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Introducere
E

diţia 2011 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 veti fi reînnoiţi zi de zi.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

-

Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând astfel în
fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe care Cuvântul lui
Dumnezeu le produce, tot ceea ce mărturisiţi devenind realitate.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire
Rom 10:10

-

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

-

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, astfel
încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

-

Folosiţi acest devoţional pentru a vă nota ţelurile propuse în
fiecare lună, măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi fiecare
victorie sau realizare.

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

-Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă reprezintă un grup de
fotomodele din statul Edo în costume tradiţionale
din timpul campaniei Reach out Nigerian 2009,
o lucrare prin care prin care milioane de vieţi au
fost atinse şi transformate în toată Nigeria şi chiar
în afara ei.
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MARŢI, 1 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Un Schimb
Divin!

„Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi
răscumpărare ” (1 Corinteni 1:30)

C

onform versetului de mai sus, Isus Cristos a fost făcut
de Dumnezeu pentru noi neprihănire. Cu alte cuvinte,
atunci când Dumnezeu Se uită la noi, cei care credem în Isus, El
ne vede neprihăniţi, pentru că Isus a devenit neprihănirea noastră. El a fost jertfit din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din
morţi pentru că am fost socotiţi neprihăniţi (Romani 4:25).
În pasajul din Isaia 53:5-6, Biblia spune: „Dar El este
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor...” Isus a purtat toată
durerea, ruşinea şi tortura în locul tău. El a luat asupra Sa tot
ceea ce ar fi trebuit să suferi, ca tu să nu mai treci prin
aceasta. Ce schimb divin şi glorios! El a luat păcatul tău,
pentru ca tu să poţi obţine neprihănirea Lui: „Pe Cel ce n-a
cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
Dumnezeu nu a făcut din El un păcătos, ci mai degrabă,
El L-a făcut întruchiparea însăşi a păcatului, astfel încât tu să
devii însăşi neprihănirea lui Dumnezeu în El! Neprihănirea ta
este neprihănirea lui Cristos, care ţi-a fost atribuită şi pe care
trebuie s-o primeşti prin credinţă. Nu sunt de mirare cuvintele
inspirate ale profetului Ieremia: „În vremea Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată numele pe care
I-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:6).
Eşti neprihănit după cum şi Isus este neprihănit, pentru că
altă neprihănire nu ai, decât a Lui! Unii încearcă să-şi
6

făurească o neprihănire personală (Romani 10:3), însă nu
există altă neprihănire veritabilă decât cea a lui Isus şi singurul
mod de a o obţine este prin credinţa în jertfa Lui. El te-a făcut
însăşi expresia neprihănirii Lui. Acest lucru nu este ceva ce ai
obţinut prin propriile puteri, ci ceva ce ţi-a fost dăruit (Romani
5:17). Isaia 54:17 subliniază de asemenea acest glorios schimb
divin: „Aceasta este moştenirea robilor Domnului şi
îndreptăţirea lor din partea de la Mine, zice Domnul” (Noua
Traducere în limba Română). Acum tu trebuie să-ţi înnoieşti
mintea cu acest adevăr (Romani 12:2) ca să poţi rămâne în
neprihănirea Lui şi să nu mai păcătuieşti (1 Ioan 3:9).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că L-ai
trimis pe Isus să poarte păcatele mele, şi să mă
prezinte sfânt şi fără vină înaintea Ta! Îţi
mulţumesc că pe El, care n-a cunoscut nici un
păcat, Tu L-ai făcut păcat pentru mine, nu doar
ca eu să primesc neprihănire, ci ca să devin însăşi
expresia şi simbolul neprihănirii Tale, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 3:21-22, Romani 5:17-18

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 9:14-32

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 19:1-12

Numeri 7-8

Exodul 10
7

MIERCURI, 2 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Trăieşte dincolo de
sentimentele tale!

„Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere”
(2 Corinteni 5:7)

C

reştinismul este o viaţă de credinţă, şi credinţa nu are
nimic de-a face cu sentimentele. Mulţi nu fac
progrese în viaţa lor spirituală aşa cum ar trebui, deoarece au
fost înrobiţi de sentimentele lor. Cineva a spus odată: „Poate
că nu am adevăratul Duh Sfânt, pentru că dacă Îl am, cum de
nici măcar nu simt să-i mărturisesc cuiva despre Isus?”
În primul rând, nu există nici un Duh Sfânt fals! Dacă eşti
născut din nou şi ai cerut ca Duhul Sfânt să vină să locuiască în
tine, ceea ce ai primit este adevăratul Duh Sfânt; acelaşi pe care
şi Isus L-a avut:„Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte;
şi celui ce bate i se va deschide. Cine este tatăl acela dintre voi,
care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere
un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau dacă cere un ou,
să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din
ceruri le va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer”(Luca 11:10-13).
În al doilea rând, predicarea Evangheliei sau a le spune
altora despre Isus nu are nimic de-a face cu modul în care te
simţi. Isus nu a spus în Marcu 16:15, „Duceţi-vă în toată
lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură, când veţi
simţi asta,” ci El a spus: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Punct! Este un mandat.
Eşti obligat să o faci, pentru că este chemarea ta. Nu trebuie
să simţi asta, ci să o faci! Este important în calitate de copil al
lui Dumnezeu să înveţi să trăieşti dincolo de simţurile tale;
dincolo de percepţiile senzoriale, fireşti. Biblia spune: „Dacă
trăiţi după îndemnurile firii, veţi muri; dar dacă, prin Duhul,
faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi” (Romani 8:13).
Să trăieşti după trup înseamnă să trăieşti în conformitate cu
ce dictează simţurile, dar să trăieşti prin Duhul înseamnă să intri
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sub influenţa Duhului! Aceasta înseamnă să fii condus numai de
Duhul Sfânt şi de Cuvânt, ceea ce schimbă totul în viaţa ta. Să
trăieşti dincolo de sentimente înseamnă că atunci când nu simţi
să te rogi, te rogi oricum! Aceasta înseamnă că şi atunci când nu
simţi să câştigi suflete, o vei face oricum, deoarece Cuvântul
spune aşa, iar inima ta este aprinsă de dragostea lui Cristos pe
care trebuie să le-o împărtăşeşti şi celor din jur. Să trăieşti
dincolo de sentimentele tale înseamnă că şi dacă nu simţi în
corpul tău că te-ai vindecat, totuşi vei acţiona şi vei trăi ca unul
care este deja vindecat, deoarece Cuvântul spune că prin rănile
Lui aţi fost vindecaţi (1 Petru 2:24).
Amintiţi-vă, Biblia spune că cei ce sunt pământeşti nu pot
să-I placă lui Dumnezeu (Romani 8:8). Pentru a fi plăcut lui
Dumnezeu trebuie să trăieşti dincolo de sentimentele tale, va
trebui să trăieşti prin credinţă în Cuvântul Său. „Şi fără
credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui” (Evrei 11:6).

Rugăciune
Refuz să le permit sentimentelor mele să-mi
controleze împrejurările vieţii; ci mai degrabă,
aleg să intru sub influenţa Duhului, fiind condus
de El şi motivat de Cuvântul care este adevărul
după al cărui standard trăiesc şi azi, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:12-14

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 9:33-50

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 19:13-22

Numeri 9-10

Exodul 11
9

JOI, 3 MARTIE

Fii respectuos şi
umil
PASTOR
ANITA

„Frica de Domnul este începutul înţelepciunii...”

(Psalm 111:10)

T

ermenul „frica” din versetul de mai sus nu sugerează
să fii îngrozit de Dumnezeu, ci se referă la „respectul
faţă de voia lui Dumnezeu.” Un semn clar că Duhul Sfânt
lucrează în viaţa ta este respectul pe care îl ai în orice loc şi în
orice moment pentru lucrurile spirituale şi pe deasupra,
umilinţa ta. Cât timp un credincios încă se mai comportă
indisciplinat, foloseşte un limbaj aspru, jignitor, nepoliticos şi
este plin de mândrie, este clar că nu I s-a predat Duhului Sfânt.
Umilinţa şi respectul divin sunt semnele distinctive ale celor
care sunt plini de Duhul.
Măsura umilinţei tale este adevărata valoare a maturităţii
tale spirituale. Când te predai cu totul Duhului Sfânt, El
produce umilinţă în tine şi insuflă în tine respect dumnezeiesc.
Observi că de acum limbajul tău este plin de iubire şi că ai
devenit politicos şi plăcut în comunicare. Oameni care te
întâlnesc niciodată nu uită acel moment, datorită dragostei,
umilinţei şi respectului dumnezeiesc pe care le emani.
Te îndemn să te examinezi întotdeauna, să nu permiţi nici
unei rădăcini de mândrie care i-a întinat pe mulţi să încolţească
în inima ta. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva
celor mândri, dar le dă har celor smeriţi” (Iacov 4:6). Dacă
doreşti să funcţionezi în abundenţa harului lui Dumnezeu, fii
respectuos şi umil. Trebuie să iei acest lucru foarte în serios în
viaţa ta în acest an, astfel încât să poţi străluci şi manifesta
lumina slavei lui Dumnezeu în lumea ta aşa cum ar trebui.
1 Petru 5:5-6 spune: „Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi
celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu
smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriţi le dă har. Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui
10

Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.” Dacă
eşti umil, Domnul te va înălţa la timpul potrivit. Nu uita,
Duhul Sfânt locuieşte în tine, prin urmare ai în tine capacitatea
de a umbla în umilinţă şi în respect dumnezeiesc.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului tău în viaţa mea, şi pentru
capacitatea Lui de a produce umilinţă şi respect
dumnezeiesc în mine! Astăzi sunt predat Ţie şi
prin urmare ştiu că smerenia lui Cristos şi
reverenţa faţă de Domnul se manifestă în mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 4:10-11, Isaia 11:2, Faptele Ap. 9:31

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 10:1-31

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 19:23-30

Numeri 11-13

Exodul 12
11

VINERI, 4 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Fii preocupat de
nevoile altora

„Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un
copil, gândeam ca un copil: când m-am făcut om mare, am
lepădat ce era copilăresc” (1 Corinteni 13:11)

D

e multe ori întâlnim creştini care se comportă ca nişte
copii; preocupându-se doar de ei înşişi. Maturitatea
spirituală nu înseamnă să te gândeşti doar la treburile tale, ci
să fii interesat şi de bunăstarea altora.
Îmi amintesc mereu de un frate drag, cu mulţi ani în urmă,
care a fost adus la una dintre întâlnirile noastre. Era bolnav pe
moarte şi abia putea să-şi susţină corpul slăbit şi să stea drept
puţin. La un moment dat, uşierii au adus înăuntru un alt muribund şi pe culoar, chiar în faţa primului bolnav, încercau să-i
găsească un loc noului venit. Fratele nostru a declarat mai târziu: „Când l-am văzut pe celălalt bolnav pe care l-au adus înăuntru, am uitat de mine şi m-am trezit rugându-mă pentru el.”
Aduceţi-vă aminte că şi el era foarte grav bolnav, fiind
adus direct de la spital. Medicii nu-l mai putuseră ajuta. Însă
acum el văzuse pe cineva care suferea cumplit şi, uitând de
sine, a început să se roage pentru vindecarea celuilalt. În
cadrul întâlnirii, cel pentru care se ruga el a fost vindecat.
Apoi şi el şi-a primit vindecarea, iar când a venit pe platforma
pentru a depune mărturie, ne-a spus cum el a fost mişcat să se
roage pentru cealaltă persoană, în ciuda stării sale. Partea
remarcabilă a fost faptul că el s-a vindecat în timp ce se ruga
pentru celălalt.
Dumnezeu va împlini întotdeauna pentru tine ceea ce şi tu
împlineşti pentru alţii. Aşadar, e timpul să nu te mai gândeşti
doar la treburile tale. Încetează să te îngrijorezi pentru locul
tău de muncă, pentru copii, pentru bani, pentru viaţa ta, etc.
Gândeşte-te şi la alte persoane! Există persoane care suferă
mult mai mult decât tine; aşa că priveşte dincolo de tine şi fii
12

cu adevărat preocupat de a-i ajuta pe alţii. Mijloceşte pentru
alţii, ca nevoile lor să fie îndeplinite, aşa cum proceda
apostolul Pavel, care s-a rugat lui Dumnezeu nu pentru
propriile nevoi, ci pentru nevoile altora: „Şi Dumnezeul meu
să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în
slavă, în Isus Cristos” (Filipeni 4:19).

Rugăciune
Dragă Tată, mă rog pentru cei din jurul meu
azi, care sunt slăbiţi, sau îndureraţi, sau care nici
măcar nu mai ştiu cum să se roage cu privire la
situaţia dificilă prin care trec; fie ca Duhul Tău
să-i copleşească chiar în acea situaţie, oferindu-le
miracolul de care au nevoie, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:17-18

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 10:32-52

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 20:1-16

Numeri 14-15

Exodul 13
13

SÂMBĂTĂ, 5 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Viaţa
prin Duhul

„Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos din morţi, le va
da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, din pricina
Duhului Său, care locuieşte în voi”
(Romani 8:11, Noua Traducere în limba Română).

D

uhul Sfânt este dătătorul de viaţă. Duhul Sfânt trăind
în tine, nici o boală nu ar trebui să mai poată sta în
corpul tău. Orice cancer trebuie să moară! Diabetul şi HIV-ul
va fi curăţit din sângele tău atunci când meditezi asupra faptului că Duhul lui Dumnezeu, dătătorul de viaţă locuieşte în tine.
În Vechiul Testament, Dumnezeu a zis: „Căci viaţa trupului
este în sânge...” (Leviticul 17:11). Viaţa tuturor creaturilor
vii, inclusiv a omului este asigurată de sângele care circulă în
organismul lor. Dar versetul de deschidere arată că lucrurile
stau altfel pentru omul născut din nou şi umplut cu Duhul
Sfânt! Duhul Sfânt dă viaţă – revitalizează, înviorează corpul
fizic atunci când eşti născut din nou.
Chiar dacă trupul tău ar fi paralizat, Duhul Sfânt îţi poate
induce viaţă în mădularele moarte ale corpului tău şi îţi poate
restabili sănătatea perfectă! Biblia spune: „Şi dacă Cristos este
în voi, trupul vostru, da, este muritor, din cauza păcatului; dar
Duhul aduce viaţă, datorită neprihănirii” (Romani 8:10, TLB).
Găsim un exemplu în acest sens în Faptele Apostolilor 14:810; atunci când Pavel a predicat într-un oraş numit Listra.
Biblia spune: „În Listra era un om neputincios de picioare,
olog din naştere, care nu umblase niciodată. El şedea şi îl
asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi
pentru ca a văzut că avea credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu
glas tare: «Scoală-te drept în picioare.» Şi el s-a sculat dintr-o
săritură, şi a început să umble.”
Pavel nu a trebuit să se roage pentru acel om. Tot ce a
făcut a fost să predice Evanghelia şi să dezvăluie puterea
14

neprihănirii, şi Duhul Sfânt a intrat în acţiune, vitalizând
corpul omului. Dacă eşti născut din nou şi ai primit Duhul
Sfânt, nu trebuie să te rogi pentru a fi vindecat de vreo
infirmitate. Poţi ieşi pur şi simplu din boala sau din
circumstanţele în care te afli. Conştientizarea prezenţei
Duhului Sfânt este tot ceea ce ai nevoie! Realizarea faptului că
Cel care este mai Mare locuieşte în tine şi că viaţa ta nu mai
este generată de sânge, ci de puterea Duhului care L-a înviat
pe Cristos dintre cei morţi este tot ce ai nevoie! Această putere
este activă în tine chiar acum, ca să învioreze, să resusciteze
şi să vitalizeze trupul tău şi să producă viaţă în orice domeniu
în care experimentezi uscăciune, infertilitate, stagnare sau
moarte.

Rugăciune
Puterea mea este reînnoită astăzi şi tot trupul
meu este revigorat pentru că acelaşi Duh care L-a
înviat pe Cristos din morţi trăieşte în mine, iar eu
sunt conştient de prezenţa Lui în mine şi deplin
încredinţat de puterea Lui care lucrează energic
în mine astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:10-11

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 11:1-26

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 20:17-23

Numeri 16-17

Exodul 14
15

DUMINICĂ, 6 MARTIE

PASTOR
ANITA

O viaţă lipsită de
stres

„Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de

lucrările lui, cum S-a odihnit şi Dumnezeu de lucrările
Lui” (Evrei 4:10)
reştinismul este o chemare în odihna lui Dumnezeu,
o viaţă lipsită de stres. Ideea lui Dumnezeu pentru
tine este să trăieşti în odihnă toată viaţa ta. El nu vrea ca tu să
te zbaţi, să te trudeşti şi să te supra-împovărezi cu grijile
acestei vieţi. Isus a spus în Matei 11:28: „Veniţi la Mine, toţi
cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Aceasta este
chemarea Lui la o viaţă lipsită de stres. Este locul de confort
şi împlinire, locul în care mintea ta este fixată pe Cuvântul lui
Dumnezeu şi încrederea ta se bazează pe Cuvântul Său veşnic.
Este un loc unde nu ştii suficient pentru a-ţi face griji.
Evrei 4:3 spune: „Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm
în odihna, despre care a vorbit El, când a zis: «Am jurat în
mânia Mea, că nu vor intra în odihna Mea!» Măcar că lucrările
Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.” Dumnezeu
a terminat toate lucrările Lui de la întemeierea lumii şi El Se
odihneşte. Biblia spune că atunci când El a încheiat cu crearea,
în Geneza capitolul unu, El a analizat tot ceea ce făcuse şi a
constat că toate erau bune. Apoi, El S-a odihnit de lucrarea Sa
(Geneza 2:1) şi El Se odihneşte de atunci.
Mulţi cred că atunci când ne rugăm, Dumnezeu Se apucă
de lucru şi încearcă să repare lucrurile astfel încât rugăciunile
noastre să primească un răspuns, dar nu este aşa. El nu este
ocupat în ceruri încercând să remedieze lucrurile şi să le facă
să funcţioneze; El Se odihneşte, pentru că a pregătit deja
soluţii la toate problemele. Vestea bună este că acesta este
genul de viaţă pe care El ne-a dat-o, o viaţă de odihnă, în care
să nu ne zbatem pentru nimic. Amintiţi-vă, Dumnezeu l-a făcut
pe om în ziua a şasea a creaţiei şi S-a odihnit în ziua a şaptea.
Astfel, prima zi a omului pe pământ a fost ziua de odihnă a lui

C
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Dumnezeu. El a pregătit totul înainte de a fi adus omul în
scenă.
Nu permite nimănui şi nici unei circumstanţe să te înşele
sau să te priveze de viaţa pe care Dumnezeu ţi-a dat-o. Refuză
stresul; respinge frământarea. Alege calea credinţei; urmează
Cuvântul lui Dumnezeu cu consecvenţă şi aplică-l, în tot ce
faci! Priveşte-te aşa cum te vede Dumnezeu. Refuză să faci
compromisuri privind principiile Cuvântului lui Dumnezeu şi
vei trăi o viaţă lipsită de stres.

Rugăciune
Refuz să fiu tulburat sau îngrijorat de
circumstanţele din această viaţă, pentru că eu
trăiesc şi rămân în odihnă, pace şi bucurie azi! Îţi
mulţumesc binecuvântatule Tată, pentru că m-ai
adus într-o viaţă de glorie, victorie şi împlinire, în
Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 2:1-2, Matei 11:28-30

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 11:27-12:17

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 20:24-34

Numeri 18-19

Exodul 15
17

LUNI, 7 MARTIE

Eşti născut de sus
PASTOR
CHRIS

„Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi; cel ce vine de
pe pământ, este pământesc, şi vorbeşte ca de pe pământ.
Cel ce vine din cer este mai presus de toţi”(Ioan 3:31)

C

ând te naşti din nou, te naşti din cer. În Ioan 8:23,
Isus le-a spus iudeilor: „Voi sunteţi de jos,” le-a zis
El; „Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt
din lumea aceasta.” Isus nu S-a referit la o viaţă fizică, ci la o
viaţă spirituală. El a fost Cuvântul lui Dumnezeu, Pâinea care
S-a coborât din cer (Ioan 6:50). El a fost categoric cu privire la
identitatea Lui; El nu a spus că toată lumea este de sus. El a spus
„Eu sunt de sus” şi evreilor le-a spus: „Voi sunteţi de jos.”
Când te-ai născut din nou, ai primit aceeaşi viaţă a lui
Cristos care este de sus; este viaţa Cuvântului lui Dumnezeu.
Biblia spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o
sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi,
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi rămâne în veac”
(1 Petru 1:23). Aşadar, te-ai născut prin Cuvântul care a venit
de sus şi astfel, ca şi Isus, eşti de sus. Nu e de mirare Isus a
spus în Ioan 17:16, referindu-Se la noi cei credincioşi: „Ei nu
sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.”
Conştientizarea zilnică a acestui adevăr va schimba totul în
viaţa ta şi îţi va da o nouă mentalitate! Aceasta va avea un
impact pozitiv asupra rezultatelor pe care le obţii şi asupra
felului în care trăieşti. Dacă la locul tău de muncă, sau acasă,
sau undeva în iureşul vieţii tale, cineva face ceva ca să te
rănească sau să te jignească, refuză să reacţionezi sau să
răspunzi negativ! De ce? Motivul este simplu: Tu eşti de sus,
nu mai eşti din lumea aceasta! Prin urmare, nu poţi gândi,
vorbi sau acţiona contrar naturii tale cereşti!
Din acelaşi motiv este posibil ca toată lumea din jurul tău
să aibă gripă şi numai tu nu! Eşti de sus, eşti cetăţean al
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cerului (Filipeni 3:20); tu nu te molipseşti de gripă, tu alungi
gripa (Marcu 16:17-18). Antrenează-te în această perspectivă.
Deşi trăieşti în această lume, nu eşti din această lume. Eşti o
făptură nouă. Tu nu aparţii acestui pământ, aici eşti doar un
pelerin. Astfel, calamităţile, nenorocirile, tulburările,
greutăţile şi luptele pe care oamenii din lume le trăiesc nu sunt
pentru tine. Tu te-ai născut de sus, cu viaţa glorioasă,
victorioasă şi veşnică a lui Dumnezeu în duhul tău. Eşti mai
mult decât biruitor prin Acela care te-a iubit.

Proclamaţie
Refuz să gândesc, să vorbesc sau să acţionez
ca o persoană obişnuită, pentru că sunt născut de
sus şi am viaţa veşnică şi invincibilă a lui
Dumnezeu în duhul meu! Sunt biruitor astăzi şi în
fiecare zi pentru că sunt născut pentru a învinge
şi pentru a domni prin puterea Duhului lui
Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni: 15:47-49

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 12:18-44

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 21:1-11

Numeri 20-21

Exodul 16
19

STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 1
Cuvântul cheie pentru această săptămână:„PREOCUPAT”

În contextul studiului nostru intitulat „Fii
preocupat de nevoile altora,” a fi preocupat înseamnă
mai mult decât manifestarea unui interes pasiv faţă de
treburile altora. Ci mai degrabă implică o dispoziţie
plină de compasiune care provoacă activ la purtare de
grijă, la dragoste şi la ajutorare.

Am învăţat din studiul nostru că Dumnezeu va
face să se întâmple pentru tine ceea ce faci tu să se
întâmple pentru alţii. Aşadar, trebuie să nu ne mai
gândim doar la noi, ci să ne angajăm activ în
ajutorarea altora întâmpinându-le nevoile şi purtândule poverile.
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MARŢI, 8 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Fii plin de
Duhul Sfânt!

„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu
cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi
aduceţi-I din toată inima laudă Domnului”
(Efeseni 5:18-21)

O

dată ce ai primit Duhul Sfânt după ce te-ai născut din
nou, există şi o umplere zilnică a Duhului pe care
trebuie să o experimentezi ca să poţi trăi viaţa măreaţă de
glorie la care ai fost chemat.
A doua parte a versetului de la început ne permite să
vedem ce trebuie să facem pentru a fi umpluţi cu Duhul în
felul aceasta: va trebui să vorbeşti şi cu tine însuţi (nu doar cu
altcineva) cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti! Va trebui în mod deliberat să rosteşti Cuvântul,
să cânţi şi să compui cântări din Cuvânt, în inima ta, pentru
Domnul! Să-I aduci mereu mulţumiri pentru toate lucrurile lui
Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului nostru Isus Cristos şi
să te supui celor aflaţi în autoritate peste tine în respect sfânt.
Practicând conştient şi consecvent aceste lucruri, vei putea fi
plin de Duhul mereu.
Atunci când Îl laşi pe Duhul Sfânt să lucreze prin tine şi
eşti saturat de plinătatea Lui, nu vei mai avea nevoie să îţi faci
curaj pentru a spune ce trebuie sau pentru a întreprinde
acţiunile potrivite. Nu va mai fi nevoie să încerci să stârneşti
o anumită putere sau să îţi aminteşti anumite versete biblice în
mijlocul vreunei greutăţi. Nu! Ci ori de câte ori vei deschide
gura să vorbeşti, vei vorbi din înţelepciunea lui Dumnezeu; vei
rosti cuvinte inspirate în mod divin, pentru că eşti plin de
Duhul Sfânt.
Dacă doreşti ca slava lui Dumnezeu să fie văzută în viaţa
ta, dacă vrei să umbli în stăpânire asupra diavolului, asupra
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bolii, a infirmităţilor şi a morţii, atunci trebuie conştient şi
consecvent să practici umplerea cu Duhul. Fă din aceasta un
scop personal în fiecare zi a acestui an şi atunci provocările
care vor veni în calea ta vor fi adevărate punţi pentru tine şi
nimic nu îţi va fi cu neputinţă. Vei fi capabil să răstorni situaţii
fără speranţă, pentru că eşti plin de Duhul Sfânt.

Proclamaţie
Sunt plin de putere şi de stăpânire şi nimic
nu-mi este imposibil! Funcţionez şi astăzi prin
puterea Duhului Sfânt şi El îmi dă înţelepciune şi
înţelegere perfectă a tuturor lucrurilor, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 4:31, Mica: 3:8

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Marcu 13
Numeri 22-23
Matei 21:12-17
Exodul 17
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MIERCURI, 9 MARTIE

Un om
cu totul nou!
PASTOR
ANITA

„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă.
Toate cele vechi sau dus: iată, toate lucrurile s-au făcut noi
(2 Corinteni 5:17)

Î

n originalul grecesc, expresia „s-au dus” din versetul de
mai sus se mai poate traduce „au ieşit din existenţă.”
Astfel, fiind o creaţie nouă, tu eşti un om nou nouţ, nu doar
unul care a fost iertat de greşelile lui. Biblia spune: „... prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El
(Cristos), pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin
slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani
6:4). Când te-ai născut din nou, spiritul tău a fost recreat.
Istoria vieţii tale a reînceput în acea zi.
Realizează că nu ai dat doar pagina atunci când te-ai
născut din nou, ci ai fost recreat ca o nouă fiinţă. Chiar dacă
aspectul tău fizic rămâne acelaşi, duhul tău este reînnoit! Este
o viaţă nouă; de aceea Biblia spune: „toate lucrurile s-au făcut
noi!”
Boala, sărăcia, eşecul şi moartea nu mai fac parte din viaţa
nouă în Cristos. Domnul a plătit preţul ca toate blestemele şi
bolile generaţionale să dispară din viaţa ta. Trebuie însă să
revendici această moştenire şi apoi să-ţi înnoieşti mintea
(Romani 12:2) ca să poţi trăi la înălţimea noii tale naturi
dobândite prin naşterea din nou, în ziua în care L-ai primit pe
Cristos ca Domn al vieţii tale.
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Proclamaţie
Sunt o creaţie nouă în Cristos Isus, creat
pentru glorie, şi pentru frumuseţe! Istoria vieţii
mele reîncepe cu Dumnezeu, pentru că am fost
răstignit împreună cu Cristos şi cu El am înviat
ca o făptură nouă. Viaţa din corpul meu este
viaţa divină a lui Dumnezeu, care a înlocuit viaţa
umană naturală! Slăvit să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:18, Ioan 1:12-13

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Marcu 14:1-26

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 21:18-32

Numeri 24-26

Exodul 18
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JOI, 10 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Te maturizezi
pentru a deveni
responsabil

„Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de
orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin
şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi
adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să
ajungem la cel ce este Capul, Cristos” (Efeseni 4:14-15)

M

aturizarea ta nu se dovedeşte prin mărimea
muşchilor tăi, ci prin gradul de responsabilitate la
care ai ajuns. Te maturizezi pentru a deveni responsabil. Nici
un părinte nu şi-ar creşte copiii, doar ca aceştia să devină
adulţi şi atunci să le poată spune: „Gata, asta a fost! V-am
ajutat să creşteţi până la vârsta de douăzeci şi cinci de ani.
Acum, că aţi atins această vârstă, aţi aflat tot ce trebuia să ştiţi
despre viaţa voastră şi nu mai trebuie să faceţi nimic.” Nu, ci
motivul pentru care i-au ajutat să devină maturi este pentru ca
ei să poată fi responsabili.
Acest adevăr trebuie înţeles de toţi credincioşii. Nu stai în
Biserică doar ca să creşti spiritual şi apoi să ai o viaţă
frumoasă, ci creşterea spirituală este pentru responsabilitate.
Creşterea spirituală este pentru a funcţiona şi a sluji în casa lui
Dumnezeu, astfel încât să poţi fi o binecuvântare pentru alţii.
Adevăraţii creştini duhovniceşti sunt cei care sunt conştienţi de
responsabilitatea slujirii.
Refuză să fii printre cei care se bucură doar să fie serviţi,
ci mai degrabă fii cel ce slujeşte. Isus a spus foarte clar că este
mai important să slujeşti decât să fii slujit: „Dar între voi să nu
fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie
slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi,
să fie slujitorul vostru” (Marcu 10:43-44).
Refuză să fii inactiv în casa lui Dumnezeu, fii implicat în
slujire! Fii cunoscut pentru eficacitatea ta în a ajunge la alţii,
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câştigându-i pentru Cristos; invită-i la întâlnirile Bisericii şi la
alte programe în cadrul Biserici locale.
Şi ţie ţi-a fost încredinţată slujba împăcării, prin urmare,
este de datoria ta să vorbeşti despre Isus şi să faci cunoscută
Împărăţia lui Dumnezeu în locul în care te afli. Acesta este
scopul creşterii creştine. Eşti edificat pentru slujire: „Şi El i-a
dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe
alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în
vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui
Cristos...¢ (Efeseni 4:11-13). Creşterea ta este pentru slujire
şi pentru responsabilitate în casa lui Dumnezeu, nu uita asta.

Rugăciune
Sunt conştient că Evanghelia glorioasă a
Dumnezeului nostru binecuvântat mi-a fost şi mie
încredinţată şi, ca un administrator credincios,
mă dedic cu credincioşie să le-o vestesc tuturor
celor din jurul meu. Îţi mulţumesc Tată ceresc,
pentru că mă socoteşti credincios şi mă ajuţi să
devin un lucrător eficient al Evangheliei, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 22:25-27

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Marcu 14:27-52
Numeri 27-28
Matei 21:33-46
Exodul 19
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VINERI, 11 MARTIE

PASTOR
CHRIS

O misiune divină
şi o putere divină

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza
va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit“
(Marcu 16:15-16)

Î

n calitate de creştini noi avem o misiune divină de a le
predica Evanghelia şi de le a face cunoscută Împărăţia
lui Dumnezeu oamenilor din sfera noastră de influenţă. Isus a
spus în Ioan 20:21: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă
trimit şi Eu pe voi.” Dar apoi în Luca 24:49 El a mai adăugat:
„Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar
rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”
Această promisiune a Tatălui a fost împlinită când Duhul
Sfânt a coborât în Ziua Cincizecimii: „În ziua Cincizecimii,
erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un
sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde
şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se
printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi,
după cum le dădea Duhul să vorbească”(Fapte 2:1-4). După
moartea, îngroparea şi învierea lui Isus, ucenicii lui erau toţi
adunaţi în camera de sus, ascunzându-se de evrei. Dar când
Duhul Sfânt a venit peste ei, toate sentimentele de frică sau
timiditate au dispărut. Ei au început să Îl predice cu îndrăzneală pe acelaşi Isus despre care le fusese interzis să vorbească.
Isus le-a spus ucenicilor să aştepte până vor fi umpluţi cu
putere de sus, chiar dacă deja le dăduse Marea Însărcinare în
Marcu 16:15. El nu a vrut ca ei să meargă să predice doar în
virtutea entuziasmului lor. El ştia că aveau nevoie de putere de
sus, iar acea putere a venit în Ziua Cincizecimii. Dacă eşti
născut din nou şi ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, tu ai
primit putere de sus. Această putere este abilitatea dinamică de
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a produce schimbări. Este puterea care te face un martor
eficient pentru Cristos.
Această putere intrinsecă din duhul tău îţi dă îndrăzneală
şi curaj să predici Evanghelia oriunde şi oricând. Cu o
asemenea putere activă în tine vei birui oriunde vei merge! Tu
trebuie să fii conştient de faptul că eşti un succes pentru
Dumnezeu. Indiferent cum începi, sfârşitul tău poate fi plin de
putere. Acesta este motivul pentru care trebuie să fii îndrăzneţ
şi eficient în misiunea de a câştiga suflete. Tu eşti trimis de
Dumnezeu cu o misiune divină, înzestrat cu omnipotenţă
divină în duhul tău. Există ceva în interiorul tău care te face
învingător – este puterea Duhului Sfânt care poate împlini orice
nevoie. Slavă lui Dumnezeu!

Rugăciune
Sunt plin de puterea şi de autoritatea de a
predica Evanghelia pentru că Duhul Sfânt este
prezent în viaţa mea! Nimeni şi nimic nu poate
opri contribuţia mea la lărgirea Împărăţiei lui
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
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Matei 22:1-14

Numeri 29-31

Exodul 20
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SÂMBĂTĂ, 12 MARTIE

Nu-ţi înfometa
duhul!
PASTOR
ANITA

„Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire” (1 Petru 2:2)

O

mul este spirit şi spiritul uman se hrăneşte din
Cuvânt, conform spuselor lui Isus din Matei 4:4
„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu.” Pentru cel care este născut din nou,
Cuvântul lui Dumnezeu este hrana esenţială pentru creşterea şi
dezvoltarea lui spirituală. Cu cât te vei hrăni mai mult, cu atât
creşterea ta va fi mai rapidă şi credinţa ţi se va dezvolta mai
repede.
Versetul cu care am început această meditaţie ne spune să
dorim laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creştem
spre mântuire. Să nu te hrăneşti din Cuvânt înseamnă să îţi
înfometezi duhul, ceea ce duce la malnutriţie şi implicit, la
vulnerabilitate faţă de atacurile inamicului. Formează-ţi în mod
deliberat deprinderea de a te hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu
şi cultivă-ţi un apetit crescând pentru el. Fructifică orice
oportunitate de a învăţa din Cuvântul lui Dumnezeu şi
preţuieşte-L mai mult decât hrana necesară trupului tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este pentru duhul tău ceea ce
mâncarea este pentru trupul tău. Pe măsură ce îţi hrăneşti
duhul, în mod consecvent şi conştient, cu Cuvântul lui
Dumnezeu, eşti revigorat în omul dinăuntru. Vei începe să
observi schimbări în sufletul tău, în trupul tău şi în alte
domenii din viaţa ta. Mintea ta va deveni productivă, înnoită
şi plină de idei şi de gânduri de succes.
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Proclamaţie
Domnul meu, Cuvântul Tău este hrana
duhului meu, este lumina care îmi deschide ochii
şi candela de pe cărarea mea. Iau aminte astăzi la
sfaturile şi instrucţiunile Tale, pentru că ele sunt
viaţă pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iov 23:12, 1 Petru 2:2
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Marcu 15:1-20
Numeri 32-33
Matei 22:15-22
Exodul 21
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DUMINICĂ, 13 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Limbajul codificat
al duhului

„În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă nu le vorbeşte
oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege şi,
cu duhul, el spune taine” (1 Corinteni 14:2)

S

atan şi puterile întunericului intră în derută când noi
vorbim în alte limbi, pentru că acesta este un limbaj
codificat al duhului, rezervat doar celor iniţiaţi în comunicarea
directă cu Dumnezeu. Uneori, oamenii neavizaţi în lucrurile
spirituale îşi bat joc când îi aud pe alţii vorbind în alte limbi,
desconsiderând acest tip de comunicare ca fiind neinteligent.
Motivul pentru care acest limbaj este socotit ca neavând sens
pentru mintea naturală, este că acest limbaj spiritual este codat.
Cât de minunat este să ştii că poţi conversa cu Dumnezeu întrun limbaj indescifrabil pentru cel rău şi că atunci când vorbeşti
în alte limbi ai acces şi poţi comunica secrete în domeniul
spiritual. Uneori când vorbim în alte limbi nu numai că Îl
preamărim pe Dumnezeu şi revelăm înţelepciunea Lui
multiplă, ci le descoperim şi îngerilor cum pot distruge
lucrările inamicului. Îngerii nu ştiu tot ce poate fi ştiut despre
Dumnezeu şi împărăţia Lui glorioasă, aşa că ei ne ascultă când
ne rugăm.
Demonii nu ştiu nici ei totul, ei ştiu de fapt mult mai puţin
decât îngerii, iar atunci când noi vorbim în alte limbi, ei rămân
nedumeriţi în timp ce îngerii sunt educaţi: „pentru că domniile
şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică,
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu“ (Efeseni
3:10).
Când vorbim în alte limbi noi dezvăluim mistere, secrete
divine, adevăruri ascunse, revelate doar celor chemaţi – adică
nouă, cei care suntem născuţi din nou: „În adevăr, cine
vorbeşte în altă limbă (necunoscută) nu le vorbeşte oamenilor,
ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el
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spune taine (şi lucruri ascunse care nu sunt evidente înţelegerii
noastre)“ (1 Corinteni 14:2 AMP).
Deprinde-te anul acesta să te rogi în alte limbi mai mult
decât ai făcut-o până acum, pentru a descoperi secrete divine
cu privire la familia ta, la afacerea şi la educaţia ta şi cu
privire la tot ce are legătură cu tine. S-ar putea să nu ştii care
e pasul următor în anumite situaţii din viaţa ta, dar în
momentul în care vorbeşti în alte limbi vei primi lumină în
duhul tău. Deodată vei şti ce ai de făcut, când şi cum trebuie
acţionat. Foloseşte-te de această mare binecuvântare! Este
pentru tine!

Rugăciune
Domnul meu, Îţi mulţumesc că m-ai adus la
un asemenea nivel de părtăşie şi relaţie cu Tine,
de unde pot avea acces şi înţelegere asupra
tainelor Împărăţiei. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
dat un limbaj sfânt, ceresc, prin care pot
comunica într-un mod perfect cu Tine şi prin care
pot să le dezvălui îngerilor din înţelepciunea Ta,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 8:10, Psalm 25:14
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LUNI, 14 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Stăpânire asupra
tuturor lucrurilor!

„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea;
şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa
noastră” (1 Ioan 5:4)

L

umea a fost făcută prin Isus. Biblia afirmă că nimic
din ce a fost făcut nu a fost făcut fără El (Ioan 1:3).
El deţine toată autoritatea şi toate lucrurile Îi sunt supuse. El
a biruit lumea şi forţele naturii I s-au supus. Când El vorbea,
demonii fugeau, orbi îşi primeau vederea, surzii auzeau, morţii
înviau, paraliticii mergeau şi furtunile se potoleau. Isus Şi-a
exercitat autoritatea asupra tuturor vietăţilor şi lucrurilor. El nu
a fost niciodată o victimă! El este acelaşi ieri şi azi şi în veci
(Evrei 13:8)! El Se află deasupra legilor naturii.
Iar noi avem aceeaşi autoritate şi supremaţie asupra lumii,
pentru că El ne-a dat-o. Avem puterea şi autoritatea de a
învinge forţele naturii, de a conduce şi de a domni asupra
circumstanţelor vieţii. „Dacă deci prin greşeala unuia singur,
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce
primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor
domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!”
(Romani 5:17). Tu conduci lumea; tu îţi poţi modela propria
viaţă prin cuvintele pe care le rosteşti!
Ca unul care eşti născut din nou, cuvintele tale nu sunt
seci, ci poartă cu ele o putere imensă, biruitoare. Aşa că
începe să domneşti în viaţa ta şi să îţi exerciţi stăpânirea asupra
tuturor puterilor întunericului prin cuvinte pline de credinţă
(Luca 10:19). Biblia afirmă că vorba împăratului are putere
(Eclesiastul 8:4). Victoria se află pe buzele tale! Declară astăzi
că tu eşti ceea ce Dumnezeu a spus că eşti: un învingător şi nu
un învins!
Destinul tău în Dumnezeu este să domneşti în viaţă atât
ACUM (Romani 5:17), cât şi atunci când Cristos va reveni:
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„Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru,
şi ei vor împărăţi pe pământ!”(Apocalipsa 5:10). Am fost
făcuţi regi şi preoţi ai lui Dumnezeu, nu ca să fim dominaţi de
vreo forţă, de vreo boală sau de vreo circumstanţă, ci pentru
ca noi să stăpânim pământul. Tu ai stăpânire asupra bolilor,
asupra eşecului, asupra morţii şi asupra a tot ce este negativ în
viaţa ta, pentru că eşti un prinţ cu autoritate în Împărăţia lui
Dumnezeu.

Proclamaţie
Nu sunt un om obişnuit, ci sunt mai mult
decât biruitor, sunt un campion în această viaţă.
Refuz să fiu o victimă. Cuvântul lui Dumnezeu
este în gura mea, de aceea, domnesc asupra
tuturor circumstanţelor vieţii, stăpânesc asupra
oricăror întărituri, acţionez în neprihănirea lui
Dumnezeu şi trăiesc o viaţă de glorie, prin
credinţa în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:32-38
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 2
Cuvântul cheie pentru această săptămână: „STĂPÂNIRE”

Termenul „stăpânire” aşa cum este utilizat în
studiul nostru intitulat „Stăpânire asupra tuturor
lucrurilor” este un substantiv care exprimă
supremaţie sau putere prin autoritate legală. Am
învăţat din studiul nostru că Isus Şi-a exercitat
puterea de stăpânire asupra tuturor lucrurilor.
Aceasta înseamnă că El avea autoritatea legală de a
domni peste întreaga lume, iar El Şi-a exercitat
această autoritate prin cuvânt rostit. El a transferat
aceeaşi autoritate legală asupra Bisericii.

Astfel, în calitate de creştini, noi Îl reprezentăm
şi exercităm stăpânire asupra pământului şi supunem
circumstanţele vieţii. Noi facem acest lucru în
Numele Lui. Prin urmare, este imperios necesar să
fim pe deplin conştienţi de faptul că deţinem dreptul
legal de a domni în această viaţă, în Numele lui Isus.
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MARŢI, 15 MARTIE

Crede tot ce e mai
bun despre ceilalţi
PASTOR
ANITA

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de
bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă,
nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu
se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă
totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul
(1 Corinteni 13:4-7)

F

iind creştini, noi ar trebui să ne oferim unii altora un
sentiment de siguranţă. Îmi place ideea de a locui liber
între oamenii lui Dumnezeu, aşa cum ne arată Biblia că ar
trebui să fie de fapt. Nu ar trebui să fii mereu în gardă din
cauza veştilor negative pe care le auzi despre alţii. De aceea,
este important să umbli mereu în dragoste pentru că atunci
când iubeşti, crezi tot ce e mai bun despre celălalt.
Unora însă, le face o mare plăcere să bârfească. Ei se
amestecă în viaţa celorlalţi, deşi Biblia ne avertizează să nu ne
comportăm în acest mod. Aceşti oameni seamănă sămânţa
discordiei între fraţi şi poluează întreaga biserică cu ceartă:
„Totodată se deprind să umble fără nici o treabă din casă în
casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi
iscoditoare, şi vorbesc ce nu trebuie vorbit“ (1 Timotei 5:13).
Este periculos să stai pe lângă asemenea oameni pentru că ei
răspândesc în jurul lor doar resentimente şi ranchiună. Multe
biserici au avut probleme din cauza lor.
Când auzi veşti negative despre anumiţi oameni, reacţia ta
este ceea ce dovedeşte dacă umbli în dragoste sau nu. Fii
întotdeauna gata să crezi tot ce e mai bun despre ceilalţi. Nu
critica pe nimeni niciodată. Nu judeca pe nimeni doar pe baza
a ceea ce ai auzit despre acea persoană. Ori de câte ori auzi pe
cineva bârfind, corectează-l în dragoste. Facem de multe ori
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greşeala să stăm şi să ascultăm când cineva bârfeşte pe
altcineva. Făcând aşa, devenim complici la bârfa lui. Dacă tu
îţi închizi urechea la aşa ceva, ei îşi vor închide, în cele din
urmă, gura.
Isus a ales să creadă ce e mai bun despre discipolii Săi. El
ştia că Petru avea să Îl trădeze şi totuşi i-a spus: „Simone,
Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am
rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te
vei întoarce la Dumnezeu, să-i întăreşti pe fraţii tăi” (Luca
22:31-32). Alege astăzi să crezi ce e mai bun despre ceilalţi,
pentru că aceasta este calea dragostei – calea victoriei!

Proclamaţie
Inima mea este plină de dragoste, deoarece
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în duhul
meu prin Duhul Sfânt. Aleg astăzi să-i iubesc pe
toţi cei pe care îi voi întâlni, vorbind şi
descoperind ce este mai bun în ei, indiferent cum
mă vor trata ei. Îi voi acoperi cu har şi cu
umbrela dragostei mele, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:4-7, Romani 5:8-10
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MIERCURI, 16 MARTIE

Tu eşti
în misiune!
PASTOR
CHRIS

„Trimite-ne în toată lumea, cu vestea puterii Tale
mântuitoare şi cu planul Tău etern pentru toată omenirea
(Psalm 67:2 TLB)
Ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate
neamurile mântuirea Ta! (Ps. 67:2)
ât de plină de inspiraţie este rugăciunea rostită aici de
către psalmist! El se roagă lui Dumnezeu să ne trimită
în toată lumea cu Evanghelia – Vestea Bună a puterii Lui
salvatoare şi planul Său etern de salvare pentru întreaga
omenire. David îşi doreşte ca toţi să audă despre acest plan de
mântuire, de aceea s-a rugat lui Dumnezeu să ne trimită în
lume să vestim Evanghelia tuturor care încă nu au auzit-o. Teai gândit vreodată că aceasta este adevărata ta misiune pe
pământ? Dumnezeu vrea să îţi duci la îndeplinire lucrarea şi să
vesteşti tuturor planul Lui. Cât de important este să realizăm
că aceasta este adevăratul nostru scop în lume.
Mulţi îşi trăiesc viaţa fără a avea un scop anume. Tu însă,
ai o misiune aici pe pământ: aceea de a face lucrarea lui
Dumnezeu. Prin urmare, nu trăi pe pământ ca şi cum aici ai
avea rezidenţa permanentă! Această mentalitate explică desele
certuri pentru pământ, proprietăţi şi chiar unele crime cauzate
de lucruri atât de triviale. Unii oameni nu au realizat că viaţa
lor pe acest pământ este doar o călătorie. Petrolul, diamantele,
aurul şi mineralele nu au nici o legătură cu motivul pentru care
te-a pus Dumnezeu aici. Dumnezeu vrea ca prin tine să îşi
stabilească Împărăţia pe pământ. Aceasta este misiunea ta – să
arzi, plin de pasiune, pentru Cristos, pentru că simţi nevoia
urgentă de a predica Evanghelia.
Slujba ta aici pe pământ este de a câştiga suflete. Întrebarea: „Sunt eu capabil de această slujbă?“ este greşită, pentru
că din moment ce la aceasta ai fost chemat, automat ai fost
dotat şi cu cele necesare slujbei, deci datoria noastră este să ne
apucăm de treabă. Acesta este motivul pentru care creşti în
Cristos, pentru care înveţi Cuvântul – pentru a deveni un
eficient câştigător de suflete. Nimic nu este mai onorabil şi mai
demn de o recompensă eternă decât o viaţă dedicată câştigării

C
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de suflete. Tu eşti responsabil pentru cei aflaţi în sfera ta de
influenţă, eşti responsabil să le duci vestea puterii salvatoare
a lui Dumnezeu şi să le descoperi scopul Lui etern pentru ei.
Scopul etern al lui Dumnezeu este de a salva, vindeca şi
de-I aduce pe toţi în moştenirea lor în Cristos. Ca şi creştini,
noi suntem misionari trimişi să ducem mesajul puterii Lui
salvatoare pănâ la marginile pământului. Alegerea nu este
opţională! Este slujba ta de creştin. Dacă nu o împlineşti
înseamnă că ceva nu este în regulă. Rugăciunea lui David cu
care am început această meditaţie a fost împlinită când Isus a
fost ridicat la cer şi ne-a trimis Duhul Său pentru a fii cu noi
şi pentru a trăi în noi. În consecinţă, tu ai fost împuternicit de
Duhul Sfânt pentru a împlini această misiune de a duce vestea
bună a puterii Lui salvatoare până la marginile lumii!

Rugăciune
Mă dedic şi astăzi responsabilităţii mele
divine de vestitor al Evangheliei, însărcinat şi
împuternicit de Duhul Sfânt să le dezvălui celor
din sfera mea de influenţă ce moştenire au în
Cristos. Doamne, Te rog să mă conduci prin
înţelepciunea Ta să pot şi astăzi să-i spun
cuvintele potrivite unui suflet ostenit care să
găsească astfel înviorare şi mântuire, în Numele
lui Isus. Amin

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:18, Marcu 16:15
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JOI, 17 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Vesteşte Evanghelia
neîncetat!

„Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină
de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu
vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16)

I

sus a făcut o declaraţie foarte profundă în Matei 5:15.
El a spus: „Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub
obroc, ci o pun în sfeşnic, şi le luminează tuturor celor din
casă.” La începutul lui 2011, Duhul lui Dumnezeu ne-a
descoperit că în acest an trebuie să luminăm ca o torţă
strălucitoare. Noi toţi suntem chemaţi să ardem pentru Domnul
nostru cu un zel nestăvilit de a le vesti Evanghelia Sa glorioasă
celor din jur.
Aceasta înseamnă că nu ai dreptul să rămâi tăcut. Trebuie
să faci ceva cu ce ai auzit. Asemenea lui Pavel, noi simţim
necesitatea de a predica Evanghelia, de a le spune şi altora
despre viaţa glorioasă în Cristos. Biblia spune în 2 Corinteni
5:19: „Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu
Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat
nouă propovăduirea acestei împăcări.” Aceasta trebuie să fie
astăzi motivaţia ta personală de a evangheliza. Aceasta ar
trebui să fie un imbold suficient pentru a merge oriunde şi a
face orice pentru ca oamenii să audă Evanghelia.
Aceasta a fost şi inspiraţia mea cu mulţi ani înainte, care
m-a făcut să merg în sate, oraşe, spitale şi şcoli pentru a
predica Evanghelia. Aceeaşi motivaţie o mai am încă şi astăzi.
Trebuie să spun lumii care nu a auzit încă de Isus, despre El şi
despre viaţa extraordinară pe care El a pregătit-o pentru noi.
Viaţa supranaturală pe care El a adus-o nu s-a încheiat cu
moartea, îngroparea, învierea şi înălţarea Lui la cer. El este
viu şi astăzi, având toată autoritatea în Cer şi pe pământ.
Trebuie să o spui lumii întregi. Trezeşte-te în fiecare dimineaţă
cu focul lui Dumnezeu şi cu dorinţa aprinsă de a le spune
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tuturor că El este viu şi că doreşte ca toţi să fie salvaţi. Acest
lucru să fie ca o responsabilitate divină în inima ta.
Nimic în lume nu ar trebui să conteze mai mult pentru tine
decât predicarea Evangheliei. Nu păstra doar pentru tine
revelaţiile pe care le-ai primit. Spune-le tuturor. Mulţi încă nu
ştiu nimic despre Isus şi mulţi din cei care ştiu, ştiu doar
istoria Lui spusă de anumiţi teologi, dar nu cunosc Duhul Lui.
Acesta este încă un motiv pentru care nu ar trebui să ne oprim
niciodată din predicarea Evangheliei.

Proclamaţie
Simt nevoia impetuoasă de a le spune tuturor
despre puterea Lui Dumnezeu manifestată prin
Cuvânt. Îmi încep astăzi misiunea ca un lucrător
împuternicit al Evangheliei, nu al slovei ci al
Duhului care dă viaţă. Amin

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 20:9, Fapte 18:9-11
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VINERI, 18 MARTIE

Roadele dragostei
Lui eterne
PASTOR
ANITA

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul
că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
noi să trăim prin El (1 Ioan 4:9)

D

umnezeu te iubeşte mult mai mult decât ţi-ai putea tu
vreodată imagina. A dovedit aceasta când L-a trimis
pe Fiul Său să moară pentru tine, chiar dacă tu încă nu Îl
cunoşteai. În Ioan 3:16 stă scris: „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.“ Noi
suntem roadele dragostei Lui eterne.
Gândeşte-te la faptul că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai
scump pentru tine. Prin dragostea Lui te-a strămutat din
întuneric în lumina Lui glorioasă, de unde poţi să domneşti
asupra tuturor circumstanţelor vieţii. Acum, nu te mai poate
despărţi nimic de dragostea Lui (Romani 8:35-39), nici măcar
păcatul: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost
împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai
mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi
(eliberaţi zilnic de sub stăpânirea păcatului) prin viaţa Lui
(Învierea Lui)“ (Romani 5:10 Versiunea amplificată a Bibliei).
Dragostea Lui pentru tine nu se va stinge niciodată, intensitatea
iubirii Lui nu scade niciodată. Dragostea Lui pentru tine este
perfectă (1 Ioan 4:16-18) şi veşnică (Ieremia 31:3). Este
extrem de important să fii pe deplin încrezător în dragostea Lui
pentru tine, pentru că atunci când eşti conştient de acest lucru,
poţi să domneşti în viaţă şi să îţi exerciţi suveranitatea asupra
bolii, asupra păcatului, asupra sărăciei, a eşecului şi a morţii.
Te va ajuta să îţi formezi mentalitatea unui rege. Îndrăzneala
ta nu va cunoaşte frica, intimidarea sau inferioritatea, pentru
că ştii că nimic nu te poate despărţi de dragostea Lui eternă.
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Tu eşti o creaţie a dragostei lui veşnice. Motivul pentru
care te-a salvat, ţi-a dat viaţă veşnică, te-a umplut cu Duhul
Său şi ţi-a înfrumuseţat viaţa cu gloria şi cu harul Său este
pentru că te iubeşte. Aceasta ar trebui să trezească în tine
dorinţa de a-ţi trăi viaţa la potenţial maxim, încrezător în
puterea lui Dumnezeu. Nimic nu ar trebui să te oprească
pentru că în dragostea lui Dumnezeu tu eşti un campion, o
minune.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ţi-ai
demonstrat dragostea Ta extraordinară faţă de
mine şi aceasta este ceea ce îmi dă victorie în
viaţă. În lumina dragostei Tale îmi recunosc
astăzi valoarea mea şi voi umbla mereu în acest
adevăr, în Numele lui Isus. Amin

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:35-39, 1 Ioan 3:1
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SÂMBĂTĂ, 19 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Nu critica niciodată
ceea ce îţi doreşti

„Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de
aprinderea lui” (Iov 5:2)

D

e multe ori, oamenii devin invidioşi unii pe alţii şi
încep să se critice în loc să remarce lucrurile bune pe
care ceilalţi le fac. Să nu permiţi niciodată acestui duh obraznic
să îţi conducă sau să îţi influenţeze viata. Aceeaşi atitudine l-a
împins pe Saul să îl omoare pe David, după ce David l-a învins
pe Goliat: „Şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete.
Dar David s-a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa în perete.
David a fugit şi a scăpat noaptea“ (1 Samuel 19:10).
Saul îl invidia pe David pentru succesul său public:
„Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora şi ziceau:
«Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii»” (1 Samuel
18:7). Un lucru pe care aş dori să îl subliniez este faptul că
atunci când ceilalţi progresează, aceasta nu înseamnă neapărat
că tu regresezi. Tu trebuie să îţi măsori succesul în funcţie de
ceea ce Dumnezeu te-a chemat pe tine să faci. Atunci când
observi că alţii progresează şi sunt lăudaţi pentru ceea ce fac,
bucură-te împreună cu ei. Bucură-te cu adevărat pentru ei, mai
degrabă decât să îi critici sau să devii posomorât. Descoperă
ce ai de învăţat de la ei.
Oamenii devin invidioşi şi geloşi atunci când îşi doresc
insistent avantajele celorlalţi. Dacă umbli în dragoste, nu vei
fi niciodată gelos sau invidios pe o altcineva, pentru că ştii că
tu nu ai cum să fii vreodată dezavantajat!
Fiind mădulare ale aceluiaşi Trup, succesul unuia este
succesul tuturor. Când unul câştigă, câştigă toţi, pentru că
dorinţa lui Dumnezeu pentru noi este ca toţi să creştem şi să
excelăm în tot ceea ce facem. De aceea, în loc să ne simţim
ameninţaţi de succesul altora şi să îi criticăm, să alegem astăzi
să ne bucurăm pentru ei.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru siguranţa
pe care o am în dragostea Ta. Nu am nici un
motiv pentru a fi invidios pe succesul altora
pentru că ştiu că am un destin şi o chemare
specială. Voi da astăzi dovadă de un adevărat
creştinism şi mă voi bucura împreună cu ei de
progresul lor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 14:30, Romani 12:15
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DUMINICĂ, 20 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Îndrumătorul tău de
încredere

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci
va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare (Ioan 16:13).
imeni nu poate trăi o viaţă creştină autentică fără
Duhul Sfânt. Mulţi nu au beneficiat de prezenţa Lui
în vieţile lor, aşa că umblă în confuzie, nefiind în stare să ţină
piept provocărilor vieţii. Unii îşi trăiesc viaţa în „încercări şi
eşec“ neştiind ce le rezervă viitorul. Dar Isus le-a spus
ucenicilor că le va trimite un alt Mângâietor, care îi va ajuta să
îşi croiască un drum victorios prin viaţă: „Când va veni
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi
auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.“ (Ioan 16:13 TLB)
În Vechiul Testament, în timpul călătoriei poporului Israel prin
pustietate, Biblia afirmă că „Domnul mergea înaintea lor, ziua
într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea
într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi
ziua şi noaptea“ (Exod 13:21 MSG). Cel care îi călăuzea era
de fapt Duhul Sfânt! El le arăta direcţia în care să meargă şi El
face acelaşi lucru şi pentru noi astăzi. El ştie cum să te
conducă prin viaţă astfel încât să ai succes, pentru că El vede
sfârşitul încă de la început.
Aşadar, refuză să te îngrijorezi cu privire la viitor. Omul
fără Dumnezeu este cel care ar trebui să se îngrijoreze cu
privire la viitorul său. Astfel de oameni umblă în întuneric şi
nu au nici o direcţie în viaţă: „Dar ei nu vor să ştie de nimic,
nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate
temeliile pământului”(Psalmul 82:5). Despre cei credincioşi
însă, psalmistul declară: „Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea
feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta
Ta” (Psalmul 16:11).

N
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Duhul Sfânt a venit pentru a te conduce pe calea vieţii. El
este Sfătuitorul tău de încredere, care te învaţă să-ţi urmezi
destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Nu bâjbâii
în nesiguranţă cu privire la viaţa şi la viitorul tău, pentru că
Duhul Sfânt, Îndrumătorul tău de încredere, este în tine şi El
îţi arată lucrurile viitoare. Supune-te lucrării Lui astăzi şi
dezvoltă acea relaţie intimă cu El prin părtăşie. Petrece timp cu
El în fiecare zi şi El îţi va descoperi lucruri ascunse cu privire
la viaţa ta, la viitorul tău, la familia ta şi la tot ce are de-a face
cu tine.

Rugăciune
Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru lucrarea ta în
viaţa mea. Îţi mulţumesc că îmi deschizi ochii să văd
calea pe care tu ai pregătit-o pentru mine. Îţi
mulţumesc că mi-ai deschis inima să pot vedea care
este viziunea Ta pentru mine şi aleg să mă conformez
în totalitate înţelepciunii, sfatului şi călăuzirii Tale, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:14, Fapte 2:17, Isaia 48:17
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LUNI, 21 MARTIE

Fii păzitorul
fratelui tău!
PASTOR
ANITA

„Domnul i-a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?”
El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
(Geneza 4:9)

C

ât de important este să învăţăm să fim păzitorul
fratelui nostru, mă refer la a ne purta de grijă unii
altora. Evrei 13:1 spune: „Stăruiţi în dragostea frăţească.”
Apoi, în Romani 12:10, suntem îndemnaţi „să ne iubim unii pe
alţii cu o dragoste frăţească...”
Dacă studiezi cartea Faptele Apostolilor, observi că
Biserica primară era un model de fraternitate Creştină. Biblia
spune: „Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet.
Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de
obşte” (Fapte 4:32). Ei se cunoşteau bine, nu se luptau între
ei, ci îşi dădeau întâietate şi aveau grijă unii de alţii, fiind gata
oricând să îşi sară în ajutor! Aşa doreşte Dumnezeu să fim.
Biserica lui Isus Cristos este o familie mare şi noi toţi trebuie
să recunoaştem acest lucru şi apoi să alegem să ne onorăm, să
ne acceptăm şi să ne sărbătorim unii pe alţii! Pentru Domnul
contează relaţiile noastre ca fraţi şi surori în Cristos, mult mai
mult decât cred unii. De aceea El ne spune „să le facem bine
tuturor şi mai ales fraţilor în credinţă” (Galateni 6:10). Aceasta
înseamnă că noi trebuie să le acordăm întâietate fraţilor şi
surorilor noastre în Cristos şi să le acordăm cel mai mare
respect.
Este responsabilitatea ta să ai grijă de fraţii şi de surorile
tale în Cristos. Dacă auzi că un frate s-a abătut de la adevăr,
în loc să îl bârfeşti, mijloceşte înaintea Domnului pentru el.
Perseverează în rugăciune până când este restaurat în părtăşia
cu Domnul.
Trebuie să îţi iubeşti fraţii în Cristos. Preţuieşte-i foarte
mult. Foloseşte cuvinte plăcute atunci când le vorbeşti. Nu uita
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că iubirea frăţească este una dintre virtuţile pe care Dumnezeu
ne spune să le adăugăm la credinţa noastră pentru a avea o
viaţă creştină eficace (2 Petru 1:5-8). Aşadar, modul în care îţi
tratezi fraţii de credinţă este decisiv pentru a trăi o viaţă
roditoare în Cristos.

Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, mă bucur că dragostea Ta
a fost turnată în inima mea prin Duhul
Sfânt! Sunt plin şi azi de această dragoste pentru
fraţii şi surorile mele în Cristos! Îţi mulţumesc
pentru viaţa din belşug pe care ne-ai dăruit-o şi
pentru unitatea pe care o împărtăşim, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 133:1, 1 Tesaloniceni: 4:9
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 3
Cuvântul cheie pentru această săptămână:
„CRITICA”

Verbul „a critica” înseamnă a căuta vină, sau a
scoate în evidenţă greşeli reale sau imaginare.
Contribuţia acestui termen în studiul nostru intitulat
„Nu critica niciodată ceea ce doreşti” este un
avertisment de a nu tolera niciodată critica
distructivă.
Studiul reprezintă un îndemn la evitarea
atitudinii neevlavioase de criticare a ceea ce
admirăm în secret la alţii. O asemenea atitudine este
cel mai adesea rodul invidiei şi este total
neproductivă. Este mai bine să vezi şi să aplauzi
părţile bune ale celorlalţi decât să devii criticul lor şi
să-i invidiezi. Creştinul nu ar trebui să îngăduie o
astfel de atitudine negativă în viaţa lui.
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NOTE
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MARŢI, 22 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Duhul Sfânt
realizează diferenţa

„Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi
vei fi schimbat într-un alt om” (1 Samuel 10:6)

I

mportanţa lucrării Duhului Sfânt în Biserică nu poate fi
niciodată supraaccentuată. Cristos este Capul Bisericii,
dar El o conduce prin Duhul Sfânt! Noi vorbim despre Isus şi
despre Tatăl, dar Duhul Sfânt este Cel care este aici cu noi
(Ioan 16:17). El ni-L dezvăluie atât pe Tatăl cât şi pe Domnul
Isus. Nu-L poţi înţelege pe Tatăl sau pe Domnul Isus decât
prin Duhul Sfânt. Nu e de mirare că Domnul Isus Cristos le-a
poruncit ucenicilor Săi să rămână în Ierusalim până când vor
fi înzestraţi cu puterea Duhului (Faptele Apostolilor 1:4). Ei
aveau nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a fi martori
eficienţi ai Evangheliei lui Cristos.
În Vechiul Testament, atunci când Duhul Sfânt venea
asupra proorocilor din vechime, se vedea imediat o diferenţă
în viaţa şi în lucrarea lor. De asemenea, apostolii Domnului au
fost transformaţi în momentul în care Duhul Sfânt a venit să
locuiască în ei. Aşa cum am citit în Scriptura de deschidere de
mai sus, Saul, fiul lui Chis a fost transformat într-un alt om,
atunci când Duhul Sfânt a venit asupra lui. Şi el chiar dacă nu
era un profet, a fost împuternicit prin Duhul, să proorocească
în compania altor profeţi, astfel încât cei care l-au văzut îşi
ziceau unul altuia: „Oare şi Saul este dintre prooroci?”
(1Samuel 10:11).
De asemenea, şi apostolul Petru, care în timiditate şi frică,
s-a lepădat de Domnul înaintea unei servitoare, a devenit
extrem de curajos după ce a fost înzestrat cu puterea
Duhului. Atunci când s-a ivit o nouă oportunitate de a-L
mărturisi pe Cristos, el a declarat cu îndrăzneală înaintea
liderilor şi bătrânilor evrei, că Numele lui Isus este singurul
Nume în care trebuie să fim mântuiţi (Fapte 4:12). Prin
puterea Duhului, Petru a predicat şi a câştigat trei mii de
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suflete pentru Cristos, dintr-o dată: „Cei ce au primit
propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete” (Faptele
Apostolilor 2:41). Duhul Sfânt a schimbat totul în viaţa lui!
Duhul Sfânt reprezintă tot ceea ce îţi trebuie pentru a rodi
şi a birui în umblarea ta cu Dumnezeu! El va realiza diferenţa
în viaţa ta, dacă vei învăţa să-L recunoşti şi să umbli cu El! El
te va călăuzi şi te va susţine tot drumul!

Rugăciune
Dragă Tată Ceresc, sunt foarte recunoscător
pentru privilegiul nemărginit de a-L avea pe
Duhul Sfânt în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru
puterea Duhului care acţionează în mine astăzi,
făcând-mă un lucrător capabil şi eficient al
Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8, Ioan 14:16
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MIERCURI, 23 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Puterea Numelui lui
Isus este activată
prin credinţă

„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus.
„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un
grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te
de aici acolo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă”
(Matei 17:20)

U

nii creştini pur şi simplu nu înţeleg de ce Numele lui
Isus nu pare să producă pentru ei rezultatele dorite.
Deseori, plini de frustrare, ei se plâng şi spun: „Am încercat
să pun Numele lui Isus peste anumite situaţii pentru ca ele să
se schimbe, dar nu a funcţionat. De ce?”
Aceasta ne aminteşte de experienţa pe care Isus a avut-o
cu ucenicii Săi în Matei 17:14-21. Ucenicii încercaseră să
scoată un duh rău dintr-un băiat, dar nu au reuşit până când a
apărut Isus. În acel moment, tatăl băiatului posedat de demon
a luat cuvântul şi i-a zis: „Doamne, mi-am adus fiul la ucenicii
Tăi să-l scape de demon, dar nu au putut. Dacă poţi face ceva,
ai milă de noi şi ajută-ne.” Atunci Isus a alungat demonul din
băiat.
După aceea, ucenicii L-au abordat pe Isus în particular şi
L-au întrebat: „Învăţătorule, noi de ce nu am putut să scoatem
demonul?” Atunci, Isus le-a răspuns: „Din cauza necredinţei
voastre.” Isus a identificat problema lor ca fiind necredinţa.
Tot necredinţa constituie motivul pentru care Numele lui Isus
pare să nu funcţioneze în cazul unor credincioşi în ziua de
astăzi. Ei folosesc Numele Isus cu necredinţă.
Pentru ca Numele Isus să fie rostit în mod eficient, trebuie
să cunoşti puterea deţinută de acest Nume. Iar când vorbeşti în
Numele lui Isus, ar trebui să te aştepţi ca lucrurile să se
schimbe. Nu zăbovi cu privirea asupra circumstanţelor
întrebându-te dacă se vor schimba sau nu: ia în considerare
doar Cuvântul şi autoritatea acestui Nume. În acest fel
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rugăciunea ta în Numele lui Isus va fi susţinută de o credinţă
neclintită şi va fi astfel împlinită.

Rugăciune
Tată ceresc, Îţi sunt atât de recunoscător pentru
că mă înveţi Cuvântul Tău şi îmi arăţi cum pot
folosi cu eficienţă minunatul Nume al lui Isus.
Înregistrez progres în viaţă astăzi şi în fiecare zi,
în timp ce operez schimbări în circumstanţele
vieţii mele, prin credinţa în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:6; Fapte 3:16
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JOI, 24 MARTIE

O comuniune
glorioasă prin har
PASTOR
ANITA

Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin
(2 Corinteni 13:14)

C

uvântul „împărtăşire” sau „comuniune” provine din
traducerea termenului grecesc „koinonia” care mai
înseamnă tovărăşie, companie, parteneriat, prietenie, unitate
sau asociere. Se referă la poziţia de tovarăş sau de asociat;
calitatea sau starea de a fi prietenos. Are conotaţia unei
activităţi care are loc între doi oameni aflaţi la acelaşi nivel.
Tocmai acesta a fost şi gândul care l-a animat pe apostolul
Pavel în scrierea epistolei către Romani şi anume: dezvăluirea
modului în care am fost aduşi într-o uniune legală, devenind
asociaţi prin legământ de parteneriat cu divinitatea. „Şi, dacă
suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui
Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Cristos, dacă suferim
cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu
El” (Romani 8:17). Parteneriatul nostru cu Cristos înseamnă
că noi suntem în El, iar El este în noi, ca o entitate
indivizibilă! Tot ceea ce are El îţi aparţine şi ţie, în aceeaşi
măsura în care Îi aparţine Lui! Avem parte de o comuniune
inseparabilă, care ne-a adus în unitate cu divinitatea.
Nu numai că duhul nostru a fost recreat când ne-am născut
din nou, dar am fost şi scufundaţi, sau botezaţi în Cristos; am
devenit una cu El! Biblia spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie
Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi
dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13). Am fost botezaţi de
un singur Duh şi adăpaţi dintr-un singur Duh şi astfel între noi
şi Duhul lui Dumnezeu a avut loc o fuziune, devenind un
singur trup, o făptură nouă, divină.
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Dumnezeu ne-a adus la nivelul Său, prin faptul că ne-a
adus în părtăşie cu El şi cu Fiul Său (1 Ioan 1:3). El te-a adus
în această părtăşie glorioasă prin harul Său, nu prin faptele
noastre! Nu noi am cerut lucrul acesta; a fost alegerea lui
Dumnezeu. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, Şi
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu”
(Efeseni 2:8).

Rugăciune
Binecuvântat să fie Dumnezeu, a Cărui
credincioşie ţine veşnic şi prin Care am fost
chemat în părtăşie cu Fiul Său, Isus Cristos!
Declar că harul Domnului Isus Cristos, dragostea
lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt se
odihnesc şi locuiesc în viaţa mea astăzi şi pentru
veci de veci, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 1:9; 1 Ioan 1:3
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VINERI, 25 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Să Îl ai în viaţa ta
pe Duhul Sfânt nu
este opţional

„Voi, însă, nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti,
dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă
n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui.”
(Romani 8:9)
tânără creştină m-a întrebat odată dacă cineva care nu
are Duhul Sfânt poate merge în cer. O asemenea
întrebare denotă limpede faptul că mai sunt credincioşi care nu
înţeleg pe deplin lucrarea Duhului Sfânt şi importanţa Lui în
viaţa noastră de creştini. Mântuirea se obţine prin credinţa
mărturisită în jertfa Domnului Isus şi aşa cum s-a spus în lecţia
de ieri, Duhul Sfânt ne botează în Trupul lui Cristos la
naşterea din nou (1 Corinteni 12:13), deci nu poţi să-L
primeşti pe Isus şi să fii mântuit fără să fi fost atins mai întâi
de Duhul Lui, care te convinge de păcat. Problema însă nu se
pune care este standardul minim de a ajunge în cer, ci cum să
ni se dea din belşug intrare în Împărăţia Sa (2 Petru 1:11).
Astfel, prezenţa sau umplerea Duhului Sfânt în viaţa unui
creştin nu este o opţiune; este o necesitate. Cuvântul lui
Dumnezeu ne porunceşte clar să fim plini de Duhul Sfânt
(Efeseni 5:18). Aşadar, nici nu se pune întrebarea dacă ar
trebui sau nu ar trebui să avem Duhul Sfânt. Prezenţa Duhului
Sfânt într-un creştin este ceva absolut necesar şi, prin urmare,
nu reprezintă un subiect care să fie dezbătut. Nu poţi duce o
adevărată viaţă de creştin fără Duhul Sfânt.
Nici Domnul Isus nu Şi-a putut duce viaţa Sa terestră fără
Duhul Sfânt. El a devenit „Cristosul” numai după ce a primit
Duhul Sfânt (Fapte 10:38) şi a avut nevoie de El pentru a-Şi desfăşura lucrarea pe pământ. Deducem faptul că oricine crede cu
adevărat în Isus trebuie să primească Duhul Sfânt. Domnul a subliniat că Duhul Sfânt este indispensabil pentru credincioşi atunci
când le-a poruncit ucenicilor să aştepte: făgăduinţa Tatălui, „pe
care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine” (Fapte 1:4).
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De asemenea, din pilda celor zece fecioare, spusă de Isus
în Matei 25:1-12, putem înţelege faptul că prezenţa Duhului
Sfânt în viaţa unui creştin este o cerinţă necesară pentru răpire.
El a spus că cele cinci fecioare neînţelepte au ratat venirea
mirelui pentru că nu aveau ulei de rezervă pentru candelele lor,
iar uleiul, în aceasta pildă semnifică prezenţa Duhului Sfânt.
Aşadar, a avea Duhul Sfânt este extrem de important pentru
oricine vrea să trăiască viaţa creştină autentică, în timp ce
aşteaptă răpirea Bisericii.

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Duhule Sfânt, pentru prezenţa, puterea şi lucrarea Ta în viaţa mea; Tu eşti
Acela care lucrează în mine, dându-mi şi voinţa şi
înfăptuirea după buna Ta plăcere. Îţi mulţumesc
pentru că aduci atâta frumuseţe şi culoare în
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Fapte 19:1-2; Romani 8:14

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Luca 6:1-16
Deuteronom 29-30
Matei 25:31-46
Exodul 34
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SÂMBĂTĂ, 26 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Eşecul nu are nici o
scuză

„Şi, acum fraţilor, vă încredinţez în Mâna lui Dumnezeu şi
a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă
poate da moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”
(Fapte 20:32)

C

uvântul lui Dumnezeu este materialul de construcţie
de care avem nevoie în calitate de creştini pentru a ne
edifica viaţa şi pentru a deveni tot ceea ce are Dumnezeu în
plan să fim. Aceasta se întâmplă deoarece Cuvântul are
abilitatea intrinsecă de a produce ceea ce spune. În Iosua 1:8,
chiar înainte ca Iosua să se angajeze în misiunea de a-i conduce
pe evrei în Ţara Promisă, Dumnezeu i-a dat instrucţiunea de a
medita asupra Cuvântului în mod regulat şi de a păstra
Cuvântul în gura lui. El trebuia să aibă Cuvântul în inima lui
şi în gura lui, şi de a fi luat complet în stăpânire de Cuvânt.
Astfel, el urma să acorde atenţie împlinirii Cuvântului.
Acest lucru era necesar, deoarece Dumnezeu îi garantase
succesul lui Iosua doar ca rezultat al meditaţiei asupra
Cuvântului Său. Dacă acest lucru a fost adevărat în cazul lui
Iosua, este cu atât mai real pentru noi astăzi, în calitate de
creştini. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce avem nevoie
pentru a construi o viaţă victorioasă. Astfel, nici un creştin nu
are vreo scuză pentru eşec în viaţă! Indiferent cât de bine şi de
frumos ar putea suna aceste scuze, nu pot rămâne în picioare.
Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său care poate să ne facă mai
mult decât biruitori. Responsabilitatea noastră este să ne
însuşim modul de gândire al lui Dumnezeu, să vorbim şi să
trăim în conformitate cu Cuvântul.
Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă harta noastră rutieră
spre o viaţă de succes perpetuu. Prin urmare, dacă, creştin
fiind, ai experimentat eşecuri repetate, ai nevoie de un test de
conformitate a vieţii tale cu Cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea
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să rezulte că tu nu îţi trăieşti viaţa conform Scripturii. Acum,
aceasta nu înseamnă neapărat că tu faci ceva greşit, ci poate
însemna că sunt nişte lucruri importante pe care tu nu le faci.
Un exemplu ar putea fi meditaţia corectă la Cuvântul lui
Dumnezeu; aceasta este o reţetă sigură de succes.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că
mi-ai dat Cuvântul Tău care este capabil să mă
zidească şi să mă facă un om de succes şi prosper.
Cuvântul Tău este, într-adevăr, harta mea sigură
de călătorie spre o viaţă de succes continuu. Prin
urmare, pe măsură ce meditez la Cuvântul Tău şi
îl rostesc azi, viaţa mea este propulsată din slavă
în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:2; Iosua 1:8

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Luca 6:17-49
Deuteronom 31-32
Matei 26:1-13
Exodul 35
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DUMINICĂ, 27 MARTIE

O identitate nouă;
un nou mod de viaţă
PASTOR
ANITA

„Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de
omul cel vechi, cu faptele lui,
şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”
(Coloseni 3:9-10)
Corinteni 5:17 (ISV) spune: „Dacă este cineva în
Cristos este o făptură nouă. Lucrurile vechi au dispărut
şi – iată – toate lucrurile au devenit noi!” Există o nouă
identitate şi un nou mod de viaţă pentru cel care este născut din
nou. Vechiul stil de viaţă, vechile tipare de gândire şi de
acţiune au fost înlocuite. Iată de ce în calitate de făptură nouă,
poţi alege să nu greşeşti.
Spre deosebire de omul neregenerat, al cărui păcat este
intrinsec naturii lui, noi, care suntem născuţi din nou, avem
natura lui Dumnezeu, care este natura neprihănirii; avem o
viaţă nouă şi o nouă identitate. S-ar putea ca oamenii încă să
te mai poreclească, aşa cum îţi făceau înainte să Îl primeşti pe
Cristos; cu toate acestea, Biblia spune: „Şi aşa eraţi unii din
voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul
Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:11).
Observaţi faptul că nu spune: „Şi aşa sunt unii dintre
voi...”, ci, mai degrabă: „Şi aşa eraţi unii dintre voi”;
deoarece tu ai acum o identitate nouă şi o viaţă nouă, după ce
ai fost complet separat şi curăţit de mizeria asociata vieţii pe
care o duceai înainte de a te naşte din nou! Acum ai fost
separat de păcat şi pus deoparte pentru Dumnezeu şi declarat
neprihănit, în Numele Domnului şi prin Duhul lui Dumnezeu!
Trebuie să recunoşti aceasta ca fiind noua ta identitate, trebuie
să vezi cu ochi duhovniceşti imaginea noii tale persoane şi să
trăieşti în acest mod.
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Dumnezeu te-a scos din întuneric şi te-a adus în Împărăţia
luminii; Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:13). Prin
urmare, trebuie să renunţi la orice atitudine necorespunzătoare
noii tale identităţi de neprihănire a lui Dumnezeu în Cristos.
Cât de important este să recunoşti că nu mai eşti acelaşi
om care a existat înainte de a te naşte din nou. Vechea viaţa de
păcat a fost înlocuită cu natura lui Dumnezeu care este
neprihănirea. Drept urmare, conduita ta trebuie sa reflecte
acum noua ta identitate şi personalitate în Cristos Isus.

Proclamaţie
Eu am în mine viaţa nepieritoare a lui
Dumnezeu! Această viaţă este în fiecare fibră a
fiinţei mele şi astăzi eu umblu în realitatea vieţii
noi de neprihănire pe care am primit-o în Cristos,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:24; 2 Corinteni 5:17

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Luca 7:1-35
Deuteronom 33-34
Matei 26:14-25
Exodul 36
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LUNI, 28 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Domnia lui Isus
rezolvă toate
lucrurile

„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)
u există nici un raţionament solid potrivit căruia,
odată ce Cristos a plătit integral preţul pentru
iertarea, vindecarea şi eliberarea noastră, noi creştini fiind, să
mai rămânem sub vreo robie sau influenţă demonică sau să mai
fim afectaţi de blesteme strămoşeşti sau generaţionale, etc.
Coloseni 1:13 spune că am fost eliberaţi de sub puterea
întunericului şi strămutaţi în Împărăţia Fiului dragostei Lui.
Ignorarea acestui adevăr reprezintă motivul pentru care unii
creştini fie rămân în robie, fie nu cred în eliberarea totală şi se
pleacă iar sub jugul robiei (Galateni 5:1). La fel cum revendicăm moştenirea de iertare a păcatelor şi de vindecare a bolilor pe
care Cristos ni le-a câştigat prin jertfa Sa, trebuie să revendicăm
şi moştenirea de eliberare de sub orice apăsare demonică sau de
sub orice blestem generaţional şi să o primim prin credinţă.
Da, Biblia învaţă în Efeseni 2:12 faptul că situaţia omului
înainte de venirea lui Cristos era una lipsită totalmente de
speranţă. El era înstrăinat de Dumnezeu, un păcătos condamnat, în totalitate robit de Satan. Dar Dumnezeu, datorită naturii
Sale care este dragoste, L-a trimis pe Isus să ne salveze de
păcat şi de Satan. Isus a venit pe pământ, a luat asupra Sa
pedeapsa păcatului, a frânt puterea păcatului şi a înviat din
morţi biruitor asupra lui Satan şi a păcatului.
În consecinţă, când L-ai făcut pe Isus Domnul tău, tu ai
primit însăşi viaţa şi natura lui Dumnezeu şi ai devenit o
făptură nouă: „...dacă este cineva în Cristos este o făptură
nouă.” (2 Corinteni 5:17). Acest om nou nu este deloc supus
păcatului. Ai fost eliberat de sub puterea lui Satan şi ai fost
făcut superior lui. Deci, dacă L-ai făcut pe Isus Domnul tău,
acum Îi eşti spus lui Cristos şi în Cristos Isus tu l-ai înfrânt pe
Satan şi, prin urmare, nu îi poţi fi supus lui.
Prin urmare, nu contează dacă provii dintr-un mediu
idolatru sau dintr-o familie care a practicat religia voodoo sau
vrăjitoria, acum tu eşti o făptură nouă în Cristos! Odată ce ai
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mărturisit că renunţi la vechile legături sau influenţe din viaţa ta
şi te predai pe deplin lui Cristos, toate contactele vechi şi
conexiunile din trecut cu forţele răului au fost nimicite! Puterea
lui Cristos, manifestată prin domnia lui Isus, a zdrobit toată
puterea, toate influenţele si toate manipulările forţelor
întunericului de peste viaţa ta, iar tu revendici această moştenire.
Prin urmare, nu doar că nu te mai afli sub vraja blestemelor
generaţionale, ci tu întrerupi ciclul apăsărilor şi al blestemelor
generaţionale şi aduci în schimb binecuvântare în tot neamul tău,
prin puterea lui Dumnezeu care acum acţionează în tine.
Ceea ce ai nevoie acum este să faci Cuvântul lui
Dumnezeu autoritatea absolută din viaţa ta şi să îţi înnoieşti
astfel mintea. Studiază Cuvântul, primeşte învăţătură plină de
acurateţe din Cuvânt, pentru ca sa poţi creşte în cunoaştere, să
poţi dobândi mentalitatea făpturii noi ca să rămâi în
neprihănire şi în libertate şi să poţi face faţă provocărilor vieţii
aşa cum vrea Dumnezeu.

Rugăciune
Sunt o făptură nouă în Cristos Isus; am
natura şi viaţa lui Dumnezeu în mine! Prin
urmare, sunt mai mult decât biruitor, domnesc
peste Satan şi peste această lume pentru că mai
mare este Cel care este mine decât cel care este în
lume. Experimentez victorie în fiecare zonă a
vieţii mele astăzi! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:32; Ioan 8:36

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Luca 7:36-50

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 26:26-35

Iosua 1-2

Exodul 37
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 4
Cuvântul cheie pentru această săptămână: „OPŢIONAL”

Termenul „opţional” aşa cum este el folosit în
studiul nostru intitulat „Să Îl ai pe Duhul Sfânt nu
este opţional” sugerează ceva ce este posibil, nu
neapărat necesar: ceva ce ţine de alegerea personală.
Cu toate acestea, studiul nostru ne învaţă că a-L avea
pe Duhul Sfânt în viaţa ta, în calitate de creştin, nu
este o chestiune de alegere personală, ci un
imperativ! Importanţa Duhului Sfânt în viaţa unui
copil al lui Dumnezeu este atât de mare, încât oricât
am vorbi despre ea nu poate fi exagerată.
În consecinţă, este imperios necesar ca fiecare
copil al lui Dumnezeu să fie plin de Duhul Sfânt, din
moment ce nimeni nu poate duce o viaţă creştină
autentică fără El. Nici Domnul Isus Cristos nu a
putut să facă nimic fără Duhul Sfânt; El a avut
nevoie de Duhul Sfânt pentru a-Şi împlini lucrarea.
În acelaşi mod, în calitate de creştin tu nu poţi face
lucrarea lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Să Îl ai pe
El în viaţa ta nu este ceva „opţional.”
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MARŢI, 29 MARTIE

Domnul este
Păstorul nostru
PASTOR
CHRIS

„Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic

(Psalm 23:1)
salmul 100:3 spune: „Să ştiţi că Domnul este
Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem
poporul Lui şi turma păşunii Lui.” Ce mângâiere, ce inspiraţie
şi ce bucurie este să ştii că Domnul este Dumnezeu, iar noi
suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Aceasta înseamnă că
El este Domnul, Păstorul nostru, Cel care ne protejează, ne
îngrijeşte, ne hrăneşte şi ne călăuzeşte pe calea pe care trebuie
să mergem. El este Dumnezeu - Sursa noastră Providenţială.
Această revelaţie l-a inspirat pe David să spună: „Domnul este
Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic.”
David a înţeles ce înseamnă să fii păstor, deoarece el
însuşi fusese păstor pe când era flăcău. În discuţia sa cu
împăratul Saul, el spunea: „Robul tău păştea oile tatălui său.
Şi când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă,
alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă
se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l
omoram” (1 Samuel 17:34-35). El ştia ca un păstor avea
responsabilitatea de a proteja, de a conduce şi de a pune la
dispoziţie cea mai bună păşune, cea mai buna apă şi cel mai
bun adăpost pentru oile lui.
Prin urmare este responsabilitatea de bază a Domnului, în
calitate de Păstor al tău, să te crească, să te călăuzească, să te
protejeze şi să poarte de grijă nevoilor tale. Tu ai nevoie să Îl
cunoşti şi să te raportezi la El ca fiind Păstorul tău. În modul
acesta, nu va trebui să te frămânţi în viaţă, încercând să rezolvi
problemele prin abilităţi personale. Tot ceea ce ai nevoie este
să urmezi conducerea şi instrucţiunile Lui şi El te va călăuzi în
tot ceea ce ai nevoie pentru a duce o viaţă bună!
În Ioan 10:11, Isus S-a descris pe Sine ca fiind Păstorul
cel bun: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă
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viaţa pentru oi.“ Păstorul tău cel bun te-a iubit suficient de
mult încât să moară pentru tine, iar El trăieşte în inima ta
astăzi, călăuzindu-te prin Duhul Sfânt pe calea destinului lui
Dumnezeu pentru viaţa ta. Fii întotdeauna conştient că Domnul
este Păstorul tău şi că Lui Îi pasă de tine. El este mai entuziast
şi mai dornic ca tu să ai victorie şi viaţă din belşug decât ai
putea fi tu vreodată!

Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur astăzi, ştiind că Tu
eşti cu mine, fiind scutul meu, protejându-mă de
orice rău şi călăuzindu-mă spre ape de odihnă.
Bunătatea, dragostea, mila şi harul Tău mă
înconjoară de jur împrejur şi voi trăi totdeauna
sub protecţia Ta, pentru că Tu eşti refugiul meu,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 10:14; Evrei 13:20-21

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Luca 8:1-21

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 26:36-46

Iosua 3-4

Exodul 38
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MIERCURI, 30 MARTIE

Transformarea prin
Cuvânt
PASTOR
ANITA

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
transformaţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită (Romani 12:2)”

P

robabil că ai auzit oameni exprimându-se cu privire la
un creştin care, poate, a făcut ceva greşit: „Dar,
parcă, el spunea că e născut din nou; de ce se comportă aşa?“
Ei bine, adevărul este că poate fi născut din nou, dar motivul
pentru care se comportă astfel este că mintea lui mai are nevoie
să fie înnoită de Cuvântul lui Dumnezeu; mai are nevoie să
înveţe să păşească în înnoirea vieţii.
Omul este duh; el are un suflet şi trăieşte într-un trup;
duhul tău este născut din nou, nu sufletul tău. Cu toate acestea,
există o transformare care are loc în sufletul tău şi pe care o
realizează Cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce Iacov 1:21 te
îndeamnă „primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă
poate mântui sufletele.“ Cuvântul sădit în tine este Cuvântul lui
Dumnezeu pe care îl primeşti în duhul tău; el îţi transformă
viaţa.
Procesul transformării ne este explicat în Romani 12:2:
„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
transformaţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.“ Cu
cât studiezi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât te
transformi mai mult şi eşti literalmente schimbat, semănând cu
chipul pe care îl vezi în Cuvânt. După o vreme, atitudinea ta,
mentalitatea ta şi sistemele tale de convingeri se vor schimba.
Îţi vei da seama că eşti diferit, viaţa ta şi caracterul tău se vor
îmbunătăţi, iar tu vei deveni mai spiritual. Aceasta deoarece
Cuvântul lui Dumnezeu are putere transformatoare.
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Când mintea ta este înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu,
gândurile lui Dumnezeu devin gândurile tale, iar tu înveţi să
schimbi ideile tale cu ale Lui. Aceasta îţi conferă o nouă
mentalitate, pe măsură ce perspectiva ta asupra vieţii şi
modurile în care te raportezi la tot ce este în jurul tău se
schimbă.

Rugăciune
Îţi mulţumesc, dragul meu Tată ceresc,
pentru Cuvântul Tău care pătrunde în fiinţa mea,
îmi luminează duhul şi îmi înnoieşte mintea. Pe
măsură ce meditez la Cuvântul Tău astăzi, sunt
transformat şi poziţionat pentru slavă, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:20-24; Coloseni 3:9-10

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Luca 8:22-39

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 26:47-56

Iosua 5-6

Exodul 39
73

JOI, 31 MARTIE

PASTOR
CHRIS

Credinţa înfloreşte
pe temelia
cunoaşterii

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin

Cuvântul lui Cristos (Romani 10:17)

E

xistă un intens simţământ de putere care izvorăşte din
înţelegerea intimă a abilităţilor, a resurselor şi a
autorităţii Dumnezeului pe care noi Îl reprezentăm. Această
cunoaştere şi conştientizare este ceea ce ne face pe noi să ne
închinăm Domnului într-un mod şi mai profund, deoarece noi
recunoaştem măreţia Sa.
Noi vedem efectul acestui tip de cunoaştere şi impactul ei
asupra vieţii şi lucrării omului lui Dumnezeu, Moise. Povestea
vieţii lui Moise este deosebit de interesantă şi plină de
inspiraţie. El a avut prima întâlnire personală cu Dumnezeu pe
Muntele Horeb, în rugul care nu se mistuia (Exod 3:2). Acolo,
Dumnezeu i-a vorbit şi l-a însărcinat să îi izbăvească pe copiii
lui Israel din robia lui Faraon, împăratul Egiptului. Dumnezeu
l-a trimis cu promisiunea că El, Iehova, avea să-l însoţească
(Exod 3:12).
Asigurarea că Dumnezeu avea să fie cu el era tot ceea ce
îi trebuia lui Moise, iar pe baza acestei convingeri el a trecut,
cu o extraordinară îndrăzneală, la confruntarea cu Faraon,
împăratul Egiptului. În acea vreme, Egiptul era cel mai mare
imperiu care domina lumea, iar Faraon era, practic,
conducătorul lumii; el exercita autoritate absolută şi era spaima
tuturor. Aceasta era personalitatea pe care Moise urma să o
înfrunte cu mesajul: „Lăsă poporul Meu să plece,“ după cum
poruncise Dumnezeu, pe care Faraon nu Îl recunoştea.
Ce denotă îndrăzneala credinţei lui Moise? Cum se face că
nu a fost intimidat de puterea nemaipomenită pe care o deţinea
Faraon la vremea aceea? Răspunsul este simplu: El ajunsese să
Îl cunoască pe Dumnezeu şi a crezut când Dumnezeu i-a spus:
„Eu voi fi cu tine!“ Astfel, Moise era conştient că era însoţit
de Cineva mult mai mare decât Faraon, iar aceasta i-a întărit
74

credinţa şi i-a dat îndrăzneală. Prin urmare, Faraon nu mai era
decât un om obişnuit în ochii lui. Moise a fost abilitat de
cunoaşterea intimă a Personalităţii care l-a trimis să
îndeplinească acea misiune.
Acelaşi lucru îţi trebuie şi ţie astăzi: o cunoaştere profundă
a lui Dumnezeu, prin intermediul Cuvântului Său! Acest lucru
este indispensabil dacă vrei să trăieşti şi să împlineşti voia şi
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Nu este de mirare faptul
că apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei să studieze Cuvântul
lui Dumnezeu (2 Timotei 2:15). Toţi avem nevoie să ne
dezvoltăm o cunoaştere intimă a lui Dumnezeu şi a puterii Lui
care acţionează în favoarea noastră. Aceasta este ceea ce îi dă
propulsie credinţei.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia
măreţiei şi a puterii Tale, care se intensifică pe
măsură ce ajung să Te cunosc tot mai mult prin
Cuvântul Tău! Credinţa mea este întărită şi
astăzi, iar prin Duhul Tău sunt mai mult decât
biruitor asupra oricărei circumstanţe, în Numele
lui Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:2-3

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Luca 8:40-56

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 26:57-68

Iosua 7-9

Exodul 37
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Rugăciune pentru
MÂNTUIRE

S

untem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de acest devoţional.
Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul vieţii dumneavoastră,
puteţi să o faceţi 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 veşnică 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 că sunt mântuit! M-am născut din nou! Sunt un copil al
Domnului! Acum Isus trăieşte în mine şi Cel care este în mine este
mai mare decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4: 4). Acum păşesc cu
conştienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!”
Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui Dumnezeu!
Pentru mai multe informaţii legate de modul în care puteţi să vă
dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi legătura cu noi la
adresele şi numerele de telefon de mai jos:

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

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

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971
+ 27 113260972

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

76

Despre

AUTORI

Chris OYAKHILOME, preşedintele BELIEVERS’
LOVEWORLD INCORPORATED şi iubita lui soţie,
Anita, sunt vestitori dedicaţi ai Cuvântului lui
Dumnezeu, ale căror mesaje au adus realitatea vieţii
divine în inimile multora.
Milioane de oameni au fost binecuvântaţi de programe
TV, ca „Atmosfera pentru miracole”, de cruciade,
reviste, ca şi mai multele cărţi şi casete realizate de ei.
Impactul pe care l-au avut prin aceste resurse a
determinat formarea a sute de biserici şi de grupuri de
părtăşie în campusuri universitare din toată lumea,
unde se împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului în
adevarul, simplitatea şi puterea sa.

Pentru mai multe informaţii despre

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy
Vizitaţi site-ul
www.rhapsodyofrealities.org
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Cărţi disponibile de la editura

LOVEWORLD
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

THE SEVEN SPIRITS OF GOD
PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT
CONTROLS YOUR FUTURE
HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
PRAYING THE RIGHT WAY
THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
OIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
WHEN GOD VISITS YOU
HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
THE HOLY SPIRIT AND YOU
NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
NONE OF THESE DISEASES
THE OIL AND THE MANTLE
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

Vestind Evanghelia si edificând sfinţii cu excelenţă şi claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:
Tel: +44(0)1303 270970
NIGERIA:
Tel: +234-8023324188,
+234-8052464131,
+234-1-8925724

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971;
+ 27 113260972
CANADA:
Tel: +1 647-341-9091
SUA:
Tel: +1-972-255-1787
+1-704-780-4970

Vizitaţi: www.rhapsodyofrealities.org
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