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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



Imaginea de pe copertă ne prezintă fericiții des-
tinatari ai Rapsodiei Realităţilor în timpul unei 
distribuții în Hong Kong.
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Pasajul din Ioan 2:1-11 ne relatează minunea 
transformării apei în vin în cadrul nunţii din Cana 

Galileii. Acolo apăruse o nevoie, iar Maria, mama lui Isus, a 
venit la El şi I-a zis: „Nu mai au vin.”

Răspunzând solicitării Mariei, Domnul le-a spus 
slujitorilor: „Umpleţi vasele cu apă, apoi scoateţi din ele şi 
duceţi-i nunului (maestrului de ceremonii, n.tr.) să bea.” Când 
slujitorii au făcut ce le spusese Isus, apa s-a transformat în 
vin. Referindu-se la această minune, versetul nostru tematic 
spune: „Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în 
Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au 
crezut în El” (Ioan 2:11). El a soluţionat criza apărută în mod 
supranatural, manifestând astfel gloria lui Dumnezeu! 

Isus nu avea perspectiva lipsei; El nu Se simţea 
dezavantajat şi nu recunoştea limitarea, ci spunea că „Toate 
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9:23). 
Domnul vrea ca şi noi să avem aceeaşi mentalitate. Duhul 
Domnului este şi în tine Duh de sfat şi de tărie (Isaia 11:2), iar 
El nu este caracterizat deloc de simţul lipsei, ci îţi dă harul să 
domneşti în viaţă (Romani 5:17, Apocalipsa 1:6). Chiar dacă 
lipsa este ceva obişnuit în domeniul natural al vieţii, tu ai fost 
chemat la o viaţă mai înaltă, în domeniul supranatural, unde 
nu există nici o lipsă: „Domnul este Păstorul meu; nu voi 
duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:1). 

Biblia declară în Romani 8:1: „Acum, dar, nu este nici 
o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus...” În acelaşi 
mod, nu există nici sărăcie (2 Corinteni 8:9; 9:8), nici lipsă 
(Fapte 4:34, Romani 8:32), nici dezavantaj (Romani 8:28), sau 

Refuză 
perspectiva lipsei

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din 
Galileea. El Şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au crezut 

în El (Ioan 2:11).

Sâmbătă, 1 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Domnul este Păstorul meu; prin urmare, refuz să 
am perspectiva lipsei, deoarece El poartă de grijă nevoilor 
mele după bogăţia Sa în slavă în Cristos Isus. Eu trăiesc viaţa 
veşnică din belşug, slavă lui Dumnezeu!

Proverbe 8-9
1 Corinteni 15:35-58

Romani 8:30; 1 Corinteni 3:21

limitare (Filipeni 4:13) pentru cei ce sunt în Cristos Isus. Care 
este nevoia ta specifică? Numeşte-o înaintea Domnului, apoi 
crede că ai şi primit-o (Marcu 11:24) şi rosteşte: „Domnul 
mi-a dat deja acest lucru,” conştientizând că Dumnezeu ţi-a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3)! Indiferent 
ce ai nevoie, fie că este de natură spirituală sau materială, 
nu mai căuta să obţii acel lucru, ci prin declaraţii de credinţă 
adu-l în domeniul vizibil din duhul tău, pentru că de acolo ies 
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23). Aşadar priveşte în duhul tău 
şi refuză perspectiva lipsei. 

Ieremia 18
1 Tesaloniceni 2:10-20
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Este posibil să te afli în prezenţa lui Dumnezeu şi să 
nu îţi dai seama. Biblia ne spune că într-o anumită 

situaţie, Iacov a realizat că se aflase în prezenţa lui Dumnezeu 
abia după ce s-a trezit dintr-un vis în care a văzut îngerii lui 
Dumnezeu coborând şi urcând pe o scară între cer şi pământ. 
Atunci el a exclamat: „Cu adevărat, Domnul este în locul 
acesta, şi eu n-am ştiut” (Geneza 28:16). 

Capitolul 9 din cartea Faptele Apostolilor ne istoriseşte 
cum Saul nu înceta să prolifereze ameninţări violente la adresa 
ucenicilor lui Isus, ceea ce provoca tulburare în Biserică. Însă 
în timp ce el şi însoţitorii săi se aflau în drum spre Damasc, un 
fascicul orbitor de lumină l-a secerat la pământ, iar Domnul 
Isus i-a vorbit din ceruri în limba ebraică. 

În capitolul 26, în discursul său de apărare în faţa 
împăratului Agripa, Pavel a spus: „Am căzut cu toţii la pământ; 
şi eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască: 
«Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?»...” (Fapte 26:14). 
Domnul Isus i-a vorbit lui Pavel în ebraică, însă deşi cei ce 
călătoreau cu el au auzit acea voce (Faptele Apostolilor 9:7) în 
limba lor maternă, nu au putut pricepe întreaga semnificaţie 
a cuvintelor rostite. Şi aceasta pentru că Dumnezeu este 
Maestrul comunicării. El ţi Se poate adresa în public fără ca 
alţii să înţeleagă ce îţi spune El. 

Totodată un creştin îi poate spune prietenului care stă 
lângă el: „Dumnezeu tocmai mi-a vorbit,” iar acesta se poate 
întreba: „Dar noi stăm atât de aproape unul de celalalt; cum 
se face că eu nu am auzit nimic din partea Lui?” Dumnezeu 
este Duh; Biblia Îl numeşte tatăl duhurilor (Evrei 12:9). Prin 
urmare, când El vorbeşte, indiferent de limba în care alege 

Fii sensibil la 
mişcarea Sa

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I 
se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

Duminică, 2 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, ajută-mă să fiu sensibil la mişcarea 
Duhului Sfânt în viaţa mea. Duhul meu este deschis să audă 
şi să primească şi astăzi Cuvântul Tău care mă poate călăuzi 
şi întări, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 10-11
1 Corinteni 16:1-24

Ioan 10:27-28; Proverbe 23:26

să comunice, El transmite Cuvântul duhului tău, iar tu îl poţi 
auzi. Cuvântul Său este pentru aceia cărora El le vorbeşte; 
iată de ce trebuie să te antrenezi pentru a fi sensibil la şoapta 
Sa, ca să nu pierzi nici un mesaj de la El. 

Ieremia 19-20
1 Tesaloniceni 3:1-13
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Capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor ne 
relatează întâmplarea remarcabilă survenită la 

câteva săptămâni după înălţarea la cer a lui Isus, când Petru şi 
Ioan mergeau la Templu la ceasul rugăciunii. Acolo au întâlnit 
un olog din naştere care era adus zilnic să cerşească la poarta 
Templului numită Frumoasă. Biblia spune: „Petru, ca şi Ioan, 
s-a uitat ţintă la el şi a zis: «Uită-te la noi!»” (Fapte 3:4). 
Remarcabil este ce i-a spus Petru: „Uită-te la noi!” Cu alte 
cuvinte, acordă-ne atenţia ta! 

Ologul le-a acordat atenţia sa, în speranţa că va primi 
ceva de la ei, dar Petru nu avea bani la el şi i-a spus: „«Argint 
şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din 
Nazaret, scoală-te şi umblă!» L-a apucat de mâna dreaptă 
şi l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o 
săritură a fost în picioare şi a început să umble. A intrat cu 
ei în Templu, umblând, sărind şi lăudându-L pe Dumnezeu” 
(Fapte 3:6-8).

Acesta este genul de rezultat pe care îl obţii atunci când 
Îi acorzi Domnului şi Cuvântului Său atenţia ta. În Proverbe 
23:26, El spune: „Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere 
ochii tăi în căile mele.” El Se referă şi la atenţia ta. Dacă eşti 
prezent la un serviciu divin într-o biserică, preţul pe care 
trebuie să-l plăteşti pentru a primi ce are Domnul mai bun 
pregătit pentru tine este întreaga ta atenţie. Prin urmare, 
îndreaptă-ţi întotdeauna inima către Domnul; concentrează-
te asupra Cuvântului Său şi asupra puterii Duhului Său. 
Meditează asupra harului şi a dragostei Sale, iar El te va ajuta 
să te ridici peste provocările vieţii. 

Dă-I Domnului 
atenţia ta

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 
noastre, adică la Isus... (Evrei 12:2).

Luni, 3 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, duhul meu este acordat pe frecvenţa Ta 
şi este atent la vocea Ta şi astăzi. Îmi ridic privirea de peste 
orice lucru şi îmi aţintesc ochii asupra Cuvântului Tău. Slava 
Ta este revelată în mine şi eu umblu în realităţile Împărăţiei 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

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

Proverbe 4:20-22; Proverbe 23:26

Ieremia 21
1 Tesaloniceni 4:1-8
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Un lucru de maximă importanţă în viaţa ta de creştin 
este să Îi dai întotdeauna Duhului Sfânt locul întâi 

al vieţii tale; acordă-I Lui atenţie primordială. Nu îngădui 
niciodată ca cineva sau ceva să îţi deturneze atenţia de la El; 
dă-I Lui poziţia de cinste deasupra oricăror alte resurse sau 
persoane. 

Chiar şi în rugăciune, apostolul Pavel ne arată locul de 
cinste cuvenit Duhului Sfânt atunci când spune în 1 Corinteni 
14:15: „Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar 
mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi 
cu mintea.” Observaţi faptul că rugăciunea în alte limbi este 
prioritară. O mare parte dintre creştini au inversat ordinea şi 
ponderea. Astfel, chiar dacă se roagă în duhul, se roagă întâi 
într-o limbă înţeleasă, iar abia apoi se roagă cu duhul, într-o 
pondere mai slabă. 

Cei care acordă mai multă importanţă raţiunii decât 
duhului au viaţa dominată de circumstanţe naturale. Prin 
urmare, indiferent cu ce se confruntă în viaţă, primele lor 
reacţii, născute din raţiunea omenească, sunt de frică, agitaţie 
şi îngrijorare; aceasta pentru că s-au obişnuit să argumenteze 
din domeniul firesc.

Experienţa împăratului Asa al lui Iuda ne arata cât este 
de primejdios să trăieşti în acest fel. Asa a fost un împărat 
minunat, care a experimentat favoarea lui Dumnezeu când 
şi-a asumat tronul împărăţiei lui Iuda. Dumnezeu l-a ajutat 
de mai multe ori în lupta împotriva vrăjmaşilor lui, cât timp 
L-a pus pe Domnul pe primul loc. Biblia ne spune însă că în 

Acordă-I Duhului 
Sfânt primul loc

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

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

Marți, 4 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, 
pentru harul Tău şi pentru puterea Cuvântului Tău în viaţa 
mea! Îţi mulţumesc pentru părtăşia Duhului Sfânt şi pentru 
binecuvântările pe care le primesc pe măsură ce împlinesc 
voia Ta în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

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

Romani 8:14; Romani 8:6

al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa „s-a îmbolnăvit 
de picioare aşa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii 
lui, nu L-a căutat pe Domnul, ci i-a întrebat pe doctori” (2 
Cronici 16:12). 

În loc să caute faţa Domnului, Asa a apelat la medici, 
iar aceştia nu l-au putut ajuta şi el a murit din cauza acestei 
boli. Pune-L pe Duhul Sfânt totdeauna pe primul loc al vieţii 
tale. Acesta să fie un principiu fundamental pentru tine: 
încrede-te totdeauna în Domnul şi caută mai întâi Împărăţia, 
neprihănirea şi ajutorul Lui (Matei 6:33)!

Ieremia 22
1 Tesaloniceni 4:9-18
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Apostolul Pavel vorbeşte în textul de mai sus despre 
două tipuri de înţelepciune; se face clar o distincţie 

între înţelepciunea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lumii, 
respectiv înţelepciunea omenească. Înţelepciunea omului 
este limitată la ceea ce pot percepe simţurile lui, iar domeniul 
de operare al simţurilor este lumea materială. Aceasta a 
limitat şi limbajul omenesc la modul în care relaţionează 
simţurile lui cu lumea înconjurătoare. 

Pe de altă parte, înţelepciunea lui Dumnezeu 
transcende lumea materială. Este acea înţelepciune care 
cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi (Romani 4:17). 
Este înţelepciunea ascunsă pe care Dumnezeu a rânduit-o 
înainte de întemeierea lumii spre slava noastră (1 Corinteni 
2:7). În 1 Corinteni 2:12, Biblia spune: „...Şi noi n-am primit 
duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să 
putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin 
harul Său.” Continuând în versetul 13, Cuvântul Domnului 
spune: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de 
la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la 
Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru 
lucrurile duhovniceşti.”

În lume, când un om se trezeşte cu o durere abdominală, 
înţelepciunea omenească îi pune diagnosticul de apendicită. 
În schimb, când un om matur în Cristos simte aceeaşi durere 
în aceeaşi regiune a corpului şi este diagnosticat la fel, el nu 
spune: „Am apendicită.” Nu! Credinciosul face parte din Sion 
(Evrei 12:22) şi nici un locuitor al Sionului nu spune: „Sunt 
bolnav!” (Isaia 33:24). Mesajul său este diferit, deoarece el 

Rosteşte 
înţelepciunea lui 

Dumnezeu

Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi 
este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a 

fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi 
(1 Corinteni 2:6).

Miercuri, 5 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în mine. 
Refuz să îmi bazez raţionamentele şi reacţiile pe percepţii 
senzoriale; eu trăiesc conform Cuvântului, în Cuvânt şi prin 
Cuvânt! Prin urmare, biruinţa mea în viaţă este garantată, în 
Numele lui Isus. Amin. 

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

2 Corinteni 4:13

nu este instruit de înţelepciunea omenească, ci el vorbeşte 
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu şi declară: „Eu 
am viaţa lui Dumnezeu în mine” (Ioan 5:26; 1 Ioan 5:12, 
13). Astfel, credinciosul nu foloseşte cuvintele ca să descrie 
situaţia, ci proclamă realitatea superioară a Cuvântului lui 
Dumnezeu care răstoarnă situaţia spre binele lui (Romani 
8:28).

Înţelepciunea lui Dumnezeu rosteşte viaţă şi sănătate, 
pe baza revelaţiei Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, când 
un credincios spune: „Refuz să fiu bolnav,” el n-o spune doar 
aşa ca cineva care nu vrea să se îmbolnăvească. Declaraţia 
sa se bazează pe ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Şi dacă 
Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre morţi locuieşte în 
voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos dintre morţi va da viaţă şi 
trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său, care locuieşte 
în voi” (Romani 8:11, versiunea Fidela).

Ieremia 23
1 Tesaloniceni 5:1-11
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Ceea ce îţi trebuie pentru a avea o viaţă de victorie 
zi de zi şi clipă de clipă este credinţa. Ea te pune 

în posesie ACUM! Mulţi oameni funcţionează în domeniul 
speranţei, confundând speranţa cu credinţa. Trebuie să 
treci de la speranţă la credinţă pentru a te bucura de 
binecuvântările şi de moştenirea ta în Cristos. 

Credinţa adevărată dă substanţă lucrurilor sperate; 
ea ţine strâns Cuvântul şi acţionează pe baza Lui. Când apuci 
Cuvântul lui Dumnezeu prin credinţă, eşti asemenea omului 
care are actele de proprietate ale unui teren situat în alt 
oraş, departe de domiciliul său. El nu trebuie să aştepte 
până ajunge la faţa locului ca să ştie că este posesorul acelui 
teren. El are deja actele de proprietate şi aceasta este o 
dovadă suficientă că terenul îi aparţine. 

Credinţa ta este asemenea acelui document! Este 
actul de proprietate al realităţilor nevăzute, este dovada 
lor. Când tu numeşti real ceea ce îţi promite Cuvântul 
Domnului chiar dacă încă nu este vizibil în domeniul fizic, 
tu acţionezi pe baza credinţei. Aşadar, „să aştepţi” întâi 
împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu şi abia apoi să îl accepţi 
ca fiind real nu este credinţă, ci este nădejde sau speranţă. 
Nădejdea întotdeauna se uită spre viitor; nu este pentru 
acum. Dar credinţa este pentru ACUM: „Acum credinţa este 
substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute” 
(Evrei 11:1, versiunea King James).

Ia în stăpânire vindecarea ta, sănătatea ta, bunăstarea 
ta şi biruinţa ta, acţionând pe baza Cuvântului lui Dumnezeu 

Credinţa 
funcţionează 

ACUM!

Acum credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor nevăzute (Evrei 11:1, versiunea King James). 

Joi, 6 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a mă hrăni din Cuvântul Tău şi de a-mi 
consolida credinţa. Sunt întărit şi edificat şi astăzi, iar 
credinţa mea biruieşte orice provocări pe măsură ce pun 
în aplicare Cuvântul Tău şi iau în posesie tot ceea ce îmi 
aparţine în Cristos Isus. Amin. 

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

Marcu 11:23; Romani 4:17-21

acum. Credinţa nu aşteaptă; ea acţionează ACUM! Nu se 
îndoieşte nici nu se poticneşte de Cuvântul lui Dumnezeu 
prin necredinţă (Romani 4:19-20); credinţa ia acum în 
posesie realitatea nevăzută, dar promisă de Cuvântul 
Domnului. 

Ieremia 24
1 Tesaloniceni 5:12-28
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Tot ce ai şi aduci înaintea Domnului va fi folosit cu 
mare putere de El pentru manifestarea puterii Sale 

miraculoase în viaţa ta. El foloseşte acele lucruri aparent 
„mici” pe care le ai pentru a produce o minune pentru 
tine. Să luăm în considerare exemplul lui Moise; Domnul 
i-a încredinţat o sarcină care părea imposibilă din punct de 
vedere fizic. El urma să elibereze în jur de trei milioane de 
israeliţi din aspra robie a lui Faraon. Moise L-a întrebat pe 
Domnul: „Dar dacă ei nu vor crede că Tu m-ai trimis?”

Atunci Domnul l-a întrebat: „Ce ai în mână?” Moise 
avea un toiag de păstor în mână şi i-a răspuns: „Un toiag.” 
El putea răspunde: „Nimic,” deoarece un toiag de păstor nu 
avea neapărat legătură cu subiectul aflat în discuţie. Cu toate 
acestea, el a răspuns cu înţelepciune; iar acel toiag a devenit 
toiagul făuritor de minuni al lui Dumnezeu. 

De asemenea, în 2 Împăraţi 4:1-7 este relatată povestea 
unei văduve care a apelat la profetul Elisei să o ajute să scape 
de datoria lăsată în urmă de soţul ei, în caz contrar urmând 
ca cei doi fii ai ei să fie luaţi ca robi. Elisei a întrebat-o: „Ce ai 
în casă?” Tot ce avea era un ulcior mic de ulei. Ea ar fi putut 
spune: „Nimic,” iar acest răspuns ar fi lipsit-o de minunea 
ei. Dar asemenea lui Moise şi ea a răspuns cu înţelepciune 
spunând: „Un vas cu untdelemn.” Atunci Elisei i-a spus să 
se ducă să împrumute cât de multe vase goale, iar ea şi fiii 
ei să intre în casă, să închidă uşa şi să toarne uleiul în vase, 
punându-le deoparte pe cele care se umpleau. Procedând 
astfel, femeia şi-a achitat datoria şi a dus o viaţă din belşug 
în continuare. 

El va binecuvânta 
ceea ce ai

Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag” 
(Exod 4:2).

Vineri, 7 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai deschis 
ochii să văd că tot ceea ce am reprezintă un mijloc prin care 
Tu mă poţi binecuvânta. Prin urmare, pe măsură ce pun cu 
credinţă pe altarul Tău tot ce am, Îţi mulţumesc pentru că 
îmi oferi un seceriş multiplicat de binecuvântări, în Numele 
lui Isus. Amin.

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

Marcu 6:37-44

Domnul totdeauna va binecuvânta şi va multiplica 
ceea ce Îi dăruieşti. Poate darul tău constă în ultimii bani pe 
care îi ai în cont; poate darul tău constă în abilitatea ta sau 
talentul tău; oricare ar fi darul tău închinat Lui, aminteşte-ţi 
întotdeauna că nu mărimea contează, ci calitatea credinţei 
tale. Tot ceea ce I-ai dăruit constituie punctul de contact cu 
Dumnezeu prin care El te binecuvântează. Învaţă să Îi dăruieşti 
prin credinţă ceea ce ai şi El îţi va întoarce darul multiplicat.

Ieremia 25
2 Tesaloniceni 1:1-12



Conferinţa Internaţională a Pastorilor 
şi Partenerilor (IPPC) 2012

În perioada 12-18 Noiembrie 2012 mii de 
slujitori şi lideri de biserici din toată lumea se vor 
reuni pentru o săptămână întreagă la conferinţa 
Duhului Sfânt împreună cu Pastorul Chris care îi 
va călăuzi pe calea succesului în viaţă şi în slujire. 

Prin învăţătura plină de ungere a Cuvântului 
şi prin lucrarea Duhului Sfânt, în acest an 
participanţii la IPPC vor fi transformaţi şi 
energizaţi pentru a fi mai eficienţi în slujirea lor.
 
Pentru mai multe informaţii despre înscriere 
vizitaţi site-ul 

www.ippconline.org 

Vă rugăm să ţineţi cont că doar delegaţii invitaţi 
vor putea să se înregistreze pe site.
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Lucrarea creştină este într-adevăr spirituală. 
Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie spirituală. 

Domnul Isus a spus: „...Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta” (Ioan 18:36), ceea ce înseamnă că El are o Împărăţie, 
aparţinând însă nu lumii fizice, ci celei spirituale. Prin 
naşterea din nou, noi am devenit cetăţeni ai acestei Împărăţii 
spirituale a lui Dumnezeu. 

Acesta este domeniul din care Se aşteaptă Dumnezeu 
să funcţionezi. Lumea fizică nu reprezintă domiciliul tău 
permanent; tu aici eşti doar un călător. Conform Bibliei, noi 
suntem pe pământ până la vremea hotărâtă de El, pentru că 
acest pământ va pieri şi va fi înlocuit cu altul nou (Apocalipsa 
21:1). 

Prin urmare, trebuie să îţi focalizezi atenţia asupra 
lucrurilor care contează cu adevărat şi nu asupra plăcerilor 
trecătoare ale acestei lumi. 

Coloseni 3:2-4 spune: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, 
nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră 
este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Când Se va arăta 
Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună 
cu El în slavă.” Până când nu ajungi la acel nivel al vieţii tale 
unde priorităţile sunt fixate în ordinea care trebuie, trăieşti 
o viaţă goală. Cristos ar trebui să fie în centrul atenţiei tale şi 
nimic altceva nu ar trebui să intre în competiţie cu dragostea 
ta pentru El. Străduieşte-te să ajungi în acel punct în care 
dragostea ta pentru Isus şi atenţia acordată lărgirii Împărăţiei 
Sale să reprezinte tot ceea ce contează pentru tine. 

Tu reprezinţi 
o Împărăţie 
spirituală

Orientaţi-vă gândurile şi menţineţi-le focalizate asupra 
a ce este sus (asupra lucrurilor de sus), nu asupra 

lucrurilor care sunt pe pământ 
(Coloseni 3:2, Versiunea amplificată).

Sâmbătă, 8 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi onoarea 
de a fi un membru vital al Împărăţiei Tale spirituale. Tot 
ceea ce contează pentru mine este să Te iubesc şi să trăiesc 
pentru Tine, de aceea sunt dedicat vestirii Evangheliei, în 
Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 22-23
2 Corinteni 7:2-16

Galateni 2:20

Ieremia 26
2 Tesaloniceni 2:1-10
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Biblia spune: „Dragostea este bună şi răbdătoare, 
nu este niciodată geloasă sau lăudăroasă, 

mândră sau nepoliticoasă. Dragostea nu este egoistă, 
nici iute la mânie. Nu ţine minte greşelile comise de alţii. 
Dragostea se bucură de adevăr, nu de rău. Dragostea este 
întotdeauna încurajatoare, loială, plină de nădejde şi de 
încredere. Dragostea nu dă greş niciodată...” (1 Corinteni 
13;4-8, Traducerea în Limba Engleză Contemporană). Aceasta 
este descrierea dragostei lui Dumnezeu, numită agape. 
Este jertfitoare şi niciodată nu este egoistă. Ea totdeauna le 
acordă prioritate altora. Nu ţine minte greşelile. Aceasta este 
dragostea care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt (Romani 5:5).

„Agape” l-a motivat pe Tatăl să Îl trimită pe Fiul Său, 
Isus, să moară pentru păcatele întregii lumi (Ioan 3:16). 
Este diferită de dragostea omenească, care este posesivă, 
fluctuantă şi egoistă. Dragostea firească durează doar atâta 
vreme cât obiectul acelei iubiri se conformează aşteptărilor 
ei şi aceasta pentru că este bazată pe emoţii şi dorinţe fireşti. 
Dragostea lui Dumnezeu este necondiţionată, nu dă greş şi 
nu abandonează niciodată. Acesta este motivul pentru care 
Dumnezeu iubeşte o lume de păcătoşi răi, deoarece El a privit 
dincolo de păcatele lor, văzând ce pot deveni dacă se încred 
în El. 

Dacă eşti născut din nou, poţi iubi asemenea lui 
Dumnezeu, necondiţionat, deoarece dragostea dumnezeiască 
este un produs al duhului tău uman recreat. Deci, asigură-te 

Agape – 
dragostea care 
dăruieşte totul

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 viaţă veşnică (Ioan 3:16).

Duminică, 9 Septembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Dragostea lui Dumnezeu necondiţionată şi jertfitoare 
a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt şi eu exprim cu 
naturaleţe această iubire faţă de toţi cei din mediul meu de 
influenţă şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 24-26
2 Corinteni 8-9

1 Corinteni 13:1-13

că umbli în „agape” şi nu în dragostea omenească obişnuită. 
Calităţile iubirii „agape” sunt enumerate în 1 Corinteni 13; 
ele să fie standardul conform căruia te relaţionezi la ceilalţi 
oameni şi întotdeauna te vei afla pe pista corectă a umblării 
în neprihănire.

Ieremia 27
2 Tesaloniceni 2:11-17
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Când Dumnezeu îţi vorbeşte şi îţi oferă o revelaţie, 
El are întotdeauna un scop bine definit. El 

conectează întotdeauna tot ceea ce face cu veşnicia, deoarece 
El gândeşte în perspectiva eternităţii. Pe lângă faptul că 
El este un Dumnezeu veşnic, El întotdeauna Se ocupă de 
lucruri care durează etern. În Eclesiastul 3:11 (Versiunea 
New International), Biblia spune: „El a făcut totul frumos 
la vremea lui; a aşezat, de asemenea, veşnicia în inima 
omului...” El a făcut veşnicia accesibilă inimii oamenilor, 
pentru ca ei să poată vedea dincolo de această lume. 

Este trist faptul că mulţi creştini nu realizează acest 
lucru; prin urmare, afacerile lor, planurile lor familiale, 
interesele lor şi relaţiile lor nu sunt conectate cu veşnicia. 
Asemenea oameni duc o viaţă goală fără să-şi dea seama. 
Toate lucrurile de care este interesat Dumnezeu şi tot ceea 
ce face se leagă de veşnicie. Aşadar concentrează-te asupra 
veşniciei, asupra scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Aceasta contează cu adevărat! Trebuie să fie o revelaţie pe 
care să o accepţi, să o susţii şi pe care să o absorbi în duhul 
tău; această convingere trebuie să fie principiul pivot al 
vieţii tale. Aceasta înseamnă că orice decizie şi tot ce faci 
se bazează numai pe planul veşnic al lui Dumnezeu şi pe 
voia Sa desăvârşită pentru viaţa ta. Acest aspect este foarte 
important, deoarece Dumnezeu Se conectează doar cu lucruri 
legate de veşnicie. 

Domnul te învaţă, te inspiră şi te întăreşte prin Cuvântul 
Său astăzi, deoarece El priveşte dincolo de momentele 
prezente, dincolo de luna aceasta sau de anul curent. El 

Viaţa de dincolo 
de această lume!

Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea 
în Cristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi 

oamenii (1 Corinteni 15:19).

Luni, 10 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi esenţa 
de a privi dincolo de momentele prezente şi de a conecta tot 
ce fac aici pe pământ cu veşnicia. Prin urmare, deciziile pe 
care le iau cu privire la viaţa mea, familia mea, slujba mea 
şi orice altceva sunt fundamentate pe Cuvântul veşnic al lui 
Dumnezeu. Aleluia!

Proverbe 27-28
2 Corinteni 10:1-18

Eclesiastul 3:11; Ioan 3:16

priveşte dincolo de anii pe care îi vei petrece pe pământ. El 
priveşte la ceea ce vei face cu viaţa ta în această lume pentru 
a determina cum va fi veşnicia pentru tine. Drept urmare, 
priveşte dincolo de această lume.

Ieremia 28
2 Tesaloniceni 3:1-10
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Pentru a experimenta creşterea spirituală, trebuie 
să vorbeşti în alte limbi în mod consecvent. 

Rugăciunea în alte limbi este un mijloc eficient de comunicare 
cu Domnul, care depăşeşte mintea omenească (1 Corinteni 
14:4). Duhul tău este încărcat ca un acumulator atunci când 
vorbeşti în alte limbi, iar ungerea se revarsă din inima ta ca 
nişte râuri de apă vie (Ioan 7:38). Ungerea lucrează asupra 
minţii tale, astfel încât eşti transportat către tărâmurile 
supranaturalului.

Verbul „se zideşte” din versetul tematic provine din 
traducerea termenului grecesc „oikodomeo,” care înseamnă 
a construi sau a ridica (un edificiu). Ideea care ne este dată de 
Duhul Sfânt prin apostolul Pavel este că, atunci când vorbim 
în alte limbi, ne zidim pe noi înşine progresiv, asemenea unui 
edificiu, cărămidă cu cărămidă.

În Faptele Apostolilor 20:32, Pavel le-a zis fraţilor din 
Efes: „Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte…” 
Adăugând aceasta la textul nostru, aflăm că vorbirea în 
limbi lucrează împreună cu Cuvântul pentru a-ţi zidi duhul şi 
sufletul. Dacă vrei să devii mai puternic din punct de vedere 
spiritual, nu ar trebui doar să studiezi şi să asculţi Cuvântul 
Domnului, ci şi să vorbeşti în limbi în mod frecvent.

În plus, atunci când te rogi în alte limbi, îţi edifici 
credinţa: „Dar voi, preaiubiţilor, edificându-vă pe cea mai 
sfântă credinţă a voastră, rugându-vă în Duhul Sfânt…” (Iuda 
1:20, versiunea Fidela). Vorbirea în alte limbi este aşadar o 
condiţie necesară pentru creşterea şi împlinirea ta spirituală. 
Dacă eşti născut din nou şi ai primit Duhul Sfânt, ar trebui să 

Vorbeşte des în 
alte limbi

Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi… 
(1 Corinteni 14:4).

Marți, 11 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înviorarea Duhului 
şi pentru binecuvântările minunate pe care le experimentez 
astăzi, în timp ce vorbesc în alte limbi; viaţa mea este 
transformată şi duhul meu este pregătit pentru domnie şi 
victorie, în Numele lui Isus. Amin.

Proverbe 29-31
2 Corinteni 11:1-15

1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 14:14, 39

vorbeşti în limbi cu consecvenţă. Nu trebuie să aştepţi timpul 
special de rugăciune; oriunde te-ai afla, vorbeşte în alte limbi. 
Astfel îţi vei programa duhul pentru biruinţă şi domnie în 
viaţă (Romani 5:17). 

Ieremia 29
2 Tesaloniceni 3:11-18
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În Luca 24:49, Isus i-a instruit pe apostoli să aştepte în 
Ierusalim umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că ştia că 

aveau nevoie de abilitare divină pentru a duce la bun sfârşit 
Marea Însărcinare. El voia ca ei să aibă un impact durabil în 
urma vestirii Evangheliei, sau altfel spus, voia ca roadele lor 
să rămână (Ioan 15:16). De fapt, pe parcursul lucrării Sale 
pământeşti, El n-a făcut nimic decât în Duhul şi prin Duhul. 
În Ioan 5:19 El a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul 
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce Îl vede pe 
Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.” În Ioan 
14:10 El a spus: „Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste 
lucrări ale Lui.” Cum lucra Tatăl prin Fiul? Prin Duhul Sfânt.

Nimic din ceea ce faci nu va fi acceptabil pentru 
Dumnezeu şi nu va avea valoare eternă, dacă nu este făcut 
prin Duhul. Indiferent ce scop ţi-a fost menit să îndeplineşti în 
viaţă, fără Duhul Sfânt nu vei reuşi prea multe. În Evrei 9:14, 
Biblia arată că şi atunci când Domnul Isus S-a jertfit pentru 
noi, a trebuit să facă acest lucru tot prin Duhul Sfânt: „cu cât 
mai mult sângele lui Cristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a 
adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu…” 

Învaţă să funcţionezi în Duhul şi prin Duhul. Fii tot 
timpul plin de Duhul Sfânt, pentru a fi consecvent în umblarea 
ta de credinţă şi pentru a trăi viaţa supranaturală la care El 
ne-a chemat în Cristos. Apostolul Pavel le-a scris sfinţilor din 
Roma: „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului” (Romani 12:11). De asemenea, le-a 

Impact durabil 
prin vestirea 
Evangheliei

 Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta 
este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: 
«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin 

tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor»” 
(Zaharia 4:6).

Miercuri, 12 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Sunt energizat şi sunt plin de ungere astăzi, iar harul 
şi pacea Domnului sunt înmulţite în mine prin cunoaşterea 
Lui, în timp ce păşesc împreună cu Duhul pentru a avea 
impact în viaţa celor din jur prin Evanghelie, în Numele lui 
Isus, Amin.

Eclesiastul 1-2
2 Corinteni 11:16-33

Romani 8:26-27; Efeseni 5:18-19

spus membrilor Bisericii din Efes să fie plini de Duhul Sfânt şi 
le-a arătat cum să fie umpluţi de Duhul Sfânt în mod continuu 
(citeşte Efeseni 5:18-21).

Hotărăşte-te să activezi puterea Duhului Sfânt în tot 
ce faci şi nu te mai baza doar pe înţelepciunea umană sau 
pe abilitatea fizică. Prin Duhul, lucrarea ta nu numai că va 
fi acceptată şi sfinţită de Domnul, dar vei avea un impact 
durabil asupra celor din jur atunci când le vesteşti Evanghelia.

Ieremia 30
1 Timotei 1:1-7
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Domnul Isus a accentuat importanţa cuvintelor. El 
a folosit cuvintele într-un mod unic. Când vorbea, 

ochii orbilor se deschideau, urechile surzilor erau vindecate, 
şchiopii umblau şi chiar cei infirmi erau reîntregiţi. Cuvintele 
Lui erau diferite, pline de putere. Declaraţiile Sale i-au deranjat 
pe evrei, însă într-adevăr, El vorbea ca nimeni altul. În Ioan 
16:33, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea.”

Cum a biruit lumea? Rostind cuvinte pline de credinţă. 
A cucerit lumea prin cuvinte. Isus a învins sistemul lumii 
acesteia prin declaraţiile Sale pline de credinţă. În Ioan 6:63 El 
a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” 
Cuvintele Sale pline de credinţă i-au surprins pe cei din jur 
şi aceştia se mirau de El, întrebându-se „Ce fel de om este 
acesta?” El nu Se temea. Când întâlnea leproşi, le zicea: „Da, 
voiesc, fii curăţat!” (Luca 5:13), iar lepra era vindecată.

Fiind născut din nou prin Cuvânt (Iacov 1:18), Biblia 
spune că ceea ce câştiga biruinţa asupra lumii este credinţa 
ta. Tu poţi învinge lumea aşa cum a făcut Isus, rostind cuvinte 
pline de credinţă. Cuvântul credinţei din gura ta va schimba 
circumstanţele. Refuză să fii bolnav. Rosteşte cuvinte pline 
de credinţă despre sănătatea ta, despre biruinţa ta şi despre 
viaţa ta din belşug pe care le ai în El.

Cuvinte pline 
de credinţă

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Joi, 13 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Ştiu cine sunt. Mai mare este Cel ce este în mine 
decât cel ce este în lume. Eu păşesc în victorie, în stăpânire 
şi în neprihănire. Nici o armă făurită împotriva mea nu are 
putere, deoarece sunt născut din Dumnezeu, iar viaţa mea 
este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.

Eclesiastul 3-5
2 Corinteni 12:1-21

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4-5

Ieremia 31
1 Timotei 1:8-14
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Biblia îi descrie pe cei născuţi din nou ca fiind 
seminţia aleasă a lui Dumnezeu (1 Petru 2:9), 

comoara Sa deosebită (Maleahi 3:17). Aceasta a vrut Domnul 
pentru copiii lui Israel, dar ei nu au putut atinge acest ideal, 
fiind oameni ai simţurilor, fireşti. El le-a spus: „Acum, dacă 
veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, 
veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este 
al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt” 
(Exodul 19:5-6). În Noul Legământ noi suntem visul împlinit 
al lui Dumnezeu. Nu am făcut nimic prin noi înşine pentru a 
câştiga acest drept; harul Domnului Isus ni l-a dăruit.

Din versetul tematic este important să observăm 
cuvântul „seminţie” sau generaţie, care derivă din cuvântul 
„genă.” O genă este unitatea ereditară de bază dintr-un 
organism viu. Toate lucrurile vii depind de gene. Genele 
conţin informaţia pentru formarea şi menţinerea celulelor 
unui organism şi determină trăsăturile fizice, mentale şi de 
caracter pe care un individ le moşteneşte de la părinţii săi.

Astfel, când Domnul te descrie ca fiind „o seminţie 
aleasă,” înseamnă că tu aparţii noii generaţii de super-oameni 
care au material genetic divin! Tu ai ADN-ul lui Dumnezeu în 
tine. Nu este de mirare că Biblia spune că suntem mai mult decât 
biruitori (Romani 8:37). Genealogia ta este una a campionilor şi 
a învingătorilor. Nu poţi fi distrus de nici un blestem generaţional 
şi de nici o boală ereditară, pentru că tu eşti o făptură (creaţie) 
nouă. Ai gene noi care provin de la Tatăl tău ceresc.

Seminţia Sa 
aleasă

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

Vineri, 14 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Sunt o comoară deosebită a Domnului, născut din 
nou cu viaţa supranaturală de glorie, excelenţă şi putere 
în duhul meu! În cuvintele şi în acţiunile mele, voi vesti şi 
astăzi puterile minunate, excelenţa şi perfecţiunea Tatălui 
meu ceresc, care m-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată. Aleluia.

Eclesiastul 6-8
2 Corinteni 13:1-14

1 Petru 2:9

Domnul nu a creat niciodată un eşec; dacă ţi-a dat 
viaţă, înseamnă că eşti un succes. Boala, sărăcia, moartea şi 
înfrângerea nu sunt parte din ADN-ul tău divin. Acesta este 
motivul pentru care Isus a murit; pentru a produce o seminţie 
aleasă, o împărăţie de preoţi, un popor privilegiat, un neam 
sfânt – o nouă rasă. Tu aparţii acestei clase a făpturilor noi 
(Iacov 1:18) în Cristos.

Ieremia 32
1 Timotei 1:15-20



Acţiunea „Atinge Orientul Mijlociu” şi Mega 
Campaniile din Octombrie 2012

 
Lumina Evangheliei va străluci mai mult în Orientul 

Mijlociu în Septembrie, pe măsură ce partenerii pregătesc 
prima campanie de evanghelizare online „Atinge Orientul 
Mijlociu 2012.” 

100 000 de exemplare electronice ale Rapsodiei 
Realităţilor sunt disponibile pentru Orientul Mijlociu 
pentru a fi descărcate gratis de către populaţia din 
această regiune! Pentru a descărca gratis o copie online 
a ediţiei din luna septembrie a Rapsodiei Realităţilor 
vizitaţi: www.rhapsodyofrealities.org/middleeast

Conectează-ţi prietenii şi pe cei apropiaţi din 
Orientul Mijlociu pentru a descărca propria lor copie a 
îngerului mesager!

Campanii de Evanghelizare în 
Octombrie 2012 

De asemenea, în luna octombrie, partenerii 
Rapsodiei Realităţilor vor organiza o extraordinară 
campanie de evanghelizare în Nigeria, Africa de Sud şi în 
întreaga Africă de Est! Milioane de oameni vor fi atinşi 
în aceste campanii prin milioane de exemplare gratuite 
ale Rapsodiei Realităţilor şi printr-o mare diversitate de 
proiecte de caritate care vor îmbunătăţi condiţiile de 
viaţă ale multor oameni. 

Pentru a sponsoriza sau pentru a organiza o 
campanie de transformare istorică în oraşul, regiunea 
sau ţara dvs, vă rugăm să sunaţi la următoarele numere 
de telefon: + 0234 7086459246, + 0234 7064562233, + 
0234 1-4488444, + 0234 8054640796 
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În Luca 19:10, Isus a zis: „Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască ce era pierdut”; acesta era 

sumarul misiunii Sale pe pământ. Cu puţin timp înainte de 
a Se înălţa, El a însărcinat Biserica să le predice Evanghelia 
tuturor oamenilor pentru ca ei să poată primi viaţa veşnică. 
Aceasta este slujba împăcării care ţi-a fost încredinţată şi ţie; 
eşti chemat să salvezi sufletele oamenilor, aşa că ocupă-te de 
aceasta pentru Domnul. Îndeplineşte cu pasiune misiunea 
Lui. Fă din câştigarea de suflete stilul tău de viaţă. 

Tu eşti un misionar, o epistolă pentru oameni (2 
Corinteni 3:2, 3), un împuternicit al Domnului (2 Corinteni 
5:20), special delegat pentru a le duce mesajul mântuirii 
tuturor celor ce fac parte din sfera ta de influenţă. De aceea, 
nu fi niciodată mulţumit de numărul celor pe care i-ai salvat 
sau evanghelizat. Ajută-i şi pe alţii să primească mântuirea, 
ajută-i pe cei din jurul tău să înveţe Cuvântul, arată-le calea 
vieţii! Învaţă-i cum să trăiască. Aceasta este chemarea ta de 
creştin. Textul nostru spune că Domnul ne-a încredinţat nouă 
slujbă împăcării.

Nu există nici un alt mod mai bun de a-I fi plăcut 
lui Dumnezeu şi de a primi binecuvântări cereşti decât 
acela de a-i conduce pe păcătoşi la pocăinţă. Pe măsură ce 
câştigi suflete pentru Cristos, Îi atragi atenţia Tatălui care te 
curăţeşte să aduci şi mai multe roade (Ioan 15:2) şi face ca 
gloria şi puterea Lui să fie descoperite prin tine (Ioan 15:8). 
Daniel 12:3 spune că: „Cei înţelepţi vor străluci că strălucirea 
cerului şi cei ce îi vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire 
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.”

Slujba împăcării

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a 
împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a încredinţat slujba 

împăcării (2 Corinteni 5:18).

Sâmbătă, 15 Septembrie

PASTOR ANITA
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Proclamaţie

Îmi ocup poziţia de mesager al Evangheliei în sfera 
mea de contact. Prin mine, mulţi vor fi întorşi din întuneric la 
lumină şi vor fi aduşi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.

Eclesiastul 9-12
Galateni 1:1-24

Marcu 16:15-16; 1 Corinteni 9:16

Dacă vrei ca viaţa ta să meargă din slavă în slavă, adoptă 
evanghelizarea în stilul tău de viaţă. Nimeni şi nimic să nu 
îţi poată stinge vreodată pasiunea pentru Domnul şi pentru 
lucrarea Sa. Tu ai o responsabilitate, aceea de a-i câştiga pe 
alţii pentru Cristos; este chemarea ta. Misiunea ta pe pământ 
este de a-i căuta şi a-i salva pe cei pierduţi, de a-i întoarce 
de la întuneric la lumină (Faptele Apostolilor 26:18) şi de a-i 
aduce în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21).

Ieremia 33
1 Timotei 2:1-15
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Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne 
manifestăm dragostea faţă de toţi oamenii, în 

special faţă de fraţii şi de surorile noastre în credinţă şi chiar şi 
faţă de cei pe care nu îi cunoaştem. Unii oameni nu îi tratează 
pe străini cum se cuvine. Din moment ce nu te cunosc, nu 
le pasă de tine şi nu vor să te ajute. Însă Scriptura spune că 
noi ar trebui să nu neglijăm primirea de oaspeţi, căci unii au 
găzduit, fără să ştie, îngeri.

De câteva ori în Scriptură, îngerii apar ca oameni 
normali, îmbrăcaţi în hainele noastre obişnuite. De exemplu, 
Biblia spune în Geneza 18:2 că trei oameni i-au apărut lui 
Avraam. Unul dintre ei era Domnul, iar ceilalţi doi erau îngeri. 
Când cei doi îngeri au mers în Sodoma şi Gomora, locuitorii 
de acolo i-au văzut ca pe nişte oameni obişnuiţi, pentru 
că arătau ca toţi ceilalţi. De asemenea, în Noul Testament, 
găsim apariţii ale îngerilor în formă umană şi chiar şi în zilele 
noastre mai auzim de astfel de apariţii. Îngerii au autoritatea 
de a apărea în formă glorificată sau sub acoperire, arătând ca 
oamenii obişnuiţi. De aceea trebuie să fii amabil cu străinii. 
Nu ezita să îi ajuţi pe străini şi să îi tratezi la fel de bine ca şi 
când i-ai fi cunoscut. Aceasta îţi va creşte vegherea spirituală 
pentru a recunoaşte vremea cercetării tale (Luca 19:44).

Cei trei oameni care i-au apărut lui Avraam în Geneza 
18:2 veneau de fapt să îl vadă pe el, dar au avut nevoie de 
invitaţie pentru a intra în casa lui. Nu rata vremea cercetării 
tale, fiind neglijent şi neprimitor faţă de străini. S-ar putea ca 
Domnul să fi venit la tine prin ei. Acel om pe care l-ai lăsat 

Fii amabil cu 
străinii!

Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării 
primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să 

ştie îngeri (Evrei 13:1-2).

Duminică, 16 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru adevărul 
important pe care mi l-ai descoperit în duhul meu astăzi, 
prin Cuvântul Tău! Dragostea Ta în inima mea îmi lărgeşte 
ospitalitatea cordială faţă de fraţii de credinţă şi faţă de 
străini, în Numele lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 1-2
Galateni 2:1-21

Matei 25:34-35

afară în frig ar putea fi mesagerul lui Dumnezeu pentru tine, 
purtând mesajul mult dorit de la Domnul. Ajută străinii, însă 
cu discernământ, fără să fii naiv.

Ieremia 34
1 Timotei 3:1-7
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Orice om se naşte în lume având viaţa naturală, 
umană în el. Naşterea lui Cristos a fost însă 

diferită. Isus a venit în această lume fiind Cuvântul întrupat al 
lui Dumnezeu (Ioan 1:14); El era Dumnezeu în trup omenesc. 
Când mergea pe străzile din Galileea şi Ierusalim, El era 
viaţa lui Dumnezeu în trup uman, şi acea viaţă era lumina 
oamenilor (Ioan 1:4). De fiecare dată când Isus vorbea, lumina 
venea, călăuzirea era clară, înţelepciunea era descoperită şi 
realitatea divină era manifestată. Când El vorbea din Cuvânt 
problemele erau rezolvate, poverile erau ridicate, iar bolile 
şi infirmităţile erau vindecate. Când omul care se născuse 
orb L-a întâlnit pe Isus, Lumina lumii, ochii lui s-au deschis. 
Întunericul nu putea rămâne în prezenţa Sa.

Conştientizând viaţa lui Dumnezeu din El, Isus a spus 
în Ioan 5:26: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Apoi, în Ioan 10:10, El 
a declarat: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din 
belşug.” Viaţa din belşug este viaţa din Isus pe care a adus-o 
El în lume; în greceşte este numită „Zoe.” Este alt tip de viaţă, 
de adevărată biruinţă! Aceasta este viaţa pe care tu o ai în 
Cristos, despre care Duhul Domnului, prin apostolul Ioan, ne 
îndeamnă să fim conştienţi: „V-am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică…” (1 Ioan 5:13).

Observă importanţa pe care Domnul ţi-o dă, ştiind că 
tu ai această viaţă în tine! El vrea ca tu să „ştii” (în greacă: 
„eido”), să înţelegi, să conştientizezi că viaţa victorioasă este 
în tine. El vrea ca tu să ştii că eşti cu adevărat un supraom. 

Viaţa victorioasă 
este în tine!

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe 

Fiul are viaţa… (1 Ioan 5:11-12).

Luni, 17 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa victorioasă pe 
care mi-ai dat-o în Cristos. Trăiesc şi umblu în conştientizarea 
acestei vieţi şi astăzi, având victorie deplină asupra 
Diavolului şi a oricăror lucruri negative din această lume, în 
Numele lui Isus. Amin.

Cântarea Cântărilor 3-5
Galateni 3:1-14

1 Ioan 4:4; I Ioan 5:11-12

Un om care este superior Diavolului, bolii şi infirmităţii, şi 
care are autoritate peste puterile întunericului (Luca 10:19). 
Trăieşte şi păşeşte în conştientizarea acestei realităţi a vieţii 
lui Dumnezeu din tine, ştiind că tu nu poţi fi învins. Viaţa 
triumfătoare a lui Cristos din tine te face mai mult decât 
biruitor (Romani 8:37) şi într-adevăr, o supra-fiinţă.

Ieremia 35
1 Timotei 3:8-16
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Există un anumit mod în care Domnul Se aşteaptă 
ca noi să ne rugăm, în calitate de creştini. Unii 

oameni nu sunt conştienţi de acest lucru, aşa că fac tot felul 
de rugăciuni complicate şi speră că Domnul îi va auzi cumva. 
Se roagă lui Isus în Numele lui Isus, şi uneori se roagă şi 
îngerilor. Dacă vrei să te rogi şi să obţii rezultate, trebuie să 
înţelegi poziţia Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt şi a îngerilor 
în rugăciunea ta, ca să nu încurci lucrurile. 

Domnul Isus a zis în Ioan 16:23: „În ziua aceea, nu Mă 
veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că 
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.” Deci 
Tatăl este Cel care răspunde la rugăciunile noastre. Nouă 
ne-a fost dată împuternicirea de a folosi Numele lui Isus. 
Când ne rugăm sau Îi cerem ceva Tatălui în Numele lui Isus, 
este ca şi când Isus însuşi S-ar ruga. Duhul Sfânt este puterea 
lui Dumnezeu, este Cel care împlineşte Cuvântul, Cel care 
realizează lucrările Domnului. Când Isus a spus în Ioan 14:10 
„…Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale 
Lui.” Aici Se referea la faptul că Tatăl înfăptuieşte acele lucrări 
prin Duhul Sfânt.

Cum rămâne cu îngerii? Îngerii sunt lucrătorii lui 
Dumnezeu care se îngrijesc de lucrurile pe care Duhul Sfânt 
vrea ca ei să le împlinească. În plus, ei sunt duhuri slujitoare 
trimise să ne ajute pe noi, moştenitorii mântuirii (Evrei 1:14). 
Cât de minunat este să realizezi că noi putem să ne bucurăm 
de slujirea minunată a Duhului Sfânt şi să participăm la 
activităţi angelice, deoarece acţionăm în Numele lui Isus.

Înţelege 
rugăciunea

Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru că 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 

Numele Meu, voi face (Ioan 14:13-14).

Marți, 18 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Binecuvântat să fie Domnul, care m-a chemat la 
părtăşie cu Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Eu trăiesc o viaţă 
înălţătoare şi plină de biruinţă, pentru că acţionez în Numele 
lui Isus! Îţi mulţumesc, Tată, pentru lucrarea glorioasă a 
Duhului pe care o experimentez astăzi, în Numele lui Isus. 
Amin.

Cântarea Cântărilor 6-8
Galateni 3:15-25

Psalmul 91:11-12; Ioan 14:16

Ieremia 36
1 Timotei 4:1-8
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Observă că textul nu spune că Domnul te va face 
părtaş la moştenirea sfinţilor în lumină. Ci spune 

că El „v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină.” „V-a învrednicit” aici se referă la cei născuţi din nou. 
Dumnezeu Tatăl ne-a calificat să fim părtaşi, coacţionari sau 
coproprietari ai unei moşteniri nepieritoare (1 Petru 1:4). Nu 
te puteai califica prin merite personale pentru aceasta; ţi-a 
fost lăsată moştenirea ca un act al harului lui Dumnezeu.

Lucrările sau faptele tale bune nu sunt suficiente 
pentru a obţine această binecuvântare. Dar Domnul, care 
este bogat în îndurare, dovedindu-Şi iubirea nemărginită faţă 
de tine, te-a învrednicit pentru această viaţă bună şi glorioasă. 
Aceasta înseamnă că tu nu trebuie să încerci să fii suficient 
de bun sau să te lupţi pentru a merita harul şi îndurarea Lui. 
Tot ceea ce trebuie să faci este să te supui neprihănirii Sale, 
s-o accepţi prin credinţă. Aceasta este calificarea ta (Romani 
10:3).

Acum că eşti născut din nou, ai moştenit toate 
binecuvântările lui Avraam şi toate promisiunile nespus de 
mari şi scumpe din Cuvânt sunt pentru tine, prin Cristos (2 
Petru 1:4). Neprihănirea, belşugul, vindecarea şi sănătatea, 
progresul spiritual, toate sunt ale tale acum.

Vei ajunge să cunoşti mai multe despre moştenirea 
ta în Cristos pe măsură ce studiezi Cuvântul şi ai părtăşie cu 
Duhul. 1 Corinteni 2:12 spune: „Şi noi n-am primit duhul 
lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul 
Său.” Ai nevoie de Duhul Sfânt pentru a cunoaşte moştenirea 

Moştenirea 
sfinţilor în lumină

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte 
de moştenirea sfinţilor în lumină (Coloseni 1:12).

Miercuri, 19 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că m-ai 
învrednicit să fiu părtaş la moştenirea sfinţilor în lumină. 
Ochii inimii mele sunt luminaţi să înţeleagă tot ceea ce mi-
ai pus la dispoziţie, în Numele lui Isus. Amin.

Obadia 1:1-21
Galateni 3:26-4:20

1 Petru 1:3-4; Evrei 9:15

şi identitatea ta în Cristos Isus; El îţi descoperă toate acestea 
prin Cuvânt. Fă din Cuvântul Domnului prioritatea ta în viaţă 
şi vei descoperi şi mai multe binecuvântări minunate care ţi-
au fost rezervate ca cetăţean al cerului şi ca sfânt în lumină.

Ieremia 37
1 Timotei 4:9-16
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Viaţa făpturii noi în Isus Cristos este extraordinară. 
Biblia ne relatează cum, după înviere, Domnul Isus 

a apărut dintr-odată în mijlocul apostolilor care se aflau într-o 
încăpere cu uşile încuiate.

Pasajul din Evrei 11:1 (Versiunea Fidela) descrie 
credinţa ca fiind substanţa lucrurilor nădăjduite şi dovada 
lucrurilor care nu se văd. Este evidenţa, sau actul de 
proprietate al realităţilor invizibile. De exemplu, urma unui 
pantof pe pământ reprezintă dovada că cineva a trecut 
recent pe acolo. Urma respectivă nu este persoana, ci doar 
o evidenţă, o dovadă. Când vei întâlni persoana, nu vei mai 
avea de-a face cu dovada, ci cu realitatea vizibilă.

Când te-ai rugat să fii născut din nou şi să primeşti 
viaţa lui Dumnezeu în duhul tău, a fost un pas al credinţei. 
Acum fiind născut din nou, lucrul real a venit; viaţa eternă a 
fost transmisă în duhul tău. Viaţa din tine de acum nu este 
ceva ce încerci să obţii prin credinţă, ci este o realitate vitală, 
cu schimbări vizibile.

Te-ai putea acum întreba: „Care este locul credinţei 
în viaţa făpturii noi?” Aminteşte-ţi ceea ce spune Biblia în 
2 Corinteni 5:7: „pentru că umblăm prin credinţă, nu prin 
vedere.” Pentru noi, umblarea în realitatea lumii nevăzute, 
dincolo de domeniul obişnuit, trebuie să se facă prin credinţă. 
Însă viaţa lui Dumnezeu din noi este o realitate chiar acum. 
Conştientizează această viaţă divină şi ea va deveni nu doar 
din ce în ce mai reală pentru tine, ci în ea vei depăşi zilnic 
orice limite.

Viaţa eternă – 
acum!

 Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul 
lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (Luca 24:36).

Joi, 20 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Am viaţa lui Dumnezeu în mine. Trăiesc dincolo de 
limite! Viaţa eternă funcţionează în fiecare fibră a fiinţei 
mele şi sunt plin de Duhul Sfânt! Sunt inundat de puterea 
Duhului pentru a trăi dincolo de obstacolele şi barierele de 
astăzi!

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

Romani 8:11; 1 Ioan 5:11-12

Ieremia 38
1 Timotei 5:1-10
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Termenul grecesc tradus în versetul de mai sus prin 
verbul „îmbătaţi” înseamnă „a te umple de ceva 

până în punctul în care te controlează.” Unii oameni se vor 
opri aici şi vor spune: „Da, Biblia spune să nu bei atât de mult 
încât băutura să preia controlul asupra ta. Aceasta înseamnă 
că pot să beau atâta timp cât nu mă îmbăt şi nu-mi pierd 
controlul.” 

Nu aceasta vrea să spună acest verset. Accentul nu 
cade pe băutură, ci pe ceea ce trebuie să o înlocuiască (este 
vorba de o plinătate mutual exclusivă). Dumnezeu spune: „Nu 
fi stăpânit de vin, ci dimpotrivă, fii condus de Duhul. Supune-
te călăuzirii Sale.” Domnul vrea ca tu să fii mereu plin de Duh. 

Mulţi creştini trăiesc o viaţă obişnuită pentru că nu 
sunt mereu plini de Duhul Sfânt. Îndemnul Domnului este ca 
tu să fii permanent umplut şi încărcat de Duhul Sfânt (Citeşte 
Efeseni 5:19-21 pentru a afla cum). În acest fel, viaţa ta va fi 
un şuvoi neîntrerupt al supranaturalului. Atunci când vorbim 
despre o viaţă de biruinţă permanentă, ne referim la o viaţă 
plină de Duhul Sfânt, condusă de El. Când eşti în permanenţă 
umplut cu Duhul Sfânt, vezi lucrurile din perspectiva lui 
Dumnezeu. Atunci nu mai operezi la nivelul firesc al omului 
obişnuit. La nivelul firesc, de cele mai multe ori se gândeşte 
greşit, se vorbeşte greşit şi se acţionează greşit. Dar pe 
măsură ce eşti condus de Duhul, vei umbla în voia Tatălui. Vei 
opera de la un nivel mult mai înalt. Învaţă să urmezi mişcările 
Duhului Sfânt. Lasă-te călăuzit de El. Acesta este secretul unei 
vieţi de biruinţă nesfârşită şi de slavă tot mai mare.

Fii condus de 
Duhul! 

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh (Efeseni 5:18). 

Vineri, 21 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria de a fi 
umplut cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Înalţ maiestatea Ta şi mă 
închin înaintea Ta, pentru splendoarea Ta, pentru puterea şi 
gloria Ta din viaţa mea. Sunt întărit prin puterea Ta în omul 
dinăuntru, pe măsură ce umblu şi astăzi sub conducerea 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Iona 1-4
Galateni 5:16-26

Faptele Apostolilor 4:31; Efeseni 5:18-20

Ieremia 39
1 Timotei 5:11-18
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Atunci când Dumnezeu vrea să facă un lucru pentru 
o naţiune, El trimite un om şi îl împuterniceşte 

pentru a îndeplini lucrarea Sa. Atunci când a vrut să 
binecuvânteze întreaga lume, Domnul l-a trimis pe Avraam. 
Domnul ar fi putut zice: „Vreau să binecuvântez toată lumea 
şi pentru aceasta o să cobor personal din cer,” dar nu a făcut 
aşa. În Geneza 22:18, Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta...” 

Ca să-i elibereze pe copiii lui Israel din robie, Domnul 
l-a trimis pe Moise şi i-a dat acreditările necesare îndeplinirii 
acestei misiuni. Pentru a-i duce în Canaan, El l-a trimis pe 
Iosua, împuternicindu-l corespunzător. Pentru a mântui 
lumea, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, care S-a întrupat. 
Dumnezeu mereu trimite oameni la alţi oameni. Poţi întreba: 
„Poate şti cineva dacă Dumnezeu l-a trimis?” Sigur că da!

Când Ioan Botezătorul a vrut să ştie dacă Isus era 
Cristosul, şi-a trimis doi dintre ucenici să meargă şi să 
afle. Răspunsul Domnului a fost uimitor. El Şi-a enumerat 
acreditările: „Drept răspuns, Isus le-a zis: «Duceţi-vă şi 
spuneţi-i lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: orbii îşi capătă 
vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, 
morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia»” 
(Matei 11:4-5).

Minunile nu se produc singure. Atunci când are loc o 
minune, ştii că este prezenţa lui Dumnezeu, pentru că nici un 
om nu poate face aşa ceva dacă Dumnezeu nu este cu el. Îmi 

Acreditările 
necesare!

Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi 
felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite 

după voia Sa (Evrei 2:4).

Sâmbătă, 22 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, operez şi astăzi în harul Tău şi în puterea 
Ta, pe măsură ce mă las călăuzit şi împuternicit de Duhul 
Sfânt, prin Cuvânt, în Numele lui Isus. Amin. 

Amos 1-4 
Galateni 6:1-18

Marcu 16:20; Faptele Apostolilor 10:38

place să le spun scepticilor care spun că nu cred în minuni 
că vor crede în minuni atunci când vor avea nevoie de una. 
Îşi vor da seama că abilitatea omului este limitată şi se vor 
întoarce către Dumnezeu, care are infinit mai multă putere 
decât oamenii. 

Slavă Domnului că ne-a pus la dispoziţie puterea şi 
prezenţa Sa prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt. Astfel, putem 
opera în acelaşi har şi în aceeaşi putere de a face minuni ca 
şi Isus şi apostolii şi putem obţine aceleaşi rezultate (Ioan 
14:12). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Ieremia 40
1 Timotei 5:19-25
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1 Ioan 4:8 spune: „Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 

Versetul acesta subliniază importanţa umblării noastre în 
dragoste. Viaţa creştină este mai mult decât a-ţi manifesta 
puterea asupra demonilor şi a circumstanţelor. Este o 
demonstraţie a dragostei divine. Dumnezeu este dragostea 
personificată. El ne-a iubit nespus de mult şi ne-a dovedit-o, 
trimiţându-L pe Isus să moară pentru noi, pe când noi eram 
păcătoşi. Fiind creştin, tu eşti născut din Dumnezeu (Ioan 
1:12-13). Aceasta înseamnă că, din moment ce Dumnezeu, 
care este dragoste (1 Ioan 4:8), te-a născut din nou (1 Petru 
1:3), tu eşti produsul iubirii şi aceasta este natura duhului tău. 

Versetul tematic ne arată că dragostea nu este un 
lucru pe care îl ceri de la Dumnezeu. Ea este deja unul dintre 
atributele duhului tău recreat. Tu deja ai în tine acea dragoste. 
Ce se aşteaptă de la tine este să demonstrezi dragostea lui 
Dumnezeu turnată în inima ta, şi să fii o binecuvântare pentru 
lumea ta. 

Tu îţi exprimi dragostea prin părtăşie. Nu există 
dragoste fără părtăşie. Nu poţi spune că Îl iubeşti pe Dumnezeu 
şi să nu petreci timp de calitate cu El, pentru că dragostea 
este exprimată în părtăşie. De asemenea, tu demonstrezi 
dragostea ta faţă de Domnul, împlinind Cuvântul Său. Isus 
a spus în Ioan 14:15: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 
Mele.” Tu demonstrezi dragostea lui Dumnezeu atunci când, 
în mod deliberat, umbli în dragoste faţă de fraţii şi surorile în 
Cristos. 

Dovedeşte 
dragostea ta!

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

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

Duminică, 23 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai umplut inima cu 
dragostea Ta. Sunt smerit de măreţia dragostei Tale şi de 
imensitatea harului Tău faţă de mine. Conştientizez imensa 
Ta dragoste pentru mine şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

Amos 5-9
Efeseni 1:1-14

1 Ioan 4:19-21; 1 Ioan 4:8

Isus a spus în Ioan 13:34: „Vă dau o poruncă nouă: să 
vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi 
voi unii pe alţii.” A-ţi iubi fraţii şi surorile în Cristos aşa cum 
Cristos te-a iubit este dovada că Îl iubeşti pe Domnul şi într-
adevăr eşti ucenicul Lui: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru 
alţii” (Ioan 13:35).

Ieremia 41
1 Timotei 6:1-16
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Cineva ar putea spune: „Păi, aşa cum Isus este Calea 
mântuirii pentru creştini, celelalte religii au şi ele 

propriile căi de mântuire.” NU! În Fapte 4:12, Biblia spune: 
„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici 
un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 
Observaţi că nu spune: nu este sub cer nici un alt Nume dat 
creştinilor în care trebuie să fim mântuiţi. Ci este scris: „nu 
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie 
să fim mântuiţi.” Aceasta înseamnă că nimeni nu poate fi 
mântuit decât prin Cristos. 

Trebuie să înţelegi Cine este Isus! El nu este un lider 
religios. El este Fiul lui Dumnezeu! Singurul desăvârşit 
pentru a putea fi jertfa fără cusur pentru păcatele noastre. 
Singurul calificat să moară pentru întreaga lume. Sângele Lui 
era divin. Aceasta înseamnă fără de păcat, pentru că El era 
„sămânţa femeii” (Geneza 3:15), nu sămânţa vreunui bărbat, 
fiind născut din fecioară. Aşadar, este greşit ca oamenii să-L 
numească lider religios, pentru că El este Însuşi Dumnezeu şi 
numai prin El putem fi mântuiţi. 

Puterea de a mântui a lui Dumnezeu se află în 
Evanghelia lui Isus Cristos. Nu creştinii au spus aceasta, ci 
Dumnezeu. De aceea trebuie să predicăm Evanghelia. Trebuie 
să le spunem tuturor că este nădejde pentru ei în Cristos Isus. 
Indiferent de mediul din care provin, de culoarea pielii, de 
etnie sau de locaţie geografică, dacă acceptă Evanghelia şi 
domnia lui Isus Cristos peste viaţa lor, vor fi mântuiţi: „Atunci 

Evanghelia – 
singura nădejde 
pentru mântuire

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului 
(Romani 1:16).

Luni, 24 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, mă închin astăzi înaintea Ta pentru măreţia 
şi bunătatea Ta în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru harul 
mântuirii, pe care l-ai pus la dispoziţia tuturor oamenilor de 
pe pământ. Glorificat şi celebrat să fie Numele Tău şi astăzi 
pe măsură ce mulţi vor ajunge la cunoştinţa mântuirii în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

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

Romani 10:9-10; Romani 1:16

oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Faptele 
Apostolilor 2:21).

Ieremia 42
1 Timotei 6:17-21
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În calitate de creştini, am fost chemaţi la o umblare 
supranaturală cu Dumnezeu, la o viaţă nesfârşită 

de biruinţă (2 Corinteni 2:14) şi stăpânire absolută (Romani 
5:17). Cu toate acestea, dacă experienţa vieţii tale diferă 
de realitatea Cuvântului lui Dumnezeu, este posibil ca tu să 
fi rămas la nivelul de operare al simţurilor. Trebuie să urci 
la alt nivel, în domeniul spiritual, de unde să îţi însuşeşti 
binecuvântările Domnului cu duhul tău, prin ochii credinţei, 
ca să te bucuri de ele (Marcu 11:24).

Dumnezeu vrea ca tu să gândeşti şi să operezi la acest 
nivel. El nu vrea ca tu să priveşti viaţa dintr-un punct de 
vedere obişnuit, ci din perspectiva Duhului. Când vei învăţa să 
priveşti totul cu ochii Duhului, lumea va deveni dintr-o dată 
mică pentru tine. 

Efeseni 5:18 ne spune să fim umpluţi cu Duhul Sfânt 
în mod continuu, iar versetul 19 ne spune şi cum să facem 
acest lucru: „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă 
şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi-I din toată 
inima laudă Domnului.” Pe măsură ce te vei umple cu Duhul 
Sfânt, vei fi împuternicit în mod supranatural. Vei deveni 
sensibil la susurul blând al Duhului şi vei opera la un nivel 
mult mai înalt. Acest lucru este imposibil de făcut cu omul 
firesc: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate 
înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Omul 
duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi 
nu poate fi judecat de nimeni” (1 Corinteni 2:14-15).

Urcă la alt nivel!

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

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

Marți, 25 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria de a fi 
umplut cu Duhul Sfânt prin care sunt transportat în mod 
divin la niveluri mult mai înalte ale vieţii, departe de sărăcie, 
de boală, de moarte, de distrugere şi de eşec. Ochii inimii 
mele sunt luminaţi, aşa încât văd în domeniul spiritual şi 
sunt împuternicit să înfăptuiesc imposibilul, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Osea 3-6
Efeseni 2:11-22

Efeseni 5:18-20; 2 Corinteni 4:18

Observă că „cel care este duhovnicesc judecă toate 
lucrurile.” Aceasta înseamnă că el înţelege toate lucrurile 
în duhul său. El nu operează în mod firesc (obişnuit) şi, prin 
urmare, el nu este niciodată derutat, tulburat sau îngrijorat. 
El are mentalitatea că poate „totul prin Cristos” (Filipeni 4:13) 
şi trăieşte zilnic biruitor, prin puterea Duhului Sfânt (Romani 
8:37).

Ieremia 43
2 Timotei 1:1-18
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În Cuvântul lui Dumnezeu ni se descoperă adevărul 
fundamental că omul este, în primul rând, o fiinţă 

spirituală (1 Corinteni 2:11) care are un suflet şi locuieşte 
într-un trup. El nu este o minte, sau un trup. Duhul omului 
îndeamnă sufletul să se încreadă în Domnul (Psalmul 42:5) 
şi susţine trupul când acesta este bolnav (Proverbe 18:14). 
Dumnezeu este Duh şi cine I se închină trebuie să I se închine 
în duh şi în adevăr (Ioan 4:24). Dumnezeu a intenţionat ca 
omul să primească informaţiile şi cunoştinţele de bază prin 
duhul său. 

Mulţi filozofi au dezvoltat teorii împotriva acestui 
lucru, spunând că iluminarea omului ar trebui să fie numai 
prin mintea sa, dar greşesc. De fapt, filozofia empirică 
învaţă că, dacă un lucru nu este observabil sau demonstrabil 
prin cele cinci simţuri, atunci este ireal. Aşadar, limitând 
cunoaşterea la cele cinci simţuri, filozofiile empirice neagă 
credinţa, deoarece credinţa are de-a face cu lucruri pe care 
simţurile fizice nu le pot percepe sau demonstra.

Totuşi, omul are capacitatea de a crede. Romani 10:10 
spune: „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Omul 
crede cu inima sau cu duhul lui, nu cu mintea. Aceasta 
era veriga lipsă din teoria filozofilor, pentru că ei nu ştiau 
că duhul omului este principalul loc unde Cuvântul lui 
Dumnezeu străluceşte pentru ca astfel, omul să primească 
iluminare spirituală. Romani 4:3 spune că Avraam L-a crezut 
pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită drept neprihănire. 
El a crezut în lucrurile care se văd cu duhul, nu cu mintea, 

Cunoaştere prin 
Duhul Sfânt

Suflarea omului este o lumină a Domnului, care 
pătrunde până în adâncul măruntaielor 

(Proverbe 20:27).

Miercuri, 26 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea şi 
înţelepciunea pe care le primesc prin Duhul Tău Cel Sfânt. Pe 
măsură ce stau şi astăzi în părtăşie cu Tine, prin rugăciune 
şi prin Cuvânt, sunt întărit în omul dinăuntru şi poziţionat 
pentru niveluri mai mari de slavă şi de excelenţă în viaţă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Osea 7-10
Efeseni 3:1-21

Romani 8:14; Iov 32:8

deoarece numai duhul poate primi informaţii şi descoperiri 
spirituale de la Dumnezeu. De exemplu, Biblia vorbeşte 
despre cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pe patru dimensiuni 
(Efeseni 3:17-19), ceea ce implică evident pătrunderea în 
domeniul multidimensional al Duhului, domeniul fizic fiind 
tridimensional. 

Viaţa veşnică pe care o avem în Cristos este o viaţă 
care trece dincolo de nivelul obişnuit al percepţiei senzoriale 
şi al înţelegerii mintale omeneşti.

Ieremia 44
2 Timotei 2:1-10
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Domnul vrea ca El să fie în centrul atenţiei tale. 
El ştie că dacă îţi poate capta atenţia, te poate 

conduce către destinul pe care ţi l-a pregătit. El ştie ce este 
mai bine pentru tine şi cum ar trebui să arate viaţa ta. Aşadar, 
nu trebuie să te îngrijorezi de nimic, ci să trăieşti zilnic plin de 
încredere şi bucurie, ştiind că El este cu tine, în tine şi pentru 
tine. El are tot ce trebuie pentru a te duce în moştenirea 
rânduită pentru tine.

Conştientizează că Domnul este răsplata ta cea foarte 
mare. A-L avea pe El înseamnă a avea totul. Tot ceea ce ai 
nevoie în viaţă este Cristos. Dacă El este desfătarea ta, El îţi dă 
ce îţi doreşte inima (Psalmul 37:4). În Geneza 15:1, Domnul 
i-a spus lui Avraam: „...Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea 
foarte mare.” Aceasta înseamnă: „Tot ceea ce ai nevoie sunt 
Eu; în Mine, tu ai totul.”

De aceea, nu trebuie să laşi ca cineva sau ceva să-ţi 
distragă vreodată atenţia de la slujirea Domnului. Îndreaptă-
ţi toată afecţiunea asupra Lui şi asupra lucrurilor de care Îi 
pasă Lui. Fii un câştigător de suflete pentru Domnul. Tu nu eşti 
din lumea aceasta, aşadar, iubirea ta n-ar trebui să fie legată 
de lucrurile lumii acesteia: „Dacă deci aţi înviat împreună cu 
Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos şade 
la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la 
cele de pe pământ” (Coloseni 3:1-2).

Tot ceea ce eşti şi tot ceea ce ai, este în El. El este 
motivul existenţei tale. Încredinţează-I viaţa ta, iar El îţi va 

Îndreaptă-ţi toată 
afecţiunea asupra 

Domnului!

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului i-a vorbit lui 
Avram într-o vedenie şi i-a zis: „Avrame, nu te teme; Eu 

sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” 
(Geneza 15:1).

Joi, 27 Septembrie

PASTOR ANITA
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Rugăciune

Binecuvântat să fie Dumnezeu, în care am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa. Cât Te iubesc şi cât Te preţuiesc astăzi, 
neprihănitule Tată! Trăiesc doar pentru Tine şi mă bucur 
că Îţi aparţin, ca să împlinesc buna plăcere a voii Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Osea 11-14
Efeseni 4:1-16

Psalmul 34:8-10; Psalmul 16:5-11

călăuzi paşii şi va face ca toate lucrurile să fie sincronizate cu 
voia Sa desăvârşită pentru tine (Romani 8:28).

Ieremia 45
2 Timotei 2:11-26
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Folosind căpăstrul, frâul şi zăbala, călăreţul poate 
controla direcţia şi viteza calului său. Atunci când 

pui zăbala în gura calului, tu îl îndrepţi într-o anumită direcţie. 
Când Scriptura ne îndeamnă să ne înfrânăm limba, se referă 
la o controla. 

În Iacov 3:5-6, Biblia spune că limba poate întina tot 
trupul şi poate aprinde roata vieţii. Cuvântul tradus prin „a 
întina” mai înseamnă şi „a face inoperant sau inutil.” Înseamnă 
a corupe trupul în aşa fel încât acesta nu-şi mai poate împlini 
funcţiile. Limba ta poate răpi eficienţa trupului tău. De aceea, 
ea trebuie îmblânzită. De asemenea, limba poate aprinde 
cursul naturii, adică roata vieţii; cursul vieţii tale. Dumnezeu 
ne-a aşezat pe cursul normal al vieţii; conform cu voia şi cu 
gloria Lui.

Totuşi, trebuie să fii atent, ca să nu strici acel curs prin 
limba ta. Aceasta depinde de tine. Tu eşti responsabil de a 
te menţine pe acea traiectorie stabilită de Dumnezeu, prin 
cultivarea unui limbaj adecvat. Unele lucruri trebuie spuse, 
altele nu. De exemplu, a spune: „Sunt lefter. Economia merge 
aşa de greu, încât parcă nimic nu se mai mişcă,” sau: „durerea 
aceasta de cap mă omoară” înseamnă a-ţi folosi greşit limba. 
Asemenea cuvinte nu sunt conforme cu Scriptura, aşa că nu 
le rosti niciodată. Ci, mai degrabă, mărturiseşte Cuvântul. Ar 
trebui să spui: „Eu propăşesc în toate lucrurile. Sănătatea şi 
puterea lui Dumnezeu se manifestă în mine.”

Limba ţi-a fost dată în principal ca să-ţi trasezi viitorul 
şi să-ţi formezi destinul. Aşadar, înfrânează-ţi limba de la 
rău (1 Petru 3:10) şi rosteşte doar ceea ce este conform 

Înfrânează-ţi 
limba!

Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează 
limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este 

zadarnică (Iacov 1:26).

Vineri, 28 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Proclamaţie

Cuvintele pe care le rostesc sunt duh şi viaţă; ele sunt 
puternice şi eficiente trasând cursul vieţii mele în direcţia 
scopului divin al lui Dumnezeu pentru mine în pace, bucurie, 
împlinire, sănătate şi belşug. Slavă Domnului!

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

Iacov 3:2; Psalmul 50:23

Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar şi când glumeşti, nu glumi 
împotriva Cuvântului. Locul unde te afli astăzi reflectă ceea 
ce ai spus toată viaţa ta. Creează viitorul pe care îl doreşti 
conform Bibliei! Rosteşte cuvinte sincronizate cu viaţa 
glorioasă de neprihănire, pace, sănătate, belşug şi bucurie pe 
care Dumnezeu ţi-a pus-o la dispoziţie în Cristos Isus.

Ieremia 46
2 Timotei 3:1-17



Urmăriţi în fiecare duminică 
emisiunea Pastor Chris Live!
…motivaţional, educativ, transformator!!!

Primeşte răspunsuri reale la întrebări legate de viaţă 
urmărind emisiunea Pastor Chris Live, un program TV 
edificator transmis prin satelit pe canalele LoveWorld 
TV, LoveWorld SAT şi LoveWorld Plus şi, de asemenea, 
pe Superscreen, un canal TV terestru din Nigeria. 
Programul se transmite în fiecare duminică începând 
cu ora 16 GMT, aducând în vizor o sesiune entuziastă 
de întrebări şi răspunsuri, talk show-uri şi antrenante 
emisiuni de muzică - toate acestea într-un singur 
pachet! 

În emisiunea Pastor Chris Live, omul lui Dumnezeu 
acordă un timp mai amplu pentru a răspunde prin 
Cuvântul lui Dumnezeu la diverse neclarităţi trimise 
de telespectatorii din întreaga lume. Nu pierde aceste 
sesiuni inspirate de Duhul Sfânt care te vor înconjura 
cu o atmosferă de credinţă şi de miracole. 

Poți să-l urmărești in direct pe Pastor Chris la:

• pastorchrisonline.org/livetv/loveworldplus
• pastorchrisonline.org/livetv/loveworldsat
• pastorchrisonline.org/livetv/loveworldtv
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Adevăratul creştinism nu înseamnă dobândirea 
unei alte naturi care coabitează cu cea veche. 

Atunci când ai fost născut din nou, duhul tău a fost recreat de 
Dumnezeu. Viaţa pe care ai moştenit-o de la mama ta a fost 
înlocuită cu o nouă viaţă în Cristos.

Unii creştini tind să fie conduşi de simţurile trupului lor 
mai mult decât ar trebui, nerealizând că omul este un duh, şi 
nu un trup fizic. Duhul tău a înviat atunci când ai fost născut 
din nou şi are exact aceeaşi natură ca a Tatălui Ceresc. Acum, 
tu eşti una cu El. Este o cu totul altă viaţă: „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). 

Totuşi, mintea ta trebuie să fie înnoită cu Scriptura: 
„Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin 
înnoirea minţii voastre, pentru a deosebi care este voia lui 
Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2, 
versiunea Fidela). Sufletul tău cuprinde mintea, emoţiile 
şi voinţa. Dacă mintea ta nu este înnoită cu Scriptura, va fi 
condusă de simţuri şi va fi incapabilă să ia deciziile corecte. 
Romani 8:8 spune că aceia care sunt pământeşti nu pot să-I 
placă lui Dumnezeu. A fi în fire înseamnă a fi dominat de 
simţurile fizice. 

Uneori oamenii se întreabă de ce mai fac anumite 
lucruri pe care n-ar trebui să le mai facă, după ce au fost 
născuţi din nou. De fapt, aceste lucruri nu vin din duhul lor, 
ci din mintea lor ne-înnoită; din simţuri. Aşadar, este posibil 
să fii născut din nou şi să trăieşti ca şi cum nu ai fi. Acesta 

O recreare a 
duhului uman!

Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă 
dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele 

înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre 
(Efeseni 4:22-23).

Sâmbătă, 29 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat Cuvântul Tău 
pentru a-mi înnoi mintea şi pentru a mă conforma chipului 
Fiului Tău. Refuz să-mi focalizez mintea asupra lucrurilor 
acestei lumi, fiind îmbrăcat cu omul cel nou, care este 
recreat în adevărată sfinţenie, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 3-5
Efeseni 5:3-21

Romani 8:7-9; Coloseni 3:9-10; Evrei 5:14

este motivul pentru care este vital să-ţi dezvolţi duhul, 
meditând şi acţionând pe baza Cuvântului. În acest fel, îţi 
vei antrena duhul să domnească peste simţurile fizice. Este 
responsabilitatea ta. 

Ieremia 47
2 Timotei 4:1-10
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Evanghelia lui Isus Cristos ţi-a fost încredinţată. Nu 
ar trebui să ai dorinţă mai mare în viaţă decât să ai 

impact asupra lumii tale prin Evanghelie. Indiferent de rasă, 
statut sau locaţie, toţi oamenii au nevoie de Isus. Aşadar, 
scopul vieţii tale ar trebui să fie acela de a le vesti Evanghelia 
tuturor oamenilor şi mai ales celor din sfera ta de contact. 
Oricare ar fi problemele sau nevoile cuiva, soluţia este 
Evanghelia. Toţi oamenii au nevoie de Cristos. 

Dedică-ţi timpul, efortul şi resursele pentru înaintarea 
Evangheliei. Dumnezeu nu numai că te-a chemat în părtăşie 
cu Fiul Său, Isus (1 Corinteni 1:9), ci ţi-a încredinţat slujba 
împăcării (2 Corinteni 5:18). 

Pentru a fi eficient în câştigarea sufletelor pentru 
Cristos, tu trebuie să vezi dincolo de orice limitare şi să refuzi 
orice lucru care îţi blochează perspectiva cu privire la această 
Mare Însărcinare (Matei 28:19). Asigură-te că Împărăţia 
avansează prin tine, deoarece aceasta este responsabilitatea 
ta principală şi scopul pentru care exişti. Este dorinţa 
Domnului să fim implicaţi activ în expansiunea Împărăţiei 
Sale (Ioan 20:21). Nu fi ca unii care, cu cât îi binecuvântează 
Dumnezeu mai mult, cu atât sunt mai puţin implicaţi în 
răspândirea Evangheliei. Pasiunea ta pentru Domnul să te 
motiveze să exprimi tot mai mult compasiunea şi dragostea 
lui Cristos faţă de această lume suferindă.

Poţi face mult mai multe lucruri pentru răspândirea 
Evangheliei în regiunea ta, în ţara ta sau chiar în lume. 
Acceptă această provocare, deoarece holdele acestei lumi 
sunt gata pentru seceriş: „Atunci le-a zis ucenicilor Săi: 

Dedică-te 
răspândirii 

Evangheliei!

Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care 
mi-a fost încredinţată mie (1 Timotei 1:11).

Duminică, 30 Septembrie

PASTOR CHRIS
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Rugăciune

Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că m-ai găsit 
credincios şi mi-ai încredinţat slujba împăcării. Îţi 
mulţumesc pentru că Tu îmi dai şi voinţa şi înfăptuirea de a 
fi un câştigător de suflete eficient, în Numele lui Isus. Amin.

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

Proverbe 11:30; 1 Timotei 1:12

«Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi-L, 
dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul 
Lui»” (Matei 9:37-38).

Ieremia 48
2 Timotei 4:11-22



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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MĂRTURII

„Rugăciunea de pe Yookos cu pastorul Chris m-a ţinut în viaţă”

„Cu ceva timp în urmă, călătoream cu un autobuz, iar şoferul conducea 
cu viteză maximă. În timpul călătoriei, mi-am dat seama că era ora de 
rugăciune cu pastorul Chris pe YOOKOS, aşa că am început imediat să 
mă rog. Un tânăr care stătea lângă mine a fost inspirat şi ne-am dat 
mâinile în rugăciune. Ne rugam şi deodată am auzit un zgomot foarte 
puternic. Autobuzul în care ne aflam s-a dat peste cap de nouă ori, iar 
câţiva dintre pasageri şi-au pierdut viaţa, dar eu şi cu acel tânăr am 
scăpat nevătămaţi.”  ̶   Abigail O., Nigeria

„Cuvântul lui Dumnezeu m-a întregit” 

„M-am trezit într-o dimineaţă cu un nodul sub braţ. Când am văzut 
acest lucru, mi-a venit în minte un pasaj pe care l-am citit într-un 
devoţional din „Compendiul Rapsodia Realităţilor, volumul 3” care 
spunea: „Taie durerea, boala sau infirmitatea folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu.” Mi-am pus mâna pe nodul şi i-am poruncit să dispară 
în Numele lui Isus. A doua zi, am observat că a scăzut considerabil în 
mărime, iar după două zile, a dispărut.”  ̶  Godfrey M., Zimbabwe

„Am primit în mod personal Cuvântul lui Dumnezeu” 

„Acum un an, aveam probleme respiratorii şi m-am internat în spital. 
După patru zile de analize, doctorii nu au putut stabili cu exactitate 
cauza afecţiunii şi m-au externat pe durata week-endului, urmând 
ca investigaţiile să continue. În acea duminică am participat la Cina 
Domnului în cadrul slujbei speciale cu Pastorul Chris care se transmite 
pe internet. În timpul serviciului divin, omul lui Dumnezeu a trimis un 
cuvânt prin Duhul Sfânt, iar eu l-am primit. Săptămâna următoare am 
fost la controlul programat şi, după teste, doctorii au confirmat că am 
fost vindecat.”  ̶  Saint O., Manchester



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   


