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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
veți fi reînnoiţi zi de zi.

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi
rugăciunile şi proclamațiile cu voce tare. Procedând astfel
în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe care Cuvậntul lui
Dumnezeu le produce, tot ceea ce mărturisiți devenind realitate.
Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și 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, puteți împărţi fiecare fragment zilnic, astfel încât
o parte va fi citită dimineaţa şi restul seara.



Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota țelurile propuse în fiecare
lună, măsuraţi-vă progresul și sărbătoriți fiecare vitorie sau
realizare.

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

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă îi reprezintă pe beneficiarii încântați de libera distribuție a “Rapsodiei
Realităților” în timpul campaniei “Reach Out
2009” din Africa de Sud.
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Luni, 1 August

PASTOR
CHRIS

Îmbărbătează-ţi
Duhul prin
proclamaţie

Dacă minţile noastre sunt controlate de dorinţele noastre
vom muri. Dacă minţile noastre sunt călăuzite de Duhul,
vom avea viaţă şi pace (Romani 8:6, Traducerea în Limba
Engleză Contemporană a Bibliei).

A

ctivităţile care se desfăşoară în duhul omului îi
guvernează cel mai mult viaţa. Faptul că vei avea
succes sau nu în viaţă depinde de ceea ce se întâmplă în duhul
tău, deoarece din duhul tău curg izvoarele vieţii (Proverbe
4:23). Pe drumul vieţii tale este important să îţi educi duhul
să se orienteze după Cuvântul lui Dumnezeu, care este o
călăuză sigură.
În mintea ta pot apărea uneori gânduri şi idei negative
(de eşec, de slăbiciune, de răutate, de boală şi de păcat), dar
atâta vreme cât Cuvântul lui Dumnezeu este înmagazinat din
belşug în inima ta, vei putea face orice gând rob ascultării
de Cristos - care este Cuvântul întrupat (2 Corinteni 10:5).
O modalitate de a te umple de Cuvânt este meditaţia, care,
cuplată cu proclamaţia de credinţă, îţi îmbărbătează duhul şi
înăbuşă vocile negative din jurul tău.
Când am învăţat să fac acest lucru pentru prima oară,
când eram adolescent, mă retrăgeam uneori în maşina tatălui
meu, în garaj, doar ca să pot fi singur într-un loc liniştit şi
acolo îmi îmbărbătam duhul. Tu ai nevoie să faci acest lucru
periodic. Ai nevoie să te retragi într-un loc liniştit, ca să nu
îi deranjezi pe alţii şi acolo să strigi Cuvântul lui Dumnezeu
până când îneci cu desăvârşire orice gând negativ de teamă,
de necredinţă sau de eşec. Pe măsură ce vei face acest lucru,
Cuvântul va câştiga stăpânire asupra minţii tale şi duhul tău
va birui.
6

Ca să trăieşti în permanenţă viaţa glorioasă în Cristos,
trebuie să înveţi să îţi îmbărbătezi duhul prin cuvintele tale
şi astfel să reduci la tăcere vorbele celui rău şi să risipeşti
gândurile negative din mintea ta.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi-ai oferit
oportunitatea de a primi în duhul meu Cuvântul Tău,
care are efect asupra trupului meu şi îmi poate influenţa
mintea! Cuvântul Tău conferă înţelepciune duhului meu şi
îmi înnoieşte mintea pentru a gândi la nivelul Tău, planuri
aliniate scopului Tău veşnic şi voii Tale pentru viaţa mea.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:20-22; 1 Timotei 4:15

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

Romani 6:14
Psalmul 56-59
Evanghelia după Luca 12:22-34
Judecători 7
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Marți, 2 August

PASTOR
CHRIS

El a ales
să-ţi ceară
permisiunea

„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va
fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi
dezlegat în cer” (Matei 18:18).

T

e-ai întrebat vreodată de ce ne mai rugăm dacă
Biblia tot spune că Tatăl nostru cel ceresc ştie de ce
lucruri avem nevoie chiar înainte să I le cerem? (Matei 6:8).
Ei bine, răspunsul se află în Cuvânt. Mai întâi tu trebuie să
recunoşti că omul este înzestrat cu voinţă proprie, cu drepturi
şi cu putere de alegere. Dumnezeu nu Îşi impune niciodată
voia, scopul sau alegerea Sa în faţa nimănui. Tocmai aici
intervine rugăciunea. Trebuie să dialoghezi sau să ai părtăşie
cu El în rugăciune cu privire la tot ce ai nevoie să primeşti de
la El, chiar dacă El ştie deja ce se află în inima ta.
Îmi vin în minte celebrele cuvinte ale unui om al lui
Dumnezeu care spunea: „Se pare că Dumnezeu nu va face
nimic dacă nu I-o va cere cineva.” Cât de adevărat! El are
nevoie să coopereze cu tine pentru a-Şi împlini voia şi scopul
Său bun în viaţa ta. Principiul valabil aici este însă că doi nu
pot merge împreună decât dacă se învoiesc (Amos 3:3). Tu te
învoieşti cu Dumnezeu când spui în rugăciune aceleaşi lucruri
pe care le-a spus El cu privire la tine. Astfel, tu faci front
comun cu El pentru împlinirea Cuvântului Său în viaţa ta.
În Ezechiel 36, Dumnezeu le-a făcut mari promisiuni
copiilor lui Dumnezeu şi anume că îi va binecuvânta, că îi
va face prosperi, că îi va face un neam mare şi că va face o
mulţime de lucruri minunate pentru ei (Ezechiel 36:26-36).
Însă în versetul 37, El a spus ceva de-a dreptul remarcabil cu
privire la toate lucrurile frumoase pe care a promis că le va
face pentru ei: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată în ce
privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi
face pentru ei.»”
8

Gândeşte-te la acest lucru pentru o clipă. După
enumerarea tuturor lucrurilor minunate pe care a promis că
le va face pentru ei, El a încheiat spunându-le că trebuie să se
roage ca ele să se împlinească. Ce spune Dumnezeu, de fapt,
aici? El te anunţă că, deşi El doreşte să facă lucruri mari în
viaţa ta, tu trebuie să Îi adresezi prin rugăciune invitaţia ca El
să facă aceste lucruri.
Cu toate că Dumnezeu vorbeşte în mod profetic în
Cuvântul Său de lucruri mari şi glorioase pe care vrea să
le facă în viaţa ta, ţie îţi revine responsabilitatea de a cere
acele lucruri de la El. Dacă există lucruri în viaţa ta pe care
le vrei schimbate, atunci treci imediat la acţiune şi acordă-I
permisiunea de a interveni! Până nu faci acest lucru, nimic
nu se va întâmpla. Dumnezeu va susţine şi va face pentru tine
doar schimbarea pentru care I-ai oferit permisiune.

Rugăciune
Dragă Tată, iau poziţie împotriva forţelor rele care îmi
atacă familia, serviciul şi afacerea mea. Declar că Mâna Ta
puternică se odihneşte asupra mea şi asupra casei mele şi
asupra a tot ce are legătura cu mine. Aleg să cred Cuvântul
Tău astăzi, care îmi spune că Tu îmi dai viaţă din belşug,
succes şi biruinţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremie 29:12; Filipeni 4:6

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 6:15-7:6

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 12:35-48

Psalmul 60-63

Judecători 8
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Miercuri, 3 August

PASTOR
ANITA

Refuză să te
îngrijorezi

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre
(toate anxietăţile voastre, toate preocupările voastre,
pentru totdeauna) căci El Însuşi are grijă de voi plin
de afecţiune şi veghează asupra voastră (1 Petru 5:7,
Versiunea Amplificată a Bibliei).

E

xistă oameni care au o predispoziţie spre îngrijorare;
pentru ei îngrijorarea este un mod de viaţă. Ei sunt
în permanenţă împovăraţi cu privire la familiile lor, la slujbele
lor, la banii lor şi, în general, sunt copleşiţi de grijile acestei
vieţi. Acesta nu este modul de viaţă al unui creştin. Versetul
de mai sus revelează gândurile lui Dumnezeu cu privire la
tine. El vrea ca tu să arunci asupra Sa – toate anxietăţile tale,
toate îngrijorările tale şi toate preocupările tale – pentru
totdeauna.
Tu nu trebuie sa te umpli până la refuz cu grijile acestei
lumi, ci să le aşezi, de bunăvoie, la picioarele Domnului. Nu
lăsa îngrijorările tale la picioarele Lui dimineaţa, ca să le iei
înapoi după-amiaza, sau să începi să te îngrijorezi iarăşi în
timpul nopţii. Nu poţi să îţi duci viaţa în felul acesta. Cineva
spunea odată: „Eu mă îngrijorez puţin cu privire la problemele
şi Îl las pe Dumnezeu să Se îngrijoreze de restul.” Nu, nu te
îngrijora deloc! Aruncă toate îngrijorările tale asupra Lui.
Orice te deranjează, lasă în seama Sa!
Psalmul 25:8 spune: „DOMNUL este bun şi drept,” ceea
ce înseamnă că Domnul este bun şi este vrednic de încredere.
Depinzând numai de Domnul, încrede-te în El din toată inima,
iar El te va ajuta şi te va ridica biruitor peste orice situaţie
dificilă. Plăcerea Lui este să facă acest lucru, pentru că îţi
poartă de grijă cu multă afecţiune şi veghează asupra ta plin
de dragoste. El este întotdeauna preocupat să-ţi facă bine, nu
să te distrugă, ci să te ajute să ajungi tot ce te-a creat El să fii.
El nu te-a creat ca să eşuezi, ci ca viaţa ta să fie spre lauda şi
gloria Numelui Său.
10

Domnul este mai pasionat de victoria ta decât ai putea
şti tu vreodată şi El a aşezat fiecare lucru la locul potrivit
pentru ca tu să trăieşti plin de bucurie şi să experimentezi
gloria Lui în fiecare zi a vieţii tale. Ţie îţi revine sarcina de a
te încrede în El din toata inima ta şi de a face ceea ce spune
Cuvântul, iar El va duce la desăvârşire tot ceea ce are legătură
cu tine.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru eficienţa Cuvântului
Tău şi pentru abilitatea lui de a-mi modela caracterul şi de a
mă creşte din slavă în slavă, din har în har şi din biruinţă în
biruinţă. Sunt plin de bucurie astăzi ştiind că mă iubeşti cu
pasiune şi că Tu cânţi de bucurie peste mine. Prin urmare,
merg înainte astăzi fără grijă, având încredere că îmi vei
împlini absolut toate nevoile mele şi că vei desăvârşi tot ce
are legătură cu mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 29:11; Psalmul 115:12

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 7:7-25

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 12:49-59

Psalmul 64-67

Judecători 9
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Joi, 4 August

PASTOR
CHRIS

Provocările:
oportunităţile tale
pentru victorie

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice
(2 Corinteni 4:18).

1

Samuel 17 ne relatează istoria confruntării dintre
David şi Goliat. Înainte ca David să sosească pe
câmpul de bătălie, timp de patruzeci de zile israeliţii fuseseră
hărţuiţi şi batjocoriţi de către Goliat. Într-adevăr, din punct
de vedere fizic, Goliat părea invincibil nu doar prin statura
impunătoare şi prin armura descurajantă, ci şi prin palmaresul
victoriilor sale! El a dispreţuit armata Dumnezeului lui Israel
şi a provocat ostaşii la o confruntare unu la unu cu el.
Când David a auzit că oricine îl va înfrânge pe uriaş va
fi răsplătit – şi anume el şi casa lui vor fi scutiţi de taxe pentru
totdeauna – alături de alte beneficii, el a ales să răspundă
provocării la luptă. În loc să fie intimidat de imensitatea lui
Goliat, el a privit această provocare mai degrabă drept şansa
sa de nu rata o astfel de ţintă. Cu o piatră netedă, el l-a
doborât pe marele Goliat din Gat, pe care, apoi, l-a decapitat
cu propria lui sabie, câştigând bătălia pentru toată naţiunea
lui Israel.
În vreme ce împăratul Saul şi toată armata lui Israel
au fost îngroziţi de statura lui Goliat percepându-l ca pe
un obstacol insurmontabil, tinerelul David a văzut în toată
aceasta situaţie o oportunitate pentru victorie. Când fraţii lui
au încercat să îi închidă gura şi să îl excludă din discuţiile cu
ostaşii, el le-a spus fraţilor săi: „Oare nu este aceasta o cauză
demnă de luptă?” (1 Samuel 17:29, Versiunea King James a
Bibliei). El a văzut în toată situaţia o oportunitate de a câştiga
o victorie pentru tot poporul şi s-a îndreptat hotărât spre
ea. Aceasta este mentalitatea pe care trebuie să o avem în
calitate de creştini. În ziua de azi mulţi se concentrează excesiv
12

asupra obstacolelor vieţii şi pierd din vedere oportunităţile de
victorie din fiecare situaţie.
În versetul de deschidere, cuvântul grecesc tradus prin
„a se uita” înseamnă „a considera, a marca, a lua cunoştinţă
de…” Prin urmare versetul îţi spune să nu acorzi prea multă
importanţă şi să nu intri în panică în faţa provocărilor cu care
te-ai putea confrunta în lupta ta de credinţă, indiferent de
natura lor. Mai degrabă, priveşte fiecare provocare ca pe o
pâine. Consideră obstacolele trepte spre promovarea ta.
Nimic nu-ţi poate sta împotrivă, deoarece tu eşti mai mult
decât biruitor (Romani 8:37). Isaia 54:17 spune că orice armă
făurită împotriva ta va fi fără putere. Prin urmare, priveşte
toate situaţiile care par imposibile ca pe oportunităţi pentru
mărturia ta.

Proclamaţie
Refuz să fiu zdruncinat de orice situaţie care pare
imposibilă sau să fiu distras de imensitatea vreunei
circumstanţe provocatoare. Aleg să îmi concentrez atenţia
asupra Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu şi asupra puterii
Duhului Sfânt pe măsură ce înaintez pe drumul vieţii cu
încredere, depăşind orice obstacol mai mult decât biruitor.
Aleluia.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:19-21; Evrei 12:2

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 8:1-17

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghlia după Luca 13:1-9

Psalmul 68-69

Judecători 10
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Vineri, 5 August

PASTOR
CHRIS

Putere prin
mâinile tale

Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când
îşi lăsa mână în jos, era mai tare Amalec (Exod 17:11).

V

ersetul de deschidere se referă la un episod din
Biblie în care Moise l-a trimis pe Iosua să conducă
lupta împotriva amaleciţilor. Iosua a acţionat după cum l-a
instruit Moise. Moise însă a decis să supravegheze bătălia
de pe vârful muntelui, unde se urcase însoţit de Aaron şi de
Hur. Pe măsură ce bătălia se înteţea, Aaron şi Hur au făcut o
observaţie remarcabilă.
Dumnezeu nu îi spusese explicit lui Moise să ridice
mâinile, însă Aaron şi Hur au descoperit că de fiecare dată
când mâinile lui Moise se ridicau în timp ce ei se aflau pe
munte, Israel era mai tare decât Amalec. Însă când mâinile
lui coborau, Amalec era mai tare. Prin urmare, mâinile lui
Moise erau importante. Puterea biruinţei pentru copiii lui
Israel în acea luptă cobora prin mâinile lui Moise. În versetul
doisprezece, Aaron şi Hur observând faptul că Moise pierdea
din puterea fizică, l-au aşezat pe o piatră, în timp ce îi
sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de cealaltă parte
până la apusul soarelui.
Faptul că poporul lui Dumnezeu biruia câtă vreme
mâinile lui Moise erau ridicate către ceruri revelează o
semnificaţie deosebită a ridicării mâinilor către Domnul. O
emanaţie de putere divină are loc atunci când ne ridicăm
mâinile în rugăciune şi în închinare. Nu este de mirare că
apostolul Pavel a spus: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în
orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără
îndoieli” (1 Timotei 2:8). Aşadar, când îţi ridici mâinile către
Domnul şi te rogi, tu activezi puterea cerului şi o eliberezi
să lucreze în favoarea ta. Chiar în timp ce mâinile tale sunt
ridicate, începi să primeşti semnale de biruinţă în duhul tău.
14

Chiar acum poţi şi tu să îţi ridici mâinile către cer şi să
vorbeşti cu Domnul în rugăciune. Închină-te Lui din adâncul
inimii tale, uitând de tine însuţi şi de situaţia ta, oricât de
năvalnică sau de provocatoare ar putea fi. Fă acest lucru,
ştiind că victoria ta este inevitabilă pe măsură ce te închini
Lui şi Îl lauzi în frumuseţea sfinţeniei Sale, cu mâinile ridicate.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă ajuţi să descopăr prin
Cuvântul şi prin Duhul Tău tot ce ai semănat Tu în mine. Îmi
ridic mâinile chiar acum în semn de recunoaştere a dragostei
Tale minunate faţă de mine şi a minunilor nemaipomenite
pe care le înfăptuieşti în viaţa mea! Eu declar că ridicarea
mâinilor mele va fi în permanenţă înaintea Ta ca jertfa de
seară, în timp ce Tu mă porţi zilnic în carul Tău de biruinţă,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 141:2; 2 Corinteni 2:14

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 8:18-39

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 13:10-21

Psalmul 70-73

Judecători 11
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Sâmbătă, 6 August

PASTOR
ANITA

Nu te uita la
oameni, uită-te la
Dumnezeu!

Aşa vorbeşte Domnul: „blestemat să fie omul care
se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi
abate inima de la Domnul! Căci este ca un nenorocit în
pustie, şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile
arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori.
Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a
cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit
lângă ape care îşi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme
de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în
anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă rod”
(Ieremia 17:5-8).

E

ste ceva obişnuit să te întâlneşti cu oameni care
consideră slujba sau afacerea lor ca fiind sursa lor
de trai. Ei se laudă că tot ce câştigă este din osteneala loc.
Unii se uită la părinţii lor bogaţi sau la prietenii lor bogaţi ca
fiind sursa lor de venit. Nu este nimic greşit în a lucra în ritm
susţinut sau în a primi ajutor material de la părinţi sau de la
prieteni. Însă este greşit să te concentrezi asupra lor ca fiind
sursa ta de venituri.
Versetul din deschidere descrie starea nefericită
şi lipsită de speranţă a aceluia care îşi pune încrederea în
oameni, considerându-i sursa lui. Pe de altă parte, versetul
salută binecuvântarea aceluia care se încrede în Domnul şi a
cărui nădejde este Domnul.
Tu trebuie să înţelegi că Dumnezeu se află în spatele
oricărui venit sau al oricărei provizii care vine către tine.
Filipeni 4:19 spune: Prin urmare, în calitate de om născut
din nou, uită-te la Domnul şi nu la oameni pentru împlinirea
nevoilor tale. Dumnezeu nu vrea ca tu să te încrezi într-un
braţ de carne. El vrea ca tu să găseşti în El şi în Cuvântul Lui
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susţinerea ta materială; trebuie să depinzi de El şi să trăieşti
prin credinţa în Cuvântul Său.
Binecuvântările tale materiale pot veni prin orice
canal, deoarece Dumnezeu este suficient de mare şi de
puternic să facă să se întâmple ceva în favoarea ta în modul
în care consideră El. Însă fii înţelept şi învaţă să Îi dai Lui slava
şi niciodată să nu îţi pui speranţele în oameni, ci în Domnul,
pentru că El este adevărata ta sursă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi să mă uit la
Tine şi la Cuvântul Tău ca fiind sursa mea şi nu la oameni!
Cuvântul Tău este viaţa mea şi eu trăiesc în conformitate cu
el astăzi. Prin urmare, sunt ca un pom sădit lângă un izvor de
apă care zilnic aduce rodul vieţii noi în Cristos; eu merg din
slavă în slavă, nu-mi lipseşte nimic şi toate nevoile mele sunt
împlinite după bogăţia Ta în slavă, prin Cristos Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 23:1; Psalmul 34:8-10

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 9:1-29

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 13:22-30

Psalmul 74-77

Judecători 12
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Duminică, 7 August

PASTOR
CHRIS

Comunicare de la
duh la duh

Eu Îl binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci
până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima (Psalm 16:7).

Î

n Scriptura din deschidere, David vorbeşte despre
„inima” care îi dă îndemnuri noaptea. Termenul se
referă la duhul uman. El revelează importanţa ascultării de
instrucţiunile lui Dumnezeu care vin dinăuntru. Apostolul
Pavel numeşte duhul uman „omul dinăuntru” (2 Corinteni
4:16), în timp ce Petru îl descrie ca fiind „omul ascuns al
inimii” (1 Petru 3:4). Aceasta pentru că duhul uman nu este
vizibil ochilor fizici.
Biblia spune în Ioan 4:24: „Dumnezeu este Duh,” prin
urmare noi nu putem lua contact cu El decât prin duhul
nostru. Când El vrea să comunice cu tine, El o face direct cu
duhul tău, nu cu mintea ta; este o comunicare de la Duh la
duh. De asemenea, acesta este tipul de comunicare atunci
când tu te rogi în duhul – în alte limbi. Este o comunicare în
Împărăţia lui Dumnezeu. Duhul tău intră în contact direct cu
Duhul lui Dumnezeu: „În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă
nu le vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l
înţelege şi cu duhul el spune taine” (1 Corinteni 14:2).
Proverbe 20:27: „Suflarea omului este o lumină a
Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor.”
Pentru orice instrucţiune sau călăuzire pe care Domnul vrea
să ţi-o transmită, El îţi va contacta duhul. Cu această parte
a fiinţei tale Se conectează sau Se relaţionează El, nu cu
trupul tău fizic sau cu omul tău din afară. Când Biblia spune:
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: «Iată
drumul, mergeţi pe el,» când veţi voi să vă mai abateţi la
dreapta sau la stânga” (Isaia 30:21), nu se referă la simţurile
tale fizice, ci la duhul tău.
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Nu este de mirare că Pavel ne spune în 1 Corinteni
2:14: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate
înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” Aşa că
nu fi peste măsură de preocupat de ceea ce se întâmplă în
omul din afară ca să pierzi din vedere adevărata ta persoană
– duhul tău. Acordă întotdeauna atenţie duhului tău.
Dacă vrei să umbli în sănătate, belşug şi biruinţă,
trebuie să iniţiezi aceste lucruri din interior. Dumnezeu a
depozitat în duhul tău tot ce ai nevoie pentru a duce o viaţă
victorioasă. Aşa că învaţă să te uiţi înăuntrul tău şi să trăieşti
din interior în afară.

Proclamaţie
Sunt conştient de viaţa supranaturală a lui Dumnezeu
care se află în duhul meu. Prin urmare, refuz să trăiesc
după ceea ce îmi dictează omul din afară şi aleg să trăiesc
după călăuzirea şi direcţia descoperite duhului meu de
către Domnul. Eu trăiesc viaţa transcendentă de măreţie,
excelenţă şi biruinţă specifică duhului meu, pe măsură ce
umblu în conformitate cu Cuvântul astăzi şi întotdeauna.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:16; 1 Corinteni 14:14

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 9:30-10:21

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 13:31-35

Psalmul 78

Judecători 13-14
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Această lună de august este într-adevăr
specială, căci Pastorul Chris va însămânţa Cuvântul
în oamenii lui Dumnezeu din trei naţiuni diferite,
propulsându-i astfel în victoria vieţii eterne, la
Conferinţa „Viaţa Superioară” din 2011!
Începând cu Statele Unite de pe 12 până pe 14
august, Canada de pe 19 până pe 21 august şi apoi în
Marea Britanie între 26 şi 28 august, aceste serii de
întâlniri promit a fi momente cruciale în viaţa tuturor
participanţilor, pe măsură ce vor primi şi vor fi întăriţi
prin înţelepciunea lui Dumnezeu care poate veni
doar prin Cuvânt.
Dacă trăieşti în oricare dintre aceste regiuni
şi intenţionezi să te înscrii la conferinţă, te rugăm să
vizitezi unul dintre site-urile afişate mai jos:
www.higherlifeconferenceusa.com
www.higherlifeconferencecanada.ca
www.higherlifeconferenceuk.com
Nu uitaţi că pentru locuitorii din Houston, Texas,
transportul cu autobuzul este gratuit. Autobuzul
va pleca de la Westheimer Rd 12 400, Houston, TX
77077 pe data de 12 august, iar întoarcerea va fi pe
data de 15 august 2011.
Pentru informaţii suplimentare şi rezervări
gratuite vă rugăm să sunaţi la:
USA +1 281 759 5111, +1 281 759 6218
CANADA +1647-341-9091; +4116-746-5080
REGATUL UNIT +44 (0)1303 270 970;
+44 1245 345 956

NOTE

Luni, 8 August

PASTOR
CHRIS

Credinţa nu
aşteaptă

Acum credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite,
dovada lucrurilor care nu se văd (Evrei 11:1, versiunea
King James a Bibliei).

U

n frate a explicat odată cum a primit un cuvânt
specific din partea Domnului cu privire la
vindecarea lui, iar apoi a aşteptat fără succes şapte ani ca
vindecarea să se întâmple. În tot acest timp, el credea că
acţionează în credinţă, dar se înşela. El doar spera. Am încercat
apoi să îi explic diferenţa dintre credinţă şi speranţă. El doar
spera şi aştepta să se întâmple ce i-a spus Dumnezeu, în loc
să acţioneze imediat conform Cuvântului. Aşa „acţionează”
credinţa: PE LOC! Nu „aşteaptă“ nici o manifestare sau
împlinire.
Credinţa reală intră imediat în posesia acelui lucru.
Când apuci acel Cuvânt prin credinţă, acea promisiune este
deja un fapt real pentru tine, indiferent dacă pe moment vezi
manifestarea fizică sau nu. Este ca şi atunci când un om are
actele de la o proprietate dintr-un alt oraş. El nu trebuie să
aştepte să vadă acea proprietate ca să fie sigur că îi aparţine.
El se află deja în posesia documentelor necesare, care îl
desemnează proprietarul acelui loc. Nu are nevoie de nici o
altă dovadă.
Credinţa ta este acel document. Este dovada lucrurilor
nădăjduite, a lucrurilor care nu se văd. În momentul când
numeşti real ce nu vezi cu ochii fizici, acţionezi prin credinţă.
De aceea dacă aştepţi să vezi împlinindu-se ceea ce Dumnezeu
ţi-a promis pentru a crede că ceea ce El a spus este real,
aceasta nu este deloc credinţă, ci speranţă. Speranţa se uită
mereu în viitor. Credinţa este pentru acum: „Acum, credinţa
este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care
nu se văd” (Evrei 11:1).
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Ceea ce ai nevoie pentru viaţa de zi cu zi, pentru o
viaţă plină de miracole, este credinţa! Ea te face posesorul
lucrurilor nădăjduite ACUM! Trebuie aşadar, să treci de la
speranţă la credinţă şi să te bucuri de sănătate, propăşire şi
victorie ACUM! Aleluia.

Rugăciune
Dragul meu Tată, mă bucur de bunătatea Ta plină
de iubire şi de oportunitatea de a mă hrăni şi a creşte prin
Cuvânt. Credinţa mea este puternic zidită şi biruieşte azi, pe
măsură ce aplic Cuvântul şi intru în posesia lucrurilor mele
în Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:17-21

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Romani 11:1-24

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 14:1-14

Psalmul 79-81

Judecători 15-16
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Marți, 9 August

PASTOR
ANITA

Trăieşte pentru
a dărui

În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că,
lucrând astfel, trebuie să-i ajutaţi pe cei slabi şi să vă
aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a
zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti”
(Faptele Apostolilor 20:35).

D

omnul Isus a spus în Luca 6:38: „Daţi şi vi se va
da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună,
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce
măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” El a stabilit
un principiu spiritual care spune: cu cât dai mai mult, cu atât
primeşti mi mult. Acest principiu a transformat dărnicia întrun canal prin care Dumnezeu te binecuvântează material.
Aşa cum am citit în versetul de mai sus, motivul pentru care
noi lucrăm este să-i putem sprijini pe cei slabi prin dărnicia
noastră, pentru că este mai ferice să dai decât să primeşti.
Dumnezeu Şi-a asumat deja responsabilitatea de a
Se îngriji de toate trebuinţele noastre; nu datorită lucrului
mâinilor noastre, ci potrivit cu bogăţia Sa în slavă, în Isus
Cristos (Filipeni 4:19). Aşadar, este greşit să te bazezi pe lucrul
mâinilor tale pentru a¬-ţi câştiga existenţa, pentru că nu aşa
ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu: „Cine fura să nu mai fure; ci
mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă
ce să-i dea celui lipsit” (Efeseni 4:28).
Dărnicia este foarte importantă pentru Dumnezeu, iar
cei ce sunt darnici, sunt preţioşi înaintea Lui. El le răspunde
mereu celor darnici. Să luăm exemplul sutaşului roman din Luca
7:3-10. Biblia relatează că acest sutaş i-a rugat pe nişte bătrâni ai
iudeilor să mijlocească pentru el înaintea lui Isus ca să îi vindece
slujitorul. În mod normal, evreii nu aveau nimic de a face cu
sutaşii romani, pentru că ei erau dintre neamuri. Dar ei au ales
să îi facă această favoare şi să meargă la Isus, pentru că sutaşul
iubea dărnicia. Abia după ce a auzit că acel sutaş le-a zidit
sinagoga, Isus a răspuns şi l-a vindecat pe slujitorul sutaşului.
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Omenii darnici întotdeauna mişcă inima lui Dumnezeu.
Dumnezeu a venit la Solomon şi i-a dat un „cec în alb“ atunci
când acesta I-a adus lui Dumnezeu o mie de jertfe (1 Regi
3:3-5). Foloseşte-te de orice oportunitate de a face bine casei
lui Dumnezeu, de a dărui. Adu-ţi zeciuiala la timp, dăruieşte
primele roade din venitul tău, seminţele speciale şi orice alte
daruri de bună voie. Nu lăsă nici o oportunitate să treacă pe
lângă tine fără să dăruieşti.
Pe măsură ce dai, Dumnezeu nu îţi va înmulţi doar
sămânţa, ci îţi va mări capacitatea de a dărui, pentru a avea
şi mai mult. Aşadar, cel care dăruieşte este avantajat în orice
situaţie: „Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru
ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi
în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8).

Proclamaţie
Eu dăruiesc din toată inima, cu bucurie şi
promptitudine. Sunt partener cu Dumnezeu în avansarea
Împărăţiei Lui prin finanţele mele. M-am născut pentru
acest scop şi astfel aduc bucurie şi speranţă în sufletul
multor oameni de pe glob prin dărnicia mea, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 9:6; Proverbe 3:9-10
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Miercuri, 10 August

PASTOR
CHRIS

Purtători ai
prezenţei Sale
divine

Căci noi suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis
Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu
voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu”
(2 Corinteni 6:16).

N

oi, în calitate de creştini, suntem vasele care au
capacitatea de a conţine toată plinătatea lui
Dumnezeu. Când Isus a umblat pe pământ, El era plinătatea
lui Dumnezeu locuind în trup uman (Coloseni 2:9). În Ioan
1:14, Biblia spune: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui,
o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” El a
venit să locuiască în mijlocul nostru, ca să ne arate că şi noi
avem capacitatea de a-L conţine pe Dumnezeu: „Şi noi toţi
am primit din plinătatea Lui şi har după har”(Ioan 1:16).
Dacă eşti născut din nou, Cristos locuieşte în tine
prin Duhul Sfânt. Astfel, tu ai devenit un vas purtător al lui
Dumnezeu, un purtător al divinităţii. Tu Îl porţi pe Dumnezeu
oriunde mergi. El ţi Se descoperă pentru că tu eşti un templu
viu pentru El: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi
că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3:16).
Tu eşti un agent de transport al lui Dumnezeu; tu răspândeşti
mireasma cunoştinţei şi gloriei Sale în orice loc (2 Corinteni
2:14). Prezenţa Lui este evidentă în cuvintele şi în faptele tale,
deoarece El te-a trimis ca strălucirea slavei Sale în mediul tău
de influenţă.
Isus a spus în Ioan 14:9: „Cine M-a văzut pe Mine L-a
văzut pe Tatăl”, deoarece El a fost oglindirea Persoanei Tatălui,
strălucirea slavei Sale. Când tu L-ai primit pe Cristos, tu nu ai
primit doar o parte din El, ci ai primit în totalitate divinitatea
Lui. Acum tu ai viaţa, natura şi caracterul lui Dumnezeu şi ai
devenit părtaş al naturii divine.
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Dumnezeu Îşi manifestă astăzi în lume dragostea
Sa, puterea Sa, compasiunea şi harul Său prin tine. Astfel,
asemenea lui Isus, trebuie să poţi spune şi tu: „Cine M-a văzut
pe mine, L-a văzut pe Tatăl.” 1 Ioan 4:17 spune că aşa cum
este El suntem şi noi în această lume. Noi suntem asemenea
Lui: născuţi din nou după chipul şi asemănarea Sa. Aceasta
este o veste extraordinară! Boala şi neputinţa nu ar trebui să
îşi găsească loc în trupul tău, deoarece tu eşti templul Duhului
Sfânt. Tu eşti un transportator al lui Dumnezeu, un purtător al
prezenţei Sale divine. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur să ştiu că sunt părtaş naturii
Tale divine. Îţi mulţumesc că m-ai făcut un vas de cinste,
un centru al operaţiunii Tale pe pământ. Pe măsură ce le
împărtăşesc altora Cuvântul Tău, eu răspândesc mireasma
cunoştinţei Tale, ştiind că sunt un purtător al prezenţei Tale
divine, iar cuvintele mele sunt întărite de semne şi minuni,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:7; Efeseni 3:17-19
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Joi, 11 August

PASTOR
CHRIS

Menţine-ţi
mărturia!

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul
mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte
(Apocalipsa 12:11).

U

nii creştini se confruntă uneori cu anumite
situaţii în care, după ce au depus o mărturie
despre un miracol experimentat sau despre o profeţie pe
care au primit-o de la Domnul, toate par a se întoarce pe
dos. De exemplu, cineva a primit vindecare şi iese să depună
mărturie, dar mai târziu, aceleaşi simptome de mai înainte
se întorc şi devin chiar mai severe. Acesta este un atac de la
vrăjmaş, testând încrederea în ceea ce Dumnezeu a făcut în
viaţa ta. În acele momente, ceea ce trebuie să faci este să îţi
menţii mărturia. Strigă-ţi victoria în continuare şi refuză ca
aceste simptome să te jefuiască de vindecarea pe care deja
ai primit-o.
Faptul că nu „simţi” vreun simptom nu reprezintă
atestarea faptului că ai fost vindecat. Dovada faptului că ai
fost vindecat este Cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, în ceea
ce priveşte miracolul tău, păstrează-ţi mereu mărturia; nu te
lăsa înşelat de minciunile diavolului. Cel rău nu te va felicita
când primeşti un miracol de la Dumnezeu. Va arunca toate
săgeţile sale spre tine ca să te clatine, dar tu refuză să pierzi
teren.
Un caz asemănător este întâmplarea de după botezul
lui Isus. Dumnezeu a vorbit din cer şi a rostit: „Acesta este
Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17).
Imediat, Satan a venit la Isus şi L-a ispitit: „Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini”
(Matei 4:3). A încercat să contracareze însuşi Cuvântul rostit
de Dumnezeu despre Isus. Dar Domnul a fost mai înţelept
ca el; l-a respins pe inamic folosind Cuvântul. Aşa trebuie să
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faci şi tu atunci când Satan vine la tine cu minciunile sale: să
foloseşti Cuvântul împotriva lui.
De fiecare dată când primeşti un cuvânt sau un miracol
de la Dumnezeu, tocmai te-ai înscris într-o luptă a credinţei.
Diavolul va încerca orice tactică pentru a te înfrânge, dar tu
menţine-ţi mărturia, indiferent cât de grea devine situaţia. În
acest mod îl combaţi pe inamic şi deviezi săgeţile pe care le
aruncă spre tine (Efeseni 6:16, 2 Corinteni 2:11).

Proclamație
Încrederea mea este în Cuvântul lui Dumnezeu şi
inima mea este înrădăcinată în adevărul realităţii a ceea
ce sunt eu în Cristos Isus - un învingător, un biruitor şi o
persoană în care Divinitatea Îşi are locuinţa şi domneşte.
Stau astăzi ferm pe Cuvântul lui Dumnezeu triumfând
împotriva şiretlicurilor şi trucurilor celui rău, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:16
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Vineri, 12 August

PASTOR
ANITA

Bucură-te de
libertatea ta în
Cristos

Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi
(Ioan 8:36).

C

ând L-ai mărturisit pe Isus Cristos ca Domn al vieţii
tale, ceva remarcabil s-a petrecut în domeniul
spiritual. Tu ai fost smuls imediat de sub domnia celui rău.
Satan nu mai poate domni peste tine şi nu-şi mai poate
manifesta furia în viaţa ta, pentru că tu îi eşti superior.
Toată lumea zăcea în cel rău înainte ca Isus să vină şi
să elibereze umanitatea de sub robia păcatului şi a morţii.
Evrei 2:14-15 spune: „Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş
la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are
puterea morţii, adică pe diavolul, şi să-i izbăvească pe toţi
aceia care, prin frică morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.”
Satan nu mai are dreptul de a ţine omenirea captivă.
El este totuşi un posesor rebel de autoritate. În răzvrătirea
lui faţă de Dumnezeu, el îi ţine pe oameni legaţi şi îşi exercită
puterea asupra celor care sunt ignoranţi faţă de ceea ce a
făcut Cristos pentru ei. Numai cei care ajung să cunoască
Adevărul se vor bucura cu adevărat de libertatea Fiului lui
Dumnezeu. De aceea noi predicăm Vestea Bună peste tot
în lume, să-i anunţăm pe toţi oamenii că cei ce cred în Isus
ca Domn şi Mântuitor personal nu mai sunt sub stăpânirea
păcatului şi a lui Satan, ci au fost complet eliberaţi de Fiul lui
Dumnezeu.
Din momentul în care L-ai mărturisit pe Isus ca Domn
al vieţii tale, Satan şi-a pierdut autoritatea de peste tine.
Astăzi, el poate să-şi exercite autoritatea doar asupra celui
care este ignorant faţă de drepturile sale răscumpărate prin
sângele lui Cristos. Când eşti conştient de identitatea ta în
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Cristos, Satan nu îţi poate influenţa viaţa, cuvintele, afacerea
sau familia. El nu are acest drept, deci nu-i permite s-o facă.
Bucură-te de libertatea ta în Isus şi stai neclintit în ea, căci în
Cristos eşti liber.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru victoria pe care o am
în Isus Cristos: victorie asupra păcatului, asupra diavolului
şi asupra morţii. Isus Cristos este Domnul vieţii mele, prin
urmare sunt superior lui Satan şi am biruit lumea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4; 1 Ioan 4:1-4
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Sâmbătă, 13 August

PASTOR
CHRIS

Cuvântul
vindecă!

„Doamne,” a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri
sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt şi robul
meu va fi tămăduit” (Matei 8:8).

C

ineva odată a întrebat dacă e posibil să primească
vindecare fără a primi rugăciune de la un slujitor
al lui Dumnezeu. Sigur că da! Psalmul 107:17-19 ne spune
că evreii erau în suferinţă: zdrobire, boli şi infirmităţi. Dar
Domnul a „trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit…” (Psalmul
107:20).
Cea mai mare dorinţă a lui Dumnezeu este să-ţi dea
cuvântul Său, printr-un slujitor al Său. În Ioan 1:1, Biblia
spune: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu
şi Cuvântul era Dumnezeu”. Ioan, sub inspiraţia Duhului Sfânt,
a descoperit un nivel superior al „Cuvântului.” Pe tot parcursul
Scripturii întâlnim reliefată infailibilitatea Cuvântului lui
Dumnezeu, acesta oferind răspuns la toate întrebările vieţii.
Deci, ceea ce trebuie să faci este să-ţi însuşeşti, să declari
şi să proclami Cuvântul lui Dumnezeu peste trupul tău sau
peste orice situaţie care vrei să fie schimbată.
Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu (Ioan 1:1)
şi pe măsură ce tu îl primeşti, acesta te va binecuvânta.
Cuvântul conţine abilitatea de a produce ceea ce promite. De
asemenea, are putere creativă de a transforma viaţa ta şi de
a aduce sănătate, belşug şi victorie. Indiferent de contextul
în care te „întâlneşte” Cuvântul sau de nivelul la care eşti,
atunci când laşi Cuvântul să te pătrundă acesta va produce
pentru tine ceea ce promite. Acesta este motivul pentru care
predicăm tot timpul.
De fapt, nu se va produce nici o schimbare trainică,
indiferent de câte ori te-ai rugat tu sau un slujitor al
Domnului, până când tu nu acţionezi conform credinţei tale
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ca răspuns la Cuvânt. Aşadar, este important ca tu să cunoşti
Cuvântul. Însuşeşte-ţi Cuvântul pentru situaţia ta particulară,
personalizează-l pentru viaţa ta şi acesta va produce rezultate.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
care are abilitatea de a produce rezultate în mine, în
fiecare situaţie din viaţa mea. Prin urmare, rostesc astăzi
binecuvântare peste trupul meu, peste finanţele mele,
peste viaţa şi familia mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12; Marcu 13:31; Proverbe 4:20-22
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Duminică, 14 August

PASTOR
CHRIS

Nu căuta
izbăvirea!

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte
de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui (Coloseni 1:12-13).

D

acă eşti născut din nou, ai fost deja eliberat de
sub puterea Diavolului şi strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui. Dumnezeu nu te va elibera mai mult
decât a făcut-o deja. Nu ai nevoie de eliberare de sub puterea
celui rău. În virtutea naşterii din nou, ai fost făcut superior
Diavolului şi prin urmare nu mai eşti supus lui şi demonilor
lui.
Este greşit pentru orice copil al lui Dumnezeu să caute în
mod continuu eliberare, cum fac unii, mergând de la o şedinţă
de eliberare, la alta, fără să creadă Adevărul Cuvântului care
îi face liberi. Astfel de oameni nu vor fi niciodată eliberaţi,
deoarece se lasă amăgiţi de cel rău să caute continuu ceva ce
este deja al lor. Sunt conştient totuşi, că pot fi unii abia născuţi
din nou care, datorită ignorantei fată de Cuvânt, ar putea fi
apăsaţi de Diavolul. Ei au nevoie să înveţe din Cuvântul lui
Dumnezeu cum să îşi exercite autoritatea în Cristos şi să
spună „NU” manipulărilor celui rău.
Dumnezeu nu putea crea o făptură nouă care să fie
tot sub robia lui Satan. Dimpotrivă, ne-a făcut superiori
cohortelor întunericului, dându-ne putere şi autoritate să
le alungăm (Luca 10:19, Marcu 16:17). Doar cel ce ignoră
Cuvântul lui Dumnezeu caută să fie întruna eliberat de
legăturile satanice. Acesta este unul din motivele pentru
care trebuie sa fii un membru funcţional într-o biserică vie,
unde Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, crezut şi
trăit!
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Când tu însuţi cunoşti Cuvântul vei fi în stare să îl mustri
pe Satan şi să îl ţii acolo unde îi este locul - sub picioarele tale.
Cunoaşte Cuvântul, aplică-l în fiecare domeniu din viaţa ta şi
întotdeauna vei învinge.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea în
Numele lui Isus şi pentru Cuvântul Tău prin care trăiesc. În
Cuvântul Tău găsesc siguranţă şi tărie; şi prin el am autoritate
asupra tuturor căpeteniilor şi puterilor, tronurilor şi domniilor
şi asupra oricărui nume rostit, nu numai în această lume, ci şi
în cea viitoare. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:32; Luca 10:19; Marcu 16:17
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Vă prezentăm
www.wikisozo.com
Haideţi să strigăm de pe vârful muntelui!
„Wikisozo” este un site unde îţi poţi împărtăşi
minunatele tale experienţe despre modul în care ai
ajuns la mântuire. Povestea mântuirii tale poate că nu
este spectaculoasă, dar cu siguranţă este supranaturală.
Wikisozo este scena de pe care ai oportunitatea să
inspiri milioane de oameni din întreaga lume şi de a
edifica Trupul lui Cristos cu mărturia ta unică despre
mântuire! Aceasta este şansa ta să binecuvântezi şi să
inspiri alţi oameni cu epistolele tale, legate de:
• Circumstanţele care te-au adus în situaţia
de a-ţi da viaţa lui Cristos şi alte miracole pe care leai experimentat privind sănătatea, finanţele, cariera
şi alte faţete ale vieţii, ca rezultat al aceste experienţe
supranaturale.
• Experienţa cu Duhul lui Dumnezeu şi Cuvântul
Său după ce te-ai născut din nou
• Impactul acestei experienţe în viaţa ta şi a celor
dragi!
Poţi încărca aceste mărturii adăugând poze sau
videoclipuri.
Vizitează azi www.wikisozo.com şi inspiră-i pe alţii din
Trupul lui Cristos, făcând publică chiar de pe vârful
muntelui povestea mântuirii tale.

NOTE

Luni, 15 August

PASTOR
ANITA

Funcţionează prin
abilitatea Duhului

Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta
este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel:
«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin
tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!»”
(Zaharia 4:6).

Î

n 1 Samuel 2:9 Biblia spune „căci omul nu va birui prin
putere.” Acest lucru înseamnă că nimeni nu izbuteşte
în viaţă prin capacităţi umane sau puterea muşchilor. Nu poţi
funcţiona prin propria-ţi tărie, înţelepciune şi inteligenţă şi
să te aştepţi să realizezi mult. Poţi avea un impact real şi poţi
obţine un succes incontestabil numai atunci când funcţionezi
prin abilitatea Duhului.
Cunoscând acest lucru, apostolul Pavel a declarat în
2 Corinteni 3:5 (traducerea amplificată): „Nu că noi am fi în
stare (calificaţi şi destoinici în abilitate) să luăm o hotărâre
{sau} să pretindem {sau} să socotim ceva ca venind de la noi,
ci puterea noastră {şi} îndemânarea {şi} destoinicia noastră
vin de la Dumnezeu.” Atunci când funcţionezi prin abilitatea
Duhului, nu ajungi niciodată la capătul puterilor. Nu vei
rămâne fără putere divină pentru a realiza sarcina care îţi stă
în faţă.
Zorobabel, aşa cum citim în versetul de deschidere
avea multe de realizat pentru Domnul, dar ştia că nu putea
face aceste lucruri prin abilităţile sale umane. Aşa că Domnul
i-a spus profetului Zaharia să-i transmită următorul mesaj:
„Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu.” El nu i-a
spus lui Zorobabel să stea cu mâinile încrucişate şi să lase
Duhul să îl mişte. Dimpotrivă, Îşi dorea ca el să funcţioneze
prin abilităţile Duhului în îndeplinirea sarcinilor.
Acesta era secretul succesului înregistrat de către
apostoli în Biserica Primară, pe măsură ce predicau Cuvântul
lui Dumnezeu. Ei au funcţionat prin puterea Duhului Sfânt.
Apostolul Pavel a făcut multe referiri la abilităţile Duhului lui
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Dumnezeu în el. În Coloseni 1:29 el a spus: „Iată la ce lucrez
eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie
în mine”. El ştia că era ceva în interiorul lui care îi dădea
energie: era puterea Duhului. Nu este de mirare că a spus
la un moment dat: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte”
(Filipeni 4:13).
Recunoaşte lucrarea Duhului în tine. Această
conştientizare va produce o forţă care te va propulsa să
realizezi lucruri în mod supranatural la locul de muncă,
la şcoală, acasă, în finanţele tale, în trupul tău şi în fiecare
domeniu din viaţa ta. Aleluia.

Proclamaţie
Sunt energizat pentru victorie şi poziţionat pentru
viaţa veşnică prin Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în
mine! Prin El lucrez şi mă lupt potrivit cu puterea Lui care
acţionează în mine într-un mod extraordinar. Excelez în
fiecare domeniu din viaţa mea, deoarece competenţa prin
care funcţionez vine din Duhul Sfânt.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8; 1 Samuel 10:6-7
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Marți, 16 August

Alergarea vieţii!
PASTOR
CHRIS

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa
de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi
păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte (Evrei 12:1).

E

xistă o cursă de alergare a vieţii şi toţi oamenii
sunt implicaţi în ea, fie că sunt conştienţi de acest
lucru sau nu. În Filipeni 3:13-14, Pavel 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, alerg
spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu,
în Cristos Isus.” Atunci când Pavel a spus: „alerg spre ţintă,
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos
Isus,” Cuvântul „alerg” provine din traducerea în româneşte
a termenului grecesc „dioko”, înseamnă mai exact: „a alerga
repede, pentru a obţine un premiu.”
Nu este important numai să ştii că viaţa este o cursă,
ci trebuie să ştii şi cum să alergi ca să o câştigi. Cursa ta este
destinul, chemarea sau scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta,
pe care trebuie să-l împlineşti. Sunt mulţi care trăiesc fără ca
măcar să descopere planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor,
ca să nu mai menţionăm de împlinirea acestuia. Trebuie să
faci tot ce poţi să-ţi continui alergarea, pentru că timpul este
scurt şi vrăjmaşul va face tot ce-i stă în putinţă pentru a te
împiedica să-ţi împlineşti destinul.
În versetul din deschidere, suntem îndemnaţi
„să alergăm cu stăruinţă.” Aceasta înseamnă să înduri
circumstanţele, să ai consecvenţă şi rezistenţă. Acest lucru
ne aminteşte de îndemnul Duhului prin apostolul Pavel:
„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră
în Domnul nu este zadarnică” (1 Corinteni 15:58).
Care este lucrul la care te-a chemat Domnul? Dedică-ţi
toată fiinţa acelui lucru. Lasă ca strigătul inimii tale să fie acela
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de a împlini scopurile şi planurile lui Dumnezeu pentru viaţa
ta. Aleargă pentru a câştiga. Ca şi apostolul Pavel, aleargă cu
un scop, aşa încât, la sfârşit, să poţi declara plin de încredere:
„Mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” şi să primeşti
cununa slavei de la Domnul.

Proclamaţie
Domn binecuvântat, Îţi mulţumesc că mi-ai dat un
scop şi un destin. Alerg în ritm susţinut ca să câştig premiul
înaltei chemări a lui Dumnezeu în viaţa mea, îndepărtând
orice piedică, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:23-27; 2 Timotei 2:5
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Miercuri, 17 August

PASTOR
CHRIS

Antrenamentul
Duhului!

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare (Ioan 16:13).

I

sus a spus în Ioan 14:26: „Dar Mângâietorul, adică
Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele
Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de
tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Viaţa creştină nu este
posibilă fără Duhul Sfânt. În cel mai bun caz, se poate
obţine o religie drăguţă fără El. Duhul Sfânt aduce puterea
lui Dumnezeu în viaţa ta. El este Cel care te îndeamnă din
interior să mergi şi să te rogi şi îţi aminteşte să studiezi
Cuvântul. În momentele de rugăciune, El aduce în duhul tău
cuvinte în alte limbi, aşa încât să poţi avea părtăşie cu Tatăl
într-un limbaj sfânt, ceresc, pe care doar El îl înţelege.
Ascultă întotdeauna de Duhul Sfânt. Adesea, El ne
antrenează să-L recunoaştem şi să ascultăm de glasul Lui.
În armată, soldaţii sunt antrenaţi periodic, nu din cauză că
ar fi război, ci pentru a fi pregătiţi pentru război. Ei sunt
antrenaţi pentru a rezista în orice condiţii şi pentru a învăţa
să asculte ordinele. În acelaşi fel te antrenează Duhul
Sfânt şi pe tine. Când îţi spune să faci anumite lucruri, nu
întreba: „Pentru ce?” El vede imaginea de ansamblu. El te
pregăteşte pentru viitorul pe care îl are pentru tine.
Uneori, când eşti în biserică, pastorul spune să vă
ridicaţi din nou. Nu te plânge că trebuie să te ridici iar.
Aceasta nu înseamnă că asculţi de Duhul Sfânt. S-ar putea
să nu ştii, dar El te antrenează ca să înduri greutăţile, ca
un bun soldat. Te poţi mira de ce pastorul tău îţi cere să
te rogi mult, dar Duhul Sfânt te învaţă să stai la locul de
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rugăciune. Este un proces al antrenamentului în Cristos şi
tu trebuie să te asiguri că te-ai dedicat cu totul acestuia.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Duhului
Sfânt în viaţa mea. Prezenţa Lui este cea mai mare
binecuvântare pe care o pot avea vreodată, pentru că El
este avantajul meu şi secretul pentru o viaţă glorioasă. Mă
predau pe deplin, Ţie, Duhule Sfânt, ca să împlineşti lucrarea
Ta în viaţa mea şi să-Ţi manifeşti slava Ta prin mine şi astăzi,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 11:11-12; 16:6-7; Romani 8:14
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Joi, 18 August

PASTOR
ANITA

Prea binecuvântat
ca să fiu respins!

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau», tu
singură ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie”
(Ioan 4:10).

M

ulţi oameni suferă de durerea respingerii. Ei îi
permit diavolului să îi mintă spunându-le că au
fost respinşi din cauza faptului că au o problemă, sau pentru
că viaţa lor a fost sub influenţă sau apăsare demonică. Ei cred
acest lucru până când această idee devine parte din conştiinţa
lor, furându-le entuziasmul pentru orice succes. Ei încetează
să mai încerce şi se resemnează cu eşecul. „La ce bun?”, spun
ei. „Ştiu că voi fi respins.”
Nu la acest tip de viaţă ai fost chemat în calitate
de copil al lui Dumnezeu. Psalmul 5:12 spune: „Căci Tu îl
binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu
bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut” (Psalmi 5:12).
Ai fost chemat la o viaţă de har din abundenţă. Singurul motiv
pentru care cineva te-ar putea respinge este faptul că nu te
cunoaşte. La un moment dat, Isus stătea lângă o fântână în
Samaria şi i-a cerut unei femei care era lângă fântână să-I dea
apă (Ioan 4:5-10). Femeia i-a răspuns: „Ştii că Tu eşti evreu,
iar eu, o samariteancă. N-ar trebui să-mi ceri apă.” Isus i-a
răspuns: „Dacă ai fi cunoscut Persoana care îţi cere apă,
atunci I-ai fi cerut tu însăţi apă, şi El ţi-ar fi dat apa vie.” Ea
L-a refuzat pe Domnul pentru simplul motiv că nu ştia Cine
este.
Acum înţelegi că nu tu eşti problema? Din moment
ce Isus a putut fi refuzat, aceasta înseamnă că ţi s-ar putea
întâmpla şi ţie, dar nu lua acest lucru personal. Eşti prea
binecuvântat ca să fii refuzat. Tu eşti împreună-moştenitor cu
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Cristos şi tu eşti sămânţa lui Avraam, aşa că mergi pretutindeni
plin de curaj. Când oamenii te refuză, uită-te la ei cu dragoste
şi spune-le: „Dacă m-ai cunoaşte, te-ai comporta altfel!”

Proclamaţie
Eu sunt sămânţa lui Avraam. Nu numai că sunt
binecuvântat, dar sunt şi o binecuvântare pentru lumea mea.
Oriunde merg am har, pentru că eu răspândesc mireasma
dulce a cunoaşterii lui Cristos. Nici un demon nu-mi poate
influenţa slujba, familia, finanţele, sau viaţa, pentru că mai
mare e Cel ce e în mine decât orice forţă din afară.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Matei 10:11-15

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

1 Corinteni 3
Psalmul 109-112
Evanghelia după Luca 17:11-19
1 Samuel 3
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Vineri, 19 August

Ce ai descoperit?
PASTOR
CHRIS

Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava
împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor (Proverbe 25:2).

E

ste ceva entuziasmant şi frumos în legătură cu
modul în care Tatăl nostru Ceresc Se raportează la
fiecare dintre copiii Săi. El Se raportează la tine în mod unic şi
specific, ca şi cum ai fi singurul de pe faţa Pământului. Modul
în care lucrează El şi Îşi îndeplineşte lucrarea prin tine este
de asemenea unic. Acesta este un motiv pentru care trebuie
să ştii cum operează ungerea Lui, sau mai bine zis, cum este
ea activată în tine. Tu trebuie să descoperi această lucrare
unică. De exemplu, în Exod 17, când Iosua a condus Israelul
în luptă împotriva lui Amalec, se observă că soarta luptei era
hotărâtă pe munte, unde Moise ţinea mâinile ridicate. Înainte
de acest eveniment, ridicarea mâinilor nu a avut acest efect.
Dar Aron şi Hur au observat că victoria venea atunci când
Moise îşi ridica mâinile: „Când îşi ridica Moise mâna, era mai
tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.”
(Exodul 17:11)
Când au înţeles ei acest lucru, au pus o piatră sub
Moise, ca să se aşeze pe ea. Apoi amândoi au ridicat mâinile
lui Moise, fiecare de câte o parte, aşa încât mâinile să îi stea
ridicate până la apusul soarelui. Aşadar, Iosua s-a luptat
împotriva lui Amalec şi l-a biruit, cu ascuţişul săbiei. În acelaşi
fel, chiar dacă Samson a învăţat că părul lui era un simbol al
puterii lui Dumnezeu în viaţa sa, el a trebuit să înveţe cum să
riposteze când era atacat. De obicei, se scutura ca să activeze
ungerea (Judecători 16:20).
Ce ai învăţat tu în viaţa ta despre modul în care Duhul
lui Dumnezeu te conduce spre victorie? Ai descoperit lucrarea
Lui unică în şi prin tine? Petrece câtva timp rugându-te în
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alte limbi şi studiază Scripturile. Domnul îţi va arăta în mod
specific cum lucrează ungerea în tine şi prin tine. Activând
puterea Duhului Sfânt vei putea atinge inimaginabilul.

Rugăciune
Dragă Tată, mă închin Ţie şi Te preamăresc pentru
maiestatea Ta, pentru gloria Ta şi pentru puterea Ta
minunată pe care o desfăşori continuu în mine şi prin mine,
în vremurile de părtăşie şi în momentele de închinare
înaintea Ta! Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta care rămâne
în mine şi pentru lucrarea Ta unică în viaţa mea, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:24

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

1 Corinteni 4
Psalmul 113-116
Evanghelia după Luca 17:20-30
1 Samuel 4
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Sâmbătă, 20 August

PASTOR
CHRIS

Fii condus de
Duhul, prin Cuvânt!

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare (Ioan 16:13).

Î

n Matei 15:19, Isus a spus: „Căci din inimă ies gândurile
rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile,
mărturiile mincinoase, hulele.” Aceasta înseamnă că omul
este capabil să se autodistrugă. Aşadar, nu sunt adevărate
zicalele: „vocea mulţimii este vocea lui Dumnezeu,” sau, cum
ar spune unii: „Părerile majoritare nu pot fi greşite.” Nu ar
trebui să ne încredem în gândurile, cuvintele, teoriile, sau
direcţiile emise de omul firesc, deoarece acestea nu sunt
susţinute de Cuvântul lui Dumnezeu.
„Dar cum să recunosc şi să urmez sfatul corect, într-o
lume în care sunt atâtea voci?”, ar putea întreba cineva. În
primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu
şi este cel mai sigur ghid în viaţă. Împrieteneşte-te cu Biblia,
pentru că acesta este modul de a ajunge să cunoşti sfatul
Duhului Sfânt. Isus a spus, în Ioan 10:27: „Oile Mele ascultă
glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.”
În plus, înainte de înălţarea Sa, Isus a vestit lucrarea
Duhului Sfânt: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt
Mângâietor (Consilier, Ajutor, Mijlocitor, Avocat, Cel Care
întăreşte, Cel pe care te poţi baza întotdeauna), ca El să
rămână cu voi totdeauna” (Ioan 14:16, versiunea amplificată
a Bibliei). Duhul Sfânt locuieşte în tine şi de asemenea, El
merge cu tine. Pe măsură ce petreci timp în părtăşie cu El şi
cu Biblia, vei învăţa să distingi vocea Lui de vocea oamenilor;
vei primi întotdeauna călăuzire adecvată.
Nici o altă personalitate din viaţa aceasta nu te poate
conduce spre victorie şi odihnă, la fel ca Duhul Sfânt. Vei
lua decizii precise, vei merge în locuri potrivite la momentul
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potrivit, iar viaţa ta va fi în sincronizare deplină cu voia
perfectă a lui Dumnezeu, atunci când te vei lăsa călăuzit de
Duhul Sfânt, urmând Cuvântul Său. Amintiţi-vă versetul: „Căci
toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu” (Romani 8:14).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
preţiosul Duh Sfânt ca să fie Ghidul, Învăţătorul, Consilierul
şi Mângâietorul meu. Doar Lui îmi supun duhul pentru a fi
condus şi învăţat în toate problemele vieţii mele. Pe măsură
ce fac acest lucru, întreaga mea viaţă este transformată din
slavă în slavă, în Numele măreţ al Domnului Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 2:27

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

1 Corinteni 5
Psalmul 117-118
Evanghelia după Luca 17:31-37
1 Samuel 5-6
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Duminică, 21 August

PASTOR
ANITA

O familie de
campioni!

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele
orice familie, în ceruri şi pe pământ (Efeseni 3:14-15).

F

iecare creştin face parte din familia lui Dumnezeu;
iar aceasta este o familie de campioni. Noi suntem
campionii din Sion. Capitolul 11 din Evrei ne prezintă galeria
de onoare a eroilor credinţei care fac parte din familia
noastră. Aceşti oameni din vechime au devenit campioni în
viaţă, repurtând victorii uimitoare prin credinţă.
Credinţa lor ne serveşte nouă drept exemplu, iar
faptele lor au fost scrise pentru inspiraţia şi zidirea noastră,
arătându-ne că şi noi putem face la fel. Să privim, de exemplu,
atitudinea unuia din aceşti mari campioni ai familiei noastre,
Caleb. El era atât de plin de credinţă, încât, la 85 de ani, când
ar fi trebuit să se retragă din serviciul militar activ, i-a spus
lui Iosua: „Aminteşte-ţi că acum patruzeci de ani, Domnul
a promis prin Moise că-mi va da Hebronul. Dă-mi Hebronul
acum şi voi izgoni uriaşii” (Iosua 14:10-12).
Capitolul 15 din cartea Iosua ne spune cum a izgonit el
uriaşii din Hebron fără să ceară ajutorul armatei lui Israel. Tot
ceea ce avea nevoie Caleb era să ştie că Dumnezeu era cu el.
Şi noi ar trebui să avem mereu această mentalitate, pentru că
suntem născuţi în această familie mare de eroi ai credinţei.
Biblia ne îndeamnă: „călcaţi pe urmele celor care,
prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele” (Evrei
6:12). Versetul se referă la aceia care, prin credinţă, au biruit
circumstanţele adverse. Ei au depăşit lumea contemporană
şi au supus-o. Avraam, Isaac, Iacov, David, profeţii din
vechime, Domnul Isus şi apostolii – aceştia sunt campionii din
Împărăţie. Ei ne-au oferit exemple de credinţă, pentru ca şi
noi să facem la fel cum au făcut şi ei.
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Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată, pentru lucrurile minunate pe care
le vei înfăptui pentru mine astăzi, deoarece credinţa mea
este puternică şi nu şovăie. Am biruit sistemele acestei lumi;
aşadar, refuz să fiu legat de limitările care sunt în lume. Viaţa
mea se îndreaptă în sus şi înainte, deoarece trăiesc în credinţa
Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru
mine. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:7-8

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

1 Corinteni 6
Psalmul 119:1-112
Evanghelia după Luca 18:1-8
1 Samuel 7-8
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În luna iulie, mii oameni din diferite părţi ale lumii s-au
adunat în Lagos, Nigeria, pentru a participa la Şcoala
de Vindecare, sesiunea iulie, cu omul lui Dumnezeu,
Pastorul Chris. A fost o sărbătoare a dragostei, a
milei, a harului şi a puterii lui Dumnezeu în timp ce
Duhul Sfânt atingea fiecare inimă, înlăturând boli şi
infirmităţi apăsătoare. În fiecare serviciu de vindecare
prezenţa gloriei lui Dumnezeu a acoperit auditoriul
culminând cu miracole impresionante.
Aceeaşi glorie şi putere a învierii lui Cristos va fi
experimentată în sesiunea de toamnă, septembrieoctombrie 2011, la Şcoala de Vindecare din
Johannesburg, Africa de Sud. E oportunitatea ta
specială de a experimenta revărsarea Duhului Sfânt şi
de a primi vindecare divină în trupul tău sau în orice
altă situaţie.
Înscrierile se fac pe site-ul:
www.enterthehealingschool.org
Te poţi înscrie şi de pe mobil la:
www.enterthehealingschool.mobi

NOTE

Luni, 22 August

PASTOR
CHRIS

Împuternicit
pentru minuni

Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu;
dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere
de sus (Luca 24:49).

Î

nainte de răstignirea Sa, Domnul Isus le-a promis
ucenicilor şi celorlalţi care vor crede în El că vor face
şi ei lucrările Lui, ba chiar lucrări şi mai mari (Ioan 14:12). Isus
a promis acest lucru, deoarece la cererea Lui, Tatăl avea să
trimită Duhul Sfânt să locuiască în noi – să ne abiliteze şi să
ne împuternicească să înfăptuim minuni: „Şi Eu Îl voi ruga
pe Tatăl şi El vă va da un Alt Mângâietor (Consilier, Ajutor,
Mijlocitor, Avocat, Cel Care întăreşte, Cel pe care te poţi baza
întotdeauna), ca El să rămână cu voi totdeauna” (Ioan 14:16,
versiunea Amplificată a Bibliei).
Prin puterea Duhului Sfânt care locuieşte în tine, poţi
atinge orice înălţime a succesului şi a victoriei. În 2 Corinteni
4:7, Biblia spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase
de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la
Dumnezeu, şi nu de la noi.” Tu porţi în tine cheia supranaturală
pentru a obţine victoria. Poţi face toate lucrurile prin Duhul
Sfânt care locuieşte în tine. El este Cel care aduce în viaţa ta
împuternicirea de a croi noi cărări şi de a face să se întâmple
lucruri noi.
Din spusele Domnului din versetul din deschidere,
El ştia că noi nu vom putea împlini chemarea divină fără
împuternicirea divină pe care o aduce Duhul Sfânt. Dar slăvit
să fie Domnul! Am fost îmbibaţi cu putere de sus pentru a
înfăptui minuni! „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî
Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele
apostolilor 1:8). Duhul Sfânt te-a împuternicit să produci
dovezi ale învierii lui Cristos şi ale realităţii Împărăţiei. El este
tot ce ai nevoie ca să trăieşti supranaturalul în această viaţă.
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Aminteşte-ţi: Duhul Sfânt din viaţa lui Isus L-a făcut să
fie „Cristosul” şi L-a împuternicit să facă toate lucrările Sale
măreţe. Acelaşi Duh locuieşte în tine astăzi! El te-a uns şi
El face posibil ca şi tu să înfăptuieşti imposibilul. Să nu mai
spui niciodată că eşti neajutorat sau un om normal, pentru
că Duhul Sfânt locuieşte în tine şi te abilitează să fii mai mult
decât un simplu om.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai umplut cu
Duhul Tău cel Sfânt. El m-a făcut mai mult decât un simplu
om şi a făcut ca viaţa mea să fie cu adevărat supranaturală.
Pot face toate lucrurile prin acea ungere care îmi permite să
trăiesc victorios în fiecare zi. În Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8; 2 Corinteni 3:5-6
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1 Corinteni 7
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Evanghelia după Luca 18:9-17
1 Samuel 9
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Marți, 23 August

PASTOR
CHRIS

Nu permite
„tranzacţii ilegale”
în trupul tău!

Dacă trăiţi după îndemnurile firii, veţi muri; dar dacă,
prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi
(Romani 8:13).

Î

n 1 Corinteni 6:19, Biblia spune: „Nu ştiţi că trupul
vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în
voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi
ai voştri?” (1 Corinteni 6:19). Aceasta înseamnă că trupul
tău Îi aparţine Domnului, iar tu eşti doar administratorul.
Trebuie să-ţi îngrijeşti şi să-ţi hrăneşti trupul. Tu eşti un duh,
însă Dumnezeu ţi-a dat un trup în care să funcţionezi aici pe
Pământ.
Este adevărat că Duhul Sfânt locuieşte în tine, dar este
responsabilitatea ta, nu a Lui, să interzici boala, durerile sau
afecţiunile să domnească peste tine. Versetul din deschidere
te îndeamnă să opreşti asemenea „tranzacţii ilegale” în trupul
tău. La acest lucru se referă Scriptura atunci când spune
„faceţi să moară faptele trupului”. Înseamnă să elimini, să faci
să moară sau să interzici faptele la care te îndeamnă trupul;
tu ai dreptul să decizi ce se întâmplă în trupul tău.
Vom da socoteală Domnului pentru orice permitem să
intre în trupul nostru (2 Corinteni 5:10). Satan poate lansa un
atac asupra trupului tău fizic, dar este responsabilitatea ta să
interzici o asemenea tranzacţie ilegală. Te poţi trezi subit cu
un disconfort în trupul tău; nu te îngrijora. În schimb, apucă
acea parte a corpului şi spune: „Refuz să găzduiesc probleme
sau boli în trupul meu. Cer o restaurare în Numele lui Isus” şi
acest lucru se va întâmpla.
Ţine minte, Isus a spus: „Adevărat vă spun că orice
veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe
pământ va fi dezlegat în cer” (Matei 18:18). Cuvântul „a lega”
mai înseamnă „a interzice,” „a nu permite.” Cu alte cuvinte,
Isus spune: „Orice veţi interzice pe Pământ, va fi interzis în
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Ceruri.” Astfel, dacă interzici boala ca fiind „tranzacţie ilegală,”
accesul în trupul tău îi va fi cu adevărat interzis.
Trupul tău este ca lumea ta, iar tu eşti la conducerea ei.
Ceea ce aprobi cu privire la ea, Dumnezeu acceptă. Aşadar, nu
neglija să rosteşti sănătate peste trupul tău şi să te odihneşti,
atunci când este necesar. Trupul tău a fost creat pentru a-I
aduce slavă lui Dumnezeu, nu pentru „tranzacţii ilegale.”

Rugăciune
Dragă Tată, trupul meu este Templul Tău şi locuinţa
Ta. Supun fiecare fibră din trupul meu Cuvântului Tău, ca o
jertfă vie, pentru a aduce slavă Numelui Tău. Nici o boală
nu va domni în trupul meu şi păcatul nu va domni asupra
mea, pentru că Îţi aparţin. Îţi mulţumesc pentru acest mare
privilegiu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:10; Romani 6:13
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Miercuri, 24 August

PASTOR
ANITA

Câştigat de către
dragostea Sa!

Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire
veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!”
(Ieremia 31:3).

U

nii creştini Şi-L imaginează pe Dumnezeu ca pe un
tată care îşi tratează copiii cu lipsă de atenţie sau
cu tăcere atunci când aceştia greşesc. Dar Dumnezeu nu este
aşa. El nu-Şi retrage dragostea şi nici nu-Şi întrerupe părtăşia
cu tine pentru că ai păcătuit. Ci mai degrabă, atunci când ai
greşit, El chiar Îţi caută atenţia, ca să te ajute şi să te corecteze.
În asemenea momente, El îţi îndreaptă atenţia către Cuvântul
Său, ca să te călăuzească de la greşeală la pocăinţă.
Niciodată să nu-L priveşti pe Dumnezeu ca pe un Tată
care vânează greşelile copiilor Săi, gata să-i nimicească prin
foc. El nu te va lăsa niciodată şi nu te va părăsi, nici chiar atunci
când greşeşti. El ştie că tu te maturizezi în viaţa Împărăţiei,
aşadar El aşteaptă ca tu să înveţi Cuvântul Său şi să creşti,
până vei ajunge la starea de om mare, la statura plinătăţii lui
Cristos (Efeseni 4:13).
Dragostea Tatălui faţă de tine este nemăsurată, prea
puternică pentru ca El să Şi-o retragă faţă de tine pentru
că ai făcut ceva greşit. Romani 2:4 ne spune că bunătatea
lui Dumnezeu duce la pocăinţă şi nu la judecata Sa. El Şi-a
vărsat mânia şi judecata Sa asupra copiilor lui Israel în Vechiul
Testament şi totuşi ei nu au putut împlini Cuvântul Lui. În
cazul nostru, El ne-a câştigat prin dragoste. Nu-i de mirare
că El a spus în versetul din deschidere: „Te iubesc cu o iubire
veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3).
În Ioan 14:16, Isus spune: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va
da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac” (Ioan
14:16). De asemenea, în Matei 28:20, Isus a spus: „Şi iată că
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei
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28:20). Prezenţa, iubirea, harul, mila şi compasiunea Tatălui
rămân în tine şi cu tine pentru totdeauna. Aşadar, fii convins
că El te iubeşte nespus de mult şi nimic nu te poate despărţi
de iubirea Lui. „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici
viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de
acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o
altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru” (Romani
8:38-39).

Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru părtăşia bogată
a Duhului Sfânt, de care mă bucur astăzi. Îţi mulţumesc
pentru marea Ta dragoste şi pentru harul Tău nemăsurat.
Credincioşia Ta, Doamne, este din veşnicie în veşnicie. Mă
închin Ţie, Tată Sfânt, pentru că m-ai făcut părtaş naturii
Tale prin dragostea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 15:13; 3:16; Romani 5:8-10
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Marți, 25 August

Cuvântul Creator!
PASTOR
CHRIS

La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi
Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a
fost făcut, n-a fost făcut fără El (Ioan 1:1-3).

C

uvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuşi.
Biblia spune că „nimic din ce a fost făcut, n-a fost
făcut fără El”. În Geneza 1, citim că pământul nu era decât
o masă haotică, fără formă şi gol – cu alte cuvinte nimic nu
funcţiona. Apoi Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost
lumină. Dumnezeu a creat lumea şi a făcut-o frumoasă prin
Cuvântul Său. „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului
şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădeşte
apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.
Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să
tremure înaintea Lui! Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce
porunceşte ia fiinţă” (Psalmi 33:6-9).
Dumnezeu este Creatorul, iar El a făcut toate
lucrurile prin Cuvântul Său rostit. Ca şi Tatăl nostru Ceresc,
avem capacitatea de a crea, deoarece suntem născuţi din
nou. Avem materialul Lui – Cuvântul – la dispoziţia noastră
pentru a crea ceea ce dorim. Întrebarea este: Ce vrei să faci?
Este vreo situaţie neplăcută în viaţa ta chiar acum pe care
ai vrea s-o înfrumuseţezi? Fie sănătatea ta, fie facultatea,
slujba, finanţele sau familia? Cuvântul care creează este în
gura ta. Tot ceea ce trebuie să faci este să rosteşti. Află ceea
ce Dumnezeu a spus deja despre situaţia ta şi rosteşte până
când se schimbă ceva.
Isus a spus, în Ioan 17:14: „Le-am dat Cuvântul Tău;”
Aceasta este soluţia pentru orice necaz şi dilemă, deoarece
prin Cuvânt poţi umbla în victorie nesfârşită şi îţi poţi face
viaţa mai frumoasă, aşa cum a intenţionat Dumnezeu. Osea
14:2 spune: „Aduceţi cu voi cuvinte…” (Osea 14:2). Ţine-te
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strâns de Cuvânt astăzi şi fă ca acea vindecare pentru care
te-ai rugat să devină o realitate. Creează promovarea la care
visai de atâta vreme! Cheamă banii de care ai nevoie pentru
afacerea ta! Cheamă-le! Rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu
privire la acea situaţie haotică, aşa încât să vină schimbarea!

Proclamaţie
Am capacitatea de a crea, pentru că semăn cu Tatăl
meu ceresc. Aşadar, refuz să mă supun adversităţilor vieţii.
Ci eu dictez circumstanţele destinului meu, rostind cuvinte
de putere. Îmi fac viaţa frumoasă după voia Lui absolută,
prin Cuvânt, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 15:7-8; 6:63

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 10:1-13

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 18:35-43

Psalmul 135-138

1 Samuel 13

61

Vineri, 26 August

PASTOR
CHRIS

Conectează-te
la credinţă!

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui!
Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El
este şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută (Evrei 11:6).

S

unt unii oameni care, din ignoranţă faţă de Scripturi,
se miră de faptul că lucrătorii lui Dumnezeu nu pot
vindeca orice persoană bolnavă din lume. „Dacă Isus ar fi aici,
i-ar vindeca pe toţi,” ar spune ei. Astfel de afirmaţii aparţin
celor care nu sunt maturi spiritual. Când Isus păşea pe acest
Pământ, El „nu i-a vindecat pe toţi.” De fapt, El „nu i-a putut”
vindeca pe toţi.
Acest lucru ar putea să-ţi sune straniu, dar studiază
tu însuţi Biblia. Vei găsi ceva uimitor când vei citi ultima parte
din Marcu 5 şi primele versete din Marcu 6. Isus tocmai înviase
o tânără din morţi (Marcu 5:39-43). Imediat după aceea, El a
intrat în ţara natală, iar Biblia spune că El nu a putut face nici
o lucrare măreaţă, ci numai Şi-a pus mâinile peste bolnavi şi
i-a vindecat. Marcu 6:5-6 ne spune că, drept rezultat, El S-a
mirat de necredinţa lor şi umbla prin sate, învăţându-i pe
oameni.
El a încercat să-i vindece pe oameni şi nu a putut.
Acest lucru nu a fost din cauza inabilităţii Sale, pentru că
El este Însuşi Dumnezeu şi poate face toate lucrurile, dar
necredinţa lor I-a scurtcircuitat puterea. Aşadar, a recurs la a-i
învăţa pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a le insufla
credinţă şi pentru a alunga necredinţa din inima lor. Aşa că
problema nu a fost la Isus, ci la oamenii care nu s-au conectat
la puterea lui Dumnezeu prin credinţa lor. La fel se întâmplă
şi astăzi: puterea lui Dumnezeu este cu noi şi este disponibilă
mereu, dar trebuie să te conectezi la ea prin credinţă, ca ea să
lucreze.
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A şti să primeşti de la Dumnezeu înseamnă a te
baza pe principiul simplu al credinţei. Prin credinţă, tu te
conectezi la rezervele abundente ale lui Dumnezeu, luând
ceea ce doreşti. Femeia cu scurgere de sânge nu a aşteptat
ca Isus să Se roage pentru ea. Ea s-a conectat la puterea lui
Dumnezeu, prin credinţă şi şi-a atras vindecarea. Când Isus
i-a vorbit, mai târziu, i-a spus: „credinţa ta te-a întregit”
(Matei 9:22). Credinţa ta este ştecherul cu care te conectezi
la puterea lui Dumnezeu. Această putere este disponibilă
mereu: conectează-te la ea.

Proclamație
Credinţa mea este vie şi lucrătoare. Prin ea,
mă conectez la rezervele nesfârşite ale lui Dumnezeu,
beneficiind la maxim de harul Său inepuizabil, de bogăţia
şi de înţelepciunea Sa, minunile devenind astfel experienţa
mea zilnică. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Matei 21:21

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 10:14-11:1

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghrelia după Luca 19:1-10

Psalmul 139-141

1 Samuel 14
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Sâmbătă, 27 August

PASTOR
ANITA

Noi suntem
închinătorii pe care
El îi caută!

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care Îi slujim lui
Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în
Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile
pământeşti (Filipeni 3:3).

D

umnezeu este Duh, iar cei ce vor să I se închine
Lui, trebuie să se poată raporta la El din acel
tărâm. „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă
astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi
cine I se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”
(Ioan 4:23-24). Sunt multe feluri de închinători în lume, dar
nu oricine este un închinător adevărat.
Unii oameni cred că prin cântat sau prin tremuratul
lor puternic I se închină cu adevărat lui Dumnezeu, dar Biblia
ne spune deja cine sunt închinătorii adevăraţi. Sunt aceia care
I se închină lui Dumnezeu în Duh şi în adevăr, bucurându-se
în Cristos Isus, neavând nici o încredere în firea pământească.
Nu toţi pot să-I dea lui Dumnezeu o astfel de închinare. Nu-i
de mirare că Isus a spus: „Astfel de închinători caută Tatăl.”
Numai făptura nouă Îi poate da lui Dumnezeu genul
de închinare pe care El îl doreşte. Noi suntem născuţi din
Cuvânt şi din Duhul lui Dumnezeu. Noi ne putem raporta la El
în mod spiritual. Prin moartea, îngroparea şi învierea lui Isus,
am fost aduşi în uniune vitală cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Nu
numai că ne-a scos din păcat şi din orice legături, dar ne-a
făcut făpturi noi şi ne-a umplut cu Duhul Sfânt, aşa încât să ne
putem închina Tatălui în Duh şi în adevăr.
Fiind născut din nou, când tu te închini Domnului,
se face o unitate a duhurilor: o părtăşie. Aceasta nu se poate
realiza cu un necredincios. Tu ai o lucrare pentru Dumnezeu,
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să I te închini în frumuseţea sfinţeniei. El te-a făcut un regepreot pentru a-I oferi jertfe, rodul buzelor tale.

Rugăciune
Dragă Tată, mă închin înaintea Ta şi Te ador, pentru
că Tu eşti Domnul vieţii mele, Tu îmi porţi de grijă, Tu eşti
Vindecătorul, Răscumpărătorul şi Prietenul meu! Tu eşti
totul pentru mine şi Îţi mulţumesc pentru dragostea, harul
şi înţelepciunea pe care ai pus-o la dispoziţie pentru mine,
în Cristos Isus. Fie ca Numele Tău să fie glorificat în viaţa
mea şi în tot Pământul, acum şi-n veci, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 13:15; 1 Petru 2:9

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 11:2-34

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 19:11-19

Psalmul 142-145

1 Samuel 15
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Duminică, 28 August

PASTOR
CHRIS

Promovează
unitatea în Trup!

Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii
împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat
pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron,
se coboară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua
Hermonului care se coboară pe munţii Sionului, căci acolo
dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie
(Psalmi 133:1-3).

Î

n calitate de copil al lui Dumnezeu, tu faci parte din
familia lui Dumnezeu şi este potrivit ca tu să-ţi găseşti
locul în Casa lui Dumnezeu şi să te implici cu toată inima. În
încercarea de a funcţiona în Casa lui Dumnezeu, s-ar putea
să fie nevoie să te alături unor grupuri de slujire, celule sau
echipe unde să lucrezi împreună cu alţi credincioşi. Dacă faci
parte din astfel de echipe, învaţă să joci în echipă. Comunică
mereu cu restul echipei, în aşa fel încât ei să ştie că eşti de
acord cu ei. Dacă dintr-un motiv sau altul nu eşti de acord cu
ei, spune-le asta în dragoste, în aşa fel încât să nu dai naştere
la conflicte. Nu presupune că ei ar trebui să ştie. Vorbeşte şi
nu lăsa niciodată ca dezbinarea să persiste.
Când credincioşii se adună în unitate, Dumnezeu
porunceşte binecuvântarea, chiar viaţa veşnică (Psalmul 133).
Aşadar, grăbeşte-te să promovezi unitatea, deoarece aceasta
produce putere. În Geneza 11, observăm cum întreaga lume
avea o singură limbă şi toată lumea funcţiona în unitate. Când
s-au hotărât să construiască un turn care să ajungă până la
cer, Dumnezeu a spus: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au
aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar
împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând” (Geneza 11:6).
Acest lucru ne arată câtă putere este în unitate şi ce
am putea îndeplini pentru Împărăţie, dacă învăţăm să lucrăm
împreună. Trebuie să învăţăm aşadar să lăsăm deoparte
diferenţele şi să urmăm viziunea Stăpânului, cu un singur
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gând. Pasiunea şi scopul nostru trebuie să fie acela de a
vedea că tot Pământul este acoperit de cunoştinţa Cuvântului
Domnului, aşa cum apele acoperă fundul mării. Trebuie stăm
într-un singur duh, cu o singură minte şi să luptăm pentru
credinţa Evangheliei (Filipeni 1:27).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut
membru în cea mai minunată familie întâlnită vreodată
– familia lui Dumnezeu. Mă port într-un chip vrednic
de chemarea primită, cu toată smerenia şi blândeţea,
îngăduindu-mi fraţii şi surorile în dragoste şi căutând să
păstrez unirea Duhului, prin legătura păcii, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 12:12; Efeseni 4:1-3

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

1 Corinteni 12
Psalmul 146-150
Evanghelia după Luca 19:20-27
1 Samuel 16v
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Magazinul online Christ Embassy este un bun popas
virtual pentru creştini şi pentru materialele scrise de
pastorii Chris şi Anita pentru edificarea ta spirituală.
La magazinul online poţi accesa o varietate de resurse
care tratează învăţătura despre credinţă, mesaje
transformatoare puse la dispoziţie în diverse formate:
casete, cărţi, cărţi electronice, CD-uri, DVD-uri şi
descărcare digitală.
Cum să navighezi în magazinul online Christ Embassy
Pentru a naviga în magazinul online trebuie să:
• cauţi materialul pe care doreşti să-l comanzi
• faci plata alegând varianta „easy payment”
• descarci materialele cumpărate pe computerul
sau pe telefonul tău mobil, sau alt suport digital, sau să
le primeşti prin poştă - oriunde ai fi localizat!
Vei avea parte de multe beneficii şi satisfacţie pe
măsură ce vei vizita din nou şi din nou magazinul
online Christ Embassy.
Înregistrează-te pe www.christwnbassyonlinestore.
org....
Vei descoperi un nou univers extrem de fascinant!

NOTE

Luni, 29 August

PASTOR
CHRIS

Cuvintele tale
eliberează puterea
Duhului!

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată
zdrobeşte sufletul (Proverbe 15:4).

C

ea mai puternică forţă din univers este aceea a
cuvintelor. Prin ele, Dumnezeu a creat întreaga
lume. El a construit totul prin cuvintele Sale şi ne-a spus că
şi noi putem face la fel. Cuvintele eliberează puterea duhului.
În Geneza 1, Biblia ne arată cum Pământul era o masă haotică
şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra adâncului.
El survola suprafaţa apelor în expectativă, dar până când
Dumnezeu n-a vorbit, nu s-a văzut nici o schimbare.
Când Dumnezeu a vorbit, a eliberat puterea Duhului
prin cuvinte şi tot ceea ce El a rostit, a luat fiinţă. Când a spus:
„Să fie lumină!”, a fost eliberată putere duhovnicească şi
imediat lumina a ţâşnit din întuneric. În Ioan 6:63, Isus a spus:
„cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Acest
lucru este foarte important. Fiecare dintre noi eliberează
duhul atunci când vorbeşte, dar nu toţi eliberează viaţă. De
fapt, atunci când vorbesc, mulţi oameni eliberează moarte
mereu, fără să ştie, în viaţa, familia, finanţele, afacerile şi
viitorul lor. În Proverbe 18:21, Biblia spune: „Moartea şi viaţa
sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele.”
O dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi este că
El ne-a dat abilitatea de a vorbi, deoarece El ne-a oferit astfel
instrumentul pentru a ne construi lumea, conformându-ne
astfel la voia Lui perfectă. Noi suntem produsul cuvintelor.
Cuvintele – cele potrivite – ne zidesc şi ne programează
pentru succes, victorie şi progres. Dar cuvintele greşite distrug
viaţa omului. Contează cuvintele pe care le spui despre tine.
Vorbeşte numai cuvinte care te ridică – cuvinte insuflate de
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Duhul Sfânt, care dau viaţă, şi nu cuvinte care distrug. Ţine
minte: ziua de mâine va fi o reflexie a cuvintelor pe care le
rosteşti astăzi, aşa că rosteşte cuvinte care aduc viaţă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a rosti
cuvinte de putere care produc viaţă. Rostesc pace, progres,
belşug şi sănătate cu privire la viaţa mea. Viaţa mea este
spre slava Numelui Tău, dedicată doar pentru a împlini
voia Ta şi pentru a face Numele Tău cunoscut pe Pământ, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 10:11; 15:23

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 13

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 19:28-40

Proverbe 1-2

1 Samuel 17
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Marți, 30 August

PASTOR
ANITA

Schimbă gândurile
tale cu ale Lui!

Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi
în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul
(Efeseni 4:23-24).

D

orinţa lui Dumnezeu este ca noi să gândim la
nivelul Lui, în aşa fel încât noi să vorbim şi să
ne comportăm ca El. De aceea ne-a dat El Cuvântul Său ca
material pentru a ne reînnoi minţile. Un creştin care încă nu
şi-a înnoit mintea prin Cuvânt nu va trăi o viaţă victorioasă
aici pe Pământ. De fapt, Biblia numeşte astfel de creştini
„fireşti.” A fi firesc înseamnă a fi călăuzit de simţuri. Înseamnă
să gândeşti, să vorbeşti şi să te comporţi conform firii
pământeşti şi contrar Cuvântului.
În Vechiul Testament, copiii lui Israel nu au putut să
experimenteze ce e mai bun din Dumnezeu, pentru că nu S-au
putut raporta la El din perspectiva credinţei. Ei erau oameni ai
simţurilor, aşadar nu au cunoscut căile Domnului: trăirea prin
credinţă, măcar că erau familiarizaţi cu faptele Sale. În Noul
Testament, noi avem gândirea lui Cristos. Aşadar, Dumnezeu
Se aşteaptă ca gândurile noastre să se alinieze la prevederile
Cuvântului Său.
Gândurile lui Dumnezeu trec dincolo de tărâmul
senzorial – ele sunt spirituale. Apostolul Pavel, scriind bisericii
din Roma, a vorbit despre schimbul de gânduri dintre noi
şi Dumnezeu - Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia,
ci să vă transformaţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să
puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită (Romani 12:2).
Refuzaţi să vă gândiţi la înfrângere, sărăcie, boală
sau frică; renunţaţi la orice gând negativ. Gândiţi-vă doar la
abundenţă, putere, victorie, credinţă şi viaţă bună. În Filipeni
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4:8, Biblia spune: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot
ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice
faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni
4:8).

Proclamaţie
Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care are
puterea să producă gândurile Tale în mine. Pe măsură ce
studiez şi meditez la Cuvântul credinţei, mintea mea este
reînnoită şi sunt poziţionat pentru viaţa superioară a gloriei
Tale care se descoperă în mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:12-16

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 14

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 19:41-48

Proverbe 3-4

1 Samuel 18
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Miercuri, 31 August

PASTOR
CHRIS

Programează-ţi
duhul pentru
succes!

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

D

upă ce ai venit la Cristos şi eşti născut din nou,
pasul următor este acela de a-ţi clădi credinţa prin
Cuvânt, aşa încât duhul tău să fie programat pentru victorie.
Un creştin care nu-şi programează duhul prin Cuvânt nu se
va bucura de o viaţă biruitoare. Va fi printre cei ce spun: „Nu
ştiu de ce mi se întâmplă mereu lucruri rele. Până la urmă,
sunt creştin.” Problema este că el nu şi-a programat duhul
prin Cuvânt.
Este ca şi cum ai da naştere unui copil, apoi l-ai închide
într-o cameră şi l-ai scoate de acolo doar printre oameni
şchiopi. Chiar dacă acel copil nu este invalid, el nu va merge
niciodată corect pentru că simţurile lui n-au fost antrenate ca
să răspundă la mersul normal. Astfel, un om poate fi născut
din nou, se poate comporta obişnuit în biserică, îi poate ajuta
pe alţii, poate fi inimos şi totuşi să nu beneficieze deplin de
moştenirea sa în Cristos. Chiar dacă pastorii se roagă pentru
el, tot nu este suficient, până nu îşi programează duhul pentru
viaţa glorioasă pregătită de Dumnezeu.
Cum îţi programezi duhul? Învăţând să vorbeşti ca
Dumnezeu. Unul din acele versete pe care trebuie să le înveţi
din Scriptură este 2 Corinteni 5:17: „Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi.” A fi în Cristos înseamnă a fi născut
din nou, aşadar, se referă la tine. Versetul spune că, acum că
eşti în Cristos, eşti o făptură nouă. Nu spune că vei fi. Tu eşti
deja un altfel de om – o rasă nouă. Lucrurile vechi – boala,
limitările şi greşelile – au trecut.
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Aceasta este vorbirea lui Dumnezeu. Cuvântul lui
Dumnezeu reprezintă gândurile Lui, îmbrăcate în vocabular.
Aşadar, pentru a-ţi programa duhul, tu trebuie să rosteşti
Cuvântul lui Dumnezeu. Afirmă toate lucrurile glorioase
pe care El le-a spus despre tine. Spune încontinuu: „Sunt o
făptură nouă, născut într-o viaţă de victorie, glorie şi belşug!
Eşecul, dezamăgirea şi înfrângerea au trecut, iată, am o nouă
viaţă de măreţie şi succes.”

Proclamaţie
Sunt născut din nou! De aceea, las omul cel vechi şi
poftele lui fireşti. Mă supun pe mine însumi programării
Duhului Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu şi, făcând acest
lucru, progresul meu este asigurat. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:21-24; Coloseni 3:9-10

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Corinteni 15:1-34

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Luca 20:1-8

Proverbe 5-7

1 Samuel 19

75

Rugaciune
pentru
˘

MÂNTUIRE

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

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

Tel:+234-8023324188,
+234-8052464131,
+234-1-8925724
ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

Tel:+40-31-432-7000

AFRICA DE SUD:		
Tel: + 27 113260971;
+27113260972
SUA:

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

Despre

AUTORI

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’
LOVEWORLD INCORPORATED, şi iubita lui soţie, Anita,
sunt purtatori dedicaţi ai Cuvântului lui Dumnezeu, al carui
mesaj a fost adus la realitate in inimile multora.
Milioane de oameni au fost afectaţi de programul TV,
‘atmosfera miracolelor’, de cruciade, reviste, la fel ca şi mai
multe carţi si casete.
Impactul pe care l-au avut, a determinat formarea a
sute de biserici şi fraţii de campus în toata lumea, unde se
împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului în adevarul si
simplicitatea sa.

Pentru mai multe informații despre

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy
Vizitaţi site-ul
www.rhapsodyofrealities.org

NOTE

NOTE

Cărți disponibile de la editura

LOVEWORLD
 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
 joiN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 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 și edificând sfinții cu excelență și 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;
+27113260972

canada:

Tel: +1 647-341-9091
SUA:
Tel: +1-972-255-1787,
+1-704-780-4970

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

