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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
participanții entuziasmați la distribuția gratuită
a “Rapsodiei Realităților” în timpul campaniei
“ReachOut 2011“ din Statele Unite ale Americii.
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Marți, 1 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Puterea lui
Dumnezeu în tine

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume:
Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

C

apitolul al treilea din cartea Faptele Apostolilor
constituie cronica faimoasei minuni de vindecare
a ologului de la Poarta Frumoasă a templului. Petru şi Ioan se
duceau împreună la templu la ceasul rugăciunii şi l-au întâlnit
pe acest cerşetor invalid. Întorcându-se către el, Petru i-a
spus: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui
Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Fapte 3:4-6).
Remarcabil! El i-a spus omului: „ceea ce am îţi dau.”
Petru nu avea de gând să se roage lui Dumnezeu pentru
olog, ci el ştia că are deja ceva ce îi poate oferi. O! Ce mult am
meditat asupra acestui pasaj biblic de-a lungul anilor! Textul
reprezintă o revelaţie prea tare pentru mintea obişnuită. Cum
ar putea un om vorbi astfel? Petru, pescarul, care odinioară era
intimidat fiindcă s-a lepădat de Isus, acum stă în faţa unui olog şi
spune: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus
Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” şi îl ajută să se ridice.
Biblia spune că instantaneu gleznele omului s-au întărit şi el,
dintr-o săritură, a stat în picioare, a umblat şi a intrat cu ei în
templu, umblând, sărind şi lăudându-L pe Domnul (Fapte 3:7-8).
Ce a produs această schimbare în Petru? Ce a dat
naştere acestei îndrăzneli a credinţei? El primise Duhul Sfânt
şi fusese transformat într-un alt om! El a ajuns să înţeleagă
revelaţia vieţii divine din el. Nu este de mirare că în epistola
sa, el a spus: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce
priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat
prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte” (2 Petru 1:3-4).
6

Petru ajunsese la convingerea că nu era o fiinţă
obişnuită; el ştia că primindu-L pe Cristos, primise „zoe” –
viaţa şi esenţa divinităţii (Ioan 5:24, 26; 1 Ioan 5:12) şi mai
ştia că cine este în Cristos este mai mult decât un simplu
om, este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17).
Ţi-ai însuşit şi tu această convingere? Ştii că nu mai
eşti un om obişnuit? Boala, neputinţa, sărăcia şi eşecul nu
ar trebui să îşi mai găsească loc în tine, deoarece tu eşti
cartierul general al lui Dumnezeu pe pământ. El vrea să
binecuvânteze lumea prin tine; astfel, asemenea lui Petru,
fii plin de îndrăzneală să declari cine eşti şi ce ai şi astfel vei
umbla întotdeauna în supranatural!

Proclamaţie
Viaţa lui Dumnezeu din mine mă face mai mult
decât un simplu om. Eu sunt părtaş naturii dumnezeieşti;
prin urmare trăiesc viaţa divină în viaţa mea biologică.
Eu trăiesc şi astăzi deasupra limitărilor omeneşti, prin
puterea Duhului lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8; Filimon 1:6

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan
Plande
decitire
citire
aa Bibliei
Bibliei
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în doi
doi ani
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Evrei 1
Ieremia 1-2
Evanghelia după Ioan 9:1-7
1 Cronici 1
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Miercuri, 2 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Tatăl este vizibil
în noi

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor
care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în ape sub
pământ. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti,
căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii
până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă
urăsc (Deuteronom 5:8-9).

P

retutindeni în lume, oamenii au diverse concepţii
greşite cu privire la cine sau ce cred ei că este
Dumnezeu. Unii cred că El este pretutindeni şi în toate
lucrurile. Prin aceasta ei vor de fapt să spună următorul
lucru: dacă vezi o piatră mare sau un copac, în acel lucru este
Dumnezeu; El este orice lucru cu care vrei să-L reprezinţi şi Se
află în orice loc vrei tu. O asemenea concepţie reprezintă o
mare ignoranţă! Dumnezeu nu este o piatră sau un copac din
parc; El este Creatorul întregii lumi.
Psalmistul spunea despre El: „Tu ai întemeiat în
vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale”
(Psalm 102:25). Întrucât a creat toate lucrurile, El este mai
mare decât întreaga Sa creaţie. Prin urmare, măreţia Lui
necuprinsă nu poate fi reprezentată de către făpturile create
de El.
Biblia ne spune în Cartea Faptelor Apostolilor ca
Pavel a întâlnit nişte atenieni care aveau această concepţie
despre Dumnezeu. Ei erau, în cea mai mare majoritate,
filosofi atenieni, care aveau o părere confuză cu privire
la personalitatea lui Dumnezeu. Drept răspuns, Pavel le-a
spus: „Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu
trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului
sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa
omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi
le porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască” (Fapte 17:29-30).
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Pavel i-a făcut să îşi dea seama că motivul pentru
care L-au reprezentat pe Dumnezeu prin obiecte fizice era
necunoaşterea identităţii Sale. Isus a venit să ne arate cum
este Dumnezeu. În Ioan 14:9, El a spus: „Cine M-a văzut pe
Mine L-a văzut pe Tatăl.” El este chipul persoanei Tatălui
(Evrei 1:3). Coloseni 2:9 spune: „Căci în El locuieşte trupeşte
toată plinătatea Dumnezeirii.”
Fiind născuţi din nou, suntem părtaşi naturii lui
Dumnezeu (2 Petru 1:4), avem viaţa lui Cristos (1 Ioan 5:12)
şi trebuie să ajungem la statura plinătăţii lui Cristos (Efeseni
4:13), la care să putem declara ca El: „Dacă m-ai văzut pe
mine, L-ai văzut pe Tatăl.” În 1 Ioan 4:17, Biblia declară:
„Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Acesta
este standardul biblic pentru noi: să fim ca Isus, strălucirea
slavei lui Dumnezeu, chipul persoanei Sale, părtaşi ai vieţii şi
ai naturii Sale divine.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa lui Cristos
din mine! Cum este El, aşa sunt şi eu în aceasta lume, sunt
expresia Ta plină de dragoste faţă de lume. Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai dat abilitatea de a trăi şi de a funcţiona
asemenea Ţie, în Numele lui Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Deuteronom 4:15-19

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

Evrei 2
Ieremia 3-4
Evanghelia după Ioan 9:8-17
1 Cronici 2
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Joi, 3 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Rânduit pentru o
viaţă roditoare

Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela
îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este
sfânt şi aşa sunteţi voi (1 Corinteni 3:17).

T

ermenul grecesc din textul original tradus în
româneşte cu verbul „a nimici” în versetul de mai
sus are şi semnificaţia de a risipi, de a dezactiva, de a face
ineficient sau inoperant. Dacă cineva face ca Templul lui
Dumnezeu să fie nefolositor sau inoperant, astfel încât să nu
mai poată funcţiona potrivit cu scopul pentru care a fost creat,
Biblia spune că acel om va fi nimicit de Dumnezeu! Aceasta
înseamnă că Dumnezeu îl va smulge cu tot rădăcină! Trebuie
să citeşti începutul acestui capitol pentru a vedea contextul.
Nu este de mirare că Domnul spunea în Ioan 15:1-2: „Eu
sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă
care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă
care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.” Cine
taie viţa neroditoare? Dumnezeu! Orice mlădiţă din viţă care
este neroditoare este tăiată, dar fiecare mlădiţă care rodeşte
este curăţită ca să aducă şi mai mult rod (Ioan 15:2). Domnul
Isus este Viţa, iar noi suntem mlădiţele. Aceasta înseamnă că
eşti conectat cu Domnul şi, prin urmare, eşti rânduit pentru o
viaţă plină de rod.
Dorinţa lui Dumnezeu este ca tu să fii din ce în ce mai
roditor şi mai eficient în fiecare etapă din viaţa ta. Secretul
este să rămâi conectat la Domnul. În Ioan 15:5, El a spus:
„Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci
despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” Dacă vrei să fii din ce
în ce mai prolific, rămâi conectat la Viţă. După cum a declarat
apostolul Pavel în Filipeni 4:13: „Pot totul în Cristos care mă
întăreşte,” tu trebuie să recunoşti în permanenţă că puterea
ta nu stă în abilităţile tale fizice, ci în Domnul, deoarece
despărţit de El nu poţi face nimic.
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Domnul este interesat ca tu să aduci rod, dar, în acelaşi
timp, El doreşte ca rodul tău să rămână (Ioan 15:16). Modul
care poţi face acest lucru este să păstrezi Cuvântul Său în tine:
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai ales şi m-ai
rânduit să rodesc, iar rodul meu să rămână. Prin urmare, mă
aliniez la Cuvântul Tău şi declar că rodesc şi progresez zilnic,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 15:16; Psalmul 1:3

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

Evrei 3
Ieremia 5-6
Evanghelia după Ioan 9:18-27
1 Cronici 3
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Vineri, 4 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Lui Dumnezeu Îi
place de tine

Isus S-a uitat cu atenţie la acel om. I-a plăcut de el şi
i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai,
dă-le săracilor, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino şi
urmează-Mă.” (Marcu 10:21, Versiunea Bibliei în limba
engleză contemporană -CEV).
e poţi privi ca fiind o persoană de care Îi place lui
Dumnezeu? Din modul în care îşi trăiesc unii oameni
viaţa, se poate vedea că nu sunt siguri dacă lui Dumnezeu Îi
place sau nu de ei. Dumnezeu nu numai că te iubeşte, ci Îi şi
place de tine. „A-i place (cuiva de cineva)” în acest context
are conotaţia de a avea o dispoziţie sufletească favorabilă
faţă de o persoană pe care o consideri agreabilă sau plăcută.
Lui Dumnezeu, de fapt, Îi place de tine. Lui Îi place atât de
mult de tine, încât El întotdeauna Se laudă cu tine şi cântă de
bucurie pentru tine: „Domnul Dumnezeul tău este puternic în
mijlocul tău; El te va izbăvi şi Se va bucura de tine; Se va odihni
în dragostea Lui şi va cânta de veselie pentru tine” (Ţefania
3:17, traducerea King James). În Psalmul 149:4, Biblia spune:
„Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi îi slăveşte pe cei
nenorociţi, mântuindu-i.” Gândeşte-te la acest lucru!
Să ştii că Lui Îi place de tine este deosebit, dar să faci ceva
cu privire la acest lucru înseamnă cu totul altceva. Imagineazăţi cum ar fi să afli că preşedintelui ţării îi place de tine; ce impact
ar avea asupra ta o asemenea informaţie? Un lucru este sigur;
atitudinea ta s-ar schimba. Ai începe să întrevezi posibilităţi
noi, le-ai povesti prietenilor despre relaţia ta specială cu
preşedintele şi poate chiar i-ai prezenta înaintea lui. Acum,
meditează asupra faptului că Suveranului universului Îi place
de tine mai mult decât i-ai putea place oricărei alte persoane!
În Luca 12:32, Biblia spune: „Nu te teme, turmă mică; pentru
că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” Pavel, când îi scria
lui Timotei, spunea: „Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul
care este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1). Iată ce trebuie să faci:
însuşeşte-ţi adevărul că lui Dumnezeu Îi place de tine şi că îţi
12

T

poartă de grijă cu dragoste. Dispoziţia Sa sufletească faţă de
tine este favorabilă şi mai mult, datorită ţie, conform textului
din Isaia 62:4, Domnul va binecuvânta şi ţara ta: „Nu te vor mai
numi «Părăsită» şi nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu, ci
te vor numi: «Plăcerea Mea este în ea», şi ţara ta o vor numi
«Beula», «Măritată», căci Domnul Îşi pune plăcerea în tine,
şi ţara ta se va mărita iarăşi.” Bucură-te de aceasta relaţie
specială de dragoste care există între tine şi Tatăl tău ceresc şi
primeşte prin credinţă acea slujbă pe care ţi-o doreşti de multă
vreme. Bucură-te de atitudinea plină de har şi de dragoste a
Domnului faţă de tine şi mustră cancerul sau orice altă boală
din trupul tău. Vezi, pentru că Îi placi lui Dumnezeu în mod
deosebit, El ţi-a oferit Numele Isus pentru a primi răspuns la
rugăciuni şi pentru a-ţi produce bucurie: „În ziua aceea, nu Mă
veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi
cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca
bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 16:23-24).

Rugăciune
Dragă Tată, ce onoare este să ştiu nu doar că mă
iubeşti, ci că Îţi şi place de mine. Această conştientizare îmi
oferă îndrăzneala şi încrederea de a-mi atinge potenţialul
maxim pentru care m-ai creat. Mă bucur din ce în ce mai
mult de harul Tău, pe măsură ce le descopăr şi altora acest
adevăr, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Cronici 28:4

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Evrei 4:1-13

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghlia după Ioan 9:28-41

Ieremia 7-8

1 Cronici 4
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Sâmbătă, 5 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Odrasle ale
Cuvântului

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire (2 Timotei 3:16).

V

ersetul din deschidere enumeră câteva beneficii
pe care le primim din Cuvântul lui Dumnezeu:
învăţătură, mustrare, îndreptare şi înţelepciune în neprihănire.
Totuşi, observaţi că versetul nu afirmă nimic despre scopul
central al Cuvântului în viaţa noastră. Ce reprezintă în esenţă
Cuvântul pentru noi şi de ce ni l-a dat Dumnezeu? Biblia
spune: „Semănătorul seamănă Cuvântul” (Marcu 4:14); dar
de ce însămânţează Dumnezeu în permanenţă Cuvântul Său
în inima noastră?
Când însămânţezi o sămânţă de porumb, o faci cu
scopul de a obţine o recoltă de porumb. La fel stau lucrurile
dacă semeni un sâmbure de portocală: vrei o recoltă de
portocale. Prin urmare, se poate deduce uşor că ceea ce
doreşti drept recoltă se regăseşte în tipul de sămânţă pe care
o semeni. Dumnezeu este Semănătorul care însămânţează
Cuvântul în inimile noastre, deoarece El vrea ca noi să
devenim una cu Cuvântul Său. Nici o religie nu te poate
învăţa această realitate, pentru că este prea înaltă ca să fie
cuprinsă de o abordare religioasă.
În Ioan 12:24, Domnul Isus a spus: „Adevărat, adevărat
vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu
moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.” El
Se referea la Sine aici. El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut
trup, iar Dumnezeu L-a dat pe El – Cuvântul – să moară şi
să aducă o recoltă de tipul seminţei care a fost însămânţată
– Cuvântul. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că noi am
fost născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu: „Fiindcă aţi
fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci
14

dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu,
care este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).
Un câine nu poate da naştere decât unui câine. O
fiinţă umană va da naştere unei alte fiinţe umane. Cuvântul
lui Dumnezeu va da naştere numai Cuvântului lui Dumnezeu!
Prin urmare, noi suntem odraslele Cuvântului, nişte epistole
ale lui Cristos (2 Corinteni 3:3) pentru vremea aceasta. Noi
trebuie să fim exprimarea Voii Sale pe pământ. Adevărata
viaţă creştină este expresia zilnică a Cuvântului.

Proclamație
Slavă lui Dumnezeu, sunt născut din nou! Sunt născut
prin Cuvânt şi din Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, sunt
manifestarea şi expresia voii Sale pe pământ astăzi. Sunt
ca un pom sădit lângă izvor, deoarece trăiesc prin Cuvântul
lui Dumnezeu care este viu şi locuieşte în mine pentru
totdeauna.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 1:23; Iacov 1:18
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Duminică, 6 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Primele roade ale
făpturilor Sale

El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul
adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui
(Iacov 1:18).

V

ersetul nostru de deschidere nu face referire la
orice fiinţe din lume, ci la noi, cei care suntem
născuţi din Dumnezeu, prin Cuvântul Său! Noi suntem
cununa creaţiei Sale! Nu e de mirare că Îşi găseşte plăcerea
în noi (Psalmul 149:4). În Ţefania 3:17, Biblia spune: „Domnul
Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate
ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în
dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.”
Faptul că suntem născuţi din Dumnezeu, având aceeaşi viaţă
(1 Ioan 5:12), ne face speciali. Animalele şi plantele nu au
această viaţă, dar noi o avem. Slavă lui Dumnezeu!
„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac”
(1 Petru 1:23). Avem o viaţă nepieritoare, cu excelenţa lui
Dumnezeu în duhul nostru. Noi suntem creaţia Sa, opera Sa
de artă (Efeseni 2:10). Apocalipsa 4:11 ne aduce la cunoştinţă
că El ne-a creat pentru plăcerea Sa: „Tu eşti vrednic, Domnul
şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, onoarea şi puterea,
pentru că Tu le-ai creat pe toate şi prin plăcerea Ta ele au
existat şi au fost create“ (Versiunea King James a Bibliei).
Niciodată să nu te consideri un nimeni sau un eşec!
Dumnezeu te-a ales să fii al Lui (Efeseni 1:4, 5), comoara
Sa deosebită (Maleahi 3:17), întotdeauna cap şi nu coadă
(Deuteronom 28:13)!
Versiunea New Living Translation (Traducerea Nouă şi
Vie, n.t.) a versetului din deschidere spune aşa: „În bunătatea
Sa, El a ales să ne facă copii ai Săi... iar noi, din toată creaţia,
am devenit alegerea Sa.”
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Din toată creaţia Sa, tu faci parte dintre favoriţii lui
Dumnezeu, de aceea te numeşte „un fel de pârgă a făpturilor
Lui.” Aceasta înseamnă că eşti dintre primele şi cele mai bune
roade ale făpturilor Sale.

Rugăciune
Tată ceresc, mă simt onorat să fiu chemat după
Numele Tău şi să fiu născut din Tine! Mi se bucură duhul să
ştiu că sunt dintre primele şi cele mai bune roade din creaţia
Ta! Toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Îţi
mulţumesc că m-ai făcut părtaş al gloriei şi al naturii Tale, în
Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; 1 Petru 2:9
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Luni, 7 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Cunoaşterea – o
forţă eliberatoare!

Cu gura lui, omul nelegiuit îl pierde pe aproapele său, dar
cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă (Proverbe 11:9).

U

n motiv major pentru care unii creştini nu
trăiesc la potenţialul lor maxim şi nu se bucură
de moştenirea lor în Cristos este necunoaşterea Cuvântului
lui Dumnezeu. Ignorarea Bibliei va scurtcircuita puterea lui
Dumnezeu în viaţa ta. În plus, nu poţi avea credinţă în ceva
ce nu cunoşti. Pentru a-ţi exprima credinţa în mod eficient
trebuie să existe cunoaştere, deoarece credinţa vine din
Cuvânt (Romani 10:17).
Isus a rezolvat problema păcatului şi l-a învins pe cel
rău. Mulţi însă sunt mai degrabă victime ale neştiinţei, decât
ale păcatului şi ale Diavolului. Ei suferă, sunt învinşi, bolnavi,
zdrobiţi şi lipsiţi pentru că nu înţeleg viaţa făpturii noi. Ei
niciodată nu s-au gândit că există o viaţă superioară în Cristos.
De aceea noi Îi suntem recunoscători Domnului pentru
oportunitatea de a îţi aduce Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare
zi, prin intermediul devoţionalului Rapsodia Realităţilor
şi al altor publicaţii, prin intermediul emisiunilor TV şi prin
internet. Cu cât vei dobândi o cunoaştere mai corectă şi mai
profundă a Scripturilor, cu atât te vei întări în credinţă şi vei
fi propulsat la un nou nivel al operării în domeniul spiritual.
Nu fi niciodată prea ocupat pentru a studia Scriptura
sau pentru a participa la serviciile divine ale bisericii.
Dumnezeu a rânduit ca Biserica să fie locul în care copiii Săi să
înveţe Cuvântul. Fiind născut din nou, Dumnezeu ţi-a pregătit
o viaţă din belşug, însă lipsa de cunoştinţă te poate împiedica
să te bucuri de ea. Calitatea vieţii pe care o trăieşti este direct
proporţională cu revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu din duhul
tău.
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Duşmanul poate profita de neştiinţa unui om, ţinându-l
astfel legat, dar în momentul în care cunoştinţa Cuvântului lui
Dumnezeu îşi va face apariţia în duhul acelui om, legăturile vor
cădea. „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”
(Ioan 8:32). Cunoştinţa care vine din Cuvântul lui Dumnezeu
te eliberează ca să îţi poţi atinge potenţialul maxim în viaţă.

Rugăciune
Tată drag, inima mea este deschisă pentru a studia şi
pentru a primi cu credinţă Cuvântul Tău şi astăzi. Duhul meu
este inundat de lumină, iar întreaga mea fiinţă este umplută
cu adevărul Tău care mă face să înving orice situaţie ostilă,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:105; Faptele Apostolilor 20:32
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LUMINEAZĂ LUMEA CU
RAPSODIA ÎN LIMBA J
BRAILLE
Parteneri
ai
Rapsodiei
Realităţilor vor lumina lumea
într-un mod special, de acest
Crăciun, aducându-le bucurie
multor persoane nevăzătoare din
întreaga lume. Partenerii Rapsodiei
Realităţilor vor face acest anotimp
cu adevărat memorabil pentru aceste
persoane, distribuindu-le exemplare gratuite
ale Rapsodiei Realităţilor, împreună cu alte lucruri
speciale. Această acţiune va avea loc pe 6 continente
din întreaga lume. Aşadar, fii un „înger” Crăciunul
acesta, ajutându-i pe cei nevăzători să se bucure de
bogăţia şi puterea transformatoare a Cuvântului lui
Dumnezeu. Alăturaţi-vă acestei campanii speciale
de Crăciun, sponsorizând cel puţin un exemplar al
Rapsodiei Realităţilor în limbaj Braille.
Pentru mai multe informaţii despre felul
în care te poţi implica, te rugăm să apelezi unul
dintre următoarele numere de telefon: +234
7086459246, +234 7067562233, +234 1-4488444,
+234 8054640796

Urmăriţi emisiunea Pastor Chris Live în fiecare duminică!
… te inspiră… te informează… te bine-dispune…
îţi transformă viaţa!
Obţineţi răspunsuri adevărate cu privire la întrebările vieţii
urmărindu-l pe Pastor Chris pe LoveWorld Plus, LoveWorld SAT şi
LoveWorld TV în fiecare duminică, la orele 16:00 GMT.
Emisiunea conţine sesiuni entuziasmante de întrebări şi răspunsuri,
talk-show-uri fascinante şi momente de cântări revigorante.

Puteţi de asemenea, să-l urmăriţi pe pastor Chris Live online, la:

Marți, 8 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Dă ceea ce ai!

Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi
dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi
umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat. Îndată
i s-au întărit tălpile şi gleznele (Faptele apostolilor 3:6-7).

Î

n Marcu 16:17-18, Isus a spus: „iată semnele care
îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă
vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile
peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.”
El nu a spus că trebuie să negociem cu boala. A spus
să-i vindecăm pe bolnavi. Pune-ţi mâinile peste bolnavi iar
ei se vor vindeca. Apostolii nu se limitau doar la a se ruga
pentru cei bolnavi; îi vindecau. Petru l-a vindecat pe ologul
de la poarta Templului numită Frumoasă. El i-a spus omului:
„Uită-te la noi!” (Faptele apostolilor 3:4).
Ologul, aşteptând să primească ceva, se uita cu atenţie
la Petru şi la Ioan, dar aceştia nu aveau bani să îi dea în
momentul acela. Petru ştia însă că avea ceva mai bun decât
banii: Numele lui Isus. Astfel, i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar
ce am, îţi dau…” Petru a poruncit ceva în Numele lui Isus şi s-a
petrecut un miracol. El a transferat puterea lui Dumnezeu în
trupul ologului utilizând Numele lui Isus.
Aceasta îmi aminteşte de o doamnă care a venit la una
dintre întâlnirile noastre. Era imobilizată într-un cărucior cu
rotile. Predicam despre Numele lui Isus şi uitându-mă la ea,
am remarcat că plânsese şi i-am spus: „În Numele lui Isus,
ridică-te.” Atunci ea a sărit din scaunul cu rotile imediat,
umblând şi slăvindu-L pe Dumnezeu. Am avut ceva de dat.
Ni s-a dat împuternicirea legală să folosim Numele lui Isus. Îi
poţi binecuvânta pe cei din jurul tău cu Numele lui Isus şi cu
viaţa lui Dumnezeu din tine. Când ceri ceva în acest Nume,
au loc miracole. Mâinile tale nu sunt goale, sunt instrumente
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divine prin care curge viaţa veşnică. Aşadar, ai ceva de dat.
Poţi binecuvânta lumea cu ceva.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa care îmi
inundă întreaga fiinţă şi cu care îi pot binecuvânta pe cei
din jur. Sunt conştient de faptul că am ceva de dăruit şi voi
distribui binecuvântările Împărăţiei în viaţa celor cu care voi
intra astăzi în contact. Acesta este un privilegiu minunat şi
Îţi sunt recunoscător pentru el, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:7; Evanghelia după Marcu 16:17-18
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Miercuri, 9 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Cuvintele tale
reprezintă viitorul
tău!

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele
tale vei fi osândit (Matei 12:37).

G

ura pe care o ai nu ţi-a fost dată doar ca să
mănânci şi să vorbeşti. Ea este unealta cu care îţi
croieşti drumul în viaţă. Aducându-ne la cunoştinţă puterea
şi importanţa cuvintelor noastre, pasajul biblic din Proverbe
18:21 afirmă: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine
o iubeşte, îi va mânca roadele.”
Ceea ce spui cu gura ta va afecta cursul vieţii tale
fie într-un mod pozitiv, fie într-un mod negativ. Calitatea
vieţii tale de astăzi este rezultatul direct al cuvintelor tale.
Cuvintele tale reprezintă destinaţia spre care te îndrepţi. Cât
de important este acest lucru!
De exemplu, diferenţa dintre un om care este născut
din nou şi altul care nu este, nu constă în faptul că unul merge
la biserică, iar celălalt nu. Ci mai degrabă diferenţa constă în
faptul că cel născut din nou a făcut o declaraţie cu gura sa,
iar celălalt nu. Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire” (Romani 10:10).
Cel care este născut din nou a crezut în inima sa şi a
mărturisit cu gura sa domnia lui Isus, conform Scripturii, iar
aceasta l-a catapultat în mântuire. Acest principiu este valabil
atât pentru mântuire, cât şi pentru însuşirea beneficiilor
mântuirii. Sănătatea, belşugul, bucuria, pacea şi biruinţa îţi
aparţin conform Bibliei, dar nu te poţi bucura de ele până
când nu mărturiseşti cu gura ta că acestea sunt ale tale.
Mărturisirea înseamnă a vorbi în conformitate cu Cuvântul
lui Dumnezeu; înseamnă să crezi ce a spus El despre tine şi să
rosteşti acelaşi lucru.
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Nu e suficient să crezi că ceea ce Dumnezeu spune că
îţi aparţine este al tău; trebuie să şi rosteşti. Ceea ce declari
cu gura ta determină direcţia ta în viaţă. Ceea ce eşti astăzi
reprezintă rezultatul cuvintelor tale. Dacă nu eşti mulţumit
cu starea ta actuală, trebuie să-ţi schimbi modul de vorbire.
Începe să vorbeşti corect. Refuză să gândeşti şi să vorbeşti
negativ. Ridică-te prin proclamaţii de credinţă şi înaintează
prin ele. Trasează-ţi cursul vieţii în direcţia voii perfecte a lui
Dumnezeu prin vorbirea ta (Iacov 3:2-5).

Proclamaţie
Sunt părtaş la natura lui Dumnezeu. Dumnezeiasca
Lui putere mi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia! Sănătatea,
pacea, bucuria, victoria şi viaţa din belşug sunt moştenirea
mea. Am primit în toată plinătatea harul şi darul neprihănirii
şi domnesc în viaţă prin Isus Cristos. Viaţa mea este pentru
gloria lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 11:23; Iacov 3:2-5
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Joi, 10 Noiembrie

Lasă-L să te ajute!
PASTOR
CHRIS

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor
(Consilier, Ajutor, Mijlocitor, Avocat, Întăritor, Sprijin)
care să rămână cu voi în veac...
(Ioan 14:19, Biblia Amplificată).

I

maginează-ţi ce efort mental şi fizic ar presupune
ca tu să te rogi pentru absolut toate solicitările şi
încercările care ar putea surveni în viaţa ta de zi cu zi: pentru
provocările de la serviciu sau de la şcoală, pentru sănătatea
ta şi a celor dragi, pentru problemele economice ale lumii,
pentru toţi conducătorii, pentru necreştini, pentru cei care
suferă, etc.
O astfel de listă poate fi copleşitoare, conducând chiar
la îngrijorare şi la anxietate dacă nu te laşi călăuzit de Duhul
Sfânt cu privire la lucrurile pentru care trebuie să te rogi.
Unii oameni, în ciuda eforturilor lor sincere de a se
ruga şi a provoca schimbări, au ajuns să fie frustraţi, simţinduse vinovaţi cu privire la un eveniment tragic care a avut loc,
despre care nu şi-au amintit să se roage în avans.
Dumnezeu nu vrea să fii frustrat sau confuz cu privire
la lucrurile pentru care să te rogi. El ne-a dat Duhul Sfânt să
ne ajute în slăbiciunile noastre. În momentul în care nu ai nici
o idee cu privire la ce să te rogi, El intervine şi preia controlul
rugăciunii tale: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea
noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8:26).
Duhul Sfânt te va ajuta când nu ştii cum sau pentru ce
să te rogi. El îţi va da cuvintele potrivite cu care să exprimi
ce ai pe inimă înaintea Tatălui. Un cuvânt cu ungere rostit de
tine prin Duhul Sfânt poate cauza foarte multe schimbări.
Decât să te oboseşti încercând să te rogi „din mintea
ta” pentru serviciul tău, pentru şeful tău, pentru angajaţi sau
pentru situaţia financiară, mai degrabă aruncă îngrijorările
tale asupra Domnului.
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Bazează-te pe rolul Duhului Sfânt de a te ajuta să te
rogi în conformitate cu voia perfectă a lui Dumnezeu.
Este important să fii plin de Duhul Sfânt când te rogi,
pentru că Duhul lui Dumnezeu este răspunsul lui Dumnezeu.
Efeseni 5:18-19 spune: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este
destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi
şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului.” Dumnezeu a
plănuit să îţi dea o viaţă de stăpânire asupra tuturor lucrurilor
(Romani 5:17). Dorinţa Sa este să desăvârşească tot ceea ce
te priveşte: credinţa ta, sănătatea ta, afacerile tale, finanţele
tale, familia ta, serviciul tău, căsnicia ta, etc. Rolul tău este să
te încrezi în El şi să Îl laşi să te ajute.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău
care mă conduce şi mă învaţă cum să mă rog corect, în
direcţia voii Tale perfecte pentru viaţa mea. Îţi mulţumesc
pentru asigurarea faptului că atunci când mă rog prin Duhul
Sfânt mă asculţi, ştiind că mă rog în conformitate cu destinul
Tău pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 14:2; Efeseni 5:18-19
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Vineri, 11 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Statutul tău
actual

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să
avem deplină încredere în ziua judecăţii (1 Ioan 4:17).

Î

n Filipeni 2:7 (versiunea Amplificată), apostolul Pavel
ne dezvăluie statutul lui Isus pe acest pământ. Înainte
de moartea, înmormântarea şi învierea Sa, ni se explică
faptul că Isus „S-a dezbrăcat de Sine [de toate privilegiile şi
demnitatea legală] şi a luat chip de slujitor (rob), astfel încât
a devenit asemenea oamenilor…” Cât timp a umblat Isus pe
pământ nu a funcţionat în slava Sa; şi totuşi viaţa Lui nu a fost
altceva decât un torent nesfârşit de minuni. Isus a transformat
apa în vin, a umblat pe apă, a înmulţit pâinile, a deschis ochii
orbilor, a vindecat şchiopii şi leproşii restaurându-le viaţa pe
deplin. A vindecat orice fel de boală, a alungat demonii şi
chiar a înviat morţii.
Minunile pe care le-a făcut Isus au fost uluitoare. La
un moment dat, atunci când a mustrat marea, ucenicii Săi au
exclamat plini de reverenţă: „Cine este Acesta de porunceşte
chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Luca 8:25). Isus a fost
într-adevăr o minune, viaţa Lui fiind zi de zi o manifestare
a supranaturalului. Versetul nostru din deschidere ne spune
însă ceva şi mai uimitor: „cum este El, aşa suntem şi noi în
lumea aceasta.” Remarcaţi că acesta nu spune „cum a fost El,
aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Folosirea verbului a fi la
timpul prezent indică statutul actual al Domnului, nu cel în
care umbla pe străzile din Galileea, Capernaum sau Samaria.
Da, Isus a murit şi a fost îngropat; toate acestea în locul
nostru. Dar în a treia zi Dumnezeu L-a înviat prin Duhul Sfânt
şi I-a dat slavă. Efeseni 1:20-21 spune că a fost pus să stea la
dreapta Sa în locurile cereşti, mai presus de orice domnie,
de orice autoritate, de orice putere, de orice guvernare şi
deasupra a tot ce se poate numi, nu numai în lumea aceasta,
28

ci şi în cea viitoare. Asemănarea noastră aşadar nu este cu
Cristos înainte de a muri, chiar dacă şi acesta ar fi fost un lucru
minunat. Ci asemănarea noastră este cu Cristos cel glorificat!
Dacă Isus, fără slavă, a umblat pe pământ în mod
glorios, cu atât mai mult este slăvit acum, fiind înviat din
morţi şi având viaţa învierii! Biblia declară că tu eşti aşa cum
este Domnul, chiar dacă eşti aici pe pământ. În Evrei 1:3,
Scriptura ne arată că Isus este oglindirea slavei lui Dumnezeu,
întipărirea fiinţei Lui (Evrei 1:3). Acest lucru înseamnă că
exact aşa cum Isus este expresia slavei lui Dumnezeu tot aşa
eşti şi tu, pentru că nu mai trăieşti tu, ci Cristos trăieşte în
tine (Galateni 2:20). Aceasta este realitatea biblică despre
statutul tău actual. Priveşte în oglinda acestui adevăr şi lasăte transformat din slavă în slavă în acelaşi chip cu al Său (2
Corinteni 3:18) până ajungi la statura plinătăţii lui Cristos
(Efeseni 4:13).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea cu care
m-ai îmbrăcat ca moştenitor împreună cu Cristos, aşezândumă împreună cu El în locurile cereşti, mai presus de orice
domnie, de orice putere, de orice autoritate şi stăpânire şi
deasupra a tot ce se poate numi, nu numai în lumea aceasta
dar, ci şi în cea viitoare! Mă bucur de această minunată
binecuvântare, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:20-23
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Sâmbătă, 12 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Creat după
chipul Său

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).

O

mul firesc, care nu este încă născut din nou,
nu poate înţelege adevărurile spirituale, fiind
înstrăinat de viaţa lui Dumnezeu din cauza neştiinţei şi a
împietririi inimii: „având mintea întunecată, fiind străini de
viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în
urma împietririi inimii lor” (Efeseni 4:18).
Dar tu, care eşti născut din nou, ai viaţa lui Dumnezeu
în tine; ai natura Lui, care se opune firii pământeşti. Când ai
crezut în inima ta şi ai mărturisit domnia lui Isus cu gura ta, ai
fost imediat recreat în neprihănire şi în sfinţenie după chipul
lui Cristos.
Spre deosebire de omul neregenerat, tu nu mai eşti
separat de Dumnezeu din punct de vedere spiritual, ci eşti
părtaş naturii Lui. Biblia spune că acum suntem copii ai lui
Dumnezeu (1 Ioan 3:2), aşadar nu este blasfemie să declari
că ai natura lui Dumnezeu: „Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu
ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: «Ava»,
adică: «Tată!»” (Galateni 4:6).
Tu eşti acum părtaş naturii divine şi te-ai îmbrăcat cu
omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul
Celui ce l-a creat (Coloseni 3:10). Acţionează în acest nou
tărâm al vieţii – unde ştii că ai viaţă şi natura lui Dumnezeu
în tine.
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Proclamaţie
Sunt încântat de noua mea viaţă în Cristos. Am trecut
de la moarte la viaţă; din păcat la neprihănire; din boală
la sănătate; din sărăcie la belşug. Am viaţa şi natura lui
Dumnezeu în mine; m-am îmbrăcat cu omul cel nou, care
este creat după chipul lui Dumnezeu în neprihănire şi în
sfinţenie adevărată. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:17-24
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Duminică, 13 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Cristos a fost
judecat pentru noi

Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în
Cristos Isus… (Romani 8:1).

T

ermenul grecesc tradus în româneşte prin cuvântul
„osândire” din versetul de mai sus mai înseamnă şi
„judecată.” Astfel, pasajul s-ar putea traduce şi astfel: „Aşadar
nu mai există nici o judecată acum pentru cei care sunt în
Cristos Isus…” Multora le e teamă de judecata lui Dumnezeu,
dar pentru noi cei născuţi din nou, Biblia spune: „Prin aceasta
dragostea a ajuns desăvârşită în noi, ca să avem îndrăzneală
în ziua judecăţii, pentru că aşa cum este El, aşa suntem şi
noi în această lume” (1 Ioan 4:17). Să avem îndrăzneală în
ziua judecăţii din pricina dragostei veşnice a Tatălui pentru
noi! Păcătoşii se pot teme de mânia Lui; dar noi Îi aşteptăm
nerăbdători venirea, ştiind că Isus a fost judecat pentru noi!
Biblia ne dezvăluie în mod clar două mari judecaţi
pentru cei păcătoşi. Prima judecată a avut loc atunci când
Domnul Isus a fost judecat pe crucea Calvarului pentru
păcatele omenirii şi cea de-a doua va avea loc în Ziua Judecăţii,
înaintea tronului cel mare şi alb. Din păcate, cei mai mulţi
oameni sunt familiarizaţi doar cu ultima judecată. Conform
Romani 8:1, omul nu ar trebui să se confrunte cu cea de-a
doua judecată. El poate obţine neprihănirea lui Dumnezeu
prin acceptarea adevărului că Isus a fost judecat pentru el pe
cruce la Calvar. Isus a devenit jertfă pentru păcatele noastre
şi a plătit pedeapsa cu moartea Lui (Galateni 3:13-14).
Dar slăvit să fie Dumnezeu că Isus nu a rămas în
mormânt. A înviat a treia zi; astfel, toţi cei ce cred în El sunt
iertaţi de păcate. Ceea ce a realizat El pentru noi însă este
mult mai mult decât ispăşirea păcatelor. Isus ne-a adus la o
nouă viaţă şi ne-a făcut părtaşi naturii dumnezeieşti (2 Petru
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1:4). Astăzi, Domnul Isus stă pe tronul harului şi îi cheamă pe
toţi oamenii să accepte ceea El a realizat pentru ei.
Acum, fiecare om poate veni plin de încredere înaintea
tronului harului pentru a căpăta îndurare (Evrei 4:16). Dar
într-o zi, nu prea îndepărtată, acel tron de har va deveni
tronul judecăţii unde lumea va fi judecată după faptele ei.
Este responsabilitatea noastră să le dăm de ştire oamenilor
din întreaga lume că preţul pentru mântuirea lor a fost deja
plătit, deoarece nu va mai fi vreme pentru căinţa în Ziua
Judecăţii.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dăruit neprihănirea
Ta în dar. Am primit în toată plinătatea darul şi harul
neprihănirii şi domnesc în viaţă şi astăzi, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:25; Iuda 1:14-15
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Luni, 14 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Remediul
pentru păcat

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre,
ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui
Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu
mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că
nu sunteţi sub Lege, ci sub har (Romani 6:13-14).

C

a persoană născută din nou, tu nu mai trebuie
să ai nici o problemă cu păcatul. Acest lucru se
datorează faptului că natura păcatului a fost înlocuită cu
natura neprihănirii. Unii creştini încă se mai luptă cu păcatul,
pentru că nu au destulă informaţie din Cuvântul lui Dumnezeu
despre identitatea lor în Cristos. Creştinul este mort faţă de
păcat; trebuie să realizezi ce înseamnă acest lucru; înseamnă
că păcatul nu va mai stăpâni asupra ta; puterea păcatului
asupra ta a fost distrusă cu desăvârşire.
Unii se află în medii în care tot ceea ce aud este
despre păcat şi aşa păcatul devine focalizarea lor, deoarece
au fost învăţaţi că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava
lui Dumnezeu. Aceasta nu este Evanghelia. Mai bine este
să aprinzi o lumânare decât să blestemi întunericul. Prin
urmare, nu este de nici un folos să te plângi de întuneric, când
pur şi simplu poţi aprinde lumina. Dumnezeu ne-a trimis să
predicam Evanghelia, nu păcatul, iar Evanghelia este vestea
bună că prin moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos,
păcătosul a fost făcut neprihănit.
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2
Corinteni 5:21). Aşadar, decât să predici păcatul, mai bine
predică remediul: neprihănirea. Isus Cristos ne-a eliberat de
păcat şi de focalizarea conştiinţei asupra păcatului. Creştinii
care încă mai au probleme cu păcatul şi care încă au conştiinţa
orientată spre păcat sunt cei care sunt dominaţi de simţuri:
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„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună
cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea
lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (Romani 6:6).
Păcatul nu mai are putere asupra făpturii noi şi nu ar
trebui să fie făcut punctul central al vieţii de creştin. Poţi trăi
în neprihănire astfel: se începe prin conştientizarea faptului că
eşti neprihănit şi nu păcătos şi apoi pur şi simplu îţi concentrezi
vorbirea şi trăirea în această direcţie. Neprihănirea este
remediul pentru păcat.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dăruit neprihănirea
Ta şi că îmi inspiri conştiinţa în fiecare zi cu acest adevăr.
Vechea mea natură a fost răstignită împreună cu Cristos, prin
urmare eu sunt mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu,
îmbrăcat cu omul cel nou, creat după chipul şi asemănarea
Tatălui meu ceresc.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 10:6-10
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Aşadar, ce ai învăţat astăzi?
Alăturaţi-vă grupului „Rapsodia Realităţilor”, de pe
Yookos, pentru a împărtăşi experienţa Rapsodiei
cu alţi membri ai grupului. Alţi cititori aşteaptă să
fie inspiraţi de mărturia ta unică a schimbărilor,
transformărilor şi descoperirilor zilnice, pe care le
primeşti studiind devoţionalul Rapsodia Realităţilor.
Totdeauna este ceva nou şi entuziasmant de învăţat
din Cuvântul lui Dumnezeu; nu ţine entuziasmul
numai pentru tine! Îmbogăţeşte-ţi experienţa
studierii interacţionând cu alţi cititori de pe glob şi
bucură-te de sesiunile extrem de informative, care
oferă lumină, care inspiră, împreună cu marea
familie a Rapsodiei.
Este uşor să te alături grupului „Rapsodia Realităţilor”
pe Yookos: pur şi simplu intră pe: www.yookos.com/
groups/rhapsodyofrealities şi fă clic pe „alătură-te
acestui grup.”

NOTE

Marți, 15 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Nu glumi împotriva
Cuvântului

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală
de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din
cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei
fi osândit (Matei 12:36-37).

U

nii creştini rostesc când declaraţii pozitive, când
negative, acesta fiind de fapt principalul motiv
pentru care experimentează „suişuri” şi „coborâşuri” în viaţa
lor. Atunci când afirmă ceva greşit, ei spun: „Nu asta am vrut
să spun” sau „Am glumit.” Ei bine, în domeniul spiritual ai
ceea ce rosteşti, indiferent dacă vorbeşti serios sau nu.
În Marcu 11:23, Isus nu a spus: „Va avea lucrul cerut dacă
vorbeşte serios,” ci a spus: „Va avea lucrul cerut.”
Dacă trebuie să faci o glumă, să fie una pozitivă. Nu
glumi împotriva Cuvântului Domnului. Nu face afirmaţii
uşuratice, deoarece cuvintele sunt nişte seminţe care
produc seceriş. Tocmai de aceea, nu rosti decât ceea ce vrei
cu adevărat să spui şi decât ceea ce este în concordanţă cu
Cuvântul lui Dumnezeu.
Isus a spus: „căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină
şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:37). În domeniul
spiritual, cuvintele sunt extrem de importante. În mod literal,
cuvintele Învăţătorului citate anterior înseamnă că omul
va merge în rai sau în iad din pricina a ceea ce a spus sau
nu a spus. Dar chiar şi până atunci, viaţa ta preia caracterul
cuvintelor tale. Dacă rosteşti cuvinte de confuzie, viaţa va fi
confuză. În acelaşi mod, în cazul în care cuvintele unui om
sunt sănătoase, viaţa lui va fi sănătoasă. Acesta este motivul
pentru care trebuie să ai grijă ce rosteşti!
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi despre
puterea cuvintelor mele. Prin Cuvântul şi prin Duhul Tău,
îmi instruiesc limba să rostească numai cuvinte pline de
credinţă! Din gura mea nu voi îngădui să iasă afirmaţii
necugetate. Rostesc numai cuvinte dătătoare de viaţă care
sunt în concordanţă cu planurile şi scopurile tale pentru
viaţa mea şi declar că viitorul meu este în siguranţă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 6:2; Proverbe 18:21; Marcu 11:23
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Miercuri, 16 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Intră în legătură
cu Dumnezeu prin
duhul tău

Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi
ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu
mintea (1 Corinteni 14:15).

D

umnezeu este Duh şi tu poţi intra în legătură cu
El numai prin duhul tău. Câteodată, atunci când
le spunem oamenilor să facă acest lucru par să nu ştie ce
trebuie să facă. Se întreabă dacă să îşi ridice mâinile, să sară
şi să strige sau pur şi simplu să stea liniştiţi. Biblia spune că
cei ce I se închina lui Dumnezeu, trebuie să I se închine în duh
şi în adevăr (Ioan 4:23). Apostolul Pavel ne dă o idee despre
felul în care putem să luăm legătura cu Domnul prin duhul
nostru atunci când spune în 1 Corinteni 14:14 „Fiindcă, dacă
mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea
este fără rod.”
Când te rogi în alte limbi, duhul tău este cel care se
roagă; eşti în părtăşie cu Domnul prin duhul tău; omul
dinăuntru este activat să audă şi să primească de la Dumnezeu.
Observaţi că am citit în versetul de deschidere: „Ce este de
făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu
mintea.” Pavel nu a spus: „Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi
ruga şi cu duhul.” Rugăciunea cu duhul are prioritate.
Biblia spune: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă în credinţa
voastră preasfânta, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 1:20).
Rugăciunea în Duhul sau prin puterea Duhului Sfânt este mult
mai importantă decât cele mai inteligente cuvinte pe care I leai putea adresa vreodată lui Dumnezeu cu mintea. De aceea
este important să te rogi sistematic prin Duhul. Pavel a spus:
„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult
decât voi toţi” (1 Corinteni 14:18). Nu este de mirare, aşadar,
că a avut victorii fenomenale în viaţa personală şi că şi-a
îndeplinit în mod glorios destinul în Dumnezeu.
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Rugăciune
Dragă Tată, sunt întărit de Duhul prin Cuvânt şi
astăzi pe măsură ce vorbesc în alte limbi; sunt zidit în omul
dinăuntru ca un edificiu, încărcat cu puterea focului divin!
Duhul meu este deschis să primească de la Tine, pe măsură
ce mă conduci să cunosc voia Ta perfectă şi să păşesc în ea,
în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 14:4
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Joi, 17 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Nu încerca să Îl
ajuţi pe Dumnezeu

Încrede-te în Domnul cu toată inima ta şi nu te bizui pe
înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi
va netezi cărările (Proverbe 3:5-6).

A

tunci când Dumnezeu îţi spune ceva, El Se aşteaptă
să ai deplină încredere că va împlini tot ceea ce a
promis. Dar atunci când unii nu văd în mod fizic ceea ce a
promis Dumnezeu, de la o vreme încep să cocheteze cu ideea
că Dumnezeu e cam lent în împlinirea promisiunilor şi apoi
încearcă, în felul lor, să Îi dea o mână de ajutor sau să „repare”
lucrurile în locul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este demn de
încredere şi sigur. Isus a subliniat acest lucru în Marcu 13:31
când a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele
nu vor trece.” Prin urmare, problema nu este la Dumnezeu, ci
la oameni, pentru că nu îmbină Cuvântul cu credinţa.
Să luăm ca exemplu povestea lui Avraam şi a Sarei.
Când Avraam avea şaptezeci şi cinci de ani şi Sara şaizeci şi
cinci, Dumnezeu le-a promis un fiu. Dumnezeu i-a spus lui
Avraam: „Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi
Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri” (Geneza 17:5).
Zece ani mai târziu ei încă nu văzuseră nici un urmaş. Şi astfel
Sara, care ştia că nu mai putea zămisli, a sugerat că Avraam ar
trebui să intre la Agar, roaba sa egipteancă, sperând că măcar
aşa, promisiunea lui Dumnezeu se va împlini. Ei au decis să
intervină în această situaţie oferind o soluţie la „întârzierea
lui Dumnezeu.” Şi într-adevăr, s-a născut un copil din această
relaţie – Ismael. Deşi a fost un act singular de necredinţă,
acesta i-a adus frustrări Sarei şi imense probleme lui Isaac şi
urmaşilor lui până în zilele noastre.
Domnul nu dă greş şi nici nu dezamăgeşte vreodată.
Însă El Se aşteaptă ca noi să unim promisiunile Sale cu credinţa
noastră; aceasta este ceea ce aduce realitatea promisă în
prezentul vieţii noastre. Credinţa este pentru „acum!” În Evrei
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11:1, Biblia spune: „Acum, credinţa este esenţa lucrurilor
nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd” (versiunea King
James). Învaţă să îţi pui încrederea numai în Dumnezeu şi
să-ţi fundamentezi credinţa pe Scriptură, deoarece Cuvântul
Lui nu dă greş niciodată. Decât să cauţi metode de a rezolva
lucrurile în locul lui Dumnezeu, învaţă să te bazezi pe El, fiind
deplin încredinţat că El niciodată nu eşuează. În Evrei 10:23,
Biblia spune: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.”

Rugăciune
Dragă Tată, îmi pun toată încrederea în Cuvântul Tău
care este vrednic de crezare. Refuz să mă bazez pe propria
mea înţelepciune şi Te recunosc astăzi în toate căile mele,
care se îndreaptă către Tine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:3; Psalmul 118:8-9
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Vineri, 18 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Nemărginita Sa
dragoste pentru
omenire

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

V

ersetul de mai sus este probabil cel mai cunoscut
din toată Biblia, dar mulţi nu au înţeles puterea lui.
El descoperă nemărginita dragoste a lui Dumnezeu pentru
omenire. Atât de mult a iubit El fiinţele umane, păcătoase şi
neascultătoare, încât L-a dat pe unicul Său Fiu, Isus, să moară
în locul lor.
Nu te uimeşte faptul că atunci când Adam a păcătuit în
grădina Edenului, Dumnezeu a fost cel care l-a căutat (Geneza
3)? Adam se ascundea de Dumnezeu, fiindcă păcătuise şi
totuşi Dumnezeu i-a acoperit goliciunea cu haine de piele,
arătându-i astfel că îl iubeşte. Biblia spune: „Şi dragostea nu
constă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul
că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Sau ca jertfă de ispăşire
pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10).
Dumnezeu Şi-a demonstrat imensa dragoste pentru
noi pe când eram încă în păcat. Poate că nu eşti născut din
nou şi te gândeşti: „Poate Dumnezeu să iubească pe cineva
ca mine?” DA! Indiferent ce fel de viaţă ai dus, poţi beneficia
astăzi de infinită Sa dragoste.
Apoi, tu care eşti născut din nou şi care ştii cât de mult
a iubit Dumnezeu lumea păcătoasă, gândeşte-te cât de mult
te iubeşte pe tine! Biblia spune: „Căci, dacă atunci când eram
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului
Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom
fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Romani 5:10). Dacă Dumnezeu a
iubit lumea plină de păcătoşi, cu siguranţă că pe tine te
iubeşte şi mai mult. În Galateni 6:10, Pavel ne porunceşte să
le facem bine tuturor, dar mai ales fraţilor în credinţă. Acest
lucru ne arată imensa favoare a Domnului faţă de copiii Săi.
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Beneficiază astăzi de această dragoste. Refuză să
accepţi lipsurile, boala şi eşecul, deoarece Dumnezeu ţi-a
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). El a făcut
toate aceste lucruri pentru că te iubeşte foarte mult. Rămâi
ancorat cu toată încrederea în dragostea Sa.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea pe care o
reverşi asupra mea. Sunt atât de recunoscător că L-ai trimis
pe Isus să moară pentru mine şi că astfel am devenit copilul
Tău. Ajută-mă să înţeleg lungimea, lăţimea şi înălţimea
dragostei Tale care întrece orice cunoştinţă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:8; 1 Ioan 3:1
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Sâmbătă, 19 Noiembrie

Scăpat de la pieire
PASTOR
CHRIS

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Î

n Geneza 2:17, Dumnezeu i-a zis lui Adam: „dar din
pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,
căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”
Adam a încălcat această poruncă şi astfel a modificat planul
original al lui Dumnezeu pentru viaţa omului. De atunci, în
momentul în care cineva se naşte, începe să moară. În planul
Său de mântuire, Dumnezeu L-a trimis pe Isus, Fiul Său, să fie
Mântuitorul lumii şi să ne scape de la pieire.
Înţelege structura folosită în versetul de deschidere
„…pentru ca oricine crede în El să nu piară…” Aceasta este
o declaraţie suverană a lui Dumnezeu, înştiinţându-ne ca
oricine crede în Isus nu se numără printre cei care vor pieri.
Dacă crezi în Isus eşti despărţit de cei ce vor pieri.
A fi despărţit înseamnă în acest context a fi pus
deoparte, separat sau desprins de cei ce vor pieri. Aceasta
nu este o promisiune, ci o lege divină care te scapă de pieire.
Ai fost pus deoparte sau separat de rău, pericol şi distrugere.
Această lege divină implică tot ceea ce are legătură cu tine.
Indiferent ce li se întâmplă celor din jurul tău, tu ai
parte de izbăvire, deoarece eşti separat de distrugere şi de
stricăciunea acestei lumi.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru preţiosul Tău Fiu
care m-a salvat de la moarte. Recunosc protecţia Ta peste
viaţa mea şi peste tot ceea ce are legătură cu mine. Ştiu
că prin dragostea Ta şi harul Tău am viaţă veşnică în Tine,
indiferent de haosul din lume, în Numele lui Isus, Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 3:14-15
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Duminică, 20 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Îndrăzneală
spirituală

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Cristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din
nou prin învierea lui Isus Cristos din morţi, la o nădejde vie
(1 Petru 1:3).

B

iblia spune: „dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un
leu tânăr“ (Proverbe 28:1), deoarece este o putere
supranaturală care operează în viaţa creştinului, putere
care produce îndrăzneală divină. Întâlnim acest lucru în
viaţa profeţilor din Vechiul Testament şi în viaţa apostolilor.
Gândeşte-te la David, care, deşi era doar un copil, l-a provocat
şi l-a învins pe Goliat, fără să se teamă.
Un lucru pe care aceşti eroi ai credinţei îl ştiau şi care
îi făcea neînfricaţi în faţa adversităţilor era încredinţarea că
aveau o viaţă curată înaintea lui Dumnezeu. Conştientizarea
neprihănirii îţi dă îndrăzneală, alungă ruşinea şi te face gata
de a lua poziţie fermă pentru Isus în orice circumstanţă. Eşti
energizat pentru slujba împăcării. Acesta este secretul pentru
evanghelizare eficientă – să ştii cine eşti şi ce ai în Cristos; să
conştientizezi faptul că Dumnezeu te susţine.
Fiind creştin, eşti părtaş naturii dumnezeieşti (2 Petru
1:4) şi, pentru a beneficia de acest lucru din plin, trebuie să
recunoşti şi să activezi abilitatea dinamică a Duhului Sfânt care
operează în tine. Apostolul Petru a înţeles acest lucru şi, plin
de îndrăzneală, i-a poruncit unui om olog din naştere să se
ridice şi să umble: Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar
ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te
şi umblă!” (Faptele apostolilor 3:6). Aceasta este îndrăzneala
spirituală în acţiune, care izvorăşte din neprihănirea pe care
o ai şi tu în Cristos.
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Ca şi Petru, fii curajos când te adresezi celui rău şi
circumstanţelor negative în Numele lui Isus şi aşteaptă-te
la schimbare. Îndrăzneşte să-ţi exerciţi credinţa astăzi şi
foloseşte Numele lui Isus.

Proclamaţie
Duhul lui Dumnezeu acţionează cu putere în viaţa
mea, producând îndrăzneală divină. Am curaj să-mi exercit
credinţa, ştiind că Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică,
ci de dragoste, de putere şi de minte sănătoasă. Umblu în
abilitatea Duhului Sfânt şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 28:1; Faptele Apostolilor 4:31
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Luni, 21 Noiembrie

PASTOR
ANITA

O nouă rânduială
pentru făptura
nouă

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic.
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl,
în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic
în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria
voastră să fie deplină (Ioan 16:23-24).

O

bservaţi că în versetul de mai sus, Isus nu a spus:
„Cereţi cu credinţă şi veţi primi,” ci „Cereţi şi veţi
primi.” Isus îi învăţa pe ucenici ceva foarte important aici.
Până atunci, Isus îi învăţase să ceară cu credinţă: „Adevărat
vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar,
i-aţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi s-ar
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 17:20). În versetul
de deschidere, El i-a învăţat ceva cu totul nou: să ceară în
Numele Lui. De aceea a spus El: „Până acum n-aţi cerut nimic
în Numele Meu.” Misiunea Sa era spre sfârşit. Avea să înceapă
o nouă rânduială.
Ai putea întreba: „Înseamnă, aşadar, că nu mai
avem nevoie de credinţă?” Nu! Acest lucru ne informează
doar că noi, în calitate de făpturi noi, suntem deja oameni ai
credinţei. Am fost mântuiţi – născuţi din nou – prin credinţă
(Efeseni 2:8). Suntem făpturi ale credinţei. Dumnezeu ne-a
împărţit fiecăruia dintre noi măsura necesară de credinţă
(Romani 12:3). Acum nu mai este nevoie să ni se spună să
avem credinţă, pentru că noi ne-am născut cu credinţa
în duhul nostru. Credinţa este stilul nostru de viaţă: „Şi cel
neprihănit va trăi prin credinţă” (Evrei 10:38).
De aceea, putem folosi Numele lui Isus ca un
instrument, aşteptându-ne la rezultate. Isus a spus: „Cereţi şi
veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Te tulbură
ceva? Te împiedică ceva să lucrezi pentru El? Nu purta după
tine aceste lucruri până anul viitor! Cere o schimbare acum,
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în Numele lui Isus şi primeşte miracolul! Utilizează Numele lui
Isus pentru a spulbera orice barieră şi pentru a dărâma orice
zid din calea destinului pe care ţi l-a pregătit Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
autoritatea delegată de a acţiona în Numele lui Isus, care este
mai presus de orice nume. În Numele lui Isus, demonii sunt
alungaţi şi toate situaţiile se rezolvă înaintea mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:9-11; Evanghelia duoă Marcu 16:17-18

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Iacov 4:13-5:20

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Ioan 13:21-30

Ieremia 48-49

1 Cronici 21

51

Reţeaua interactivă audio Yook! a Pastorului Chris
Reţeaua interactivă audio Yook! a Pastorului Chris
este o inovaţie, pentru a-i ajuta pe mulţi să primească
mesaje şi îndemnuri despre rugăciune de la pastorul
Chris, folosind tehnologia interactivă de răspuns prin
voce. Aceste cuvinte profetice şi pline de inspiraţie ale
omului lui Dumnezeu au schimbat viaţa multora care au
dezvoltat o pasiune pentru rugăciune şi o extraordinară
părtăşie cu Duhul Sfânt.
Ascultaţi-l pe pastorul Chris pe Yookos, apelând
următoarele numere de telefon:
Marea Britanie: +44 1259340339, +44 2035149208
SUA: +17134890256
Africa de Sud: +27213009593
Apelând numerele de telefon, nu veţi mai rata nici unul
dintre mesajele pline de inspiraţie sau îndemnurile
pastorului Chris; ultimele noutăţi ale Duhului Sfânt,
prin omul lui Dumnezeu sunt la un apel distanţă!

ACUM DISPONIBIL!

În această expunere, omul lui
Dumnezeu reliefează importanţa
umblării în înţelegerea că un creştin
este reprezentantul legal cu drepturi
depline şi de asemenea, oglindirea lui
Dumnezeu în această lume. În acest
DVD clasic, veţi descoperi poziţia de
autoritate pe care o ocupi în Cristos, şi
cum îţi poţi folosi autoritatea pentru a
face progrese excepţionale în viaţă.

Comandaţi astăzi un exemplar, apelând la:
Marea Britanie: +44 (0)1303 270 970
Canada: +1-416-746-5080
SUA: +1-301-860-0703
Africa de Sud: +27 11 326 0971; +27 11 326 0972
Nigeria: +234 -7089984343; +234 -1-8770809
Sau online, la:
www.christembassyonlinestore.org

Marți, 22 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Respectă
autoritatea
spirituală

Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc
la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc
dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea
diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a
îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară,
ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Aceştia, dimpotrivă,
batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu
din fire, ca dobitoacele fără minte (Iuda 1:8-10).

S

unt oameni care şi-au dezvoltat o adevărată
plăcere în a critica lucrătorii Evangheliei. Fie în faţa
televizorului, fie în altă parte, ei nu pierd nici o ocazie de a
prolifera tot felul de insinuări la adresa slujitorilor Domnului.
Dacă eşti copil al lui Dumnezeu, tu nu trebuie să te amesteci
în astfel de lucruri.
Versetul de deschidere ne arată că oamenii fireşti
şi batjocoritori vorbesc împotriva autorităţii spirituale.
Această atitudine este diametral opusă celei demonstrate
de arhanghelul Mihail, care, cu toată puterea şi gloria,
atunci când s-a certat cu Satan pentru trupul lui Moise, nu a
îndrăznit să-i aducă vreo judecată de ocară. Aceasta pentru
că, în acea vreme, Satan avea autoritatea adamică, care
fusese desemnată să stăpânească pe pământ (Geneza 1:26).
Astfel, recunoscând autoritatea superioară pe care
Satan o luase de la Adam, arhanghelul Mihail a spus: „Domnul
să te mustre!” El a trebuit să apeleze la Numele Domnului,
autoritatea cea mai înaltă. Acest exemplu al lui Mihail este
foarte instructiv şi ar trebui să ne călăuzească atitudinea faţă
de cei care sunt în autoritate spirituală deasupra noastră.
I-am sfătuit adesea pe credincioşi să arate respect
faţă de autoritatea spirituală şi să se depărteze de cei care îi
defăimează pe oamenii lui Dumnezeu. Eu aşa am trăit. Eu nu
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vorbesc împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu, nici atunci când
alţii vorbesc de rău despre mine şi despre lucrarea noastră.
Dacă te abţii de la bârfirea lucrătorilor Domnului, El te va
promova, dar dispreţuirea autorităţii lui Dumnezeu din viaţa
lor poate atrage blesteme.

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai arătat calea
vieţii. Nimic nu se compară cu înţelepciunea Ta. Eu trăiesc în
siguranţă între zidurile înţelepciunii Tale, acum şi în veci, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Numeri 26:9-10
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Miercuri, 23 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Învaţă din Cuvânt,
nu din experienţele
tale

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună
(2 Timotei 3:16-17).

U

nii spun: „Experienţa e cel mai bun profesor,”
iar alţii susţin că „viaţa însăşi este cel mai bun
profesor;” aceste afirmaţii nu sunt adevărate. Este posibil să
înveţi câteva lucruri din experienţele tale de viaţă, dar cel mai
bun profesor rămâne Cuvântul lui Dumnezeu, manualul de
instrucţiuni pentru viaţă. Biblia spune: „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe” (2 Timotei
3:16-17).
A împlini Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună
metodă de a avea succes în viaţă. Există oameni care învaţă
numai din experienţe teribile lucruri pe care ar fi putut să le
înveţe mult mai uşor dacă ar fi urmat Cuvântul lui Dumnezeu
de la bun început. Astfel de oameni se confruntă cu crize în
afaceri, în căsnicie şi în alte domenii din viaţă. Tu însă nu eşti
nevoit să înveţi în acest mod. Nu eşti nevoit să-ţi pierzi toate
investiţiile, ca să înveţi cum să-ţi administrezi finanţele în
mod corect. Nici nu trebuie să ai neplăceri în căsnicie înainte
de a învăţa să-ţi iubeşti soţul sau soţia.
Învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicarea lui te
vor scuti de experienţe regretabile. David spune: „Cuvântul
Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe
cărarea mea” (Psalmul 119:105). Aceasta înseamnă faptul
că Scriptura luminează calea vieţii tale. Îţi oferă călăuzire şi
metodele de a birui în viaţă.
Nu trebuie să trăieşti prin metoda „încercare şi eşec.”
Prinde-te de Cuvânt şi totul în viaţa ta se va desfăşura cu bine.
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Alinierea la standardele Cuvântului lui Dumnezeu te va face
o minune în ochii multora. Ei vor începe să te întrebe cum se
face că viaţa este atât de uşoară pentru tine! Răspunsul este
simplu: Cuvântul lui Dumnezeu a devenit pilotul vieţii tale!

Proclamaţie
Doamne, Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Este busola după
care mă orientez în viaţă. Inima mea se va încrede mereu
în Cuvântul Tău care mă conduce pe calea neprihănirii, a
biruinţei şi a vieţii din belşug.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:9; Psalmul 19:7-8
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Joi, 24 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Cristos domneşte în
„membrele” tale

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului membrele voastre,
ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă
lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi-I lui
Dumnezeu membrele voastre, ca pe nişte unelte ale
neprihănirii (Romani 6:13, TLB).

C

uvântul „membre” din versetul de mai sus se referă
la trupul fizic. 1 Corinteni 6:15 spune: „Nu ştiţi că
trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?” (1 Corinteni
6:15). Nu doar cu duhul facem parte din Trupul lui Cristos, ci
şi cu corpul nostru! Observaţi că apostolul Pavel nu a spus:
„trupul vostru este un membru al lui Cristos,” ceea ce putea
însemna că el a vorbit în general. El însă a spus: „Trupurile
voastre sunt mădulare ale lui Cristos,” ceea ce înseamnă că el
se referea la fiecare dintre trupurile noastre. Noi suntem uniţi
cu Domnul fizic şi spiritual.
În Efeseni 5:30, Biblia spune: „pentru că noi suntem
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele
Lui” (Efeseni 5:30). Aceasta înseamnă că viaţa lui Cristos se
manifestă prin trupurile noastre. Biblia spune că, dacă Cristos
este în voi, chiar dacă trupul vă este afectat de boli sau de
suferinţe, Duhul Sfânt îl revigorează şi îi dă viaţă, din pricina
neprihănirii: „Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este
supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu,
din pricina neprihănirii” (Romani 8:10).
Boala, afecţiunile şi slăbiciunile nu ar trebui să aibă
succes în trupul tău. Deşi prin rănile lui Isus am fost vindecaţi
(1 Petru 2:24), unii credincioşi suferă de diferite afecţiuni
din lipsă de cunoştinţă. Potrivit cu prevederile Evangheliei,
Cristos ţi-a dat viaţă, iar Duhul lui Dumnezeu îţi vitalizează
trupul fizic. Tu eşti Templul Duhului Sfânt. Cristos domneşte
şi acţionează în trupul tău. Conştientizează şi meditează la
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adevărul acesta până devine predominant asupra oricărui
gând care justifică vreo neputinţă.

Proclamaţie
Trupul meu este un membru al lui Cristos. Aşadar,
viaţa şi natura lui Cristos sunt manifestate în mine. Boala,
păcatul şi moartea nu îşi au loc în mine, pentru că trupul
meu este Templul Duhului Sfânt. Numai slava şi frumuseţea
lui Dumnezeu sunt exprimate în trupul meu.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 12:1; 1 Corinteni 6:19
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Vineri, 25 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Sfinţenia şi
neprihănirea

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

U

nii credincioşi confundă sfinţenia cu neprihănirea,
spunând că nu este nici o diferenţă între cele
două. Sfinţenia nu este totuna cu neprihănirea, iar diferenţele
dintre cele două trebuie evidenţiate.
Sfinţenia este o poziţie în Dumnezeu, o stare. Când
Dumnezeu sfinţeşte pe cineva sau ceva, acel om, sau loc,
sau lucru, devine sfânt, separat de toate celelalte pentru
Dumnezeu. Aceasta include două aspecte. Primul aspect:
Domnul te pune deoparte. Al doilea aspect: El te pune
deoparte pentru El Însuşi. Dacă ai separat anumite lucruri de
altele, aceasta nu înseamnă neapărat că ţi le-ai pus deoparte
pentru tine. În această privinţă, Dumnezeu te pune deoparte
pentru El Însuşi, pentru scopul său sfânt. Astfel, tu eşti sfânt.
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, am fost sfinţiţi de
Duhul Sfânt, pentru Dumnezeu. Astfel, noi suntem numiţi
sfinţi. Aceasta este starea noastră. De asemenea, când
prezenţa lui Dumnezeu vine peste cineva sau când prezenţa lui
Dumnezeu vine într-un loc, aşa cum a fost pe muntele Sinai, în
Vechiul Testament (Exod 24:16), locul respectiv devine sfânt.
Templul din Vechiul Testament era sfânt pentru că prezenţa
lui Dumnezeu era acolo, iar Domnul a pus deoparte locul
acela pentru El.
Neprihănirea, pe de altă parte, este o natură. Natura
lui Dumnezeu este cea care Îi descrie neprihănirea. Abilitatea
Lui de a face doar ce este drept şi de a fi corect. El nu
greşeşte niciodată, El are dreptate întotdeauna. Tot ceea ce
face El este bun şi drept. Când Domnul îţi transferă această
abilitate de a fi corect şi de a acţiona cu dreptate în viaţa ta,
devii neprihănit. De asemenea, aceasta îţi oferă şi o poziţie
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dreaptă, ceea ce înseamnă că poţi sta în prezenţa Lui fără să
ai vreun simţământ de condamnare, inferioritate sau vină,
datorită jertfei şi învierii lui Isus (Romani 4:25).
Neprihănirea este acum natura ta. Este caracterul
duhului tău. Nu numai că eşti neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos, aşa cum spune Scriptura în 2 Corinteni 5:21, dar eşti
şi sfânt (1 Corinteni 3:17). În Evrei 3:1, noi suntem numiţi fraţi
sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti. Tu împărtăşeşti aceeaşi viaţă
şi natură cu Domnul. Natura sfinţeniei şi neprihănirii Lui a fost
transmisă duhului tău. Tu eşti una cu El acum: „Căci Cel ce
sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui
nu-I este ruşine să-i numească „fraţi” (Evrei 2:11).

Proclamaţie
Eu sunt Templul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în mine, prin urmare, eu sunt sfânt, după cum
El este sfânt. Prin moartea, îngroparea şi învierea lui Isus
Cristos, eu am fost declarat neprihănit, justificat şi sfinţit
pentru Dumnezeu, astfel încât trăiesc şi umblu zilnic în
natura lui Dumnezeu, la care am fost făcut părtaş. Lăudat
să fie Domnul!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:23-24
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Sâmbătă, 26 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Moartea a fost
învinsă!

Căci trebuie ca El să împărăţească până îi va pune pe toţi
vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care
va fi nimicit, va fi moartea (1 Corinteni 15:25-26).

P

ână să vină Isus pe pământ, diavolul avea cheile
morţii. Biblia spune că oamenii erau, în tot timpul
vieţii, supuşi robiei, din pricina fricii morţii. Dar Isus a pus
capăt acesteia prin biruinţa Sa asupra morţii şi a mormântului
şi i-a eliberat pe oameni de frica morţii: „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 frica morţii, erau
supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2:14-15).
Ca efect al neascultării lui Adam, Biblia spune că
moartea a venit asupra tuturor oamenilor (Romani 5:12).
Când Adam a comis înaltă trădare în Grădina Edenului,
ascultându-l pe cel rău, moartea a intrat în lume. Diavolul a
câştigat libertatea să lovească oamenii cu boli, suferinţe şi
distrugere.
Dar binecuvântat să fie Dumnezeu! Când Cristos a
murit pe cruce, El a mers în iad, teritoriul diavolului şi i-a luat
cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor: „Cel Viu. Am fost mort,
şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale
Locuinţei morţilor” (Apocalipsa 1:18).
Cristos a biruit moartea atunci când a înviat triumfător
şi astfel l-a dus pe om într-o viaţă nouă. Astăzi, oricine este
născut din nou nu trebuie să se teamă de moarte, pentru că
moartea a fost învinsă de către Isus, fiind ultimul vrăjmaş care
va fi nimicit, aşa cum am citit în versetul de deschidere.
Astăzi Satan nu poate lua vieţi când vrea, pentru că
el nu mai are cheile morţii. El poate doar să ameninţe şi să
încerce să mintă oamenii sau să-i facă să-şi ia singuri viaţa.
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Isus l-a învins pe cel rău şi i-a confiscat cheile morţii şi ale
Locuinţei morţilor, iar ţie ţi-a dat autoritate peste toată
puterea celui rău, peste puterea păcatului şi a morţii.

Proclamație
Moartea şi tot ceea ce este asociat cu întunericul nu
au loc nici în mine şi nici în jurul meu, pentru că în mine
locuieşte Duhul Sfânt care este un Duh dătător de viaţă.
Eu domnesc în viaţă împreună cu Cristos, având autoritate
peste toată puterea celui rău. Sunt bucuros să ştiu că am
trecut de la moarte la viaţă şi am fost adus în libertatea
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 1:8-10; 1 Corinteni 15:55-57
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Duminică, 27 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Stimulează-ţi duhul
prin Cuvântul lui
Dumnezeu

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a
Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă
poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi
(Faptele apostolilor 20:32).

U

neori, oamenii se află în situaţii descurajante.
Oricât ar încerca să creadă că lucrurile se vor
schimba, nu pare să se întâmple nimic, iar ei îşi pierd
entuziasmul şi încrederea că vor mai putea birui. Li se
întâmplă lucruri contrare aşteptărilor lor. Ei luptă din greu să
se menţină pe linia de plutire, dar rezultatele lor întârzie să se
alinieze la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă te afli într-o astfel de situaţie, apelează mai întâi
la Cuvânt. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi ancorează-te
cu putere în El. Decide să-ţi stimulezi duhul prin Cuvântul
lui Dumnezeu pentru succes. Refuză să asculţi vocile care îţi
spun că nu vei reuşi. Când îţi vin astfel de gânduri negative,
răspunde răspicat: „În Numele lui Isus, eu sunt mai mult
decât biruitor!” Continuă să vorbeşti aşa până când duhul tău
se programează să gândească doar în termeni de victorie.
Cuvântul lui Dumnezeu în inima şi gura ta este reţeta
garantată pentru succes. „Cartea aceasta a Legii să nu se
depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând
să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate
lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8).
Cuvântul lui Dumnezeu, asimilat în duhul tău, îţi va schimba
gândirea şi vorbirea. În acel moment, orice schimbare radicală
pe care o doreşti va fi pusă în aplicare prin puterea Cuvântului
în gura ta.
Trebuie să-ţi programezi duhul pentru succes, acordând
suficientă atenţie Cuvântului prin auzire, prin studiere şi prin
rostire. Astfel, Cuvântul va lucra pentru tine şi în tine şi te va
catapulta la un nou nivel de biruinţă.
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Proclamaţie
Inima şi mintea mea sunt fundamentate pe Cuvântul
lui Dumnezeu, care este viu şi adevărat. Astfel, eu am
pace deplină şi operez dintr-o poziţie de odihnă, fiind bine
încredinţat că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
meu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:20-22; Isaia 26:3
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Luni, 28 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Temelia puternică
şi adevărată

De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca
temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de
preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică;
cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă
(Isaia 28:16).

P

rorocul Isaia vorbea, în versetul de mai sus, despre
„Stânca” pe care Domnul Dumnezeu o va aşeza
în Sion. Să privim la modul în care este descrisă această
„Stâncă.” În primul rând, este o „Stâncă încercată,” apoi „o
piatră de preţ din capul unghiului,” iar apoi o temelie sigură.
Fiind o „Stâncă încercată,” înseamnă că a fost supusă la teste
şi s-a dovedit a fi bună. Apoi expresia „o piatră de preţ din
capul unghiului” înseamnă că este cea mai importantă piatră
din clădire. „O temelie sigură” înseamnă că-ţi poţi baza viaţa
pe ea.
Descrierea se potriveşte numai lui Isus. El este singura
temelie pe care ar trebui să-ţi fondezi viaţa. Nu-i de mirare că,
în Luca 6:47-49, El a spus: „Vă voi arăta cu cine se aseamănă
orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. Se
aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc
înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de
ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut
s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu
face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ,
fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit
îndată şi prăbuşirea acestei case a fost mare” (Luca 6:47-49).
Temelia pe care este construită viaţa ta este foarte
importantă. Biblia spune: „Căci nimeni nu poate pune o altă
temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Cristos”
(1 Corinteni 3:11). El este temelia trainică şi adevărată. Fă-L
pe El temelia succesului tău, aplicând toate principiile Sale
în toate acţiunile pe care le întreprinzi. În acest fel, la orice
vânt potrivnic vei rămâne în picioare, pentru că ai temelia
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zidită pe Stânca Veacurilor, care este Cristos Isus! Ţine minte,
temelia face diferenţa. Ambele case din exemplul pe care l-a
dat Isus în Luca 6:47-49 s-au confruntat cu aceleaşi şuvoi. Dar
cea care nu avea temelie, s-a prăbuşit. Nu-i de mirare că un
compozitor creştin a scris refrenul: „Cine în El se încrede/Pe
nisip nu mai zideşte/Pe nisip nu mai zideşte.”
Lasă-L pe Cristos, Stânca Veacurilor, să fie temelia şi
ancora vieţii tale. Împlineşte Cuvântul Său, căci aşa vei zidi
pe Stâncă. Aceasta te va ţine în picioare când toate celelalte
lucruri se clatină şi cad. Te va ţine pe calea vieţii din belşug
toată viaţa ta.

Rugăciune
Dragă Tată, m-ai luat din lut şi mi-ai aşezat picioarele
pe Stânca Veacurilor, care este Cristos Isus. Acum ştiu că voi
rămâne neclintit prin orice furtuni, pentru că sunt puternic
ancorat în Isus. Nici o situaţie nu mă poate doborî în viaţa
aceasta, pentru că nu sunt numai un ascultător, ci şi un
împlinitor al Cuvântului Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 3:11; Luca 20:17-18
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Urmăriți emisiunea

Pastor Chris Live pe

În acest DVD foarte captivant şi plin de inspiraţie, omul lui
Dumnezeu, pastorul Chris, învaţă explicit despre puterea
gândurilor şi abilitatea lor de a transforma viaţa ta şi de a o face
să se îndrepte într-o direcţie anume.
Înscrieţi-vă
pentru a urmări emisiunea „Pastor Chris
Vei
învăţa deastăzi,
asemenea,
live” pe Yookos!
Site-ul numărul 1 în micro-blogging, unde poţi
principii
de bază despre
face schimb
micro-bloguri (mesaje scurte de până la 140
modul
în carede
să trăieşti
de caractere), link-uri, videoclipuri, poze şi multe altele cu alţi
o viaţă de succes prin
utilizatori de pe Internet, cu mare uşurinţă. Urmărind emisiunea
intermediul
Pastor Chris Live:acestei
învăţături.
timpul
Vei primiEste
mesaje
pline de inspiraţie şi care îţi vor schimba
să-ţiviaţa,
creezidirect
viitorul!
de la omul lui Dumnezeu!
Vei primi mesaje profetice speciale şi perspective divine
care vor stârni credinţa în duhul tău şi te vor poziţiona spre
biruinţă permanentă

CUM URMĂRESC PASTOR CHRIS LIVE?
Pentru a urmări Pastor Chris Live, trebuie mai întâi să te
înscrii pe Yookos, introducând adresa de e-mail. După ce ai
intrat, mergi la www.yookos.com/PastorChrisLive şi fă clic
pe „urmăreşte Pastor Chris Live sau pur şi simplu, fă clic pe
iconiţa PastorChrisLive, aflată în partea dreaptă a ecranului.

PASTOR CHRIS LIVE ÎN TIMP CE MERG!
Pentru a primi mesaje pline de inspiraţie de la Pastor Chris, pe

telefoanele
voastre
mobile,
„yookos follow
Comandă
un exemplar
astăzi,
apelândtrimiteţi
numerelemesajul
de telefon:
pastorchrislive”
la 32144.
Marea
Britanie: +44 1303
270970; Canada: +1 647-341-9091
SUA: +1-281-759-5111, 704-780-4970
Africa de Sud: +27
11 326 0971,
+27 11 326PE
0972
INTRAŢI
ASTĂZI
YOOKOS!
Nigeria: +234-8023324188, +234-8052464131, +234-1-8925724
ŞI LUMEA
VA FI LA ÎNDEMÂNA VOASTRĂ!
Sau online,
la www.christembassyonlinestore.org

NOTE

Marți, 29 Noiembrie

PASTOR
CHRIS

Slavă pierdută…
slavă restaurată!

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit
neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi,
i-a şi proslăvit (Romani 8:30).

Î

n Romani 3:23, Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit şi
sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Cu alte cuvinte,
omul a fost despărţit de viaţa veşnică din cauza păcatului lui
Adam. Dar, ca rezultat al morţii, îngropării şi învierii lui Isus
Cristos, slava pe care omul o pierduse este acum restaurată.
Nu mai eşti lipsit de slava lui Dumnezeu; ai fost readus în viaţa
de slavă în momentul în care ai fost născut din nou.
Vreau să observi cu atenţie timpurile verbelor în
versetul din deschidere. Acolo se pot identifica patru realităţi
vitale în ceea ce priveşte făptura nouă, care rezultă din
mântuirea adusă de Domnul Isus Cristos. În primul rând,
viaţa ta a fost prevăzută cu un destin. În al doilea rând, ai
fost chemat de Dumnezeu. Aceasta înseamnă ales de către
Dumnezeu pentru o viaţă din belşug (Ioan 10:10). În al treilea
rând, tu ai fost justificat, adică declarat neprihănit. Nu mai
este nici o acuzaţie împotriva ta (Romani 8:1), pentru că tu
eşti o făptură nouă. Acum eşti neprihănirea lui Dumnezeu
în Cristos Isus (2 Corinteni 5:21). Apoi, tu ai fost proslăvit,
adică încununat cu glorie, adus într-o viaţă de frumuseţe,
excelenţă, biruinţă şi belşug.
Acestea nu sunt lucruri care se vor întâmpla atunci când
vei ajunge în Cer, ci ele deja au avut loc. Ai fost predestinat,
chemat, justificat şi proslăvit. Nu mai eşti lipsit de slava lui
Dumnezeu. În Ioan 17:22, Isus S-a rugat astfel: „Eu le-am dat
slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi
Noi suntem una.“ Ai fost adus în viaţa de glorie. Te-ai născut
ca să vesteşti puterile minunate ale Celui ce te-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).
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Da, toţi oamenii au fost lipsiţi de slava Domnului, din
cauza păcatului, dar gloria a fost restaurată în Cristos Isus. În
Coloseni 1:27, Biblia declară: „Cristos în voi, nădejdea slavei.”
Este slavă în viaţa ta acum. Dumnezeu vrea ca tu să recunoşti
şi să umbli în acea glorie.

Rugăciune
Slava lui Dumnezeu este peste viaţa mea şi eu
manifest astăzi acea slavă pretutindeni. Îţi mulţumesc, Tată
scump, pentru că m-ai încununat cu glorie. M-ai strămutat
din împărăţia întunericului în Împărăţia Fiului dragostei Tale
şi m-ai adus din robia stricăciunii în libertatea slavei copiilor
Tăi. Eu vestesc puterile Tale minunate, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; Isaia 60:1-3
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Miercuri, 30 Noiembrie

PASTOR
ANITA

Pune în aplicare
Cuvântul lui
Dumnezeu

Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu
se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va
împlini planurile Mele (Isaia 55:11).

A

tunci când Cuvântul lui Dumnezeu este aplicat,
acesta prevalează şi produce rezultate în orice
circumstanţe. Isus a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). Dumnezeu are
încredere cu privire la eficienţa Cuvântului Său şi vrea ca tu
să ştii acest lucru, să te ancorezi de el şi să-l aplici în viaţa ta
personală.
Avraam a făcut acest lucru. Biblia spune că el nu s-a
îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă (Romani
4:20). El a aplicat Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa sa. El a
crezut ceea ce a spus Dumnezeu, iar aceasta i-a fost socotită
ca neprihănire (Romani 4:3). El L-a crezut şi L-a urmat pe
Domnul din toată inima, fiind sigur că spusele Domnului nu
vor eşua.
Astăzi Dumnezeu aşteaptă acelaşi lucru din partea
ta. Să ai încredere şi să crezi în permanenta funcţionalitate
a Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să îl poţi aplica şi
revendica pentru orice domeniu din viaţa ta. Cuvântul lui
Dumnezeu este remediul infailibil la toate provocările vieţii;
este demn de încredere şi are menirea de a te face campion
în viaţă, atunci când îl crezi şi acţionezi pe baza lui.
Indiferent de provocările cu care te confrunţi, biruinţa
ta este în Cuvânt! Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru
a transforma orice situaţie, pentru că este cel mai eficient
agent de schimbare. Aplică-L în cazul tău particular şi în mod
sigur vei avea apoi o mărturie de depus.
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Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care
îmi luminează inima şi mă învaţă cum să pun în aplicare
Cuvântul Tău în viaţa mea. Cuvântul Tău lucrează şi produce
rezultate în viaţa mea, astăzi. Am deplină încredere că în
orice provocare a vieţii voi învinge, deoarece eu cred şi aplic
Cuvântul Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12; Isaia 55:10-11; Psalmul 119:89

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Ioan 1:1-2:14

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Evanghelia după Ioan 16:12-22

Ezechiel 11-12

2 Cronici 1-2

73

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
+40-722-229992

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

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
ROMÂNIA:

Tel:+40-31-432-7000
+40-722-229992

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

