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Introducere

E

diţia 2013 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 ne prezintă partenerii
Rapsodiei Realităţilor în timpul unei distribuții
in Hawaii.

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresa personală 					
Număr de telefon personal 					
Mobil						
						
Adresa de e-mail					
Adresa de servici					
					
ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ				

Rapsodia
˘
Realitatilor
,

. . . UN DEVOȚIONAL COTIDIAN
www.rhapsodyofrealities.org

Luni, 1 Aprilie

Cuvântul Său
cel viu
PASTOR CHRIS

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

Î

n Vechiul Testament copiilor lui Israel li s-a
cerut să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu
(Deuteronom 11:26-28). În Noul Testament însă,
suntem deja numiţi „copii ascultători” (1 Petru 1:14).
Motivul pentru care noi putem împlini Scriptura constă
în faptul că noi suntem născuţi prin Cuvânt (Iacov 1:18).
A împlini Cuvântul în Noul Testament înseamnă mult
mai mult decât a asculta poruncile Lui; înseamnă a trăi
Cuvântul, a pune în practică ceea ce spune din toată
inima, aducând roade (Marcu 4:20).
În 2 Corinteni 3:2-3, apostolul Pavel a spus: „...
Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos scrisă
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul
Dumnezeului cel Viu...” Îţi dai seama ce înseamnă acest
lucru? Noi suntem „epistole vii.” Cine este Isus? El este
Cuvântul cel viu. „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” (Ioan 1:14). Aici, apostolul Ioan conferă
personalitate Cuvântului! 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 dintr-una care nu poate
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi
care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).
Un câine va da întotdeauna naştere unui câine.
O fiinţă umană va da naştere unei alte fiinţe umane.
6

În aceeaşi manieră, Cuvântul lui Dumnezeu va da
naştere doar Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare,
tu eşti odrasla Cuvântului; tu eşti reprezentarea vieţii
Sale. Tu eşti mesajul Său cel viu adresat lumii. Ce gând
binecuvântat!
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 aici la Sine Însuşi;
El a fost Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, rânduit să
moară şi să revină la viaţă cu un seceriş din ceea ce
fusese însămânţat – şi anume Cuvântul. Tu faci parte din
acel seceriş: eşti lăstarul Cuvântului. Astăzi tu trebuie să
fii întruchiparea Cuvântului, manifestând voia Lui pe
pământ. Adevărata viaţă creştină este expresia zilnică a
Cuvântului.

Rugăciune
Eu sunt născut din Cuvânt; viaţa mea este viaţa
Cuvântului! Eu sunt manifestarea şi reprezentarea
divinităţii. Eu umblu astăzi conştient de identitatea
mea, în calitate de odraslă a Cuvântului, cu viaţa
incoruptibilă a lui Dumnezeu în duhul meu, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 10:34-36; 1 Ioan 3:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:1-17
Iosua 10-12

Matei 26:69-75
Levitic 1

7

Marți, 2 Aprilie

Isus a fost făcut
păcat pentru noi
PASTOR CHRIS

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).

Î

n timpul preoţiei levitice, o dată în fiecare
an, marele preot transpunea în mod simbolic
păcatele poporului pe capul unui ţap, care, după aceea
era izgonit în pustiu (Levitic 16). Aceasta era doar o
prefigurare a ceea ce Isus avea să devină pentru noi.
El S-a făcut purtătorul păcatelor noastre, asumându-Şi
pedeapsa în locul nostru (Isaia 53:6), iar noi am devenit
liberi din punct de vedere legal.
Cu toate acestea, faptul că Isus a fost purtătorul
păcatelor noastre nu a fost suficient pentru a ne oferi o
mântuire veşnică. Moartea Sa pe cruce a achitat integral
plata pentru păcatele umanităţii, însă omul avea în
continuare natura păcătoasă provenită din neascultarea
lui Adam şi nimeni nu putea garanta că nu va păcătui
din nou. Iată de ce Isus S-a identificat cu noi până
în adâncul naturii noastre, preluând-o şi pe aceasta
asupra Sa. Prin urmare, când Biblia spune că El, care nu
a cunoscut păcat, a fost făcut păcat pentru noi, aceasta
este o revelaţie diferită de faptul că El a fost purtătorul
păcatelor noastre! El a devenit ce eram noi, iar noi am
fost în El în toate fazele răscumpărării (Romani 6:4).
Atunci când revendicările dreptăţii au fost
satisfăcute, El a fost înviat şi îndreptăţit; şi, astfel, am
fost şi noi achitaţi împreună cu El. Biblia spune: „De
aceea, fiind declaraţi drepţi prin credinţă, avem pace
cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos” (Romani
8

5:1, versiunea Fidela). Aceasta înseamnă că oricine
crede în Isus şi acceptă jertfa Lui este făcut şi declarat
neprihănit.
Acum noi avem în duhul nostru o natură diferită,
care este însăşi natura neprihănirii lui Dumnezeu! Păcatul
nu mai este ceva natural pentru noi, pentru că umblăm
în neprihănire. Suntem neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos Isus. Ce este neprihănirea? Este corectitudinea
lui Dumnezeu transferată în duhul unui om, conferindu-i
abilitatea de a exprima voia şi caracterul lui Dumnezeu.
Este calitatea de conformitate cu natura divină, aşa
cum este ea revelată prin Cuvânt. Este abilitatea de a
sta în prezenţa lui Dumnezeu fără condamnare sau
inferioritate. Prin urmare, tu ai o poziţie îndreptăţită
înaintea Tatălui, iar păcatul nu mai are stăpânire asupra
ta (Romani 6:14).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit
neprihănirea Ta, ceea ce îmi conferă o poziţie de
îndreptăţire şi favoare înaintea Ta. Fiind neprihănit
prin credinţă şi adus într-o viaţă de pace cu Tine prin
Cristos, eu celebrez acest har şi mă bucur în nădejdea
slavei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; Efeseni 4:24
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:18-36
Iosua 13-15

Matei 27:1-10
Levitic 2
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Miercuri, 3 Aprilie

Neprihănirea
este acum a ta
PASTOR ANITA

Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu,
fără Lege – despre ea mărturisesc Legea şi prorocii – şi
anume, neprihănirea dată de Dumnezeu prin credinţa în Isus
Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei care cred în El. Nu este nici
o deosebire (Romani 3:21-22).

Î

n 2 Corinteni 5:21, Biblia spune: „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.” Potrivit acestui verset biblic, tu eşti neprihănirea
lui Dumnezeu în Cristos; iar aceasta este o realitate
prezentă. Neprihănirea nu este ceva la care priveşti în
viitor; este deja a ta.
Domnul Isus a purtat păcatele întregii lumi pe
cruce, iar prin învierea Sa, Dumnezeu i-a declarat pe toţi
oamenii „nevinovaţi.” Drept urmare, nimeni nu trebuie
să meargă în iad din cauza păcatului. Singurul motiv
pentru care oamenii vor merge în iad va fi refuzul lor
de a fi acceptat ce a făcut Isus; refuzarea neprihănirii
pe care El a adus-o lumii. Iată de ce apostolul Pavel ne
spune că „Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea
cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” (2
Corinteni 5:19).
Chiar dacă om se poate simţi multă vreme vinovat
cu privire la păcatele lui, adevărul este că Dumnezeu nu
adună păcatele lui drept probe împotriva lui, pentru că
din punctul Lui de vedere, preţul iertării păcatelor a fost
plătit. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă pentru a-şi
însuşi această iertare este să-L primească pe Isus Cristos
10

ca Domn şi Mântuitor în viaţa sa. Cu toate acestea există
chiar şi creştini cărora le place să se afunde continuu
în apa vinovăţiei, deoarece aceasta le dă un sentiment
de evlavie, dar aceasta este o atitudine greşită. Dacă
Dumnezeu nu mai ţine în socoteală păcatele lumii, de
ce ar trebui sa le ţină în socoteală pe ale tale? Şi dacă ai
păcătuit şi după ce ai fost născut din nou, mărturiseşte-I
Domnului, iar El este credincios şi drept ca să te ierte (1
Ioan 1:9); nu trebuie să rămâi în condamnare.
Judecătorul Suveran te-a îndreptăţit datorită jertfei
lui Cristos şi ţi-a dat natura Sa de neprihănire. Aceasta
natură te face să înfăptuieşti ceea ce este drept, fără să
te zbaţi. Acum, când eşti născut din nou, neprihănirea
face parte din fiinţa ta. Natura lui Dumnezeu de a face
ce este bine a fost împărtăşită duhului tău.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut
neprihănit în Cristos Isus! Eu domnesc în viaţă ca un
rege şi astăzi, aducând roadele neprihănirii şi trăind în
puterea şi în slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; Romani 3:24-27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:37-62
Iosua 16-19

Matei 27:11-25
Levitic 3
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Joi, 4 Aprilie

„...Slava de care
aveau să fie
urmate”
PASTOR CHRIS

Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea
în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, când vestea
mai dinainte patimile lui Cristos şi slava de care aveau
să fie urmate (1 Petru 1:11).

P

rofeţii din vechime cercetau intens domeniul
spiritual pentru a descoperi vremea şi
circumstanţele la care se referea Duhul lui Cristos
din ei când mărturisea despre patimile lui Cristos şi
despre slava care avea să urmeze. Aceasta înseamnă că
suferinţele lui Cristos urmau să fie succedate de o viaţă
de slavă. Isus deja a suferit în locul nostru, iar suferinţa
Lui substitutivă ne-a adus într-o viaţă de slavă. El nu a
suferit în zadar.
În Isaia 53:5, Biblia spune că El a fost străpuns
pentru păcatele tale, zdrobit pentru fărădelegile tale,
pedeapsa care îţi dă pacea a căzut asupra Lui, iar prin
rănile Lui ai fost vindecat. El a suferit pentru ca tu să
nu mai suferi. Oricine suferă astăzi în pofida a ceea ce
Isus a realizat pentru noi, plăteşte preţul necunoştinţei.
Dumnezeu a spus în Osea 4:6: „Poporul Meu piere din
lipsă de cunoştinţă...” Pentru cineva care suferă de
cancer, de exemplu, tot ce trebuie să ştie este că Isus a
purtat deja această boală terminală în locul lui şi apoi să
se comporte ca atare. A crede înseamnă a acţiona.
Îmi aduc aminte ce s-a întâmplat cu apostolul
Pavel în Listra, potrivit pasajului biblic din Fapte 14:7-11.
În timp ce Pavel predica, era acolo un olog care asculta
Evanghelia. Privindu-l ţintă, Pavel şi-a dat seama că omul
avea credinţă pentru a fi vindecat şi atunci „i-a spus cu
12

glas tare: «Scoală-te drept în picioare.» Şi el s-a sculat
dintr-o săritură şi a început să umble” (Fapte 14:10).
Pavel nu s-a rugat; el a înţeles că viaţa glorioasă trebuia
să succeadă patimile lui Cristos şi, drept rezultat, el
i-a împărtăşit Evanghelia acelui olog, care, acceptând
adevărul, a fost vindecat pe loc.
Ce semnificaţie are astăzi pentru noi acest fapt?
Înseamnă că oricine care nu putea merge, acum poate.
Oricine care a fost orb, acum poate vedea. Viaţa si lumina
au fost acum manifestate în Cristos, prin Evanghelie; drept
urmare, nu mai există moarte, nu mai există întuneric, nu
mai există înfrângere şi nu mai există frică. Mântuitorul
nostru Isus Cristos a abolit moartea, neputinţa şi eşecul
şi ne-a adus într-o viaţă de slavă, onoare, demnitate şi
excelenţă. Slavă Numelui Său pentru veci de veci!

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Tu m-ai chemat la o viaţă
de slavă, de virtuţi divine, de onoare, de demnitate
şi de excelenţă şi m-ai făcut o reprezentare a slavei
Tale. Pe măsură ce descopăr slava Ta în Cuvânt, sunt
transformat şi poziţionat pentru o viaţă extraordinară
de stăpânire, în Numele lui Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 60:1; Romani 8:30; 2 Petru 1:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:1-24
Iosua 20-22

Matei 27:26-37
Levitic 4
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Vineri, 5 Aprilie

Salvat ca să îi
salvezi pe alţii
PASTOR CHRIS

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:19-20).

C

ând Dumnezeu te mântuieşte, El te face
partenerul Lui în salvarea altora (1 Corinteni
3:9). Tu nu te afli pe pământ doar ca să echilibrezi
ecosistemul; Dumnezeu are un scop cu privire la viaţa
ta. El te-a mântuit şi te-a lăsat pe pământ în calitate de
martor al Lui. Isaia 43:10 spune: „Voi sunteţi martorii
Mei – zice Domnul – voi şi Robul Meu pe care L-am
ales...”
Eşti ales şi rânduit de Dumnezeu ca slujitor vrednic
al Evangheliei Sale: „care ne-a şi făcut în stare să fim
slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului;
căci slova omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Corinteni
3:6). În calitate de slujitor al împăcării şi de ispravnic al
tainelor lui Cristos, ţi se cere să-I fii credincios Domnului
în răspândirea mesajului Evangheliei şi în învăţarea
altora tainele împărăţiei lui Dumnezeu (1 Corinteni 4:12).
În 2 Timotei 2:2, Pavel a spus: „Şi, ce-ai auzit de
la mine în faţa multor martori, încredinţează-le unor
oameni de încredere, care să fie în stare să-i înveţe
şi pe alţii.” Acesta este principiul: ai devenit un ucenic
pentru a-i putea uceniciza pe alţii, care la rândul lor
să poată transmite mai departe aceleaşi adevăruri ale
Evangheliei pe care ţi le-ai însuşit tu.
14

Nu este minunat faptul că Domnul le-a încredinţat
această Evanghelie glorioasă ucenicilor Săi, care au
fost credincioşi să transmită exact acelaşi mesaj din
generaţie în generaţie până la noi? Acum este rândul
nostru să le spunem tuturor despre Evanghelia lui Isus
Cristos. Trebuie să-i întăreşti şi pe alţii cu acest mesaj de
speranţă, de viaţă şi de adevăr, astfel încât atunci când
devin puternici în credinţă, să facă la rândul lor acelaşi
lucru.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă socoteşti
credincios să fiu partenerul Tău în slujba împăcării. Îţi
mulţumesc pentru că mi-ai dat harul să-i învăţ pe alţii
adevărul Tău, pentru ca la rândul lor să facă şi ei acelaşi
lucru, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16; Efeseni 4:12
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:25-42
Iosua 23-24

Matei 27:38-44
Levitic 5
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Sâmbătă, 6 Aprilie

Nemurirea
descoperită
PASTOR ANITA

Dar care a fost descoperit acum prin arătarea
Mântuitorului nostru Cristos Isus, care a nimicit
moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin
Evanghelie (2 Timotei 1:10).

1

Ioan 2:25 spune: „Şi făgăduinţa pe care
ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.”
Apostolul Pavel în versetul nostru tematic ne revelează
faptul că promisiunea vieţii veşnice a fost împlinită în
Isus Cristos „care a abolit moartea şi a adus viaţa şi
nemurirea la lumină prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10,
versiunea Fidela). Moartea a fost abolită de Isus Cristos.
Implicaţia directă constă în faptul că acum moartea
este „ilegală”; nu mai are puterea de a funcţiona. De
aceea tu ar trebui să nu îi îngădui să te mai afecteze – în
trupul tău, în afacerea ta, în finanţele tale, în duhul sau
în mintea ta.
Isus nu numai ca a abolit moartea, dar El a adus
la lumină viaţa şi nemurirea prin Evanghelie. Cuvântul
„nemurire” înseamnă imunitate faţă de moarte, de
nimicire sau descompunere. În ziua în care I-ai predat inima
lui Cristos pentru a fi născut din nou, tu ai fost despărţit
de pieire. „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). Când
realitatea acestui verset din Scriptură va pătrunde adânc
în duhul tău, nimic nu va fi imposibil pentru tine!
Mulţi oameni se rezumă să înţeleagă prin „viaţă
veşnică” o viaţă îndelungată, dar această sintagmă
înseamnă mult mai mult! Să ai o viaţă lungă marcată de
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boală, sărăcie şi moarte nu reprezintă o binecuvântare.
Însă viaţa veşnică se referă la viaţa invincibilă a lui
Dumnezeu din duhul omului. Este viaţa care te face mai
mult decât biruitor. Dumnezeu a promis această viaţă
înainte de întemeierea lumii, iar prin Cristos Isus a împlinit
această promisiune! În 1 Ioan 5:12, Biblia spune: „Cine Îl
are pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu
n-are viaţa.”
Fiind creştin, ai în tine viaţa lui Dumnezeu, iar
aceasta viaţă nu este supusă morţii, bolii sau neputinţei.
Este responsabilitatea ta să laşi ca această viaţă să
domnească în trupul tău, peste toate circumstanţele
vieţii tale.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa victorioasă
pe care mi-ai dat-o în Cristos Isus. Declar că, datorită
vieţii veşnice care este activă în mine, eu sunt imun în
faţa morţii şi a sistemului destructiv al acestei lumi, în
Numele puternic al lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 11:26; Evrei 2:14-15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:1-13
Judecători 1-2

Matei 27:45-54
Levitic 6
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Duminică, 7 Aprilie

Un martor
disponibil pentru
Cristos!
PASTOR CHRIS

El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot
ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau (Marcu 5:20).

D

omnul Isus este pâinea venită din ceruri şi apa
vieţii (Ioan 6:33, Ioan 4:14). Doar El îţi poate
satisface foamea şi setea duhului tău. Dacă un om caută
cu ardoare pace, vindecare, siguranţă, sau o slujbă, în
ziua în care are o întâlnire personală cu Cristos primeşte
răspunsuri, iar problemele lui sunt rezolvate. Când acest
lucru se întâmplă, un asemenea om devine imediat un
martor devotat al lui Cristos.
Această experienţă am trăit-o cei mai mulţi
dintre noi; ne-am aprins în dragostea noastră pentru
Domnul, gata să ducem Evanghelia până la marginile
pământului. Am fost motivaţi de exemplul Lui; în Luca
19:10, El a spus: „Pentru că Fiul Omului a venit să caute
şi să mântuiască ce era pierdut.” Acum noi ne aflăm
în aceeaşi misiune, deoarece El a mai zis: „...Cum M-a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan
20:21).
Tu ai fost trimis ca un martor al lui Cristos cel
înviat; iată de ce trebuie să ai întotdeauna picioarele
încălţate cu râvna Evangheliei (Efeseni 6:15). După ce
Îl primeşti pe Cristos descoperi că nimic nu îţi oferă o
bucurie mai mare decât să le mărturiseşti altora despre
El. Aceasta i s-a întâmplat şi femeii din Samaria care,
după ce a vorbit cu Isus la fântână, a alergat în cetate şi
a anunţat: „Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus tot ce
am făcut; nu cumva este acesta Cristosul?” (Ioan 4:29);
ea a devenit un martor al lui Cristos.
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Natanael L-a întâlnit şi el pe Isus şi a spus: „Tu eşti
împăratul lui Israel!” (Ioan 1:49). Andrei s-a grăbit să se
ducă la fratele său să îi spună: „L-am găsit pe Mesia!”
(Ioan 1:41). Imediat ce L-au întâlnit pe Cristos, toţi au
găsit soluţii la problemele lor şi au început să vestească
Evanghelia.
Dacă eşti deja implicat în predicarea Evangheliei
celor din jurul tău, continuă această lucrare cu o râvnă şi
mai mare. Mulţi oameni din jurul tău sunt încă „însetaţi”
şi disperaţi; ei au nevoie să li se spună că există un singur
răspuns la toate problemele lor, iar acel răspuns este
Isus.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un
slujitor vrednic al Noului Testament, cu un mesaj plin
de viaţă pentru a binecuvânta lumea! Sunt disponibil şi
entuziast să predic Evanghelia şi astăzi în demonstraţia
Duhului şi a puterii, ştiind că toţi cei pe care i-ai rânduit
să vină la mântuire prin mine vor asculta şi vor primi
Evanghelia cu bucurie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:6; 2 Timotei 4:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:14-36
Judecători 3-4

Matei 27:55-66
Levitic 7

19

CONFERINŢA REŢELEI ŞCOLII INTERNAŢIONALE
DE SLUJIRE A LUCRĂTORILOR
15 - 17 APRILIE 2013
În perioada 15-17 aprilie 2013 va avea loc
mult aşteptata conferinţă cu Pastorul Chris în
Johannesburg, Africa de Sud. Conferinţa se adresează
lucrătorilor seniori şi slujitorilor de la nivelul executiv,
pionierilor în slujire, liderilor de tineret, precum şi
slujitorilor din domeniul administrativ.
Aceasta promite a fi un timp de împuternicire divină
şi de experienţe miraculoase. Pregăteşte-te să urci la
un alt nivel de slujire!
Pentru mai multe informaţii privind înregistrarea şi
participarea sună la:
• Regiunea Pacificului de Sud: +61403538033,
+642102322458
• India: +919921541643
• Sudul Africii: +27113262467, +27110253443
• Europa: +44 0 1303270970
• Orientul Mijlociu: +97339770703
• Africa de Vest: +22558566040
• Africa Centrală şi de Est: +260211233258
sau trimite e-mail la: conference@ismmn.org

NOTE

Luni, 8 Aprilie

Urmează planul
lui Dumnezeu
pentru viaţa ta
PASTOR CHRIS

Fiindcă noi suntem lucrarea Mâinii Lui, recreaţi în
Cristos Isus [născuţi din nou], ca să facem acele lucrări
bune pe care Cristos le-a predestinat [le-a planificat
mai dinainte] pentru noi [urmând căi prestabilite], ca
să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El ne-a
pregătit-o mai dinainte]
(Efeseni 2:10, Versiunea Amplificată).

D

umnezeu te-a predestinat pentru slavă. El a
rânduit mai dinainte viaţa ta după planul Său,
pentru o însărcinare specifică. Este însă responsabilitatea
ta, în calitate de copil al lui Dumnezeu, să îţi găseşti locul
în acel plan divin.
Nu toţi oamenii devin ceea ce a proiectat
Dumnezeu pentru ei. Faptul că tu eşti născut din nou
nu înseamnă neapărat că vei realiza toate lucrările bune
pe care ţi le-a pregătit Dumnezeu, pentru că, la urma
urmei, eşti înzestrat cu voinţă liberă. Tu poţi decide fie să
urmezi planul lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta, fie să
îţi croieşti o altă cale în viaţă. Însă nu este nici o dovadă
de înţelepciune să alegi propria ta cale, deoarece Biblia
spune: „Există o cale ce i se pare dreaptă omului, dar la
urmă duce spre moarte” (Proverbe 16:25, NTR).
Localizează-te în planul lui Dumnezeu şi împlineşte
destinul Lui pentru viaţa ta. Asigură-te că mergi pe calea pe
care El a pregătit-o pentru tine. În Coloseni 4:17 observăm că
apostolul Pavel îi transmite unui om numit Arhip o avertizare
importantă şi anume să ia seama la lucrarea de slujire pe
care a primit-o de la Domnul, ca să o poată îndeplini. Pavel
nu a spus că Dumnezeu o va îndeplini în locul lui.
22

Prin urmare, pentru a trăi în destinul pregătit
de Dumnezeu şi pentru a urma planul Lui cu privire la
viaţa ta, tu trebuie să cunoşti şi să înţelegi Cuvântul Său.
Atunci când Isus i-a mustrat pe Saduchei, le-a zis: „...
Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi .... Scripturile...”
(Matei 22:29); Isus nu le-a spus: „Este ceva natural să
vă rătăciţi.” Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea
şi Lumina Sa (Proverbe 1:20, 23; Psalmul 119:130). Pe
măsură ce vei studia Cuvântul lui Dumnezeu şi vei medita
asupra sa, vei înţelege lucruri adânci şi vei fi călăuzit să
iei decizii sincronizate cu planul lui Dumnezeu pentru
viaţa ta.
În plus, pentru a urma planul lui Dumnezeu, trebuie
să înveţi să te supui Duhului Sfânt printr-o părtăşie
neîntreruptă. El este Acela care îţi descoperă taine divine
şi te ajută să te regăseşti în visul lui Dumnezeu.

Proclamaţie
Eu umblu în conformitate cu predestinarea lui
Dumnezeu pentru viaţa mea. Împlinesc scopul Lui şi
Îi slăvesc Numele. Cresc în fiecare zi în cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu, iar deciziile şi acţiunile mele
sunt marcate de înţelepciunea Sa. Umblarea mea
cu Duhul Sfânt este nespus de roditoare şi primesc
ajutorul Său divin, pe măsură ce funcţionez în planul
lui Dumnezeu pentru viaţa mea.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 2:6-7; Ieremia 7:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:37-54
Judecători 5-6

Matei 28:1-10
Levitic 8
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Marţi, 9 Aprilie

Mulţumirea deschide uşi pentru binecuvântări suplimentare
PASTOR ANITA

Unul din ei când s-a văzut vindecat s-a întors,
slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu
faţa la pământ la picioarele lui Isus şi i-a mulţumit.
Era Samaritean. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare
n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde
sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă
şi să Îi dea slavă lui Dumnezeu?” Apoi i-a zis: „Scoalăte şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit” (Luca 17:15-19).

M

erită să recunoşti semnalele Duhului
Sfânt! Domnul Isus, într-o anumită zi, a
întâlnit zece leproşi care L-au implorat să aibă milă de
ei. „Când i-a văzut Isus, le-a zis: «Duceţi-vă şi arătaţivă preoţilor!» Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi”
(Luca 17:14). Observă că Isus nu le-a spus leproşilor:
„Sunteţi vindecaţi!” El le-a dat o instrucţiune, iar ei au
plecat într-o atitudine de ascultare faţă de Cuvânt. Pe
măsură ce se depărtau, au fost vindecaţi.
Apoi unul dintre leproşi, care şi-a dat seama
că fusese vindecat, s-a întors pentru a-I da slavă lui
Dumnezeu, iar Domnul atunci a zis: „...«Oare n-au fost
curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu
s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să Îi dea
slavă lui Dumnezeu?» Apoi i-a zis: «Scoală-te şi pleacă;
credinţa ta te-a întregit»” (Luca 17:17-19, Versiunea
King James). Atunci când Îi mulţumeşti lui Dumnezeu,
primeşti mai mult decât vindecare; primeşti întregire!
Unii oameni nu reuşesc să observe lucrurile
supranaturale pe care Dumnezeu le face pentru ei
şi, prin urmare, nu Îi aduc mulţumiri. Ţine minte,
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binecuvântările lui Dumnezeu nu trebuie neapărat să
fie spectaculoase ca să fie supranaturale. Abilitatea de
a recunoaşte binecuvântările Lui în viaţa ta şi apoi de
a-L glorifica, te va duce din postura de „vindecat” în
cea de „întregit.” După cum revelează textul nostru,
Samariteanul care s-a întors să Îi mulţumească a primit
mai mult decât vindecarea; el a fost întregit. Tot ceea ce
pierduse din cauza bolii de lepră i-a fost restaurat.
Acest fapt are o semnificaţie deosebită, deoarece
boala de lepră macină extremităţile victimei şi lasă
cicatrici. Faptul că cineva este vindecat de lepră nu
înseamnă şi că părţile trupului afectate sunt restaurate.
Însă Samariteanul recunoscător s-a calificat pentru
a primi mai mult, atunci când s-a întors să Îl laude
pe Domnul. Când Îi aduci mulţumiri lui Dumnezeu,
tu deschizi uşa pentru miracole şi binecuvântări
suplimentare în viaţa ta.

Rugăciune
Dragă Tată, inima mea este plină de mulţumire
şi de recunoştinţă pentru binecuvântările Cuvântului
Tău şi pentru impactul Duhului Tău în viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru harul Tău, pentru îndurarea Ta şi
pentru minunatul privilegiu de a purta Numele Tău.
Mă închin şi Te slăvesc astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 69:30; Iona 2:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:1-21
Judecători 7-8

Matei 28:11-20
Levitic 9
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Miercuri, 10 Aprilie

Creştinul a fost
deja izbăvit
PASTOR CHRIS

Şi nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne izbăveşte de cel
rău... (Matei 6:13, NTR).

S

intagma „cel rău” folosită în versetul tematic
provine din traducerea termenului grecesc
„poneros,” care înseamnă „rău, răuvoitor, cel rău,
diavol.” Prin urmare, Domnul Isus în Matei 6:13, în
timp ce le oferea ucenicilor Săi un model de rugăciune,
vorbea despre cel care este responsabil de rău (diavolul)
şi nu Se referea la un act de răutate anume.
Însă dacă astăzi ne rugăm: „O, Doamne, izbăveştene de cel rău,” aceasta sugerează că noi am mai fi
încă supuşi diavolului, ceea ce este în contradicţie cu
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu din Noul Testament.
În calitate de creştini, noi nu avem nevoie de izbăvire
de sub puterea lui Satan, deoarece, potrivit Scripturii,
noi am fost deja izbăviţi: „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). Făptura nouă este superioară lui
Satan (2 Corinteni 5:17-18) şi domneşte în viaţă prin Isus
(Romani 5:17).
Domnul Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi acest
model de rugăciune în Matei 6:13, deoarece El încă nu
Se jertfise, iar cel rău încă avea putere asupra lor. Iată
de ce ei aveau nevoie să se roage Lui ca să Îi izbăvească
de cel rău. Însă credincioşilor din vremea aceasta Isus
le-a spus: „...Iată semnele care Îi vor însoţi pe cei ce
vor crede: în Numele Meu vor scoate draci...” (Marcu
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16:17). A fi în stare să scoţi draci înseamnă, bineînţeles,
a avea autoritate asupra lor.
După învierea Domnului Isus Cristos, nu mai
este nici un loc în Biblie care sugerează că noi ar trebui
să ne rugăm cu privire la diavolul sau să Îi cerem lui
Dumnezeu ajutor împotriva lui, pentru că Domnul a
învins toate stăpânirile demonice şi le-a dezbrăcat de
putere (Coloseni 2:15). Satan şi demonii lui sunt sub
picioarele tale (Romani 16:20); ei nu mai pot concura cu
autoritatea pe care tu o ai în Cristos Isus (Efeseni 2:6) şi
nu mai reprezintă un factor demn de luat în considerare.
Tot ceea ce trebuie să faci este să te împotriveşti
diavolului şi el va fugi de la tine înfricoşat (Iacov 4:7).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru autoritatea
pe care mi-ai dat-o peste Satan, de a-l izgoni şi de a
exercita stăpânire peste toată puterea vrăjmaşului. Îţi
mulţumesc pentru viaţa de biruinţă pe care mi-ai dat-o
în Cristos şi pentru slava care este manifestată în mine
şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:13; Luca 10:18-19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:22-48
Judecători 9

Marcu 1:1-13
Levitic 10
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Joi, 11 Aprilie

„Shalom…
Shalom!”
PASTOR CHRIS

Celui cu mintea statornică Tu îi asiguri pacea – da,
pacea, căci se încrede în Tine (Isaia 26:3, NTR).
În versiunea Fidela a Bibliei, acest verset este tradus
astfel: „Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui
minte este fixată asupra Ta, pentru că el se încrede în
Tine.”

Î

n versetul tematic, Duhul Domnului ne arată
ce se va întâmpla în viaţa celui ce are mintea
concentrată asupra Domnului: el va avea parte de
pace perfectă. Ce înseamnă pace perfectă? În ebraică,
originalul nu spune „Tu-i asiguri pacea”, ci „Tu-i asiguri
shalom…shalom,” care înseamnă „pace, pace.”
Termenul „shalom” mai înseamnă pacea
bunăstării, pace cu bunăstare, sau pace în bunăstare.
Nu se referă doar la pace sub aspect de linişte sau
calm în exterior; înseamnă pace cu odihna minţii,
abundenţă nelimitată! Termenul descrie pacea celui ce
şi-a găsit locul în Cristos şi, prin urmare, toate luptele
sale au încetat! Necazurile lui au fost învinse. El a
câştigat stăpânire peste circumstanţele vieţii; a preluat
conducerea, intrând în odihna Domnului (Evrei 4:10).
Isus a spus în Matei 11:28: „Veniţi la Mine, toţi
cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Aici,
Domnul spune: „Încetează să te mai zbaţi; încetează
să mai încerci să faci totul prin forţele tale! Vino la
mine, şi eu voi face viaţa ta uşoară, plăcută, şi plină
de bucurie!” Aceasta este pacea „shalom”; este viaţa
fără stres. Meditează asupra versetului tematic al zilei;
concentrează-ţi inima şi mintea asupra Domnului.
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Biblia spune în Iacov 1:25: „Dar cine îşi va
adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc,
ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea
lui.” Apoi, în Iosua 1:8, Biblia spune: „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.” Aceasta este reţeta şi garanţia
unei vieţi biruitoare, extraordinare, de pace şi belşug.

Proclamaţie
Mintea mea este concentrată asupra Ta, Doamne,
pentru că Tu eşti desfătarea mea! În Tine am găsit pace,
mântuire, victorie, bucurie nesfârşită şi viaţă veşnică!
Îţi mulţumesc pentru binecuvântările Cuvântului Tău
şi pentru influenţa prezenţei Tale divine în viaţa mea!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:2; Iosua 1:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:49-59
Judecători 10-11

Marcu 1:14-28
Levitic 11
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Vineri, 12 Aprilie

El descoperă
tainele
PASTOR ANITA

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).

O

parte a lucrării Duhului Sfânt din viaţa
noastră este aceea de a ne descoperi tainele
Împărăţiei lui Dumnezeu. Luca 8:10 spune: „Vouă v-a
fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu,
dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca măcar că văd, să
nu vadă şi măcar că aud, să nu înţeleagă.” Fiind născut
din nou, tu eşti alesul special al lui Dumnezeu pentru
a cunoaşte tainele Împărăţiei. Nu trebuie să umbli în
întuneric sau în necunoştinţă în legătură cu moştenirea
şi cu privilegiile tale în Isus Cristos.
Biblia spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte
lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul
Său” (1 Corinteni 2:12). Duhul Sfânt este lumina ta;
El te îndrumă prin Cuvânt pe calea pe care trebuie să
o urmezi. El a venit să te înveţe toate lucrurile şi să îţi
dezvăluie adevărata ta moştenire. În Ioan 16:13, Biblia
spune: „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.”
Aceasta înseamnă că tu nu mai umbli în întuneric;
viitorul tău nu mai este incert. Viaţa nu mai trebuie
să fie plină de mister. Psalmistul spune: „Îmi vei arăta
cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse
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şi desfătări veşnice în dreapta Ta” (Psalmul 16:11).
Doar prin puterea ta, tu nu poţi discerne calea vieţii
care aduce victorie, dar Duhul Sfânt o cunoaşte. El a
venit pentru a te îndruma pe acea cale. El ştie cum să te
conducă prin viaţă şi să te facă un adevărat succes.
Lasă-L astăzi pe Duhul Sfânt să Îşi facă deplin
lucrarea în tine! El este Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei
(Isaia 11:2), care te îndrumă prin secretele succesului.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru perspectiva pe
care mi-o oferi asupra adevărurilor vieţii; Îţi mulţumesc
pentru Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei, care îmi
dezvăluie tainele Împărăţiei. Prin părtăşia pe care o am
cu Tine, primesc astăzi gânduri divine, idei şi sfaturi şi
sunt transformat, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 4:1; 1 Corinteni 2:9-10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:1-21
Judecători 12-13

Marcu 1:29-39
Levitic 12
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Sâmbătă, 13 Aprilie

Satan… paralizat
total!
PASTOR CHRIS

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic
nu vă va putea vătăma (Luca 10:19).

N

u există nici un motiv pentru care creştinii
trebuie să se teamă de diavol, pentru că el
a fost deja înfrânt! În Matei 28:18, Isus a spus: „Toată
puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Observă
că El a zis „toată puterea,” nu doar „o parte.” Cu alte
cuvinte, Satan nu mai are nici o putere. El a fost total
paralizat de Isus. Motivul pentru care unii oameni încă
mai trăiesc în frică de cel rău şi de ceea ce cred că el le
poate face, este faptul că nu cunosc Scripturile. Fără să
îşi dea seama, ei îi acordă prea multă putere diavolului,
deşi el a fost paralizat total.
Isus i-a deposedat de toată puterea, pe el şi pe
demonii lui; i-a dezarmat! În Coloseni 2:15, Biblia spune:
„A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de
ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor
prin cruce.” Isus a făcut un adevărat spectacol la scenă
deschisă cu domniile şi stăpânirile; dar ce înseamnă
asta? Înseamnă că i-a prezentat lumii pe Satan şi pe
demonii lui ca pe nişte prizonieri de război – răniţi,
înfrânţi şi paralizaţi.
Nu e de mirare că El ne-a spus: „Iată că v-am
dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va
putea vătăma” (Luca 10:19). Victoria lui a fost pentru
tine. El ne-a dat victoria cu care l-a biruit pe Satan, şi
32

ne-a împuternicit să scoatem demoni în Numele Lui
(Marcu 16:17). De aceea, indiferent de ce se întâmplă
în jurul tău: în viaţa ta, acasă, în familie, la slujbă sau
în finanţele tale, refuză să te temi. Satan a fost pus sub
picioarele tale; trăieşte deasupra lui, domnind în viaţă
prin Isus (Romani 5:17).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru curajul,
încrederea şi credinţa pe care Cuvântul Tău le aduce
în duhul meu, în timp ce meditez asupra sa. Cât de
minunat este să ştiu că Tu ai pus toate lucrurile,
inclusiv pe Satan şi cohortele lui, sub picioarele mele!
Astăzi umblu în victorie şi în stăpânire, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:8; Iacov 4:7; Marcu 16:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:22-35
Judecători 14-16

Marcu 1:40-45
Levitic 13
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Duminică, 14 Aprilie

„El a luat robia
roabă…”
PASTOR CHRIS

De aceea este zis: „S-a suit, a luat robia roabă şi le-a
dat daruri oamenilor” (Efeseni 4:8).
În versiunea Fidela, acest verset este tradus astfel: „De
aceea El spune: «Când S-a urcat în înălţime, a dus în
captivitate captivitatea şi le-a dat daruri oamenilor.»”

D

e-a lungul anilor, mulţi oameni şi versiuni
biblice au interpretat diferit versetul nostru
tematic, datorită înţelesului său complex. De exemplu,
o versiune spune: „De aceea spune El când S-a dus în
locurile din înălţime; a luat mulţi robi în urma Lui şi le-a
dat daruri oamenilor»” (GNB, Biblia Vestea Bună, n.tr.).
Totuşi, traducerea King James este mult mai exactă:
„De aceea El zice: «S-a înălţat, a luat în captivitate
captivitatea şi le-a dat daruri oamenilor.”
Apostolul Pavel a preluat acest verset din Psalmul
68:18: „Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război,
ai luat în dar oameni; cei răzvrătiţi vor locui şi ei lângă
Domnul Dumnezeu.” Observă că apostolul Pavel a spus:
„El a luat robia roabă…”, nu „El a luat stăpânitorii robi.”
Ce a vrut să spună? Aici, cuvântul „robie” se referă la
puterea, autoritatea şi activitatea stăpânitorilor. Puterea
lor de a te ţine în robie, a fost luată în captivitate! Isus
le-a confiscat acest drept de a te supune! Datorită Lui,
Satan şi cohortele lui nu mai au putere asupra ta! Aşadar
„robia” a fost luată roabă!
Astăzi, orice încercare a lui Satan, sau a vreunei
boli de a ţine în captivitate pe cineva este absolut ilegală.
Tot ce avem noi de făcut este să proclamăm libertatea
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captivilor. Acesta este motivul pentru care în cetatea
Listra, Pavel i-a putut spune acelui om invalid care nu
mai mersese niciodată: „Scoală-te drept în picioare.”
Pavel nici nu s-a rugat pentru el. Credinţa lui Pavel era
bazată pe faptul că „robia” a fost făcută roabă.
Din acelaşi motiv el i-a putut spune ologului de la
poarta Frumoasă a Templului: „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). Nici atunci
nu s-a rugat. De ce? Pentru că puterea de a ţine oamenii
în captivitate a fost arestată de Isus Cristos!

Proclamaţie
Stau ferm pe poziţie în libertatea lui Cristos şi mă
bucur în slava Domnului, pentru că niciodată nu voi mai
fi împovărat de vreun jug sau de vreo legătură. Sunt
liber să trăiesc, să domnesc şi să-I slujesc Domnului în
sănătate, în victorie şi în belşug. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Judecători 5:12; Apocalipsa 1:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:1-24
Judecători 17-18

Marcu 2:1-12
Levitic 14
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Şuvoiul lansărilor continuă
cu versiunea audio a cărţii

„CUM SĂ TE ROGI
EFICIENT” – VOL.1
În primele câteva luni de la publicarea cărţii „Cum
să te rogi eficient” - volumul 1, mulţi au mărturisit
că au învăţat cum să aplice principiile rugăciunii
pentru diferite situaţii pentru a obţine rezultatele
dorite.
Mărturii de impact continuă să vină odată cu
recenta lansare a versiunii audio a aceleiaşi cărţi.
Formatul audio îţi permite acum să afli „Cum
să te rogi eficient” oriunde şi oricând: când
conduci maşina, când lucrezi la laptop, sau când
mergi pe jos. Astfel poţi fi inspirat să te rogi şi să
obţii rezultate în orice vreme, chiar şi în timpul
mersului.
Pentru comenzi sună la:
Nigeria: +2348024789892, +2348024789893
Gana:+233244211623; Kenya: +254739584693
Africa de Sud:+27113260971, +27784654350
Marea Britanie: +44(0)1303270970
SUA:+12817595111, +12817596218
Uganda:+256757760794
Tanzania:+255785319498
Email: howtoprayeffectively@loveworldbooks.
org

NOTE

Luni, 15 Aprilie

O nouă viaţă
în Cristos
PASTOR ANITA

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

F

ăptura cea nouă în Cristos nu are trecut. El este
o specie cu totul nouă, care nu a mai existat
înainte. Când versetul tematic spune că „cele vechi s-au
dus,” se referă la viaţa dinainte. Vechea ta natură nu mai
există.
În Romani 6:4, Biblia spune: „Noi deci, prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi,
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”
Acum tu ai o viaţă cu totul nouă. Conform Scripturii,
când Isus a murit, tu ai murit împreună cu El; când a fost
îngropat şi tu ai fost îngropat împreună cu El; şi când a
înviat, ai înviat şi tu împreună cu El, la o viaţă cu totul
nouă.
Acesta este motivul pentru care Cuvântul ne
învaţă: „să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe
care o dă adevărul” (Efeseni 4:24). Vechea ta natură
a fost crucificată împreună cu Cristos. Boala, sărăcia,
eşecul şi moartea nu mai sunt parte din noua ta viaţă
în Cristos.
Încetează să te mai plângi despre trecutul tău,
pentru că Domnul nu Îşi mai aminteşte de acea viaţă.
Noua ta viaţă a început din ziua în care L-ai primit pe
Cristos şi L-ai mărturisit ca Domn şi Mântuitor al vieţii
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tale. În acel moment ai primit viaţa eternă în duhul tău
şi ai devenit o creaţie nouă.

Proclamaţie
Am viaţa supranaturală a Domnului în mine!
Viaţa învierii acţionează în duhul, în sufletul şi în
trupul meu! Umblu în această nouă viaţă, fiind un om
nou în Cristos, creat de Dumnezeu în neprihănire şi în
sfinţenie!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:18; Ioan 1:12-13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:25-15:10
Judecători 19-21

Marcu 2:13-22
Levitic 15
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Marţi, 16 Aprilie

Recunoaşte
harul Său
PASTOR CHRIS

Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura
darului lui Cristos (Efeseni 4:7).

C

e lucru minunat! Fiecăruia dintre noi ne-a
fost dat har, după măsura darului lui Cristos.
Fiecăruia ne-a fost dat harul să biruim în viaţă.
Corespondentul biblic din original pentru cuvântul har
din textul de mai sus este termenul grecesc „charis,” din
care derivă şi cuvântul „carismă.” „Charis” se referă la
influenţa divină care acţionează asupra duhului uman
şi care se reflectă în viaţa unui om, aducându-i favoare,
frumuseţe, bunătate, diferite abilităţi şi care îl face
plăcut celor din jur. Este slava lui Dumnezeu în duhul
tău, care se reflectă şi în exterior.
Acest har face ca slava şi favoarea să fie
abundente în viaţa ta. De exemplu, când Domnul Isus
era copil, Biblia spune că El „creştea şi Se întărea; era
plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste
El” (Luca 2:40). Chiar şi în copilărie, harul L-a făcut să
fie plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor (Luca
2:52). În cartea Faptele Apostolilor, Barnaba a mers să
viziteze nişte fraţi şi Biblia spune: „Când a ajuns el şi a
văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat
pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul”
(Faptele apostolilor 11:23). Ce a văzut Barnaba? Cu
siguranţă nu a văzut lumină strălucind deasupra capului
lor. Însă a văzut frumuseţea lui Dumnezeu; a văzut în
viaţa acestor fraţi lucruri care mergeau excelent.
Harul lui Dumnezeu în viaţa ta este abilitatea
divină de a avea succes în fiecare lucru pe care îl începi,
40

iar tu trebuie să creşti în acest har: „creşteţi în harul
şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Cristos” (2 Petru 3:18). Harul este puterea promovării;
este ceea ce face ca viaţa ta să crească de la un nivel
la altul; de aceea Scriptura ne sfătuieşte să creştem în
har. Fiecărui copil al lui Dumnezeu i-a fost dat har din
abundenţă (Romani 5:17), dar gradul la care îl laşi să fie
vizibil în viaţa ta depinde de tine. Cu cât îţi umpli mai
mult inima de Cuvântul lui Dumnezeu, şi Îl laşi pe Duhul
Sfânt să lucreze în viaţa ta, cu atât manifestarea harului
lui Dumnezeu va fi mai mare în tine.

Proclamaţie
Cresc în har şi în cunoaşterea Domnului şi
Mântuitorului meu Isus Cristos. Frumuseţea lui
Dumnezeu în duhul meu este reflectată în afară,
manifestându-se în mod vizibil ca toţi să o poată vedea!
Excelenţa, gloria, virtutea şi succesul sunt mărcile vieţii
mele, pentru că harul Domnului este supraabundent în
mine.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:2; Ioan 1:16
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:11-32
Rut 1-4

Marcu 2:23-28
Levitic 16
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Miercuri, 17 Aprilie

Creat pentru
a iubi
PASTOR CHRIS

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea
şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este
dragostea (1 Corinteni 13:13).

C

redinţa, nădejdea şi dragostea sunt trei
principii creative care ne sunt descoperite
în Cuvânt; ele sunt forţe pozitive ale duhului omului
nou şi, conform Scripturii, cea mai mare dintre cele
trei este dragostea. Motivul pentru care nădejdea nu
dezamăgeşte este pentru că dragostea lui Dumnezeu
este turnată în inimile noastre de Duhul Sfânt: „Însă
nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea
lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin
Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). În plus,
umblarea ta în dragoste îţi asigură credinţa, deoarece
credinţa lucrează prin dragoste (Galateni 5:6). Vezi de ce
este dragostea atât de importantă?
Noi umblăm cu Dumnezeu prin dragoste; fără
dragoste, credinţa ta nu ar funcţiona. Dragostea este
legătura desăvârşirii (Coloseni 3:14). Traducerea Bibliei
în limba engleză contemporană (CEV) redă acest verset
astfel: „Dragostea este mai importantă decât orice
altceva. Este ceea ce le leagă pe toate împreună în mod
desăvârşit.” Pentru noi creştinii, umblarea în dragoste
nu este ceva opţional; este viaţa noastră. Tu ai fost creat
să iubeşti. Dumnezeu este dragoste şi Biblia spune că
duhul nostru a fost creat după imaginea Creatorului
nostru; de aceea noi suntem expresia şi prototipul
dragostei Lui.
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În Ioan 13:34, Isus a spus: „Vă dau o poruncă
nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” Însă fiind născut din nou
şi având Duhul Sfânt în tine, dragostea nu mai este doar
o poruncă pe care trebuie s-o împlineşti, ci a devenit
modul tău normal de viaţă. Conform cu 1 Ioan 3:14,
dragostea este semnul că ai trecut de la moarte la viaţă!
Aceasta este o asigurare dinăuntrul tău, întrucât Duhul
adevereşte împreună cu duhul tău că eşti copilul lui
Dumnezeu (Romani 8:16).
Dumnezeu nu ţi-a dat doar dragostea Lui, ci şi
puterea de a iubi ca El. Fie ca dragostea Lui să se vadă
în tine şi să se audă din cuvintele tale; lasă-i pe cei din
jur să experimenteze şi astăzi dragostea lui Dumnezeu,
prin tine.

Rugăciune
Tată scump, cât de îndurător şi de bun eşti cu
mine! M-ai înconjurat cu dragostea, cu bunătatea
şi cu harul Tău. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai turnat
dragostea Ta în inimă, prin Duhul Sfânt. O manifest
faţă de toţi cei din jurul meu, prin cuvintele şi acţiunile
mele. Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea prezenţei
Tale în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:7-11; Ioan 13:35
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16
1 Samuel 1-2

Marcu 3:1-7
Levitic 17
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Joi, 18 Aprilie

Părtăşia noastră
cu Domnul
PASTOR ANITA

Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă,
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos (1 Ioan 1:3).

1

Corinteni 1:9 spune: „Credincios este
Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu
Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru.” Aceasta este o
chemare înaltă: să fii adus în părtăşie cu Domnul. Ar fi
fost minunat chiar dacă eram slujitorii Lui, sau creaturile
Sale preferate, dar El a ales să ne aducă în uniune cu El
Însuşi. Ce onoare!
Faptul că am fost chemaţi la părtăşie cu Isus
Cristos înseamnă că am fost aduşi în clasa Lui; de aceea,
de acum suntem în comuniune cu El şi avem aceleaşi
interese. Există binecuvântări care provin din părtăşia
cu Domnul. Una dintre ele este că Domnul Se identifică
cu tine oriunde şi oricând. El este cu tine şi în tine. El
îţi poartă de grijă; eşti tot timpul în gândul Său. Acest
fapt ar trebui să îţi confere un spirit de siguranţă şi de
stăpânire, motivându-te să dai tot ce ai mai bun din tine
pentru a fi un succes pentru El.
Gândeşte-te: eşti în părtăşie cu Creatorul
Universului; aceasta înseamnă că nu există limită pentru
ce poţi face şi cât de departe poţi înainta pe scara
succesului. Înseamnă că lumea îţi aparţine pentru că
tu eşti asociat cu Stăpânul tuturor lucrurilor. Evrei 1:2
ne spune că Domnul l-a pus pe Isus ca moştenitor al
tuturor lucrurilor; şi din moment ce tu eşti moştenitor
împreună cu El (Romani 8:17), înseamnă că şi tu ai fost
pus moştenitor peste toate lucrurile.
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Lumea îţi aparţine, pentru că tu eşti în părtăşie
cu Împăratul Universului; eşti una cu El (1 Corinteni
6:17) şi ţi-a fost dată viaţa Lui (1 Ioan 5:12)! Acum ai
caracterul Lui şi eşti părtaş naturii Lui divine (2 Petru
1:3) şi ai fost făcut neprihănirea Lui (2 Corinteni 5:21)!
Aceasta este ceea ce ne-a adus părtăşia cu Cristos! El
ne-a făcut părtaşi neprihănirii şi vieţii Sale, beneficiarii
şi strălucirea slavei Sale.

Proclamaţie
Sunt complet în Isus Cristos, prin care Dumnezeu
mi-a dat înţelepciune, sfinţire, neprihănire şi întregire.
Trăiesc şi umblu în El; El este esenţa existenţei mele
şi întotdeauna îmi voi trăi viaţa pentru glorificarea şi
venerarea Numelui Său Sfânt. Aleluia.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 1:3-4; Evrei 1:1-4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:1-19
1 Samuel 3-7

Marcu 3:8-19
Levitic 18
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Vineri, 19 Aprilie

Arată-ţi dovezile
cele mai tari
PASTOR CHRIS

Apăraţi-vă pricina – zice Domnul – arătaţi-vă dovezile
cele mai tari, zice Împăratul lui Iacov (Isaia 41:21).

C

e lucru liniştitor şi înălţător este să ştii că
îţi poţi apăra cazul înaintea Domnului, în
rugăciune! Îţi poţi transforma odăiţa într-o sală de
judecată şi poţi aduce motive puternice pentru a cere
o schimbare, sau poţi insista ca lucrurile să se întâmple
într-un anumit mod pentru tine sau pentru cei dragi ţie.
Este vorba despre o rugăciune foarte serioasă şi intensă
– din categoria acelora în care te închizi în camera ta şi
zici: „Astăzi trebuie să se întâmple o minune!”
Poate că te întrebi: „Bine, dar ce se întâmplă dacă,
după ce m-am rugat, tot nu sunt sigur că s-a împlinit?” De
aceea se spune că „pledezi pentru cazul tău”; înseamnă
că „se amână cazul.” Din moment ce nu eşti convins că
s-a împlinit, întoarce-te la Cuvânt şi găseşte mai multe
dovezi. Roagă-te fierbinte în Duhul – în alte limbi. Chiar
dacă trebuie să întrerupi rugăciunea o perioadă de timp,
pentru a merge la serviciu sau pentru a face altceva
important, când ai ocazia să fii singur, continuă să te rogi.
Chiar şi când eşti în mişcare, în maşină, în drum
spre serviciu, sau întorcându-te acasă, când problema
respectivă îţi revine în minte, rosteşte ce spune Cuvântul
Domnului cu privire la ea. Aceasta este rugăciunea de
cerere; este stăruitoare şi are un scop bine determinat.
Dacă nu simţi victoria prima oară când te rogi, continui
până când eşti sigur că ai obţinut ceea ce vrei, după
standardele Cuvântului; şi din momentul acela, nimic nu
îţi poate lua lucrul primit.
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Continuă să te rogi şi să pledezi pentru cazul tău
până când simţi victoria în duhul tău. Aminteşte-ţi că
El a zis în Isaia 43:26: „Adu-Mi aminte să ne judecăm
împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.”
Dumnezeu nu a spus acest lucru pentru că are nevoie să-I
împrospătezi memoria; ci El te invită să îţi argumentezi
cazul. El vrea ca tu să prezinţi declaraţiile şi promisiunile
pe care El le-a făcut cu privire la problema cu care te
confrunţi şi să fii insistent în rugăciune. În curând vei fi
plin de bucurie în duhul tău pentru că vei obţine victoria.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că nu sunt un
neajutorat, pentru că Tu mi-ai dat puterea Duhului Sfânt
de a produce schimbări în circumstanţele vieţii. Credinţa
mea în Tine şi în puterea Cuvântului Tău învinge astăzi
şi întotdeauna şi eu mă bucur în Numele Domnului Isus
Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 5:17; Osea 14:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:20-18:14
1 Samuel 8-10

Marcu 3:20-35
Levitic 19
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Sâmbătă, 20 Aprilie

Născut de sus
PASTOR CHRIS

„Voi sunteţi de jos,” le-a zis El, „Eu sunt de sus: voi
sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea
aceasta” (Ioan 8:23).

C

ând Domnul Isus le-a declarat evreilor că este
„de sus,” Se referea la provenienţa Sa divină; El
este Domnul din ceruri (1 Corinteni 15:47); El S-a întrupat
în urma cuvântului pe care Dumnezeu i l-a spus Mariei
prin Îngerul Gabriel (Luca 1:31). Expresia „Eu sunt de sus”
înseamnă că viaţa Lui nu este din lumea aceasta, este
viaţa Cuvântului, iar Cuvântul este Dumnezeu (Ioan 1:1).
Domnul Isus a făcut această distincţie pentru că
fiecare om de pe pământ a primit viaţă de la părinţii
lui pământeşti, dar nu şi Isus; viaţa Lui a venit de la
Dumnezeu, pentru că El S-a născut dintr-o fecioară.
Fiecare persoană născută în lumea aceasta are
aceeaşi viaţă ca a lui Adam, o viaţă imperfectă, supusă
morţii şi decadenţei din momentul când el a încălcat
instrucţiunile Domnului şi şi-a pierdut autoritatea în
faţa lui Satan. Astfel, moartea a intrat în lume. Apostolul
Pavel confirmă acest fapt în Romani 5:12: „De aceea,
după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume,
şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au
păcătuit…”
Păcatul a intrat în lume prin neascultarea lui
Adam, şi astfel a venit şi moartea. „Moarte” înseamnă
aici mai mult decât încetarea vieţii; înseamnă separare
de Dumnezeu: o viaţă de întuneric, în ceea ce priveşte
lucrurile Domnului. Aceasta este viaţa omului nenăscut
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din nou, pe care Cuvântul îl descrie ca fiind „firesc,”
aparţinând pământului sau tărâmului simţurilor (1
Corinteni 15:47). Acesta este motivul pentru care omul
trebuie să se nască din nou. A te naşte din nou e sinonim
cu a fi născut de sus: „…Adevărat, adevărat îţi spun
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea
Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).
Totuşi, a fi născut din nou înseamnă că ai fost
născut de sus, după imaginea Celui ceresc: „…cum este
Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti” (1 Corinteni 15:48).
1 Petru 1:23 declară: „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.” Cuvântul care s-a
întrupat în Isus şi L-a făcut să declare „Eu sunt de sus”
este acelaşi Cuvânt care ţi-a dat viaţă şi ţie, de aceea, la
fel ca El, şi tu eşti acum de sus (1 Ioan 4:17).

Proclamaţie
Viaţa mea este rezultatul Cuvântului lui
Dumnezeu; sunt păzit şi susţinut de Cuvânt. De
aceea trăiesc în victorie asupra circumstanţelor vieţii,
înaintând zilnic către dimensiuni şi mai mari ale
Duhului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:31; 1 Corinteni 15:47-49
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:15-43
1 Samuel 11-13

Marcu 4:1-12
Levitic 20
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Duminică, 21 Aprilie

Nu accepta
sărăcia!
PASTOR ANITA

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El,
măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru
ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi
(2 Corinteni 8:9).

N

u există nimic în caracterul sau în
personalitatea lui Dumnezeu care ar putea
sugera faptul că El Îşi vrea copii săraci. Sărăcia nu vine
de la Dumnezeu. În 3 Ioan 1:2, versiunea Fidela, scrie
astfel: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu
să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul
tău.” Creştinismul religios i-a făcut pe mulţi să creadă că
este voia lui Dumnezeu ca ei să fie săraci sau falimentari,
însă Cuvântul spune altceva. Nu crede în sărăcie; pentru
că cineva care este sărac nu poate ajuta pe altcineva, iar
Dumnezeu vrea ca noi să dăruim; El doreşte ca noi să îi
binecuvântăm pe alţii.
Cei săraci sunt adeseori marginalizaţi; ei nu au
un cuvânt de spus, se resemnează foarte uşor, însă
întotdeauna trebuie să implore pentru orice. Aceasta
nu este viaţa unui copil al lui Dumnezeu; tu eşti un prinţ.
Bunăstarea financiară este dreptul tău în Cristos, iar
Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta, te va îndruma şi te va
poziţiona ca să trăieşti acea viaţă prosperă care ţi-a fost
destinată în Cristos. Pe măsură ce continui să meditezi
asupra Cuvântului, acesta îţi va stabili parcursul pe calea
pe care Dumnezeu a planificat-o pentru tine şi nu există
sărăcie pe acea cale (Iosua 1:8).
Gândeşte-te puţin: din moment ce Dumnezeu te
iubeşte, de ce ar vrea El ca tu să fii sărac? El nu este
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sărac, deci de ce ar dori să-Şi aibă copiii săraci? Planul
Lui este acela ca tu să ai mai mult decât destul astfel
încât să îi poţi ajuta şi pe alţii; astfel, prin tine El Îşi poate
manifesta dragostea faţă de cei din jurul tău. Poate spui:
„Dar nu pot să mă prefac că sunt bogat când nu am
nimic!” De fapt, sărăcia nu are nimic de-a face cu ceea
ce ai sau nu ai. Sărăcia este descrierea inabilităţii; este
o stare a minţii - o mentalitate pe care un copil al lui
Dumnezeu nu trebuie să o aibă.
Gândeşte şi rosteşte în termeni de abundenţă,
pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru
tine. Spune ca David: „Domnul este Păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:1). Cuvântul
mărturiseşte despre bunăstarea ta; consideră aceasta
ca fiind realitatea şi nu îţi cere scuze pentru că accepţi
belşugul ca mod de viaţă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
o viaţă prosperă unde nu îmi lipsesc banii, puterea,
pacea, sănătatea şi ideile; sunt puternic în Tine şi în
puterea tăriei Tale şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:19; 2 Corinteni 9:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:1-27
1 Samuel 14-15

Marcu 4:13-20
Levitic 21
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ALĂTURĂ-TE CRUCIADEI „BALSAMUL
DIN GALAAD.” HAIDEM SĂ RĂSPÂNDIM
VINDECAREA ÎN LUME!

Mulţi oameni din lumea aceasta sunt bolnavi
sau au infirmităţi. Ei nădăjduiesc într-o
schimbare şi caută o cale de ieşire din starea în
care se află. Domnul a zis în Ieremia 30:17: „Dar
te voi vindeca şi îţi voi lega rănile…”
Alătură-te cruciadei „Balsamul din Galaad” şi
ajută-ne să propovăduim Evanghelia distribuind
1 milion de exemplare ale cărţii „Vindecare din
Cer, volumul 3”, de pastorul Chris Oyakhilome.
Cum participi:
1. Sponsorizează exemplare gratuite ale
cărţii în orice format (tipărit, sau în format
electronic) ca individ, familie, firmă, biserică
sau grup de tip celulă.
2. Identifică oameni bolnavi şi trimite datele
lor de contact, împreună cu datele proprii la:
balmingilead@loveworldbooks.org.

3. Citeşte-le cartea celor care sunt prea
bolnavi ca să o poată citi şi vizitează centre
medicale pentru a deschide uşi pentru
distribuirea cărţii.
4. Fii un jurnalist al Evangheliei, devino
reporterul online, care trimite relatări ale
minunilor în viaţa celor care citesc cartea
Pentru informaţii suplimentare, apelează
numerele de mai jos sau trimite un e-mail la:
balmingilead@loveworldbooks.org
Nigeria: +2348024789892, +2348024789893.
Ghana: +233244211623
Kenya: +254739584693
South Africa: +27113260971, +27784654350
United Kingdom: +44(0)1303270970
USA: +12817595111, +12817596218
Uganda: + 256757760794
Tanzania: +255785319498

Luni, 22 Aprilie

Chemarea de
a aduce jertfe
spirituale
PASTOR CHRIS

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă
duhovnicească, o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos
(1 Petru 2:5).

A

cest verset din Scriptură este profund. Nu este
simbolic, ci mai degrabă Petru, prin inspiraţia
Duhului Sfânt ne transmite scopul lui Dumnezeu pentru
viaţa noastră: El ne-a zidit ca să fim o casă spirituală şi
o preoţie sfântă, ca să aducem jertfe spirituale plăcute
înaintea Lui prin Isus Cristos. Acesta este scopul tău;
este unul dintre motivele pentru care trăieşti pe acest
pământ, iar dacă nu îl împlineşti, trăieşti alt vis, nu visul
lui Dumnezeu.
Atunci când îţi asumi acest scop în viaţă, vei
realiza faptul că Dumnezeu nu este acolo doar ca să îţi
răspundă la rugăciuni sau ca să Se asigure că totul îţi
merge bine, deşi El face aceste lucruri pentru tine. Însă
părtăşia ta cu El este mult mai importantă. Împlinirea
adevăratului scop pentru care te-a creat înseamnă
umblarea în planul Său divin; iar în acest plan al Său,
tu eşti protejat de orice rău! Nu va fi nevoie să te mai
rogi să te protejeze de rău, cum fac cei care se roagă
întotdeauna aşa: „O, Doamne, mă rog ca astăzi să nu
mi se întâmple nici un rău.” Aceasta este o rugăciune
pentru copii spirituali.
Pe măsură ce te maturizezi şi funcţionezi în
planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta, vei descoperi că
nu mai este nevoie de acest tip de rugăciune, pentru
că rugăciunea lui Isus Cristos pentru tine a primit deja
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răspuns. Înainte de moartea Sa, El S-a rugat ca noi să fim
protejaţi, eliberaţi şi păziţi de cel rău (Ioan 17:15). Atunci
când El a înviat din morţi, I s-a dat toată autoritatea în
ceruri şi pe pământ şi apoi El ne-a dat această autoritate
nouă - aceea de a domni în viaţă (Romani 5:17) peste
Satan, peste orice boală, sau neputinţă şi peste toate
cohortele întunericului.
Astfel, viaţa ta ar trebui să fie expresia zilnică a
laudei, mulţumirii şi închinării la adresa Lui. Tu trebuie
să continui să aduci jertfe spirituale, plăcute înaintea
lui Dumnezeu prin Cristos Isus, pentru că te-a adus
într-o viaţă de libertate şi stăpânire: pentru a domni şi
a exprima voia, caracterul şi bunătatea Sa pe pământ.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă închin Ţie şi Te ador;
binecuvântat să fie Numele Tău în veci pentru că mi-ai
luminat inima ca să cunosc şi să înţeleg voia Ta pentru
viaţa mea. Astfel, descoperindu-mi scopul în Tine,
umblu cu consecvenţă în harul Tău pentru bunăstare,
sănătate divină, protecţie şi victorie în fiecare zi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 26:16; 2 Timotei 2:21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:28-48
1 Samuel 16-17

Marcu 4:21-29
Levitic 22
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Marţi, 23 Aprilie

Bunăstare
înseamnă mai
mult decât bani
PASTOR CHRIS

El este ca un pom sădit lângă nişte izvoare de apă,
care-şi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se
veştejesc. El prosperă în tot ceea ce face
(Psalmul 1:3, NTR).

N

ici un om născut în această lume nu a fost
destinat de Dumnezeu să fie sărac, bolnav,
falit, în depresie, abătut sau afectat de ceva negativ.
Dimpotrivă, voia lui Dumnezeu pentru toţi oamenii este
aceea ca ei să prospere şi să fie sănătoşi tot aşa cum
prosperă şi sufletele lor (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela).
El doreşte bunăstarea duhului, sufletului şi trupului tău:
acesta este şi motivul pentru care nu ar trebui să tolerezi
boala, sărăcia sau înfrângerea.
Sunt conştient că există oameni care spun astfel:
„Nu trebuie să te aştepţi întotdeauna ca Dumnezeu să
îţi facă bine; câteodată trebuie să ne aşteptăm şi la rău
din partea Lui, pentru că viaţa este plină de suişuri şi
coborâşuri.” Aceasta este o mare greşeală de înţelegere
a mesajului Evangheliei. Dumnezeu nu este cel care
plănuieşte tot răul şi toată suferinţa din lume. Visul Său,
care a fost deja actualizat pentru tine în Cristos Isus este
acela ca tu să umbli în belşug deplin (Ioan 10:10).
Cu toate acestea, această bunăstare înseamnă
mult mai mult decât bani; prezenţa sau absenţa banilor
nu schimbă starea sau condiţia ta spirituală şi de aceea
nu ar trebui să îţi schimbe nici mărturia cu privire la
Dumnezeu. Banii sunt un instrument. Dacă, de exemplu,
vrei să cumperi ceva şi nu îţi ajung banii, nu înseamnă
că nu poţi avea acel lucru; îl poţi primi gratuit! Aceasta
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este viaţa de belşug despre care vorbesc. Dumnezeu nu
a spus niciodată ceva de genul: „În afara cazului în care
nu aveţi destui bani, toate lucrurile sunt ale voastre”;
ci a spus pur şi simplu astfel: „...toate lucrurile sunt
ale voastre” (1 Corinteni 3:21). Ceea ce contează este
puterea de cumpărare, iar puterea ta de cumpărare
nu stă în bani, ci în credinţă! Tu eşti ceea ce spune
Dumnezeu că eşti, indiferent de valuta pe care o ai sau
nu o ai la îndemână.
Acelaşi principiu se aplică şi la sănătatea ta. Nu
contează dacă simţi disconfort pronunţat sau chiar acut
în trupul tău; proclamă vindecare şi sănătate! Menţineţi cu fermitate declaraţia conform Scripturii (Evrei 10:23)
şi credinţa ta va birui (1 Ioan 5:4)!

Rugăciune
Dragă Tată, mă supun lucrării Cuvântului Tău şi
puterii Sale de a implementa în mine modul de gândire
şi percepţia corectă. Viaţa mea este o mărturie de
măreţie, bogăţie, victorie şi sănătate în toate zilele
vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
3 Ioan 1:2; 2 Corinteni 8:9; 1 Ioan 5:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 20:1-19
1 Samuel 18-19

Marcu 4:30-41
Levitic 23
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Miercuri, 24 Aprilie

Pregăteşte-te
pentru ceea ce îţi
stă înainte
PASTOR ANITA

Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit
Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor: „Staţi aici până Mă
voi duce acolo să Mă rog” (Matei 26:36).

Î

n Ioan 16:13, Isus a spus astfel: „Când va veni El,
Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul,
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce a auzit
şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Este important
ca fiecare creştin să petreacă timp rugându-se prin
Duhul, adică în alte limbi. Acesta este modul în care te
pregăteşti pentru orice ţi-ar putea sta înainte.
Parte din lucrarea Duhului Sfânt din viaţa ta este
descoperirea viitorului şi călăuzirea în acel viitor glorios
care ţi-a fost pregătit mai dinainte de Dumnezeu. Biblia
spune: „Căci toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14). Fiecare copil al
lui Dumnezeu ar trebui să-şi trăiască viaţa umblând în
permanenţă conform îndemnurilor şi călăuzirii Duhului.
Nu ar trebui să fii niciodată în necunoştinţă în ceea ce
priveşte viitorul tău. Atunci când te rogi în alte limbi eşti
în postura optimă de a primi călăuzire divină pentru
viaţa ta.
Viaţa ta nu va mai fi plină de surprize negative
dacă eşti un om al rugăciunii. Pregătirile în rugăciune
preced manifestările pline de slavă. Aşadar, înainte
de a face acea alegere, de a lua acea decizie sau de a
face următoarea mutare în lucrare sau în afacerea ta,
pune timp deoparte pentru a te ruga prin Duhul Sfânt şi
perseverează în rugăciune până când primeşti acea notă
de victorie în duhul tău care îţi permite să acţionezi.
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Nu fi niciodată prea ocupat sau prea leneş pentru
a te pregăti în rugăciune înainte de a te implica în
vreun proiect. Acesta este unul dintre secretele unei
vieţi de biruinţă continuă, lipsită de stres. Rugăciunea
ta fierbinte, sinceră şi stăruitoare va declanşa puterea
lui Dumnezeu în viaţa ta şi îţi va aduce victorie în orice
situaţie. Din versetul tematic observăm faptul că Isus
Şi-a făcut timp să Se roage exact înainte de a fi arestat,
judecat şi apoi crucificat. El S-a pregătit în rugăciune
pentru ceea ce Îl aştepta în viitor.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea
de a mă ruga şi pentru eliberarea puterii Tale în
circumstanţele mele pe măsură ce stau în părtăşie cu
Tine. Declar că viaţa mea este pentru slava Ta, iar voia
Ta desăvârşită este stabilită în viaţa mea şi astăzi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:12; Luca 22:44-46; Luca 18:1
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 20:20-21:4
1 Samuel 20-22

Marcu 5:1-13
Levitic 24
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Joi, 25 Aprilie

Neprihănirea:
Expresia voii şi naturii
lui Dumnezeu
PASTOR CHRIS

El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi
dreptul tău ca soarele la amiază! (Psamul 37:6)

P

entru a înţelege neprihănirea, trebuie să
înţelegi mai întâi conceptul de bine şi rău,
corect şi greşit. Conform Bibliei, binele şi răul, ceea ce
e drept şi ceea ce e nedrept poate fi judecat şi hotărât
doar după natura lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că
omul, pentru a putea să poată discerne binele şi răul,
dreptatea şi nedreptatea, are nevoie ca Dumnezeu să Îşi
reveleze natura şi voia Sa. Altfel, nu vom şti niciodată ce
trebuie să facem sau ce aşteaptă Dumnezeu de la noi.
Prin urmare, neprihănirea este expresia voii şi
naturii Tatălui. El este Judecătorul; El hotărăşte ce este
bine şi ce este rău, ce este drept şi ce este nedrept, prin
propria Sa natură. Revelarea propriei Sale persoane, a
naturii, caracterului şi voii Sale reprezintă o expresie
colectivă a neprihănirii Sale.
Mintea noastră omenească nu poate înţelege
vastitatea şi incomensurabila amplitudine a judecăţii
şi logicii lui Dumnezeu. Dacă El ni S-ar arăta în toată
complexitatea Sa, nu am fi în stare să înţelegem nimic
despre El; astfel, El a simplificat lucrurile trimiţându-L la
noi pe Isus, care a venit ca om pentru ca noi să Îl putem
înţelege pe Dumnezeu. El a spus: „...cine M-a văzut pe
Mine L-a văzut pe Tatăl...” (Ioan 14:9), iar în Ioan 10:30,
a făcut următoarea afirmaţie: „Eu şi Tatăl una suntem.”
El a venit pentru a exprima voia şi natura Tatălui şi ne
este descris în Evrei 1:3 ca fiind oglindirea slavei Sale.
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El a fost şi este întipărirea perfectă şi reprezentarea
supremă a lui Dumnezeu, iar noi suntem ca El (1 Ioan
4:17). De aceea, neprihănirea noastră este expresia voii
şi naturii Tatălui.
În Romani 5:17 scrie astfel: „...cei ce primesc, în
toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni
în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos!”
Aceasta înseamnă că ni s-a dat în dar abilitatea,
autoritatea şi puterea de a articula şi de manifesta voia
şi natura Tatălui oriunde mergem, în orice situaţie, în
cadrul oricărui eveniment şi în orice lucru. Aleluia!

Rugăciune
Viaţa mea este pentru slava lui Dumnezeu şi
eu exprim bunătatea, voia şi natura Sa peste tot. Eu
sunt dovada echităţii Sale, un trofeu al bunătăţii Sale
şi dezvăluirea caracterului, frumuseţii, excelenţei şi
harului Său, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; Evrei 1:3; 1 Ioan 4:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 21:5-38
1 Samuel 23-25

Marcu 5:14-20
Levitic 25
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Vineri, 26 Aprilie

O relaţie dincolo
de presupuneri
PASTOR CHRIS

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).

S

ingurul material care ni s-a dat pentru a ne
edifica şi a creşte în credinţă este Cuvântul lui
Dumnezeu. Dumnezeu îţi zideşte duhul prin Cuvântul
Său. Ori de câte ori petreci timp studiind şi meditând
asupra Cuvântului, intri în programul lui Dumnezeu
de edificare spirituală. Fiecare creştin are nevoie să
crească, iar pentru aceasta trebuie să înveţe şi să
înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu îl vei cunoaşte
niciodată dacă nu îl studiezi. Trebuie să îl auzi, să fii
învăţat din el şi apoi să ai timpul tău personal de studiu
asupra Cuvântului. Chiar şi după ce ai primit învăţătură,
revizuieşte încă o dată notiţele, versetele şi trimiterile. 2
Timotei 2:15 spune astfel: „Străduieşte-te să te prezinţi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător
care n-are de ce să-i fie ruşine şi care prezintă drept
Cuvântul adevărului.”
Deseori întâlneşti oameni care ştiu foarte multe
despre lume şi despre modul în care funcţionează ea,
dar nu cunosc nimic despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Acest lucru este groaznic, pentru că cel mai important
din viaţa ta este duhul tău. Duhul tău este natura ta,
adevărata ta persoană. Atunci când viaţa ta pe acest
pământ va lua sfârşit, duhul tău va rămâne conştient,
pentru că doar trupul omului moare, duhul său nu.
Astfel, modul în care vei funcţiona în eternitate depinde
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de natura duhului tău şi de relaţia pe care o ai cu
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acest Cuvânt este
veşnic. „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele
nu vor trece” (Matei 24:35).
Este foarte important să cultivi această relaţie
specială cu Cuvântul lui Dumnezeu; o relaţie dincolo
de presupuneri, în cadrul căreia cunoşti cu adevărat
Cuvântul şi ai experienţe vitale cu el. Versetul tematic
face următoarea afirmaţie cu privire la Cuvânt: „...
vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea
împreună cu toţi cei sfinţiţi.” Acesta este motivul pentru
care noi zilnic învăţăm milioane de oameni din Cuvântul
lui Dumnezeu pe tot întinsul globului; pentru ca mintea
lor să fie luminată iar duhul lor să fie întărit în lucrurile
lui Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, cât de mult iubesc Cuvântul Tău!
El este hrana duhului meu şi medicamentul trupului
meu. Şi astăzi sunt transformat şi abilitat pentru a face
faţă cu înţelepciune tuturor situaţiilor din viaţa mea,
deoarece Cuvântul Tău îmi reglementează gândurile şi
acţiunile; iar pe măsură ce accept domnia Cuvântului
Tău şi acţionez în consecinţă, înaintarea mea este
văzută de toţi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iov 23:12; Iosua 1:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 22:1-38
1 Samuel 26-28

Marcu 5:21-34
Levitic 26
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Sâmbătă, 27 Aprilie

Crede-L pe cuvânt
PASTOR ANITA

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)

D

umnezeu ne-a dat Cuvântul Său ca să trăim în
concordanţă cu el. Cuvântul Său nu este doar
o relatare istorică şi profetică, ci revelarea voii, naturii
şi caracterului Său, precum şi a planului etern pe care
îl are pentru om. Cuvântul Său este plin de putere şi de
abilitatea intrinsecă de a produce ceea ce spune.
Cunoaşterea şi înţelegerea Cuvântului lui
Dumnezeu este imperios necesară în relaţia noastră cu
El. Atunci când studiezi şi înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu
nu vei mai avea nici un fel de dubiu legat de eficacitatea
sa. Nu te vei mai întreba dacă este voia Lui să fii prosper,
sănătos şi plin de succes în viaţă, ci vei aştepta pur şi
simplu ca acest Cuvânt să producă rezultate în viaţa ta.
Învaţă să răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu în duhul tău
şi să demonstrezi o credinţă fără echivoc în abilitatea şi
capacitatea Sa de a te transforma.
Atunci când răspunzi corect la Cuvântul lui
Dumnezeu acţionând pe baza lui, viaţa ta va merge
într-o singură direcţie - înainte şi în sus. Îmbrăţişează
Cuvântul lui Dumnezeu şi intră într-o viaţă de frumuseţe,
slavă, odihnă, succes, sănătate şi bunăstare. Cuvântul
lui Dumnezeu este răspunsul Său cu privire la orice
provocare ţi-ar putea ieşi în cale, oricine ai fi. Indiferent
care este problema: fie boală, faliment, probleme
maritale sau orice altceva, odată ce ai pus Cuvântul lui
Dumnezeu în acea zonă, ai răspunsul.
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Cuvântul produce în viaţa ta lucrurile despre
care vorbeşte. Dacă este un mesaj despre vindecare
şi sănătate, te va vindeca dacă îl primeşti înăuntrul
tău. Dacă este un mesaj despre abundenţă şi bogăţie
materială, va produce aceste lucruri în viaţa ta.
Răspunsurile şi soluţiile de care ai nevoie sunt exact
acolo, în Cuvânt. De aceea, deschide-ţi duhul şi primeşte
cu bucurie Cuvântul în inima ta. Acceptă Cuvântul ca
fiind autoritatea supremă în orice situaţie şi permite-i
să fie cel care reglementează viaţa ta.

Proclamaţie
Eu trăiesc prin Cuvânt, de aceea înfloresc ca
un pom sădit lângă râuri de apă; credinţa mea este
eficientă şi tot ceea ce fac prosperă. M-am predat în
totalitate Cuvântului şi astfel viaţa mea este pilotată de
Duhul lui Dumnezeu în direcţia destinului Său pentru
mine, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12; Matei 24:35; Luca 21:32-33
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 22:39-65
1 Samuel 29-31

Marcu 5:35-43
Levitic 27
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Duminică, 28 Aprilie

„Suflarea de
înţelegere”
PASTOR CHRIS

Dar este un duh în om şi insuflarea celui Atotputernic
le dă înţelegere (Iov 32:8, versiunea Fidela).

C

uvântul „insuflare” din text provine din
traducerea termenului ebraic „neshâmâh,”
care înseamnă vânt sau suflare. Acest pasaj îmi aminteşte
de ceea ce a făcut Domnul în Luca 24, atunci când li S-a
arătat ucenicilor după învierea Sa. Biblia spune că „Le-a
deschis mintea ca să poată înţelege Scripturile” (Luca
24:45). Apostolul Ioan ne spune şi cum a făcut-o mai
exact: „...a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt”
(Ioan 20:22).
Realizează că, în acel moment, dispensaţia
Duhului Sfânt nu începuse încă. „Atunci, ce le-a dat
Domnul Isus?” El le-a dat Duhul de înţelegere; pentru că
plinătatea Duhului nu venise încă. Însă acum că Duhul
Sfânt a fost turnat asupra noastră în totalitate, El ne dă
înţelegere asupra lucrurilor spirituale. El este Învăţătorul
tău; El locuieşte în tine pentru a te binecuvânta şi întări
şi te face conştient de moştenirea pe care o ai în Cristos,
lucrurile care ţi-au fost dăruite de Dumnezeu fără plată
(1 Corinteni 2:12).
Această înţelegere spirituală care ţi-a fost dăruită
de Duhul Sfânt te face să funcţionezi în dimensiuni mai
înalte ale Duhului. Te aduce în acel loc de maturitate în
Cristos, unde tot ceea ce faci este în concordanţă cu voia
şi caracterul Tatălui tău ceresc. Acesta este harul pe care
ni-l aduce Duhul Sfânt; acela de a şti exact ce să faci, ce
să spui şi cum să abordezi cu înţelepciune situaţiile din
viaţa ta.
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Mai mult, El nu doar că îţi dă rapiditate în a
înţelege şi a pătrunde tainele adânci ale lui Dumnezeu,
ci te şi abilitează să împlineşti Cuvântul: „Şi voi pune
Duhul Meu în voi şi vă voi face să umblaţi în legile Mele
şi veţi păzi şi veţi împlini hotărârile Mele” (Ezechiel
36:27).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru minunata
binecuvântare pe care o am prin faptul că Duhul Sfânt
locuieşte în mine! Prezenţa Sa în viaţa mea îmi dă
înţelepciunea şi înţelegerea supranaturală de care am
nevoie pentru a funcţiona cu excelenţă în viaţă, având
ochii sufletului luminaţi pentru a Te cunoaşte mai mult
şi azi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 11:2, Efeseni 1:17-18, 1 Ioan 2:27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 22:66-23:25
2 Samuel 1-3

Marcu 6:1-13
Numeri 1
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APLICAŢII DE LA CONCURSUL MVA 2011
Dintre cele 150 de propuneri trimise de pe tot globul
la concursul „Cea mai valoroasă aplicaţie” 2011,
prezentăm aici primele trei clasate:
Church Information Management System (CIMS):
Este o aplicaţie tip baze de date pe net cu următoarele
facilităţi: integrarea datelor fără erori, generare
automată de raport şi notificări pentru SMS/Email. Mai
mult, poate fi ajustată pe măsura bisericii.
My Soul Diary:
Un jurnal online cu care se poate ţine evidenţa creşterii
spirituale a noilor convertiţi, se pot crea planuri pentru
câştigarea sufletelor, se pot înregistra rapoarte şi chiar
mărturii personale. Toate la îndemână.
Bible Man Game:
Un joc animat, special creat pentru învăţarea Cuvântul
lui Dumnezeu într-un mod unic. Întrebările sunt
selectate cu atenţie din devoţionalul nr. 1 în lume,
Rapsodia Realităţilor.
Vizitează AppStore-ul nostru astăzi: www.mvappstore.
org şi pe Yookos: www.yookos.com/groups/mva
Pentru mai multe informaţii, sunaţi la:
+234 7088693672
Email: info@mvacontest.com

NOTE

Luni, 29 Aprilie

Eşti plin de har
PASTOR CHRIS

Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu
şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi toţi. Amin
(2 Corinteni 13:14).

H

arul este reflectarea exterioară a slavei lui
Dumnezeu din duhul tău. În Efeseni 4:7 sunt
scrise următoarele cuvinte: „Dar fiecăruia din noi harul
i-a fost dat după măsura darului lui Cristos”; acesta
înseamnă că eşti plin de har. În Ioan 1:16, Biblia spune:
„Iar noi am primit plinătatea Lui şi har după har.” Tu ai
primit plinătatea Domnului pentru a fi expresia harului
Său.
Harul este influenţa supranaturală care acţionează
în tine şi face ca tot ceea ce întreprinzi să prospere; este
o împuternicire divină care dă naştere la creştere, la
progres! Cu toate acestea, măsura în care laşi harul lui
Dumnezeu să se manifeste în afară depinde de tine. Cu
cât îţi umpli mai mult inima cu Cuvântul lui Dumnezeu şi
Îi permiţi Duhului Sfânt să lucreze în viaţa ta, cu atât mai
mult harul va străluci în afară.
Tu poţi şi ar trebui să creşti în această reflectare
exterioară a slavei lui Dumnezeu din duhul tău în aşa
măsură încât cei din jur să o poată vedea şi mărturisi
despre ea. Este posibil ca ei să nu o poată explica, dar Îl
vor slăvi pe Dumnezeu pentru frumuseţea şi excelenţa
Sa manifestată în viaţa ta. În 2 Petru 3:18, Duhul lui
Dumnezeu prin apostolul Petru ne îndeamnă să creştem
în har: „Ci creşteţi în har şi în cunoştinţa Domnului şi
Mântuitorului nostru Isus Cristos...”
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Cuvântul „creşteţi” este tradus din termenul
grecesc „auxano” şi înseamnă „a mări” sau „a lărgi.” Cu
alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca tu să creşti, să te dezvolţi
în har şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru,
Isus Cristos. De exemplu, atunci când Domnul Isus era
copil, Biblia spune că El „...creştea şi Se întărea în duh şi
era plin de înţelepciune: şi harul Domnului era peste El”
(Luca 2:40). El creştea în har chiar şi când era copil şi era
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor (Luca
2:52). Harul lui Dumnezeu va atrage oamenii potriviţi,
materialele şi resursele de care ai nevoie pentru a
funcţiona în destinul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Celebrează acest har din viaţa ta şi astăzi.

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Domnul meu scump, pentru
harul Tău care mi-a adus acceptare, favoare, bucurie
şi avantaj! Păşesc înainte şi astăzi fiind conştient de
lucrarea interioară şi de manifestarea exterioară
a harului Tău din viaţa mea şi cresc în acest har şi
în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului meu, Isus
Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 3:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 23:26-49
2 Samuel 4-6

Marcu 6:14-29
Numeri 2
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Marţi, 30 Aprilie

Omul măreţ
dinăuntru
PASTOR CHRIS

Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut,
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la
Dumnezeu, şi nu de la noi (2 Corinteni 4:7).

S

lava lui Dumnezeu care a fost depozitată în noi
nu trebuie să fie ascunsă. Visul lui Dumnezeu
este să te vadă căutând comorile ascunse din „vasul tău
de lut” prin Duhul, pentru a putea dezvălui şi manifesta
această slavă în lume.
Mulţi au trăit şi au murit fără a dezvălui fiinţa
glorioasă din ei. Au trăit şi au murit doar ca acele vase
slabe de lut. Tot ceea ce a văzut lumea în dreptul lor
a fost carcasa exterioară care acoperise fiinţa glorioasă
din interior. Există un om măreţ înăuntrul tău pe care
nimeni nu l-a văzut încă, iar visul lui Dumnezeu este
acela că tu vei descoperi acest potenţial al tău şi îi vei
permite să iasă din ascunzătoare. Toate victoriile şi toată
slava pe care le-ai putea avea sunt în acel om dinăuntru;
astfel, lasă să transpară în exterior valoarea încapsulată
în duhul tău.
Vorbind despre Cuvânt, Ioan a făcut următoarea
afirmaţie: „Aceasta era adevărata Lumină, care luminează
orice om venind în lume” (Ioan 1:9). Cuvântul lui Dumnezeu
este singura lumină care te poate ajuta să localizezi persoana
mai măreaţă ascunsă în tine. Acea lumină îţi va arăta cine
eşti cu adevărat: un rege care are puterea de a decreta un
lucru care să fie stabilit pentru tine!
Da, este posibil să fi făcut greşeli şi să fi
experimentat dezamăgiri, iar acum crezi că te cunoşti şi
ştii care îţi sunt limitele; însă priveşti în direcţia greşită!
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Mută-ţi privirea şi atenţia de la aceste limitări şi priveşte
în schimb în oglinda lui Dumnezeu (Cuvântul Său). Pe
măsură ce priveşti slava lui Dumnezeu în această oglindă,
te vei transforma într-o imagine a slavei lui Dumnezeu
pe care o vezi (2 Corinteni 3:18). Cu cât priveşti mai mult
acea imagine a slavei, cu atât mai mult te vei transforma
în ceea ce vezi.
Această schimbare va avea loc în fiecare zi în
timp ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, priveşti acea
imagine în oglinda Sa şi meditezi asupra ei. Curând acel
om aparent slab, timid, limitat şi plin de eşecuri care
obişnuia să te reprezinte va face loc omului nou glorios,
puternic şi plin de succes din interior. Începe de astăzi să
descoperi din Cuvânt persoana măreaţă care se ascunde
în tine şi dezvăluie acest om nou lumii.

Proclamaţie
Eu sunt strălucirea slavei, frumuseţii şi harului
lui Dumnezeu. Nu sunt un om obişnuit. Sunt conştient
de viaţa supranaturală a lui Dumnezeu din mine; astfel
măreţia, excelenţa şi succesul sunt în duhul meu! Prin
cuvintele şi acţiunile mele voi manifesta şi astăzi în
sfera mea de influenţă slava şi virtuţile minunate pe
care Dumnezeu le-a pus în duhul meu, spre slava Lui!

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 25:2; 2 Corinteni 3:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 23:50-24:12
2 Samuel 7-8

Marcu 6:30-44
Numeri 3
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RUGĂCIUNE
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

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

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

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia
Realităților sunați la:+40-31-432-7000

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

MĂRTURII
„Am găsit adevărul în Rapsodia Realităţilor”
„Prima dată când m-am intersectat cu Rapsodia Realităţilor a fost în
momentul în care un profesor din vecinătate mi-a dăruit o ediţie a
devoţionalului. Din curiozitate, am răsfoit paginile şi mi-a atras atenţia un
mesaj despre astrologie. Înainte de aceasta, verificam zilnic horoscopul
pe computerul meu. Acest devoţional mi-a deschis ochii în legătura cu
astrologia. Nu mult după acest eveniment, am găsit o biserică Christ
Embassy unde am învăţat mai multe despre Dumnezeu şi L-am primit pe
Isus Cristos ca Domn al vieţii mele. Sunt trei ani de atunci şi mă întăresc
din ce în ce mai mult în Cuvânt cu fiecare zi!” ̶ Jibril S., Nigeria

„Cuvântul lui Dumnezeu m-a vindecat!”
„Am avut un teribil accident care mi-a afectat foarte mult coloana. La spital
doctorul a confirmat că nu voi mai fi în stare să umblu niciodată. Rapsodia
Realităţilor a fost singura carte pe care am avut-o cu mine în spital şi am
citit-o pe nerăsuflate. Slavă Domnului! Acum, pot merge perfect fără nici
un sprijin şi astfel am fost externat.” ̶ Charity M., Zimbabwe

„Un instrument extraordinar pentru câştigarea sufletelor!”
„O dată am urcat într-un taxi şi Duhul Sfânt m-a instruit să-i ofer şoferului
un exemplar al Rapsodiei Realităţilor. Am început o conversaţie cu el şi am
descoperit că era musulman. Imediat i-am împărtăşit câteva articole din
devoţional şi el a acceptat să-L primească pe Cristos ca Domn în viaţa lui.
După aceea i-am dat un exemplar al Rapsodiei Realităţilor pentru edificarea
lui. Sunt foarte recunoscător Duhului Sfânt pentru îndemnurile Sale,
precum şi pastorilor Chris şi Anita pentru acest instrument extraordinar de
câştigare a sufletelor.” ̶ Tetteh G., Ghana

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
 DuminicăN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
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