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

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

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

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

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

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Ediţia 2012 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 „destoinicie” din textul nostru 
provine din traducerea originalului grecesc 

„hikanotes,” care înseamnă competenţă; a fi competent 
înseamnă a fi calificat pentru îndeplinirea unei sarcini. 
Înseamnă „a te ridica la înălţimea însărcinării.” Când 
Scriptura afirmă: „...destoinicia noastră vine de 
la Dumnezeu,” aceasta înseamnă că abilitatea sau 
competenţa noastră vine de la Dumnezeu. Indiferent de 
provocările cu care te confrunţi în viaţă, tu le învingi. 

Dumnezeu ţi-a dat o viaţă care te face competent. 
Iată de ce apostolul Pavel a spus în Filipeni 4:13: „Pot 
totul în Cristos care mă întăreşte.” Domnul vrea să 
dezvolţi şi tu o astfel de mentalitate.

Ori de câte ori te simţi nepregătit sau când alţii 
te consideră incapabil, declară-ţi ţie însuţi: „Viaţa 
lui Dumnezeu este în mine; prin urmare pot face 
toate lucrurile; mă ridic la înălţimea oricărei sarcini 
încredinţate.” 

Dacă eşti ales pentru o anumită misiune, sau eşti 
numit într-o funcţie, nu te întreba: „Pot să fac acest 
lucru? Oare am eu competenţa necesară?” Destoinicia 
ta vine de la Dumnezeu. Puterea nelimitată a lui 
Dumnezeu este activă în tine; prin urmare, refuză să fii 
intimidat de cei care te defăimează şi de cei care intră 
în competiţie cu tine. Fii îndrăzneţ totdeauna. Dezvoltă 

Tu te ridici 
la înălţimea 
însărcinării

Nu că prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva 
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, 

vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5).

Joi, 1 Noiembrie

PASTOR CHRIS



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

STUDIU SUPLIMENTAR

7

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta 
divină care este activă în mine. Sunt un om al excelenţei 
şi duc o viaţă de excelenţă; pot face toate lucrurile prin 
Cristos care mă întăreşte. Binecuvântat să fie Numele 
Domnului!

Hagai 1-2
Evrei 1

Filipeni 4:13; 2 Corinteni 4:7; Coloseni 1:29

mentalitatea „pot totul cu Dumnezeu.”
Întotdeauna declară cine eşti, ce ai şi abilitatea 

pe care o deţii în Isus Cristos. Acest lucru este foarte 
important, deoarece viaţa ta este influenţată de limba ta 
(Proverbe 18:21). Declară că tu eşti un om al excelenţei şi 
că trăieşti o viaţă de excelenţă, pentru gloria Domnului! 

Ezechiel 32
1 Petru 1:1-12
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Isus a făcut această frumoasă declaraţie la puţin 
timp după învierea Sa, chiar înainte de a Se înălţa 

la ceruri. Aceasta nu este o promisiune, ci o declaraţie 
de mare putere care conferă autoritate Bisericii, adică 
celor credincioşi. Este o declaraţie a identităţii. Pentru 
a identifica un portocal, de exemplu, trebuie să te uiţi 
la fructele sale. În mod similar, Isus a vrut să spună că 
cei credincioşi vor fi cunoscuţi după aceste semne: vor 
scoate draci, vor vorbi în limbi noi, nu vor fi vătămaţi de 
şerpi şi nici de substanţe mortale. Mai mult decât atât, 
ei îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi aceştia se vor 
însănătoşi. Observaţi faptul că El nu spune: „Îşi vor pune 
mâinile peste bolnavi şi dacă se vor ruga suficient de 
puternic se va întâmpla ceva.” Nu. Tot ce trebuie să faci 
în calitate de credincios este să îţi pui mâinile peste cei 
bolnavi în Numele lui Isus şi va avea loc o minune. 

Totuşi, oricât de frumoase ar părea aceste 
trăsături ale celor ce cred în Domnul Isus Cristos, cea mai 
frumoasă parte a textului nostru este o mică expresie 
formată din trei cuvinte: „în Numele Meu.” Domnul 
ne-a dat procura care ne împuterniceşte să facem apel 
la Numele Său. Noi avem puterea delegată de a acţiona 
în locul Său ca reprezentanţi cu putere deplină. Acesta 
este cel mai minunat lucru de pe faţa pământului! 

„În Numele Lui!”

Iată semnele care-i vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor 
în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte nu-i va 

vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi si bolnavii 
se vor însănătoşi (Marcu 16:17-18).

Vineri, 2 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru procura care 
îmi asigură dreptul de a face apel la Numele lui Isus. Şi 
astăzi acţionez în această minunată autoritate delegată 
şi anulez orice lucrare a întunericului, acceptând numai 
acele lucruri care sunt în conformitate cu planurile Tale 
pentru mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 1-2
Evrei 2

Luca 9:1; Galateni 3:27

Aceasta înseamnă că te poţi duce oriunde eşti trimis în 
Numele lui Isus, având susţinerea cerului. Te poţi ruga 
în Numele lui Isus ştiind că vei fi ascultat. În Numele lui 
Isus ai autoritate asupra demonilor, poţi vorbi în limbi 
noi, poţi lua în mână şerpi, eşti păzit de otrăvuri, îţi poţi 
pune mâinile peste bolnavi şi ei se vor însănătoşi. Este 
extraordinar!

Nimeni nu a biruit vreodată împotriva Numelui lui 
Isus. Nici un demon, nici o boală, nici un necaz nu se pot 
opune acestui Nume! Nici chiar moartea nu s-a putut 
împotrivi puterii Numelui lui Isus. În Numele Său eşti 
mai mult decât biruitor, eşti campion pentru veşnicie. 
Nu este de mirare că Biblia spune: „... orice faceţi 
cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus şi mulţumiţi-I prin El lui Dumnezeu 
Tatăl” (Coloseni 3:17).

Ezechiel 33
1 Petru 1:13-25
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În Iov 36:11 (Traducerea Fidela), Biblia declară 
despre copiii lui Dumnezeu: „Dacă ei ascultă de 

El şi îl servesc, îşi vor petrece zilele în prosperitate şi 
anii lor în plăceri.”

Dumnezeu te-a chemat la o viaţă de belşug. 
Dumnezeu nu a intenţionat ca tu să te lupţi să duci o 
viaţă prosperă; acesta este dreptul tău din naştere. Dacă 
Îl vei sluji pe Domnul cu toată seriozitatea şi dacă te vei 
bucura în El, vei avea viaţă din belşug. Aceasta este 
moştenirea fiecărui copil al lui Dumnezeu. 

Bunăstarea nu a rămas doar la nivelul de dorinţă a 
lui Dumnezeu pentru tine, ci şi ţi-a fost transmisă pe linie 
generaţională în calitate de sămânţă a lui Avraam. Biblia 
spune că Avraam era binecuvântat în toate lucrurile 
(Geneza 24:1) şi la fel eşti şi tu, deoarece în Galateni 
3:29 este scris: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 
„sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Tu nu trebuie să te lupţi pentru această binecuvântare; 
ţi-a fost lăsată drept moştenire, întrucât eşti moştenitor 
al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos 
(Romani 8:17). 

Este important însă să înţelegi că a fi prosper 
înseamnă mai mult decât a avea bani. În accepţiunea 
lui Dumnezeu, bunăstarea este o noţiune care cuprinde 
toate aceste aspecte: a fi în siguranţă, a trăi fericit în 

O viaţă de belşug

...DOMNUL să fie preamărit, El care are plăcere în 
prosperitatea servitorului său 

(Psalm 35:27, Traducerea Fidela).

Sâmbătă, 3 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai acordat 
abilitatea supranaturală de a prospera şi de a avea 
excelenţă în viaţă. Te recunosc ca Domn şi Păstor al 
meu şi Îţi mulţumesc pentru că mă binecuvântezi şi mă 
îmbogăţeşti în toate lucrurile pentru slava Ta şi pentru 
binele celor din jurul meu, în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 3-4
Evrei 3

Efeseni 1:3; Psalm 35:27

sănătate, în pace, în belşug şi în favoare! Înseamnă, 
de asemenea, a experimenta excelenţă şi întregire în 
fiecare aspect al vieţii tale, a înregistra succes în tot 
ceea ce faci: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile 
tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot 
aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 1:2).

Psalmistul descrie în Psalmul 1:1-3 frumuseţea 
vieţii de belşug pe care ţi-a dat-o Domnul: „...Şi va fi ca 
un pom sădit lângă râurile de apă, care îşi dă rodul la 
timpul său; frunza sa nu se va veşteji; şi tot ce face va 
prospera” (Versiunea Fidela).

Ezechiel 34
1 Petru 2:1-12
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Este important ca tu să te integrezi în planul 
lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Acest lucru 

îţi va conferi o îndrăzneală deosebită de a fi ceea ce 
Dumnezeu te-a chemat să fii. Când îţi descoperi scopul 
vieţii şi te îndrepţi spre el, luptele tale încetează şi vei 
avea stăpânire peste toate circumstanţele. Nimic nu 
poate fi mai împlinitor decât o viaţă condusă de un scop 
divin. 

Dumnezeu are un scop pentru viaţa ta; 
descoperă-l şi împlineşte-l. A fi orice altceva decât 
ceea ce te-a destinat Dumnezeu să fii, înseamnă eşec. 
Ia în considerare povestea vieţii lui Ioan Botezătorul 
consemnată în Evanghelii. El a ştiut că se născuse cu 
un scop divin şi, prin urmare, atunci când iudeii l-au 
provocat să îşi dezvăluie identitatea, el a declarat fără 
nici o exagerare: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: 
«Neteziţi calea Domnului», cum a zis prorocul Isaia” 
(Ioan 1:23). El şi-a localizat scopul divin în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi a trăit pentru a-l împlini. 

Domnul Isus Cristos însuşi a spus: „...Iată-Mă 
(în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia 
Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7). Domnul Isus a venit pe 
lume cu un scop: acela de a face voia Tatălui. El a trăit 
şi a murit ca jertfă de ispăşire pentru păcatele tuturor 

Descoperă scopul 
vieţii tale

Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, 
ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care 

le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea 
făcându-le (Faptele Apostolilor 26:16).

Duminică, 4 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, mă închin înaintea Ta şi Te 
ador; binecuvântat să fie Numele Tău pentru că mi-
ai luminat inima să înţeleagă voia Ta pentru mine şi 
să recunoască oportunităţile pe care mi le-ai pregătit 
pentru a-mi îndeplini scopul vieţii şi pentru a fi o 
binecuvântare pentru lumea în care trăiesc, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ieremia 5-6
Evrei 4:1-13

Faptele Apostolilor 26:16; 2 Timotei 2:21

oamenilor, iar apoi a fost înviat în mod glorios pentru 
îndreptăţirea noastră. 

Tu cunoşti scopul specific al existenţei tale? Până 
când nu îţi vei însuşi scopul divin pentru care ai fost 
creat, nu vei putea avea influenţă în întoarcerea acestei 
lumi la Cristos. Uită-te în oglinda lui Dumnezeu pentru 
a te descoperi şi pentru a-ţi localiza scopul în El. În 
Cuvântul Său tu îţi poţi găsi locul şi faptele pe care ţi le-a 
pregătit Dumnezeu în această viaţă (Efeseni 2:10). 

Ezechiel 35
1 Petru 2:13-25
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Dumnezeu ne-a dat o viaţă de glorie şi de 
putere în Isus Cristos. Potrivit versetului 

nostru tematic, prin Duhul Sfânt noi am primit o infuzie 
de putere supranaturală. 

Alegerea cuvintelor din Scriptură este foarte 
importantă, deoarece numai dacă înţelegi modul lui 
Dumnezeu de comunicare poţi aplica cuvintele Sale în 
viaţa ta particulară. În acest sens, Domnul Isus a spus: 
„...veţi primi o putere când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi...” Cuvântul „putere” din acest pasaj provine 
din traducerea termenului grecesc „dunamis,” care 
înseamnă puterea sau abilitatea de a efectua schimbări. 
Se referă la puterea de a face minuni, la abilitatea de a 
face să se întâmple lucruri supranaturale. Mai înseamnă, 
de asemenea, puterea excelenţei.

Aşadar, tu ai primit această abilitate supranaturală 
de a efectua schimbări prin minuni atunci când ai primit 
Duhul Sfânt. Acum înţelegi de ce nu trebuie să fii o 
victimă în viaţă? Isus ţi-a dat o viaţă de putere. 

Dacă te afli într-o situaţie dificilă, nu trebuie să 
umbli fără ţintă, solicitând ajutor sau căutând putere 
în stânga şi în dreapta. Duhul Sfânt este puterea lui 
Dumnezeu şi dătătorul puterii, iar El locuieşte în tine! 
Prin urmare, tu eşti plin de putere. Tu poţi face totul 
prin Cristos (Filipeni 4:13) şi poţi schimba orice situaţie 
prin puterea Duhului Sfânt pentru gloria lui Dumnezeu. 

Puterea 
supranaturală de a 
produce schimbări

Ci voi veţi primi o putere când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi... (Faptele Apostolilor 1:8).

Luni, 5 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, declar că nu voi fi niciodată în postura 
de victimă, pentru că Duhul Sfânt locuieşte în mine. 
El este puterea prin care trăiesc şi efectuez schimbări 
pozitive în viaţa mea, spre slava Ta, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Ieremia 7-8
Evrei 4:14-5:10

Faptele Apostolilor 6:8; 1 Corinteni 2:4; Mica 3:8

Ezechiel 36
1 Petru 3:1-12
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Pe drumul dinspre Betania spre Ierusalim, 
Domnului Isus I S-a făcut foame şi S-a apropiat 

de un smochin, să vadă ce se putea culege din el. 
Copacul avea un frunziş bogat, dar nu avea roade deloc. 
Dezamăgit, Domnul a blestemat smochinul neroditor, 
spunând: „...În veac să nu mai mănânce nimeni rod 
din tine!...” (Marcu 11:14). În ziua următoare, pe când 
treceau pe lângă acelaşi copac, ucenicii au văzut o 
schimbare şi au spus: „...Învăţătorule, uite că smochinul 
pe care l-ai blestemat s-a uscat” (Marcu 11:21). 

Domnul Isus a spus în Ioan 15:2 (Versiunea 
Amplificată): „Pe orice mlădiţă aflată în Mine care 
nu aduce rod [care se opreşte din rodire], El [Tatăl] o 
taie [o îndepărtează]; şi curăţă şi în mod repetat taie 
lăstarii secundari (neroditori) ai fiecărei mlădiţe care 
continuă să aducă rod, pentru a aduce rod şi mai 
bogat, marcat de excelenţă.” În calitate de mlădiţă tu 
eşti partea roditoare a viţei. 

Domnul nu este interesat doar să rodeşti, ci vrea 
ca roadele tale să rămână şi să continue să crească. El 
te-a strămutat într-o viaţă de rodire crescândă. A nu 
produce nimic înseamnă a trăi sub nivelul chemării tale. 
La fel cum un fermier taie vârfurile crengilor copacilor 
pentru ca ei să producă mai multe fructe, la fel ne curăţă 
Domnul şi pe noi pentru a putea fi mai roditori. 

Partea roditoare 
a viţei

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în 
Mine şi în cine rămân Eu aduce multe roade; căci 

despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15:5).

Marți, 6 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai ales şi 
m-ai rânduit să duc o viaţă de rodire şi de eficienţă. 
Eu rămân în Viţă şi de aceea aduc roade care rămân în 
neprihănire. Prin urmare, pe tot ce pun mâna prosperă, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 9-10
Evrei 5:11-6:20

Ioan 15:5-8

Domnul a mai precizat foarte clar că ne-a destinat 
rodirii durabile: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am 
ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi 
roade şi roadele voastre să rămână...” (Ioan 15:16), 
însă pentru aceasta noi trebuie să rămânem în El, 
deoarece mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, ci doar 
dacă rămâne în viţă (Ioan 15:5).

Ezechiel 37
1 Petru 3:13-22
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Filipeni 2:9-10 ne spune că Dumnezeu a investit 
cu toată autoritatea Numele minunat şi 

inegalabil al lui Isus: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat 
nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus 
de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de 
sub pământ.” 

Din momentul în care ai mărturisit domnia Sa 
peste viaţa ta, Numele lui Isus a fost pus peste tine; tu ai 
fost botezat şi ai devenit o parte a acestui Nume: „Toţi 
care aţi fost botezaţi pentru Cristos v-aţi îmbrăcat cu 
Cristos” (Galateni 3:27). În Galateni 2:20, Pavel spune: 
„Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar 
nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe 
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul 
lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi 
pentru mine.” Astfel, Cristos trebuie să trăiască înăuntrul 
tău, iar în exterior tot cu El eşti îmbrăcat şi tot ce faci 
trebuie să faci în Numele Domnului (Coloseni 3:17), 
prin urmare trebuie să te identifici pe deplin cu El şi cu 
Numele Lui. Romani 8:17 spune: „Şi dacă suntem copii, 
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună moştenitori cu Cristos...” Aceasta înseamnă 
că tot ceea ce Îi aparţine lui Isus îţi aparţine şi ţie, El 
oferindu-ţi până şi favoarea de a acţiona în Numele Lui. 
Importanţa unui nume constă în autoritatea din spatele 
său şi în tot ceea ce acel nume reprezintă. 

Nume mai presus 
de orice nume

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos v-aţi îmbrăcat 
cu Cristos (Galateni 3:27).

Miercuri, 7 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Numele lui 
Isus este pus peste mine, iar viaţa Ta divină a inundat 
cu desăvârşire întreaga mea fiinţă – duhul meu, 
sufletul meu şi trupul meu! Aceasta viaţă din mine 
mă face supranatural şi imun la boală, la neputinţă, la 
eşec, la moarte şi la atacurile diavolului, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Ieremia 11-12
Evrei 7

Coloseni 3:3; Ioan 1:12-13

Este trist faptul că mulţi creştini nu au primit 
niciodată învăţătură cu privire la această realitate a vieţii 
triumfătoare pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Cristos 
Isus. Din acest motiv ei au rămas înţepeniţi în religie, iar 
creştinismul nu este religie. Creştinismul este un mod 
de viaţă în Numele lui Isus; este viaţa pe care Dumnezeu 
o trăieşte prin tine. Tu nu eşti un om obişnuit. Cristos 
este viaţa ta (Coloseni 3:4); Numele lui Cristos a fost pus 
peste tine! Tu eşti una cu El (1 Corinteni 6:17), pentru că 
aşa cum este El eşti şi tu în aceasta lume (1 Ioan 4:17).

Este mare putere în Numele lui Isus; foloseşte 
acest Nume pentru a scoate draci, pentru a vindeca 
bolnavii (Marcu 16:17-18) şi pentru a domni în viaţă 
(Romani 5:17) pentru gloria Lui. La simpla menţionare 
a Numelui Său orice genunchi se va pleca: în ceruri, pe 
pământ şi sub pământ (Filipeni 2:10). 

Ezechiel 38
1 Petru 4:1-19



Un instrument al lui Dumnezeu de atingere a lumii cu 
Evanghelia în vremea sfârşitului!

O simplă privire asupra lumii de astăzi revelează că trăim 
vremurile din urmă despre care vorbeşte Scriptura. Pământul 
geme în agonie aşteptând cu nerăbdare reîntoarcerea 
Domnului. 

Lumea are nevoie de Evanghelie. Biblia spune că Evanghelia 
lui Cristos „…este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede…” (Romani 1:16). Mai mult ca niciodată, 
trebuie să ne asigurăm că oamenii de pretutindeni aud 
vestea mântuirii, deoarece Isus a spus: „Evanghelia aceasta 
a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să le 
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârşitul” (Matei 24:14).

Rapsodia Realităţilor este un instrument al lui Dumnezeu 
de atingere a lumii cu Evanghelia în vremea sfârşitului. Este 
singurul devoţional zilnic din lume disponibil în peste 160 de 
limbi şi distribuit în peste 160 de ţări, oferind o extraordinară 
oportunitate pentru mântuirea oamenilor. 

Există posibilitatea de a fi activ implicat în trimiterea 
Rapsodiei Realităţilor, îngerul nostru mesager, către 
toate naţiunile. Haidem să ne unim forţele şi să acoperim 
pământul cu cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum 
apele acoperă adâncul mării. 

Pentru a deveni partener cu Rapsodia Realităţilor poţi suna 
la: +2348023670618
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Versetul de mai sus arată limpede faptul că după ce 
a împlinit toate poruncile şi orânduirile Legii dată 

evreilor în Vechiul Testament, Isus le-a abolit. „Căci Cristos 
este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată 
căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). Legile şi poruncile 
Vechiului Testament nu au relevanţă pentru făptura nouă în 
Cristos Isus. Prin urmare, este greşit ca tu să îţi trăieşti viaţa 
încercând să împlineşti Legea. 

Evrei 7:12 este un alt verset care pune în lumină 
acest adevăr: „Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia 
numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii.” Domnul 
Isus a devenit Marele nostru Preot în Noul Testament, nu 
după rânduiala aronică sau levitică, ci după rânduiala lui 
Melhisedec (Evrei 7:17, 21). Aceasta înseamnă o nouă 
preoţie, condusă de Isus Cristos, diferită de cea instituită în 
Vechiul Testament şi care va dăinui veşnic. 

Semnificaţia acestui lucru este următoarea: Isus 
Cristos a devenit Marele nostru Preot, iar El nu este Marele 
Preot al Legii Vechiului Testament; El are o lege nouă. 
Amintiţi-vă ce citim în Evrei 7:12 şi anume că o schimbare 
în preoţie înseamnă, automat, o schimbare a Legii. Din 
moment ce preoţia a fost schimbată, iar Isus Cristos este 
acum Marele nostru Preot în Noul Testament, Legea a fost, 
de asemenea, schimbată. Iată de ce, în Ioan 13:34, Isus a 
spus: „Vă dau o porunca nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”

Legea a fost 
schimbată

Şi în trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea 
poruncilor, în orânduirile ei, ca să-i facă pe cei doi să fie în El 
însuşi un singur om nou, făcând astfel pace (Efeseni 2:15).

Joi, 8 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului Tău în viaţa mea, care mi-a luminat şi astăzi 
ochii inimii. Voi umbla în iubire spre slava Ta, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ieremia 13-14
Evrei 8

Ioan 1:17; Galateni 2:16

Dragostea a înlocuit toate legile şi orânduirile 
Vechiului Testament (Citeşte Romani 13:8-10). În Matei 
22:37-40, Isus a spus: „...Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar 
a doua, asemenea ei, este: Să-l iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată 
Legea şi Prorocii.”

Aceasta nu înseamnă nicidecum că Vechiul Testament 
nu ne mai este de folos în ziua de azi. Romani 15:4 spune: „Şi 
tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura 
noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care 
o dau Scripturile, să avem nădejde.” Tot Vechiul Testament 
reprezintă prefigurarea lucrurilor viitoare şi a fost scris pentru 
învăţătura noastră, ca să înţelegem planul măreţ de mântuire 
desfăşurat de Dumnezeu încă de la căderea omului. Însă în 
calitate de făpturi noi în Cristos, noi trebuie să trăim după 
standardele mai înalte instituite de Domnul în Noul Testament. 
Acum învăţăm mai mult despre umblarea în dragoste. 

Ezechiel 39
1 Petru 5:1-14
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Faptul că noi, creştinii, putem rămâne în odihnă, 
neperturbaţi de crizele, necazurile, zarva şi greutăţile 
lumii în care trăim, este dincolo de logica firească. Acest 
lucru este însă posibil, deoarece Isus ne-a dăruit pacea 
Sa. Inimile şi minţile noastre sunt străjuite de pacea lui 
Dumnezeu care „întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7).

Isus a spus: „Vă dau pacea Mea...” Cuvântul „pace” 
din acest pasaj provine din traducerea originalului 
grecesc „eirene,” care este echivalentul termenului 
ebraic „shalom,” care reprezintă mai mult decât pacea 
neafectată de rău şi încetarea ostilităţilor; „shalom” se 
referă la o stare de odihnă şi de belşug. Aceasta este 
pacea pe care Isus a trăit-o cât a umblat pe pământ; El Se 
afla în odihnă în fiecare clipă, în fiecare zi, pretutindeni 
şi în toate circumstanţele. Aceasta este pacea pe care El 
ne-a dat-o. 

Un alt lucru demn de observat este afirmaţia Sa: 
„Nu v-o dau cum o dă lumea” (Ioan 14:27). Aceasta 
afirmaţie indică faptul că lumea oferă un fel de pace 
sau o măsură de pace, dar pacea pe care o dă Isus este 
diferită. Nimic din lume nu îţi poate oferi cu adevărat 
pace, bucurie şi fericire în afara lui Cristos. Numai El 
poate oferi pace durabilă şi viaţă din belşug (Ioan 10:10). 

Viaţa ta capătă o nouă semnificaţie atunci când 
descoperi că pacea ta este Cristos care locuieşte în tine 
(Efeseni 2:14). El este „shalom”-ul tău, adică acel loc de 

Domnul îţi aduce 
pace şi belşug

Vă las pacea, va 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).

Vineri, 9 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatul meu Domn Isus, ce bucurie mă 
cuprinde când conştientizez că Tu ai umplut viaţa mea 
cu pacea Ta! Declar că voi experimenta şi astăzi odihnă, 
pace, siguranţă, sănătate totală şi întregire în fiecare 
aspect al vieţii mele! Amin. 

Ieremia 15-16
Evrei 9:1-10

Ioan 16:33; Efeseni 2:14

har al vieţii fără lupte. Prin urmare, atunci când spui: 
„DOMNUL este pacea mea,” sau „Iehova-Shalom,” de 
fapt spui: „El îmi este odihnă, siguranţă şi adăpost; El 
este Acela care îmi oferă pace şi belşug.” Aleluia!

Ezechiel 40
2 Petru 1:1-12
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Isus i-a strâns pe ucenicii Săi şi le-a dat autoritate 
peste toţi dracii pentru a-i putea izgoni şi 

pentru a vindeca bolile. Observă cuvântul „toţi” care a 
fost ales cu multă atenţie de Duhul Sfânt, pentru a ne 
conştientiza că avem autoritate nu numai asupra unora, 
ci asupra TUTUROR dracilor. Ai putea spune: „Dar unii 
demoni sunt foarte puternici!” Nu are importanţă! Dacă 
eşti născut din nou, tu ai putere peste toţi dracii: peste 
cei puternici, peste cei slabi, peste cei graşi, peste cei 
supli, peste cei mici. Indiferent ce soi de draci ar fi – nu 
se pot măsura cu autoritatea pe care ţi-a dat-o Cristos! 

Cu toată structura organizatorică a demonilor 
descrisă de Pavel în Efeseni 6, cuvintele lui Isus rămân 
valabile. Efeseni 6:12 spune: „Căci noi n-avem de luptat 
împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii 
care sunt în locurile cereşti.” 

Observă ordinea: căpeteniile, domniile, 
stăpânitorii întunericului acestui veac (cea mai înaltă 
ierarhie a domeniului pământesc), urmând apoi 
duhurile răutăţii din locurile cereşti. Aceştia din urmă 
operează din văzduh (Efeseni 2:2), de unde controlează 
teritorii întinse şi stăpânesc peste naţiuni sau regiuni. 
Ei controlează aspectele vieţii oamenilor pe măsură ce 
aceştia li se supun. Cu toate acestea, Domnul Isus ne-a 

Putere peste 
TOŢI demonii

Atunci i-a chemat la un loc pe cei doisprezece discipoli 
ai Săi si le-a dat putere şi autoritate peste toţi dracii şi 

să vindece bolile (Luca 9:1, Versiunea Fidela).

Sâmbătă, 10 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ca mi-ai dat 
putere şi autoritate peste toţi dracii, pentru a-i alunga 
şi pentru a vindeca orice fel de boală! Voi fi veşnic 
recunoscător pentru că m-ai făcut părtaş la biruinţa 
lui Isus asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. 
Satan nu are nici un loc în căminul meu, în trupul meu 
şi în situaţia mea financiară, în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 17-18
Evrei 9:11-28

Matei 10:1; Coloseni 2:15; Efeseni 2:5-6

dat putere şi autoritate peste toţi dracii, indiferent de 
rangul lor! 

Indiferent de ierarhia căreia îi aparţine un demon, 
tu ai puterea de a-l izgoni. Ce viaţă de glorie, stăpânire 
şi putere ne-a fost dăruită în Cristos Isus, care a declarat 
în Luca 10:19: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste 
şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului 
si nimic nu vă va putea vătăma.” Ce poate fi mai bine 
de atât?

Conştientizează că Satan a fost înfrânt pentru 
veşnicie şi nu se va mai ridica niciodată. Ţine-l acolo 
unde îi este locul: sub picioarele tale. 

Ezechiel 41
2 Petru 1:13-21
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Există două destine pentru fiecare persoană 
născută în această lume: un destin natural şi 

un destin divin. Majoritatea oamenilor îşi îndeplinesc 
doar destinul natural. Destinul natural este controlat de 
factori ca arborele genealogic, locul în care te-ai născut 
şi ai crescut, precum şi valorile tale existenţiale.

Destinul divin, pe de altă parte, este destinul 
pregătit de Dumnezeu pentru viaţa unui om (Psalmul 
139:16). Descrie cursul evenimentelor structurate de 
Domnul pentru a îndeplini scopul Său în viaţa cuiva 
(Efeseni 2:10). Când îndeplineşti destinul tău divin, viaţa 
ta devine expresia slavei lui Dumnezeu şi manifestarea 
dragostei Lui. Poate îţi pui întrebarea: „Cum îţi poţi da 
seama dacă cineva îşi împlineşte sau nu destinul divin?” 
Este uşor. În primul rând, cine primeşte slava în viaţa ta? 
Apoi, a cui putere stă în spatele a ceea ce faci? Pentru 
cine trăieşti? Dacă răspunsurile la aceste întrebări sunt 
Domnul, atunci eşti în curs de îndeplinire a destinului 
tău divin. La cele menţionate anterior se adaugă şi 
îndrumarea specifică a Duhului Sfânt. 

Tu ce cale urmezi? A destinului tău natural sau a 
celui divin? Destinul divin nu începe până când nu intri în 
contact cu Dumnezeu. Înainte ca Moise să-L întâlnească 
pe Dumnezeu, destinul său divin nu începuse. Saul din 

Destin divin 
contra destin 

natural

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi 
pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe 

aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit 
(Romani 8:30).

Duminică, 11 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
Cuvântului Tău, care este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea! Cuvântul mă 
echipează pe deplin pentru a fi tot ceea ce vrei Tu şi 
pentru a face tot ceea ce m-ai destinat Tu să fac, prin 
puterea Duhului Tău, spre slava Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ieremia 19-22
Evrei 10:1-18

2 Corinteni 5:17

Tars şi-a început misiunea divină numai după întâlnirea 
sa cu Domnul de pe drumul Damascului. 

Dacă eşti născut din nou, lasă-L pe Duhul Sfânt să 
te conducă în destinul pe care El îl are pentru tine, şi 
fii devotat îndeplinirii lui (Coloseni 4:17). Dar dacă nu 
eşti încă născut din nou, înseamnă că îţi urmezi doar 
destinul natural. Roagă-L pe Domnul Isus să vină în inima 
ta astăzi şi începe să îţi îndeplineşti destinul divin în El.

Ezechiel 42
2 Petru 2:1-22
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Lumea de astăzi este ţinta multor ameninţări: 
mari crize economice, inflaţie, terorism, etc. 

Creştin fiind, însă, tu trebuie să realizezi că problemele 
din lume nu au putere împotriva ta, pentru că deşi 
eşti în lume, nu eşti din lume (Ioan 15:19). Pentru tine 
provocările din lumea de astăzi reprezintă oportunităţi 
pentru ca tu să străluceşti şi să manifeşti slava lui 
Dumnezeu.

Domnul te-a făcut speranţa lumii; tu eşti răspunsul 
problemelor din lume. În Ioan 9:5, Domnul Isus a spus: 
„Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Apoi, în Matei 
5:14, El a spus: „Voi sunteţi lumina lumii.” Aceasta 
înseamnă că tu deţii soluţia de salvare a lumii acesteia, 
prin Isus. Domnul caută să ajungă la fiecare suflet de 
pe pământ. El caută să îi aducă pe cei nemântuiţi la 
cunoştinţa Evangheliei şi să Îşi stabilească domnia în 
inima lor, prin tine. Astăzi tu eşti braţul Său întins către 
lumea din jurul tău. De aceea El spune că „izbăvitorii se 
vor sui pe muntele Sionului.”

Tu eşti un salvator din Sion, slavă Domnului! 
Domnul Isus Şi-a făcut partea din planul divin de mântuire 
a oamenilor prin moartea Sa în locul nostru şi prin 
învierea Sa glorioasă. Acum este responsabilitatea ta să 
le spui altora despre puterea Lui salvatoare. Adevăratul 
răspuns pentru problemele din lumea de astăzi este 

Izbăvitorii 
din Sion

Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece 
muntele lui Esau. Dar Împărăţia va fi a Domnului! 

(Obadia 1:21).

Luni, 12 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, sunt atât de bucuros că m-ai făcut un 
martor eficace al Evangheliei şi că am astfel capacitatea 
de a-mi influenţa lumea prin puterea Duhului Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 23-25
Evrei 10:19-39

1 Timotei 1:11-12; 2 Corinteni 5:18-19; Romani 8:19

Evanghelia lui Isus Cristos! Ar trebui să fii implicat în 
mod vital ca partener al Domnului în slujba câştigării 
sufletelor: „Căci noi suntem împreună-lucrători cu 
Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea 
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9).

În Ioan 20:21, Domnul Isus a spus: „Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Ţie 
ţi-a fost dat tot ceea ce îţi trebuie pentru a fi un martor 
eficace al Evangheliei. Priveşte-te pe tine însuţi în 
această lumină: tu reprezinţi braţele lui Dumnezeu care 
se întind cu dragoste, har şi compasiune către cei din 
jurul tău. 

Ezechiel 43
2 Petru 3:1-18
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Versetul de mai sus reprezintă răspunsul 
Domnului Isus pentru un om care se vedea 

neputincios în faţa unei situaţii dificile care părea fără 
sfârşit. Din copilărie, fiul său era posedat de un demon, 
care îl arunca de multe ori în foc şi în apă pentru a-l 
distruge. Disperat, omul a venit în cele din urmă la Isus şi 
a spus: „Dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-
ne” (Marcu 9:22). Isus i-a răspuns: „Toate lucrurile îi 
sunt cu putinţă celui ce crede.”

Întrebarea mea pentru tine astăzi este: tu poţi să 
crezi? Dacă poţi să crezi, indiferent care este situaţia, 
toate lucrurile sunt cu putinţă pentru cel ce crede. 
Crezi că poţi merge din nou? Crezi că poţi să vezi din 
nou? Crezi că poţi să fii restaurat, întregit? Duhul Sfânt 
care locuieşte în tine îţi conferă suficientă putere 
transformatoare pentru a răsturna orice situaţie.

Poate că boala ţi-a afectat căminul, sau poate că 
cineva drag suferă de o boală epuizantă, iar doctorii au 
spus că nu există cale de scăpare, însă „toate lucrurile 
îi sunt cu putinţă celui ce crede.” Nu există nimic 
insurmontabil pentru un creştin plin de Duhul Sfânt. Din 
orice încercare tu poţi ieşi cu o mărturie dacă crezi.

Gândeşte-te la Moise şi la copiii lui Israel. Surprinşi 
între Marea Roşie şi înfricoşătoarea armată egipteană, 
Moise I-a cerut ajutorul Domnului. Ce s-a întâmplat? 
Domnul l-a instruit pe Moise să îşi întindă mâinile peste 

Există o cale
de scăpare!

Isus a răspuns: „Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui 
ce crede” (Marcu 9:23).

Marți, 13 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Îţi mulţumesc, Tată, pentru victoria pe care o am 
în viaţă prin Cuvântul Tău! Voi învinge şi astăzi orice 
împotriviri, pentru că mai mare este Cel care este în 
mine decât cel care este în lume şi îmi dă soluţii divine 
în orice situaţii, în Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 26-28
Evrei 11:1-16

Romani 8:35-37

apă şi să o despartă. Moise a făcut întocmai şi Marea 
Roşie s-a despărţit.

Nu există situaţie fără speranţă pentru copiii 
lui Dumnezeu. Dacă poţi să crezi, nimic nu îţi va fi 
imposibil. În loc să te plângi cât de grea este situaţia, 
fă o schimbare astăzi, punându-ţi credinţa în acţiune în 
Numele Domnului.

Ezechiel 44
1 Ioan 1:1-10
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După învierea lui Isus a avut loc un eveniment 
remarcabil, căruia mulţi oameni tind să nu-i 

acorde importanţa cuvenită, pentru că nu realizează 
cât de minunat a fost. Este vorba despre înălţarea Sa 
glorioasă la ceruri. Înălţarea Lui a fost o experienţă 
uluitoare pentru toţi cei ce au văzut-o.

Chiar cu acea ocazie, Isus vorbea cu ucenicii Lui 
şi, dintr-o dată, a început să Se înalţe de la sol. În scurt 
timp era la vreo 30 de centimetri de pământ, apoi era la 
mai mult de un metru înălţime şi ei L-au privit înălţându-
Se la cer. Nimeni n-a mai trăit această experienţă 
extraordinară vreodată. 

Biblia ne spune cum Dumnezeu i-a luat pe Enoh 
şi pe Ilie în ceruri. Dar Isus S-a înălţat. Ei L-au urmărit 
ridicându-Se din ce în ce mai mult, în cer. Ce modalitate 
glorioasă de a pleca din această lume. Nu a avut nevoie 
de un vehicul; pur şi simplu Şi-a folosit puterea şi a 
plecat.

În timp ce ucenicii stăteau acolo, uitându-se lung 
către ceruri la minunea aceasta, doi îngeri le-au apărut 
şi le-au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi 
spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând 
la cer” (Fapte 1:11). Acum, acest lucru este important; 
El Se va întoarce, în acelaşi mod. Acesta este motivul 

Înălţarea Sa 
glorioasă

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la 
El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a ascuns din ochii lor 

(Faptele apostolilor 1:9).

Miercuri, 14 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă rog pentru toţi sfinţii în Cristos 
din toată lumea, ca ei să fie întăriţi în duhul lor pentru 
a predica cu îndrăzneală Evanghelia în cercul lor de 
influenţă. În timp ce mulţi primesc mântuirea prin ei şi 
astăzi, mă rog ca puterea Cuvântului Tău să domnească 
în inima lor şi să îi pregătească pentru a beneficia de 
moştenirea sfinţilor în lumină, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ieremia 29-30
Evrei 11:17-40

1 Tesaloniceni 4:15-17; Matei 24:30

pentru care predicăm Evanghelia pretutindeni. Trebuie 
să le explicăm celor care n-au aflat de ce a venit El prima 
dată, pentru ca, atunci când va reveni, cât mai mulţi să 
fie pregătiţi şi să meargă împreună cu El. Aleluia!

Ezechiel 45
1 Ioan 2:1-14



Conferința Internațională a 
Pastorilor și Partenerilor (IPPC) 2012

Între 12 şi 18 noiembrie 2012, mii de pastori şi 
lideri ai bisericilor din jurul lumii se vor întâlni 
pentru o conferinţă de o săptămână a Duhului 
Sfânt cu Pastorul Chris, care îi va propulsa pe 
traiectoria de succes atât în viaţă, cât şi în 
lucrare.

Prin învăţăturile din Cuvânt pline de ungere şi 
prin lucrarea Duhului Sfânt la IPPC din acest 
an, delegaţii vor experimenta o transformare 
divină şi vor fi energizaţi pentru a fi mai eficienţi 
în lucrarea lor de slujire.

Pentru mai multe informaţii despre modul 
în care puteţi să vă înscrieţi, vizitaţi www.
ippconline.org

Vă rugăm să reţineţi că numai delegaţii eligibili 
vor fi notificaţi la timp şi vor fi solicitaţi să se 
înscrie.



NOTE
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Într-o zi, când Petru şi ceilalţi apostoli erau într-o 
barcă în largul mării, au văzut deodată pe cineva 

mergând pe apă înspre ei. Apostolii s-au speriat, crezând 
că era o fantomă, dar Domnul le-a spus: „Îndrăzniţi, Eu 
sunt; nu vă temeţi” (Matei 14:27). Apoi, Petru a zis: 
„Doamne, … dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine 
pe ape” (Matei 14:28). „Vino,” i-a răspuns Isus şi Petru a 
început să meargă pe apă înspre Isus. 

Totuşi, în timp ce se apropia de Isus, Petru a fost 
distras de vântul şi de valurile furtunoase: „când a 
văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea 
să se afunde, a strigat: «Doamne, scapă-mă!»” (Matei 
14:30). Petru a mers pe apă atâta timp cât L-a privit pe 
Domnul. A început să se scufunde doar atunci când şi-a 
luat privirea de la Isus, Cuvântul Viu, pentru a se uita la 
valurile furtunoase. 

Nu te uita la valuri! Biblia spune: „Cei care dau 
atenţie la deşertăciuni mincinoase îşi părăsesc propria 
lor milă” (Iona 2:8, versiunea Fidela). Nu permite ca 
evenimentele naturale să determine existenţa ta. Nu fi 
condus de ceea ce simţurile noastre pot percepe, ci lasă-
te influenţat doar de Cuvânt. Cei care îşi îndepărtează 
privirea de la Cuvânt sunt copleşiţi cu uşurinţă de crizele 
vieţii. Aşa i s-a întâmplat lui Petru; el şi-a luat privirea 
de la Isus, Cuvântul Viu, pentru a se uita la valuri. Aici 

Nu te uita la 
valuri!

Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, 
fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, 

scapă-mă!” (Matei 14:30).

Joi, 15 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Ungerea Duhului lui Dumnezeu lucrează cu 
putere în mine; viaţa mea merge înainte şi în sus, din 
victorie în victorie şi din slavă în slavă, în Numele lui 
Isus. Amin.

Ieremia 31-32
Evrei 12:1-13

Isaia 43:2; Luca 10:19

valurile ar putea însemna circumstanţele provocatoare 
care vin împotriva credinţei tale. 

Indiferent cât de cumplite ar fi atacurile directe ale 
inamicului, ignoră-le şi păşeşte în victorie. Fii ca Avraam, 
care a refuzat să se uite la trupul său îmbătrânit, când 
avea aproape o sută de ani şi nu a luat în considerare 
nici pântecele mort al Sarei (Romani 4:19). Refuză să 
te laşi intimidat de valurile de terorism, de boală, de 
eşec şi de descurajare pe care duşmanul ţi le aruncă în 
faţă! Împotrivirile pot apărea pe calea ta, dar tu te vei 
ridica întotdeauna deasupra lor, pentru că există ceva în 
tine – viaţa divină a lui Dumnezeu. Această viaţă te face 
imposibil de doborât, pentru că nu cunoaşte înfrângere.

Ezechiel 46
1 Ioan 2:15-29
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Dorinţa Domnului este ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa (greacă: 

epignosis) adevărului. Mântuirea oamenilor nu se 
opreşte odată cu scăparea lor de la condamnare veşnică, 
ci continuă cu o comuniune de cunoaştere adâncă, de 
prietenie şi unitate cu adevărul. Abia atunci începi să 
trăieşti cu adevărat.

De exemplu, 1 Petru 1:23 spune: „fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” 
Aceasta înseamnă că eşti născut din Cuvânt! Viaţa ta de 
creştin este manifestarea Cuvântului. Domnul vrea ca tu 
să ajungi la cunoaşterea acestui adevăr.

Romani 8:28 spune: „de altă parte, ştim că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că tu nu poţi 
fi dezavantajat sau învins în viaţă; toate lucrurile sunt 
ale tale (1 Corinteni 3:21-23); tu eşti un partener al lui 
Dumnezeu. Nu există eşec sau lipsă când înţelegi această 
revelaţie. Acestea sunt adevăruri de bază, descoperite 
pentru noi în Cuvânt; primeşte-le şi acceptă-le şi viaţa ta 
va fi un flux nesfârşit al supranaturalului. 

Biblia vorbeşte despre cei „care învaţă 
întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina 

Cunoştinţa 
adevărului

Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca 

toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa 
adevărului (1 Timotei 1:3-4).

Vineri, 16 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
Duhul înţelepciunii şi descoperirii Tale. M-ai iniţiat în 
cunoştinţa specială a adevărului care îmi permite să 
funcţionez în voia Ta desăvârşită, acum şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 33
Evrei 12:14-29

Filimon 1:6; Efeseni 1:18

cunoştinţă a adevărului” (2 Timotei 3:7). Aceştia 
sunt oameni care refuză să beneficieze de cunoştinţa 
adevărului moştenirii şi identităţii lor în Isus Cristos. Ca 
urmare, ei se învârt pe loc şi nu progresează niciodată. 
Trebuie să intri în cunoaştere şi unitate cu adevărul vieţii 
tale glorioase de victorie şi de belşug în Isus Cristos. 
Trebuie să ajungi la cunoştinţa faptului că tu eşti în clasa 
făpturilor lui Dumnezeu (Iacov 1:18).

Ezechiel 47
1 Ioan 3:1-12
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Fiecare creştin are dreptul de a fi fericit, prosper, 
sănătos şi în siguranţă. Aceasta pentru că am 

fost unşi şi trimişi de Domnul pentru a le vesti Evanghelia 
celor aflaţi în întuneric şi pentru a-i aduce în lumina 
minunată a lui Dumnezeu. Iar dacă tu nu te bucuri de 
viaţa ta, dacă nu eşti fericit, sănătos, puternic şi împlinit, 
cu siguranţă nu îi vei putea ajuta pe alţii să se bucure 
de viaţa pe care Cristos a adus-o lumii. Domnul Isus a 
spus clar motivul pentru care El a venit: pentru ca noi să 
avem viaţă şi să ne bucurăm din plin de ea.

Să te bucuri de viaţă nu înseamnă neapărat că 
trebuie să îţi iei o vacanţă chiar acum şi să te duci la 
plajă. Sunt mult mai multe lucruri de care te poţi bucura 
în viaţa ta, până să vină timpul concediului.

Bucură-te de tot ceea ce faci. Bucură-te de somn, 
de mâncare, de munca şi de casa ta, etc. Bucură-te în 
fiecare zi în Domnul. La aceasta te-a chemat Domnul. El 
a murit ca tu să te bucuri de viaţa din belşug!

Dacă tu nu te poţi bucura de tine însuţi, nimeni 
nu o va face. Preţuieşte identitatea ta în Cristos. Unii 
oameni stau în faţa oglinzii şi se uită la ei înşişi cu dispreţ. 
Dacă nu îţi place de tine însuţi, nimănui nu îi va plăcea 
de tine în locul tău.

Învaţă să te bucuri de cei din jur şi să-i apreciezi. 
Domnul are oameni minunaţi pe tot cuprinsul globului, 

O viaţă de care 
să te bucuri

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o 

aibă din belşug (Ioan 10:10).

Sâmbătă, 17 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat toate 
lucrurile din belşug ca să mă bucur de ele. Sunt 
exuberant şi plin de recunoştinţă şi astăzi când 
contemplu viaţa de belşug de har şi pace, de glorie şi 
stăpânire pe care mi-ai dat-o în Cristos. Amin.

Ieremia 34-35
Evrei 13

1 Timotei 6:17; 2 Petru 1:3 

şi unii dintre ei trăiesc foarte aproape de tine; bucură-te 
de prezenţa, compania şi prietenia lor. Unii dintre ei pot 
să nu fie foarte prietenoşi, dar tu poţi să te bucuri de ei. 
Alege să te bucuri de viaţa ta. Poţi să te bucuri de tot 
ceea ce faci, atâta timp cât este în concordanţă cu viaţa 
evlavioasă.

Ezechiel 48
1 Ioan 3:13-24
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Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui 
Dumnezeu. Biblia spune că oricine ascultă 

Cuvântul şi nu-l împlineşte este ca un om care se 
priveşte în oglindă, apoi pleacă, uitând cum arăta (Iacov 
1:23-24). Domnul Se aşteaptă ca tu să asculţi Cuvântul şi 
să îl îndeplineşti. Priveşte-te aşa cum te descrie Domnul 
în Cuvântul Său şi comportă-te în consecinţă.

Până când Avraam nu s-a văzut ca fiind tatăl 
multora şi nu s-a comportat ca atare, nu a intrat în 
promisiune. Biblia spune: „Aşa că cei ce se bizuie pe 
credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel 
credincios” (Galateni 3:9). Astăzi şi tu eşti urmaşul lui 
Avraam, pentru că Biblia spune: „Şi, dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă” (Galateni 3:29). Cu toate acestea, până când 
nu te vezi în oglinda Cuvântului ca fiind moştenitorul 
tuturor lucrurilor (1 Corinteni 3:21), având maturitatea 
de a reţine şi de a revendica ce ai văzut, nu vei putea 
intra în posesia moştenirii tale (Galateni 4:1).

Domnul ţi-a dat tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia 
(2 Petru 1:3). Neprihănirea, pacea, sănătatea divină, 
victoria şi belşugul sunt ale tale în Cristos. Vizualizează şi 
memorează această imagine. Aşa vei ajunge să te bucuri 
de toate lucrurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu în Isus 
Cristos.

Priveşte-te în 
Cuvânt

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, 
care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca 

un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi 
fericit în lucrarea lui (Iacov 1:25).

Duminică, 18 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău care este viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru că mă 
transformi din slavă în slavă, în timp ce mă supun 
domniei Cuvântului Tău. Beneficiile mele din Cuvânt se 
văd în toate lucrurile, în Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 36-37
Iacov 1

Iacov 1:23-24; 2 Corinteni 3:18

Cuvântul lui Dumnezeu are putere 
transformatoare. Concentrează-te asupra Cuvântului 
şi nu asupra circumstanţelor din jurul tău. În timp ce 
priveşti în oglinda lui Dumnezeu, meditând la versetele 
citite, viaţa ta se va transforma din ce în ce mai mult în 
slava pe care o vezi în Cuvânt.

Daniel 1-2
1 Ioan 4:1-14
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Într-o anumită zi, Domnul Isus era înfometat şi 
S-a apropiat de un smochin, sperând să găsească 

nişte fructe, dar nu era nici una, pentru că nu era vremea 
rodirii. (De remarcat că smochinul rodeşte de două ori 
pe an, iar din porunca Domnului nici cerealele, nici 
viile şi nici pomii roditori nu se culegeau în întregime, 
special ca trecătorii flămânzi să poată găsi hrană – vezi 
Deuteronom 24:19-21, n.tr.). Atunci Domnul i-a zis 
pomului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din 
tine!” Şi ucenicii au auzit aceste vorbe (Marcu 11:14). A 
doua zi dimineaţă, în timp ce treceau pe acolo, Petru a 
văzut că pomul se uscase şi I-a atras atenţia Domnului 
spunând: „Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai 
blestemat s-a uscat” (Marcu 11:21).

Când Isus i-a vorbit pomului, acesta arăta la fel, nu 
părea că s-ar fi produs o schimbare. Ce n-au ştiut Petru 
şi ceilalţi apostoli era că rădăcinile pomului se uscaseră 
în pământ. Răspunzându-i lui Petru, Isus a zis: „Aveţi 
credinţă în Dumnezeu” (Marcu 11:22). Apoi, în versetul 
23, El a continuat: „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.” 

Aici Domnul Isus ne învaţă puterea Cuvântului 
rostit, precum şi restaurarea prin credinţa în Isus a 

Puterea 
Cuvântului rostit

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).

Luni, 19 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Duhul meu este împrospătat şi luminat de 
revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu pentru mine! Ce 
bucurie este să ştiu că îmi pot trasa drumul în viaţă, în 
direcţia destinului pe care Domnul îl are pentru mine! 
Păşesc şi astăzi în neprihănire, victorie, sănătate şi 
stăpânire, în Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 38-40
Iacov 2-3:13

Proverbe 18:21; Matei 12:35-37

stăpânirii pe care i-a dat-o omului de la început (Geneza 
1:26). Tu nu ai fost creat să fii o victimă în viaţă. Dacă nu 
îţi place felul în care este viaţa ta acum, Isus a afirmat 
clar că poţi să o schimbi cu ajutorul cuvintelor tale de 
credinţă, aliniind-o la standardul stabilit de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Nu te simţi niciodată limitat, învins sau 
dezavantajat (Romani 8:28). 

Gura ta ţi-a fost dată ca tu să poţi determina 
cursul vieţii tale (Iacov 3:4, 5). Viaţa ta are caracterul 
cuvintelor tale. De aceea, fă-ţi viaţa frumoasă cu ajutorul 
cuvintelor după voia lui Dumnezeu.

Daniel 3-4
1 Ioan 4:15-21
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Când L-ai primit pe Cristos în viaţa ta, ai încetat 
să mai fii obişnuit. Conform versetului tematic, 

ai devenit o nouă făptură – faci parte dintr-o nouă rasă 
de oameni – născuţi de Dumnezeu în clasa fiinţelor lui. 
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, 
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (1 Ioan 12-
13). Viaţa din tine este supranaturală, fiind chiar viaţa 
lui Dumnezeu (Ioan 5:26, 1 Ioan 5:12). Domnul Isus, în 
timpul lucrării Sale pământeşti, a demonstrat calitatea 
supranaturală a vieţii Sale şi abilitatea Sa extraordinară 
de a domina fenomenele şi cursul naturii.

O dată, El a învins legile naturii şi a umblat pe 
ape (Matei 14:24). Altă dată, într-o călătorie cu ucenicii 
Săi într-o barcă, a adormit. Valurile mării au ajuns la 
un moment dat atât de mari şi violente, încât apa a 
început să intre în barcă. Ucenicii Săi, speriaţi, au ţipat: 
„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” (Marcu 4:38). 
Domnul S-a ridicat pur şi simplu, a certat vântul şi i-a 
zis mării: „Taci! Fără gură!” (Marcu 4:39). În ambele 
situaţii Isus a refuzat să Se supună sau să fie o victimă a 
fenomenelor naturale. 

Când a vrut să fie împreună cu ucenicii Săi, după 
înviere, nu a avut nevoie să intre pe uşă. Pur şi simplu a 

Nu eşti supus 
legilor naturale!

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 

noi (2 Corinteni 5:17).

Marți, 20 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa glorioasă 
pe care mi-ai dat-o. Mă bucur să ştiu că sunt mai mult 
decât biruitor şi că trăiesc deasupra circumstanţelor 
vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 41-43
Iacov 3:14-4:12

Luca 10:19

apărut în mijlocul lor, nu ca o fantomă, ci ca o persoană 
în carne şi oase (Luca 24:37-43). Prin Duhul Sfânt, tu 
ai aceeaşi viaţă supranaturală şi abilitatea de a trăi 
deasupra circumstanţelor şi chiar a capriciilor naturii. 
Eşti chemat să trăieşti o viaţă supranaturală, care nu 
este supusă legilor sau fenomenelor naturii. De aceea, 
nu te supune bolii, maladiei şi nici unei înfrângeri, ci 
domneşte în viaţă prin Domnul Isus (Romani 5:17).

Daniel 5-6
1 Ioan 5:1-21
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Este responsabilitatea ta să laşi Cuvântul lui 
Dumnezeu să intre în inima ta – în duhul tău. 

Cuvântul are abilitatea să te hrănească şi să te întărească 
din punct de vedere spiritual, sufletesc şi fizic: „Şi acum, 
fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a 
Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi 
vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” 
(Faptele apostolilor 20:32). În plus, Cuvântul are 
abilitatea de a purifica duhul tău, eliberându-l de frică, 
îndoială şi vină. 

Când laşi Cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima 
ta, frica şi îndoiala se topesc, iar credinţa preia controlul. 
Cuvântul lui Dumnezeu în tine îţi va da mentalitatea 
celui neprihănit şi va face ca tăria să înlocuiască orice 
slăbiciune. Accentuând puterea transformatoare şi 
purificatoare a Cuvântului, Isus a spus: „Acum voi sunteţi 
curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 
15:3). Aceasta înseamnă că poţi experimenta o înnoire 
zilnică în viaţa ta, pe măsură ce asimilezi Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău. Cuvântul prezent în duhul tău 
te va transforma în ceea ce spune şi te va face să creşti 
spre maturitate în Cristos. 

Unii creştini tind să-şi evalueze creşterea spirituală 
în funcţie de „vechimea” în Cristos. Ei bine, poţi fi 
creştin de mulţi ani, dar dacă mintea ta nu este înnoită 
şi Cuvântul Domnului nu a căpătat stăpânire în duhul 

Lasă Cuvântul în 
inima ta…

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, le dă 
pricepere celor fără răutate (Psalmi 119:130).

Miercuri, 21 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântarea Cuvântului Tău. Cu bucurie, credinţă şi 
smerenie îmi las şi astăzi duhul impregnat de Cuvântul 
Tău, care îmi zideşte sufletul şi care mă ţine mereu 
strălucitor în ochii Tăi, în sănătate şi în belşug, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 44-47
Iacov 4:13-5:20

Psalmul 119:11; Efeseni 5:26

tău, viaţa ta va fi plină de dificultăţi inutile. Atunci când 
Cuvântul Domnului pătrunde în duhul tău îţi transformă 
viaţa şi te poartă de la un nivel de glorie la altul. 

Scopul primordial al lui Dumnezeu nu este să-ţi 
dea bani, o slujbă sau vreunul dintre lucrurile pământeşti 
pe care le-ai putea cere. Ceea ce vrea El să-ţi ofere este 
Cuvântul Lui în duhul tău, care va propulsa credinţa ta şi 
te va abilita să biruieşti toate adversităţile vieţii. Strânge 
Cuvântul Domnului în inima ta (Psalmul 119:11). Fă din 
Cuvântul Domnului subiectul meditării tale zilnice şi vei 
fi transformat din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18). 

Daniel 7-8
2 Ioan 1:1-13



Să ne rugăm împreună cu Pastorul 
Chris pe reţeaua de socializare 

Yookos!

Veşti bune!

Până în prezent, milioane de oameni din întreaga lume, 
s-au rugat în mod regulat cu omul lui Dumnezeu luni, 
miercuri şi vineri, la orele fixate, respectiv 12:00 şi 22:00 
(GMT+1). Dar acum, poţi participa la acest exerciţiu 
spiritual, la orele locale din ţara ta!

Aceasta înseamnă că de fiecare dată când pastorul Chris 
postează motive de rugăciune luni, miercuri şi vineri, vor 
fi oameni care se vor ruga în fiecare zonă, permanent, în 
întreaga lume!

Urmăreşte-l pe pastorul Chris, în direct pe Yookos!

Dacă până acum nu te-ai rugat împreună cu omul lui 
Dumnezeu, este timpul să ni te alături şi să îi îndemni 
şi pe alţii să facă la fel. Rugăciunea cu pastorul Chris pe 
Yookos te va ajuta să descoperi impactul uriaş al părtăşiei 
cu Domnul. La locul de rugăciune vei primi inspiraţie, 
tărie şi idei mari pentru următorul nivel de succes.

Pentru a-l urmări pe pastorul Chris în direct, înscrie-te 
pe Yookos, folosind adresa de e-mail. Odată înscris, 
accesează link-ul „Follow PastorChrisLive.”

 



NOTE



54

Cuvântul tradus „cunoaştere” din versetul 
de mai sus provine din originalul grecesc 

„epignosis” şi înseamnă o cunoaştere precisă, deplină, 
în intimitate. Se referă la o cunoaştere a lui Dumnezeu 
care te conduce într-o unitate cu El şi nu o simplă 
cunoştinţă la modul general. Aceasta este cunoaşterea 
la care Dumnezeu doreşte să ne dea acces. Acesta este 
un lucru mare în creştinism. Prin Isus Cristos suntem 
invitaţi la un tip special de cunoaştere a lui Dumnezeu 
pe care lumea n-o poate atinge prin nici o altă cale sau 
filozofie. 

Cuvântul „cunoaştere” regăsit în Noul Testament 
nu este întotdeauna tradus din acelaşi termen grecesc. 
Însă în versetul tematic este vorba despre cel mai înalt 
gen de cunoaştere pe care Dumnezeu vrea să ne-o 
ofere. Este cunoaşterea care te duce într-o uniune cu 
ceva cunoscut. De aceea persoanele religioase din 
lume, indiferent cât de erudite ar fi, nu pot înţelege 
realităţile spirituale, până când nu ajung la acest gen de 
cunoaştere a lui Dumnezeu. 

Prin această cunoaştere – epignosis – a lui 
Dumnezeu şi a lui Isus, ţi se multiplică harul şi pacea 
în viaţa ta. Imaginează-ţi cum va arăta viaţa ta, după ce 
harul şi pacea îţi vor fi înmulţite! Harul aduce promovare, 
favoare şi binecuvântări multe în viaţa ta. Şi, împreună 

Cunoaşterea în 
intimitate!

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos! 

(2 Petru 1:2).

Joi, 22 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Harul lui Dumnezeu care aduce acceptare, 
favoare, bucurie, libertate, abilităţi şi frumuseţe este 
în duhul meu şi, prin părtăşie în Cuvânt, sunt adus 
într-o cunoaştere intimă, de discernământ profund a 
lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul meu. Amin. 

Ieremia 48-49
1 Petru 1:1-21

Faptele Apostolilor 20:32; 2 Petru 3:18

cu acestea, pace nesfârşită şi viaţă din belşug. Acest 
lucru se va întâmpla prin cunoaşterea în intimitate a lui 
Dumnezeu şi a lui Cristos, Domnul nostru.

Daniel 9-10
3 Ioan 1:1-14
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Dacă operezi la un anumit nivel, făcând tot ce 
ştii că trebuie să faci, dar nu avansezi şi nu 

faci progrese semnificative, ai nevoie de mai mult har.
De exemplu, în lucrare, există harul pentru a 

păstori. Este un har să păstoreşti 200 de oameni şi este 
un alt nivel de har să păstoreşti 500 de oameni. Dacă 
ţi-a fost dat harul să păstoreşti 500 de oameni, oricât 
te-ai strădui să atragi mai mulţi oameni, aceasta este 
zona în care tu poţi avea randament. Chiar dacă ar veni 
10.000 de oameni la biserică, din moment ce harul ţi-a 
fost dat să păstoreşti 500 de oameni, ceilalţi 9.500 nu 
vor rămâne. Doar 500 de oameni vor rămâne, pentru că 
ţi-a fost dat harul pentru atâţia. 

La fel este şi în domeniul finanţelor. Sunt oameni 
care nu vor avea bani peste o anumită sumă, pentru 
că doar atât pot ei administra. Dacă le-ai da mai mulţi 
bani, aceştia s-ar „evapora,” iar ei ar reveni la acea sumă 
maximă pe care au harul de a o valorifica. 

Totuşi, mai mult har face diferenţa şi soluţia este 
tot la Dumnezeu. Evrei 4:16 zice: „Să ne apropiem, dar, 
cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la 
vreme de nevoie” (Evrei 4:16). 

Fără nici un efort din partea ta, poţi obţine mai 
multe rezultate, fructificând harul care este în Cristos 
Isus. În 1 Petru 4:10, Biblia spune: „Ca nişte buni 

El ne dă un har 
şi mai mare…

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

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

Vineri, 23 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău pe 
care l-ai turnat din belşug peste mine. Şi astăzi voi 
administra harul felurit pentru a-i ajuta pe alţii şi 
cred că Tu îmi dai un har şi mai mare ori de câte ori 
am nevoie. Viaţa mea este mărturia harului Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ieremia 50-51
1 Petru 1:22-2:25

Ioan 1:17; Evrei 4:16; 2 Timotei 2:1

ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din 
voi să le slujească altora după darul pe care l-a primit.” 
Sunt felurite tipuri de har, pentru lucruri diferite. Tu ştii 
ce fel de har ai nevoie? Este vorba despre harul pentru 
vindecări, pentru înmulţire, pentru câştigare de suflete, 
pentru extinderea afacerii sau pentru finanţele tale? 
Mergi la „raft” şi găseşte harul pe care-l vrei! Observă 
că pasajul din Evrei 4:16 spune „să găsim har, pentru ca 
să fim ajutaţi la vreme de nevoie,” ceea ce înseamnă că 
motivul pentru care găsim aşa un har este acela că vrem 
să-i ajutăm pe alţii. Noi vrem să schimbăm vieţi.

Fii un bun administrator al harului care este în 
Cristos Isus şi începe să-i ajuţi pe cei aflaţi în nevoie. Iar 
dacă îţi trebuie un alt nivel de har pentru a împlini ceea 
ce te-a chemat Domnul să faci, apropie-te de tronul Lui 
şi cere cu credinţă. Ţine minte, Cuvântul spune: „Dar El 
ne dă un har şi mai mare…” (Iacov 4:6). 

Daniel 11-12
Iuda 1:1-11
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Versetul de mai sus evidenţiază o caracteristică 
importantă a unui prunc în Cristos. 

Neîndemânarea sa în doctrina neprihănirii. Aceasta 
înseamnă că acesta nu înţelege neprihănirea. 

Fără o înţelegere a neprihănirii, un creştin 
nu poate trăi biruitor asupra vrăjmaşului. El va fi 
supus elementelor lumii: „Tot aşa şi noi, când eram 
nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare 
ale lumii” (Galateni 4:3). De aceea, tu trebuie să creşti 
spre maturitate în Cristos. Efeseni 4:14 spune: „ca să 
nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de 
orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin 
şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efeseni 4:14). 
Tu trebuie să-ţi doreşti să creşti în Cristos. 

După ce L-ai primit pe Cristos şi ai fost născut din 
nou, nu ar trebui să rămâi prunc în ce priveşte lucrurile 
spirituale. Un prunc creştin este acela care se hrăneşte 
cu laptele Cuvântului lui Dumnezeu. El nu a înţeles 
încă neprihănirea şi nu cunoaşte adevărurile spirituale 
adânci.

Nu te hrăni numai cu lapte. Hrăneşte-te mai mult 
cu hrană tare: „Dar hrana tare este pentru oamenii 
mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin 
întrebuinţare, să deosebească binele şi răul” (Evrei 
5:14). Trebuie să te specializezi în doctrina neprihănirii. 

Specializează-te în 
Cuvântul despre 

neprihănire

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este 
obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un 

prunc (Evrei 5:13).

Sâmbătă, 24 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă ajuţi să 
înţeleg şi mai profund doctrina neprihănirii. Pe măsură 
ce mă specializez în Cuvântul despre neprihănire şi îl 
pun în practică, mă maturizez, umblu în biruinţă şi în 
belşug şi manifest excelenţa şi dreptatea Ta, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ieremia 52
1 Petru 3

Galateni 4:1; Efeseni 4:14

Fii conştient că tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos (2 Corinteni 5:21). Aceasta înseamnă că natura 
lui Dumnezeu, care produce în tine capacitatea de a 
face bine şi de a trăi corect, a fost transferată în duhul 
tău. Umblă în conştientizarea neprihănirii în Cristos, iar 
desăvârşirea şi dreptatea lui Dumnezeu se vor manifesta 
în tine. 

Osea 1-2
Iuda 1:12-25
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Prea mulţi oameni în lume suferă inutil. Motivul 
pentru suferinţa lor prelungită este lipsa de 

cunoştinţă. Ei nu ştiu că nu sunt nevoiţi să sufere. Unii 
cred că trebuie să sufere din cauza ţării unde trăiesc, din 
cauza lipsei de educaţie, sau din cauza familiei. Dacă ar 
şti că nici unul din aceşti factori n-ar trebui să controleze 
circumstanţele existenţei lor! 

În Ioan 15:19, Isus a spus: „Dacă aţi fi din lume, 
lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi 
din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, 
de aceea vă urăşte lumea.” Aceasta înseamnă că tu ai 
fost ales din mijlocul lumii. Ai fost selectat din această 
lume, în care este durere, sărăcie, greutăţi şi tulburare 
şi ai fost strămutat în Împărăţia lui Dumnezeu (Coloseni 
1:13), unde este odihnă, pace, bucurie şi belşug (Romani 
14:17). Aceasta este realitatea spirituală în ochii lui 
Dumnezeu.

Dumnezeu te-a ales pentru o viaţă de glorie, 
onoare, demnitate şi excelenţă: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui” (2 Petru 1:3). Tu nu trebuie să te zbaţi pentru 
nimic în viaţă. Ai fost adus în glorie, onoare, demnitate 
şi excelenţă. Aceasta este chemarea ta, pe care ai 
acceptat-o în ziua în care ai devenit creştin. Experienţa 
ta de viaţă ar trebui să se conformeze acestei realităţi.

Nu trebuie 
să suferi

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă 
(Osea 4:6).

Duminică, 25 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, viaţa mea este şi astăzi manifestarea 
măreţiei şi slavei Tale, care sunt în duhul meu. Mă 
bucur nespus şi Îţi mulţumesc că m-ai chemat la o viaţă 
de glorie, onoare, demnitate şi excelenţă. Eu acţionez 
dintr-o poziţie de biruinţă şi de odihnă, netulburat de 
circumstanţele negative ale vieţii, pentru că Tu mi-ai 
dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele lui Isus. 
Amin.

Plângerile lui Ieremia 1-2
1 Petru 4

Efeseni 2:10; 1 Petru 2:9-10; Coloseni 1:27

 De aceea trebuie să studiezi Cuvântul pentru 
a acumula cunoştinţe cu privire la identitatea şi la 
moştenirea ta în Cristos şi apoi trebuie să acţionezi ca 
atare. Altfel, nu vei trăi mereu în viaţa din belşug (Ioan 
10:10) la care ai fost chemat. Indiferent ce situaţii ai 
înfrunta, slava lui Dumnezeu se va manifesta acolo, 
pentru că tu eşti chemat „prin slava şi puterea Lui” (2 
Petru 1:3). Conştientizează şi astăzi că tu nu ai fost creat 
pentru eşec, ci dimpotrivă, eşti manifestarea slavei lui 
Dumnezeu.

Osea 3-4
Apocalipsa 1:1-20
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Dumnezeu vrea ca viaţa noastră să fie plină 
de roadele neprihănirii. În Ioan 15:5, Isus 

a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” Noi 
suntem mlădiţele şi aceasta înseamnă că noi suntem 
partea purtătoare de roade a viţei. Noi purtăm roadele 
neprihănirii Lui oriunde mergem. Roadele neprihănirii 
sunt lucrări ale neprihănirii lui Dumnezeu care 
acţionează în noi.

În 2 Corinteni 5:21 Biblia ne spune că am fost 
făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus. Natura 
noastră este neprihănirea, iar această natură rodeşte 
în noi lucrări divine în orice circumstanţă, pentru că 
suntem în părtăşie cu Dumnezeirea (1 Ioan 1:3).

Când Isus le-a dat vedere orbilor, El arăta roadele 
neprihănirii. Când le-a redat auzul surzilor, când vindeca 
ologii, când învia morţii şi îi hrănea pe cei flămânzi, El 
manifesta roadele neprihănirii. Când îi mângâia pe cei 
apăsaţi şi rostea cuvinte divine ca să încurajeze, să ridice 
şi să binecuvânteze, El arăta roadele neprihănirii. Biblia 
spune că noi suntem lucrarea Lui, recreaţi în Cristos 
Isus, ca să facem faptele bune care ne-au fost pregătite 
de Dumnezeu (Efeseni 2:10). Aceste fapte bune sunt 
roadele neprihănirii.

Oriunde mergi, tu produci lucrări bune. Gândeşte-
te: avem cuvinte care vindecă. Avem cuvinte care ridică. 
Aceste cuvinte ies mereu din noi, ca în cazul lui Isus şi 

Roadele 
neprihănirii

Plini de roadele neprihănirii, prin Isus Cristos, spre 
slava şi lauda lui Dumnezeu (Filipeni 1:11).

Luni, 26 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că 
m-ai adus în părtăşie cu Tine. Mă bucur nespus când 
mă gândesc la privilegiul pe care mi l-ai dat de a 
manifesta frumuseţea şi slava Ta în lume. Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai uns cuvintele ca să vindece, să ridice, 
să binecuvânteze şi să-i inspire pe cei din jurul meu şi 
astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Plângerile lui Ieremia 3-5
1 Petru 5

Coloseni 3:17; Efeseni 2:10

al apostolilor. De asemenea, prin puterea Duhului Sfânt 
care locuieşte în noi, înfăptuim chiar şi minuni, pentru 
că suntem plini de roadele neprihănirii, prin Cristos, 
spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Osea 5-6
Apocalipsa 2:1-12
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1 Corinteni 13 ne descrie foarte clar 
caracteristicile dragostei lui Dumnezeu – 

„agape.” Una dintre aceste caracteristici este altruismul: 
„Dragostea (dragostea lui Dumnezeu în noi) nu insistă 
asupra propriilor drepturi {sau} asupra căilor sale 
{pentru că} nu caută folosul său…” (1 Corinteni 13:5 
AMP). Dragostea lui Dumnezeu nu este egoistă. Îi pasă 
mai mult de alţii decât de sine. În calitate de copil al lui 
Dumnezeu, trebuie să înveţi să le dai întâietate altora. 

Dragostea nu se bucură de rău şi nici nu ţine cont 
de nedreptăţile care i s-au făcut. Dragostea caută doar 
binele altora. Nu ripostează şi nici nu caută răzbunarea. 
Când primeşti cu adevărat revelaţia iubirii dumnezeieşti, 
îţi este uşor să suferi în locul altora şi să nu simţi 
amărăciune faţă de ei. Devine uşor să le treci cu vederea 
greşelile celorlalţi. Când eşti tratat rău de către fratele 
tău, mai degrabă suferi paguba, decât să-l faci pe fratele 
tău să suporte consecinţele pentru fapta lui (1 Corinteni 
6:7). 

Dacă eşti născut din nou, umblarea în dragoste nu 
trebuie să fie o luptă, fiind un rod al Duhului Sfânt care 
locuieşte în tine. Aşadar, tu Îl poţi iubi pe Dumnezeu şi pe 
fraţii şi surorile tale în Cristos cu adevărat. Cercetează-ţi 
astăzi inima potrivit Cuvântului lui Dumnezeu şi asigură-
te că atributele dragostei din 1 Corinteni 13 formează 
baza relaţiei tale cu ceilalţi. 

Dragoste 
altruistă

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, 
fiecare să-i dea întâietate altuia (Romani 12:10).

Marți, 27 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat 
natura dragostei Tale şi pentru că mă ajuţi să o înţeleg 
şi s-o exprim în toată plinătatea ei faţă de cei din jur, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Ezechiel 1-2
2 Petru 1

1 Corinteni 13

Osea 7-8
Apocalipsa 2:13-29
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Cuvântul „imitatori” din versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc 

„mimetis” şi înseamnă „a imita, a urma; a copia pe 
cineva, a urmări ca să vezi cum face ceea ce face. 
Aceasta înseamnă a acţiona ca El. Comportă-te la fel ca 
El şi vorbeşte ceea ce vorbeşte El. Urmează felul Lui de 
a face lucrurile. Noi putem face acest lucru, deoarece 
avem în noi viaţa Lui (1 Ioan 5:12).

Cineva ar putea spune: „Dar nu mergi prea departe, 
să spui că noi suntem ca El?” Biblia spune în 1 Ioan 4:17: 
„Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel 
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca 
să avem deplină încredere în ziua judecăţii.” Nu spune: 
„Cum este El, aşa vom fi şi noi când vom ajunge în Cer.” Nu, 
ci noi suntem aici, pe Pământ, aşa cum este El, pentru că El 
ne-a dat viaţa Sa în duhul nostru prin Cuvânt.

Domnul Isus a spus în Ioan 17:22-23: „Eu le-am dat 
slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum 
şi Noi suntem una – Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei 
să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu 
M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” Isus 
ne-a dat aceeaşi slavă pe care Tatăl I-a dat-o Lui. Fiind copii 
ai lui Dumnezeu, noi suntem purtătorii şi strălucirea slavei 
Sale. Scopul lui Dumnezeu nu a fost numai acela de a pune 
slava Lui în noi, ci şi ca noi să trăim pentru slava Lui, la fel 
ca Isus.

Noi suntem ca El!

Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii 
preaiubiţi (Efeseni 5:1, Versiunea NTR).

Miercuri, 28 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că am viaţa şi natura 
Ta în mine. Această conştientizare mă abilitează  să 
declar cu îndrăzneală mesajul mântuirii Tale, ca şi alţii 
să poată primi viaţa veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 3-4
2 Petru 2

Faptele Apostolilor 17:28; Romani 8:17

Acum înţelegi de ce ne-a trimis să predicăm 
Evanghelia, să ne rugăm pentru bolnavi şi să manifestăm 
slava Lui pretutindeni, aşa cum a făcut El. Noi nu doar 
vorbim despre dragoste, noi o şi arătăm, pentru că aşa 
este El. La fel cum Isus L-a iubit pe Tatăl şi Şi-a exprimat 
dragostea în mod deschis şi noi Îl iubim pe Tatăl şi arătăm 
acest lucru. Noi ne închinăm Lui şi vorbim despre El cu 
îndrăzneală.

Osea 9-10
Apocalipsa 3:1-10



Postează-ţi mărturia mântuirii în 
fotografii şi videoclipuri!

Poţi acum să îţi povesteşti întreaga mărturie 
a mântuirii tale pe Wikisozo, folosind poze şi 
videoclipuri, în 3 paşi simpli.

- tastează titlul mărturiei
- adaugă subtitluri şi cuvinte-cheie pentru o 

accesare facilă
- încarcă mărturia cu poze şi videoclipuri.

Pentru mai multe informaţii, vizitează www.
wikisozo.com!
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Când primim ceva de la Dumnezeu, aceasta nu 
se face pe baza faptelor noastre, ci conform 

harului Său în Cristos Isus. El ne-a învrednicit să fim 
părtaşi moştenirii sfinţilor în lumină. Fiind născut din 
nou, poţi declara cu îndrăzneală că ai viaţa (Ioan 5:26; 
1 Ioan 5:12-13) şi natura lui Dumnezeu (2 Petru 1:4) 
în tine. Eşti un moştenitor al binecuvântărilor infinite 
ale Domnului. Isus a făcut acest lucru posibil. Cuvântul 
spune: „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” 
(Efeseni 2:9). 

Creştinismul religios vrea să te facă să crezi că 
eşti nevrednic în prezenţa unui Dumnezeu sfânt şi 
măreţ. Şi unii se roagă lui Dumnezeu ca nişte credincioşi 
nevrednici care cer un anumit lucru. Dar observă, te 
rog, timpurile verbale din text. Spune că Dumnezeu 
ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină. Tu nu te puteai califica prin forţe proprii pentru 
a primi binecuvântările lui Dumnezeu. Faptele tale bune 
nu erau suficiente pentru a te învrednici pentru poziţia 
de moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună-moştenitor 
cu Cristos (Romani 8:17). Totuşi, datorită jertfei lui 
Isus, tu eşti acum părtaş naturii divine şi împărtăşeşti 
moştenirea sfinţilor în lumină. 

De aceea Domnul Isus ne-a spus să predicăm 
Evanghelia (Marcu 16:15). Isus a calificat orice om 

El ne-a 
învrednicit

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină 

(Coloseni 1:12).

Joi, 29 Noiembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai 
învrednicit să trăiesc încă de pe pământ viaţa veşnică 
de sănătate, victorie şi belşug, prin harul care este în 
Isus. Îţi mulţumesc pentru moştenirea glorioasă pe 
care mi-ai dat-o împreună cu sfinţii în lumină. Păşesc 
în realitatea binecuvântărilor Tale şi astăzi, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ezechiel 5-7
2 Petru 3

Romani 3:22-24; 2 Timotei 1:9

să vină în părtăşie cu Dumnezeu. El i-a făcut pe toţi 
vrednici să fie moştenitori ai mântuirii şi să primească 
binecuvântările vieţii veşnice. Dumnezeu este Cel care 
ne-a vrut şi, în Cristos, ne-a împăcat cu Sine (2 Corinteni 
5:18). 

Poate ai o viaţă groaznică şi acum te întrebi: „Pe 
mine mă mai poate primi Dumnezeu?” Da, El te vrea, 
pentru că Isus deja a plătit pentru păcatele tale. Tot ceea 
ce trebuie să spui este: „Da, Doamne! Îţi mulţumesc 
pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru mine; Te primesc 
în viaţa mea ca Domn şi Mântuitor.”

Osea 11-12
Apocalipsa 3:11-22
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Biblia spune că Dumnezeu învie morţii şi 
cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi 

(Romani 4:17). El a creat lumea prin Cuvântul Său, aşa 
că lucrurile care se văd nu au fost făcute din lucruri care 
se văd (Evrei 11:3). 

Tu ai fost chemat să trăieşti viaţa de credinţă. 
„Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere” – (2 
Corinteni 5:7). Credinţa înseamnă că tu vezi rezultatul 
unei probleme de acolo de unde eşti şi apoi o chemi 
în existenţă. Cu alte cuvinte, tu vezi viitorul conform 
Cuvântului lui Dumnezeu şi îl chemi în fiinţă. Refuză să 
accepţi imaginea negativă pe care diavolul ţi-o prezintă. 
Concentrează-te asupra a ceea ce Dumnezeu spune 
despre tine în Cuvântul Său şi priveşte-te în acest fel. 

Dacă, de exemplu, suferi de vreo boală, nu te uita 
la simptome. Priveşte-te vindecat (1 Petru 2:24). Dacă 
eşti slab într-o zonă din viaţa ta, nu te gândi şi nu rosti 
cuvinte de slăbiciune şi de limitare. Declară tăria ta în 
Domnul! Afirmă că nimic nu va fi imposibil pentru tine, 
pentru că acesta este adevărul lui Dumnezeu prezentat 
în Cuvânt despre tine. 

Satan ar putea uneori să-ţi provoace credinţa, 
întrebându-te: „Eşti sigur că acele cuvinte pe care le-ai 
auzit, sunt adevărate?” Refuză să te clatini, pentru că 

Adoptă 
perspectiva 

corectă

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

trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veşnice 
(2 Corinteni 4:18).

Vineri, 30 Noiembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, eu rostesc cu credinţă ce spune 
Cuvântul Tău despre mine şi toate circumstanţele vieţii 
se aliniază la planul Tău pentru mine. Îţi mulţumesc, 
binecuvântatule Tată, pentru că mi-ai dat un destin în 
Tine şi trăiesc astăzi şi în fiecare zi pentru a-l împlini, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ezechiel 8-10
1 Ioan 1:1-2:14

Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:13

diavolul este tatăl minciunii. Niciodată să nu te îndoieşti 
că spusele Domnului despre tine sunt adevărate. 
Dumnezeu nu este om, ca să mintă (Numeri 23:19). 
Cuvântul Lui este realitatea absolută. Aşadar, ţine-te 
strâns de imaginea despre tine pe care o vezi în Cuvântul 
Lui.

Osea 13-14
Apocalipsa 4:1-11



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

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

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



NOTE



MĂRTURII
„Rapsodia Realităţilor nu este un devoţional obişnuit!”

„Prima dată când am aflat de Rapsodia Realităţilor a fost urmărind 
programele TV TONGA. M-am bucurat urmărind emisiunile şi nu a mai 
fost decât un pas pentru a-mi procura devoţionalul. Am descoperit, de 
asemenea, Rapsodia Realităţilor pentru Copii. Aceste devoţionale au 
transformat viaţa noastră, pe măsură ce am învăţat despre moştenirea 
noastră şi despre drepturile pe care le avem în Cristos. Rapsodia 
Realităţilor nu este un devoţional obişnuit; este un devoţional de înaltă 
clasă trimis în lume cu un mesaj al vieţii!”  ̶   Lolini V., Tonga

„Rugăciunea sincronizată cu Pastorul Chris a condus la eliberarea 
fratelui meu!” 

„Cu ceva timp în urmă, fratele meu a fost arestat în Marea Britanie pentru 
o infracţiune comisă. Când am auzit aceasta, le-am povestit câtorva fraţi 
din biserică şi ne-am rugat împreună. În aceeaşi săptămână pastorul Chris 
a postat o cerere de rugăciune pe YOOKOS cerându-ne să ne rugăm pentru 
persoanele din închisoare din lume. M-am rugat fierbinte 15 minute, aşa 
cum omul lui Dumnezeu ne-a instruit şi am primit încredinţarea victoriei 
în duhul meu. Nu mult după aceea, am primit vestea că fratele meu a fost 
eliberat pentru un bun comportament şi nu va mai trebui să petreacă trei 
ani în închisoare!”  ̶  Evelyn K., Africa de Sud

„Rugăciunea de cerere a schimbat notele mele!” 

„Învăţam pentru admiterea la Facultatea de Medicină şi la un moment dat, 
am început să mă frământ în legătură cu notele mele de la colegiu. Acestea 
nu erau suficient de bune, dar ştiam că nu puteam să depăşesc acel nivel. 
Între timp primisem  o copie a cărţii „Cum să te rogi eficient” şi am început 
să practic serios rugăciunea de cerere. Lucrurile s-au schimbat miraculos în 
acel semestru. Am terminat cu note foarte bune şi acum pot să mă înscriu 
la Facultatea de Medicină.”  ̶  Mosope B., Fiji



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 și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000  
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992   


