţă. Trebuie să 
te aliniezi Cuvântului lui Dumnezeu şi să spui că ai viaţă 
din belşug (Ioan 10:10), dacă vrei să o trăieşti! Trebuie 
să conştientizezi şi să mărturiseşti că ai fost chemat la o 
viaţă de slavă şi de biruinţă; aceasta înseamnă o viaţă de 
putere, stăpânire şi excelenţă. Principiul este: „dacă nu 
vorbeşti, nu poţi avea.” Dacă vrei să trăieşti tot timpul 
în sănătate divină, trebuie să continui să spui aceasta.

Aminteşte-ţi că viaţa ta este ca o grădină; 
plantează seminţe bune, rostind cu credinţă ceea ce 
spune Dumnezeu despre tine şi viaţa ta va înflori din 
slavă în slavă.

Deuteronom 1
Marcu 14:53-65
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Omenirea se confruntă în prezent cu foarte 
multă suferinţă. Liderii politici sunt depăşiţi 

de situaţie, întrucât oricâte strategii au adoptat pentru 
a rezolva problemele lumii, lucrurile nu se mişcă în 
direcţia în care ar trebui. Ce bine ar fi să înţeleagă că 
pacea lumii este Cristos. Până când lumea nu Îl va primi 
pe Cristos, nu va fi pace adevărată, nici pe plan global, 
nici personal, în inima oamenilor. Isus a spus: „Vă las 
pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” 
(Ioan 14:27). 

Lumea îţi poate oferi o măsură de pace, dar Isus a 
spus că pacea Lui e diferită. De exemplu, lumea îţi oferă 
anumite servicii de sănătate. Medicii încearcă să trateze 
diferite afecţiuni, însă doar Cuvântul lui Dumnezeu 
vindecă şi întregeşte oamenii, oferindu-le restaurare 
completă.

Doar Cristos îţi poate oferi pacea care dăinuieşte. 
Ferice de tine dacă Îl ai pe Cristos în inimă, pentru că 
El este pacea ta (Efeseni 2:14)! Aceasta înseamnă că tu 
păşeşti în viaţă alături de Cel care a rămas neclintit atunci 
când furtuna dezlănţuită ameninţa să scufunde corabia 
ucenicilor (Marcu 4:37-41). De fapt, El dormea la cârmă 
atunci când apostolii, speriaţi, L-au trezit spunându-I: 
„Învăţătorule, nu-Ți pasă că pierim?” El însă nu a făcut 

Cristos este 
pacea ta

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit 

lumea (Ioan 16:33).

Marți, 4 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Refuz să mă tem, pentru că mai mare este Cel 
care este în mine decât cel care este în lume. Indiferent 
cât de tare lovesc valurile sau cât de puternic este 
vântul, eu rămân neclintit în credinţă, pentru că mă 
aflu în locul tainic al Celui Preaînalt şi rămân la umbra 
Celui Atotputernic. Cristos, Stânca veacurilor, este 
pacea mea.

1 Cronici 14-16
Ioan 18:28-19:16

Faptele Apostolilor 10:36; Filipeni 4:6-7

altceva decât să spună: „Taci! Fără gură!” şi totul s-a 
liniştit.

Apoi, întorcându-Se către apostoli, le-a zis: 
„Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” 
Cu alte cuvinte: „De ce vă temeţi? Sunt aici, cu voi.” 
Domnul va potoli şi furtuna din afacerea ta, din familie, 
sau de la locul de muncă, dacă Îl ai „în barcă.” El te va 
îndruma în mod glorios prin viaţă, în pace şi în triumf.

Deuteronom 2
Marcu 14:66-72
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Explicaţia apostolului Pavel despre credinţa 
lui Avraam din Romani capitolul 4, arată 

că Avraam a crezut în Dumnezeu care învie morţii şi 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi când ar fi. El a sperat 
împotriva oricărei evidenţe. Cu alte cuvinte, atunci 
când în mod normal nu mai era nici o şansă de a avea 
un copil la aproape o sută de ani, el a creat substanţă 
din speranţă. Şi aceasta este exact ceea ce spune Biblia 
despre credinţă: „Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1, 
versiunea Fidela).

Aşadar, când Biblia spune: „Avraam L-a crezut 
pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire” 
(Romani 4:3), nu vorbeşte doar despre a fi de acord, ci 
are de a face cu credinţa. Înseamnă că el şi-a luat un 
angajament necondiţionat faţă de Iehova; s-a bazat 
cu toată fiinţa lui pe Domnul, deplin încredinţat că ce 
promite poate să împlinească (Romani 4:21). Avraam a 
făcut cert şi real ceva ce îşi imaginase de la distanţă. Iată 
cum a primit minunea de a avea un fiu: el a crezut că 
Dumnezeu i-a dat un fiu chiar dacă nu îl putea vedea la 
momentul respectiv cu ochii fizici.

De aceea, când Dumnezeu i-a schimbat numele 
din Avram în Avraam, el s-a aliniat prompt la noul statut. 
A început să se recomande ca fiind „tatăl unei mulţimi,” 

Creează 
substanţă din 

speranţă

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, 
şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se 

spusese: „Aşa va fi sămânţa ta” (Romani 4:18).

Miercuri, 5 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt. Pot 
ce spune El că pot şi am ceea ce spune El că am. 
Credinţa mea este dovada că fiecare binecuvântare a 
lui Dumnezeu stipulată în Cuvântului Lui despre mine 
este în posesiunea mea acum. Sunt în centrul planului 
lui Dumnezeu pentru viaţa mea, unde toate lucrurile 
se sincronizează şi funcţionează spre binele meu, în 
Numele lui Isus. Amin.

1 Cronici 17-19
Ioan 19:17-42

Romani 4:19-20

deşi, din punct de vedere fizic, copilul nu se născuse 
încă. Aşa şi-a transformat el speranţa în credinţă şi a 
ajuns la împlinirea promisiunii.

La fel ca Avraam cel credincios ai fost chemat şi 
tu la o viaţă de credinţă, iar credinţa înseamnă să creezi 
substanţă din speranţă, acţionând cu convingerea că 
Domnul a făcut ceea ce ai cerut. Credinţa îţi cere să spui 
„da” Cuvântului lui Dumnezeu şi să trăieşti conform 
celor spuse de El.

Deuteronom 3
Marcu 15:1-14
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Nu este uşor să descrii sau să defineşti lumina, 
pentru că lumina este cea care defineşte 

şi descrie. Astfel, lumina Cuvântului lui Dumnezeu îţi 
defineşte adevărata identitate şi personalitate. Studiind 
sau învăţând Cuvântul lui Dumnezeu, descoperi mai 
mult despre tine; te poziţionezi în El.

Ce gândeşti astăzi despre tine însuţi? Dacă 
foloseşti toate luminile din lume pentru a-ţi defini viaţa, 
s-ar putea să vezi lucruri care nu îţi plac. Însă ar trebui să 
utilizezi Cuvântul Lui – singura lumină care îţi arată cum 
te vede Dumnezeu. Nici o altă lumină nu îţi arată ce şi 
cine este Cristos în tine. Cu ajutorul razelor X poţi vedea 
oasele, însă doar Biblia Îl revelează pe Cel mai mare care 
locuieşte în tine.

Cuvântul lui Dumnezeu te cunoaşte. De aceea, 
pe măsură ce studiezi sau asculţi Scriptura, te vei regăsi 
făcând ajustări în conformitate cu adevărul revelat. 
Aceasta deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este singura 
lumină adevărată. Nu îţi arată doar darurile şi drepturile 
tale în Cristos, ci produce în tine schimbări care se 
aliniază mesajului Său, îndrumându-te totodată. Nu e 
de mirare că psalmistul spune: „Cuvântul Tău este o 
candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea 
mea” (Psalmul 119:105).

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl 
împlineşti, nu vei fi niciodată nesigur în viaţa ta. Vei avea 

Trăieşte în 
lumina Lui

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina 
luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o 

(Ioan 1:4-5).

Joi, 6 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care a pătruns în duhul meu şi îmi luminează calea 
vieţii în direcţia planului Tău perfect pentru mine. 
Prin Cuvântul Tău am primit lumina vieţii şi astfel pot 
umbla în moştenirea mea în Isus Cristos. Îţi mulţumesc 
pentru că mă conduci pe calea biruinţei şi a măreţiei, 
în Numele lui Isus. Amin.

1 Cronici 20-22
Ioan 20:1-18

Psalmul 119:130; Ioan 8:12

discernământ pentru a te descurca excelent în orice 
situaţie. Vei umbla în succes, sănătate, belşug, pace şi 
putere.

Când Dumnezeu te priveşte, El te vede puternic, 
plin de Duhul Sfânt; El te vede ca unul pentru care nimic 
nu e imposibil. Priveşte-te în aceeaşi lumină. Umblă în 
lumina victoriei tale asupra lumii, asupra diavolului şi a 
circumstanţelor vieţii! 

Deuteronom 4
Marcu 15:15-24
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În versetul tematic, Domnul Isus spune: „Dacă 
Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi 

Tatăl Meu îl va iubi…” Aceasta ridică întrebarea: „Nu 
îi iubeşte Tatăl pe toţi?” În Ioan 3:16, Biblia spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Când a spus că Tatăl îl va iubi pe cel care păzeşte 
Cuvântul Lui, Domnul Isus nu vorbea despre dragostea 
lui Dumnezeu în general, ci despre „dragostea părtăşiei” 
lui Dumnezeu. Voia să spună că Tatăl îl va observa şi 
va avea o părtăşie deosebită cu el. Apoi a spus: „…Noi 
(Tatăl şi Fiul) vom veni la el şi vom locui împreună cu 
el.” Aceasta nu este o simplă vizită, ci a vrut să spună 
că Tatăl şi Fiul îşi vor stabili locuinţa în inima celui ce 
păzeşte Cuvântul lui Dumnezeu. Ce gând grozav!

Am descoperit acest verset în urmă cu mulţi 
ani, şi a avut un impact profund asupra duhului meu. 
Nu am putut trece peste cuvintele „…Noi vom locui 
împreună cu el,” pentru că am înţeles ce înseamnă. 
Este o comuniune glorioasă, o unitate inseparabilă 
cu Divinitatea. Tu eşti în El şi El este în tine; ai devenit 
centrul Său operaţional, în timp ce El a devenit locul tău 
de rezidenţă (Ioan 15:7). În Coloseni 1:27, Biblia spune: 
„Cristos în voi, nădejdea slavei.” Aşadar tu eşti protejat 

O comuniune 
glorioasă

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 

veni la el şi vom locui împreună cu el” (Ioan 14:23).

Vineri, 7 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. 
În El am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Rămân în El şi El 
rămâne în mine, într-o glorioasă comuniune şi unitate 
în duh. Aleluia!

1 Cronici 23-25
Ioan 20:19-31

Ioan 15:5; Faptele Apostolilor 17:28

de prezenţa Lui şi eşti acoperit de slava Lui douăzeci şi 
patru de ore pe zi.

Deuteronom 5
Marcu 15:25-32



SESIUNEA DE VARĂ A ŞCOLII DE VINDECARE 
CU PASTORUL CHRIS ÎN CANADA

Sesiunea de vară a Şcolii de vindecare cu Pastorul 
Chris va avea loc în Ontario, Canada, în lunile iulie 
şi august 2013. Mii de oameni din toată lumea au 
primit restaurare în trupul lor sub lucrarea puternică a 
ungerii de vindecare a omului lui Dumnezeu. Această 
sesiune de vară reprezintă o nouă oportunitate 
pentru ca mulţi oameni să primească izbăvire, 
eliberare din chinurile bolilor şi infirmităţilor, prin 
puterea lui Dumnezeu.

ÎNSCRIERE

Pentru a participa la Sesiunea de vară a Şcolii de 
vindecare în Ontario, Canada, te rugăm să îţi faci 
rezervare, întrucât numărul de locuri este limitat.

Te poţi înscrie printr-un e-mail la: 
application@healing-school.org

Te mai poţi înscrie şi de pe dispozitivele mobile 
accesând www.enterthehealingschool.mobi

Pentru mai multe informaţii, vizitează: 
www.enterthehealingschool.org



NOTE
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Credinţa este fără valoare atunci când te încrezi 
în faptele tale. Unii şi-au anulat credinţa şi 

promisiunile lui Dumnezeu pentru viaţa lor, pentru că 
nu au înţeles baza credinţei lor. De exemplu, sunt unii 
care cred că motivul pentru care ar trebui să trăiască în 
sănătate divină sau să aibă finanţe excelente este pentru 
că „fac” unele lucruri bune; dar această presupunere 
este greşită. Aceasta înseamnă să te încrezi în faptele 
tale; şi Biblia spune că: „El ne-a mântuit, nu pentru 
faptele făcute de noi în neprihănire…” (Tit 3:5).

Cristos a venit să pună adevărata bază a credinţei. 
În 2 Corinteni 4:13, Biblia spune: „Însă, fiindcă avem 
acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: 
«Am crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem şi 
de aceea vorbim.” Astfel, totul începe cu credinţa; ce 
credem noi? Ar trebui să vorbeşti pe baza credinţei tale.

Motivul pentru care zici: „Refuz să fiu bolnav”; 
„Refuz să fiu sărac”; „Refuz să eşuez,” nu este pentru 
că nu vrei ca lucrurile astea să se întâmple, ci pentru 
că având deplină încredere în lucrarea Sa isprăvită, tu 
te concentrezi pe ceea ce a făcut El pentru tine. El ţi-a 
dat deja sănătate divină, victorie şi viaţă din belşug şi 
tu nu trebuie să renunţi la ele. Aşadar, conştientizează 
cine şi ce te-a făcut El. Declară aceste realităţi minunate 
despre tine, pentru că El a spus că ar trebui să declari 

Înţelegând 
adevărata bază a 

credinţei

Căci, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, 
credinţa este zadarnică şi făgăduinţa este nimicită 

(Romani 4:14).

Sâmbătă, 8 Iunie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

23

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
o viaţă frumoasă de stăpânire, putere şi victorie 
prin Cuvânt. Am succes şi abundenţă astăzi în toate 
domeniile vieţii mele, pentru că sunt în Cristos. Viaţa 
mea este manifestarea excelenţei, virtuţii şi perfecţiunii 
Dumnezeirii, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Cronici 26-29
Ioan 21:1-25

2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23

cine eşti: „…căci El însuşi a zis… Aşa că putem zice plini 
de încredere…” (Evrei 13:5-6).

Acesta este principiul de a aduce în realitatea 
vieţii tale ceea ce El a realizat deja pentru tine.

Deuteronom 6
Marcu 15:33-47
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În Ioan 6:32-33, răspunzându-le iudeilor, Isus a 
zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu 

v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata 
pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea 
care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa.” Apoi, în Ioan 
6:49-50, El întăreşte acestea spunând: „Părinţii voştri 
au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care Se 
coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce 
din ea şi să nu moară.” Aici vorbea despre Sine – Pâinea 
vie.

Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea care a venit 
din ceruri. Isus le-a explicat apostolilor că pâinea 
despre care vorbea era El Însuşi: „Eu sunt Pâinea vie 
care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din 
pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi 
da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa 
lumii” (Ioan 6:51). Apoi, apostolul Pavel dezvăluie în 1 
Corinteni 10:17 că „Având în vedere că este o pâine, 
noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm 
o parte din aceeaşi pâine.”

Dacă noi suntem din aceeaşi pâine cu El, înseamnă 
că avem aceeaşi viaţă, pentru că am fost născuţi din 
Cuvânt (1 Petru 1:23), aşa cum Isus este Cuvântul 
întrupat (Ioan 1:14). Coloseni 1:18 spune că: „El este 

Părtaşi ai 
aceleiaşi vieţi

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de 
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii 

dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care 
este în lume prin pofte (2 Petru 1:4).

Duminică, 9 Iunie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Sunt părtaş vieţii indestructibile a lui Dumnezeu; 
de aceea, boala şi moartea nu au loc în viaţa mea. 
Abordez viaţa dintr-o poziţie avantajoasă, ştiind că nu 
pot fi înfrânt, pentru că natura invincibilă a neprihănirii 
lui Dumnezeu este activă în mine. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

2 Cronici 1-4
Faptele Apostolilor 1:1-26

1 Petru 2:9; 1 Ioan 4:17

Capul Trupului, al Bisericii….” Viaţa din trup nu poate 
fi diferită de viaţa din cap. Aceasta înseamnă că Trupul 
şi Capul au aceeaşi viaţă. Dacă noi avem aceeaşi viaţă 
ca a Lui, avem şi aceeaşi sănătate, abundenţă, putere şi 
slavă. Nu e de mirare că Isus a spus în rugăciunea Sa, în 
Ioan 17:22: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, 
pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una.”

Isus ne-a dat slava Sa; de aceea trebuie să 
umblăm în slava, neprihănirea şi puterea Lui, pentru că 
noi suntem părtaşi naturii divine; aceasta înseamnă că 
suntem asociaţi ai Dumnezeirii.

Deuteronom 7
Marcu 16:1-11
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Tot ceea ce ne spune Cuvântul este important, 
însă unele lucruri reprezintă adevărate 

principii-cheie şi factori de progres în viaţa noastră. 
Aceste lucruri ne ajută să biruim şi ne conferă avantaj. 
Unul dintre ele este cinstea sau onoarea; este important 
să înţelegem ce este onoarea şi cum să îi onorăm pe 
alţii. Versetul tematic vorbeşte despre onoare din 
perspective diferite.

A onora pe cineva înseamnă să arăţi respect pentru 
acea persoană. Mai înseamnă şi să recunoşti meritele şi 
să stimezi pe cineva. De asemenea, înseamnă să acorzi 
cuiva prioritate. Pe baza acestor definiţii, Biblia ne spune 
să onorăm toţi oamenii. Trebuie să ne onorăm fraţii – 
toţi cei din casa Domnului – şi facem aceasta umblând 
în dragoste, pentru că Isus ne-a spus să ne iubim unii pe 
alţii. Nu poţi umbla în dragoste fără să arăţi onoare.

De asemenea, versetul spune: „Temeţi-vă de 
Dumnezeu.” Îl onorăm pe Dumnezeu prin teama sfântă 
de El. În cele din urmă spune: „daţi-i cinste Împăratului.” 
Aceasta se referă la modul în care îi tratăm pe cei din 
poziţii superioare nouă – cei care au autoritate asupra 
noastră, indiferent dacă se referă la viaţa noastră socială, 
politică sau de afaceri.

De ce ne spune Dumnezeu să îi onorăm pe alţii? 
Datorită efectului onorării. Nu poţi primi decât ceea 
ce dăruieşti. Dacă nu onorezi, nu poţi fi onorat. Cu cât 
îi onorezi pe alţii mai mult, cu atât vei fi şi tu onorat. 

Onoarea atrage 
onoare

Cinstiţi-i pe toţi oamenii, iubiţi-i pe fraţi; temeţi-vă de 
Dumnezeu; daţi-i cinste împăratului! (1 Petru 2:17).

Luni, 10 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut 
vrednic de onoare şi m-ai învăţat să îi cinstesc pe toţi 
oamenii. În mod deliberat aleg şi astăzi să îi onorez pe 
cei din jur cu toată dragostea şi sinceritatea, exprimând 
astfel natura Ta iubitoare şi smerenia lui Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 5-7
Faptele Apostolilor 2:1-21

Romani 12:10; Romani 13:7

Apocalipsa 5:10 spune că Isus Cristos a „..făcut din ei o 
împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor 
împărăţi pe pământ.” Aceasta ne oferă o idee despre 
scopul nostru de a fi onoraţi în Isus Cristos; noi suntem 
împăraţi şi preoţi; noi suntem bărbaţi şi femei de 
onoare. De aceea noi trebuie să fim întotdeauna dispuşi 
să onorăm, pentru că cel ce onorează va fi onorat.

Deuteronom 8
Marcu 16:12-20
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În cartea Geneza, Biblia spune că Dumnezeu 
l-a aşezat pe om în Grădina Edenului. Eden 

înseamnă plăcere. Poţi să îţi imaginezi că Dumnezeu a 
aşezat primul om pe care l-a făcut în grădina plăcerii? 
Chiar de la început, Domnul a decis ca viaţa noastră să fie 
plină de plăcere. Psalmul 5:12, în versiunea Amplificată 
a Bibliei spune: „Căci Tu, Doamne, îl binecuvântezi pe 
cel neprihănit [pe cel care stă în picioare îndreptăţit 
înaintea Ta]; şi-l înconjori cu bunăvoinţă [plăcere şi 
favoare], cum l-ai înconjura cu un scut.”

David a înţeles aceasta când a zis: „O moştenire 
plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost 
dată” (Psalmul 16:6). În Versiunea CEV (Traducerea în 
limba engleză contemporană, n.tr.) ni se oferă o imagine 
şi mai clară: „Tu îmi faci viaţa plăcută şi viitorul meu 
este strălucitor.” Ce declaraţie! Apoi David adaugă: 
„înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări 
veşnice în dreapta Ta” (Psalmul 16:11).

Noi am fost născuţi chiar în prezenţa lui 
Dumnezeu, un loc al bucuriei depline şi locuim cu 
Cristos la dreapta Lui (Efeseni 2:6), unde sunt desfătări 
veşnice. De aceea, mărturia noastră ar trebui să fie ca 
cea a psalmistului: „Tu îmi faci viaţa plăcută şi viitorul 
meu este strălucitor.” Dumnezeu a făcut deja tot ce era 
nevoie pentru ca tu să ai parte astăzi de o viaţă plăcută 

El ţi-a umplut 
viaţa de plăcere

O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă 
moşie mi-a fost dată (Psalmul 16:6).

Marți, 11 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi 
înfrumuseţezi viaţa cu harul Tău şi pentru că mă 
împodobeşti cu slavă. Mă delectez în prezenţa şi în 
dragostea Ta care nu mă vor părăsi niciodată, ştiind că 
viitorul meu este luminos şi sigur în Tine, în Numele lui 
Isus. Amin.

2 Cronici 8-11
Faptele Apostolilor 2:22-47

Ieremia 29:11; Isaia 58:14; 1 Timotei 6:17

şi de un viitor glorios. Contemplă acest lucru şi fă din el 
mărturia ta şi totul în viaţa ta se va alinia declaraţiei tale.

Deuteronom 9
Luca 1:1-10
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Dorinţa lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să 
ai o viaţă frumoasă, să nu îţi lipsească nimic 

şi toate lucrurile să îţi meargă perfect: afacerea ta să 
prospere, sănătatea ta şi a familiei tale să fie deplină, 
etc. Dar trebuie să realizezi că, deşi acesta este un lucru 
minunat, creştinismul înseamnă mai mult de atât. O 
parte a motivului pentru care Domnul te-a binecuvântat 
este ca şi tu să ai un impact pozitiv în viaţa altora.

Lucrarea Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta nu se limitează doar la persoana 
ta. El vrea să înfrumuseţeze viaţa celor din jurul tău prin 
persoana ta; aceasta înseamnă să trăieşti pentru slava 
Lui; acesta este scopul vieţii. Trebuie să fii capabil să 
influenţezi lumea ta într-un mod pozitiv şi să îi ajuţi şi pe 
alţii să devină mai buni, prin puterea lui Dumnezeu care 
lucrează în tine.

Dacă tu crezi într-adevăr că Isus a murit ca să 
te salveze, trebuie să îţi trăieşti viaţa pentru slava Lui, 
aducându-i pe alţii la Cristos, chiar dacă vei fi prigonit 
pentru aceasta. Apostolul Pavel a fost persecutat 
mai mult decât toţi ceilalţi pentru propovăduirea 
Evangheliei, însă cu toate acestea, el a spus: „Dar eu nu 
ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, 
ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba 
pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Fapte 20:24). 

Trăieşte pentru 
slava Lui

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu 
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi 

a înviat pentru ei (2 Corinteni 5:15).

Miercuri, 12 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
oportunitatea şi abilitatea de a-i influenţa pe cei din 
lumea mea prin puterea Duhului Sfânt. Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântările şi darurile extraordinare din 
viaţa mea. Trăiesc doar pentru a-Ți aduce glorie şi îmi 
dedic întreaga viaţă pentru extinderea împărăţiei Tale, 
în Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 12-15
Faptele Apostolilor 3:1-26

Matei 28:19-20, 2 Timotei 2:3-4; Coloseni 1:9-10

Indiferent de succesul pe care îl ai în celelalte domenii 
ale vieţii tale, tot trebuie să fii un mare câştigător de 
suflete, pentru că tu eşti împreună lucrător cu Dumnezeu 
(2 Corinteni 6:1). Tu eşti partenerul Lui în propovăduirea 
Evangheliei pentru câştigarea celor pierduţi, îndureraţi 
şi asupriţi din lume.

Aceasta este o responsabilitate principală pentru 
tine în calitate de creştin. Din ziua în care L-ai făcut pe 
Isus Domnul vieţii tale, tu ai încetat să mai trăieşti pentru 
tine şi acum trăieşti pentru cel ce a plătit acest mare 
preţ al mântuirii pentru tine. De aceea, preocuparea ta 
ar trebui să fie împlinirea voii Lui şi cum să Îi aduci slavă 
neîncetat.

Deuteronom 10
Luca 1:11-25
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Este trist faptul că mulţi oameni îşi petrec 
majoritatea vieţii lor în locuri greşite, făcând 

ce nu trebuie. De exemplu, unii se află în afaceri 
nepotrivite, pe care le-au început cel mai probabil după 
ce şi-au dat demisia de la slujbă, din cauza neglijenţei şi 
a lipsei de loialitate. Se zbat timp de mulţi ani în aceste 
afaceri, nereuşind să facă nimic important şi se întreabă 
de ce. Dar Isus a zis: „Cine este credincios în cele mai 
mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este 
nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele 
mari… Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, 
cine vă va da ce este al vostru?” (Luca 16:10,12).

Eu cred că oricine poate fi un succes dacă îşi 
doreşte aceasta, şi este important să fii un succes 
devreme în viaţă. Biblia spune despre înţelepciune: „…
cei ce mă caută din timp mă vor găsi” (Proverbe 8:17, 
versiunea Fidela). Poate că te întrebi: „Cât de devreme 
e devreme?” Devreme înseamnă imediat ce primeşti 
instrucţiuni, pentru că Biblia spune că învăţătura te 
va face înţelept: „Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi 
înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu” (Proverbe 8:33). 
Mulţi suferă fie din cauză că nu cunosc Cuvântul (Osea 
4:6), fie din cauză că nu au pe nimeni care să îi îndrume, 
fie pentru că pur şi simplu refuză cu încăpăţânare orice 
sfat. Aceasta îi face să se zbată multă vreme pe drumul 

O cale garantată 
spre succes

Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea 
vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite 

(Proverbe 10:17).

Joi, 13 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru îndrumările 
Cuvântului Tău, pentru că ele sunt viaţă pentru mine. 
Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele si o 
lumină pe cărarea mea. Ştiu că nu o voi lua niciodată 
pe un drum greşit, întrucât Cuvântul Tău este lumina 
care mă ghidează, în Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 16-19
Faptele Apostolilor 4:1-31

Proverbe 4:13; Psalmul 119:105

greşit, până când nu mai au putere să lupte.
2 Timotei 3:16 spune: „Toată Scriptura este 

insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” 
Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a fost dat ca să te ajute să 
înaintezi pe calea care duce garantat către succes. 
Depinde doar de tine să acorzi atenţie Cuvântului, să 
primeşti instrucţiunile şi să acţionezi conform acestora. 
Nu poţi trăi în conformitate cu Cuvântul şi să dai greş.

Deuteronom 11
Luca 1:26-38
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Acestea erau gândurile lui David, omul lui 
Dumnezeu. El nu avea decât promisiunea 

mântuirii, care nu venise încă, dar cu toate acestea, 
era inspirat de această năzuinţă. Era atât de încântat, 
încât îşi dorea să meargă în jurul lumii şi să ducă vestea 
bună a mântuirii. În calitatea noastră de făpturi noi, 
trăim în această lume într-o vreme în care visul lui David 
a devenit realitate. Noi suntem părtaşi ai mântuirii pe 
care David voia să o împărtăşească lumii; acum ştim 
despre această mântuire şi ne bucurăm să o trăim. Cum 
am putea atunci să rămânem tăcuţi?

În Ioan 14:16-17, Domnul Isus le-a spus ucenicilor: 
„Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, 
care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul 
adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că 
nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci 
rămâne cu voi şi va fi în voi.” Astăzi aceste lucruri au 
fost împlinite: Duhul Sfânt locuieşte în noi şi El ne-a făcut 
slujitori pricepuţi ai Evangheliei; noi vestim adevărurile 
eterne. Este responsabilitatea noastră să spunem 
întregii lumi despre Isus şi despre motivul venirii Lui. 
Lucrarea de împăcare a lumii cu Dumnezeu ne-a fost 
încredinţată nouă: „că adică, Dumnezeu era în Cristos, 
împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală 
păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea 
acestei împăcări” (2 Corinteni 5:19).

Mesajul pe care 
lumea trebuie 

să-l audă

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

Vineri, 14 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Am fost trimis să propovăduiesc Evanghelia 
vieţii divine. Pe măsură ce o voi vesti şi astăzi prin 
puterea lui Dumnezeu, inimile oamenilor vor fi atinse 
să recunoască Domnia lui Cristos şi să accepte harul 
mântuirii Lui, în Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 20-22
Faptele Apostolilor 4:32-5:11

Marcu 16:15-16; Coloseni 1:27-28

Acesta a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu. 
Biblia ne spune cum omul a pierdut în Eden prezenţa 
lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a împăcat pe om cu El 
Însuşi prin Isus Cristos. Acum, El ne-a dat sarcina de a 
duce această veste bună întregii omeniri; este mesajul 
pe care întreaga lume trebuie să îl audă.

Deuteronom 12
Luca 1:39-56



NOAPTEA DE BINECUVÂNTARE 
DIVINĂ - CANADA 2013

Canada va experimenta o mişcare extraordinară 
a Duhului lui Dumnezeu în luna iulie, când mulţi 
se vor întâlni pentru a participa la Noaptea de 
binecuvântare divină cu Pastorul Chris.

Aceasta este o întâlnire deosebită care va dura 
întreaga noapte şi care te va ajuta să dezvolţi o 
mai bună înţelegere a lui Dumnezeu şi să atingi 
un nou nivel al vieţii de creştin. 

Noaptea de binecuvântare divină se anunţă 
a fi o întâlnire supranaturală cu Duhul Sfânt, 
plină de binecuvântări, vindecări miraculoase, 
transformare şi creştere a credinţei. 

Vino la această întâlnire făuritoare de istorie 
pregătit să fii surprins de prezenţa glorioasă a 
lui Dumnezeu care te va propulsa într-o nouă 
dimensiune de biruinţă şi stăpânire.

Locul: Direct Energy Centre Exhibition Place, 100 
Princes’ Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canada.

Data: 26 iulie 2013

Pentru rezervări sună la: +1416 746 5080
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Principala pasiune a lui Dumnezeu este 
câştigarea sufletelor. Grija pe care le-o poartă 

oamenilor este uşor de înţeles: El a făcut omul după 
chipul şi asemănarea Sa, de aceea nu vrea pieirea 
nimănui. 2 Petru 3:9 spune: „Domnul nu întârzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o 
îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul 
să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” Pasiunea 
copleşitoare a Tatălui de a împăca oamenii cu El însuşi 
este reliefată şi în declaraţia Domnului Isus privind 
scopul venirii Sale: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi 
s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

El a evidenţiat pasiunea Lui pentru câştigarea 
sufletelor şi în Ioan 4:34 când a zis: „Mâncarea Mea este 
să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea 
Lui.” La rândul Lui, Domnul Isus a predat această sarcină 
Bisericii. El a spus în Marcu 16:15: „Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” În 
calitate de creştin, responsabilitatea ta de a proclama 
Evanghelia este primordială; îndeplineşte-o cât mai 
bine. 

În scrisoarea către creştinii din Efes, apostolul 
Pavel descrie în Efeseni 2:12-13 deznădejdea omului 
care nu îl are pe Cristos: este înstrăinat de viaţa lui 
Dumnezeu şi de legământul promis, nu are speranţă şi 

Pasiune pentru 
sufletele 
pierdute

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 

nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Sâmbătă, 15 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru ca mi-ai 
încredinţat responsabilitatea divină de a le împărtăşi 
mesajul vieţii divine atât celor de aproape cât şi celor 
de departe. Pasiunea mea pentru câştigarea sufletelor 
pierdute este reîmprospătată astăzi cu o nouă dedicare 
şi declar că lumina Evangheliei Tale glorioase arde în 
inimile oamenilor, distrugând legăturile de religiozitate 
şi risipind întunericul, în Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 23-25
Faptele Apostolilor 5:12-42

Matei 28:19-20; 2 Corinteni 5:18; 2 Corinteni 3:6

nu Îl are pe Dumnezeu. Aceasta ar trebui să te facă să 
te rogi pentru sufletele pierdute şi să predici Evanghelia 
cu pasiune. Nimic nu ar trebui să te motiveze mai mult 
decât să vezi că cei pentru care Isus a murit îşi primesc 
moştenirea în El.

Dacă eşti pasionat de mesajul Evangheliei, 
continuă în ceea ce faci, pentru că acesta este singura 
speranţă a omenirii. Domnul contează pe tine pentru 
a le duce mântuirea celor pierduţi din lumea ta şi din 
regiunile vecine. Aşa că fii credincios în responsabilitatea 
ta de câştigător de suflete.

Deuteronom 13
Luca 1:57-66
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În mod literal, să ai „putere” înseamnă să 
ai influenţă, superioritate, autoritate. Când 

studiezi Biblia, doi termeni greceşti sunt traduşi prin 
cuvântul „putere.” Primul este „exousia,” iar al doilea 
este „dunamis.” În Marcu 6:7, Biblia spune: „Atunci 
i-a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i 
trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor 
necurate.” Aici, termenul grecesc folosit în original este 
„exousia,” şi înseamnă „autoritate.” Aşadar Isus ne-a 
dat autoritate asupra duhurilor necurate.

Apoi, în Fapte 1:8, citim: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.” În acest pasaj 
termenul grecesc utilizat este „dunamis” şi semnifică 
energie divină, capacitatea, sau puterea de a face lucrări 
mari, eficienţă şi chiar abilitatea de a înfăptui minuni. 
Înseamnă o putere intrinsecă sau abilitatea divină de 
a determina schimbări. Ai primit această putere când 
Duhul sfânt a venit să locuiască în tine.

Încă de la început vedem că un creştin are atât 
„exousia” (autoritate), cât şi „dunamis” (puterea 
dinamică de a efectua schimbări). Aşa că poţi face lucruri 
supranaturale în domeniul spiritual (ai autoritate) şi 
poţi înfăptui lucrări supranaturale în domeniul fizic (ai 
puterea de a efectua schimbări). Fiind născut din nou, 
Cristos trăieşte în tine şi te-a împuternicit să duci o viaţă 

Puterea de 
a produce 
schimbări

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 

pământului (Faptele Apostolilor 1:8).

Duminică, 16 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
împuternicit cu abilitatea supranaturală de a face 
imposibilul şi de a efectua schimbări. Îmi exercit 
autoritatea în Cristos şi declar pace, bunăstare şi 
progres pentru mine, pentru cei dragi mie şi pentru 
ţara mea, în Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 26-28
Faptele Apostolilor 6:1-15

2 Corinteni 3:5; Marcu 16:17-18

înălţătoare. El ţi-a dat un duh de putere, de dragoste şi 
de chibzuinţă (2 Timotei 1:7).

În Luca 10:19, Isus a zis: „Iată că v-am dat putere 
(în greceşte „exousia” - autoritate) să călcaţi peste şerpi 
şi peste scorpioni şi peste toată puterea (în greceşte 
„dunamis” - abilitate) vrăjmaşului: şi nimic nu vă va 
putea vătăma.” Tu ai autoritatea de a ţine sub control 
puterea diavolului şi a cohortelor lui! Ai fost investit cu 
autoritatea de a înfăptui imposibilul şi ai fost dotat cu 
abilitatea dinamică de a face schimbările care se impun, 
potrivit standardelor lui Dumnezeu. Această putere va 
funcţiona oriunde, în orice circumstanţe: activeaz-o în 
familie, în sănătatea ta, în finanţe, la locul de muncă sau 
în afacerea ta.

Deuteronom 14
Luca 1:67-80
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În calitate de sfinţi ai lui Dumnezeu, nouă ne-a 
fost încredinţat un mod de viaţă pentru care 

trebuie să luptăm cu îndârjire. În lume există forţe al 
căror scop este să ne zdruncine credinţa. Tu trebuie să 
lupţi împotriva acestor forţe prin credinţă. 1 Timotei 
6:12 spune: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei….” 
Observă că este o luptă a credinţei.

Aceeaşi credinţă care le-a fost dată profeţilor şi 
apostolilor din vechime ne-a fost dată şi nouă astăzi; 
noi avem acelaşi duh al credinţei: „Însă, fiindcă avem 
acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: 
«Am crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem şi de 
aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13).

Toţi cei care au mers pe acest drum al credinţei 
au avut plinătatea victoriei şi stăpânirii; ei au domnit în 
viaţă (Romani 5:17) şi au înfrânt orice împotrivire. La fel 
este şi în cazul nostru, pentru că şi noi avem acelaşi duh 
al credinţei. Pune-ţi încrederea în Domnul şi fii convins 
de puterea şi de eficienţa Cuvântului Său, la fel ca cei din 
vremurile biblice. Dacă vei crede Cuvântul şi vei acţiona 
pe baza lui, aşa cum au făcut ei, vei avea parte de ceea 
ce au avut ei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care ar 
trebui să studiem personajele biblice; ca să ştim cum au 

Luptând cu 
îndârjire pentru 

credinţă

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să 
vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am 

văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi 
pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru 

totdeauna (Iuda 1:3).

Luni, 17 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa biruitoare 
pe care mi-ai dat-o. Chiar acum, indiferent de 
încercările credinţei mele sau de circumstanţele fizice, 
rostesc viaţă, succes şi bunăstare în tot ceea ce fac, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Cronici 29-30
Faptele Apostolilor 7:1-53

Evrei 11:1-6

trăit, ce au făcut, cum a interacţionat Dumnezeu cu ei, 
care a fost răspunsul lor şi ce rezultate a produs credinţa 
lor. Experienţele lor au fost consemnate pentru ca noi 
să ne inspirăm din măreţele lor acte de credinţă. Citeşte 
câteva dintre aceste fapte deosebite ale oamenilor 
credinţei în Evrei 11:32-40.

Deuteronom 15
Luca 2:1-7
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Este important ca atunci când dai, să dai mai 
mult decât în trecut; dă întotdeauna tot ce 

ai mai bun. Când dai tot ce ai mai bun, vei primi ce e 
mai bun. Isus a spus că măsura cu care dai este aceeaşi 
măsură cu care vei primi. Dacă vei da puţin, vei primi 
puţin. Dacă vei da cu bucurie şi din belşug, vei culege 
din abundenţă, şi cu bucurie.

Biblia spune că: „Sufletul binefăcător va fi săturat 
şi cel ce îi udă pe alţii va fi udat şi el” (Proverbe 11:25). 
Unii ştiu doar ce ar vrea să primească; dar trebuie să dai 
înainte să primeşti. Biblia nu zice: „Primiţi şi apoi să daţi,” 
ci spune: „Daţi şi vi se va da….” În plus, Biblia spune că 
Domnul iubeşte „dătătorul voios,” nu „primitorul voios” 
(2 Corinteni 9:7, versiunea NTR) şi că „este mai ferice să 
dai decât să primeşti” (Fapte 20:35).

Gândeşte-te la femeia care l-a uns pe Isus cu 
mirul acela scump; probabil nu şi-a imaginat că avea să 
devină un subiect de referinţă mii de ani după aceea. 
Însă ea a dat ce a avut mai bun. Când un om, Iosif, şi-a 
vândut pământul şi le-a dat banii apostolilor (Fapte 
4:36-37), a făcut-o din toată inima, fără să realizeze 
impactul dărniciei sale. Însă darul său i-a impresionat 
atât de mult pe apostoli, încât aceştia i-au dat numele 
„Barnaba” (fiul mângâierii).

Dă întotdeauna 
tot ce ai mai bun

Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o 
măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 
deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi 

se va măsura (Luca 6:38).

Marți, 18 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul de a avea 
un rol important în răspândirea Evangheliei în jurul 
lumii. Dragostea Ta cea mare care Te-a făcut să dai tot 
ce ai avut mai bun pentru mântuirea oamenilor mă 
inspiră astăzi, mai mult ca niciodată, să Te slujesc cu 
viaţa mea şi cu tot ce am mai bun, în Numele lui Isus.

2 Cronici 31-32
Faptele Apostolilor 7:54-8:8

2 Corinteni 9:6-11

Oricând se iveşte o oportunitate de a dărui pentru 
casa Domnului sau de a face ceva pentru Domnul, să faci 
acel lucru cât se poate de bine, de prima dată. Oricât 
de mică ţi s-ar părea partea ta de slujire, îndeplineşte-o 
ca şi când succesul întregii lucrări ar depinde numai de 
tine.

Deuteronom 16
Luca 2:8-20
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Unii oameni fie regretă eşecurile din trecut 
sau sunt nervoşi gândindu-se la provocările 

zilei de mâine. Dar Dumnezeu nu trăieşte în trecut; 
numele lui este „EU SUNT,” nu „AM FOST,” nici „VOI FI.” 
Biblia spune: „Acum credinţa este substanţa lucrurilor 
nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd” (Evrei 
11:1, versiunea King James). Credinţa este pentru acum; 
şi fără credinţă este cu neputinţă să îi fim plăcuţi lui 
Dumnezeu (Evrei 11:6).

O viaţă de credinţă nu se bazează pe ziua de ieri sau 
pe cea de mâine; este pentru astăzi! Credinţa lucrează 
acum. Este răspunsul tău faţă de Domnul şi faţă de 
Cuvântul Lui – ACUM. Aşa că, în loc să ai regrete despre 
trecut sau să te îngrijorezi pentru viitor, concentrează-
te asupra zilei de astăzi! Întreabă-te: „Ce ar trebui să 
realizez acum?” Aceasta contează. Beneficiază de tot ce 
poate oferi ziua de astăzi.

Regretele faţă de trecut şi frica de ziua de mâine 
sunt duşmanii bucuriei de azi. Nu contează că aprecierile 
zilei de ieri nu au fost favorabile; aceasta a fost ieri şi 
a trecut. Concentrează-ţi atenţia asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru tine acum. Meditează la adevărul 
Său despre personalitatea şi identitatea ta în Cristos şi 
nu la eşecurile din trecut sau la frica de ziua de mâine. 
De exemplu, un om de afaceri care spune: „Ştiu că 

Concentrează-te 
asupra zilei de 

astăzi!

Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat; 
în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este 

vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”
(2 Corinteni 6:2).

Miercuri, 19 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor şi astăzi. Preţuiesc 
clipa şi trăiesc la adevărata mea capacitate în Cristos, 
liniştit şi sigur de victorie, pentru că Cel care este în 
mine este mai mare şi El mă conduce şi astăzi în victorie. 
Aleluia!

2 Cronici 33-34
Faptele Apostolilor 8:9-40

Matei 6:34

propunerea mea nu va fi aprobată,” a dat deja glas fricii 
sale de ziua de mâine. Dumnezeu nu învinge în frica ta; 
El învinge în credinţa ta.

În loc să anticipezi eşecurile de mâine sau 
răspunsurile negative pe care le-ai putea primi, alege 
să fii pozitiv şi bucuros despre această zi; fă din ea un 
succes. Când Ilie s-a întâlnit cu Domnul pe muntele 
Horeb, Domnul l-a întrebat: „Ce faci tu aici, Ilie?” (1 
Împăraţi 19:9). Nu conta unde fusese sau unde mergea; 
pe Dumnezeu Îl interesa locaţia lui curentă. Ziua de 
astăzi are valoare, aşa că dă tot ce poţi ca să o faci cât 
mai bună. Ziua de mâine aparţine celor ce fac ceva 
astăzi, pentru că ziua de astăzi este punctul de plecare 
pentru cea de mâine.

Deuteronom 17
Luca 2:21-32
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Avraam a fost un om care a preţuit foarte mult 
instrucţiunile lui Dumnezeu. În Geneza 22:2, 

Domnul i-a spus: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 
pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l 
ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 
Deşi instrucţiunea a fost foarte dificilă, Avraam nu a pus 
întrebări, ci a acţionat după cum i se spusese şi chiar 
şi-ar fi sacrificat propriul fiu, dacă Domnul nu îl oprea. 
Motivaţia lui era: „Aşa a zis Domnul!”

Şi tu ar trebui să faci la fel. Plăcerea ta în viaţă nu 
ar trebui să fie bucuria de a face lucrurile care îţi plac, 
ci lucrurile pe care Domnul a zis să le faci. Ca şi în cazul 
lui Avraam, instrucţiunea lui Dumnezeu poate părea 
neplăcută; de exemplu, El îţi poate spune să rămâi la o 
slujbă care nu îţi place prea mult. Nu începe să negociezi; 
rămâi la acel loc de muncă şi alege să îţi placă şi să ai 
succes, pentru că aşa a spus Domnul.

Cuvântul lui Dumnezeu vine să ne transforme, să ne 
corecteze şi să ne îndrume. Când primeşti un Cuvânt, nu 
îl ignora şi nu găsi motive ca să nu Îl împlineşti. Dacă eşti 
pe cale să iei o decizie şi Cuvântul lui Dumnezeu îţi spune 
altceva, nu îţi împietri inima; alege calea lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu îţi va arăta întotdeauna calea mai 
bună. 

Isus a plâns pentru Ierusalim pentru că oamenii nu 
L-au recunoscut pe El, care era Cuvântul lui Dumnezeu 

Lasă-te transformat 
de Cuvântul 
Domnului

De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă 
auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua 

răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu” (Evrei 3:7-8).

Joi, 20 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă bucur de Cuvântul Tău ca un om 
care a găsit o mare comoară. Cuvântul Tău este viaţa 
mea şi are autoritatea finală asupra mea şi a tot ceea 
ce fac. Mă voi supune întotdeauna domniei Cuvântului 
Tău pentru a mă modela şi a mă transforma în persoana 
glorioasă care m-ai menit Tu să fiu, în Numele lui Isus. 
Amin.

2 Cronici 35-36
Faptele Apostolilor 9:1-31

2 Timotei 3:16-17; Evrei 4:12

întrupat. Astfel, ei nu au cunoscut vremea cercetării 
lor (Luca 19:44). Aceasta li se întâmplă celor care îşi 
împietresc inima faţă de Cuvântul Domnului şi îl lasă să 
treacă pe lângă ei. Eu mă rog ca întotdeauna Cuvântul 
lui Dumnezeu să aibă putere în viaţa ta, să te modeleze 
şi să te corecteze, să te facă persoana care te-a menit 
Dumnezeu să fii. 

Deuteronom 18
Luca 2:33-40
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Isus ne-a adus într-o viaţă de putere, rodire şi 
productivitate. Acest adevăr este exprimat în 

Ioan 15:16, unde El a spus astfel: „Nu voi M-aţi ales pe 
Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi 
şi să aduceţi rod şi rodul vostru să rămână, pentru ca 
orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu să vă dea.” 
El te-a înştiinţat că ai fost ales, rânduit, împuternicit 
şi desemnat să aduci roade, adică rezultate care să 
rămână.

Aceasta înseamnă că El te-a făcut eficace, dându-
ţi puterea de a produce rezultatele dorite. Dacă ţi s-a 
trasat o sarcină dificilă, indiferent cât de descurajantă 
ar părea, eficienţa ta este garantată datorită abilităţilor 
speciale cu care te-a înzestrat Domnul. Ai fost modelat 
pentru succes şi excelenţă. Aceasta trebuie să fie 
mentalitatea ta. Tu nu trebuie să dai la o parte pe nimeni 
ca să înaintezi în viaţă şi nici nu trebuie să te străduieşti 
din greu să faci lucrurile să meargă; eşti menit să fii 
productiv.

Observă din nou frumoasa descriere pe care o 
face psalmistul acestei vieţi extraordinare de rodire şi 
excelenţă în care te-a adus Dumnezeu: „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). Fă din acest 

Modelat pentru 
succes

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).

Vineri, 21 Iunie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Eu sunt uns pentru lucrări bune şi sunt rânduit 
să duc o viaţă de rodire şi excelenţă. Eu îmi întind 
rădăcinile în apele Cuvântului, înflorind în curţile 
Domnului, aducându-I onoare şi belşug de roade în 
neprihănire. Slavă lui Dumnezeu în veci!

Ezra 1-3
Faptele Apostolilor 9:32-43

Psalmul 92:12-14; Proverbe 11:28

pasaj declaraţia ta zilnică spunând astfel: „Eu sunt ca 
un pom sădit lângă un izvor de apă şi produc rezultate 
excelente. Sunt roditor şi eficient!”

Tu poţi face orice; poţi fi orice; poţi căpăta orice; 
poţi merge oriunde; poţi fi ceea ce alegi să fii, spre 
slava Domnului. Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu 
ţi-a dat-o; este o viaţă de neprihănire şi domnie în care 
Îl onorezi şi Îi faci plăcere prin faptul că eşti roditor în 
orice lucrare bună, pe măsură ce creşti în cunoaşterea 
Lui (2 Timotei 3:17).

Deuteronom 19
Luca 2:41-52
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Versetul nostru tematic enumeră cele cinci 
daruri pentru lucrare pe care Domnul le-a dat 

Bisericii. Acestea sunt funcţiile apostolilor, profeţilor, 
evangheliştilor, pastorilor şi învăţătorilor. Versetul 12 ne 
dezvăluie scopul pentru care El a dat aceste tipuri de 
lucrări Trupului lui Cristos: „desăvârşirea” sfinţilor.

Cuvântul „desăvârşire” provine din traducerea 
termenului grecesc „katartismos,” care înseamnă să fii 
complet îmbrăcat, înzestrat sau echipat până în punctul 
în care nu îţi mai lipseşte nimic. Aceasta înseamnă 
că Dumnezeu unge bărbaţi şi femei în oricare dintre 
aceste lucrări pentru a-Şi aduce poporul într-un loc de 
maturitate în Cristos în care sfinţii sunt complet echipaţi 
pentru a îndeplini planurile lui Dumnezeu.

Acum, pasajul din Efeseni 6:11 ne îndeamnă să ne 
îmbrăcăm cu întreaga armură a lui Dumnezeu, pentru 
a putea sta împotriva planurilor diavolului. Însă pentru 
a ne putea îmbrăca cu această armură, trebuie să ştim 
mai întâi ce este ea. De asemenea, trebuie să fim învăţaţi 
din Cuvânt cum să ne îmbrăcăm cu ea prin credinţă. 
Printre responsabilităţile oricărui pastor, învăţător, sau 
ale oricărei persoane care operează într-unul din cele 
cinci daruri pentru lucrare, este şi aceea de a te ajuta să 
creşti în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru 
ca tu să poţi umbla în lumina lui.

Complet echipat 
pentru viaţă

Şi El i-a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii 
evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru 

desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:11-12).

Sâmbătă, 22 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu sunt întărit şi energizat pentru victorie, prin 
puterea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt. 
Îmi menţin şi astăzi poziţia de victorie şi domnie peste 
toată puterea întunericului şi prin armura mea divină 
sting toate săgeţile arzătoare ale celui rău, în Numele 
Domnului Isus. Amin.

Ezra 4-6
Faptele Apostolilor 10:1-23

Efeseni 6:13-18

Unii creştini nu au fost niciodată învăţaţi în mod 
adecvat din Cuvântul lui Dumnezeu; astfel, ei nu sunt 
„complet îmbrăcaţi” sau echipaţi pentru viaţă. Chiar 
dacă sunt îmbrăcaţi în mod fizic, ei sunt expuşi spiritual, 
fiind astfel vulnerabili atacurilor duşmanului.

Acum, problema nu este neapărat aceea că Satan 
îi atacă, ci aceea că ei sunt „răniţi” de atacurile lui, 
ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi fost echipaţi cu 
toată armura lui Dumnezeu. Atunci când porţi armura, 
indiferent cât te atacă cel rău, tu rămâi netulburat, 
pentru că eşti pregătit pentru bătălie şi întărit împotriva 
lui.

Deuteronom 20
Luca 3:1-11
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Apostolul Ioan consemnează foarte frumos 
pentru noi unele dintre ultimele remarci ale 

lui Isus, în special în rugăciunile Sale făcute atunci când 
Se pregătea să Îşi încheie lucrarea pe pământ. Într-una 
dintre aceste ocazii, El S-a rugat astfel: „...Tată, a sosit 
ceasul! Proslăveşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te 
proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste 
orice făptură, ca să le dea viaţa veşnică tuturor acelora 
pe care I i-ai dat Tu” (Ioan 17:1-2). Este extraordinar.

Tatăl I-a dat lui Isus putere peste orice făptură; 
aceasta înseamnă că tot ce are suflare Îi este supus. Mai 
mult, I s-a dat putere să dea viaţă veşnică oricui doreşte. 
El este singurul care a primit dreptul de a da viaţă; nu 
viaţă obişnuită, ci viaţa lui Dumnezeu (Ioan 5:26; 1 Ioan 
5:12). Aceasta arată clar faptul că El nu a fost doar un 
lider religios, ci Însuşi Dumnezeu. În timp ce unii lideri 
religioşi şi-au petrecut întreaga viaţă căutând calea, 
adevărul şi viaţa, Isus a fost fără echivoc. El a zis: „Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” (Ioan 14:6).

În Ioan 17:3-4 El a zis: „şi viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu. Eu 
Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe 
care Mi-ai dat-o s-o fac.” Acesta trebuie să fie şi modul 
tău de gândire; proslăvirea Tatălui ar trebui să fie viaţa 
ta, aceasta ar trebui să fie pasiunea ta. Domnul Isus a 

Isus Şi-a împlinit 
lucrarea

Atunci am zis: Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule (Evrei 10:7). 

Duminică, 23 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, declar că sunt iluminat în 
duhul meu să ştiu şi să înţeleg voia Ta pentru viaţa mea 
ca să îmi împlinesc destinul în Tine, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ezra 7-8
Faptele Apostolilor 10:24-48

Faptele Apostolilor 26:16; 2 Timotei 4:7

terminat lucrarea pe care Dumnezeu I-a dat-o. Pe cruce, 
El a zis: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30), înainte să-Şi dea 
duhul.

Ai descoperit care este scopul lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta? Ştii care este scopul specific pentru care 
exişti? Lucrezi tu la împlinirea lui? Îl vei finaliza? Te lupţi 
pentru credinţa Evangheliei? Pentru ce trăieşti? Urmând 
exemplul lui Isus, concentrează-te pe scopul Tatălui, 
care este Evanghelia; astfel, la sfârşitul vremurilor, vei 
putea să declari cu îndrăzneală, ca apostolul Pavel: „M-
am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, 
am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7).

Deuteronom 21
Luca 3:12-22
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Unora le place foarte mult să se îngrijoreze. 
Anxietatea a devenit un stil de viaţă fără de 

care aproape că nu se pot descurca. Se îngrijorează 
cu privire la familie, la serviciu, la bani, sau la ţara lor. 
Permanent au motive de frământare. Dacă ai îndepărta 
îngrijorarea din viaţa lor, probabil s-ar supăra şi mai rău. 
Ce mod nefericit de a trăi!

Ca şi creştin, nu îţi poţi trăi viaţa aşa, nu după 
ce Cuvântul îţi spune să arunci toate îngrijorările tale 
asupra Lui. Cineva poate spune: „Eu mă îngrijorez doar 
puţin.” Nu! Nu te îngrijora deloc! Biblia spune să arunci 
toate îngrijorările tale asupra Domnului, nu doar o parte 
dintre ele. Dă-I Lui toate temerile şi îngrijorările tale şi 
astfel vei fi liber să Îi slujeşti Lui. Nu le arunca asupra Lui 
doar pentru a le lua înapoi odată cu căderea nopţii. Fă-o 
o dată pentru totdeauna.

Domnul Se îngrijeşte de tine cu afecţiune; El te 
supraveghează cu dragoste pentru a Se arăta puternic 
în favoarea ta (2 Cronici 16:9). El se comportă foarte 
personal cu tine. Biblia spune că El Se bucură de tine 
cântând (Ţefania 3:17, versiunea Fidela). El te cunoaşte 
pe nume; Lui Îi pasă de tot ce are legătură cu tine. Nici 
un detaliu al vieţii tale nu e prea mic pentru ca El să se 
implice. Plăcerea Lui este ca tu să îţi trăieşti viaţa plin 
de bucurie în pace, belşug şi neprihănire în fiecare zi. 

El Se îngrijeşte de 
tine cu afecţiune

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre 
[toate temerile, toate îngrijorările, toate preocupările, 

o dată pentru totdeauna], căci El Însuşi Se îngrijeşte 
de voi cu afecţiune {şi} cu vigilenţă (1 Petru 5:7, AMP).

Luni, 24 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Tu eşti Cel care mă hrăneşte şi mă 
susţine cu afecţiune, iar eu îmi pun toată încrederea 
în Tine. Îţi mulţumesc că Tu îmi dai un prezent glorios 
şi un viitor plin de răsplătiri şi ştiu că voia Ta perfectă 
va fi împlinită în mine şi prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ezra 9-10
Faptele Apostolilor 11:1-18

Filipeni 4:6; Psalmul 23

El nu vrea ca tu să te concentrezi asupra problemelor 
sau provocărilor; El doreşte ca tu să te concentrezi mai 
degrabă asupra Lui şi să ai încredere în El pentru viaţa 
ta. El îţi poartă de grijă plin de afecţiune.

Deuteronom 22
Luca 3:23-38
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Pasajul din Evrei 1:3 Îl descrie pe Domnul Isus ca 
fiind întipărirea fiinţei Tatălui, oglindirea slavei 

Lui. El a venit ca să ne descopere slava lui Dumnezeu. 
La rândul nostru, noi predicăm Evanghelia care este 
revelaţia lui Cristos în noi (Coloseni 1:27), astfel încât noi 
să fim întipărirea fiinţei Lui şi oglindirea slavei Sale. De 
aceea, creşterea spirituală este determinată de măsura 
în care Cristos este descoperit şi manifestat prin tine.

Revelaţia lui Cristos în noi este mult mai mult decât 
o imitare a lui Cristos; este înţelegerea şi exprimarea 
caracterului Său; a vieţii şi slavei Sale. Umanitatea Sa a 
avut scopul de a ne aduce mântuire şi a ne arăta ce am 
putea fi şi ce am putea face. El ne-a dat exemplul perfect 
pe care trebuie să îl urmăm. El a trăit pentru a-L glorifica 
pe Dumnezeu iar acesta ar trebui să fie şi pasiunea şi 
alergarea ta în viaţă.

Pavel a spus în Galateni 1:15-16: „Dar când 
Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii 
mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să-L 
descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între 
Neamuri...” Trebuie să existe o conştientizare în duhul 
tău a faptului că eşti chemat să Îl vesteşti pe Cristos în 
sfera ta de influenţă. Oriunde mergi şi orice faci, scopul 
tău ar trebui să fie ca Isus Cristos să fie slăvit în şi prin 
tine.

Revelaţia lui 
Cristos în noi

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

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

Marți, 25 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Viaţa mea este expresia slavei lui Dumnezeu. 
Cristos este slăvit în mine; divinitatea Sa este 
manifestată prin mine şi azi, pe măsură ce trăiesc 
pentru a împlini scopul Său şi a face voia Sa perfectă! Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru înţelepciunea, abilitatea 
şi puterea Ta care sunt inerente în mine, în Numele lui 
Isus. Amin.

Neemia 1-3
Faptele Apostolilor 11:19-30

1 Petru 2:9 (AMP)

 Lasă-L pe El să deţină controlul asupra duhului, 
sufletului şi trupului tău. Cu cât va câştiga mai multă 
influenţă şi întâietate în viaţa ta, cu atât voia şi scopurile 
Sale divine se vor împlini în şi prin tine.

Deuteronom 23
Luca 4:1-13
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Evanghelia lui Isus Cristos care ne-a fost 
propovăduită este o Evanghelie a întregirii, 

a plinătăţii şi a desăvârşirii. Prin această Evanghelie au 
fost aduse la lumină viaţa şi nemurirea (2 Timotei 1:10). 
Ce fel de viaţă? Viaţa de neprihănire: o viaţă echilibrată 
de excelenţă în care fiecare zonă a vieţii tale este 
perfecţionată.

Există oameni cărora, de exemplu, le merge foarte 
bine la locul de muncă, dar au o sănătate şubredă. 
Alţii se descurcă excelent la serviciu şi au o sănătate 
înfloritoare, dar lucrurile nu merg bine în familiile lor. 
Dumnezeu nu vrea ca viaţa ta să decurgă astfel; El vrea 
ca tu să nu duci lipsă de nimic în nici o zonă a vieţii tale 
(Psalmul 23:1). Adu-ţi aminte ce le spunea Isus celor 
cărora le slujea: „Credinţa ta te-a întregit” (Marcu 5:34, 
Marcu 10:52, Luca 17:19, versiunea King James).

Fiecare om care a primit mesajul mântuirii ar 
trebui să experimenteze această întregire în Cristos, în 
care prosperi în toate zonele vieţii tale: în duh, în suflet 
şi în trup. Cineva poate pune următoarea întrebare: 
„ştiu că aceasta ar trebui să fie experienţa vieţii mele, 
dar de ce nu funcţionează pentru mine?”

În primul rând, ca să funcţioneze, trebuie să pui 
în aplicare un principiu foarte important al Împărăţiei 
numit „principiul oglinzii.” Principiul oglinzii Cuvântului 
este acela că tu te vezi ca fiind ceea ce Dumnezeu spune 

O Evanghelie a 
întregirii

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii şi în El, care este capul oricărei stăpâniri 

şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi 
(Coloseni 2:9-10, versiunea NTR).

Miercuri, 26 Iunie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa lui Cristos 
în mine. Accept şi afirm adevărul cu privire la identitatea 
mea în Cristos în care am întregire. El a fost făcut pentru 
mine neprihănire, înţelepciune şi sfinţenie. Întreaga 
mea viaţă este o expresie a excelenţei şi a frumuseţii 
lui Dumnezeu, în Numele Domnului Isus. Amin.

Neemia 4-6
Faptele Apostolilor 12:1-25

Iacov 1:22-24; 1 Ioan 4:17

că eşti în Cuvântul Său şi acţionezi apoi în concordanţă 
cu această realitate (2 Corinteni 3:18). Înseamnă pur 
şi simplu să acţionezi bazat pe Cuvânt. Versetul nostru 
tematic spune că tu eşti complet, întregit în Cristos; 
însuşeşte-ţi-l şi priveşte-te în această lumină. Contemplă 
acest adevăr şi fă din el declaraţia ta consecventă! Scopul 
lui Cristos este ca tu să fii umplut cu toată plinătatea lui 
Dumnezeu (Efeseni 3:19), iar El este în tine.

Pasajul din 2 Petru 1:3-4 ne spune că puterea Sa 
divină ne-a dat deja tot ce priveşte viaţa şi evlavia şi că ai 
fost făcut părtaş naturii Lui. Nimic nu lipseşte în viaţa ta. 
Tot ceea ce ai nevoie pentru a avea o viaţă extraordinară 
şi deplină în care să prosperi în toate zonele vieţii tale 
şi să domneşti prin har în neprihănire ţi-a fost dăruit în 
Cristos (Romani 5:17). Umblă în această lumină.

Deuteronom 24
Luca 4:14-32
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De fiecare dată când Dumnezeu îţi cere să Îi dai 
ca sămânţă ceva ce îndrăgeşti mult, fii pregătit 

să o faci. Unii ar putea să dorească în mod neînţelept să 
încerce să păstreze acel lucru, frământându-se dacă să 
îl dea sau nu. Însă gândeşte-te la aceasta: poate cineva 
să Îl întreacă pe Dumnezeu în dărnicie? El îţi cere să 
dai doar ca astfel să te poţi lansa în următorul nivel al 
abundenţei tale în El.

Un alt motiv pentru care trebuie întotdeauna să 
fii prompt în a da este acela că seminţele tale financiare 
pentru Dumnezeu pot servi câteodată ca răscumpărare 
pentru viaţa ta împotriva răului. Proverbe 13:8 spune 
astfel: „Omul cu bogăţia lui îşi răscumpără viaţa...” 
Trebuie să realizezi faptul că deşi Satan este un duşman 
înfrânt, el este un rebel care încearcă mereu să îi prindă 
în capcană pe copiii lui Dumnezeu. De aceea, nu îi da 
nici un loc în viaţa ta. Semănarea de seminţe speciale 
este o cale sigură de a îl reduce la tăcere şi de a anihila 
orice obstacol pe care îl pune în calea ta.

Există o mulţime de mărturii care atestă faptul că 
oamenii au fost vindecaţi de boli terminale după ce au 
dat o sămânţă specială. Acel dar a devenit răscumpărarea 
pentru viaţa lor! Nu păstra cu tenacitate ceea ce te 
îndeamnă Dumnezeu să dai, pentru că promisiunea 
este făcută celui care dă. Luca 6:38 spune: „Daţi şi vi 
se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, 

Fii prompt în 
dărnicie

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu 
părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl 

iubeşte Dumnezeu (2 Corinteni 9:7).

Joi, 27 Iunie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Doamne, Îţi mulţumesc pentru harul Tău şi 
pentru providenţa Ta în viaţa mea. Îţi voi da întotdeauna 
cu bucurie, fără rezerve, pentru că recunosc faptul 
că tot ceea ce am vine de la Tine; Tu eşti Sursa mea, 
măreţia şi abundenţa mea. Îţi mulţumesc pentru că 
extinzi harul şi capacitatea Ta din mine de a da şi de a fi 
o binecuvântare, în Numele lui Isus. Amin.

Neemia 7-8
Faptele Apostolilor 13:1-12

2 Corinteni 9:8; Psalmul 20:1-3; Psalmul 50:14-15

îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci 
cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Tu limitezi abilitatea lui Dumnezeu de a-ţi purta de 
grijă atunci când eziţi să dai. Nu Îl limita pe Dumnezeu în 
mintea ta! Încetează să gândeşti că vei pierde pentru că 
dai, căci nimeni nu este niciodată lăsat de ruşine dacă 
crede (Romani 10:11). Nimic nu ar trebui să fie prea 
mult ca să Îi dai Domnului: fie timp, fie bani, fie talent 
sau abilităţi. Ceea ce este cel mai frumos este că orice 
Îi dai Lui în credinţă, El îţi va da înapoi însutit (Marcu 
10:30).

Deuteronom 25
Luca 4:33-44
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Cuvântul „vestiţi” din text provine din 
traducerea termenului grecesc „kataggello,” 

care înseamnă a declara, a anunţa şi a-i învăţa pe alţii. 
Acesta este motivul pentru care este foarte important 
să luăm Cina Domnului, pentru că participând la Cină, 
anunţăm înaintea demonilor întunericului, a îngerilor şi 
a întregii creaţii moartea lui Isus Cristos şi slava care i-a 
urmat. Este o celebrare a vieţii indestructibile pe care 
o avem acum în El. Datorită faptului că El a murit, noi 
avem acum o viaţă glorioasă!

Matei 8:17 declară: „Ca să se împlinească ce fusese 
vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui 
neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.” Dacă El 
a purtat neputinţele şi bolile tale, atunci tu nu trebuie 
să fii bolnav niciodată! Totuşi, oricât de glorios ai fi acest 
adevăr, există un nivel mai înalt. Înţelegerea la nivelul de 
copil spiritual a faptului că Isus a luat bolile şi neputinţele 
tale este bună (vindecarea este pâinea copiilor – vezi 
Matei 15:26). Însă dincolo de aceasta este un nivel mai 
înalt de conştientizare şi recunoaştere a faptului că, odată 
născut din nou, viaţa lui Dumnezeu este actualmente în 
tine acum: acea viaţă transcendentă, dincolo de boală şi 
neputinţă. Acest adevăr superior este ceea ce ar trebui să 
constituie baza învăţării şi a trăirii tale.

Concentrează-ţi privirea asupra Cuvântului; fii 
conştient că viaţa eternă este în tine acum. Bucură-te de 

Viaţa noastră 
superioară în El

Pentru că ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta 
şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului 

până va veni El (1 Corinteni 11:26).

Vineri, 28 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Eu nu sunt din această lume; de aceea nu sunt 
supus circumstanţelor şi sistemelor acestui tărâm 
pământesc. Cristos Isus mi-a dat viaţa eternă – viaţa 
biruitoare, indestructibilă şi inexpugnabilă a lui 
Dumnezeu; iar eu umblu conştient de acest fapt azi; 
slavă lui Dumnezeu!

Neemia 9-10
Faptele Apostolilor 13:13-52

Romani 8:10 (AMP); 1 Petru 2:24; 1 Ioan 5:11-12

actuala ta identitate în Cristos. În El ai o viaţă nouă care 
este superioară diavolului, bolii, neputinţei, infirmităţii şi 
morţii. 2 Corinteni 5:17 spune astfel: „...căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Celebrează 
viaţa ta superioară în El.

Deuteronom 26
Luca 5:1-11



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?

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

Încărcă 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!



NOTE
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Romani 5:1 spune astfel: „Deci, fiindcă suntem 
socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem 

pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.” 
Apostolul Pavel ne descoperă un adevăr profund, 
potrivit căruia, odată ce am fost declaraţi neprihăniţi 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu; suntem una 
cu El. Aceasta, în concordanţă cu versetul tematic, 
este lucrarea neprihănirii lui Dumnezeu din tine. Nu 
mai există luptă, duşmănie sau animozitate între tine 
şi Dumnezeu; moartea, îngroparea şi învierea lui Isus 
Cristos te-au adus în această contopire cu El; în pace 
absolută.

Această pace transcende o simplă senzaţie de 
calm; acum suntem prieteni cu El. El nu te mai vede ca 
pe un păcătos iar tu nu trebuie să te relaţionezi cu El aşa 
cum ai face-o cu un judecător răzbunător. El este Tatăl 
tău ceresc plin de har şi de iubire.

Afirmaţia profetului Isaia din versetul din 
deschidere vorbeşte şi despre roadele neprihănirii: 
liniştea şi siguranţa pe vecie. Ce înseamnă aceasta? 
Evrei 11:1 (AMP) spune astfel: „ŞI CREDINŢA este o 
încredere neclintită (confirmarea, titlul de proprietate) 
în lucrurile nădăjduite [de noi], dovada lucrurilor care 
nu se văd [pe care noi nu le vedem] şi convingerea 

Lucrarea 
şi roadele 

neprihănirii

Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: 
odihna şi liniştea pe vecie (Isaia 32:17). În versiunea 

GBV a Scripturii, acest verset este tradus astfel: Şi 
lucrarea dreptăţii va fi pace; şi rodul dreptăţii, linişte 

şi siguranţă pentru totdeauna.

Sâmbătă, 29 Iunie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

71

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis 
pe Isus să moară pentru păcatele mele şi pentru că L-ai 
înviat din morţi pentru justificarea mea. Acum ştiu că 
sunt una cu tine şi între noi este pace, fiind îndreptăţit 
prin harul Tău! Îţi mulţumesc pentru acest privilegiu 
extraordinar, în Numele lui Isus. Amin.

Neemia 11-13
Faptele Apostolilor 14:1-28

Romani 5:8-10; Romani 3:26-27

realităţii lor [credinţa percepe ca fapte reale ceea ce nu 
este revelat simţurilor].” Cu alte cuvinte, credinţa este 
încrederea sau siguranţa liniştită a faptului că suntem 
ceea ce Dumnezeu spune că suntem şi că avem ceea ce 
El spune că avem. Astfel, efectul neprihănirii în noi va fi 
acela că operăm în tipul dumnezeiesc de credinţă.

Credinţa nu este o problemă pentru cel neprihănit, 
pentru că el se naşte cu ea. Oricine este născut din nou 
primeşte o măsură de credinţă: „...potrivit cu măsura 
de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” 
(Romani 12:3). Credinţa nu este ceva ce încerci să obţii; 
ea este în duhul tău. Tot ceea ce trebuie să faci este să 
o creşti învăţând mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi apoi să o întăreşti acţionând pe baza Cuvântului 
(Romani 4:20).

Deuteronom 27
Luca 5:12-26
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Domnul Isus l-a înfrânt deja pe Satan pentru 
tine. În Luca 10:18-19, El a zis: „L-am văzut 

pe Satan căzând ca un fulger din cer. 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.” Coloseni 2:15 ne prezintă o ilustrare grafică 
a victoriei lui Isus asupra diavolului şi a cohortelor 
întunericului: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile 
şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit 
biruitor asupra lor prin cruce.”

Domnul Isus l-a deposedat pe Satan de autoritatea 
sa, l-a lăsat fără putere şi ne-a dat nouă victoria! De 
aceea, cel rău nu mai are astăzi nici un drept asupra 
lumii şi nu mai are nici puterea de a-ţi controla viaţa. 
Astfel dacă circumstanţele vieţii tale nu sunt sincronizate 
cu viaţa de victorie şi stăpânire pe care a obţinut-o 
Cristos pentru tine, este responsabilitatea ta de a face 
o schimbare. Nu plânge şi nu te consuma în legătură 
cu acea situaţie, ci pur şi simplu fă o schimbare rostind 
cuvinte pline de credinţă.

Poate că ai experimentat provocări în sănătatea 
ta; este timpul să vorbeşti şi să produci o schimbare! 
Isus a spus în versetul nostru tematic că vei avea ceea 
ce spui; acţionează bazat pe acest cuvânt! Vorbeşte şi 
determină astfel schimbările pe care le doreşti în viaţa 

Declară cuvinte 
de credinţă!

Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui 
acestuia: Ridică-te şi aruncă-te în mare, şi dacă nu se 
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, 

va avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

Duminică, 30 Iunie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor în Cristos Isus! Mai 
mare este Cel care este în mine decât cel care este 
în lume. Cuvântul de credinţă care schimbă lucrurile 
este în inima şi în gura mea azi, biruind asupra 
circumstanţelor şi situaţiilor în Numele lui Isus. Satan 
şi cohortele lui sunt sub picioarele mele. Eu trăiesc 
mereu în victorie, sănătate, stăpânire şi neprihănire, 
în Numele lui Isus. Amin.

Estera 1-4
Faptele Apostolilor 15:1-21

Iov 22:28; Eclesiastul 8:4; 1 Timotei 6:12

ta. Prin declaraţii pline de credinţă însuşeşte-ţi victoriile 
pe care Isus le-a câştigat deja pentru tine. Poate este 
vorba de o situaţie referitoare la slujbă, la finanţe sau la 
familia ta; refuză să accepţi înfrângerea. Continuă să îţi 
declari victoria.

Nu te plânge cu privire la situaţia grea cu care 
te confrunţi; vorbeşte-i. Porunceşte o schimbare în 
Numele lui Isus! Victoria ta este în gura ta. Isus le-a spus 
ucenicilor Săi imediat după ce a blestemat smochinul: 
„Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă 
veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului 
acestuia; ci chiar dacă i-aţi zice muntelui acestuia: 
Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare, se va face” (Matei 
21:21). Acesta este modul de a produce schimbări în 
orice situaţie; trebuie să declari cuvinte de credinţă.

Deuteronom 28
Luca 5:27-39



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
DuminicăN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


