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Introducere
Ediţia 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.

- 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

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME
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PASTOR
CHRIS

VINERI, 1 APRILIE

Împlineşte-ţi scopul
pentru care ai fost

creat! 
„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească,
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce

v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”
(1 Petru 2:9)

Pe parcursul lucrării lui Isus pe pământ, El nu a lăsat
nici o urmă de îndoială cu privire la scopul venirii

Lui. Nu a pierdut nici o oportunitate pentru a demonstra
dragostea lui Dumnezeu faţă de orice om. El a venit ca noi să
avem viaţă din belşug (Ioan 10:10). Acesta a fost scopul pentru
care El a trăit, a murit şi a înviat.

Viaţa lui Isus pe pământ este pentru noi un exemplu
practic de trăire ca lumină a lui Dumnezeu în lumea de azi. El
Şi-a trăit viaţa pentru a împlini scopul şi misiunea pe care
Dumnezeu I-a încredinţat-o. În Ioan 4:34, Isus Se adresează
ucenicilor spunând: „Mâncarea mea este să fac voia Celui ce
M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.“ Prin aceasta El a
accentuat încă o dată că scopul Lui suprem era să facă voia
Tatălui. De aceea, în calitate de creştini şi ambasadori ai lui
Cristos, noi avem menirea şi responsabilitatea de a aduce
lumină şi de a manifesta gloria lui Dumnezeu în jurul nostru.
Romani 8:19 spune: „De asemenea, şi firea aşteaptă cu o
dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.“ Este
responsabilitatea ta să fii o lumină strălucitoare. Este decizia
şi angajamentul tău personal de a manifesta gloria lui
Dumnezeu şi de a fi o binecuvântare pentru lumea în care
trăieşti.

Nu este de ajuns să fii preocupat în mod pasiv de
binecuvântările pe care le oferă creştinismul. Caută să fii
pasionat cu privire la lucrarea lui Dumnezeu şi să îţi doreşti să
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STUDIU SUPLIMENTAR
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Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

extinzi Împărăţia Lui în casa ta, pe strada ta, la locul tău de
muncă, în şcoala ta şi în toată sfera contactelor tale. Viaţa ta
să fie un impact asupra oamenilor din generaţia ta prin
Evanghelia lui Cristos. Lasă focul lui Dumnezeu să ardă în tine
şi astfel să aprinzi lumea din jurul tău, lăsând ca slava lui
Dumnezeu să se manifeste în viaţa ta.

Proclamaţie

Eu sunt lumina lumii şi funcţionez astăzi ca o
lumină arzătoare şi strălucitoare. Manifest slava
lui Dumnezeu în lumea mea, făcându-I Numele
cunoscut şi aducând oameni la neprihănire, în
Numele lui Isus. Amin 

Matei 5:14; Filipeni 2:14-15

Luca 9:1-17

Iosua 10-12

Matei 26:69-75

Leviticul 1
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PASTOR
CHRIS

SÂMBĂTĂ, 2 APRILIE

Un loc de sănătate
absolută

„Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul
Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui”

 (Isaia 33:24)

Profetul Isaia ne vorbeşte în versetul de mai sus despre
oraşul Sion (Ierusalim) şi despre faptul că nici unul

dintre locuitorii săi nu spune: „Sunt bolnav.“ El ne prezintă un
loc unde sănătatea absolută domneşte. Biblia ne spune că am
intrat deja în acest oraş – este vorba despre Sion – oraşul
Dumnezeului cel viu: „ci aţi venit la muntele Sion, la cetatea
Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc” (Evrei 12:22, NTR -
Noua Traducere în limba Română). Aceasta înseamnă că cei
care ne-am născut din nou, ne-am născut in Sion şi am devenit
cetăţeni cu drepturi depline ai acestui loc glorios al sănătăţii şi
siguranţei.

Nu există boală în Sion. În ziua în care Isus a devenit
Domnul vieţii tale, tu ai intrat în  Cristos, devenind o făptură
nouă (2 Corinteni 5:17). Tu ai intrat în Sion – Ierusalimul
ceresc. În Coloseni 1:13 acest loc este numit şi Împărăţia
Fiului dragostei Lui: „El ne-a izbăvit de sub puterea
întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei
Lui.“ Fiind copilul lui Dumnezeu, tu trăieşti în această
Împărăţie spirituală, unde domneşte divinitatea. Aici sănătatea
divină se află în posesia ta ACUM. Aici nu există întuneric,
pentru că această împărăţie este Împărăţia luminii.

Cât de important este pentru tine să realizezi faptul că
împărăţia căreia îi aparţii nu este din lumea aceasta, unde
păcatul, boala, infirmităţile şi durerile îi ţin pe oameni în
captivitate. Asupra ta, întunericul şi sistemul depravat al
acestei lumi nu mai are nici o influenţă. Tu aparţii Sionului.
Este o ţară a gloriei, a belşugului, a frumuseţii şi a cinstei,
unde boala este străină. 
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De aceea, tu ai atât dreptul cât şi responsabilitatea să-i
spui „NU“ bolii şi să refuzi să fii bolnav! 

Proclamaţie

Eu locuiesc în Sion, în Împărăţia luminii şi a
Fiului dragostei Lui, de unde domnesc în viaţă
prin puterea Duhului Său. Îţi mulţumesc Tată
pentru că m-ai adus într-un loc atât de frumos al
gloriei şi al abundenţei. 

Evrei 12:22

Luca 9:18-36

 Iosua 13-15

Matei 27:1-10

Leviticul 11
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PASTOR
ANITA

DUMINICĂ, 3 APRILIE

Fii tare
în credinţă 

„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi
îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci

Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face”
(Iosua 1:9)

Indiferent de provocările cu care te-ai putea confrunta în
viaţă, trebuie să înveţi să rămâi tare în credinţă, întrucât

credinţa ta este cea care câştigă biruinţa asupra lumii (1 Ioan
5:4). Nu îngădui niciodată ca ceea ce auzi sau ceea ce vezi să
te descurajeze şi să începi să dai glas vreunei temeri; rămâi
ferm pe poziţie şi continuă să-ţi croieşti calea spre victorie prin
declaraţii pline de credinţă. 

Unii creştini se lasă cuprinşi de frică ascultând minciunile
şi veştile rele ale vrăjmaşului. Cel rău va căuta mereu să-ţi
insufle teamă în inimă bombardându-ţi mintea cu gânduri
negative. Însă oricâte gânduri sumbre şi perspective nefaste ar
încerca el să-ţi inoculeze, refuză să te temi şi să vorbeşti
negativ. Procedează la fel ca Iosua şi Caleb. Dintre cei
doisprezece cercetaşi pe care Moise i-a trimis în recunoaştere
în Canaan, doar ei doi au rămas tari în credinţă. Ei au declarat
despre uriaşi: „Nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi
vom mânca. Ei nu mai au nici un sprijin: Domnul este cu noi,
nu vă temeţi de ei!” (Numeri 14:9). Aceasta este vocea
credinţei, iar credinţa este cea care îţi aduce victoria. 

În Marcu 9:23, Isus a spus: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” Nu renunţa în nici
o circumstanţă! Menţine-ţi credinţa activă, deoarece credinţa
nu dă greş niciodată! Cuvintele noastre pline de încredere în
puterea Duhului Sfânt vor învinge întotdeauna. Dacă treci
printr-o situaţie dificilă, nu te teme şi nu dispera! Rosteşte
cuvinte de credinţă. 
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Când lucrurile nu par să meargă aşa cum trebuie, nu
spune: „O, Doamne! De ce tocmai eu să trec prin aşa ceva?”
Ci refuză să fii descurajat; fii tare în credinţă şi continuă să
scoţi strigăte de biruinţă! 

Proclamaţie

Sunt mai mult decât biruitor prin Isus Cristos.
Frica, îndoiala şi necredinţa nu-şi găsesc loc în
mine, deoarece credinţa mea în Dumnezeu şi în
Cuvântul Său veşnic câştigă biruinţa asupra lumii!
Refuz să fiu descurajat, pentru că mai mare este Cel
care este în mine decât cel care este în lume! 

2 Samuel 22:35; 2 Samuel 22:40

Luca 9:37-62

 Iosua 16-19

Matei 27:11-25

Leviticul 3
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PASTOR
CHRIS

LUNI, 4 APRILIE

Răpirea: speranţa
credinciosului

 
„Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci
când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea

Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El”
(1 Ioan 2:28)

Biblia declară că Isus va reveni. Este foarte important
ca noi să fim pregătiţi să Îl întâmpinăm. 1

Tesaloniceni 4:16-17 ne spune că cei morţi în Cristos vor învia
primii şi aceia dintre noi care vom fi încă în viaţă, vom fi
răpiţi de pe pământ şi ne vom alătura lor, ca să Îl întâmpinăm
pe Domnul în văzduh.

Dar întrebarea este: „Eşti tu în Cristos?” Dacă da, atunci
eşti unul dintre acei mulţi credincioşi pe care Isus îi va lua la
Sine. Dacă nu, atunci dă-I acum inima ta, mărturisindu-L ca
Domn şi Mântuitor. Biblia spune: „tot aşa, Cristos, după ce S-
a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se
va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă
mântuirea celor ce-L aşteaptă“ (Evrei 9:28).

După ce L-ai primit pe Isus în inima ta, trebuie să primeşti
plinătatea Duhului Sfânt. În Matei 25:1-13, Isus aseamănă
Împărăţia lui Dumnezeu cu zece fecioare, care şi-au luat
candelele şi au mers în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele
au fost înţelepte, iar cinci neînţelepte, pentru că nu au avut ulei
de rezervă în candele. La miezul nopţii, când s-a anunţat
sosirea mirelui, cele neînţelepte au plecat să îşi umple
candelele. Biblia spune că: „Pe când se duceau ele să cumpere
untdelemn, a venit mirele: cele care erau gata au intrat cu el în
odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa“ (Matei 25:10).

În acest context, uleiul reprezintă ungerea sau prezenţa
Duhului Sfânt. Conform Scripturii, Isus este Mirele şi Biserica
este mireasa Lui. Aceasta înseamnă că fără Duhul Sfânt omul
nu poate intra în odaia de nuntă – pentru nunta Mielului. Nu e
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de mirare că Biblia afirmă în Apocalipsa 19:7: „Să ne
bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta
Mielului; soţia Lui s-a pregătit.“ Dacă vrei să fii umplut de
Duh Sfânt, cere-I să vină în viaţa ta astăzi (Luca 11:13). El va
aduce ungerea Lui în duhul tău şi te va pregăti să fii gata
pentru revenirea Stăpânului.

Rugăciune

Mă bucur că sunt în Cristos şi Duhul Sfânt
locuieşte în mine! De aceea, ştiu că atunci când
Cristos, care este viaţa mea, va veni pe norii
cerului, Îl voi întâmpina în glorie, în Numele lui
Isus. Amin.  

Coloseni 3:4; 1 Ioan 3:2

Luca 10:1-24

 Iosua 20-22

Matei 27:26-37

Leviticul 4

13



PASTOR
CHRIS

MARŢI, 5 APRILIE

Fii dedicat
Evangheliei 

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură“ (Marcu 16:15). 

Un domn m-a întrebat odată, dacă creştinii care nu au
condus niciodată pe cineva la Cristos vor ajunge în

cer. Întrebarea lui se baza pe spusele Domnului din Ezechiel
33:2-6: „Fiul omului, vorbeşte-le copiilor poporului tău şi
spune-le: «Când voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul
ţării va lua din mijlocul lui un om oarecare şi-l va pune ca
străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va
suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului, şi dacă cel ce va
auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va
prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. …. Dacă însă
străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi
dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa
vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar
voi cere sângele lui din mâna străjerului.»“

Pentru a răspunde întrebării lui, am subliniat trei motive
esenţiale pentru care trebuie să predicăm Evanghelia şi să
câştigăm suflete. În primul rând, datorită credinţei noastre în
Cristos şi în Evanghelia Lui glorioasă; în al doilea
rând, datorită dragostei noastre pentru El şi speranţei revenirii
Lui cât mai curând şi în ultimul rând datorită poruncii Lui de
a câştiga suflete. Aceste trei motive ar trebui să fie suficiente
pentru orice creştin care crede în Isus Cristos. Dacă nu câştigi
suflete, atunci dragostea ta faţă de Domnul tău lasă de dorit.
Speranţa ta de a merge în ceruri este pusă sub semnul întrebării
şi la fel şi ascultarea ta faţă de instrucţiunile Stăpânului. Dacă
nu eşti un câştigător de suflete, atunci înseamnă că nu crezi,
iar cerul este un loc pentru cei credincioşi.

Dumnezeu a hotărât ca în fiecare zi suflete să fie câştigate
pentru împărăţia Lui şi ne-a dat nouă responsabilitatea de a-i
găsi pe cei pierduţi şi de a le împărtăşi Vestea Bună. Ca şi
14
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reprezentanţi ai Lui, noi trebuie să le vestim Evanghelia
tuturor oamenilor şi să îi aducem la Cristos. Este
responsabilitatea noastră primordială în calitate de creştini.
Trebuie să le spunem celor care nu au auzit niciodată despre
dragostea lui Dumnezeu manifestată prin Isus Cristos.
Apostolul Pavel, recunoscând acest lucru, spune: „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).

Meditaţi asupra cuvintelor pe care le-a rostit Pavel!
Haidem să fim pe deplin dedicaţi predicării Evangheliei şi
vestirii ei până la marginile pământului.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai împăcat
cu Tine şi pentru că mi-ai încredinţat slujba
împăcării. Îmi demonstrez, astăzi, cu îndrăz-
neală, dragostea mea pentru Tine prin dedicarea
mea de a le predica Evanghelia tuturor celor din
jurul meu, în Numele lui Isus. Amin.

Ioan 14:15; 2 Corinteni 5:18; Daniel 12:3

Luca 10:25-42

Iosua 23-24

Matei 27:38-44

Leviticul 5
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PASTOR
ANITA

MIERCURI, 6 APRILIE

Încercările şi
greutăţile sunt pen-
tru promovarea ta

„Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”

(2 Corinteni 4:17)

Nu te-ai întrebat niciodată de ce nu te-a luat Isus la cer
imediat ce I-ai predat viaţa? Unii creştini se întreabă

de ce ne-a lăsat Isus să trăim într-o lume plină de încercări,
greutăţi şi ispite. Chiar dacă lumea este plină de încercări şi
ispite, Isus ne-a asigurat că nu avem de ce să ne fie teamă şi
nici să ne lăsăm copleşiţi de probleme pentru că El a biruit deja
lumea pentru noi. În Ioan 16:33 El spune: „V-am spus aceste
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri;
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Aşadar, îndrăzneşte, indiferent ce încercări sau ispite ar
veni asupra ta! Ele sunt pentru promovarea ta. În 1 Petru 1:6-7
Biblia ne spune că: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum,
dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite
încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai
scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin
foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui
Isus Cristos.“ de asemenea, găsim scris la Iacov 1:3-4: „ca
unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.
Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi
desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.“

Prin urmare, doar pentru faptul că acum treci prin încer-cări
nu înseamnă că eşti învins! Adevărul este că aceste teste şi
încercări sunt spre promovarea ta. Contrar cu ceea ce consideră
unii, aceste încercări sunt o binecuvântare pentru tine, nu un
blestem. Ceea ce contează cu adevărat este ce faci tu cu aceste
încercări. Tu trebuie să creşti în credinţă prin Cuvântul lui
Dumnezeu şi astfel, orice s-ar întâmpla, vei câştiga.

Să-l luăm pe David ca exemplu. Când Goliat din Gat
teroriza poporul Israel, David s-a ridicat împotriva lui, l-a ucis
16
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şi a răspândit frica faţă de Iehova în armata filisteană (1
Samuel 17:20-58). David nu s-a lăsat cuprins de disperare ca
ceilalţi israeliţi, ci a cotat acea provocare a uriaşului drept un
mijloc pentru promovarea lui.

Fiind copilul lui Dumnezeu, încercările prin care treci nu
au menirea să te distrugă sau să te descurajeze. Ele sunt
treptele tale spre promovare. Nu e de mirare că Iacov spune:
„Fraţilor, bucuraţi-vă când treceţi prin felurile încercări“
(Iacov 1:2). În loc să ne îngrijorăm, ar trebui să începem să
celebrăm anticipat atunci când un copil al lui Dumnezeu se
confruntă cu situaţii provocatoare, pentru că acestea nu pot
avea decât un singur rezultat – victoria!

Rugăciune
Îţi mulţumesc Tată, pentru Cuvântul Tău

care ne învăţă că încercările noastre lucrează
pentru noi o şi mai mare greutate de slavă! Ştiu
că orice situaţie provocatoare cu care mă confrunt
este pentru mine o oportunitate să strălucesc şi să
manifest victoria mea în Isus Cristos. De aceea,
mă bucur pentru că ştiu că prin puterea Ta, care
lucrează în mine, trăiesc o viaţă de victorie, în
Numele lui Isus. Amin.  

1 Ioan 4:4; Iacov 1:2-4

Luca 11:1-13

Judecători 1-2

Matei 27:45-54

Leviticul 6
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JOI, 7 APRILIE

Dărnicia care te
remarcă

„Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire,
fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, a vândut un
ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele

apostolilor” (Fapte 4:36-37)

Este posibil ca un creştin care dă doar zeciuiala şi
dărnicia să se simtă împlinit, dar Biblia ne spune că

aceasta nu este destul. Zeciuiala ta Îi aparţine oricum lui
Dumnezeu, iar El Se aşteaptă să o dai negreşit, ca recunoaştere
a faptului că tu eşti al Lui şi că tot ce ai vine de la El. Cel care
face altfel este un hoţ: „Se cade să-L înşele un om pe Dumnezeu
cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: «Cu ce Te-am înşelat?»
Cu zeciuielile şi darurile de mâncare“ (Maleahi 3:8).

Dumnezeu nu este un om (Numeri 23:19). El este
Dumnezeu. Şi tocmai pentru că este Dumnezeu, tu trebuie să Îi
aduci zeciuiala şi dărnicia ta. Zeciuiala a fost practicată de
Avraam înainte de a fi dată Legea lui Moise atunci când s-a
întors victorios din luptă şi s-a întâlnit cu Melhisedec, care era
preot al Dumnezeului cel Preaînalt (Geneza 14:17-20). Avraam
fiind tatăl tuturor celor credincioşi (Romani 4:11), iar Cristos
fiind Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec (Evrei 7:21),
nu este de mirare că Domnul a spus că zeciuiala nu trebuie
neglijată (Matei 23:23) nici în cadrul Noului Legământ. Astfel,
zeciuiala nu este un cadou pentru Dumnezeu, pentru că nu face
parte din darurile de bunăvoie, ci trebuie plătită ca să ai parte de
binecuvântarea şi protecţia divină (Maleahi 3:10-11). Darurile
tale de bunăvoie, pe de altă parte, nu sunt doar o donaţie făcută
bisericii, ci un sacrificiu oferit lui Dumnezeu, care a cerut asta în
Exod 23:15: „să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.“

Aşa că, în afară de plătitul zeciuielii şi oferirea darurilor
de bunăvoie, care sunt obligatorii pentru fiecare creştin, tu
trebuie să mergi o milă în plus şi să te implici financiar în
răspândirea Evangheliei. Acest mod de dărnicie este special
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pentru că nu este obligatoriu, ci este datorită dragostei şi
dedicării tale pentru Evanghelie. 2 Corinteni 9:7 (versiunea
amplificata a Bibliei) spune: „Fiecare să dea după cum a hotărât
în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu
iubeşte (Îşi găseşte plăcere, preţuieşte mult şi nu este dispus să
abandoneze sau să acţioneze fără) dătătorul voios (bucuros,
prompt, inimos).” Aceasta este dărnicia care te remarcă.

Ţine minte că este în favoarea ta să Îi dăruieşti lui
Dumnezeu, pentru că El a promis multe binecuvântări şi
recoltă bogată pentru fiecare dătător. Aşadar, numără-te printre
cei care susţin financiar lucrarea lui Dumnezeu. În lucrarea
noastră avem mai multe posibilităţi prin care atingem milioane
de suflete în lume, în fiecare zi, cu Evanghelia. Caută
asemenea oportunităţi şi implică-te. Aşa devii relevant pentru
Împărăţia lui Dumnezeu şi faci ca viaţa ta să aibă sens!

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportuni-

tăţile pe care mi le dai pentru a susţine lucrarea
Ta. Vreau să fructific şi astăzi aceste oportunităţi,
înţelegând că mă ajută să am impact şi relevanţă
prin dărnicia mea pentru lucrarea de vestire a
Evangheliei. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru
capacitatea mea mereu crescândă de a dărui, în
Numele lui Isus. Amin.

Luca 8:2-3

Luke 8:2-3

 Judecători 3-4

Matei 27:55-66

Leviticul 7
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A fost o avalanşă de minuni la prima
sesiune a Şcolii de Vindecare din 2011! 

Mulţi au fost vindecaţi şi numeroase
vieţi au fost atinse în această sesiune

care a început în Februarie şi va fi
încheiată în Aprilie.

Vizitaţi site-ul
www.enterthehealingschool.org

pentru detalii despre această sesiune şi
eventual pentru a vă înregistra pentru

următoarea sesiune a Şcolii de Vindecare
cu omul lui Dumnezeu,

Pastorul Cris.
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PASTOR
CHRIS

VINERI, 8 APRILIE

Miracolele
de astăzi

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi
el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai

mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl” 
(Ioan 14:12)

Unii oameni se întreabă cum de nu vedem în zilele
noastre aceleaşi miracole ca pe timpul Vechiului

Testament: „De ce nu vedem minuni de genul despărţirii Mării
Roşii sau opririi soarelui?“ În primul rând, asemenea miracole
se întâmplă şi azi, însă doar atunci când sunt necesare.
Despărţirea Mării Roşii a făcut parte din seria de intervenţii
supranaturale ale lui Dumnezeu în vederea izbăvirii copiilor lui
Israel din robia egipteană şi a călăuzirii lor către Ţara Promisă.
Însă după ce Dumnezeu a făcut acest miracol prin Moise, l-a
repetat sub diferite forme prin Iosua, Ilie şi Elisei.

Când Isus a venit pe pământ, El a făcut ceva mult mai
măreţ decât au făcut cei dinaintea Lui. În loc să despartă apele,
a umblat pe ele (Matei 14:25). Acest miracol este cu mult mai
mare şi este în Noul Testament. Ceilalţi au despărţit marea
pentru că nu şi-au putut imagina că ar putea umbla pe ea, însă
Dumnezeu Îşi conduce copiii gradat, pas cu pas.

Pentru Filip a fost şi mai bine, pentru că nu a avut nevoie
să meargă pe apă, ci a fost răpit (transportat) de Duhul Sfânt
din locul unde era în locul unde trebuia să ajungă: „Când au
ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, şi famenul nu
l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de
bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la
Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care
trecea“ (Fapte 8:39-40). Dacă vei studia progresia miracolelor,
vei descoperi minuni mult mai mari în ziua de azi. 

A compara miracolele de ieri cu cele de azi este ca şi cum
ai compara maşinile de ieri cu cele de azi. Diferenţa este foarte
clară, pentru că slava lui Dumnezeu creşte în intensitate pe
măsură ce se apropie revenirea Domnului Isus. Biblia ne spune
22
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cum Isus a vindecat anumiţi oameni la distanţă, fără să îi
întâlnească. L-a vindecat pe servitorul centurionului roman
care se afla acasă. Însă astăzi, prin harul Domnului, transmi-
tem slujbe în direct prin satelit şi prin internet şi este glorios
când vezi cum într-o singură întâlnire mai mulţi oameni din
diferite părţi ale lumii sunt vindecaţi simultan. Acestea sunt
miracolele de astăzi.

Trebuie să înţelegem că noi suntem în ultimul tur de
ştafetă. Suntem generaţia care va vedea răpirea Bisericii. De
aceea, trebuie să ne aşteptăm la o şi mai mare mişcare a
Duhului Sfânt, cum nu s-a mai pomenit, care va zgudui lumea
din temelii şi va aduce un mare seceriş de suflete la Cristos, iar
apoi va veni răpirea. Prin urmare, aşteaptă-te să vezi în zilele
noastre minuni şi mai mari!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia

Cuvântului Tău care confirmă faptul că slava
Casei din urmă va fi mai mare decât a celei
dintâi. Acest lucru este dovedit de miracolele care
se întâmplă astăzi prin Duhul Sfânt, prin credinţa
în Numele lui Isus. Sunt pregătit să experimentez
în vremea aceasta o şi mai mare mişcare a
Duhului care va produce minuni nemaipomenite
în lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

Eclesiastul 7:10; Hagai 2:9

                   Luca 11:37-54

                   Judecători 5-6

                   Matei 28:1-10

                   Leviticul 8
23
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SÂMBĂTĂ, 9 APRILIE

Ziditorul
credinţei

„Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi
a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă

poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” 
(Faptele Apostolilor 20:32)”

Cuvântul lui Dumnezeu este singurul material care ni l-a
dat Dumnezeu pentru a zidi credinţa noastră. Romani

10:17 spune: „Deci credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea
prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că pe măsură
ce primeşti mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău,
meditezi asupra lui şi îl aplici, credinţa ta va creşte. Fără o
infuzie continuă a Cuvântului lui Dumnezeu în inima ta,
provocările vieţii s-ar putea să te copleşească.

Însă strângând Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău, vei
descoperi că orice este posibil (Marcu 9:23)! Astfel, o
persoană bolnavă, de exemplu, în timp ce studiază sau ascultă
Cuvântul lui Dumnezeu despre vindecare, poate atinge nivelul
de credinţă necesar vindecării. Cuvântul lui Dumnezeu sădeşte
credinţă şi curaj în duhul tău. El are capacitatea inerentă de a
produce vindecare, propăşire şi tot ce îţi doreşti. Pe măsură ce
asculţi şi îţi umpli inima cu Cuvânt, credinţa creşte în tine ca
un gigant.

Acesta este motivul pentru care Dumnezeu doreşte să-ţi
pătrundă duhul cu Cuvântul Său. Având Cuvântul lui
Dumnezeu în duhul tău, nu trebuie să te îndoieşti de rezultate,
deoarece acesta are abilitatea inerentă de a produce în viaţa ta
ceea ce promite. Este singurul material recomandat de
Dumnezeu pentru a zidi şi a susţine credinţa în tine şi pentru
a trăi o viaţă de progres aici, pe pământ. Aşa că astăzi, la fel
ca şi apostolul Pavel, „te încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi
a Cuvântului harului Său care te poate zidi sufleteşte şi îţi
poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.“
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Proclamaţie

Domnesc în viaţă şi astăzi, prin credinţa în
Dumnezeu, care este în duhul meu! Credinţa mea
este vie şi produce rezultate, deoarece Cuvântul
lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea şi
pe măsură ce îl rostesc, circumstanţele se aliniază
cu voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 10:17; Coloseni 3:16

                  Luca 12:1-21

                   Judecători 7-8

                   Matei 28:11-20

                   Leviticul 9
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DUMINICĂ, 10 APRILIE

Responsabilitatea
ta în procesul

uceniciei
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,

botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh (Matei 28:19). În versiunea Message (Mesajul, n.t.),

acest verset este tradus astfel: „Duceţi-vă şi învăţaţi pe
oricine întâlniţi, departe sau aproape, cu privire la acest

mod de viaţă, sigilându-i prin botezul în Numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh.”” (Efeseni 4:14-15)

Versetul de mai sus subliniază responsabilitatea ta în
procesul uceniciei; tu trebuie să îi înveţi pe cei din

mediul tău de influenţă calea vieţii, adică să-i instruieşti cum
să trăiască viaţa din Dumnezeu. Prin urmare, din cele două
versiuni biblice desprindem atât responsabilitatea de a face
ucenici, cât şi mediul larg de provenienţă: „pe oricine, de
departe, de aproape, din toate neamurile.” 

Fiecare copil al lui Dumnezeu are responsabilitatea de a
uceniciza pe altcineva. Să luam din nou în considerare textul
din Matei 28:19, de data aceasta citind până la versetul
douăzeci: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
?i învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. ?i iată că Eu sunt
cu voi, în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Observaţi că El spune: „?i învăţaţi-i să păzească tot ce
v-am poruncit.” Aceasta înseamnă că tot ceea ce ne-a poruncit
Isus noi trebuie să le transmitem ucenicilor, ca şi ei să ştie ce
trebuie să facă şi cum să facă tot ce a poruncit Isus.

A face ucenici înseamnă a învăţa, a antrena, dar şi a
converti la anumite doctrine sau principii. Expresia descrie
efortul de a-ţi depăşi limitele pentru a asista creşterea unui
tânăr credincios până la statura maturităţii şi deplinei dedicări
în a trăi viaţa creştină. Acest proces începe prin a-ţi manifesta
disponibilitatea de a susţine în rugăciune pe cineva care abia
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L-a primit pe Domnul în inimă, apoi continui să-i cultivi
interesul de a veni la biserică.

Cineva poate spune: „Dar şi eu sunt tânăr în credinţă.
I-am predat viaţa lui Isus abia anul trecut; ce aş putea eu învăţa
pe altcineva?” Ei bine, nu trebuie să aştepţi până împlineşti
zece ani de credinţă ca să începi să participi la ucenicizarea
altora. Odată ce ai înţeles că Isus Cristos este Domnul vieţii
tale, apoi ai mărturisit domnia Lui şi te-ai dedicat Lui, devii
deja responsabil să le transmiţi aceste adevăruri începătoare
celor care încă nu le cunosc.   

Preia chiar astăzi această responsabilitate la nivelul tău de
autoritate şi de maturitate, pentru că Dumnezeu contează pe
tine ca să-i înveţi şi să-i ajuţi şi pe alţii să crească în credinţă
şi să devină puternici în Domnul! Ce responsabilitate măreaţă!

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
încredinţat această responsabilitate măreaţă de a-i
învăţa şi pe alţii să fie dedicaţi în lucrurile
duhovniceşti. Declar că am înţelepciune divină şi
puterea Duhului Sfânt să-i îndrept pe calea
Domnului, în Numele lui Isus. Amin.

1 Timotei 4:12; Romani 15:1-3  

                  Luca 12:22-48

                   Judecători 9

                  Marcu 1:1-13

                   Leviticul 10
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LUNI, 11 APRILIE

Nevoile tale au
fost deja împlinite

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

Numele Meu, voi face” (Ioan 14:13-14)

Doar cineva cu autoritate şi putere de Suveran poate să
declare asemenea cuvinte ca cele de mai sus. Trebuie

să fii Dumnezeu ca să poţi vorbi astfel şi Isus este Dumnezeu.
Atunci când un om promite ceva, te poate dezamăgi, dar nu
Dumnezeu. El este Marele Stăpân! Lui Îi aparţine totul şi El
spune: „Daca vei cere ceva în Numele Meu, voi face.” 

Domnul Isus ne învaţă să cerem de la Tatăl în Numele Lui
şi ne promite că Tatăl ne va da (Ioan 15:16; 16:23, 24), dar
pasajul de mai sus ne arată că Fiul nu rămâne pasiv în împlinirea
acestor cereri, ceea ce descoperă încă o dată perfecţiunea iubirii
dintre Tatăl şi Fiul, care lucrează într-o comuniune desăvârşită. 

Unii oameni spun:„Dumnezeu ne împlineşte doar nevoile nu
şi dorinţele.” Dar nu aşa ne învaţă Biblia. Isus a spus: „Cereţi
orice.” Cu alte cuvinte ce a vrut El să spună este:„Cere ce vrei”
(Ioan 15:7). Mai mult decât atât, nici nu ar trebui să-I ceri să îţi
împlinească nevoile,pentru că Tatăl tău ceresc le cunoaşte (Matei
6:8). După cum Se îngrijeşte de vrăbii şi de crinii din văi, fără ca
ei să ceară acest lucru, la fel Se îngrijeşte şi de nevoile tale.

Isus spune în Matei 6:28-32: „Şi de ce vă îngrijoraţi de
îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii
de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi, vă spun că nici
chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din
ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp,
care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va
îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu
vă îngrijoraţi dar, zicând: «Ce vom mânca?» Sau: «Ce vom
bea?» Sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă toate aceste
lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi
trebuinţă de ele.”
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Dorinţele sunt diferite faţă de nevoi. Sunt acele lucruri
care fac viaţa mai plăcută. Psalmistul se gândea la acest lucru
când a spus: „Domnul este Păstorul meu. Nu voi duce lipsă de
nimic” (Psalmul 23:1). Acest lucru include şi împlinirea
dorinţelor. Observaţi că David nu a spus: „Nu voi avea nevoie
de nimic,” pentru că el ştia că de nevoile lui S-a îngrijit Cineva
deja. Observaţi, de asemenea, cuvintele apostolului Pavel din
Filipeni 4:19: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos.”
El nu a spus: „Mă rog lui Dumnezeu ca să vă împlinească toate
nevoile,” ci a declarat ceea ce ştia că Dumnezeu face deja.  

Prin urmare, nu îţi consuma energia în rugăciune,
cerându-I lui Dumnezeu să îţi împlinească nevoile. În
momentul în care recunoşti vreo nevoie, consider-o deja
împlinită şi ea intră imediat în sistemul de aprovizionare al lui
Dumnezeu. Nevoile tale sunt deja împlinite în Isus Cristos.
Toate lucrurile îţi aparţin deja; nu mai trebuie decât să întri în
posesia lor prin credinţă (1 Corinteni 3:21).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru ma-

rea Ta iubire pe care mi-ai arătat-o în Isus Cristos.
Mă bucur când ştiu că Îţi pasă de mine şi că nevoile
mele sunt împlinite potrivit cu bogăţiile gloriei Tale
prin Isus Cristos. Îţi mulţumesc, în Numele lui
Isus. Amin.

Filipeni 4:19; Ioan 16:23-24

                     Luca 12:49-59

                   Judecători 10-11

                  Marcu 1:14-28

                  Leviticul 11
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MARŢI, 12 APRILIE

Niveluri superioare
de revelaţie

„Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea

staturii plinătăţii lui Cristos” (Efeseni 4:13)
 

Dacă observaţi cu atenţie modul în care Pavel li se
adresează bisericilor în epistolele sale, veţi descoperi

că acesta este determinat de nivelul de revelaţie al fiecărei
bisericii. Bisericii din Corint, de exemplu, i se adresează
astfel: „Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor
oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni
lumeşti, ca unor prunci în Cristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu
bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le
puteţi suferi” (1 Corinteni 3:1-2).

Apostolul Pavel i-a mustrat pentru că trăiau ca nişte copii
în Cristos, a căror înţelegere asupra lucrurilor spirituale era
încă superficială. De aceea i-a hrănit cu lapte duhovnicesc,
pentru că ei încă nu puteau pricepe revelaţiile glorioase ale lui
Dumnezeu – hrana Lui tare. Cât de important este să creştem
continuu în Cristos şi în cunoştinţa Cuvântului Său! Mulţi
creştini din zilele noastre se potrivesc descrierii pe care Pavel
a făcut-o bisericii din Corint – ei sunt încă la stadiul de copii
spirituali. Scopul lui Dumnezeu pentru noi nu este să rămânem
la acest stadiu, ci să ne desăvârşim, să funcţionăm la niveluri
superioare ale Adevărului Său.

Isus vorbeşte în Matei 15:26 despre vindecare ca fiind
pâinea copiilor. Cu alte cuvinte, copiii spirituali – bebeluşii în
Cristos – sunt cei care au nevoie de vindecare. Dar dorinţa lui
Dumnezeu pentru copiii Lui este să se maturizeze în lucrurile
Duhului şi să ajungă la un nivel la care nu se mai îmbolnăvesc,
nu mai au nevoie de vindecare! Este un nivel unde eşti pe
deplin conştient de faptul că sănătatea divină operează în tine
ACUM, pentru că acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus din
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morţi, îţi vitalizează, îţi restaurează şi îţi energizează trupul
muritor (Romani 8:11).

Dumnezeu vrea ca tu să funcţionezi la un nivel mai înalt
al revelaţiilor Scripturii, iar nivelul adevărului în care tu
funcţionezi este determinat de cât de bine eşti familiarizat cu
Duhul Sfânt şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este
Învăţătorul tău. Cere-I şi El te va învăţa Cuvântul lui
Dumnezeu şi îţi va descoperi revelaţii adânci în duhul tău şi vei
umbla la un nivel mai ridicat de înţelepciune, putere şi glorie..

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai deschis
ochii inimii mele pentru a vedea adevărul
Cuvântului Tău. Pe măsură ce studiez şi meditez
la Cuvântul Tău şi astăzi, descopăr adevăruri mai
profunde, care mă vor ajuta să Te cunosc mai
bine, să Te slujesc mai bine şi să trăiesc o viaţă pe
deplin triumfătoare în Cristos, în Numele lui Isus.
Amin. 

2 Timotei 2:15; Prov. 11:9; Romani 11:33

                   Luca 13:1-21

                   Judecători 12-13

                      Marcu 1:29-39

                   Leviticul 12
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CHRIS

MIERCURI, 13 APRILIE

Pregătirea noastră
în rugăciune

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau
adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală (Fapte 4:31)

Un lucru important care trebuie luat în considerare în
lupta noastră pentru câştigarea sufletelor, este

pregătirea noastră în rugăciune. Pregătirea noastră în rugăciune
este crucială pentru orice activitate de câştigare de suflete pe
care o întreprindem, fie că e vorba de evanghelizare personală,
serviciu religios sau chiar de o campanie de evanghelizare.
Când te pregăteşti în rugăciune pentru astfel de acţiuni, tu pui
la dispoziţia ascultătorilor tăi harul de a primi Evanghelia şi de
a beneficia de binecuvântările ei.

Acum câţiva ani, două femei oarbe au ajuns la o cruciadă
de evanghelizare. Ele nu înţelegeau ce se vorbea acolo, pentru
că nu cunoşteau limba. Ştiau doar că acolo se predică despre
Isus şi despre vindecare. Lucrul interesant este că amândouă au
fost vindecate – şi-au căpătat vederea! Cum au reuşit ele să
aibă credinţă şi să fie vindecate dacă nu au înţeles nimic? A
fost prin Duhul Sfânt. Deşi prin capacităţile lor naturale nu
puteau înţelege limba, Duhul Sfânt le-a ajutat să înţeleagă tot
ce aveau nevoie pentru a fi vindecate.

La fel s-a întâmplat şi în Ziua Cincizecimii, când Duhul
Sfânt S-a coborât peste ucenicii adunaţi în camera de sus şi au
început toţi să vorbească în alte limbi. Au făcut atât de mult
zgomot, încât o mulţime foarte mare de oameni s-a adunat
acolo ca să vadă ce se întâmplă. Pe când Petru şi ceilalţi
ucenici vorbeau în alte limbi, Biblia consemnează: „Când s-a
auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas
încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui”
(Fapte 2:6). Acesta a fost cu adevărat un miracol, pentru că
Dumnezeu le-a dat ascultătorilor capacitatea de a înţelege ce
vorbeau ucenicii în alte limbi.
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Pregătirea noastră în rugăciune poate duce la asemenea
miracole! Poate ai invitat pe cineva care nu este născut din nou
la biserică şi vrei ca acea persoană să fie salvată. Pregătirea ta
în rugăciune este de mare efect în astfel de situaţii. Rugăciunea
ta pune în acţiune lucrarea Duhului Sfânt astfel încât, orice ar
vorbi predicatorul, chiar dacă nu este despre mântuire, acea
persoană va înţelege mesajul mântuirii pentru că Duhul Sfânt
este un maestru în comunicare. El poate prezenta mesajul
mântuirii fiecăruia la nivelul lui.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi dai
oportunitatea de a predica Evanghelia şi de a fi o
binecuvântare pentru lumea în care trăiesc. Mă
rog pentru toţi cei care vor auzi acest mesaj să
primească har, să înţeleagă Cuvântul Tău şi să
primească mântuirea prin credinţa în Numele lui
Isus. Amin.

Efeseni 1:15-18; Luca 24:45 

                  Luca 13:1-21

                   Judecători 12-13

                     Marcu 1:29-39

                  Leviticul 12
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CHRIS

JOI, 14 APRILIE

Refuză să te laşi
distras

„Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită
înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu”

(Luca 9:62)

Pentru a înţelege mai bine ce a vrut Isus să spună în
versetul de mai sus, să citim o altă traducere a Bibliei

(The Living Bible – Biblia Vie, n.t.): „Şi cel care se lasă
distras de la lucrul care i-a fost încredinţat, nu este vrednic de
Împărăţie.” Lucrarea pe care ţi-a încredinţat-o Dumnezeu este
foarte importantă şi El nu vrea să te laşi distras în nici un fel
de la îndeplinirea acestei misiuni.

Orice distragere este un obstacol în calea atenţiei. Este
acea îngrijorare care te distrage de la lucrurile care sunt cu
adevărat importante pentru Dumnezeu. De exemplu, o femeie
care îşi doreşte să rămână însărcinată, poate ajunge atât de
obsedată de această „nevoie” încât toate rugăciunile,
conversaţiile şi gândurile ei să se îndrepte doar acolo. În loc să
se roage în mod progresiv pentru viaţa ei şi a celor din jurul ei,
toată atenţia ei este acaparată de dorinţa ei de a avea un copil,
astfel încât rugăciunea ei devine doar: „O, Doamne, dă-mi un
copil!”

Biblia spune: „Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da
tot ce-ţi doreşte inima” (Psalmul 37:4). Dacă refuzi să te
îngrijorezi şi alegi să faci din slujirea lui Dumnezeu desfătarea
ta, toate lucrurile se vor aranja perfect pentru tine. El îţi va
satisface toate dorinţele tale. Refuză să te laşi distras de
îngrijorările acestei lumi. Nu lăsa ca lucrurile negative pe care
oamenii ţi le spun să îţi acapareze atenţia. Lucrarea lui
Dumnezeu este atât de vastă, încât nu ne putem permite să ne
lăsăm distraşi de astfel de lucruri.

Una dintre întrebările foarte importante pe care Stăpânul
tău ţi-o va pune când vei sta în faţa scaunului Său de judecată
este despre misiunea care ţi-a fost încredinţată – despre
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Evanghelie. Toate scuzele vor fi irelevante. Concentrează-te
asupra misiunii încredinţate de pe acum, astfel încât la sfârşitul
vremurilor să fii capabil să răspunzi cu îndrăzneală, la fel ca
apostolul Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa”(2 Timotei 4:7).

Proclamaţie
Refuz să mă îngrijorez cu privire la ceva în

această viaţă, pentru că eu sunt un copil al lui
Dumnezeu şi ştiu că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele meu. Nici un gând, nici o
situaţie sau remarcă negativă nu mă vor distrage
de la misiunea pe care Dumnezeu mi-a
încredinţat-o. Trăiesc fiecare zi pentru a-mi
împlini destinul în Dumnezeu, în Numele lui Isus.
Amin..

Proverbe 4:25-27; Marcu 4:19 

                  Luca 14:1-24

                   Judecători 17-18

                   Marcu 2:1-12

                   Leviticul 14
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Pe 11 Martie naţiunea multicoloră a Africii de
Sud şi de fapt tot sudul continentului african, a
experimentat o mare revărsare a Duhului Sfânt

la evenimentul
Noaptea Binecuvântării Depline

cu Pastorul Cris. A fost o noapte a minunilor, a
binecuvântărilor şi a echipării lucrătorilor prin
prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu de către

omul lui Dumnezeu, într-o demonstraţie a
Duhului şi a puterii lui Dumnezeu,

manifestând puterea Domnului Cristos cel
înviat mulţimilor care ascultau.

Momemnte speciale ale acestui glorios
eveniment pot fi vizionate pe site-ul

www.pastorchrisonline.org
site de televiziune prin internet.
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PASTOR
ANITA

VINERI, 15 APRILIE

Credinţa răspunde
la Cuvânt!

„Aşa şi credinţa, dacă nu are fapte (lucrări şi acte de
ascultare ca să întărească ceea ce susţine), este de la sine

lipsită de putere (inoperantă, moartă)”
(Iacov 2:17, Biblia Amplificată)

Aşa cum învaţă Pastorul Chris, credinţa nu întreabă
cum? „Cum voi căpăta banii?” „Cum pot să spun că

sunt vindecat când eu încă mai simt dureri?” Acestea sunt
întrebări şi atitudini născute din necredinţă. Credinţa răspunde
doar la Cuvânt; credinţa înseamnă a face ceea ce Dumnezeu îţi
spune să faci, fără a-L întreba cum. Aşa că atunci când El
spune: „Ai tot ce ai nevoie pentru acest proiect la care
lucrezi,” credinţa ar trebui să răspundă „Îţi mulţumesc,
Doamne Isuse! Am tot ce am nevoie.”

Scripturile ne arată exemple de oameni ai credinţei care au
sărit în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi au primit
miracolul dorit. De exemplu, întâmplarea interesantă din Luca
7 a centurionului roman al cărui slujitor era în pragul
morţii. Când a auzit că Isus Se îndrepta deja spre casa lui ca
să-i vindece slujitorul, el I-a trimis mesaj Domnului spunând:
„Nu trebuie să vii până aici, Doamne! Spune doar un Cuvânt
şi robul meu va fi vindecat.” Aceasta a fost o credinţă
remarcabilă, un răspuns care I-a atras atenţia Domnului. Biblia
ne spune că El S-a mirat de credinţa mare a sutaşului.

Cu o altă ocazie, o femeie a venit şi L-a rugat pe Isus să
Îi vindece fiica chinuită de un drac (Marcu 7:25). Domnul i-a
spus: „Du-te, a ieşit diavolul din fiica ta” (Marcu 7:29).
Aceasta a fost tot ceea ce avea femeia nevoie să audă şi a ştiut
că fiica ei a fost vindecată. Ea s-a încrezut în Cuvântul
Domnului şi a acţionat pe baza celor spuse de El; duhul ei s-a
ancorat de acel cuvânt şi aşa a primit miracolul ei! La fel
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trebuie să faci şi tu astăzi, dacă ai nevoie de un miracol. Crede
Cuvântul lui Dumnezeu. Răspunde în credinţă, la Cuvântul Său
pentru tine, ştiind că El poate să facă nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi (Efeseni 3:20). Credinţa este activă, nu
pasivă şi este răspunsul duhului tău la Cuvântul lui
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credinţa depinde de Cuvânt, ca
bază şi asigurare a acţiunilor sale! Credinţa poate acţiona în
urma Cuvântului pentru că astfel este pusă în posesie şi poate
fi la rândul ei dovada lucrurilor care nu se văd şi actul de
proprietate asupra lor (Evrei 11:1). De aceea Biblia spune:
„credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2:17). Aceasta
înseamnă că credinţa fără acţiunea corespunzătoare, este
moartă. Credinţa ta lucrează atunci când tu răspunzi la
Cuvântul lui Dumnezeu când îl aplici în viaţa ta.

Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău care mă transportă într-un tărâm mai înalt
de viaţă. Răspund astăzi prin credinţă la
Cuvântul Tău semănat în duhul meu şi primesc în
viaţa mea recolta a ceea ce spune, în Numele lui
Isus. Amin.

Iacov 1:22-25

                   Luca 14:25-15:10

                   Judecători 19-21

                   Marcu 2:13-22

                   Leviticul 15
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PASTOR
CHRIS

SÂMBĂTĂ, 16 APRILIE

Adevărata smerenie
este să te supui

autorităţii
Cuvântului!

„La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De

aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat
Numele, care este mai presus de orice nume”

(Filipeni 2:8-9)

Smerenia este o calitate a duhului uman recreat (prin
naşterea din nou) care atrage favoare divină şi care te

promovează. Este o abilitate interioară – o forţă vitală – care
îţi dă capacitatea de a răspunde cu o supunere totală domniei
lui Isus Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu. De cele mai
multe ori, este exprimată prin dorinţa de a deveni responsabil
şi de a-i sluji pe cei din jur, în loialitate faţă de Cuvânt.

Viaţa lui Isus a fost un exemplu practic a ceea ce înseamnă
adevărata smerenie. În primul rând, a demonstrat supunere
totală faţă de voia lui Dumnezeu, după cum este scris în Evrei
10:7: „Atunci am zis: «Iată-Mă (în sulul Cărţii este scris despre
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule.»” În al doilea rând,
pentru împlinirea acestor decizii, Biblia afirmă în Filipeni 2:6-9
că deşi El era Dumnezeu în toate privinţele nu a considerat că a
fi egal cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Mai degrabă, s-a
smerit ca un rob, a renunţat la Numele Său şi a devenit ascultător
până la moarte. Datorită acestui lucru Dumnezeu L-a proslăvit
şi I-a dat un Nume mai presus de orice Nume.

Dumnezeu ne cheamă şi pe noi cei credincioşi să ne
plecăm sub mâna Sa puternică pentru a fi înălţaţi de El la
vremea cuvenită (1 Petru 5:6). Noi trebuie să avem gândul lui
Cristos şi să trăim într-o smerenie ca a Lui. Adevărata
smerenie este să te supui autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu.
Pentru aceasta trebuie mai întâi să cunoşti Cuvântul Său şi apoi
să-ţi aliniezi toate gândurile, cuvintele şi acţiunile tale după
principiile Sale. Aceasta este modalitatea practică prin care
poţi să I te supui lui Isus, pentru că El este Cuvântul viu. Şi
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aşa cum Isus a fost proslăvit pentru că a făcut voia Tatălui, la
fel vei fi şi tu promovat din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvân-

tările din Cuvântul Tău şi pentru viaţa glorioasă
pe care o trăiesc în Cristos. Sunt bucuros că Isus
este Domnul vieţii mele, că El mă conduce şi mă
sfătuieşte prin Cuvânt. Merg doar din victorie în
victorie şi am propăşire în tot ce fac, în Numele
lui Isus. Amin. 

1 Petru 5:5-6; Iacov 4:10

                  Luca 15:11-32

                   Rut 1-4

                   Marcu 2:23-28

                   Leviticul 16
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CHRIS

DUMINICĂ, 17 APRILIE

Creează oportunităţi
din provocări

„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu
va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună
cu ispita a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi

răbda (1 Corinteni 10:13)

Otânără creştină a întrebat odată dacă este păcat să
lucrezi duminica în loc să mergi la biserică (era una

dintre obligaţiile locului ei de muncă). Nu, nu este păcat, dar
trebuie să înveţi să creezi oportunităţi din astfel de provocări.
Biblia spune în Evrei 10:25: „Să nu părăsim adunarea noastră,
cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât
mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” Acest verset este
foarte clar cu privire la frecventarea serviciilor divine din
biserica ta locală.

Îmi vine acum în minte cazul special al creştinilor care
trăiesc în ţările arabe. În multe din aceste ţări, duminica este
considerată zi de lucru, pe când vinerea este o zi destinată
practicilor religioase. Prin urmare, cei mai mulţi creştini vor
merge la biserică vinerea şi nu duminica. Este aceasta un
păcat? Nu! Ei fac tot ce pot mai bun din situaţia dată. Ei
transformă situaţiile potrivnice în oportunităţi.

La fel ca în această situaţie, dacă programul tău de lucru
te împiedică să participi duminica la serviciile divine din
biserica ta, ceea ce ai de făcut este să aduci biserica la locul
tău de muncă. Poţi începe un grup celulă. Discută cu păstorul
tău şi vezi care sunt posibilităţile creării unui cerc de părtăşie
la locul tău de muncă.

În acest mod, tu şi colegii tăi creştini, care întâmpină
aceleaşi provocări, veţi avea posibilitatea de a veni la muncă
şi de a vă bucura de această părtăşie, poate mai devreme cu o
oră înainte de începerea programului de lucru sau în pauza de
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prânz. În acest mod ai rezolvat nu doar problema ta ci şi a
multor altora. Făcând astfel, vei reuşi să transformi încercările
în oportunităţi pentru predicarea Evangheliei, spre gloria lui
Dumnezeu. 

Proclamaţie

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că simţurile
mele spirituale sunt ascuţite pentru a vedea şi şti
când Tu îmi creezi oportunităţi. Prin
înţelepciunea Ta iau deciziile corecte şi sunt
avantajat de orice oportunitate pe care mi-o
creezi pentru a avea un impact prin Evanghelie în
lumea în care trăiesc, în Numele lui Isus. Amin. 

Matei 18:20; Romani 14:5

                  Luca 16

                   1 Samuel 1-2

                   Marcu 3:1-7

                   Leviticul 17
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ANITA

LUNI, 18 APRILIE

Ghidul tău
lăuntric

„Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi
poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.”

(Ezechiel 36:27)

Prima condiţie pentru mântuire, aflată în Romani 10:9,
este să recunoşti şi să proclami domnia lui Isus Cristos

în viaţa ta: „Dacă Îl 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.” Domn înseamnă stăpân, conducător,
instructor, cel care poartă de grijă.

Îmi aduc aminte de ce a spus David în Psalmul 23:2: „El
mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă.” Prin
urmare, tu ai un instructor interior care te îndrumă asemenea
unui sistem modern de navigare, te ghidează şi îţi spune ce să
faci mai bine decât orice cod al bunelor maniere. El este în tine
şi te învaţă care sunt paşii specifici pe care trebuie să îi faci, ce
să gândeşti şi cum să procedezi. La fel cum spune şi psalmistul
în Psalmul 23:3, „îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe
cărări drepte, din pricina Numelui Său.”

Există o forţă de înţelepciune şi de neprihănire care
acţionează în tine, pentru că Cel care este mai Mare locuieşte
în tine. El te călăuzeşte şi te instruieşte din interior – pe calea
neprihănirii – te motivează să faci ce este bine şi să împlineşti
voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Acesta este motivul pentru
care apostolul Pavel a declarat astfel în epistolele sale: „Căci
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi
sub Lege, ci sub har”(Romani 6:14).

Păcatul nu mai poate stăpâni asupra ta din moment ce tu te-ai
supus domniei lui Isus. Tu ai acum înăuntrul tău o forţă
motivatoare, care te provoacă să faci voia lui Dumnezeu: „Căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă după
plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea”(Filipeni 2:13).
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Prin urmare, tu poţi acum să zdrobeşti puterea păcatului
şi să opreşti orice obicei păcătos din viaţa ta. Nu trebuie să
deznădăjduieşti dacă până acum nu ai reuşit să te laşi de
obiceiuri păcătoase şi rele. Tot ce ai de făcut este să declari
plin de credinţă: „În Numele lui Isus, păcatul nu mai are
stăpânire asupra mea. Rup această legătură chiar acum, prin
puterea Duhului Sfânt” şi apoi, tot prin credinţă, să umbli în
libertate! Slavă lui Dumnezeu!

Proclamaţie

Isus Cristos este Domnul vieţii mele. Refuz să
fiu legat de orice obicei sau stil de viaţă care se
află în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Cel care este mai Mare locuieşte în mine, mă
sfătuieşte, mă îndrumă pe cărările neprihănirii şi
mă ajută să îmi împlinesc destinul în Dumnezeu.
 

Ezechiel 36:26-27; 1 Ioan 4:4

                   Luca 17:1-19

                   1 Samuel 3-7

                   Marcu 3:8-19

                   Leviticul 18
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MARŢI, 19 APRILIE

Credinţa face
vindecarea o

realitate
„De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi,

să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea (Marcu 11:24)

Sunt unii creştini care spun că de ani de zile speră,
postesc şi se roagă pentru a fi vindecaţi. Este ceva

obişnuit să auzi astfel de oameni cum se consolează cu
cuvintele: „Ştiu că Dumnezeu mă va vindeca într-o zi.” O
problemă majoră pe care o au astfel de oameni constă în faptul
că nu pot deosebi credinţa de speranţă. Biblia ne spune în
Evrei 11:1 „Acum, credinţa este substanţa lucrurilor
nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd.” Cu alte cuvinte,
credinţa numeşte real şi împlinit ceea ce tu speri. Este ca un
titlu de proprietate. Tu nu trebuie să fii în acea proprietate ca
să ştii că este a ta; dacă deţii titlul de proprietate, este ca şi
cum ai avea proprietatea în mâinile tale. Aşadar, credinţa este
un titlu de proprietate.

Dar speranţa, pe de altă parte, se uită la soluţia care
urmează să vină şi astfel îşi direcţionează aşteptările cândva,
în viitor. Credinţa declară un lucru adevărat şi trăieşte în
prezent în realitatea acelui lucru. Astfel, pentru a primi
vindecare pentru trupul tău, tot ce ai nevoie este să o ceri
ACUM! Trebuie să declari că vindecarea a devenit
reală. Numindu-o reală, ea se stabileşte în viaţa ta. Dar a
continua să speri că Dumnezeu te va elibera într-o zi, nu este
credinţă. Credinţa dă substanţă lucrurilor nădăjduite. Fără
credinţă, speranţa va continua să împingă vindecarea în viitor.
Aşadar, ce trebuie să faci este să revendici vindecarea ta acum!
Nu mai aştepta! Dacă doreşti să schimbi situaţia, trebuie să
acţionezi prin credinţă, nu prin speranţă. Speranţa nu va
schimba situaţia, ci credinţa este cea care face vindecarea ta să
devină realitate. Vindecarea şi sănătatea sunt drepturile tale
stabilite de Dumnezeu, prin credinţa în Numele lui Isus.
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Proclamaţie

Viaţa lui Cristos din mine face ca sănătatea
să ţâşnească ca un izvor în fiecare fibră a fiinţei
mele! Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus din
morţi locuieşte în mine, prin urmare, întregul
meu trup este vitalizat cu sănătatea lui
Dumnezeu; am sănătate divină ACUM, în Numele
lui Isus.

1 Petru 2:24; 3 Ioan 1:2

                  Luca 17:20-18:14

                   1 Samuel 8-10

                    Marcu 3:20-35

                   Leviticul 19
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Fii tare şi curajos,
indiferent de

experienţele tale!
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru
Isus Cristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei
mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre,
pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem

mângâiaţi de Dumnezeu, să-i putem mângâia pe cei ce se
află în vreun necaz! (2 Corinteni 1:3,4)

În viaţă, chiar şi creştinii au uneori necazuri, sau
experienţe dureroase. Poate fi vorba de unele aşteptări

neîmplinite, sau chiar de moartea subită a cuiva drag
lor. Astfel de momente dificile reprezintă teste serioase pentru
credinţa noastră, în urma cărora putând alege fie să ne
retragem înfrânţi şi copleşiţi, fie să înfruntăm circumstanţele
cu o atitudine corectă de credinţă şi să fim întăriţi.

Pasajul biblic de mai sus ne învaţă ce trebuie să facem în
astfel de momente de încercare. Apostolul Pavel recunoaşte nu
doar necazurile întâmpinate, ci şi mângâierea primită de la
Domnul. El menţionează că a primit această mângâiere de la
Dumnezeu nu doar în scop personal, ci ca la rândul său şi el să
poată fi în măsură să îi mângâie pe alţii care se află în vreun
necaz. Cu alte cuvinte, Pavel a ales să considere încercările
prin care a trecut drept momente de antrenament, care l-au
pregătit şi l-au echipat cu abilitatea de a-i ajuta pe alţii în
vremuri de necaz. Ce atitudine!

El nu s-a văicărit, nici nu s-a lăsat descurajat, plângând
sau acuzându-L pe Dumnezeu că a îngăduit astfel de dureri în
viaţa lui. Nu s-a concentrat asupra necazurilor, ci mai degrabă
s-a prins cu toată puterea de mângâierea Domnului, pentru a-i
putea ajuta şi pe alţii, mângâindu-i prin Cuvânt. În 2 Corinteni
4:17, el a calificat aceste încercări şi dureri prin care a trecut
drept „întristări uşoare de o clipă.” Aceasta ar trebui să fie şi
atitudinea ta în calitate de copil al lui Dumnezeu. 
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Este important să nu îngădui nici unei experienţe
dureroase sau neplăcute să te copleşească! Niciodată să nu te
laşi târât în mocirla amărăciunii şi a durerii! Ci întotdeauna să
fii plin de nădejde şi de curaj, indiferent prin ce treci. Aceasta
este atitudinea învingătoare.

Nu uita că Dumnezeu ţi-a dat viaţa Lui, pentru care va
trebui să dai socoteală şi atunci nu te vei putea scuza zicând că
din cauza durerii şi a dezamăgirilor experimentate, nu ai putut
îndeplini chemarea Lui pentru viaţa ta. Aşadar, te îndemn să
fii tare şi curajos mereu, indiferent de provocările cu care te-ai
putea confrunta.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mângâierea
Scripturilor! Cuvântul Tău este cu adevărat o candelă
pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea
mea. Sunt foarte recunoscător să ştiu din partea Ta că
indiferent ce se întâmplă, sunt mai mult decât biruitor
prin Isus Cristos! Voi păstra mereu această atitudine
de credinţă şi de victorie, în Numele lui Isus. Amin.

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4

                  Luca 18:15-43

                   1 Samuel 11-13

                    Marcu 4:1-12

                   Leviticul 20
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Plinătate
continuă!

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

În versetul de mai sus, apostolul Pavel se adresa unei
Biserici care era deja familiarizată cu doctrina Duhului

Sfânt. El nu le-a spus să primească Duhul Sfânt din nou! Pe
măsură ce studiezi cartea Faptele Apostolilor, observi că din
când în când, Luca, prin inspiraţia Duhului Sfânt consemnează
că apostolii erau reumpluţi cu Duhul Sfânt cu consecvenţă.
În capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor, când Petru şi
ceilalţi credincioşi au primit Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii,
toţi au fost umpluţi simultan cu Duhul Sfânt. Totuşi ei au
continuat să experimenteze şi alte momente de umplere. O
întâmplare este consemnată în Fapte 4:31: „După ce s-au rugat
ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de
Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu
îndrăzneală.” Nu numai apostolii au experimentat acest lucru,
ci toţi credincioşii care erau cu ei au fost reumpluţi de Duhul
Sfânt.

În capitolul 4 din Faptele Apostolilor 4, ni se relatează
cum Petru şi Ioan au fost arestaţi în timp ce predicau că Isus a
înviat din morţi. Dar în timp ce fariseii, bătrânii şi cărturarii
s-au adunat la Ierusalim pentru a-l judeca pe Petru în faţa
Sinedriului, Biblia spune: „Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt,
le-a zis...” (Faptele Apostolilor 4:8). Observaţi că Biblia nu
spune că în urma acestui incident Petru a primit Duhul Sfânt,
ci că el era plin de Duhul Sfânt.

Un creştin care a primit Duhul Sfânt, dar nu
experimentează această reumplere periodică, va trăi o viaţă
obişnuită în această lume.

Apostolul Pavel a trăit o viaţă extraordinară aici pe
pământ, pentru că el a înţeles cât de important este să fim în
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permanenţă „plini de Duh.” Credincioşilor din Corint, el le
dezvăluie secretul acestei vieţi de biruinţă: „Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi”
(1 Corinteni 14:18). Este responsabilitatea ta să „înflăcărezi
darul” Duhului Sfânt care este în tine (2 Timotei 1:6). Poţi să
te reumpli de Duhul Sfânt chiar astăzi, pe măsură ce te rogi în
alte limbi şi studiezi Cuvântul lui Dumnezeu.

Proclamaţie

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mă
umpli cu preţiosul Tău Duh Sfânt şi cu Cuvântul
Tău, astfel că din inima mea se revarsă psalmi,
imnuri şi cântece duhovniceşti, care declară
bunătatea, mila şi harul Tău pentru toate
generaţiile. Amin.

Efeseni 5:18-20; Faptele Apostolilor 1:8

                    Luca 19:1-27

                    1 Samuel 14-15

                    Marcu 4:13-20

                    Leviticul 21
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 În Decembrie 2010 la serviciul de Revelion,
pastorul Cris a anunţat naşterea site-ului

YOOKOS, o reţea socială nemaipomenită.
Ce anume face ca acest site să fie diferit de toate

celelalte?
YOOKOS este singura reţea de bloggeri care îţi

permite:
- să ataşezi linkuri, video, poze şi alte fişiere
- să editezi materiale deja postate fără a le mai
duplica
- să comentezi postările altor persone şi permite
altora să comenteze postările tale.

YOOKOS depăşeşte orice barieră!
Cu YOOKOS nu mai sunt limitări: poţi să-ţi faci

publicitate afacerii tale sau produselor tale fără nici
un cost!

Partea cea mai interesantă este că poţi să duci
Evanghelia prin reţea în locuri unde predicarea

Cuvântului este imposibilă.
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VINERI, 22 APRILIE

Tu eşti forţa de
rezistenţă împotriva

răului
„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie

numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei,
şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl
va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea

venirii Sale” (2 Tesaloniceni 2:7-8)

În versetele de mai sus, apostolul Pavel vorbeşte despre
a doua venire a Domnului nostru Isus şi ne arată că noi

suntem forţa de rezistenţă împotriva răului în zilele noastre.
Singurul motiv pentru care Satan nu a putut distruge lumea
până acum este forţa Trupului lui Cristos – Biserica (1
Corinteni 12:27).

Prezenţa noastră în lume o protejează şi îl împiedică pe cel
rău să îşi dezlănţuie puterea nimicitoare asupra ei.
Sunt unii care spun că există deja prea multă teroare în lume,
dar încearcă doar să-ţi imaginezi cât de rău ar putea fi fără
prezenţa copiilor lui Dumnezeu aici pe pământ. Noi suntem cei
care protejăm lumea (Matei 5:13) şi limităm puterea celui rău.

Omul a decăzut atât de mult prin păcat, încât este capabil
să se distrugă şi singur: „Căci dinăuntru, din inima oamenilor,
ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişa-
gurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine,
ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies
dinăuntru, şi îl spurcă pe om” (Marcu 7:21-23).  Prin toate
aceste păcate oamenii îi dau acces Diavolului în viaţa lor şi în
lume, dar rugăciunile sfinţilor nimicesc planurile lui. Când
îngerul morţii a venit în Egipt, a fost nevoie de un semn pentru
a-l împiedica să-i nimicească pe copii lui Dumnezeu (sângele
aplicat pe uşiorii uşii). În acelaşi fel, tu reprezinţi astăzi
semnul care îi protejează pe cei dragi de cel rău. Faptul că tu
Îi aparţii lui Dumnezeu, înseamnă că sângele Lui te-a însemnat
şi tu ai luat Numele Lui. De acea, când cel rău vine, îţi
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ocoleşte casa. Prezenţa ta într-un anumit loc îl împiedică pe
Satan să domine şi să-şi exercite influenţa asupra oamenilor din
acel loc, pentru că tu reprezinţi Trupul Lui Cristos acolo.

Înţelege că tu eşti motivul pentru care lucrările celui rău
sunt împiedicate şi oamenii din jurul tău sunt influenţaţi şi
schimbaţi de Evanghelie. De aceea, nu ar trebui să
desconsideri rugăciunea şi mai ales rugăciunea prin Duhul
Sfânt. Aceasta distruge lucrările celui rău şi îl pune pe fugă.
Când vorbeşti în alte limbi, demonii rămân uluiţi, dezorientaţi
şi frustraţi, iar lucrarea lor este nimicită.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai împuter-
nicit să fiu forţa de rezistenţă împotriva răului în
familia mea şi în lumea în care trăiesc. Eu sunt cu
adevărat lumina lumii şi sarea pământului! De
aceea, mijlocesc astăzi în rugăciune şi declar că
forţele celui rău sunt răsturnate, în Numele lui
Isus. Amin.

Efeseni 6:10-18

         Luca 19:28-48

          1 Samuel 16-17

         Marcu 4:21-29

         Leviticul 22
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Puterea
 care te mântuieşte 

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos;
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după
cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”

(Romani 1:16-17)

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de mântuire.
Aceasta înseamnă că puterea lui Dumnezeu de

vindecare, de eliberare, de îmbărbătare, de ajutorare şi de
izbăvire a oamenilor este în Cuvântul Lui. Este simplu de
înţeles dacă luăm în considerare că termenul „mântuire” din
textul anterior provine din traducerea cuvântului grecesc
„soteria.” Soteria reprezintă toate acţiunile, procesele şi
rezultatele mântuirii noastre în Isus Cristos. Cu alte cuvinte,
Evanghelia lui Isus Cristos, sau Vestea bună a mântuirii prin
Cristos, este puterea prin care Dumnezeu salvează, vindecă,
ajută, protejează, eliberează, susţine şi promovează oamenii.

Această putere lucrează însă doar în cei care cred, după
cum este scris: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui
Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece
în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu,
prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: «Cel
neprihănit va trăi prin credinţă»” (Romani 1:16-17). Da,
Dumnezeu este Atotputernic, iar puterea Lui este accesibilă,
dar această putere nu te va elibera, nu te va mântui, nu te va
vindeca şi nici nu te va binecuvânta până când nu crezi în
Dumnezeul care face toate aceste lucruri posibile. Tu trebuie
să crezi în Dumnezeu şi în Isus Cristos pe care L-a trimis El
şi astfel să primeşti viaţă veşnică.
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Dumnezeu are puterea să creeze tot ce vrea. El are putere
asupra universului şi asupra îngerilor. El poate face orice. Dar
puterea Lui de a mântui oameni este în Evanghelia lui Isus
Cristos. Puterea lui Dumnezeu de a izbăvi pe cineva din
probleme, din încercări, din păcat şi din moarte se află în
Vestea Bună a mântuirii prin Cristos.

Oricine aude şi crede Vestea Bună este strămutat pe loc în
Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13),
devine părtaş naturii Sale divine (2 Petru 1:4) şi are viaţă
veşnică, pentru că, prin Evanghelie, viaţa şi nemurirea au fost
aduse la lumină (2 Timotei 1:10).

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat harul
să primesc şi să cred Evanghelia mântuirii prin
Cristos. Prin această Evanghelie, eu sunt părtaş
naturii Tale divine. Îţi mulţumesc pentru mesajul
mântuirii care este puterea Ta care mă susţine în
această viaţă divină, în Numele lui Isus. Amin.

1 Corinteni 1:18; 2 Timotei 1:8-10    

                  Luca 20:1-19

                   1 Samuel 18-19

                   Marcu 4:30-41

                   Leviticul 23
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Dumnezeu are
planuri pentru tine

“Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti. Ştii
când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi

gândul.” (Psalmul 139:1-2)

Poate că ţi-ai evaluat viaţa şi te-ai întrebat de ce
Dumnezeu ar fi interesat de cineva ca tine. Poate că

te-ai considerat mereu un „nimeni,“ o epavă, un eşec. Sau
poate că cei din jurul tău ţi-au repetat adesea că nu vei realiza
nimic în viaţă. Dar vreau să ştii că părerea lui Dumnezeu
despre tine este complet diferită. El are planuri pentru tine.
Viaţa ta nu este o întâmplare. 

Dumnezeu ştie cum să dea valoare unei vieţi
umane. Atunci când mă rog, Îi amintesc de multe ori acest
lucru lui Dumnezeu şi menţionez înaintea Lui numele celor
despre care am citit în Biblie: Moise, David, Solomon şi multe
alte personaje ale căror vieţi reprezintă o mare sursă de
inspiraţie pentru mine. Cazul tău nu-I este necunoscut. El ştie
exact ce să facă pentru a te pregăti să devii omul de succes
menit de El. Pentru El totul este desluşit şi ştie exact ce să facă
în situaţia ta! 

Dumnezeu este omniscient. Prin urmare, El ştie totul
despre tine. Viaţa ta sau situaţia în care te afli acum, nu-I este
deloc neclară. El nu are nevoie să mai mediteze asupra
planurilor pentru viaţa ta, ca să descopere ce ar putea face în
situaţia ta. El ştie toate greşelile pe care le-ai putea face
vreodată. Tot ce vrea El este să te încrezi în El şi să devii
omul menit de El să fii, pentru că toate lucrurile sunt posibile
pentru El. 

El este meşterul zidar, Creatorul şi dătătorul vieţii. El îţi
spune astăzi: „Urmează-Mă şi te voi face ceea ce trebuie să
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devii!” Dă-I inima ta şi urmăreşte căile Lui. Încrede-te în El
cu viaţa ta şi împlineşte Cuvântul Lui, iar El îţi va împlini
toate dorinţele şi aspiraţiile inimii

Proclamaţie

Refuz să fiu descurajat de circumstanţele din
jurul meu, pentru că ştiu că viaţa mea este în
siguranţă în Domnul Dumnezeul meu. Eu îmi pun
încrederea doar în Tine, Doamne, pentru că Tu
eşti gloria, puterea şi cântecul meu. Te iubesc atât
de mult! Îţi mulţumesc că înainte de întemeierea
lumii Tu mi-ai creat un destin de învingător. Tu
mi-ai făcut viaţa atât de frumoasă!

 

Ieremia 32:27; Ieremia 1:5  

                    Luca 20:20-21:4

                     1 Samuel 20-22

                    Marcu 5:1-13

                       Leviticul 33
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LUNI, 25 APRILIE

Cristos trăieşte în
tine!

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească,
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce

v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” 
(1 Petru 2:9)

Creştinismul nu este o religie, ci realitatea că Isus
Cristos trăieşte în tine; Divinitatea acţionând în

umanitate. În calitate de creştini, suntem chemaţi să-L
prezentăm celor din lumea noastră pe Cristos cel Viu. Lumea
ştie că El a murit. Mulţi însă nu sunt siguri unde S-a dus;
oamenii au nevoie de dovezi că El a înviat cu adevărat. Prin
urmare, responsabilitatea noastră este de a demonstra că El
este viu, în zilele noastre.

Această înţelegere ne-a determinat să alegem imnul de
altădată pe care îl foloseam în cruciadele noastre. În acele
vremuri intram cântând în sate şi în unele zone uitate de lume:
„El este viu, amin, El este viu, Isus este viu pentru totdeauna,
El este viu. Amin!” Era un cântec măreţ pentru cruciade, iar
oamenii doreau să afle mai multe despre acest Isus care este
viu. Conţinutul acestui cântec poate fi o realitate obiectivă
pentru mulţi, dar până când nu devine o realitate personală în
viaţa ta, încă nu ai început umblarea cu El.

Motivul pentru care fiecare Creştin trebuie să fie o epistolă
vie constă în faptul că noi Îl slujim şi Îl propovăduim pe
Cristos cel înviat. Este una să predici că Isus este viu; dar este
altceva să demonstrezi că El este în viaţă. Responsabilitatea
noastră, mai ales acum de Paşte, este să arătăm că El este
viu. De multe ori creştinii spun: „Cristos trăieşte în mine” şi
aşa este. Dar asta nu înseamnă că El Se şi manifestă prin tine.
Întrebarea la care trebuie să răspunzi, este dacă El vorbeşte,
umblă sau trăieşte prin tine. Este El viu în tine în mod vizibil?
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Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cristos este viu în
mine! El este viu în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare os
din trupul meu şi în fiecare celulă din sângele meu! El trăieşte
în mine. Prin urmare, eu nu voi fi învins niciodată! Voi fi un
succes toată viaţa mea, pentru că El trăieşte în mine. Aceasta
ar trebui să fie şi mentalitatea ta; tu eşti Cortul Său viu, aşadar
Îl porţi pe Domnul oriunde mergi! Când apari într-un loc,
apare şi El. Crede, deoarece acesta este Creştinismul; Cristos
Îşi are reşedinţa în tine şi atinge lumea prin tine!

Proclamaţie

Cristos este viu în mine, în fiecare fibră a
fiinţei mele, în fiecare os din trupul meu, în
fiecare celulă din sângele meu. El este lumina vie
a vieţii mele şi astăzi răspândesc slava Lui în
jurul meu! Viaţa mea este manifestarea slavei
Sale, pe măsură ce trăiesc pentru El zi de
zi. Aleluia!

Romani 1:1-4

          Luca 21:5-38

         1 Samuel 23-25

          Marcu 5:14-20

          Leviticul 25
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Ce ai făcut cu
Cuvântul lui
Dumnezeu?

„Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu
voi, când aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul

vostru; nu vă temeţi! (Hagai 2:5). 
În versiunea Message (Mesajul, n.t), acest verset este tradus astfel:

„Puneţi în aplicare cuvântul legământului pe care l-am
făcut cu voi când aţi ieşit din Egipt. Eu locuiesc şi respir

printre voi chiar acum. Nu vă temeţi. Nu ezitaţi!”

Duhul Sfânt vrea să ajungem la un nou nivel de
revelaţie asupra modului în care Dumnezeu doreşte

ca noi să gândim şi funcţionăm în viaţă.
El vrea ca noi să ştim că este responsabilitatea noastră să

împlinim Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa noastră! Cuvântul
Lui a fost rostit şi este stabilit pentru totdeauna în ceruri
(Psalm 119:89). El a spus: „Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese
din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia
Mea şi va împlini planurile Mele” (Isaia 55:11).

Astfel, infailibilitatea şi puterea Cuvântului lui Dumnezeu
este incontestabilă. Cuvântul va lucra şi va produce rezultate
pentru oricine care acţionează conform Lui. Deci, responsabili-
tatea ta în calitate de creştin este să împlineşti Cuvântul şi să Îl
laşi să îţi transforme viaţa! Cineva ar putea spune: „Sunt creştin
de douăzeci şi cinci de ani, dar nu pot vedea ce a făcut Cuvântul
lui Dumnezeu pentru mine!” Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost
menit să facă ceva pentru tine, ci ţi-a fost dat pentru a trăi prin
El; pentru a-ţi trasa cursul vieţii cu ajutorul Lui. Tu eşti cel care
trebuie să facă ceva cu acest Cuvânt! Deci, ce ai făcut cu
El? Aceasta e întrebarea la care ar trebui să răspunzi!

La începutul acestui an, Domnul ţi-a dat Cuvântul Său –
o temă pentru acest an. Ce-ai făcut cu acel Cuvânt? Ar fi
trebuit să Îl revendici şi să produci rezultate! Repetă-ţi mereu:
„Voi fi o lumină strălucitoare şi arzătoare oriunde voi
merge!” Focul lui Dumnezeu pentru Evanghelie va arde în
oasele mele, de aceea eu nu voi păstra tăcerea, ci voi face
cunoscută lumii mântuirea prin Cristos! Voi lumina lumea în
care trăiesc şi viaţa mea va avea un impact asupra tuturor celor
din jur, prin puterea lui Dumnezeu.
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Dacă vei deveni pe deplin conştient de acest lucru, până la
sfârşitul anului vei fi uimit de magnitudinea mărturiilor de victo-
rie din viaţa ta! Unii oameni care nu înţeleg acest lucru aşteaptă
încă să vadă ce le va aduce anul; ei nu realizează însă că ei sunt
cei care trebuie să aducă ceva în noul an, prin aplicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu produce întotdeauna
rezultate atunci când acţionezi pe baza Lui! Dacă stai doar şi
aştepţi ca rezultatele să vină, nu vei avea niciodată parte de ele.

Gândeşte-te pentru un moment la 1 Petru 2:24: „prin
rănile Lui aţi fost vindecaţi.” Ce ai făcut cu acest adevăr? Un
creştin care strigă la Dumnezeu pentru vindecare după ce a
auzit şi a înţeles acest adevăr o face ori din ignoranţă, ori
încearcă să amâne asumarea responsabilităţii. Tu eşti
responsabil de corpul tău şi tu eşti acela care decide ce se
întâmplă cu el. Dacă ceva nu funcţionează bine, administrează-
i vindecare prin Cuvântul lui Dumnezeu! Fă ceva astăzi cu
ajutorul Cuvântului care deja ţi-a fost dat!

Proclamaţie

Sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt!
Cuvântul lui Dumnezeu lucrează cu putere în
mine şi mă ajută să propăşesc. Demonstrez acest
lucru în viaţa mea, aplicând Cuvântul în fiecare
domeniu al vieţii şi având rezultatele promise de
El.

Iacov 1:22-25

        Luca 22:1-38

          1 Samuel 26-28

         Marcu 5:21-34

         Leviticul 26
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Deschide-ţi drumul
spre victorie prin
laudele Domnului

„Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi Îi cântau
cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.”

(Fapte 16:25)

Capitolul 20 din cartea 2 Cronici ne relatează un episod
extraordinar din istoria copiilor lui Iuda, care fuseseră

încercuiţi de o armată mult mai numeroasă provenind din trei
naţiuni inamice. Atunci regele lui Iuda, Iosafat, a vestit un post
în toată ţara. În timp ce ei s-au rugat şi au postit, Duhul
Domnului a venit peste Iahaziel levitul şi el a vestit cuvintele
lui Dumnezeu: „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim
şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: «Nu vă temeţi
şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu
voi veţi lupta, ci Dumnezeu»”(2 Cronici 20:15).

Cu aceste cuvinte profetice arzând în duhul lui, regele
Iosafat s-a consultat cu oamenii şi a numit cântăreţi pentru
Dumnezeu care să meargă înaintea trupelor cântând: „Lăudaţi-L
pe Domnul; căci în veac ţine îndurarea Lui” (2 Cronici
20:21). În clipa când ei au început să cânte şi să Îl laude pe
Domnul, puterea lui Dumnezeu a fost activată, iar inamicii lor au
fost învinşi! Ei L-au lăudat pe Dumnezeu, deschizându-şi astfel
drumul spre victorie! Fervoarea şi vitalitatea cântecelor lor a
provocat intervenţia îngerilor lui Dumnezeu, iar aceştia au
produs un haos îngrozitor în tabăra inamicului! Soldaţii inamici,
tulburaţi de acest zgomot, au ridicat săbiile unul împotriva altuia,
omorându-se între ei. Până să ajungă poporul lui Dumnezeu la
locul bătăliei, toţi duşmanii erau deja morţi (2 Cronici 20:22-24).

În momentul în care tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu pasiune,
indiferent de circumstanţe, tu activezi puterea lui Dumnezeu şi
îl învingi pe inamic. Pavel şi Sila au experimentat acest lucru
când au fost închişi pentru că au făcut voia lui Dumnezeu. Ei
nu au murmurat, nici nu s-au plâns, nici nu s-au lăsat cuprinşi

64



STUDIU SUPLIMENTAR

SCRIPTURA ZILNICĂ

Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

de disperare, ci mai degrabă şi-au croit prin laudele Domnului
un drum spre victorie. Ei au stârnit puterea Duhului lui
Dumnezeu prin laudă şi au fost eliberaţi într-un mod glorios
(Faptele Apostolilor 16:25-26).

Te îndemn să aplici mereu acest principiu în viaţa
ta! Învaţă să Îl lauzi pe Dumnezeu indiferent de situaţia cu care
te-ai putea confrunta, pentru că în felul acesta îţi deschizi
drumul spre victorie. Biblia spune: „Mulţumiţi-I lui Dumnezeu
pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în
Cristos Isus, cu privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:18). Pe
măsură ce rosteşti cuvinte de laudă, din duhul tău, la adresa lui
Dumnezeu şi proslăveşti Maiestatea Sa, indiferent de
împrejurările potrivnice, tu eşti pe drumul spre victorie! Aşa
că, în ciuda situaţiilor adverse, a provocărilor dificile, cântă-I
laudă Domnului şi victoria este sigură.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea

Ta, pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău şi
pentru îndurarea Ta faţă de mine. Îţi mulţumesc
că eşti un Domn şi un Izbăvitor atât de
credincios. Laud Numele Tău sfânt pentru
victoria pe care o am în Tine şi pentru viaţa
glorioasă pe care mi-ai dat-o în Isus Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.  

Psalmul 22:3; Fapte 16:25-26 

               Luca 22:39-65

               1 Samuel 29-31

                   Marcu 5:35-43

                Leviticul 27
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Tu stai în
locul lui Isus

„În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat,
adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele

Meu, vă va da (Ioan 16:23)

În calitate de creştini, nu avem nevoie de un intermediar
între noi şi Tatăl atunci când cerem ceva, pentru că Isus

ne-a asigurat intrare liberă la Tatăl (Efeseni 2:18). De aceea,
noi nu ne rugăm Tatălui prin Isus, ci în Numele lui Isus, aşa
cum ne-a învăţat El (Ioan 15:16; 16:23). Când te rogi în
Numele Lui însă, înseamnă că stai în locul Lui, că Îl
reprezinţi; tu ai devenit vocea Lui. Nicăieri în Scriptură nu ni
se cere să ne rugăm lui Isus sau prin Isus. Deşi Domnul Isus
ne primeşte închinarea, El ne îndreaptă spre Tatăl, cu care ne-a
împăcat (2 Corinteni 5:18) şi cu care ne-a adus în părtăşie (1
Ioan 1:3). Mai mult, atunci când Îi ceri Tatălui să îţi acorde o
favoare în Numele lui Isus, El nu te ascultă doar de „dragul lui
Isus,” ci te ascultă pentru că te iubeşte: „În ziua aceea, veţi
cere în Numele Meu, şi nu vă zic că Îl voi ruga pe Tatăl pentru
voi. Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi
crezut că am ieşit de la Dumnezeu.” Tatăl te iubeşte la fel de
mult cum Îl iubeşte pe Isus (Ioan 17:23). Astfel, atunci când tu
te rogi Tatălui în Numele lui Isus, este ca şi cum Isus însuşi S-
ar ruga, pentru că tu stai în locul Lui.

În Filipeni 2:9, Duhul lui Dumnezeu ne descoperă prin
apostolul Pavel faptul că: „Dumnezeu L-a înălţat nespus de
mult, şi I-a dat (lui Isus) Numele, care este mai presus de orice
nume.” Cu alte cuvinte, Numele lui Isus este cel mai mare
Nume în ceruri. Astfel că, orice Îi vei cere Tatălui în Numele
lui Isus îţi va fi dat, datorită autorităţii lui Isus – Cel în
Numele căruia ceri.

Isus ne-a acordat dreptul legal de a-I folosi Numele. Dar
dacă nu înţelegi cum trebuie folosit acest Nume, rugăciunile
tale nu vor avea nici un efect. Noi avem drepturile legale ale
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unui avocat (procura) de a acţiona în locul Lui, la fel cum un
consilier prezidenţial sau un membru al cabinetului
preşedintelui poate fi mandatat de către acesta să îl reprezinte
la o întâlnire de stat.

De fiecare dată când te rogi în Numele lui Isus, să fii
conştient că Îl reprezinţi. De aceea, orice Îi vei cere Tatălui în
Numele lui Isus, îţi va fi dat. Isus ţi-a delegat autoritatea Lui,
aceeaşi autoritate pe care El o avea când era pe pământ. Aşa
că, rămânând în El şi păstrând cuvintele Lui în tine, poţi cere
orice în Numele Lui şi ţi se va da.

Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mă înveţi cum
să mă rog în Numele lui Isus! Declar astăzi că
progresez şi Îţi aduc glorie pentru că Numele lui
Isus este peste mine. Funcţionez prin puterea
acestui Nume! Aleluia!

Ioan 16:23-27

         Luca 22:66-23:25

          2 Samuel 1-3

         Marcu 6:1-13

         Numeri 1
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VINERI, 29 APRILIE

Leagă credinţa de
profeţie

„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,
înşelându-vă singuri” (Iacov 1:22)

2Cronici 20 ne relatează modul în care Regele Iosafat şi
poporul lui Iuda I-au cerut ajutor Domnului, atunci

când au fost împresuraţi de inamici puternici. Pentru a-i ajuta,
Dumnezeu nu a ridicat o armată cu care ei să se apere împo-
triva invadatorilor, ci le-a dat o profeţie. El a uns un om în
mijlocul lor numit Iahaziel, care a rostit următoarele cuvinte
profetice de mângâiere: „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din
Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: «Nu
vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi,
căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâţi-vă
împotriva lor ... şi Domnul va fi cu voi!»”(2 Cronici 20:15-17).

Regele Iosafat şi oamenii lui au primit profeţia cu
bucurie. Ei nu au comentat, nici nu au încercat să priceapă
logic cum îi va ajuta Dumnezeu să învingă armata inamică. Ei
ştiau că atunci când Dumnezeu vorbeşte, se şi împlineşte.
Astfel, ei şi-au aliniat planurile lor Voii lui Dumnezeu şi au
acţionat în baza acelor cuvinte, care îi îndemnau, îi edificau şi
îi mângâiau prin Duhul Sfânt. Ferm convinşi că Dumnezeu le
vorbise prin Iahaziel, au înaintat pe baza cuvintelor profetice
şi au obţinut victoria dorită!

Biblia ne spune să nu dispreţuim proorociile (1
Tesaloniceni 5:20), pentru că ele sunt armele de care avem
nevoie pentru a câştiga lupta credinţei noastre. Pavel,
îndemnându-l pe tânărul Timotei, spune: „Porunca pe care ţi-o
dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre
tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună” (1 Timotei
1:18). Aşa cum l-a instruit pe Timotei, Pavel ne îndeamnă şi
pe noi să acţionăm pe baza profeţiilor – pe care le-am cercetat
şi le-am găsit conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu! Bucură-te
atunci când primeşti astfel de cuvinte în duhul tău.
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Când Cuvântul lui Dumnezeu este transmis cu putere sub
inspiraţia Duhului lui Dumnezeu, fie sub forma prevestirii
viitorului, fie sub forma unui „cuvânt de revelaţie – de tip
Rhema,” noi trebuie să legăm mereu acel cuvânt profetic de
credinţa noastră pentru a obţine rezultatele aşteptate.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului Tău etern şi bun care lucrează în
mine astăzi. Cuvântul Tău este autoritatea
profetică supremă pe care mă bazez în viaţă şi
prin care înving în lupta cea bună a credinţei în
fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Ioel 2:28; 1 Timotei 1:18-19

         Luca 23:26-49

          2 Samuel 4-6

         Marcu 6:14-29

         Numeri 2
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SÂMBĂTĂ, 30 APRILIE

Bucurie negrăită şi
strălucită!

„Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără
să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi

strălucită (1 Petru 1:8)” 

Psalmul 16:11 spune: „Îmi vei arăta cărarea vieţii;
înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări

veşnice în dreapta Ta.” Acest lucru îţi dezvăluie faptul că
prezenţa lui Dumnezeu în duhul tău, aduce o bucurie de
nedescris în viaţa ta. Aceasta este bucuria pe care Petru o
descrie în Scriptură în versetul nostru de deschidere ca fiind
negrăită şi strălucită. Prin puterea Duhului Sfânt, duhul uman
recreat las naşterea din nou produce bucurie (Galateni 5:22).
Unii oameni nu înţeleg puterea unui duh vesel; altfel ar lăsa
întotdeauna bucuria Domnului care este în duhul lor să preia
controlul în viaţa lor. Creştinismul nu este o viaţă de jale, ci
este o chemare la viaţa triumfătoare, plină de bucurie şi de
fericire în Cristos. Eşti chemat să trăieşti cu bucurie în Cristos,
în fiecare zi.

Poate că nu ţi-ai dat seama, dar este responsabilitatea ta să
menţii în clocot bucuria Duhului în viaţa ta. Ori de câte ori
ceva încearcă să te deranjeze sau să te deprime, să nu te
complaci. Ci mai degrabă domină acele circumstanţe,
exteriorizând în mod deliberat bucuria Domnului din interiorul
duhului tău. Deblochează-ţi drumul spre victorie prin bucurie,
manifestând astfel Împărăţia lui Dumnezeu: „Căci Împărăţia
lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace
şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14:17).

Cum spune Pastorul Chris, învaţă să râzi. Biblia spune:
„O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă
oasele” (Proverbe 17:22). Bucuria Domnului în duhul tău
elimină greutăţile şi tristeţea de la tine, în aşa fel încât să-L
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poţi lăuda mereu pe Domnul plin de entuziasm şi să fii încântat
de viaţa ta în Cristos.

Satan şi cohortele întunericului nu suportă o atmosferă de
bucurie şi de dragoste! Aşadar, menţine o atmosferă plină de
bucurie în casa ta şi în jurul tău, în orice moment, indiferent
cum te simţi! Aminteşte-ţi că bucuria Domnului este tăria ta!
Prin urmare, chiar în faţa provocărilor poţi avea bucurie
negrăită şi strălucită, ştiind că victoria este asigurată.

Proclamaţie
Şi astăzi sunt plin de bucurie negrăită şi

strălucită, pentru că Domnul a făcut lucruri mari
şi minunate în viaţa mea! Aşadar, inima mea se
bucură în bunătatea Lui, pentru că El mi-a
umplut gura cu râsete de veselie. Sunt întărit,
deoarece bucuria Domnului în duhul meu, este
tăria mea. Tristeţea, depresia şi jugurile nu mai
fac parte din viaţa mea, pentru că eu port cu
mine o atmosferă de bucurie oriunde mă duc, în
Numele lui Isus. Amin!  

Neemia 8:10; Isaia 12:3; Romani 14:17

               Luca 23:50-24:12

               2 Samuel 7-8

                   Marcu 6:30-44

                Numeri 3
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Suntem 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

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

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

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

Rugăciune pentru
M Â N T U I R E 
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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

   Despre
A U T O R I  
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T THE SEVEN SPIRITS OF GOD
T PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT

CONTROLS YOUR FUTURE
T HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
T PRAYING THE RIGHT WAY
T THE POWER OF TONGUES
T THE GATES OF ZION
T  OIN THIS CHARIOT
T DON’T STOP HERE! 
T 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
T WHEN GOD VISITS YOU 
T HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
T THE HOLY SPIRIT AND YOU
T NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
T NONE OF THESE DISEASES
T THE OIL AND THE MANTLE
T YOUR RIGHTS IN CHRIST
T KEEPING YOUR HEALING
T THE PROMISED LAND
T RECREATING YOUR WORLD
T RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL
T RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM

(VOL 1 & 2)
T DON’T PACK YOUR BAGS YET!
T WISDOM FOR WOMEN
T UNENDING SPRING OF JOY

Cărţi disponibile de la editura

LOVEWORLD

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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