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Introducere
E

diţia 2011 a devoţionalului dumneavoastră favorit,
Rapsodia Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase
şi inspirate care sunt menite să vă dezolte pe plan
spiritual. Pe lângă articolele pline de revelaţie care vă
vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind conştienţi
de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această
ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa
în Cuvântul Sfintelor Scripturi.
Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui
Dumnezeu veti fi reînnoiţi zi de zi.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă reprezintă un grup de
parteneri ai “Rapsodiei Realităţilor” în timpul
campaniei de distribuire gratuită din Nigeria.
Multe vieţi au fost atinse şi transformate.
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DUMINICĂ, 1 MAI

PASTOR
CHRIS

Dezvoltă o relaţie
intimă cu Domnul!

„Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am
cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis”
(Ioan 17:25)

C

ât de sensibilă este această rugăciune şi ce exemplu ne
oferă. Te-ai rugat vreodată în acest fel, adresându-I
lui Dumnezeu cuvinte pline de gingăşie şi iubire, cum a făcut
Isus în rugăciunea de mai sus („neprihănitule Tată“)? Este un
mod minunat în care I te poţi adresa lui Dumnezeu şi eu am
ales să mă închin în acest fel adesea. Acest mod personal de
comunicare cu Dumnezeu denotă o relaţie intimă care a fost
cultivată de-a lungul timpului.
Îmi place să ascult adesea conversaţiile creştinilor şi să
observ cât de des I se adresează lui Dumnezeu cu „Domn“ în
discuţiile lor. Dacă cineva îmi spune: „Domnul mi-a spus aşa
şi aşa”, îmi dau seama că acel om este de mai multă vreme
creştin, sau că, în orice caz, are o relaţie profundă cu
Dumnezeu. Nu toţi Îl numesc „Domn.” Cei mai mulţi oameni
spun doar: „Dumnezeu mi-a spus…,” însă faptul că unele
persoane Îl numesc „Domn” sugerează o intimitate mult mai
mare, spunând, cu alte cuvinte: „El cu siguranţă este
Dumnezeul tuturor, dar El este Domnul meu.“ Sunt desigur
conştient de faptul că nu oricine Îl numeşte pe Dumnezeu
„Domn“ Îl şi cunoaşte sau iubeşte, însă mă refer la credincioşii
autentici.
Pavel a fost un asemenea om, care a avut întâlniri
personale cu Domnul şi acest lucru s-a reflectat mereu în
modul lui de a comunica. Iată una dintre rugăciunile lui:
„Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă
dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea
Lui” (Efeseni 1:17). Ce rugăciune! Nu numai că I s-a adresat
lui Isus Cristos ca Domn, ci el L-a descris, de asemenea, pe
6

Dumnezeu ca fiind Tatăl slavei. Acesta e modul în care
vorbeşte un creştin matur, care şi-a cultivat în mod consecvent
relaţia personală cu Domnul!
Învaţă să vorbeşti frumos despre Domnul în orice fel de
discuţie cu creştini sau cu necreştini şi să I te adresezi într-un
mod personal, folosind cuvinte pline de iubire, după cum ne
învaţă Scriptura, atunci când te rogi. Aceasta este o metodă
prin care relaţia ta cu El se poate dezvolta şi mai mult.

Rugăciune
Dragul meu Tată plin de iubire şi de
îndurare, Păstorul sufletului meu şi Domnul vieţii
mele, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus în
părtăşie cu Tine. Îţi mulţumesc, neprihănitule
Tată pentru harul Tău şi pentru mila Ta fără de
margini faţă de mine! Mă bucur nespus de
dragostea Ta şi sunt sigur că prezenţa Ta în mine
şi lângă mine este garanţia mea pentru o viaţă din
belşug, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 68:24-26, Isaia 40:28

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

Luca 24:13-35
2 Samuel 9-11
Marcu 6:45-56
Numeri 4
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LUNI, 2 MAI

PASTOR
CHRIS

O frăţie
dumnezeiască

Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui
Preaînalt” (Psalmul 82:6)

C

ele mai multe societăţi antice, inclusiv cea greacă şi
cea romană erau politeiste, având fiecare câte un
„panteon” adică o întreagă colectivitate de zeităţi cărora
oamenii li se închinau. Pavel a recunoscut acest lucru atunci
când a vizitat Atena. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor
17:22-23: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte
religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam
de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit
chiar şi un altar pe care este scris: «Unui Dumnezeu
necunoscut!»” Ei construiseră altare pentru nişte idoli
confecţionaţi din piatră, lemn şi fier.
Biblia relatează însă despre o adunare a dumnezeilor condusă de Domnul Isus Cristos. Apostolul Petru a vorbit despre
aceasta în 2 Petru 1:4: „prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte.” Cuvintele „părtaşi firii (naturii)
dumnezeieşti“ indică faptul că în calitate de credincioşi în
Cristos, noi ne aflăm în uniune frăţească cu Divinitatea!
Suntem prieteni, asociaţi sau parteneri cu Divinitatea.
Expresia „natură divină” derivă din traducerea originalului
grecesc „theias phuseos,” care literalmente înseamnă „o
asociere a celor de natură dumnezeiască.” Aceasta înseamnă că
dacă eşti născut din nou, tu eşti un asociat al Dumnezeirii, eşti
în fraternitate cu Divinitatea. Aceasta înseamnă că ai fost
născut în clasa lui Dumnezeu, cu natura şi caracterul Său în
duhul tău.
Ai fost strămutat din tărâmul obişnuit al omenirii în clasa
supranaturală a făpturilor dumnezeieşti. Nu mai eşti supus
capriciilor vieţii, ci, mai degrabă, poţi decide singur ce doreşti
8

să vezi pentru că Dumnezeu a pus toate lucrurile la picioarele
tale (Efeseni 1:22). El te-a creat să stai împreună cu El în
locurile cereşti, în Cristos Isus, de unde domneşti şi eşti mai
mult decât biruitor asupra lui Satan, asupra bolilor, asupra
eşecului şi a morţii.
Aceasta înseamnă Creştinism! Dumnezeu l-a adus pe om
în clasa Sa! Nu e de mirare că Biblia spune: „Voi sunteţi
dumnezei, toţi sunteţi fii ai celui Preaînalt (Psalm 82:6). Eşti
într-o uniune vitală cu Dumnezeirea. Acum poţi să îţi dai
seama mai bine de faptul că tu eşti superior celui rău şi că ai
stăpânire peste forţele întunericului! Este rezultatul fraternităţii
cu Divinitatea.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai adus în
unitate şi în fraternitate cu Tine, făcându-mă un
asociat al Divinităţii şi un membru al adunării
sfinţilor în lumină. Domnesc în viaţă asupra
tuturor circumstanţelor vieţii, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:12, Apocalipsa 5:10

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

Luca 24:36-53
2 Samuel 12-14
Marcu 7:1-13
Numeri 5
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MARŢI, 3 MAI

Fii activ în lucrarea
Domnului
PASTOR
ANITA

„Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei
zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu
ostenesc” (Isaia 40:31)

A

te încrede în Domnul înseamnă să fii activ în lucrarea
Domnului. La fel ne îndeamnă şi Duhul prin apostolul Pavel în Romani 12:11: În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi
plini de râvnă cu duhul. Slujiţi-I Domnului.“ În calitate de
creştini, noi suntem militari în serviciul operativ al Domnului.
Suntem meniţi să funcţionăm în mod activ în Împărăţie. Şi
după cum ne dezvăluie versetul de mai sus, cu cât suntem mai
activi în slujirea Domnului, cu atât El ne reînnoieşte puterea şi
ne împuterniceşte să facem şi mai mult!
Aşadar este important ca indiferent ce slujbă faci în Casa
lui Dumnezeu să o faci cu seriozitate. Întotdeauna să fii dispus
să dai tot ce ai mai bun şi să mergi a doua milă. Aceasta
trebuie să fie atitudinea ta. Nu obosi nici nu deveni prea
comod, ci fii mereu activ pentru Domnul. Acesta este unul
dintre secretele unei vieţi sănătoase, înţelepte şi vibrante!
Studiile arată că oamenii care au lucrat toată viaţa lor
într-un serviciu activ, fie pentru guvern fie în domeniul privat,
au avut toată viaţa lor o stare excelentă de sănătate. Dar, de
îndată ce s-au pensionat, unii au slăbit ritmul şi s-au
îmbolnăvit, tratându-şi o boală după alta şi aceasta doar pentru
că nu au rămas în activitate. Omul nu a fost făcut să se
pensioneze; omul a fost făcut să acţioneze, să lucreze, să fie
activ.
Un exemplu concludent este Moise, care a fost în serviciul
operativ al lui Dumnezeu până la vârsta de o sută douăzeci de
ani. Biblia spune că la această vârstă Moise vedea încă foarte
bine, iar puterea nu îi scăzuse (Deuteronom 34:7). El încă avea
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vederea foarte clară şi mergea ca un tânăr! Acest lucru a fost
posibil pentru că Moise s-a încrezut în Domnul şi după cum am
văzut în pasajul de la începutul acestei meditaţii, cei ce cei ce
se încred în Domnul, adică cei ce sunt activi în lucrarea lor
pentru Domnul, îşi înnoiesc puterea, zboară ca vulturii; aleargă
şi nu obosesc; umblă şi nu ostenesc.
Aceasta este una dintre multele binecuvântări ale prezenţei
Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta atunci
când te dedici să-I slujeşti activ Domnului. Domnul te va
restaura, te va reînnoi şi te va reîmprospăta în mod continuu!
Tu ar trebui să spui ca David: „Binecuvântează-L, suflete, pe
Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel
sfânt… El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să
întinereşti iarăşi ca vulturul” (Psalmul 103:1-5).

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru
reîmprospătarea glorioasă pe care Duhul Sfânt
mi-o dă şi astăzi, pe măsură ce Te slujesc cu
hărnicie şi am părtăşie cu Tine, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:16

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

Ioan 1:1-18
2 Samuel 15-17
Marcu 7:14-23
Numeri 6
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MIERCURI, 4 MAI

PASTOR
CHRIS

Dragostea Tatălui
este în tine

„Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul
Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5)

C

ea mai mare revelaţie a creştinătăţii este faptul că Isus
Cristos trăieşte înăuntrul tău, manifestându-Şi dragostea prin tine. Aceasta pentru că cea mai importantă şi mai
înaltă trăsătură de caracter a lui Dumnezeu este dragostea,
până acolo încât Biblia declară că „Dumnezeu este dragoste;
şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu
rămâne în el” (1 Ioan 4:16). Viaţa ta de creştin ar trebui să fie
o oglindire a dragostei lui Dumnezeu – acea dragoste necondiţionată şi jertfitoare. Tu eşti o mărturie a măreţei Lui iubiri.
Cineva poate spune: „Bine, dar dragostea lui Dumnezeu
este mult prea mare. Cum ar putea cineva să ajungă la o
asemenea dragoste?” Isus ne-a dat răspunsul la această
întrebare în rugăciunea Lui din Ioan 17:26: „Eu le-am făcut
cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca
dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”
Uneori, când citesc acest verset îmi dau lacrimile, pentru că
îmi dau seama cât de mare e dragostea lui Dumnezeu pentru
noi. Este mult prea mare. Isus a cerut ca dragostea Tatălui
nostru ceresc să fie în noi, iar noi ştim că Dumnezeu I-a
ascultat rugăciunea pentru că în Romani 5:5 Pavel ne spune că
aceea dragoste pentru care S-a rugat Isus a fost turnată din
abundenţă în inimile noastre prin Duhul Sfânt.
Aşa că nu trebuie foarte mare efort să ajungi la nivelul
dragostei lui Dumnezeu, pentru că dragostea Lui este deja în
tine şi aceasta ar trebui să te motiveze la lucru pentru Împărăţia
lui Dumnezeu. Biblia afirmă „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan
12

3:16). Dragostea lui Dumnezeu pentru lume L-a determinat să
dea ce a avut mai scump pentru salvarea noastră. Aceasta ar
trebui să fie şi mărturia ta; dragostea Tatălui în tine ar trebui
să te determine să dai totul pentru Dumnezeu şi să te dedici
extinderii Împărăţiei Sale. Ar trebui să te motiveze să aloci
timp vestirii Evangheliei. Dragostea Tatălui în tine ar trebui să
te determine să pui totul la dispoziţia Lui şi să trăieşti pentru
El. „Căci dragostea lui Cristos ne strânge; fiindcă socotim că,
dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El
a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască
pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei“
(2 Corinteni 5:14-15).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai adus
marea Ta dragoste în viaţa mea. Dragostea Ta
este turnată în inima mea prin Duhul Sfânt şi mă
călăuzeşte astăzi să dau totul şi să fac totul ca
mesajul Evangheliei să ajungă până la marginile
lumii, în Numele lui Isus. Amin

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:12-16

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

Ioan 1:19-51
2 Samuel 18-19
Marcu 7:24-37
Numeri 7
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JOI, 5 MAI

PASTOR
CHRIS

Noi suntem
schimbaţi pe măsură
ce privim

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui,
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”
(2 Corinteni 3:18)

Î

n Exod citim cum Moise a văzut slava lui Dumnezeu şi
a devenit un alt om. Datorită faptului că a stat în
prezenţa lui Dumnezeu şi a ascultat Cuvântul Său, chipul lui
Moise a început să radieze slava lui Dumnezeu atât de mult
încât copiii lui Israel nu puteau să se uite la faţa lui.
Tu poţi şi astăzi să experimentezi o astfel de transformare
glorioasă dacă te uiţi la slava lui Dumnezeu, în oglinda lui
Dumnezeu, care este Cuvântul Său! Pe măsură ce meditezi la
Cuvântul lui Dumnezeu, ceva se schimbă în viaţa ta, tu eşti
transformat şi devii ceea ce vezi în Scriptură. Aceasta se
întâmplă pe baza principiului „eşti schimbat pe măsură ce
priveşti.“
Aceasta îmi aduce aminte de o mărturie extraordinară a
unui om care era pe moarte. Cazul lui a fost prezentat pe
programul TV „Atmosferă pentru miracole.“ Fusese înjunghiat
grav şi starea lui se înrăutăţea din ce în ce mai tare. Ajunsese
un invalid fără nici o şansă de viaţă. Soţia lui avea mereu grijă
de el, dar la un moment dat medicii i-au sugerat să îl interneze
într-o clinică şi să aştepte să moară. Ea a descoperit însă
această emisiune „Atmosferă pentru miracole“ şi a decis să îşi
pună soţul în faţa ecranului în fiecare zi pentru a viziona acest
program. Tot ce putea face acest om era să privească! El nu
putea nici vorbi, nici gândi, nu se putea mişca şi nu putea
recunoaşte nimic, nici măcar propria lui casă.
După câteva luni însă, el a început să recunoască lucrurile
din jurul lui. A văzut miracole la televizor şi a început să
creadă. Treptat, şi-a căpătat raţiunea, apoi puterea în trup,
14

până când, în final, a redevenit un om întreg şi pe deplin
conştient şi s-a întors înapoi la lucru! Ce s-a întâmplat cu el a
fost că pe măsură ce a privit, a fost schimbat! Pe măsură ce a
văzut slava lui Dumnezeu şi puterea Lui manifestată în viaţa
altora, aceeaşi putere a Duhului Sfânt şi a Cuvântul lui
Dumnezeu a produs vindecare şi sănătate în trupul său.
Biblia spune că aşa se întâmplă atunci când priveşti slava
lui Dumnezeu – în Cuvântul Lui. Speranţă, credinţă şi putere
intră în duhul tău şi devii asemenea gloriei pe care o priveşti.
Aleluia!

Rugăciune
Dragă Tată, sunt conştient de slava Ta care
este în duhul meu şi de transformarea care are loc
în viaţa mea chiar acum, pe măsură ce Cuvântul
Tău pătrunde tot mai adânc în fiinţa mea. Viaţa
mea este o expresie a slavei Tale, aşa că vorbesc
şi acţionez cu înţelepciune şi demnitate, în Numele
lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 12:2

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

Ioan 2
2 Samuel 20-21
Marcu 8:1-9
Numeri 8
15

VINERI, 6 MAI

PASTOR
ANITA

Credinţa şi faptele
corespondente

„Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii

cred… şi se înfioară! Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit,
că credinţa fără fapte este zadarnică? Avraam, părintele
nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când l-a
adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?” (Iacov 2:19-21)

M

ulţi oameni confundă credinţa cu convingerea.
Convingerea însă nu înseamnă credinţă şi credinţa
nu este doar convingere. În momentul când primeşti Cuvântul
lui Dumnezeu în inima ta şi eşti convins că ceea ce spune este
adevărat, acesta este doar primul pas din ecuaţie. Pasul
următor presupune o acţiune care să dovedească credinţa ta.
Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire“ (Romani 10:10). Aşadar, în momentul când ai auzit
Evanghelia şi ai fost convins în inima ta că Isus a murit pentru
tine tu te-ai împăcat cu Dumnezeu, primind neprihănirea. Dar
aceasta nu a fost de ajuns pentru mântuirea ta. Acestei
convingeri trebuie să îi urmeze faptele corespunzătoare şi
anume declaraţia domniei lui Isus în viaţa ta. Această
declaraţie te-a propulsat în mântuire.
Indiferent cât de mult ar plânge cineva sau cât de
recunoscător ar fi pentru faptul că Isus a murit pentru el, dacă
nu declară domnia lui Isus peste viaţa sa, mântuirea nu va fi o
experienţă vitală pentru acel om. Acest principiu este valabil
pentru orice domeniu din viaţa ta de creştin. Tu nu trebuie să
fii doar convins de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ci
trebuie să şi acţionezi conform Lui.
Credinţa sare pe platforma Cuvântului lui Dumnezeu; este
convinsă de Cuvânt, dar şi acţionează în mod corespunzător.
Credinţa este demonstrată întotdeauna prin acţiune: „Avraam,
părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când
16

l-a adus pe fiul său Isaac jertfa pe altar? Vezi că credinţa lucra
împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns
desăvârşită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam
L-a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el
a fost numit „prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2:21-23).

Proclamaţie
Nu numai că sunt convins de ceea ce spune
Cuvântul despre mine, ci îi consfinţesc realitatea
şi îi stabilesc împlinirea în viaţa mea prin
declaraţiile mele de credinţă. Cuvântul lui
Dumnezeu produce şi astăzi în mine rezultatele pe
care le promite pe măsură ce acţionez pe baza
credinţei mele în fiecare circumstanţă din viaţa
mea, indiferent de adversităţi, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 2:21-23
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SÂMBĂTĂ, 7 MAI

PASTOR
CHRIS

Nimic să nu te
oprească!

„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că
nu sunteţi sub Lege, ci sub har” (Romani 6:14))

P

rea mulţi în biserica de azi sunt copleşiţi de povara
conştiinţei orientate spre păcat, de sentimentul că au
păcătuit sau că au făcut ceva greşit. Satan foloseşte aceste
sentimente ca o armă pentru a-i ţine legaţi şi a-i face
ineficienţi. Ei au în mod constant acest sentiment de vină care
îi face să creadă că nu se mai pot califica pentru a fi folosiţi de
Dumnezeu.
Ceea ce au ei nevoie în primul rând este să înţeleagă că
problema păcatului a fost rezolvată prin Isus. Biblia spune în
2 Corinteni 5:21: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a
făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El.“ Cu cât îţi orientezi mai mult conştiinţa spre neprihănirea
pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, cu atât vei păcătui mai puţin.
Păcatul nu mai stăpâneşte peste tine. Pe lângă aceasta,
Dumnezeu nu este ca omul, nu judecă după înfăţişare, sau
superficial. El te-a trimis în lucrare să faci voia Lui şi să
trăieşti o viaţă din abundenţă, iar aceasta nu datorită vredniciei
sau a faptelor tale bune, ci datorită harului şi a neprihănirii
Sale: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu“ (Efeseni 2:8).
Dumnezeu te-a declarat credincios şi te-a investit în
lucrare (1Timotei 1:12). De aceea nimic nu ar trebui să te
împiedice sau să îţi domolească pasiunea pentru lucrarea Sa.
Mai înainte de a te chema, Dumnezeu te-a cunoscut. A ştiut
toate greşelile pe care ai putea să le faci vreodată şi totuşi te-a
declarat neprihănit şi te-a trimis să predici Evanghelia la orice
făptură în Numele Lui. Responsabilitatea ta este să faci
lucrarea lui Dumnezeu. Nu lăsa ca nimic să te oprească de la
aceasta.
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2 Corinteni 3:5-6 spune: „Nu că noi, prin noi înşine,
suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut
în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci
al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.“ Dumnezeu
a făcut aceasta în ciuda a ceea ce erai tu. Te-a învrednicit şi tea făcut un lucrător capabil al Noului Testament. El a făcut-o
deja şi această transformare este irevocabilă (Romani 11:29).
Dacă s-a întâmplat să păcătuieşti, roagă-L să te ierte, iar El o
va face, pentru că este credincios şi drept (1 Ioan 1:9). Dar nu
lăsa ca gândurile de vinovăţie sau de păcat să îţi distragă
atenţia de la lucrarea lui Dumnezeu sau de la a-ţi împlini
scopul ca slujitor al împăcării. Fii activ pentru Dumnezeu şi
rămâi un câştigător de suflete!

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Te iubesc şi nimic nu
poate să mă oprească din a Te sluji şi din a
împlini scopul Tău în viaţa mea. Îţi voi aduce
mereu glorie prin lucrarea pe care o fac în via Ta
şi prin predicarea Evangheliei, pentru că la
aceasta am fost chemat, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:1
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Programul Şcolii de Vindecare pentru grupuri de
vizitatori oferă o experienţă unică lucrătorilor din
întreaga lume pentru a fi martori şi pentru a
experimenta puterea de vindecare a lui Dumnezeu
demonstrată prin omul lui Dumnezeu, pastorul
Chris. Pentru miile de vizitatori care au participat
de la începuturi până acum a fost un loc al prezenţei
divine, al inspiraţiei, al echipării pentru lucrare, al
revelaţiilor profunde şi al predicării Evangheliei, al
manifestării Duhului şi a puterii lui Dumnezeu.
La ultima sesiune care tocmai s-a încheiat în
Johannesburg, Africa de Sud, Şcoala de vindecare
a găzduit lucrători şi lideri de biserică din 17 ţări.
Cei mai mulţi au izbucnit în lacrimi văzând cu
ochiii lor situaţii fără nici o speranţă răsturnate de
puterea lui Dumnezeu. A fost într-adevăr experienţa
vieţii lor.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi site-ul
www.enterthehealingschool.org
sau scrieţi-ne pe adresa de Email:
groupvisit@enterthehealingschool.org
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NOTE
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DUMINICĂ, 8 MAI

PASTOR
CHRIS

Oglindirea gloriei
Lui

„Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să
fie una, cum şi Noi suntem una (Ioan 17:22)

R

omani 8:30 spune: „Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai
dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat,
i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit
neprihăniţi, i-a şi proslăvit.“ Noi suntem purtătorii gloriei lui
Dumnezeu pentru că suntem copiii Lui. În Exod 33:18, Moise
L-a rugat pe Dumnezeu să Îi arate gloria Lui. Dar astăzi, în
perioada Noului Testament, gloria lui Dumnezeu nu numai că
locuieşte în noi, ci, mai mult decât atât, noi suntem oglindirea
gloriei Lui. Scopul lui Dumnezeu nu este doar ca gloria Lui să
locuiască în noi, ci gloria Lui să ne inunde şi să fim complet
copleşiţi de ea până devenim inseparabili – devenind în final
gloria lui Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care, în Noul Testament,
făptura nouă a fost numită gloria lui Dumnezeu. La fel cum
Domnul Isus este numit oglindirea slavei lui Dumnezeu (Evrei
1:3), la fel şi noi suntem oglindirea gloriei Tatălui, pentru că
aşa cum este Domnul suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan
4:17). Aşa că atunci când umbli, gloria lui Dumnezeu este cea
care umblă, pentru că viaţa ta este expresia gloriei lui
Dumnezeu. Trebuie să înţelegi că noi nu avem în faţă o
călătorie pe parcursul căreia noi devenim gloria lui Dumnezeu,
noi suntem deja gloria Lui; aceasta este realitatea actuală. Tu
te-ai născut pentru a fi gloria lui Dumnezeu. Trezeşte-te cu
acest adevăr în minte şi îţi va schimba complet mentalitatea.
Declară în fiecare zi: „Eu sunt gloria lui Dumnezeu! Eu
nu voi eşua! Eu sunt un succes! Slavă Domnului!“
Manifestarea gloriei lui Dumnezeu nu depinde de
circumstanţele în care te găseşti! Ea se va manifesta mereu. De
ce? Pentru că tu eşti gloria lui Dumnezeu şi de aceea, tu eşti
22

acela care se manifestă. Romani 8:19 spune: „De asemenea şi
firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui
Dumnezeu.“ Întreaga creaţie aşteaptă intervenţia ta. Nu este
vorba despre apariţia unui om slab sau a unuia care se
desconsideră, ci despre descoperirea gloriei lui Dumnezeu – a
fiilor lui Dumnezeu. Trăieşte pe deplin încrezător şi conştient
de faptul că tu eşti manifestarea gloriei lui Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur mult ştiind că m-ai
adus la o asemenea unitate cu Tine, încât mi-ai
încredinţat responsabilitatea manifestării gloriei
Tale. Viaţa mea este şi astăzi descoperirea
măreţiei şi a gloriei Tale care se află în duhul
meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:7-11, 2 Corinteni 3:18
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LUNI, 9 MAI

El vrea ca bucuria ta
să fie deplină
PASTOR
ANITA

„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. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu:
cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”
(Ioan 16:23-24)

D

umnezeu nu vrea să îţi trăieşti viaţa în amărăciune,
tristeţe sau frustrare. El vrea ca bucuria ta sa fie
mereu deplină. De aceea te-a şi invitat să ceri ce vrei în
Numele Lui şi să te aştepţi să primeşti răspunsuri. În Matei 7:8
Isus ne promite că „oricine cere primeşte.“ Cererea ta va fi
incompletă până nu primeşti şi răspunsurile la rugăciunile tale.
Aşadar, dacă este ceva ce doreşti, poţi să îţi pui credinţa în
acţiune. Tu poţi să-I ceri Tatălui, în Numele lui Isus şi să
primeşti răspunsurile prin credinţă. E simplu!
Domnul Isus ne-a descoperit că este plăcerea Tatălui să ne
răspundă la rugăciuni şi să ne dea ceea ce cerem. Deci, nu
numai că Dumnezeu e capabil să ne dea, ci, mai mult decât
atât, El vrea să ne împlinească orice cerere. Nu e de mirare că
Isus a spus în Luca 11:9, plin de entuziasm şi siguranţă: „De
aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi;
bateţi, şi vi se va deschide.“ Dumnezeu este un dătător. El le
dă tuturor cu generozitate şi cu har fără a cere înapoi (Iacov
1:5). El spune în Luca 12:32 „Nu te teme, turmă mică; pentru
că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.“ Lui Dumnezeu Îi
face o deosebită plăcere să te binecuvânteze şi să îţi facă bine.
Dacă este plăcerea Lui să îţi dea Împărăţia, ce ar putea exista
să nu vrea să îţi dea? Romani 8:32 spune: „El, care nu L-a
cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu
ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?“ În acest
pasaj, apostolul Pavel subliniază bunăvoinţa Tatălui faţă de
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noi. El ne dă toate lucrurile ca noi să ne bucurăm de ele. Ce
trebuie să facem noi este să cerem cu credinţă, în Numele lui
Isus şi să primim.
Aminteşte-ţi mereu că Domnul este interesat de tine. Este
plăcerea Lui să îţi răspundă la rugăciuni şi să îţi împlinească
dorinţele inimii. El spune în Ioan 15:7: „Dacă rămâneţi în
Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi
vrea, şi vi se va da.“ Aceasta este siguranţa ta: dacă rămâi în
El şi dacă rămân în tine Cuvintele Lui – cere ce vrei în
rugăciune, crede că ai şi primit şi vei avea lucrul cerut, iar
bucuria ta va fi deplină.

Rugăciune
Mă bucur nespus şi astăzi, pentru că credinţa
mea produce rezultate, iar bucuria mea creşte
mereu pe măsură ce primesc răspunsuri la
rugăciunile mele. Îţi sunt recunoscător, Tată
drag, pentru oportunitatea şi privilegiul de a cere
orice în Numele lui Isus şi de a primi răspunsuri.
Îţi mulţumesc pentru această minunată
binecuvântare, în Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 7:9-11; Matei 21:22
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MARŢI, 10 MAI

PASTOR
CHRIS

Abilitatea ta se află
în instrucţiune

„Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea
este viaţa ta” (Proverbe 4:13).
În versiunea King James a Scripturii, acest verset este
tradus astfel: „Ţine strâns instrucţiunea, n-o lăsa din
mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.”

A

bilitatea ta de a face ceea ce Dumnezeu ţi-a spus să
faci se află în instrucţiune. Aceasta deoarece
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea intrinsecă de a produce
rezultatele pe care le promite. Instrucţiunile pe care le primeşti
pot fi de pe paginile Scripturii, de la pastorul tău care îţi
transmite ceva prin Duhul Sfânt, sau direct de la Dumnezeu în
duhul tău. Nu încerca să le găseşti o raţiune sau o logică.
Acţionează după cum ţi se spune.
Este important să acţionezi conform instrucţiunilor lui
Dumnezeu şi să nu cârteşti, să nu te plângi şi să nu cauţi scuze
logice pentru a nu face ceea ce ţi-a spus Dumnezeu. Mai
degrabă caută să faci cu bucurie ceea ce îţi spune, pentru că în
acele instrucţiuni se află abilitatea şi forţa necesară de a
îndeplini sarcina respectivă. Biblia spune că poruncile Lui nu
sunt grele (1 Ioan 5:3). Domnul nu îţi va cere să faci ceva
pentru care să nu te fi echipat mai întâi! Aşa că, atunci când
primeşti diferite instrucţiuni de la El, gândeşte-te că abilitatea
necesară îndeplinirii lor a venit deja împreună cu Cuvântul
rostit de El.
Oamenii fireşti nu au realizat aceasta încă, de aceea tind
să se scuze şi să aducă argumente logice, ceea ce dovedeşte
incapacitatea lor spirituală şi lipsa lor de credinţă în Cuvântul
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu pare totdeauna logic
şi nu se adresează percepţiilor senzoriale. Aşadar, atunci când
auzi Cuvântul nu încerca să îl înţelegi logic, ci acţionează prin
credinţă.
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Atunci când acţionezi cu bucurie pe baza instrucţiunilor lui
Dumnezeu, tu deschizi o uşă pentru supranatural şi nu trebuie
să te străduieşti să faci ca lucrurile să funcţioneze! Te sfătuiesc
astăzi să ţii strâns instrucţiunile pe care le primeşti de la
Dumnezeu şi să le împlineşti: „Ţine instrucţiunea, n-o lăsa din
mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta“ (Proverbe 4:13).

Rugăciune
Dragă Tată, ţin strâns instrucţiunile Tale şi
astăzi. Îţi urmez sfatul pe care îl primesc prin
Cuvânt şi prin Duhul Sfânt. Îţi mulţumesc pentru
înţelepciunea de a acţiona pe baza Cuvântului
Tău şi pentru abilitatea lui de a produce în mine
ceea ce promite, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 10:17, Luca 5:5-7
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MIERCURI, 11 MAI

PASTOR
CHRIS

Cuvântul În Duhul
Tău!

„Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi
l-am spus” (Ioan 15:3)

C

uvântul lui Dumnezeu nu numai că te hrăneşte şi te
zideşte din punct de vedere duhovnicesc şi fizic, aşa
cum vedem în Faptele Apostolilor 20:32, ci de asemenea îţi
purifică duhul, izbăvindu-l de teamă, de îndoieli şi de
vinovăţie. Când Cuvântul intră în inima ta, teama şi îndoiala
se dizolvă, iar credinţa preia controlul; neprihănirea înlocuieşte
vina şi tăria înlocuieşte slăbiciunea. Toate acestea sunt rezultatele curăţirii şi transformării Cuvântului puternic din tine.
Isus a spus în versetul de mai sus: „Acum voi sunteţi
curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.” Altfel
spus, Cuvântul are putere de curăţare. Asta înseamnă că poţi
experimenta o reînnoire şi o transformare zilnică în viaţa ta, pe
măsură ce asimilezi în duhul tău Cuvântul lui Dumnezeu care
te curăţeşte. Atunci când Cuvântul Domnului pătrunde în duhul
tău, produce rezultatele despre care vorbeşte şi te maturizează
în Cristos.
Unii creştini tind să evalueze creşterea lor duhovnicească
după durata de timp în care au fost născuţi din nou. Ei bine,
este posibil să fii Creştin de douăzeci de ani, şi viaţa ta să
rămână neschimbată! Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău îţi
transformă viaţa, te înrădăcinează în Cristos şi te duce din
slavă în slavă!
Trebuie să înţelegi că ceea ce caută cel mai mult
Dumnezeu să îţi dea în viaţa ta, nu este un lucru fizic, sau
vindecare, sau un loc de muncă. El caută să îţi transfere
Cuvântul Lui adânc în duhul tău; pentru că El ştie că în tine
Cuvântul Său va produce rezultate despre care vorbeşte!
Aşadar, concentrează-ţi şi astăzi inima asupra Cuvântului şi
priveşte cum te transformă din slavă în slavă.
28

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
binecuvântarea Cuvântului Tău. Cu bucurie, cu
credinţă şi cu smerenie primesc şi astăzi în duhul
meu Cuvântul Tău, care este capabil să-mi
salveze sufletul, să mă ajute să oglindesc slava Ta
şi să mă ţină sănătos şi binecuvântat, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:11, Efeseni 5:26
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JOI, 12 MAI

Schimbă situaţiile
prin credinţă!
PASTOR
ANITA

„„Deşi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile
care nu se văd: pentru lucrurile care se vad, sunt
trecătoare, dar lucrurile care nu se văd, sunt veşnice”
(2 Corinteni 4:18).

C

redinţa este un salt pe platforma Cuvântului. Credinţa
crede şi acceptă Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind
adevărul şi în acelaşi timp, nu ia în considerare circumstanţele
negative. Cineva ar putea întreba: „Cum pot spune că sunt
vindecat, când umflătura din trupul meu devine tot mai mare?”
Sau: „De ce trebuie să spun că sunt bogat, când nu sunt bani
în contul meu bancar?” Credinţa nu neagă faptul că umflătura
este acolo, nici că nu ai bani în bancă. Credinţa schimbă aceste
detalii, refuzând să le dea atenţie sau consideraţie.
Când umbli în credinţă, nu te opreşti asupra detaliilor, ci
dimpotrivă, te concentrezi asupra realităţilor Cuvântului lui
Dumnezeu, care confirmă sănătatea şi propăşirea ta divină.
Deci, renunţă la gândul că credinţă înseamnă a pretinde că ai
ceea ce de fapt nu ai. Credinţa este, a numi real ceea ce
Dumnezeu a spus despre tine, prin urmare acţionezi ca atare,
indiferent de ce îţi spun circumstanţele naturale. Atunci când
tânărul David l-a înfruntat pe Goliat, el nu a negat faptul că stă
în faţa unui uriaş. Dar pe când toată lumea se concentra la
dimensiunea uriaşului, David a luat în considerare numai
adevărul că Dumnezeu este cu El (1 Samuel 17:1-51). Aceasta
este credinţa!
Astfel, nu acorda atenţie percepţiilor senzoriale, pentru că
toate acestea se pot schimba! Pavel le-a scris corintenilor: „noi
nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se
văd.” Aceasta înseamnă să nu iei în considerare circumstanţele
negative pe care le poţi vedea cu ochii tăi naturali. În schimb,
schimbă-le prin cuvântul credinţei din gura ta!
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Proclamaţie
Sunt deplin încredinţat că indiferent de ceea
ce simt sau văd, sunt ceea ce spune Dumnezeu că
sunt, am ceea ce spune El că am şi pot face ceea
ce spune El că pot face. Cuvântul lui Dumnezeu
care inspiră credinţă, este în inima şi în gura mea
astăzi, iar eu depăşesc orice adversitate şi înving
opoziţiile, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:19-21
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VINERI, 13 MAI

PASTOR
CHRIS

Acordă-le întâietate
celor din jur

„Dragostea nu se poartă necuviincios, nu caută folosul
său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău” (1Corinteni 13:5)
În versiunea Amplificată a Bibliei, acest verset este tradus
astfel: „[dragostea lui Dumnezeu în noi] nu insistă asupra
drepturilor sale, [sau] asupra soluţiei sale, [pentru că]
nu-şi urmăreşte propriul interes, nu este iritabilă, nu are
resentimente.”

D

ragostea lui Dumnezeu, nu insistă asupra propriilor
drepturi, nici să i se facă pe plac, pentru că nu caută
folosul personal; nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se
bucură de nelegiuire. Cu alte cuvinte, îi pasă mai mult de alţii
decât de sine. Astfel, în calitate de copil al lui Dumnezeu,
trebuie să înveţi să le acorzi întâietate celor din jur. Aceasta
este una dintre caracteristicile dragostei „agape,” dragostea lui
Dumnezeu care nu este egoistă. Biblia spune: „Iubiţi-vă unii pe
alţii cu o dragoste frăţească. În cinste fiecare să-i dea întâietate
altuia” (Romani 12:10).
Un alt atribut al dragostei descoperit în versetul de
început, este că dragostea nu este iritabilă. Unii oameni sunt
atât de sensibili, încât trebuie să fii atent la modul în care
vorbeşti cu ei, ca nu cumva să se supere. Aceasta nu este calea
dragostei. Dragostea nu este uşor de ofensat.
Dragostea nu are resentimente. Nu are inamici. Niciodată
să nu fie oameni de care să nu îţi placă, pe care să-i urăşti, sau
cărora să le arăţi antipatie. Dragostea nu permite acest lucru.
Păstrarea resentimentelor este o atitudine rea care întinează
duhul unui om. Niciodată să nu te porţi ca şi cum ai fost înşelat
în viaţă atunci când auzi de promovarea sau de onorarea
altcuiva.
Cercetează-ţi inima prin Cuvânt astăzi şi asigură-te că
atributele de dragoste enumerate în 1 Corinteni 13 formează
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baza prin care îţi stabileşti relaţiile cu ceilalţi. Niciodată să nu
te bucuri de nedreptatea suferită de alţii, ci dimpotrivă,
bucură-te numai atunci când dreptatea şi adevărul înving.
Refuză să fie orgolios, egoist, iritabil sau să păstrezi
resentimente.

Proclamaţie
Refuz să păstrez resentimente, să fiu iritabil,
sau egoist, pentru că sunt plin de iubire divină!
Dragostea lui Dumnezeu creşte în inima mea, iar
eu sunt adânc înrădăcinat în dragoste. Astăzi voi
manifesta dragostea lui Dumnezeu faţă de toţi cei
pe care îi voi întâlni, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:1-2
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SÂMBĂTĂ, 14 MAI

PASTOR
CHRIS

„Cel de-al patrulea”
din mijlocul focului

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu
mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi
nuiaua Ta mă mângâie (Psalmul 23:4).

Î

n Daniel capitolul trei, citim povestea pilduitoare a lui
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care au fost legaţi şi
aruncaţi într-un cuptor aprins, pentru că au refuzat să se
închine înaintea idolului promovat de regele Nebucadneţar.
Porunca lui Nebucadneţar a fost atât de aprigă şi focul atât de
intens, încât soldaţii care i-au aruncat pe cei trei tineri evrei în
cuptor, au fost arşi instantaneu.
Dar apoi, chiar în mijlocul focului, Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego au rămas nevătămaţi! Un „al patrulea om” era în
mijlocul focului împreună cu ei, protejându-i de infernul
dezlănţuit. La vederea acestui lucru, Biblia consemnează că
„împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede.
A luat cuvântul, şi le-a zis sfetnicilor săi: «N-am aruncat noi în
mijlocul focului trei oameni legaţi?» Ei i-au răspuns
împăratului: «Negreşit, împărate!» El a luat iarăşi cuvântul şi
a zis: «Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în
mijlocul focului, şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea,
seamănă cu al unui fiu de dumnezeu»” (Daniel 3:23-25).
Observă cum l-a descris împăratul pe „cel de-al patrulea”
din foc. El a spus: „şi chipul celui de al patrulea seamănă cu
al unui fiu de Dumnezeu.” Această apariţie dumnezeiască a
fost posibilă datorită Duhului Sfânt, pe care Biblia Îl numeşte
„Îngerul care este înaintea feţei Lui” (Isaia 63:9-14), sau
„Îngerul prezenţei Sale” (traducerea King James)! El S-a
asigurat că focul nu-i va vătăma pe Şadrac, Meşac şi Abed
Nego: „nici perii capului lor nu se pârliseră; hainele le
rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros de fum nu se
prinsese pe hainele lor” (Daniel 3:27). Smerit de acest
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miracol, Nebucadneţar a declarat: „Binecuvântat să fie
Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care L-a trimis
pe îngerul Său şi i-a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut
în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă
trupurile lor decât să-i slujească şi să i se închine altui
dumnezeu decât Dumnezeului lor!” (Daniel 3:28). Acela nu
era un înger obişnuit, ci Îngerul prezenţei Domnului, Duhul
Sfânt!
Domnul nu a promis niciodată că nu vei trece prin foc, ci
că dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde, nici flacăra nu
se va lipi de tine (Isaia 43:2). Duhul Sfânt, „cel de-al patrulea
din foc,” va fi acolo pentru a te proteja şi a te scoate biruitor
din orice adversitate. De aceea El este numit prietenul care stă
mai aproape de tine decât un frate (Proverbe 18:24); prezenţa
Lui cu tine şi în tine îţi garantează victorie în orice domeniu!

Rugăciune
Duhule Sfinte, mă încred în Tine că mă vei
ajuta, mă vei conduce şi mă vei proteja astăzi şi
întotdeauna! Preţuiesc şi recunosc prezenţa Ta
veşnică în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 59:19, Isaia 43:2-3

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

Ioan 6:60-71
1 Împăraţi 12-14
Marcu 10:13-22
Numeri 17
35

ÎN CURÂND ! Conferinţele pentru o
viaţă mai înaltă cu pastorul Chris din
Marea Britanie, Canada şi Statele
Unite!!!

Trei întâlniri, trei locaţii diferite, aceeaşi
putere şi aceeaşi atmosferă pentru miracole!
Indiferent de ţara în care au loc, conferinţele
pentru o viaţă mai înaltă ţinute de pastorul Chris
sunt renumite ca momente de înviorare şi de
consacrare pentru mulţi în împlinirea chemării lor
din partea lui Dumnezeu.
În luna august şi în prima săptămână din septembrie
pastorul Chris va fi în Marea Britanie, Canada şi
Statele Unite pentru aceste conferinţe. Şi în acest an
la aceste evenimente multe destine vor fi schimbate
spre bine, iar poporul Domnului se va bucura de
învăţătură profundă şi de revelaţii ale Cuvântului
lui Dumnezeu pentru o viaţă biruitoare!
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NOTE
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DUMINICĂ, 15 MAI

Aprinde lumea ta
pentru Isus
PASTOR
ANITA

“Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi
fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în
mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca
nişte lumini în lume...” (Filipeni 2:14-15 )

Î

n Matei 5:14, Isus a spus că tu eşti lumina lumii; adică
fără tine, cei din jurul tău vor fi în întuneric. Tu trebuie
să biruieşti faptele întunericului prin faptele tale bune şi prin
predicarea Evangheliei. În mijlocul întunericului stabilit în
lumea de astăzi, Isus a spus, „Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune
şi să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei
5:16). În Isaia 9:2, Biblia spune: „Poporul, care umbla în
întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara
umbrei morţii răsare o lumină.” Dorinţa lui Dumnezeu este ca
această profeţie să fie împlinită prin tine, pe măsură ce
răspândeşti lumina Evangheliei înaintea celor din jurul tău care
sunt încă în întuneric.” Cum poţi face însă acest lucru? Mai
întâi de toate, trebuie să te rogi pentru mântuirea sufletelor
celor din jurul tău. Trebuie să alungi forţele întunericului, prin
rugăciuni fierbinţi, şi să revendici mântuirea oamenilor
acelora, chemându-i profetic în Împărăţie.
În al doilea rând, trebuie să împărtăşeşti Evanghelia cu
pasiune. Este posibil ca persoana căreia îi împărtăşeşti
Evanghelia astăzi să fi vrut ca mâine să devină membrul unei
bande mafiote sau a unui grup terorist. Salvându-i sufletul, tu
faci lumea un loc mai bun, mai sigur, faci ţara cu putinţă de
locuit (Isaia 58:12). Nu te lăsa intimidat de nelegiuirea şi de
răutatea care se vede în lumea de astăzi. Nu te tulbura din
cauza activităţilor oamenilor răi şi nechibzuiţi, pentru că mai
mare este Cel care este în tine, decât cel ce este în lume (1Ioan
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4:4). Duhul Sfânt din tine este infinit mai puternic decât toate
forţele răului din lume. Prin urmare, fii pasionat pentru
Împărăţie. Aprinde lumea ta pentru Isus! Împărtăşeşte-le vestea
bună a mântuirii Sale tuturor celor din jurul tău. Aceasta este
antidotul pentru răul şi nelegiuirea care este în lume: „Căci
mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos, pentru că ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede,
întâi a iudeului, si apoi a grecului” (Romani 1:16).

Rugăciune
Doamne, mă rog ca peste tot în lume
cunoştinţa Evangheliei Tale să crească şi inimile
bărbaţilor şi femeilor, tinerilor şi bătrânilor să fie
întoarse spre lumina şi mântuirea care este în
Cristos Isus. Mă rog ca adevărul Tău să răsară în
inimile lor, determinându-i să devină părtaşi
aceluiaşi har. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 5:15-16, Ioan 5:34-35
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LUNI, 16 MAI

PASTOR
CHRIS

Fii conştient de
înţelepciunea care
este în tine!

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

Ş

i voi prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire,
sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).
Adevărata înţelepciune este cea a Duhului. Este mult mai
mult decât simpla aplicare a cunoştinţelor, este o forţă care te
conduce. Ea te îndeamnă să spui şi să faci lucrurile corecte
chiar de prima dată. Aceasta te ghidează să fii în centrul voii
lui Dumnezeu pentru viaţa ta, făcând lucrurile lui Dumnezeu
aşa cum vrea El şi la timpul Lui. Ea te face să funcţionezi
dincolo de raţiunea umană. Aceasta este înţelepciunea care se
află în duhul tău, dacă te-ai născut din nou, pentru că Biblia
declară că Cristos a fost făcut de Dumnezeu înţelepciune
pentru noi (1 Corinteni 1:30). Înţelepciunea divină este un
produs al duhului tău uman recreat, de care trebuie să fii
conştient. Pe măsură ce te laşi călăuzit de înţelepciune vei
judeca şi vei lua întotdeauna deciziile cele mai potrivite! Paşii
tăi vor fi paşi de succes şi de glorie, pentru că eşti propulsat de
forţa înţelepciunii. Cea mai interesantă parte este că această
înţelepciune nu este ceva pentru care trebuie să te rogi lui
Dumnezeu să ţi-o dea, ea este deja în duhul tău! Tot ce trebuie
să faci este să recunoşti aceasta; fii conştient de ea, şi să umbli
în ea! Când eşti conştient de faptul că înţelepciunea lui
Dumnezeu funcţionează în tine, viaţa ta va fi un flux nesfârşit
de miracole, o viaţă plăcută Domnului.
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Proclamaţie
Cristos a fost făcut pentru mine înţelepciune,
prin urmare, eu sunt conştient de înţelepciunea
care locuieşte în mine! Înţelepciunea lui
Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea astăzi
şi astfel eu pot să spun lucrurile potrivite, să fac
alegerile corecte şi să umblu în planul şi în
destinul lui Dumnezeu pentru viaţa mea, gândind
din perspectivă divină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 21:14-15, 1 Regi 4:29-30
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MARŢI, 17 MAI

PASTOR
CHRIS

Fii hotărât să
finalizezi

„…Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa”
(2 Timotei 4:7)

A

i văzut vreodată un atlet care a sprintat de la start
într-o cursă, dar a obosit la jumătatea distanţei din
cauza crampelor musculare? Deşi a fost înaintea celorlalţi de
la început, el nu a primit nici o medalie, pentru că nu a
încheiat cursa. Aşa sunt unii oameni în viaţă. Ei trec la
îndeplinirea responsabilităţilor cu mult entuziasm şi nerăbdare,
dar nu ajung să îşi ducă sarcinile la bun sfârşit, pentru că
obosesc pe parcurs. Atunci când ţi se încredinţează o
responsabilitate, asigură-te că dai tot ce ai mai bun şi
disciplinează-te astfel încât rezultatele tale să fie excelente.
Indiferent cât de entuziast ar putea fi startul, ai nevoie de
o puternică determinare să duci sarcina la bun sfârşit şi să
lucrezi cu excelenţă. Biblia spune că sfârşitul unui lucru este
mai bun decât începutul lui (Eclesiastul 7:8). Aşadar, nu este
vorba numai de începerea unui proiect, a unei călătorii sau a
unui efort, trebuie să existe, de asemenea, acea perseverenţă
care să te determine să termini cu brio. Apostolul Pavel, spre
sfârşitul vieţii sale, a declarat cu încredere, „... mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). El a fost hotărât
de la început să finalizeze ceea ce Dumnezeu îl chemase să
realizeze, fără să ia in seamă obstacolele. Hotărârea lui a fost
să Îl slăvească pe Dumnezeu ducându-şi la îndeplinire slujba cu
excelenţă. În Filipeni 3:13, el a spus: „Fraţilor, eu nu cred că
l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în
urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte.” Chiar dacă el
s-a descurcat bine în misiunea sa, scopul său a fost şi mai înalt,
să-şi termine lucrarea într-un mod excelent!
La locul de muncă, fii o persoană de bază care conduce un
proiect cu excelenţă până la capăt. Nu fi acea persoană care
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începe întotdeauna lucrurile, dar nu le termină niciodată. Alege
să fii diferit! Fii hotărât să finalizezi excelent. Perseverează în
însărcinarea pe care ai primit-o până când va fi realizată cu
excelenţă.

Rugăciune
Doamne, Îţi mulţumesc că am harul,
capacitatea şi disciplina de a îndeplini sarcinile ce
mi-au fost încredinţate azi! Prin puterea Duhului
Sfânt care este activă în mine, voi duce aceste
sarcini la bun sfârşit, în Numele Domnului Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:24-26, Filipeni 1:61
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MIERCURI, 18 MAI

Bucuria – o expresie
a credinţei tale!
PASTOR
ANITA

„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin
felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei
voastre lucrează răbdare (Iacov 1:2-3)

E

ste posibil să fii plin de bucurie atunci când te
confrunţi cu ispite sau vremuri grele? Cu siguranţă
da! De fapt, nu există un moment mai bun pentru a exprima
bucuria Duhului din inima ta decât atunci când întâmpini
adversităţi. Duhul tău uman a fost creat pentru a fi plin de
bucurie în orice moment. Deci, indiferent de provocările sau
de încercările cu care te confrunţi, faptul că Îl lauzi pe
Dumnezeu demonstrează credinţa ta în El. Versetul de mai sus
nu înseamnă neapărat că trebuie să Îl lauzi pe Dumnezeu
pentru orice situaţie adversă, ci înseamnă să Îl lauzi în ciuda
lor. Când faci acest lucru, mulţumindu-I pentru ceea ce a făcut
şi pentru ceea ce este El, tu vorbeşti limbajul credinţei care
pune în mişcare forţele cerului! Ca rezultat, indiferent de
provocări, Duhul Sfânt va interveni rapid, astfel încât totul să
lucreze spre binele tău. Lui Dumnezeu Îi place să audă cântări
vesele de laudă şi de mulţumire, pentru că ele exprimă
încrederea ta în El.
Când te închini înaintea Lui în ciuda provocărilor cu care
te confrunţi, tu afirmi că Cel care este mai mare locuieşte în
tine şi ţi-a dat deja victoria. Nu uita, credinţa înseamnă să
numeşti real ceea ce nu este evident pentru simţuri. Astfel,
chiar dacă te simţi fericit sau nu, tu trebuie continuu să-I cânţi
melodii în inima ta Domnului! Este o expresie a credinţei şi o
recunoaştere a faptului că Dumnezeul cel Atotputernic este
acolo cu tine. Nu va trece mult şi vei fi catapultat în prezenţa
Sa divină şi vei experimenta o abundenţă de miracole.
Cuvântul lui Dumnezeu te declară deja un învingător. El te-a
făcut complet în El. Tu ai puterea şi abilităţile Lui, iar
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prezenţa Lui este mereu în tine. Cu toate acestea, atitudinea ta
veselă, care este de fapt o demonstraţie a credinţei tale în El,
este necesară pentru a stabili această legătură cu prezenţa Sa
divină, o conexiune care te transformă şi te transpune mai
presus de orice adversitate!

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului Tău Sfânt în viaţa mea,
administratorul harului, dragostei şi bucuriei
Tale. Bucuria ta este astăzi în inima mea şi o
exprim în cântece de laudă şi închinare la adresa
măreţiei Tale, ca o demonstraţie a dragostei mele
pentru Tine şi a credinţei în capacitatea Ta de a
mă împuternici să domnesc în viaţă, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmii 5:11, Psalmul 149:5-9
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JOI, 19 MAI

PASTOR
CHRIS

Mai mult decât o
rutină a săptămânii!

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei”
(Evrei 10:25)

B

iblia spune despre Isus că „A venit în Nazaret, unde
fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului
a intrat în sinagogă şi S-a sculat să citească” (Luca 4:16).
Cu alte cuvinte, Isus Îşi făcuse un obicei din a merge
regulat la sinagogă – locul desemnat închinării. Aceasta a fost
parte a disciplinei şi a devotamentului Său personal. Dacă
Stăpânul a considerat mersul la sinagogă ca o activitate
spirituală importantă, atunci şi tu ar trebui să faci din mersul
la biserică o prioritate în viaţa ta. Mersul la biserică este mai
mult decât doar o rutină săptămânală cum cred unii oameni.
Apostolul Pavel ne-a avertizat: „Să nu neglijăm întâlnirile
bisericii noastre, aşa cum fac unii ...” (Evrei 10:25 TLB). El
şi-a exprimat nemulţumirea faţă de cei care nu mergeau la
biserică şi i-a avertizat pe alţii să nu copieze atitudinea lor.
Ia-ţi un angajament personal de a merge mereu la biserică în
zilele de închinare. Nu sări peste serviciile bisericii şi nu
merge numai atunci când îţi este ţie convenabil. Dacă poţi fi
suficient de disciplinat pentru a merge la muncă în fiecare zi a
săptămânii şi nu doar atunci când îţi convine, atunci ar trebui
să te disciplinezi chiar mai mult pentru a fi prezent la slujbele,
reuniunile şi programele din adunarea ta locală. Şi mereu la
timp! Chiar dacă locuinţa ta este foarte departe şi nu poţi veni
în mod regulat la biserică, atunci vorbeşte cu păstorul tău
despre acest lucru, şi pune-ţi casa la dispoziţie pentru a începe
un nou grup de casă sau chiar o nouă biserică.
Începe să câştigi sufletele din jurul tău, apoi potrivit
viziunii bisericii, ţine legătura cu pastorul tău care va stabili pe
cine să trimită să îi înveţe pe oameni. Slavă lui Dumnezeu!
Acea părtăşie mică va creşte cu ajutorul lui Dumnezeu şi nu
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după mult timp, se va forma o nouă biserică. Iar tu vei fi făcut
o lucrare de pionierat pentru Domnul.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă
înveţi în această zi importanţa participării la
serviciile religioase, într-un mediu de credinţă,
unde sunt învăţat Cuvântul, sunt echipat şi
instruit pentru a fi mai eficient în extinderea
Împărăţiei. Fie ca râvna pentru casa Ta, care
arde continuu în mine, să mă ajute nu numai să
fiu în Biserică mereu, dar să-i învăţ şi pe alţii să
vină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 122:1, 1 Timotei 3:15
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VINERI, 20 MAI

PASTOR
CHRIS

Încurajează slujirea
îngerilor

„Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta

Mea, până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al
picioarelor Tale?” Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare
trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni
mântuirea? (Evrei 1:13-14)
a şi creştini, suntem înconjuraţi de miliarde de îngeri,
iar Biblia spune că ei sunt duhuri slujitoare, trimise să
ne slujească. Asta înseamnă că sunt la dispoziţia noastră, chiar
dacă noi nu îi vedem cu ochii noştri fizici. Trist este unii
oameni sunt mai conştienţi de demoni decât sunt de îngeri.
Adevărul este că sunt mult mai mulţi îngeri decât demoni, şi
de aceea, trebuie să înveţi să încurajezi slujirea îngerilor în
viaţa ta. Ca să încurajezi slujirea lor în viaţa ta, mai întâi
trebuie să recunoşti faptul că îngerii sunt reali şi sunt mereu
prezenţi în preajma ta. Când, în urmă cu câţiva ani, am învăţat
prima dată despre această slujbă a lor, dacă aveam nevoie să
mă trezesc foarte devreme pentru a mă ruga, spuneam o
rugăciune simplă, cerându-I Domnului să mă trezească. Mai
mult ca sigur, dimineaţa simţeam o atingere pe braţul meu şi
de îndată ce îmi deschideam ochii, ceasul arăta ora exactă la
care voiam să mă trezesc. Alteori, auzeam un ciocănit la uşa
mea în timp ce toată casa dormea. Când deschideam uşa, nu
era nimeni acolo. Domnul mă învăţa ce înseamnă slujirea
îngerilor şi de atunci am fost conştient de prezenţa lor alături
de mine. De asemenea, pe măsură ce înveţi să acţionezi cu
privire la Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l proclami corect, vei
încuraja slujirea îngerilor în viaţa ta.
Îngerii lucrează pentru a face să se împlinească Cuvântul
lui Dumnezeu pe care îl proclamăm. Când vorbeşti negativ sau
mărturiseşti cu îndoială şi necredinţă, ei nu pot acţiona pentru
binele tău. De asemenea vei încuraja slujirea îngerilor în viaţa
ta în măsura în care înveţi să fii supus autorităţii spirituale. O

C
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persoană rebelă, plină mereu de nemulţumire şi de cârtire, cu
greu va avea îngeri la lucru pentru sine. Aşadar, rămâi în
Cuvântul lui Dumnezeu şi rosteşte proclamaţii de credinţă.
Când ai experienţe supranaturale, cum am istorisit eu mai
devreme, nu le trata drept coincidenţe; Slăveşte-L pe
Dumnezeu pentru că îngerii Săi lucrează pentru tine. Pe
măsură ce vei face aşa, vei experimenta şi mai multe
manifestări angelice supranaturale.

Proclamaţie
În Numele lui Isus proclam că îngerii din jurul
meu îndeplinesc slujbele stabilite prin Cuvântul lui
Dumnezeu să se întâmple în viaţa mea. Pe măsură ce
eliberez cuvinte pline de credinţă, acestea vor lua
fiinţă. Proclam că îngerii îmi furnizează rapid
răspunsurile rugăciunilor şi cererilor mele care au fost
deja ascultate de către Tatăl.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 91:11; Evrei 13:2
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SÂMBĂTĂ, 21 MAI

Proclamă
cine eşti!
PASTOR
ANITA

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

C

ând Domnul i-a zis lui Avram: „Nu te vei mai numi
Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl
multor neamuri”(Geneza 17:5), el nu avea nici un copil. Dar
pentru ca a avut credinţă, el a început imediat să se recomande
cu noul său nume „Avraam” (tatăl multor neamuri). El nu a
aşteptat să vadă copiii fizici, înainte de a mărturisi cine era el.
El a crezut şi, prin urmare, a vorbit despre faptul că el era tatăl
multor neamuri. El nu a mărturisit pentru a face să se
întâmple. El mărturisea aceasta pentru că ştia că este o
realitate. Aceasta este atitudinea de credinţă pe care Dumnezeu
vrea ca şi noi să o adoptăm. Versetul cu care am început
meditaţia ne arată că credinţa crede şi, prin urmare, vorbeşte.
Cu alte cuvinte, atunci când acţionezi prin credinţă, nu vorbeşti
sau mărturiseşti ceva pentru a face să se întâmple, nici nu
încerci să te convingi că ceea ce spui există. Mai degrabă,
motivul pentru care tu mărturiseşti Cuvântul este că tu deja
crezi în inima ta că ceea ce spui este real. Prin proclamaţiile
tale, tu stabileşti ceea ce deja ai crezut a fi real. Aici unii au
înţeles greşit credinţa. Ei nu vorbesc pentru că au crezut, ci ei
vorbesc ca să creadă. Aceasta explică de ce sunt frustraţi
atunci când lucrurile nu ies cum se aşteptă ei. Credinţa este
dovada că ceea ce ai nădăjduit este acum o realitate (Evrei
11:1) şi de aceea mărturisirea ta trebuie să se bazeze pe ceea
ce ai crezut în inima ta şi nu invers. Dacă ai o dovadă a unui
lucru, aceasta te face să vorbeşti despre el cu îndrăzneală.
În acelaşi fel, atunci când crezi că ceea ce Dumnezeu a
spus despre tine este real, îndrăzneşte să declari acest lucru, în
pofida a ceea ce diavolul, circumstanţele sau chiar mintea ta
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ţi-ar spune. Îndrăzneşte astăzi să declari cine eşti: „eşti o
făptură nouă în Cristos Isus, eşti născut din nou cu viaţa,
natura şi puterea lui Dumnezeu în duhul tău, prin urmare,
Satan, boala şi moartea nu mai pot avea stăpânire peste tine!
Tu eşti moştenitorul lui Dumnezeu, moştenitor împreună cu
Cristos, de aceea, viaţa din belşug este dreptul tău din naştere!
Învaţă să proclami Cuvântul în felul acesta tot timpul, nu
pentru a-l face să se întâmple, ci pentru că aceasta este
realitatea a ceea ce eşti tu.

Proclamaţie
Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt. Eu
pot face ceea ce spune Dumnezeu că pot face şi
am ceea ce spune El că am. Credinţa mea este
dovada că tot ceea ce Dumnezeu a spus despre
mine, este în posesia mea acum. Eu am o minte
sănătoasă şi pot face toate lucrurile prin Cristos,
care mă întăreşte! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 13:5-6, Romani 4:17
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Campaniile de răspândire a
Cuvântului lui Dumnezeu
2011

Aceste campanii sunt o adevărată sărbătoare,
o celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu şi a
sentimentului naţional în toate ţările
unde au loc.
Au fost organizate în peste 40 de ţări, în mai
mult de 100 de oraşe în toată lumea.
Preşedinţi de ţări, parlamentari, funcţionari
guvernamentali de vârf, oameni de afaceri şi
lideri de biserici au beneficiat de
binecuvântarea şi impactul Cuvântului lui
Dumnezeu.
Anul acesta dorim să organizam în mai multe
ţări campanii similare folosing Rapsodia
Realităţilor.
Rugaţi-vă pentru succesul acestor iniţiative!
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DUMINICĂ, 22 MAI

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu are
încredere în tine!

„Domnul i-a zis lui Satan: „L-ai văzut pe robul Meu Iov?
Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de
la rău” (Iov 1:8)

P

ovestea lui Iov din Vechiul Testament dezvăluie modul
în care Dumnezeu Îşi demonstrează încrederea în noi.
El a crezut atât de mult în Iov şi în integritatea sa, încât l-a
provocat pe Satan. El face acelaşi lucru cu noi astăzi. Efeseni
2:10 spune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu
mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Fiecare producător bun se
laudă cu produsul lui. Şi Dumnezeu Se laudă cu tine, pentru că
tu eşti urmaşul Lui, capodopera Lui deosebită. El crede în ceea
ce a făcut. El, care este desăvârşit, te-a făcut o făptură nouă
desăvârşită (Evrei 10:14, 12:23), îţi desăvârşeşte credinţa
(Evrei 12:2) şi Îşi pune toată încrederea în tine, pentru El tu
eşti cel mai bun! Ştiind din ce eşti făcut, El este convins că vei
face faţă oricărei provocări care îţi iese în cale! El ştie că tu
eşti mai mult decât biruitor, prin urmare, rămâne liniştit
indiferent cât de multe probleme ar arunca diavolul în calea ta!
El are încredere în produsul Lui – în tine – şi El declară
deschis autenticitatea ta oriunde. Indiferent de încercările şi de
provocările care vin spre tine, bucură-te pentru că acestea sunt
oportunităţi pentru ca tu să demonstrezi gloria şi înţelepciunea
felurită a Tatălui tău ceresc. El ştie că eşti capabil să controlezi
orice situaţie.
În 1 Corinteni 10:13 Biblia spune: „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
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mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” Domnul te-a
făcut în aşa fel încât să poţi face faţă tuturor lucrurilor şi să
depăşeşti orice situaţie provocatoare care ar putea veni în calea
ta!

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, în Numele lui Isus
Cristos Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care
m-a făcut pe deplin conştient de faptul că
provocările cu care mă confrunt sunt la fel de
uşor de digerat ca pâinea pentru mine, iar Tu
demonstrezi astfel înaintea lumii şi a cohortelor
iadului capacitatea cu care m-ai înzestrat!
Aşadar, nimic nu mă poate clinti, pentru că mai
mare este Cel care este în mine, decât toate
forţele răului din lume la un loc! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10, 1 Petru 1:6-7
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LUNI, 23 MAI

PASTOR
CHRIS

Domnul contează pe
tine astăzi

„Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă-le
putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată
îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri,
minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt,
Isus” (Faptele Apostolilor 4:29-30)

U

n slujitor al Evangheliei a povestit o experienţă pe
care a avut-o cu Domnul în urmă cu mai mulţi ani.
Se ruga cu lacrimi şi mijlocea pentru sufletele celor pierduţi
din lume, rugându-L pe Domnul să facă ceva cu privire la
această situaţie. În timp ce stăruia în rugăciune, Domnul i-a
vorbit astfel: „Fiule, Eu am făcut tot ceea ce trebuia să fac.
Acum contez pe tine să faci şi tu ceva!” Imediat a realizat că
Dumnezeu înfăptuise într-adevăr tot ceea ce era necesar pentru
mântuirea întregii lumi, prin moartea şi învierea lui Isus.
Ioan 3:16 spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Dumnezeu Şi-a
îndeplinit partea; iar acum El contează pe mine şi pe tine să
transmitem mesajul mântuirii până la marginile pământului.
Aceasta este pasiunea lui Dumnezeu – câştigarea sufletelor; şi
El te vrea cu totul implicat în ea. Dovedeşte-ţi şi astăzi
dragostea pentru El, luând în serios misiunea de câştigare a
sufletelor. Răspândirea Evangheliei mântuirii lui Cristos ar
trebui să fie primordială pentru tine, întrucât tu eşti
reprezentantul Lui pe acest pământ.
M-am hotărât cu mulţi ani în urmă să-mi investesc viaţa în
câştigarea sufletelor, pentru că am realizat că Domnul contează
pe mine să aduc speranţă şi răspuns pentru milioane de oameni
care strigă după ajutor pe întregul pământ. Şi ţie îţi revine o
parte din această responsabilitate de a câştiga lumea pentru
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Cristos. Tu eşti ambasadorul lui Cristos pe pământ, având
misiunea de a continua slujba de împăcare a oamenilor cu
Dumnezeu. Prin tine El vrea să Îşi demonstreze dragostea,
puterea de vindecare şi mântuirea în această lume plină de
durere.
Nu uita că tu eşti templul lui Dumnezeu (1 Corinteni
3:16), casa Lui (Evrei 3:6), aşa că orice intenţionează El să
înfăptuiască pe pământ trebuie să aibă loc prin tine. El
contează pe tine să-i câştigi pe cei pierduţi şi să întăreşti voia
Lui în inima oamenilor. Lasă-L să privească şi să acţioneze
prin tine şi astăzi, să atingă pe cineva cu dragostea Lui, pentru
că tu eşti mâna Lui întinsă de mântuire, speranţă şi vindecare
în lumea plină de suferinţă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că sunt mâna Ta
întinsă de ajutor, de vindecare, de eliberare şi de
mântuire pentru această lume. M-am născut
pentru acest scop de a fi răspunsul la strigătul
multor oameni. Sunt o binecuvântare pentru
generaţia mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:18-19
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MARŢI, 24 MAI

PASTOR
ANITA

Intră în posesia
lucrurilor mai întâi
la nivel spiritual

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima
lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate
cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a
făcut-o Dumnezeu (Eclesiastul 3:11)

F

aptul că Dumnezeu a pus gândul veşniciei în inima ta
înseamnă că nu există limite până unde poţi intra în
posesie în duhul tău. Tu ai capacitatea de a deţine veşnicia
însăşi în duhul tău.
Acesta este modul în care Avraam a devenit posesorul
întregii lumi. Când Domnul i-a spus: „Ridică-ţi ochii şi, din
locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi,
spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi
da ţie şi seminţei tale în veac” (Geneza 13:14-15), El a ştiut că
Dumnezeu nu vorbea doar despre acel ţinut. Prin credinţă, el
a văzut întreaga lume cu ochii spirituali şi a intrat în posesia ei
(Romani 4:13).
Orice lucru vrei din lumea aceasta, trebuie întâi să-l vezi
înăuntrul tău, apoi să-l iei în stăpânire în duhul tău şi-l vei
avea! Aşadar începe să exersezi cum să vezi şi să iei în
stăpânire din duhul tău, pentru că de acolo te călăuzeşte
Dumnezeu, de la nivel spiritual, nu de la nivelul intelectului
sau al percepţiilor senzoriale. Prin credinţa ta poţi să iei în
stăpânire afaceri, corporaţii, oraşe şi poţi deschide uşile
fiecărei naţiuni pentru Evanghelia lui Isus Cristos! Lucrurile pe
care le vezi cu ochii credinţei şi pe care le iei în stăpânire la
nivel spiritual se vor manifesta în domeniul vizibil pe măsură
ce le chemi în fiinţă.
Nu uita, inima ta poate cuprinde veşnicia, deci cu atât mai
mult întreaga lume! Nu este de mirare că Biblia spune în
Proverbe 4:23 că din inimă ies izvoarele vieţii, ceea ce
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înseamnă că astăzi tu poţi să generezi din duhul tău orice vrei,
prin credinţă.
Dumnezeu ne-a adus la nivelul Său, prin faptul că ne-a
adus în părtăşie cu El şi cu Fiul Său (1 Ioan 1:3). El te-a adus
în această părtăşie glorioasă prin harul Său, nu prin faptele
noastre! Nu noi am cerut lucrul acesta; a fost alegerea lui
Dumnezeu. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, Şi
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu”
(Efeseni 2:8).

Proclamaţie
Prin credinţă am intrat în posesia moştenirii
mele în Cristos! Fiind împreună moştenitor cu
Isus, declar că întreaga lume este a mea. Am fost
binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos, de aceea am tot
ce priveşte viaţa şi evlavia. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:16-17; 2 Corinteni 5:7

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

Ioan 11:17-57
2 Împăraţi 13-15
Marcu 12: 28-34
Numeri 27
59

MIERCURI, 25 MAI

PASTOR
CHRIS

Prin părtăşie
cunoşti voia Lui

„Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.”
(2 Corinteni 13:14)
omnul vrea ca noi în calitate de copii ai Lui să
operăm la un nivel mult mai înalt, astfel încât
gândurile, cuvintele şi acţiunile noastre să fie în sincronizare
perfectă cu voia Lui absolută pentru viaţa noastră. Acest lucru
este posibil doar atunci când ai învăţat secretul şi puterea
dedicării unui timp special de părtăşie cu El. Timpul de
părtăşie cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul lui Dumnezeu te va
ajuta să înţelegi ce vrea Dumnezeu pentru tine şi te va ajuta să
te sincronizezi cu voia Sa absolută pentru viaţa ta.
Unii au ajuns în slujbe nepotrivite, în afaceri neinspirate
şi chiar în relaţii greşite, pentru că nu au fost atenţi să discearnă şi să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Meditaţia asupra
Cuvântului lui Dumnezeu şi părtăşia cu Duhul Sfânt sunt de
mare importanţă dacă vrei să umbli în voia absolută a lui
Dumnezeu. Apostolul Pavel a avut o deosebită lucrare de slujire pe pământ şi unul dintre marile lui secrete a fost că petrecea timp de părtăşie cu Domnul, ca să cunoască voia Lui. În
1 Corinteni 14:18, El ne spune: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu
că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi.”
Pavel petrecea mult timp rugându-se voia Tatălui în alte
limbi. Nu este de mirare că şi-a împlinit destinul atât de
glorios. Viaţa lui a fost sincronizată cu voia absoluta lui
Dumnezeu. Domnul doreşte acelaşi lucru şi pentru tine. Vrea
să ai părtăşie cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul Său ca să cunoşti
voia Lui şi să umbli în ea.
În Romani 8:14 Biblia spune: „Căci toţi cei ce sunt
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” În
rugăciune şi în meditaţie găseşti comuniune, infuzie de

D
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înţelepciune de sus şi o adăpare din Duhul (1 Corinteni 12:13),
depăşind astfel cu mult limitele raţiunii umane. Atunci devii
capabil să discerni voia absolută a Tatălui şi să o împlineşti!
Atunci ştii să iei deciziile potrivite şi să acţionezi cel mai bine.
Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine: să umbli pe
înălţimi cu El, cunoscând voia Lui în orice situaţie. Iar acest
lucru este posibil în măsura în care ai părtăşie cu El în
rugăciune şi în studierea Cuvântului Său.

Rugăciune
Tată drag, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt
prin care am părtăşie cu Tine şi cu Fiul Tău, Isus
Cristos. Prin această părtăşie primesc învăţătură,
călăuzire şi putere să cunosc şi să împlinesc voia
Ta absolută şi azi, în Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 1:9; 1 Ioan 1:3
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Ioan 12:1-19
2 Împăraţi 16-17
Marcu 12:35-44
Numeri 28
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JOI, 26 MAI

PASTOR
CHRIS

Evită relaţiile
nedumnezeieşti

„Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor
şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în
chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră
ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu
şi vă batjocoresc (1 Petru 4:3-4)

C

ineva m-a întrebat odată dacă e rău pentru un creştin
să frecventeze cluburi de noapte. Răspunsul meu a
fost că în cluburile de noapte nu se promovează activităţi
duhovniceşti şi prin urmare, nu reprezintă un loc potrivit
pentru creştini. În astfel de localuri, în cel mai bun caz, se
petrec lucruri carnale, fără nici o valoare spirituală, aşa că nu
ai ce căuta acolo.
În 1 Ioan 2:15, Biblia spune: „Nu iubiţi lumea, nici
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în el.” Aceasta este o indicaţie clară pentru noi
de a evita reuniunile lumeşti, neziditoare. În psalmul 1:1 Biblia
spune: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu
se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul
celor batjocoritori!” Eşti binecuvântat dacă eviţi orice fel de
întruniri şi legături nedumnezeieşti care promovează acţiunile
desfrânate ale întunericului.
Barurile, tavernele, discotecile împreună cu muzica şi
atmosfera lor sunt lumeşti, iar Biblia spune în 2 Corinteni
6:14-15: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei
necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi
fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Ce înţelegere poate fi între Cristos şi Belial? Sau ce legătură
are cel credincios cu cel necredincios?”
Observă în versetele anterioare că Biserica este numită
„neprihănire” şi lumea este identificată prin termenul
„fărădelege.” Noi suntem numiţi „lumină,” iar lumea
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„întuneric.” Aşadar nu este nici o acţiune care Îl glorifică pe
Isus – Lumina lumii – în astfel de localuri.
Prin urmare n-ar trebui să păşeşti în asemenea locuri,
decât în situaţii excepţionale, atunci când ai o călăuzire precisă
din partea Duhului Sfânt şi o ungere specială pentru evanghelizare. Au fost şi astfel de cazuri, când suflete pierdute au
fost câştigate pentru Cristos, însă în rest, Biblia ne învaţă să
fugim de tot ce se pare rău.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi-ai
arătat în Cuvântul Tău importanţa evitării
oricăror legături nedumnezeieşti! Îmi voi păstra
lumina neîntinată de lume, astfel ca mărturia mea
să aibă greutate în câştigarea sufletelor pierdute,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:19-21
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VINERI, 27 MAI

PASTOR
ANITA

Înţelepciunea te
amplasează într-un
loc de favoare

„Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu
cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea,
nici cei pricepuţi, bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci
toate atârnă de vreme şi de împrejurări (Eclesiastul 9:11)

U

neori, în cadrul întrecerilor sportive, se întâmplă ca
atleţii sau echipele cu cele mai mari şanse de câştig
şi de stabilire a unui nou record să piardă în faţa unor anonimi.
Acelaşi fenomen este prezent, de asemenea, în campionatele de
fotbal şi în alte jocuri sportive şi chiar şi în viaţă, dovedind că
nu este întotdeauna suficient să te antrenezi din greu pentru a
deveni campion. În viaţă nu e totul să fii favorit sau cel mai
bine cotat din jur.
Versetul de mai sus revelează importanţa situării în locul
potrivit în momentul oportunităţii. Există o poziţionare prin har
în locul potrivit, după ceasul lui Dumnezeu. În acel loc special,
lucrurile acţionează în favoarea ta fără ca tu să depui vreun
efort.
Pe măsură ce funcţionezi în înţelepciunea lui Dumnezeu
eşti poziţionat în acest loc de oportunitate de unde eşti
propulsat să faci lucrul potrivit la momentul potrivit în felul lui
Dumnezeu. Şi slavă Domnului, Cristos a fost făcut pentru noi
înţelepciune (1 Corinteni 1:30), astfel că nu duci lipsă de
aceasta. Înţelepciunea lui Dumnezeu în tine te va călăuzi pe
cărarea destinului pregătit de Dumnezeu. Aşadar declară cu
consecvenţă că înţelepciunea divină acţionează în tine şi,
activând-o astfel, eşti amplasat în orice moment în acel loc de
favoare şi de oportunitate.
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Proclamaţie
Sunt amplasat şi astăzi în locul de
oportunitate divină. Înţelepciunea lui Dumnezeu
mă conduce dinăuntru să păşesc în sincronizare
deplină cu scopul Său pentru viaţa mea. Nu mă
voi rătăci niciodată.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 3:5-6
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SÂMBĂTĂ, 28 MAI

PASTOR
CHRIS

Suferinţa care Îl
glorifică pe
Dumnezeu

“Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Cristos, ferice
de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se
odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş
sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se
amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă
pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să-L
proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta”
(1 Petru 4:14-16)

U

nii oameni suferă pur şi simplu pentru că nu cunosc
Cuvântul lui Dumnezeu, alţii ca urmare a unor acte
necugetate pe care le-au comis. Însă suferinţa pentru
Evanghelie este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. De
exemplu, a fost nevoie de mai mulţi misionari pentru a vesti
Evanghelia în Africa, oameni ai lui Dumnezeu care au avut de
îndurat multe greutăţi şi persecuţii severe. Unii au suferit de
foame şi de lipsa condiţiilor elementare de trai, doar pentru a
câştiga pentru Cristos locuitorii unor teritorii complet
neevaghelizate.
În pasajul din 2 Corinteni 11:23-27, Pavel descrie lucrurile
pe care a trebuit să le îndure pentru Evanghelie: „În osteneli,
şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de
multe ori în primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat de la
iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu
nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării.
Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii
din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul
meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi,
în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între
fraţii mincinoşi; în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea,
în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbră66

căminte!” Atunci când suferi pentru Evanghelie în acest fel,
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste tine.
Orice fel de suferinţă pentru Numele Domnului îţi va fi cu
siguranţă răsplătită. Aşa că nu dispera niciodată gândindu-te că
suferi în zadar. Când ţi se întâmplă aşa ceva, învaţă să ai
răbdare şi să te bucuri, pentru că persecuţia arată că slava lui
Dumnezeu a crescut în viaţa ta. În 1 Petru 2:20, Biblia spune:
„În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi,
când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut
ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.”
Exista creştini care au renunţat cu bucurie la plăcerile
vieţii pentru ca Evanghelia să fie vestită în toată lumea.
Aceasta este suferinţa care-L glorifică pe Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru onoarea de
a predica Evanghelia în toată lumea. Mă angajez
la aceasta cu toate abilităţile şi resursele mele,
fiind conştient de binecuvântările şi de răsplata
Ta, în Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 3:10-12
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Lucrarea din oraşe a misunii
CHRIST EMBASSY

Lucrarea din oraşe a misunii
CHRIST EMBASSY este destinată copiilor
abandonaţi sau defavorizaţi şi s-a implicat îm
diverse părţi ale lumii. Până acum misiunea a
oferit hrană, îmbrăcăminte, medicamente,
educaţie, adăpost, ajutor şi materiale de
construcţie pentru mii de copii orfani sau în
condiţii precare.
Pentru mai multe informaţii despre cum poţi
participa pentru a aduce alinare, bucurie şi
speranţă,
poţi suna la
+ 234 1 814 6956, +234 702 945 863
sau vizitaţi site-ul
www.theinnercitymissionofchristembassy.org
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NOTE
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DUMINICĂ, 29 MAI

PASTOR
CHRIS

Păzeşte Cuvântul
lui Dumnezeu în
inima ta

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies

izvoarele vieţii (Proverbe 4:23)

Î

n capitolul 4 din Evanghelia după Marcu, Isus ne spune
pilda semănătorului: „… semănătorul a ieşit să semene.
Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au
venit păsările şi au mâncat-o.” Apoi ne explică faptul că
sămânţa care a căzut lângă drum îi reprezintă pe cei care au
auzit Cuvântul, dar nu l-au înţeles; astfel cel rău a venit
imediat şi le-a furat Cuvântul din inimă (Marcu 4:3-4, 14-15).
Prima dată când am citit acest pasaj biblic am fost uimit că cel
rău a putut să fure Cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi am
realizat că el poate să fure Cuvântul doar din inima celor ce
nu-l înţeleg. De asemenea, mulţi pierd Cuvântul din inima lor
prin teamă, care este un instrument de manipulare al
vrăjmaşului. Niciodată să nu laşi loc pentru frică în inima ta,
pentru că aceasta înăbuşă Cuvântul. Ci întotdeauna să primeşti
prin credinţă Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău şi să-l
păzeşti bine.
Toate lucrurile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu
(Ioan 1:3). Prin urmare, abundenţa, sănătatea şi biruinţa sunt
încapsulate în Cuvântul lui Dumnezeu pe care cel rău vrea să
ţi-l fure din inimă. De aceea trebuie să păzeşti Cuvântul în
duhul tău, prin rugăciune şi meditaţie. Meditaţia facilitează
pătrunderea Cuvântului adânc în duhul tău, îţi dezvoltă
înţelegerea acestuia şi astfel Cuvântul rămâne în tine, fără a
mai putea fi furat.
Rugăciunea, pe de altă parte concretizează Cuvântul. Prin
Rugăciune duhul tău este poziţionat şi pregătit să primească şi
să reţină Cuvântul. Astfel, ori de câte ori auzi Cuvântul, nu
neglija sa-l direcţionezi în adâncul duhului tău prin meditaţie
şi apoi să-l concretizezi prin rugăciune, pentru ca cel rău să nu
ţi-l poată fura niciodată.
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Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
dat Duhul Tău de înţelepciune şi de descoperire în
cunoaşterea Ta şi pentru că îmi luminezi ochii
inimii ca să cunosc voia ta şi să o împlinesc!
Cuvântul Tău prinde rădăcini în duhul meu şi
astăzi, producând ceea ce promite, în Numele lui
Isus, Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:98-99, Proverbe 4:20-22
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LUNI, 30 MAI

Dragostea ca
mod de viaţă
PASTOR
ANITA

„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe
alţii; căci cine îi iubeşte pe alţii a împlinit Legea
(Romani 13:8)”

O

ricât de mult se străduiau copiii lui Israel să
împlinească Legea, nu puteau. Şi mai dificil era
faptul că din moment ce călcau o poruncă, ei călcau toată
Legea: „Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură
poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10). Dumnezeu a
văzut situaţia lor fără scăpare şi a venit în ajutorul lor,
trimiţându-L pe Isus. Biblia spune: „Pe voi, care eraţi morţi în
greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată
împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce
ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care
stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit,
pironindu-l pe cruce” (Coloseni 2:13-14). Prin moartea Sa pe
cruce, Isus a adus sfârşitul Legii (Romani 10:4) şi ne-a adus pe
toţi în dragostea Lui.
Ce bucurie şi ce mângâiere este să ştii că nu mai trebuie
să te străduieşti să împlineşti prin puterea ta Cele 10 Porunci,
ca să nu mai vorbim de întreaga Lege! Când umbli în dragoste,
ai împlinit Legea. „Dragostea nu face rău aproapelui; dragostea, deci, este împlinirea Legii” (Romani 13:10). Oamenii
din Vechiul Testament nu puteau funcţiona în dragoste ca mod
de viaţă. Însă în calitatea ta de făptură nouă, dragostea este un
element intrinsec naturii tale; tu nu ai nevoie sa ţi se
poruncească să iubeşti, deoarece dragostea a devenit modul tău
de viaţă.
Biblia spune în Romani 5:5 că dragostea lui Dumnezeu a
fost turnată în inima ta prin Duhul Sfânt. Dragostea aceasta
este cea care te îndeamnă să faci voia Tatălui şi să trăieşti
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pentru El: „Căci dragostea lui Dumnezeu ne strânge; fiindcă
socotim că dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi, deci, au
murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit şi a
înviat pentru ei” (2 Corinteni 5:14-15).
Aşadar, dacă eşti născut din nou, umblarea în dragoste nu
trebuie să fie o luptă, fiindcă tu nu încerci să împlineşti
poruncile Sale. Tu te-ai născut din nou cu natura iubirii; prin
urmare, Îl poţi iubi pe Dumnezeu şi îi poţi iubi pe oameni cu
o dragoste care curge, deoarece ai în tine natura iubirii Tatălui
tău ceresc.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
dat natura iubirii Tale şi că mă ajuţi să o înţeleg,
să o pot experimenta în toata plinătatea ei şi să o
pot manifesta în aceeaşi manieră faţă de toţi cei
din sfera mea de influenţă.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 1:8-9, Romani 13:10
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MARŢI, 31 MAI

Destinul tău divin
începe în Cristos!
PASTOR
CHRIS

„Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie ca

să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai
văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le.”
(Fapte 26;16)

R

elatarea din Faptele Apostolilor capitolul 9 ni-l
prezintă pe Pavel care, până în acel moment, fusese
un persecutor vehement al Bisericii lui Isus Cristos, dar care
primeşte mântuirea pe drumul spre Damasc. Întâlnirea sa cu
Domnul l-a schimbat pentru totdeauna. Dumnezeu nu numai că
l-a salvat din păcat, dar l-a adus în destinul său divin, dându-i
responsabilitatea de a le vesti neamurilor Evanghelia. „El este
un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea
Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; şi
îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu” (Fapte
9:15-16).
Nimeni din Scriptură nu şi-a început călătoria în destinul
divin, până când nu a avut o întâlnire cu Domnul. Pavel a fost
un batjocoritor, un hulitor şi un persecutor al Bisericii, până
când s-a întâlnit cu Isus. Înainte de convertirea sa, el se afla în
afara destinului divin pregătit de Dumnezeu pentru viaţa lui.
Însă, imediat după întâlnirea sa glorioasă cu Domnul, viaţa sa
a început să fie restructurată, aliniindu-se la destinul său divin.
Pavel a mărturisit despre aceasta în 1 Timotei 1:12-13, când a
spus: „Îi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a
întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba
Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi un
batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din
neştiinţă, în necredinţă!”
În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci dacă este cineva
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.” Până când un om nu se supune
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domniei lui Isus, el nu se afla în voia divină a lui Dumnezeu,
iar viaţa sa are o rută deviată. Destinul tău divin începe în
punctul în care L-ai primit pe Isus ca Domn al vieţii tale.
Acesta este momentul în care eşti aşezat pe calea lui Dumnezeu
de slavă şi de victorie, pe care ţi-a pregătit-o mai dinainte de
întemeierea lumii.
Aşadar, dacă eşti născut din nou, ferice de tine; aceasta
înseamnă că ai un destin în Dumnezeu pe care trebuie să îl
împlineşti. Dar dacă încă nu I-ai predat inima lui Cristos,
trebuie să faci acest lucru imediat, mărturisind că Isus este
Domnul vieţii tale, că a murit pentru păcatele tale şi că a înviat
din morţi. Astfel, paternitatea lui Dumnezeu devine o realitate
pentru tine şi poţi intra în destinul tău divin în El!

Proclamaţie
Eu umblu pe calea slavei, a victoriei şi a
destinului divin, în fapte bune şi situaţii mai
dinainte pregătite pentru mine! Cursul
evenimentelor din viaţa mea a fost structurat de
Dumnezeu, pentru a-I aduce slavă şi pentru a mă
ajuta să îmi împlinesc destinul.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; Coloseni 4:17
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Rugăciune pentru
MÂNTUIRE

S

untem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de acest devoţional.
Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul vieţii dumneavoastră,
puteţi să o faceţi rugându-vă astfel:
„Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus Cristos. Cuvântul
tău spune că ... oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit’
(Fapte 2:21).
Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie Domnul vieţii mele.
Primesc viaţa veşnică în duhul meu şi după cum scrie în Romani
10:9, Dacă-L mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit
declar că sunt mântuit! M-am născut din nou! Sunt un copil al
Domnului! Acum Isus trăieşte în mine şi Cel care este în mine este
mai mare decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4: 4). Acum păşesc cu
conştienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!”
Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui Dumnezeu!
Pentru mai multe informaţii legate de modul în care puteţi să vă
dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi legătura cu noi la
adresele şi numerele de telefon de mai jos:

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

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

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

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

76

Despre

AUTORI

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

Pentru mai multe informaţii despre

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

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

THE SEVEN SPIRITS OF GOD
PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT
CONTROLS YOUR FUTURE
HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
PRAYING THE RIGHT WAY
THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
OIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
WHEN GOD VISITS YOU
HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
THE HOLY SPIRIT AND YOU
NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
NONE OF THESE DISEASES
THE OIL AND THE MANTLE
YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM
(VOL 1 & 2)
DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY

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

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

Vizitaţi: www.rhapsodyofrealities.org
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