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Pastor Chris
Sărbătoreşte Unicitatea Ta!

„…Să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi
desăvârşirea credinţei noastre… (Evrei 12:1-2).
Dumnezeu are un plan unic pentru viata ta, diferit de al oricărei alte persoane.
Planurile şi scopurile Lui pentru viaţa ta sunt distincte, deoarece El nu are, nu a avut şi
niciodată nu va avea un duplicat sau o copie după tine! Cât va fi pământul, tu eşti singurul
„tu” pe care Dumnezeu îl are sau îl va avea vreodată. Deci, bucură-te de ceea ce eşti şi de
ceea ce face Dumnezeu în viaţa ta; sărbătoreşte unicitatea ta.
Uneori există tentaţia de a te simţi descurajat atunci când cei din jurul tău par a
realiza progrese mai mari decât tine. Însă un astfel de sentiment este absolut inutil,
deoarece tu nu trebuie să măsori succesul tău cu succesul altcuiva. Mai degrabă îţi măsori
succesul cu cât de mult umbli în voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Dacă altcineva are
succes, asta nu înseamnă că tu eşuezi, pentru că numai Dumnezeu ştie scopul pe care
fiecare persoană a fost chemată să-l îndeplinească.
Ioan Botezătorul, spre exemplu, a fost umplut cu Duhul Sfânt în timp ce el era în
pântecele mamei sale şi a fost descris de Isus drept cel mai mare dintre toţi oamenii născuţi
din femeie (Matei 11:11). Cu toate acestea, lucrarea lui ca premergător mesianic, a durat
doar şase luni. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu pentru viaţa acestui om şi el l-a
îndeplinit.
Învaţă să sărbătoreşti unicitatea ta! Refuză să concurezi sau să te compari cu
altcineva. Concentrează-te asupra chemării tale; lucrează pentru biruinţa asupra trecutului
tău, nu al altcuiva. Această orientare va face ca viaţa ta să fie plină de odihnă, pe măsură ce
vei învăţa să te uiţi la tine şi să îţi măsori succesul prin intermediul Cuvântului.
Rugăciune
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc că m-ai adus în această lume pentru o vreme ca aceasta. Ştiu
că m-am născut pentru un scop şi acesta este de a aduce glorie Numelui Tău. Îmi aţintesc privirea
asupra lui Isus, ştiind că astfel voi putea alerga cursa vieţii mele cu bucurie şi împlinire. Îţi
mulţumesc Doamne, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimenta
Psalmul 139:14
Efeseni 2:10
1 Corinteni 9:24
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Pastor Chris
Activează puterea din tine!

„De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea
mâinilor mele” (2 Timotei 1:6).
În Vechiul Testament, Biblia ne spune cum puterea lui Dumnezeu venea asupra
anumitor bărbaţi şi femei, abilitându-i să facă lucruri supranaturale. Samson a ucis un leu
cu mâinile goale (Judecători 14:5-6) şi a învins o mie de inamici cu falca unui măgar
(Judecători 15:15-16)! De asemenea, a smuls porţile unui oraş şi le-a purtat pe umeri până în
vârful unui deal (Judecători 16:3).
Când studiezi bine viaţa lui Samson, descoperi rolul pe care l-a jucat el în activarea
ungerii Duhului lui Dumnezeu, care era peste El. După ce a fost trădat de Dalila şi părul lui
a fost ras, Biblia spune că s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi
scutura” (Judecători 16:20). De remarcat că el nu a spus: „Voi face ca şi mai înainte şi voi
sări în picioare,” ci el a spus: „... mă voi scutura.” Samson a ştiut exact ce să facă pentru a
activa puterea lui Dumnezeu; o activa ori de câte ori se scutura!
1 Ioan 2:27 spune: „... ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi...” Ungerea
– puterea lui Dumnezeu, este în duhul tău; dar puterea nu funcţionează doar pentru că este
acolo. De aceea trebuie să ştii lucrurile care înflăcărează ungerea în viaţa ta. Un mod sigur
pentru a activa puterea lui Dumnezeu care este în tine, este vorbirea în alte limbi. Biblia
spune: „Cel care vorbeşte în alte limbi, se zideşte pe sine însuşi” (1 Corinteni 14:4). Cu alte
cuvinte, se „încarcă” pe sine însuşi ca o baterie! Atunci când ungerea se declanşează, orice
este posibil.
Nu te limita să trăieşti o viaţă obişnuită; declanşează ungerea în fiecare zi!
Proclamaţie
Sunt uns şi plin de puterea Duhului Sfânt. Trăiesc o viaţă supranaturală în fiecare zi, pe
măsură ce înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în mine. Eu nu pot fi învins sau distrus, pentru
că ungerea din mine m-a făcut mai mult decât un om obişnuit, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar
1 Samuel 10:5-7
Iuda 1:20
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Pastor Anita
Foloseşte Numele lui Isus!

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12).
Având calitatea de copil al lui Dumnezeu, Numele lui Isus ţi-a fost dat ca să trăieşti
prin El. Tu ai dreptul şi puterea legală de a face uz de Numele lui Isus. Acest Nume ţi-a fost
dat ţie, foloseşte-L! Biblia spune: „... orice veţi face cu vorba sau cu fapta, să faceţi totul în
Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi-I prin El lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17).
Numele lui Isus reprezintă autoritate. Biblia spune: „binecuvântat este cel ce vine în
Numele Domnului” (Matei 23:39). Câtă vreme vom trăi pe pământ, vom avea întotdeauna
ocazii să utilizăm acest Nume. Şi atunci când ne exercităm dreptul de a utiliza Numele lui
Isus, ne situăm într-o poziţie pregătită pentru victorie. Biblia descrie mărturii de vindecări
făcute prin intermediul ucenicilor, atunci când au folosit Numele lui Isus. Mulţimi mari
veneau din alte oraşe la Ierusalim, aducându-i pe cei bolnavi şi toţi aceştia erau vindecaţi
(Fapte 5:15).
Descrierea vindecării ologului de la Poarta Frumoasă a Templului, reprezintă unul
dintre pasajele mele preferate din Scriptură, deoarece dezvăluie puterea care rezidă în
Numele lui Isus. Petru a primit revelaţia că el are dreptul de a face uz de Numele lui Isus.
De aceea, el i-a zis ologului: „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” (Fapte 3:4-7).
Petru a recunoscut puterea acestui Nume şi a spus: „Prin credinţa în Numele lui Isus,
acest Nume l-a întărit pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El i-a dat
omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi astăzi” (Fapte 3:16). Când îţi exerciţi în
mod constant autoritatea în acest Nume, viaţa ta este plină de miracole şi de mărturii.
Foloseşte Numele lui Isus azi! La pronunţarea acestui Nume orice genunchi se va apleca!
Poţi să schimbi orice situaţie fără speranţă, cu Numele lui Isus.
Proclamaţie
Numele Domnului este un turn tare: cei neprihăniţi se ascund în el şi stau la adăpost.
Aşadar, nu sunt fără ajutor, nici nu pot fi în dificultate, nici nu pot fi îngrijorat de nimic, pentru că
am dreptul de a folosi Numele lui Isus, iar acest Nume este mai mare şi mai puternic decât orice
situaţie cu care m-aş putea confrunta! Numele lui Isus este protecţia mea şi asigurarea mea pentru
victorie; trăiesc prin puterea acestui Nume astăzi.
Studiu suplimentar
Filipeni 2:9-11
Proverbe 18:10
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Pastor Chris
Ia ce îţi aparţine!

„Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei care
dau năvală, pun mâna pe ea” (Matei 11:12).
Când vine vorba să primeşti de la Dumnezeu, trebuie să ştii cum să iei ceea ce îţi
aparţine. Mulţi nu ştiu cum să primească şi asta explică de ce aceştia par a fi într-o dilemă,
în umblarea lor de credinţă. Modul în care primim de la Dumnezeu este foarte diferit de
modul cu care majoritatea oamenilor sunt familiarizaţi. De exemplu, acolo unde Biblia
spune: „...cei care primesc în toată plinătatea harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă,
prin Acel unul singur care este Isus Cristos!” (Romani 5:17), cei mai mulţi oameni
interpretează cuvântul „a primi” în acelaşi fel în care ar primi o scrisoare în căsuţa poştală,
fără nici un efort din partea lor.
Totuşi, ideea pe care ne-o aduce Cuvântul lui Dumnezeu, ne sugerează ceva diferit.
Verbul „a primi” din acest pasaj provine din traducerea termenului grecesc „lambano,”
care nu sugerează deloc a primi ceva în mod pasiv, ci de fapt a „lua” sau a „prinde” ceva,
„a intra în posesie.” Aşadar, atunci când Dumnezeu îţi spune să „primeşti,” El de fapt îţi
spune „să iei ceea ce îţi aparţine,” să depui un efort! „Prinde acel lucru şi însuşeşte-ţi-l!” Tu
nu ar trebui să stai comod şi să spui: „Dacă Dumnezeu vrea ca eu să am acest lucru, o să
mi-l dea.” Dacă Dumnezeu vrea să ai acel lucru, înseamnă că l-a pus deja la dispoziţia ta şi
ţie îţi revine sarcina să înaintezi cu credinţă şi să-l iei.
Când femeia cu scurgerea de sânge s-a atins de îmbrăcămintea lui Isus şi a primit
vindecarea ei, Domnul nu a făcut nimic pentru ca acest lucru să se întâmple, ci mai degrabă
ea a tras puterea din El (Marcu 5:29). La urma urmei, soldaţii romani L-au dezbrăcat pe Isus
de aceeaşi îmbrăcăminte şi nu au primit nimic, pentru că ei nu credeau (Matei 27:35). Deci
nu veşmintele aveau putere, ci credinţa activă de a intra în posesie („lambano”).
Aşa trebuie să faci cu vindecarea ta: să o iei! Nu mai sta nici măcar o zi în boală,
aşteptând ca Dumnezeu să acţioneze, pentru că El deja a făcut tot ceea ce trebuia pentru ca
tu să trăieşti în sănătate divină (1 Petru 2:24). El a făcut tot ceea ce era necesar pentru
prosperitatea ta (2 Corinteni 8:9). Indiferent de ceea ce ai nevoie chiar acum, indiferent de
ce ai aşteptat, Biblia spune „toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21)! Deci ia ceea
ce îţi aparţine!
Proclamaţie
În Numele lui Isus, îmi iau vindecarea! Îmi iau prosperitatea mea şi viaţa bună! Iau toate
binecuvântările minunate ale lui Dumnezeu, care sunt conţinute în Evanghelia lui Isus. Succesul
este al meu, în Numele lui Isus! Victoria este a mea, în Numele lui Isus! Astăzi intru în posesia a tot
ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine. Amin.
Studiu suplimentar
1 Timotei 6:12
Marcu 11:24
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Pastor Chris
Priveşte cu „ochii credinţei”

„Lucrurile care se văd nu sunt veşnice, dar lucrurile care nu se văd sunt eterne. De aceea
noi ne fixăm gândurile asupra lucrurilor care nu se văd” (2 Corinteni 4:18, versiunea CEV –
traducerea în limba engleză contemporană, n.tr.).
Credinţa provine din duh, nu din percepţia senzorială. În calitate de creştini, noi
domnim şi câştigăm în viaţă, aplicând principiile credinţei. Noi atingem succesul, victoria,
prosperitatea şi progresul în viaţă, prin activarea anumitor principii spirituale pe care le
găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre acestea este principiul de a privi cu „ochii
credinţei” – de a vedea miracolul mai întâi înăuntrul fiinţei noastre; acest principiu este
numit „vederea invizibilului!”
Înainte de manifestarea fizică a gloriei şi puterii supranaturale a lui Dumnezeu în
viaţa ta, trebuie să o vezi mai întâi înăuntrul tău. Odată ce ai văzut în duhul tău cu ochii
credinţei acel lucru, este deja al tău. Niciodată nu poţi avea ceva în exterior, dacă nu îl ai
mai întâi în interior. Cei care nu înţeleg acest principiu, îşi ratează ţinta. Ei vor să vadă mai
întâi cu ochii lor fizici şi abia apoi să rostească promisiunile lui Dumnezeu. Însă această
procedură nu poate fi numită credinţă. Credinţa înseamnă să numeşti realitate ceea ce
simţurile fizice nu pot percepe încă.
Este ca în cazul unei femei însărcinate. Ar fi greşit ca cineva să spună: „De vreme ce
eu nu pot vedea copilul, aceasta înseamnă că nu este nimic în pântecele ei.” Copilul este
acolo, chiar dacă nimeni nu îl poate vedea. Chiar înainte ca mamei să îi crească burta,
copilul a fost acolo tot timpul. Burta a crescut, deoarece copilul care era deja acolo a crescut.
La expirarea perioadei de gestaţie, nimic nu va opri împingerea naturală a bebeluşului
pentru a se naşte şi a sosi pe scenă.
În acelaşi mod, acel miracol cu care eşti însărcinat, acea binecuvântare pe care ai
văzut-o şi ai prins-o deja în duhul tău se va manifesta pe scena vieţii tale, dacă refuzi să te
clatini sau să oscilezi în credinţa ta.
Cu ochii credinţei tale poţi să vezi noul loc de muncă pe care ţi-l doreşti,
prosperitatea, sănătatea, progresul, pacea, succesul, eliberarea şi mântuirea prietenilor tăi şi
a celor dragi. Începe să proclami cu gura ta ceea ce ai văzut deja înăuntrul tău; nu ca acele
lucruri să se împlinească, ci pentru că tu ştii că în sfera credinţei, ele deja există!
Proclamaţie
Îţi mulţumesc Tată că m-ai ajutat să văd succesul, înţelepciunea, sănătatea, bunăstarea,
progresul, promovarea şi orice lucru bun de care am nevoie pentru a trăi o viaţă bună, glorioasă şi
victorioasă, la care m-ai chemat.
Studiu suplimentar
Evrei 11:1
Ioan 20:29
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Pastor Anita
Fii transformat de Cuvânt!

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii
voastre…” (Romani 12:2)
A te potrivi înseamnă a fi „modelat în acelaşi fel, după acelaşi tipar.” De aceea, a nu
te conforma cu această lume, înseamnă a nu fi programat după sistemul de reguli şi de
valori dictat de această lume. Când te naşti din nou, duhul tău este recreat; ai devenit o
persoana nouă, o făptură nouă, care nu a existat niciodată înainte (2 Corinteni 5:17). Cu
toate acestea, deşi duhul tău este născut din nou, mintea ta nu a fost încă înnoită.
Aşa se explică faptul că, deşi te-ai născut din nou, vei observa că anumite gânduri şi
idei cu care te confruntai înainte de a te naşte din nou revin ocazional în mintea ta.
Gândurile de slăbiciune, sărăcie, boală, etc., pot domina gândirea ta, dacă mintea ta nu este
înnoită prin Cuvânt. Trebuie să îţi bombardezi mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare
zi, pentru că acesta este agentul real de transformare a minţii tale.
Pe măsură ce citeşti şi meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, acesta pătrunde
prin mintea ta în duhul tău, iar gândurile lui Dumnezeu încep să se înalţe în tine şi să preia
controlul asupra minţii tale. Aşadar, decide să meditezi asupra Cuvântului, nu doar azi, ci
în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu poate transforma mentalitatea unui om dintr-una
îndreptată spre eşec, slăbiciune, boală şi înfrângere, într-una de victorie, sănătate,
prosperitate şi măreţie.
Rugăciune
Îţi mulţumesc dragul meu Tată ceresc, pentru Cuvântul Tău care mă pătrunde şi îmi
luminează duhul. Astăzi, pe măsură ce meditez asupra Cuvântului Tău, sunt transformat, iar
mintea mea este înnoită după chipul lui Isus Cristos, Domnul meu! Amin.
Studiu suplimentar:
Evrei 4:12
Psalmul 119:30
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Pastor Chris
Plinătatea Duhului!

„Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 3:34).
Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Moise, Samson, Samuel, David, Isaia şi
peste ceilalţi prooroci ai lui Dumnezeu, peste preoţii, judecătorii sau regii din vechime, toţi
aceştia au primit ungerea cu măsură. Dar Biblia spune despre Isus: „Căci Acela, pe care L-a
trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu
măsură” (Ioan 3:34). Isus a fost primul care a avut Duhul lui Dumnezeu (sau ungerea), în
toată plinătatea Lui.
Unii creştini au spus că aceasta se aplică numai Domnului Isus, pentru că El singur a
avut plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Astfel, fiecare dintre noi cei născuţi din nou,
credincioşii umpluţi de Duhul Sfânt, avem Duhul cu măsură, ca cei din vechime;
însemnând că nu avem plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Dar, în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu, acest lucru nu este adevărat. Biblia spune: „Şi noi toţi am primit din plinătatea
Lui, şi har peste har” (Ioan 1:16). Mai mult decât atât, nu doar o parte din Duhul Sfânt
locuieşte astăzi în noi, ci toată plinătatea Lui. Deci, avem plinătatea Duhului. În Coloseni
2:9- 10, Biblia spune că în Isus Cristos locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, iar
noi avem totul deplin în El (în alte traduceri „suntem completaţi, întregiţi în El”).
Acest Isus, care a avut plinătatea Duhului lui Dumnezeu, ne-a spus în Ioan 20:21 „...
cum M-a trimis pe mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Acum gândeşte-te la următorul
aspect: dacă Isus a avut nevoie de întreaga măsură a Duhului, ca să împlinească lucrarea la
care Tatăl L-a trimis, cum citim în Ioan 3:34, iar El ne-a trimis în acelaşi fel cum a fost El
trimis de Tatăl, atunci noi de ce să fim trimişi cu „o măsură” şi nu cu plinătatea Duhului?
Ca făptură nouă în Cristos, viaţa divină a lui Dumnezeu a înlocuit complet viaţa
umană cu care te-ai născut din părinţii tăi. Eşti o creaţie nouă; toată fiinţa ta a fost saturată
şi contopită cu divinitatea! Ai fost iniţiat într-o uniune vitală şi adus în unitate cu Domnul!
Proclamaţie
Cum este Isus, aşa sunt şi eu în această lume! Când am primit Duhul Sfânt, am primit în
întregime capacitatea dinamică de a provoca schimbări. Înflăcărez neîncetat ungerea lui Dumnezeu
care este în mine, care îmi permite să schimb circumstanţele şi să am impact în viaţa celor din jurul
meu cu Evanghelia lui Cristos. Amin.
Studiu suplimentar
2 Timotei 1:6
Ioan 14:12
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Pastor Chris
Niciodată să nu dai glas fricii!

„De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte” (Iov 3:25).
Mulţi au crezut în mod greşit, că Dumnezeu a fost Cel care i-a permis lui Satan să-l
lovească şi să-l facă pe Iov să sufere ca să îl poată smeri. Acest lucru nu este adevărat!
Teama lui Iov a fost problema lui! Dând glas temerilor sale, Iov a creat o platformă,
permiţându-i astfel celui rău să vină şi să răvăşească lucrurile în viaţa lui. Iov a fost un om
pe care Dumnezeu l-a binecuvântat şi l-a protejat, iar Satan ştia şi s-a referit la acest lucru în
pasajul consemnat în Iov 1:10: „Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai
binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara?”
Satan a încercat şi mai înainte să-l atace pe Iov şi a constatat că omul era puternic
securizat de Dumnezeu; Iov avea ziduri spirituale de protecţie care îl acopereau de jur
împrejur. Deci, cum a căpătat cel rău acces şi a putut să treacă de acele ziduri ca să-l atace
pe Iov? Versetul cu care am început dezvăluie ce s-a întâmplat: Iov a îngăduit duhului de
frică să-i înşface inima! În ciuda protecţiei lui Dumnezeu asupra vieţii sale, confirmată chiar
şi de Satan, Iov se tânguia în Iov 3:25-26, declarând: „De ce mă tem, aceea mi se întâmplă;
de ce mi-e frică, de aceea am parte” (Iov 3:25-26).
Problema lui Iov a fost teama lui, iar teama împiedică credinţa. Frica este de fapt o
demonstraţie de credinţă în capacitatea vrăjmaşului. Şi după Scripturi, Dumnezeu nu Îşi ia
Cuvântul înapoi. În momentul în care Iov a început să vocifereze temerile sale, a început să
sape găuri în zidurile de protecţie pe care Dumnezeu le-a construit în jurul său. Eclesiastul
10:8 spune: „Cine sapă groapa altuia, cade el în ea şi cine surpă un zid, va fi muşcat de un
şarpe.” Iov şi-a predat bunurile în mâna diavolului prin nechibzuinţa cuvintelor lui,
vorbind şi acţionând în frică.
Niciodată nu da glas fricii. Niciodată nu rosti cuvinte inspirate de teamă. Ci umple-ţi
inima în mod constant cu Cuvântul lui Dumnezeu, „Căci din prisosul inimii vorbeşte
gura.” (Matei 12:34). Dacă îţi umpli inima cu Cuvântul Domnului, gura ta va vorbi automat
din depozitul bogat în Cuvânt din duhul tău. În acest fel, în momentele de criză, vei vedea
că vei rosti Cuvântul lui Dumnezeu de credinţă şi de putere care va schimba lucrurile!
Proclamaţie
Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi-ai dat duh de dragoste, de putere şi de chibzuinţă! Declar că
teama nu are nici un loc în mine. Gura mea este umplută astăzi cu cuvinte pline de credinţă, prin
care structurez, repar, îndrept şi restabilesc circumstanţele care nu sunt în acord cu viaţa făpturii
noi pe care o am în Cristos Isus. Amin.
Studiu suplimentar
Proverbe 10:20
Proverbe 18:21
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Pastor Anita
Răspunde cu credinţă la Cuvântul lui Dumnezeu

„Apoi i-am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor:
înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste (Numeri 13:33).
Contează cum percepi şi cum răspunzi la sfatul, instrucţiunile şi îndemnurile care ni
se dau în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a câştiga în viaţă, trebuie să răspunzi întotdeauna
cu credinţă la Cuvântul lui Dumnezeu; trebuie să înveţi să acţionezi în arena credinţei,
unde singurul lucru care contează, este ceea ce Dumnezeu a spus.
Poate că te confrunţi cu o situaţie dificilă în finanţele, familia sau sănătatea ta. Având
însă calitatea de copil al lui Dumnezeu, ce vezi? În urma crizei economice generale din
lume, te vezi în aceleaşi condiţii ca şi restul lumii, sau vezi adevărul care spune: „atunci
când oamenii sunt trântiţi la pământ, tu vei spune, pentru noi este înălţare!” (Iov 22:29,
versiunea King James)?
Caleb şi Iosua nu au negat faptul că erau uriaşi în ţara pe care Dumnezeu le-a
promis-o copiilor lui Israel, ci au fost mişcaţi doar de ceea ce a spus Dumnezeu. Atunci
când li s-a cerut să descrie ţara, răspunsul lor a fost bazat pe credinţa lor în Cuvântul lui
Dumnezeu. În timp ce descrierea lor a fost un salt în Cuvânt, ceilalţi zece cercetaşi au dat
un răspuns fără credinţă, aducând un raport negativ.
Niciodată să nu laşi simţurile fizice, ceea ce poţi vedea, simţi sau atinge, să
stabilească circumstanţele existenţei tale. Biblia spune: „Pentru că noi nu ne uităm la
lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe
când cele ce nu se văd, sunt veşnice” (2 Corinteni 4:18). Menţine-ţi privirea fixată asupra
Cuvântului etern şi infailibil al lui Dumnezeu şi răspunde permanent cu credinţă.
Proclamaţie
Privirea mea este aţintită continuu asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Gândurile, cuvintele
şi acţiunile mele, sunt inspirate de credinţa în Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu şi de călăuzirea
Duhului Sfânt. Nu sunt influenţat de ceea ce văd, simt sau aud, ci răspund cu credinţă Cuvântului
lui Dumnezeu. Aleluia.
Studiu suplimentar
Romani 10:17
Corinteni 4:13
Evrei 11:2

10

Pastor Chris
Înţelepciunea este capitalul tău!

„Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte
priceperea” (Proverbe 4:7). În versiunea King James a Scripturii, acest verset este tradus
astfel: „Înţelepciunea este lucrul principal; aşadar dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai,
dobândeşte priceperea.”
Înainte de Isus, regele Solomon a fost cel mai înţelept şi mai bogat om care a trăit
vreodată. Într-o zi, Dumnezeu i S-a arătat chiar în camera lui şi l-a întrebat ce vrea. Solomon
a învăţat să ceară cu discreţie şi cu precizie; a cerut înţelepciune, fiind pe deplin conştient
de faptul că orice altă cerinţă era inclusă în înţelepciune!
Înţelepciunea este capitalul de care ai nevoie în viaţă. Este condiţia absolut necesară
pentru a avea creativitate, productivitate, dezvoltare şi stabilitate. Potrivit textului din
Proverbe 4:7 (versiunea King James), înţelepciunea este lucrul principal; acesta este
capitalul! Înţelepciunea menţionată aici nu înseamnă înţelepciunea care vine odată cu
vârsta sau cu experienţa, nici nu se referă la înţelepciunea acestei lumi: „pentru că
înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: «El îi
prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor»” (1 Corinteni 3:19). Înţelepciunea cu care avem de a
face aici este înţelepciunea divină de inspiraţie şi de descoperire a realităţii.
Galateni 3:27 spune: „Toţi cei care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu
Cristos,” apoi Coloseni 2:3 arată că toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei sunt ascunse în
Cristos. Prin urmare, întrucât eşti îmbrăcat cu Cristos în virtutea naşterii din nou (2
Corinteni 5:17), înseamnă că te-ai îmbrăcat cu toate comorile de înţelepciune şi cunoştinţe.
Nu e de mirare că Biblia ne spune că avem totul deplin şi chiar noi suntem completaţi şi
împliniţi în Cristos, care a fost făcut înţelepciune pentru noi (Coloseni 2:10, 1 Corinteni
1:30).
Aşadar, Cristos este înţelepciunea ta, iar această înţelepciune nu poate fi
îmbunătăţită; ea se numeşte excelentă! Umblarea în această înţelepciune, care a fost pusă la
dispoziţia ta în Cristos, este garanţia ta pentru o viaţă consecventă de victorie şi excelenţă.
Proclamaţie
Sunt plin de înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru că Cristos a fost făcut înţelepciune pentru
mine! Prin urmare, înţelepciunea lui Dumnezeu, este în inima şi în gura mea azi! Acţionez în ea;
sunt condus de ea; şi cresc în ea zilnic, meditând continuu asupra Cuvântului şi având părtăşie cu
Duhul Sfânt.
Studiul suplimentar
1 Corinteni 1:30
Proverbe 3:19
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Pastor Chris
Nu te limita doar la a da ceva, ci fii un adevărat dătător!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
Este o diferenţă între cineva care dă ceva şi un dătător prin excelenţă. Oricine poate
da, după multe insistenţe, discuţii şi cercetare a Scripturilor. La un anumit moment,
Domnul nostru Isus Cristos S-a oprit la Templu pentru a observa modul în care dădeau
oamenii. El i-a văzut pe unii care dădeau foarte puţin în comparaţie cu averea lor mare.
Apoi El a remarcat şi a apreciat văduva care a dat tot ce a avut (Marcu 12:41-44).
Oamenii bogaţi de atunci care au adus darul lor la Templu, au făcut acest lucru cu
părere de rău şi sub constrângere. Pe de altă parte, văduva a dăruit cu bucurie tot ce avea în
posesie. Iubesc versetul din 2 Corinteni 9:7 în traducerea Message (Mesajul, n.tr.): „Vreau ca
fiecare dintre voi să vă luaţi timp de gândire şi să vă hotărâţi în mintea voastră cu privire la
ceea ce veţi da. Aceasta vă va scuti de păreri de rău şi de îndoieli. Dumnezeu îi iubeşte pe
cei care dau cu bucurie.”
Oricine care a primit harul lui Dumnezeu, ar trebui să fie un dătător. Un dătător este
un om care a făcut din dărnicie stilul său de viaţă, care a primit natura abundenţei şi a
învăţat principiile de a da drumul lucrurilor şi de a face lucrări de caritate. Când eşti născut
din nou, eşti iniţiat şi transportat în tărâmurile unde acţionezi la fel ca Tatăl tău Ceresc.
Aşadar, este în natura ta nu numai să dăruieşti ocazional, ci să fii un dătător consecvent,
prompt şi bucuros.
Proclamaţie
Dărnicia face parte din natura mea; sunt un dătător consecvent, prompt şi bucuros, din toată
inima! Doamne, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai crescut harul şi capacitatea de a da şi pentru că mi-ai
făcut parte de toate beneficiile dărniciei. Amin.
Studiu suplimentar
Luca 6:38
2 Corinteni 9:6-8
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Pastor Chris
Puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu!

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă
simţirile şi gândurile inimii” (Evrei 4:12).
Cuvântul lui Dumnezeu este singurul agent care poate schimba viaţa unui om la
toate cele trei niveluri: duh, suflet şi trup. Când Cuvântul Domnului pătrunde în duhul tău,
are puterea de a te abilita să devii ceea ce spune despre tine, transformându-te radical.
Transformarea duhului tău va avea efect şi asupra gurii tale, determinându-te să îţi aliniezi
vorbirea la Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel să îţi stabileşti cursul vieţii în direcţia voii Sale.
Cuvântul lui Dumnezeu poate să-ţi transforme şi gândirea, după cum spune
Scriptura în Romani 12:2: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi,
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută
şi desăvârşită.” Şi apoi, bineînţeles, Cuvântul lui Dumnezeu poate să îţi transforme şi
trupul: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele… Căci ele sunt
viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor” (Proverbe 4:20-22). Cuvântul
„sănătate” reprezintă în text traducerea termenului grecesc „marpe” care în mod literal
înseamnă „medicament, tratament curativ” ceea ce arată că, practic, Cuvântul lui
Dumnezeu te imunizează împotriva bolii şi a neputinţei.
Decide astăzi să îţi creşti nivelul de trai, citind zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu şi
viaţa ta va fi un nesfârşit lanţ de biruinţe!
Proclamaţie
Prin Cuvântul lui Dumnezeu păşesc din slavă în slavă şi progresez în toate domeniile vieţii
mele. Chiar astăzi experimentez transformare divină în duhul, în sufletul şi în trupul meu pe
măsură ce meditez la Cuvântul Domnului, iar înaintarea mea este văzută de toţi, în Numele lui
Isus! Amin.
Studiu suplimentar:
Romani 12:2
Psalmul 19:7
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Pastor Chris
Isus — Numele în care poţi avea încredere

„Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui” (Matei 12:21). În versiunea Message (Mesajul,
n.tr.), acest verset este tradus astfel: „Simpla pronunţare a Numelui Său va transmite
speranţă chiar şi pentru necredincioşii din locurile îndepărtate.”
În lumea de astăzi, oamenii preferă să utilizeze numai produsele de firmă, pentru că
au încredere în numele acelei mărci. Ei apreciază calitatea produsului în raport cu marca
producătorului. În acelaşi mod, Dumnezeul nostru Îşi găseşte plăcerea în Numele Lui;
avem un Nume de marcă, Numele lui Isus! Acel Nume este Numele în care poţi avea
încredere. Putem să depindem de el din generaţie în generaţie, din veşnicie în veşnicie.
Niciodată nu va fi schimbat, sau afectat de împrejurări, ori de inflaţie!
Numele lui Isus ne-a fost dat nouă (Fapte 4:12) şi unele situaţii vor cere întotdeauna
să folosim acest Nume. Deprinderea de a trăi şi de a acţiona prin puterea acestui Nume, te
va poziţiona pe coordonatele vieţii de biruinţă. În Filipeni 2:10, suntem asiguraţi de
eficacitatea şi puterea Numelui lui Isus: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească
spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul”.
Biblia consemnează mărturiile vindecărilor şi minunilor săvârşite prin apostoli,
atunci când au exercitat puterea legală de a folosi Numele lui Isus: „Mulţimea de asemenea,
alerga la Ierusalim din cetăţile vecine şi oamenii îi aduceau pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi
de duhuri necurate: şi toţi se vindecau” (Fapte 5:16). Într-o altă ocazie, după ce Petru a
vindecat un om paralizat la poarta Frumoasă a Templului, a recunoscut înaintea soborului
toată puterea care rezidă în Numele lui Isus: „Prin credinţa în Numele lui Isus, acest Nume
l-a întărit pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi îl cunoaşteţi: credinţa în El i-a dat omului
acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii” (Fapte 3:16).
Orice alt nume are limitările, slăbiciunile şi restricţiile sale, însă Isus este cu mult mai
presus chiar şi decât îngerii, întrucât „a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor”
(Evrei 1:4). Numele lui Isus este dovedit a fi un zid fortificat de protecţie în care te poţi
încrede, pe care te poţi baza: „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el,
şi stă la adăpost” (Proverbe 18:10).
Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi puterea legală de a folosi Numele preţios al
lui Isus. Trăiesc astăzi în şi prin puterea acestui Nume. Chem Numele lui Isus peste tot ceea ce mă
priveşte: peste familia mea, peste locul de muncă, peste sănătatea şi finanţele mele. Amin.
Studiu suplimentar
Fapte 3:6-7
Proverbe 18:10
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Pastor Chris
Stabileşte Cuvântul în viaţa ta

„Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti…” (Iov 22:28). În versiunea King James, acest verset este
tradus astfel: „Vei decreta un lucru şi va stabilit pentru tine.”
A decreta, înseamnă a stabili ceva cu autoritate sau a pronunţa anumite lucruri care
trebuie să fie stabilite. Un exemplu clar este atunci când oamenii sunt ordinaţi pentru
lucrare şi ne punem mâinile peste ei: prin acest act noi nu doar ne rugăm să se întâmple
ceva pentru ei, ci stabilim prin autoritate atât transferul ungerii lui Dumnezeu asupra lor,
cât şi anumite lucruri care vor fi făcute, în şi prin viaţa şi slujirea lor.
Apocalipsa 1:6 ne ajută să înţelegem că Dumnezeu ne-a făcut împăraţii şi preoţii Săi.
Există anumite caracteristici specifice împăraţilor, printre care numărându-se şi aceea că ei
nu cerşesc! Ei vorbesc decretând. În calitate de regi şi preoţi ai lui Dumnezeu, am fost
investiţi în slujbă pentru a decreta ce vrem să vedem stabilit atât în viaţa noastră, cât şi a
celor din jur, pentru că „acolo unde este cuvântul împăratului, acolo este putere...”
(Eclesiastul 8:4).
Biserica deţine o mare putere spirituală, despre care mulţi creştini nici măcar nu ştiu.
Aceasta explică motivul pentru care ei trăiesc şi se poartă mult sub nivelul chemării lor; ei
trăiesc ca oamenii de rând! Ca şi creştini avem acces la o viaţă supranaturală şi avem mai
mult decât suficientă putere pentru a face tot ce am fost chemaţi să facem spre slava lui
Dumnezeu. Tot ce ne trebuie este să avem suficientă cunoştinţă despre identitatea noastră
şi despre ceea ce avem în Cristos şi să devenim tari în Domnul. 1 Petru 2:9 spune „voi însă
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt....”
Este responsabilitatea ta să determini împlinirea a tot ce doreşti să vezi realizat în
viaţa ta spre slava lui Dumnezeu, activându-ţi credinţa. Este responsabilitatea ta să
decretezi un lucru şi să fie stabilit în viaţă ta. Ai fost investit cu atât de multă putere şi
autoritate ca să influenţezi lumea ta!
Rugăciune
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un preot-împărat pentru Tine! Declar
că excelenţa, frumuseţea şi perfecţiunea Divinităţii Tale se manifestă prin mine astăzi, pentru că eu
am intrat în posesia moştenirii mele în Cristos! Astăzi, voia lui Dumnezeu este stabilită în viaţa mea
şi mă rog să fie la fel pentru toată lumea din jurul meu, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar:
Matei 18:19
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Pastor Anita
Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu!

„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus
oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini?” (Numeri 23:19).
Isaia 55:9 ne oferă o imagine clară a infailibilităţii şi inflexibilităţii Cuvântului lui
Dumnezeu: „tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără
rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” Aceste cuvinte reprezintă o declaraţie
suverană a Divinităţii! Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu eşuează! Cuvântul Său este
desăvârşit, sigur, infailibil şi demn de încredere! Dumnezeu nu ar spune ceva, ca apoi să
refuze sau să nu reuşească să facă acel lucru; El are putere suficientă pentru a împlini ceea
ce a spus.
De exemplu, când Dumnezeu i-a spus lui Avraam că a făcut din el tatăl multor
naţiuni, acest lucru nu părea posibil pentru mintea firească, dar promisiunea lui Dumnezeu
faţă de Avraam s-a împlinit. Atât Avraam cât şi Sara, soţia sa, erau deja înaintaţi în vârstă şi
nu mai puteau avea copii. În versiunea King James şi în versiunea Amplificată, Biblia spune
că pântecele Sarei era mort. Totuşi ei nu au schimbat nici nu au ajustat Cuvântul lui
Dumnezeu cu privire la ei, fiind convinşi că „...Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, ca
şi cum ar fi” (Romani 4:17).
Avraam a avut încredere în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, predându-se fără
rezerve Domnului, ştiind că Dumnezeu niciodată nu eşuează: „şi fiindcă nu a fost slab în
credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici
la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu,
prin necredinţă, ci întărit de credinţa lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:19-20).
Credinţa lui Avraam în infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu a fost cea care a
făcut ca el să fie numit „tatăl credinţei” şi „prieten al lui Dumnezeu” (Iacov 2:23). Cuvântul
lui Dumnezeu niciodată nu se întoarce la El fără rod. Prin urmare, demonstrează şi tu
credinţă în Cuvântul Său, împlinindu-l. Cuvântul lui Dumnezeu poartă aceeaşi putere ca
Duhul lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu rosteşte ceva cu privire la tine, indiferent
de ceea ce îţi transmit simţurile, ceea ce contează, este Cuvântul Său. Cuvântul Domnului
nu poate eşua.
Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa vieţii mele, este viu şi activ în mine azi!
Experimentez puterea transformatoare a Cuvântului în finanţele mele, în sănătatea mea, în familia
mea şi în tot ceea ce mă priveşte. Viaţa mea este înnoită astăzi prin puterea Cuvântului lui
Dumnezeu. Amin.
Studiu suplimentar
Ieremia 23:29
Psalmul 89:34
Evrei 4:12
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Pastor Chris
Mijloceşte pentru fraţi

„Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi!
Vă voi învăţa calea cea bună şi dreaptă” (1 Samuel 12:23).
În Fapte 12, ucenicii lui Isus s-au trezit într-o situaţie dificilă: Irod îl prinsese pe Iacov
şi îl omorâse. Iar când a aflat că fapta sa fusese pe placul evreilor, el a mers mai departe şi
l-a arestat şi pe Petru. Desigur că, în acel moment, credincioşii au înţeles că dacă nu făceau
nimic, dacă nu mijloceau pentru Petru, el urma să aibă aceeaşi soartă ca Iacov. Prin urmare,
Biblia spune că: „Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”
La scurt timp după ce ucenicii au început să se roage sincer şi necontenit pentru el,
Biblia ne spune că Petru a fost salvat din închisoare de către un înger al Domnului! Slavă
Domnului că apostolii şi-au învăţat lecţia din ceea ce s-a întâmplat cu Iacov şi s-au angajat
în mijlocire pentru Petru în timp util; altfel şi Petru ar fi fost ucis.
Este important să învăţăm să mijlocim pentru fraţii şi surorile noastre. Din păcate,
atunci când unii credincioşi se adună, se rezumă doar la a discuta cât de rău merg lucrurile
în lume, fără a se ruga. Astfel, ei îşi închid ochii la problemele cu care alţi credincioşi se
confruntă. Mereu le spun oamenilor că nu există vizite simple. De fiecare dată când au
posibilitatea de a se întâlni cu alţi credincioşi, să nu irosească tot timpul în discuţii banale
sau irelevante; ci să îşi rezerve timp ca să mijlocească pentru ceilalţi fraţi din Biserică.
Niciodată să nu întrerupi rugăciunea pentru ceilalţi credincioşi şi să mijloceşti pentru
mântuirea oamenilor din întreaga lume!
Rugăciune
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc că mă ajuţi să preţuiesc sufletele oamenilor de pretutindeni.
Îţi mulţumesc că înflăcărezi în mine duhul de mijlocire, iar azi, activez puterea din mine mijlocind
pentru fraţii şi surorile mele în Cristos de peste tot în lume, pentru a fi mântuiţi, vindecaţi,
restauraţi şi protejaţi în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar:
Romani 8:26
1 Timotei 2:1-2
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Pastor Chris
Poţi influenţa orice lucru prin cuvintele tale!

„Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de
aceea am vorbit! Şi noi credem şi de aceea vorbim»” (2 Corinteni 4:13).
Domnul Isus, în timpul slujirii Sale pământeşti, a demonstrat stăpânire absolută faţă
de împrejurările vieţii, inclusiv faţă de forţele naturii. Într-o ocazie specială, i-a fost foame şi
a mers la un smochin în speranţa că va găsi unele fructe să mănânce. Dar copacul era fără
fructe, deoarece nu era timpul pentru smochine. Biblia ne spune că Isus i-a adresat
smochinului aceste cuvinte: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” Şi ucenicii au
auzit aceste vorbe (Marcu 11:14). Domnul a vorbit cu un copac! El a vorbit aşa de tare, că
ucenicii Lui L-au auzit.
A doua zi, Petru, reamintindu-şi ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte, a atras atenţia
Domnului către smochin, spunând: „...Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai
blestemat, s-a uscat” (Marcu 11:21). Prin această întâmplare, Domnul ne-a învăţat că putem
vorbi oricărui lucru şi putem influenţa şi modifica orice cu cuvintele noastre: „Adevărat vă
spun, că dacă 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).
Aici, Isus nu a vorbit figurativ cum presupun mulţi oameni; amintiţi-vă că în versetul
precedent, El a vorbit cu un copac! El ne-a arătat puterea şi eficacitatea cuvintelor noastre.
Avem numeroase exemple cum Isus le-a vorbit vânturilor, valurilor, peştilor, morţilor, etc.
şi toţi L-au auzit şi s-au supus. Tu ai fost înzestrat cu aceeaşi abilitate ca să efectuezi
schimbări prin Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta, pentru că aşa „cum este El (Isus), aşa eşti
şi tu în această lume” (1 Ioan 4:17). Cuvintele tale, mai mult sau mai puţin pline de credinţă,
determină calitatea vieţii pe care o vei trăi!
Indiferent de situaţiile sau circumstanţele în care te afli, poţi genera schimbări prin
intermediul cuvintelor tale de credinţă, atâta timp cât nu te îndoieşti în inima ta. Orice
lucru cu viaţă sau fără viată, are inteligenţă; aşadar, poţi vorbi cu trupul, casa, maşina,
slujba sau chiar contul tău bancar; poţi să efectuezi schimbări prin cuvintele tale.
Rugăciune
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înveţi Cuvântul Tău care la început a
creat, structurat, schimbat, restaurat şi a transformat condiţiile haotice de pe acest pământ.
Rostesc cuvinte pline de credinţă cu privire la tot ceea ce mă priveşte, fără să mă clatin sau
să mă îndoiesc şi deja le văd manifestându-se în domeniul fizic, vizibil, în Numele puternic
al lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar:
Matei 8:26
Ioan 11:43-44

18

Pastor Anita
Esenţa închinării adevărate

„În biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători…Pe când Îi slujeau Domnului şi
posteau, Duhul Sfânt a zis:…” (Faptele Apostolilor 13:1-2).
Este vital să învăţăm cum să Îi slujim Domnului şi mai mult decât atât, să ştim când
să înălţăm rugăciunea închinării. Versetul de la început spune: „...pe când Îi slujeau
Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a spus...”; permiţându-ne să înţelegem că puterea
Duhului lui Dumnezeu se manifestă atunci când Îi slujim Domnului într-o atmosferă de
închinare adevărată.
A-I sluji Domnului, înseamnă să I te închini în concordanţă cu Cuvântul Său, să Îi
faci mărturisiri şi declaraţii. Pentru verbul „a mărturisi,” limba greacă are corespondentul
„Homologia”, care înseamnă „a vorbi acelaşi lucru rostit de Dumnezeu şi a fi de acord cu
El” (Evrei 13:15). Aşadar, când Îi slujeşti Domnului, Îi faci declaraţii şi venerezi maiestatea
Sa minunată, în conformitate cu revelaţia personalităţii Sale din Cuvânt. Slujirea Domnului
este esenţa închinării; este un aspect foarte important al slujbei creştine.
Nu uita că Duhul a vorbit numai după ce oamenii I-au „slujit Domnului.” Niciodată
nu vei şti adâncimile Duhului care sunt dincolo de normal, până ce nu vei învăţa să-I
slujeşti Domnului în mulţumire, laudă şi închinare adevărată, prin Cuvânt şi prin Duh.
Rugăciune
Dragul meu Tată, Te slăvesc astăzi pentru dragostea, bunătatea, harul şi gloria Ta. Tu eşti
singurul Dumnezeu adevărat, măreţul Dumnezeu al gloriei, bogat în milă, slăvit din veşnicii în
veşnicii! Tu eşti Regele regilor şi Domnul domnilor, Tu eşti Dumnezeu minunat, singurul care este
vrednic de toată lauda, onoarea, slava şi închinarea! Numele Tău să fie glorificat astăzi în viaţa mea,
în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar:
Evrei 13:15
Romani 10:9
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Pastor Chris
Trăieşte din duhul tău

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd; căci lucrurile
care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veşnice” (2 Corineni 4:18).
Omul este un duh. El are un suflet şi trăieşte într-un trup. 2 Corinteni 4:16 spune: „De
aceea noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul
nostru dinăuntru, se înnoieşte din zi în zi.” Duhul şi sufletul formează ceea ce numeşte
Biblia omul dinăuntru, iar trupul este ceea ce Biblia numeşte omul de afară. Cu omul de
afară, trupul tău, poţi lua contact cu lumea fizică. Corpul tău, acel „om” pe care îl îmbraci,
nu eşti tu; este domiciliul tău, casa în care „omul real” – duhul tău – locuieşte.
Acesta este motivul pentru care trebuie să acorzi o atenţie primordială cultivării tale
spirituale. Îţi edifici duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar apoi înveţi să trăieşti din duhul
tău. Modalitatea de a face acest lucru constă în aţintirea privirii tale asupra Cuvântului lui
Dumnezeu, refuzând să o clinteşti, indiferent ce încearcă simţurile fizice să îţi dicteze.
Medicii poate că ţi-au spus că nu vei putea avea un copil din cauza complicaţiilor din
trupul tău, dar aminteşte-ţi că trupul tău nu eşti tu! Adevăratul tu, este duhul tău uman
recreat, care este creat după imaginea lui Cristos. Aşadar, în duhul tău, nu există nici o
boală, slăbiciune, imperfecţiune, limitare sau vreo sterilitate de orice fel. Prin urmare, tot
ceea ce trebuie să faci este să îţi păstrezi atenţia asupra Cuvântului din Deuteronom 7:14
care spune, „vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; şi la tine nu va fi nici
bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.”
Află că eşti o fiinţă duhovnicească, aşa că refuză să trăieşti cu durerea sau cu
inflamaţia pe care o simţi în trupul tău fizic. Nu te evalua pe baza a cât de mult ai în
buzunar sau în contul tău bancar. Uită-te la tine din punctul de vedere al Cuvântului lui
Dumnezeu şi trăieşte din acel tărâm. Trăieşte din interior spre exterior, din duhul tău!
Proclamaţie
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc că m-ai învăţat astăzi cum să îmi controlez viaţa şi
circumstanţele existenţei mele din interior, din duhul meu! Mă bucur să ştiu că, dacă îmi concentrez
atenţia asupra Cuvântului Tău, trăind din duhul meu, voi experimenta continuu victorii în toate
domeniile. Amin.
Studiu suplimentar
2 Corinteni 5:7
Evrei 10:38
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Pastor Anita
Alege calea credinţei

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi
nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori“ (Psalm 1:1).
Odată Moise a trimis doisprezece bărbaţi să iscodească ţara Canaanului. Când aceştia
s-au întors, zece dintre ei au prezentat un raport rău, lipsit de credinţă şi numai doi – Iosua
şi Caleb – s-au distins vorbind cu credinţă. În vreme ce oamenii care au adus raportul
negativ au suferit consecinţele necredinţei lor, Dumnezeu i-a răsplătit pe Iosua şi pe Caleb
pentru faptul că au ales calea credinţei.
În calitate de creştin, tu te-ai născut din nou într-o familie a credinţei, o familie
constituită din patriarhi asemenea lui Avraam, Isaac, Iacov, David, oameni care au avut o
mentalitate bazată pe credinţă. Ei aveau un mod diferit de gândire; ei raţionau numai din
perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. Aceştia sunt oamenii al căror exemplu suntem
chemaţi să îl urmăm: noi trebuie să emulăm credinţa lor.
Creştinii care încă mai gândesc sau mai vorbesc negativ au crescut în mijlocul unor
oameni cu vorbire şi cu gândire negativă. Aceasta demonstrează că negativismul este
contagios şi îl putem dobândi din mediul în care locuim şi de la aceia cu care avem legături
zilnic. Aşadar, trebuie să stabiliţi legături strânse numai cu aceia care ştiţi că vă inspiră
credinţa; alegeţi calea credinţei.
Învăţaţi să trăiţi prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Priviţi viaţa
din perspectiva credinţei; dezvoltaţi o atitudine pozitivă şi fiţi conştienţi de oportunităţile
pe care le aveţi. Înconjuraţi-vă cu inspiraţia potrivită; saturaţi-vă mediul ambiant cu
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât atunci când oamenii vă abordează, fie că sunt tineri, fie
că sunt bătrâni, ei să fie influenţaţi să gândească şi să vorbească pozitiv, asemenea vouă.
Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea şi conducerea mea pe calea credinţei şi pentru că
mă ajuţi să îmi zidesc credinţa prin Cuvântul Tău! Îţi mulţumesc pentru oportunitatea pe care o am
de a avea părtăşie cu credincioşi cu aceleaşi convingeri care mă pot inspira în domeniul înţelegerii
Evangheliei şi mă pot îndemna la fapte bune, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar
Evrei 10:25
Evrei 11:6
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Pastor Chris
Predaţi-I lui Dumnezeu trupul vostru

„Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de
poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale
nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi-I lui
Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii“ (Romani 6:12-13).
Pasajul biblic de mai sus este foarte instructiv. Pentru a înţelege deplin semnificaţia
lui trebuie să cercetezi cu atenţie structura lui. Imaginează-ţi că un tată i-ar spune fiului său:
„Nu-i permite acelui individ să intre în casa noastră,“ iar dacă fiul este mai puternic decât
omul respectiv, el ar fi mai mult decât bucuros să asculte instrucţiunile tatălui său. Dar dacă
intrusul este mai puternic sau mai mare, fiul va sta pe gânduri dacă să urmeze sau nu
instrucţiunile tatălui său.
Ar fi o neglijenţă din partea lui Dumnezeu să ne ceară să facem ceva ce El ştia că nu
putem. Porunca „Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor“ implică faptul că
avem puterea să oprim domnia păcatului în trupurile noastre. Deci, cum oprim păcatul şi
căile lui în trupul nostru?
Răspunsul se află în ultima porţiune a versetului de început şi el spune: „Să nu mai
daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă
lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi-I lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte
unelte ale neprihănirii.“ Traducerea King James a Bibliei foloseşte cuvântul „predaţi“ în acest
verset, dar în alte câteva traduceri cuvântul folosit este „prezentaţi,“ ca atunci când ai
prezenta nişte documente pentru a fi cercetate cu atenţie. Nu este vorba doar de o predare
ca un reflex de supunere, ci o prezentare pe care alegi să o faci.
Nu este ceva minunat? Aceasta înseamnă că tu nu te mai lupţi cu păcatul şi cu
efectele lui dacă eşti născut din nou. Tu poţi alege să nu îţi predai trupul păcatului, la fel
cum poţi alege să nu îţi predai trupul cancerului, virusului HIV, congestiei cerebrale sau
diabetului. Tu nu trebuie să mai lupţi cu acel obicei îngrozitor; poţi alege să nu îţi mai
predai trupul acelui obicei. Dumnezeu ţi-a dat această abilitate.
Proclamaţie
Păcatul nu mai domneşte peste mine; refuz să îi cedez orice drept de şedere în trupul meu. De
bunăvoie îmi supun trupul lui Dumnezeu şi declar că toate mădularele mele sunt instrumente ale
neprihănirii pentru El.
Studiu suplimentar
Romani 6:14-16
Romani 6:19
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Pastor Chris
Credinţa: O demonstraţie a Cuvântului lui Dumnezeu

„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre
lucrurile care nu se văd“ (Evrei 11:1). În versiunea King James, acest verset este tradus astfel:
„Acum credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd.”
Versetul de mai sus reprezintă cea mai bună definiţie a credinţei care se poate da.
Dumnezeu a trebuit să ne ofere o definiţie a credinţei, deoarece ştia că nu vom găsi o
definiţie mai bună în lume. O substanţă este o realitate fizică, pe care o poţi atinge sau la
care te poţi raporta. Dacă credinţa este substanţa speranţei tale, atunci credinţa ta este un
lucru real; este expresia tangibilă a speranţei tale.
Biblia ne vorbeşte despre Avraam, care „fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a
uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara
nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci,
întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu“ (Romani 4:19-20). Avraam şi-a
exprimat speranţa în mod tangibil prin faptul că I-a dat slavă lui Dumnezeu; el nu s-a lăsat
descurajat de condiţia sa fizică. Dacă nu există nici o substanţă sau expresie tangibilă a
speranţei tale, atunci nu există nici credinţă.
Credinţa este dovada – titlul de proprietate asupra – lucrurilor care nu se văd. Titlul
de proprietate este un document legal care dovedeşte dreptul tău de posesie, fie că este
vorba de un teren, fie de o casă. Acest document autentifică dreptul tău asupra acelei
proprietăţi. În acelaşi mod, Cuvântul lui Dumnezeu este dovada suficientă că deţii ceea ce
Dumnezeu ţi-a dat deja. Nu contează dacă alţii nu te cred doar pentru că încă nu se vede ce
ai; tu ai deja dovada şi aceasta este ceea ce contează.
Proclamaţie
Credinţa mea este puternică şi operaţională. Refuz să fiu laş atunci când sunt confruntat cu
provocări sau cu situaţii adverse, ci mă ridic la nivelul oportunităţii care mi se oferă, ştiind că eu
sunt ce spune Dumnezeu că sunt, am ce spune El că am şi pot face tot ce spune El că pot!
Studiu suplimentar
2 Corinteni 4:18
Evrei 11:3
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Pastor Anita
Jertfa de laudă!

„Prin El, să-I aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care
mărturisesc Numele Lui“ (Evrei 13:15).
Jertfele laudei sunt mărturiile, declaraţiile, psalmii, imnurile şi cântecele spirituale
despre slava, harul şi binefacerile lui Dumnezeu pe care I le aducem Lui. Este ceva diferit
de a spune: „Te laud, Doamne; vreau doar să Îţi mulţumesc pentru tot…“ Lauda este mai
mult decât atât. A-L lăuda pe Dumnezeu înseamnă a aduce laude la adresa Numelui Său
pentru motive bine întemeiate.
În Vechiul Testament, preoţii Îi aduceau lui Dumnezeu jertfe specifice; ei Îi aduceau
arderi de tot şi tămâie arsă în foc, după indicaţiile Legii. De asemenea, în Noul Testament
suntem îndemnaţi să Îi aducem lui Dumnezeu jertfe de laudă, iar textul din Evrei 13:15
descrie limpede conţinutul jertfei pe care am fost chemaţi să o oferim: „Prin El, să Îi aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.“
În timp ce I te închini Domnului şi Îl adori, mărturisind Numele Lui, tu Îi aduci o
jertfă de laudă. În timp ce Îi oferi laudă de calitate şi Îi prezinţi trupul tău ca o jertfă vie, tu
faci să se ridice către El tămâie, iar prezenţa Lui te curăţă şi te învăluie.
Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc astăzi pentru Cuvântul Tău care mi-a deschis un adevărat orizont
de lumină în înţelegerea adevăratei închinări! Astfel, din adâncul inimii mele, în această zi, mă
închin înaintea Ta pentru bunătatea şi harul cu care m-ai copleşit; Îţi mulţumesc că m-ai făcut un
moştenitor al mântuirii veşnice făurite prin Cristos Isus. Amin.
Studiu suplimentar
1 Petru 2:5
Romani 12:1
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Pastor Chris
Voi aţi fost răscumpăraţi cu un preţ!

„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi-L dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 6:20).
Unii oameni, când încearcă să explice conceptul mântuirii, folosesc ilustraţia unui
om care aflat pe punctul de a se îneca este salvat cu ajutorul unei frânghii de salvare.
Ilustraţia aceasta este o interpretare greşită a mântuirii adusă de Isus. O ilustraţie mai bună
ar fi aceea că omul fusese condamnat la moarte prin înecare pentru greşelile lui. I s-a pus un
căluş la gură, i s-au legat mâinile de picioare şi era pe punctul de a fi aruncat în marea care
spumega. Atunci intervine Isus care spune: „Nu-l omorâţi; Eu îi voi lua locul şi voi muri
înecat în locul său.“ Isus nu i-a aruncat omului o frânghie de salvare, nici nu a trimis după
el scafandri, nici nu a înotat în apele pline de vârtejuri pentru a-l trage la mal. Nu, ci El a
luat asupra Sa sentinţa lui şi a murit în locul lui! Aceasta este perspectiva corectă a
mântuirii plătite de Cristos pentru noi cu preţul propriului Său sânge. Aşa că atunci când
vorbim despre faptul că Isus te salvează, tu nu vorbeşti despre cineva care te-a izbăvit din
necaz. Nu, ci El te-a salvat dându-Şi viaţa pentru tine.
Mântuirea pe care o avem noi în Cristos este o chestiune serioasă; Isus a plătit un
preţ uriaş oferindu-Se pe Sine în locul nostru, pentru ca noi să putem fi liberi. Aşadar, tu nu
îţi mai poţi permite să trăieşti viaţa cum vrei, deoarece s-a plătit un preţ. Acum tu Îi aparţii
Lui şi nu ţie însuţi.
Cu mulţi ani în urmă un frate chinez călătorea în acelaşi tren cu trei domni care
doreau să joace un joc. Ei aveau nevoie de o a patra persoană să joace acel joc, aşa că l-au
rugat să li se alăture. „Îmi pare rău,“ a replicat el, „eu nu mi-am luat mâinile la mine.“
Bărbaţii au făcut ochii mari de uimire, deoarece în mintea lor acest om părea perfect sănătos
şi totuşi susţinea că nu îşi luase mâinile la el. „Dar cu mâinile acestea ce este?“ l-au întrebat
ei. Drept răspuns el le-a zis: „Mâinile acestea nu sunt ale mele; ele Îi aparţin lui Isus,
deoarece El m-a cumpărat cu un preţ. Eu folosesc aceste mâini doar pentru lucrurile care
doreşte El să fie făcute.“
Biblia spune că nu îţi mai aparţii ţie însuţi (1 Corinteni 6:19). Dacă eşti născut din
nou, ai fost cumpărat cu un preţ şi acum trebuie să trăieşti pentru Domnul şi să urmezi
alegerile pe care El le face pentru tine.
Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mântuirea completă pe care o am în Isus Cristos; Îţi
mulţumesc pentru că L-ai trimis să ia sentinţa mea asupra Lui. Recunosc astăzi că nu îmi mai
aparţin; Îi aparţin lui Cristos. Astfel, ştiu că viaţa mea este binecuvântată şi că viitorul meu este
garantat, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar:
2 Corinteni 5:14-15
1 Corinteni 7:22-23
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Pastor Chris
Nu umbla după ceea ce este spectaculos

„Toma,” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au
crezut” (Ioan 20:29).
Un om ura tot ce era legat de Isus. Soţia lui era creştină, dar el nu îi dădea voie să se
ducă la biserică. Într-o zi, soţia lui s-a dus să participe la o cruciadă care avea loc în
împrejurimi, fără să îi spună lui. El s-a înfuriat şi a pornit în goană spre locaţia respectivă,
făcându-şi loc prin mulţime fără să ţină cont de nimic, în căutarea soţiei sale. Brusc, un
strigăt puternic s-a ridicat în văzduh şi toţi şi-au întors capetele ca să vadă ce se întâmplase.
L-au văzut atunci pe acest bărbat strigând: „El este real! El este real!“ Se pare că Isus îi
apăruse şi îi îngăduise să vadă că păcatele sale fuseseră iertate.
A fost nevoie de o apariţie a lui Isus pentru ca acest bărbat să creadă, însă el nu
trebuia să aştepte ca ceva spectaculos să îl convingă să creadă. La fel stau lucrurile şi în
episodul din viaţa apostolului Toma, care nu credea că Isus înviase din morţi până în
momentul în care Domnul i S-a arătat şi i-a spus: „Toma!” „Adu-ţi degetul încoace, şi
uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci
credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Toma” i-a
zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Însă cei au credinţă în Mine fără să Mă fi văzut
sunt cu adevărat binecuvântaţi.” (Ioan 20:26-29, versiunea CEV, traducerea în limba
engleză contemporană, n.tr.)
Nu trebuie să aştepţi până experimentezi lucruri spectaculoase înainte să crezi că
Dumnezeu te iubeşte şi vrea să îţi umple viaţa cu bunătatea Lui. Singura dovadă de care ai
nevoie este Cuvântul Său. Aminteşte-ţi că Biblia spune: „Şi credinţa este o încredere neclintită
în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd“ (Evrei 11:1). Nu
aştepta ca mai întâi să ai buzunarul sau contul bancar plin de bani înainte să declari
prosperitatea ta în Cristos! Nu aştepta ca mai întâi să dispară simptomele înainte să
proclami vindecarea ta! Declară că tu ai viaţă, sănătate, pace şi bucurie ACUM, iar credinţa
ta va produce rezultate.
Proclamaţie
Eu sunt o făptură nouă în Cristos Isus şi sunt conştient de faptul că Dumnezeu este Tatăl
meu. Toate lucrurile sunt ale mele, întrucât sunt sămânţa lui Avraam. Eu privesc prin ochii
credinţei şi văd moştenirea mea glorioasă în Cristos!
Studiu suplimentar
Evrei 11:6
Evrei 11:3
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Pastor Chris
Elimină orice factor de distragere a atenţiei

„Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului şi, plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi“
(1 Împăraţi 18:42).
Unul dintre motivele pentru care unii creştini nu experimentează manifestarea
gloriei lui Dumnezeu în viaţa lor aşa cum ar trebui constă în superficialitatea cu care
abordează timpul lor de părtăşie cu Domnul. Mintea lor este distrasă în toate părţile şi nu
se mai pot concentra să distingă ce are Dumnezeu de spus! Biblia spune: „…Rugăciunea
fierbinte (sinceră, din toată inima, continuă) a celui neprihănit îi face disponibilă o putere
extraordinară [dinamică în modul de acţiune]” (Iacov 5:16 – traducerea Amplificată).
Rugăciunea care are rezultate deosebite este fierbinte, sinceră, din toată inima şi este
desprinsă de orice influenţe şi distrageri venite din exterior.
Rugăciunea nu este un răstimp de monolog religios, în care vorbeşti la nesfârşit până
când mintea ta începe să hoinărească. Rugăciunea este un timp de părtăşie în care duhul
tău se uneşte cu Duhul Sfânt atât de mult, încât însăşi fiinţa ta ajunge să se sincronizeze cu
fiecare detaliu din planul Său pentru viaţa ta.
La un moment dat, profetul Isaia i-a transmis regelui Ezechia un mesaj din partea
Domnului, potrivit căruia acesta trebuia să-şi pună casa în ordine, întrucât urma să moară.
Aceasta a fost, desigur, o profeţie sumbră pentru rege, însă Biblia consemnează în
continuare că Ezechia „s-a întors cu faţa la perete şi I-a făcut Domnului următoarea
rugăciune…” (2 Împăraţi 20:2). Gestul regelui de a se întoarce cu faţa la perete semnifică
faptul că el a întrerupt orice fel de factori de distragere a atenţiei, pentru că voia să schimbe
cursul evenimentelor.
Dacă vrei să vezi manifestarea puterii lui Dumnezeu în viaţa ta, trebuie să înveţi să te
retragi din tumultul lumii, să elimini tot ce te poate distrage şi să te concentrezi asupra
Domnului în părtăşie! Caută un loc liniştit şi focalizează-ţi toată puterea în închinare şi în
rugăciune. Acest fel de rugăciune îţi pune la dispoziţie o putere extraordinară, dinamică în
modul ei de acţiune.
Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi din Cuvântul Tău cât de important este să îmi
concentrez toată puterea în timpul meu de părtăşie cu Tine, astfel încât să mă sincronizez pe deplin
cu Duhul Sfânt pentru a cunoaşte şi a umbla în voia Ta desăvârşită pentru mine, în Numele lui
Isus. Amin.
Studiu suplimentar
Fapte 1:14
Iacov 5:17
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Pastor Anita
Slava dinăuntru

„Scoală-te, luminează! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.“ (Isaia 60:1)
Când Biblia spune: „Slava Domnului răsare peste tine“, se referă la slava pe care El a
pus-o în tine. Este o terminologie spirituală care arată că Dumnezeu şi-a revărsat harul
peste viaţa ta. Aceasta este manifestarea exterioară a influenţei divine care este în omul tău
lăuntric.
Dumnezeu te-a chemat la o viaţă de slavă, care este dincolo de tărâmul pământesc.
Această viaţă este manifestarea slavei Sale: perfecţiunea, frumuseţea şi excelenţa divinităţii
locuiesc în duhul tău! Isus a umblat şi a trăit în slava lui Dumnezeu în fiecare zi în timp ce
umbla pe pământ. Oamenii din vremea Lui au văzut harul lui Dumnezeu acţionând cu
putere în El şi mărturisesc despre aceasta: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi,
plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din
Tatăl“ (Ioan 1:14).
Dumnezeu vrea ca tu să străluceşti în frumuseţea şi excelenţa harului Său pe care l-a
aşezat din belşug peste viaţa ta. El vrea ca tu să dai dovadă de excelenţă la serviciul tău, la
studiile şi în proiectele tale, în relaţiile tale şi în tot ceea ce faci, până când lumea va fi plină
de uimire cu privire la tine. Modul în care poţi face acest lucru posibil este meditând
continuu la Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece gloria Sa este în Cuvânt. Nu va trece mult
timp şi acea slavă se va ridica din spiritul tău şi va fi evidentă în viaţa ta, prin cuvintele,
faptele şi ideile tale.
Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a gloriei lui Dumnezeu din duhul meu. Astăzi, eu urc din slavă în
slavă şi excelez în tot ceea ce fac. Mulţi oameni ajung la cunoaşterea lui Isus Cristos prin reflectarea
frumuseţii lui Dumnezeu din viaţa mea. Aleluia!
Studiu suplimentar
Coloseni 1:27
2 Petru 1:3
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Pastor Chris
Localizează-te în Cuvânt astăzi!

„Căci El zice: «La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că
acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»” (2 Corinteni 6:2).
Îmi amintesc un imn pe care obişnuiam să-l cânt mai demult, iar un vers spunea aşa:
„O, Doamne, ajutorul nostru din trecut şi speranţa noastră pentru anii care vor veni.” După
un timp, cântecul a devenit incomod, deoarece am observat că se referea numai la trecut şi
la viitor, dar trecea cu vederea ceva foarte important: prezentul, ziua de azi!
Unii oameni consideră că este convenabil să se refugieze în victoriile din trecut şi să
îşi pună încrederea în succesele de mâine, evitând să se exprime cu privire la ziua de astăzi,
pentru că nu ştiu cum să beneficieze de ceea ce le aparţine în Cristos, ACUM. Unii spun:
„Slavă Domnului, Isus a murit pentru mine, El Şi-a vărsat sângele pentru mine acum două
mii de ani.” Sau: „El vine iar; ştiu sigur că Isus va reveni.”
Da, El a murit pentru tine (trecut), El va veni din nou să-Şi răpească Biserica (viitor),
dar ce se întâmplă cu ziua de azi? Între trecut şi viitor este prezentul – un prezent în care va
trebui să acorzi atenţie sănătăţii, finanţelor, familiei tale şi aşa mai departe. Deci, nu limita
prin trecut sau prin viitor binecuvântările lui Dumnezeu şi beneficiile mântuirii. Isus a
murit pentru ca tu să ai o viaţă din belşug şi azi!
Află din Cuvântul lui Dumnezeu moştenirea ta prezentă; află cine eşti şi ce ţi-a dat
pentru a te bucura ACUM! Localizează-te în binecuvântările lui Dumnezeu şi în beneficiile
mântuirii tale şi trăieşte astăzi în moştenirea pe care ţi-a pregătit-o Domnul. Este bine să ştii
ceea ce a făcut Isus pentru tine în trecut şi ceea ce te aşteaptă în viitor, dar nu neglija ziua de
azi. Ziua de ieri – trecutul – este ca un cec încasat; ziua de mâine – viitorul – este ca un cec
promis; dar ziua de astăzi este ca banii în numerar care sunt la îndemâna ta.
Decide astăzi să îţi atingi potenţialul maxim şi să dai tot ce ai mai bun; lasă ziua de
astăzi să marcheze un nou început în povestea ta perpetuă de succes; las-o să fie punctul de
referinţă pentru o viaţă continuă de victorie şi de progres. Bucură-te de tot ce e mai bun în
viaţă azi, pentru că Dumnezeu nu Şi-a limitat ajutorul şi binecuvântările pentru tine doar la
timpul trecut şi viitor, ci ţi-a pregătit şi un prezent minunat.
Rugăciune
Dragul meu Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia prezentă a Cuvântului Tău pentru duhul
meu, care îmi arată că sunt un învingător, un succes şi un campion astăzi, nu mâine sau doar când
ajungem în cer, ci şi acum. Umblu în realitatea acestui adevăr astăzi şi mă bucur de moştenirea mea
prezentă în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.
Studiu suplimentar
Luca 4:17-21
Evrei 3:13

