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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 203 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2014 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce
mărturisiţi devenind realitate.

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

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

8 Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse
în fiecare lună, apoi măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi
fiecare victorie sau realizare.
Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome
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MARȚI, 1 APRILIE

Credinţă şi
cunoştinţă
PASTOR CHRIS

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Cristos (Romani 10:17).

C

redinţa se bazează pe o făgăduinţă, în timp ce
cunoştinţa se bazează pe revelaţie, care este o
informaţie spirituală. Conform Scripturii, noi toţi avem
credinţă, însă funcţionarea conform cunoştinţei revelate
pe care Dumnezeu ţi-a pus-o la dispoziţie prin Cuvântul
Său este ceea ce te propulsează în viaţă. În aceasta
constă diferenţa. De exemplu, David nu a dat dovadă
doar de credinţă atunci când l-a confruntat şi l-a înfrânt
pe Goliat. El avea cunoştinţa revelatoare a legământului
lui Dumnezeu cu poporul Israel. Altfel spus, ceea ce l-a
distins de ceilalţi nu a fost doar cât a crezut, ci mai ales
cât a ştiut.
Când a pus întrebări cu privire la Goliat: „... cine este
filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască
oştirea Dumnezeului cel Viu?” (1 Samuel 17:26), el vorbea
în cunoştinţă de cauză cu privire la circumcizie, înţelegând
implicaţia şi beneficiile acesteia. El ştia, pe baza acelei
informaţii spirituale, că putea să îl doboare pe Goliat,
campionul filistenilor.
Înţelege următorul lucru: când tu cunoşti Cuvântul, nu
mai este nevoie să încerci să aduni din tine şi ultima picătură
de credinţă! Acea cunoaştere îţi oferă credinţă. Ce a făcut
David a fost o demonstraţie a cunoştinţei sale. Cuvântul lui
Dumnezeu le oferise deja copiilor lui Israel informaţia clară
că ei nu vor cădea în faţa celor necircumcişi. Pentru David
acest cuvânt nu era ceva ce încerca să „creadă,” ci reprezenta
ceva ce luase la cunoştinţă, iar acea cunoaştere pătrunsese
6

în duhul său.
Atunci când funcţionezi conform cunoştinţei revelate,
devii eficient în viaţa ta de creştin. În Matei 22:29, Isus a spus:
„Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu.” El ne arată că motivul pentru care
oamenii procedează greşit în alegerile şi acţiunile lor, constă
în faptul că le lipseşte cunoaşterea revelatorie a Cuvântului.
Dezvoltă o pasiune arzătoare pentru cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu. Inundă-ţi în mod consecvent
duhul şi mintea cu informaţii spirituale din Biblie. Abilitatea
ta de a trăi o viaţă biruitoare, plină de bucurie şi de bunăstare
depinde de cât de mult Cuvânt cunoşti şi aplici zilnic.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău,
pe care îl primesc din toată inima şi astăzi. Pe măsură
ce studiez Scripturile şi ascult Cuvântul Tău, duhul meu
este inundat de lumină şi de credinţă pentru a surmonta
orice adversitate şi a trăi în victorie, în Numele Domnului
Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Faptele Apostolilor 20:32; Efeseni 1:17-18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:1-17
Iosua 10-12

Romani 5:12-21
Psalmul 104
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MIERCURI, 2 APRILIE

Cum este El, aşa
eşti şi tu!
PASTOR CHRIS

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

C

ând îi spui cuiva: „Eşti exact ca Raymond,”
trezeşti o anumită curiozitate în acea persoană
care va dori să ştie cine este Raymond şi cum este el.
Versetul tematic, care se referă la Isus, spune: „Cum
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” De aceea,
se merită să găsim în Cuvânt cine este Isus şi cum a trăit
El când Se afla pe pământ!
Biblia ne spune că El a umblat pe ape; a vorbit
urechilor surde şi ochilor orbi şi s-au deschis. El a vorbit
picioarelor paralizate şi acestea au fost revitalizate şi
vindecate. Chiar şi mădulare mutilate au crescut la
Cuvântul Său. El le-a vorbit morţilor şi ei au revenit la
viaţă! Când El a certat vânturile şi marea, ucenicii au
exclamat: „Cine este acesta de porunceşte, chiar şi
vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Luca 8:25). Isus inspira
atâta uimire!
Este şi mai fascinant atunci când îţi dai seama că El
a făcut toate acestea în calitate de om, deoarece lăsase
la o parte slava Sa (Filipeni 2:7). Toate aceste minuni şi
manifestări glorioase ale domeniului supranatural în
viaţa Sa au avut loc înainte ca El să meargă la cruce. Iar
după învierea Sa, Cristos a fost glorificat (1 Petru 1:21).
Este ceva minunat!
Acum, observaţi faptul că versetul tematic nu
spune: „cum a fost El, aşa suntem noi,” ci spune: „cum
este El aşa suntem şi noi.” Imaginea lui Cristos glorificat
8

aşa cum o vedem în Cuvânt – oglinda lui Dumnezeu –
este reflectarea ta în calitate de făptură nouă în Cristos.
Când te uiţi într-o oglindă, vezi propria ta reflectare.
Cuvântul este acea oglindă pe care Dumnezeu ţi-a dat-o
ca să te poţi uita în ea şi să te vezi aşa cum eşti. Prin
urmare, când citeşti: „... cum este El aşa suntem şi noi
în această lume,” tu ar trebui să spui: „Extraordinar! Aşa
cum este El acum, în toată gloria şi splendoarea, sunt şi
eu astăzi!” Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Meditează profund la acest adevăr şi în mod
deliberat gândeşte, vorbeşte, umblă şi acţionează
asemenea lui Isus. Apoi, asemenea Lui, tu te poţi
adresa ochilor orbi spunând: „Deschideţi-vă!” şi se vor
deschide! Îi poţi spune ologului: „Ridică-te şi umblă!” şi
acest lucru se va întâmpla. Îi vei atinge pe alţii şi ei vor fi
binecuvântaţi, deoarece cum este El, aşa eşti şi tu!

Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată scump, pentru că m-ai făcut
o oglindire a slavei şi a frumuseţii Tale şi o expresie a
harului Tău. Măreţia, excelenţa şi succesul sunt în duhul
meu! Voi manifesta şi astăzi gloria şi virtuţile minunate
pe care le-ai pus în duhul meu recreat faţă de toţi cei din
sfera mea de contact!

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Evrei 1:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:18-36
Iosua 13-15

Romani 6:1-11
Psalmul 105
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JOI, 3 APRILIE

Autoritatea ta în
Cristos
PASTOR ANITA

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că
eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă
împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El
ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună
în locurile cereşti, în Cristos Isus (Efeseni 2:4-6).

D

omnul Isus şade la dreapta Tatălui, mai
presus de orice domnii, puteri, tării, stăpâniri
şi de orice nume care se poate numi (Efeseni 1:21). El
ocupă cel mai înalt tron posibil, iar vestea bună constă
în faptul că noi suntem aşezaţi împreună cu El. Astfel,
împreună, noi domnim peste toate domniile, puterile,
tăriile şi stăpânirile, şi peste orice nume care a existat
sau va exista vreodată. Slavă lui Dumnezeu!
Dumnezeu I-a dat lui Isus autoritate peste toată
creaţia. La Muntele Schimbării la Fată, Dumnezeu a vorbit
din ceruri şi a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit
în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
(Matei 17:5). Aici, Dumnezeu a poruncit întregii creaţii –
întregii naturi – însufleţite şi neînsufleţite, să I se supună
lui Isus.
Acum, în versetul tematic, apostolul Pavel face
aceasta afirmaţie remarcabilă cu privire la noi, cei care
reprezentăm noua făptură în Cristos: „Măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună
cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat
împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile
cereşti în Cristos Isus” (Efeseni 2:5-6). În domeniul
spiritual, tu eşti aşezat cu Cristos; tu ocupi locul Său
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de autoritate, cu împuternicirea de a acţiona în locul
Lui. Toate puterile întunericului recunosc şi răspund la
autoritatea ta în Cristos. Prin urmare, îndrăzneşte să
exerciţi stăpânire în orice zonă a vieţii tale.
Tu nu eşti o persoană obişnuită. Tu operezi
dintr-un domeniu mai înalt, în care cuvintele tale sunt
susţinute de puterea Sa divină. Eclesiastul 8:4 spune:
„Vorba împăratului are putere...” Ai fost îmbrăcat cu
toată autoritatea pentru a schimba circumstanţele vieţii
tale în sincronizare cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu.
Tu poţi rosti cuvinte de putere pentru a zdrobi influenţa
lui Satan asupra vieţii oamenilor şi pentru a face ca
lumina acestei Evanghelii glorioase să strălucească
peste ei.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ca mi-ai dat
toată autoritatea în cer şi pe pământ, pentru a umbla în
stăpânire peste toată puterea vrăjmaşului. Eu domnesc
în mod glorios şi astăzi peste orice forţă a naturii, în
timp ce împlinesc triumfător voia desăvârşită a lui
Dumnezeu pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Luca 10:19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:37-62
Iosua 16-19

Romani 6:12-23
Psalmul 106
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VINERI, 4 APRILIE

PASTOR CHRIS

Activează
puterea
interioară

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă
dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea
(Filipeni 2:13).

E

feseni 3:20 ne spune că Dumnezeu „… prin
puterea care lucrează în noi, poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” Aceasta
înseamnă că El acţionează conform planurilor Sale în
viaţa ta, prin puterea care operează în tine. El nu vrea să
lucreze independent de tine, din exterior, ci din interiorul
tău. Imaginează-ţi unde ai fi ajuns dacă ai fi funcţionat
cu această revelaţie toată viaţa ta! Coloseni 2:9-10
spune: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii,” iar noi avem „totul deplin în El, care
este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” Imaginează-te
cunoscând acest lucru şi trăind cu această conştientizare
în fiecare zi, ce diferenţe extraordinare s-ar produce în
viaţa ta!
Una este să ştii că ai un lucru şi cu totul altceva
este să ştii cum să îl foloseşti. Unii oameni nici nu ştiu că
au ceva; prin urmare nici nu se pot gândi să înceapă să
folosească ceea ce au. Apostolul Pavel a scris versetele
pe care le-am citit în paragraful anterior. Citeşte ce avea
el de spus cu privire la sine: „Pot totul în Cristos care mă
întăreşte” (Filipeni 4:13). Observă faptul că nu a spus:
„Noi putem totul.” El vorbea aici despre sine; aceasta era
mărturia lui personală. Această înţelegere i-a conferit o
mentalitate diferită. El nu mai gândea în termenii a ceea
ce putea sau nu putea să facă. El a afirmat: „Pot face
orice lucru.” Dumnezeu vrea să recunoşti că destoinicia
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ta rezidă în abilitatea Lui în tine!
Din nou, în Coloseni 1:29, Pavel face din nou
aluzie la lucrarea interioară a puterii lui Dumnezeu în el,
spunând: „Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea
puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” În versiunea
NIV (New International Version – Noua Versiune
Internaţională, n.tr.) versetul anterior este tradus astfel:
„Acesta este scopul final pentru care lucrez, luptând
cu toată energia Sa care operează în mine.” El ştia că
puterea lui Dumnezeu acţiona în el şi a apelat din plin la
acest avantaj.
Recunoaşte şi declară întotdeauna că Dumnezeu
acţionează în tine. Bucură-te de avantajul puterii Sale
care operează în tine.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta
care operează în mine; declar că pot face orice lucru
prin Cristos, deoarece capabilitatea mea vine de la El.
Funcţionez prin puterea, înţelepciunea şi excelenţa
Duhului Sfânt şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Ioan 4:4; Faptele Apostolilor 1:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:1-24
Iosua 20-22

Romani 7:1-11
Psalmul 107
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SÂMBĂTĂ, 5 APRILIE

El îţi poate
îmbogăţi
cunoştinţele
PASTOR CHRIS

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre
cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh (1 Corinteni 12:8).

U

n lucru frumos pe care Duhul lui Dumnezeu
îl face în viaţa noastră este acela că, pe lângă
dotarea duhului tău cu informaţie spirituală, El îţi poate
îmbogăţi cunoştinţele în orice domeniu. Cuvântul
„cunoştinţă” folosit în versetul tematic, provine din
traducerea termenului grecesc „gnosis,” care înseamnă
cunoştinţă bazată pe ştiinţă sau pe activitate intelectuală.
Dumnezeu îţi poate da o minte ageră. În mod supranatural
El te poate dota cu o cunoaştere abstractă sau ştiinţifică,
care este bazată pe o minte ingenioasă. Copiii lui Dumnezeu
ar trebui să acorde mai multă atenţie acestui aspect.
Noi am umblat cu Domnul în manifestarea darurilor
Duhului Sfânt în anumite domenii, însă există mult mai
multe lucruri de explorat. Trebuie să devenim mult mai
conştienţi că Duhul lui Dumnezeu este Duhul cunoaşterii;
El cunoaşte toate lucrurile. Prin urmare, El îţi poate da
un cuvânt de cunoştinţă în domeniul chimiei, medicinei,
justiţiei, ingineriei sau afacerilor. Tot ce ai nevoie este să te
pui la dispoziţia Lui, ca El să te poată folosi.
Isus Cristos este întruchiparea înţelepciunii şi a
cunoaşterii (Coloseni 2:3) şi El a creat toate lucrurile:
plantele, animalele şi tot ce este în lume (Coloseni 1:16).
Prin urmare, El te poate învăţa lucruri legate de ele. Lumea
caută soluţii, iar Dumnezeu doreşte ca cei ce sunt copiii
Lui să fie distribuitorii de soluţii la problemele lumii. El îţi
poate oferi un cuvânt de cunoştinţă cu privire la cariera ta.
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Doar gândul cu privire la acest aspect este nemaipomenit
şi, anume, faptul că te poţi ruga în odăiţa ta şi poţi primi
un cuvânt de cunoştinţă care să fie soluţia aşteptată de o
lume întreagă.
Am experimentat lucruri de acest fel de câteva ori;
au fost cazuri în care am putut explica anumite fenomene
prin cunoaşterea oferită de Duhul lui Dumnezeu. Poţi primi
un cuvânt de cunoştinţă din partea Duhului lui Dumnezeu
cu privire la sănătatea ta, la slujba ta, la afacerea ta, la
studiile tale universitare şi la starea ta financiară. Poţi primi
idei de la El, care vor transforma mediul tău de influenţă.
Priveşte la nisipul pe care calci, de exemplu; mulţi
oameni nu ştiu care este compoziţia lui, ci doar faptul că
este folosit în construcţii. Însă compoziţia nisipului este
mult mai bogată decât îşi închipuie unii, iar Dumnezeu
poate să ţi-o reveleze, astfel încât să fii primul care o
descoperă şi care educă întreaga lume în domeniul unei
utilizări noi a unui material atât de obişnuit.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea
preţiosului Tău Duh Sfânt care îmi revelează taine. El
este Duhul de cunoştinţă care ştie şi mă învaţă toate
lucrurile, pentru ca eu să acţionez cu înţelepciune în
orice domeniu al vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Timotei 4:15; Proverbe 8:12
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 10:25-42
Iosua 23-24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 7:12-25
Psalmul 108
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DUMINICĂ, 6 APRILIE

Răbdarea: a
rezista în situaţii
dificile cu speranţă
PASTOR ANITA

Ca un bun soldat al lui Cristos Isus, fii pregătit să
rezişti în situaţii dificile (2 Timotei 2:3, BVA).

R

ăbdarea este acea trăsătură de caracter
pe care Biblia ne îndeamnă să o adăugăm
credinţei noastre: „De aceea, daţi-vă şi voi toate
silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea,
răbdarea; cu răbdarea, evlavia” (2 Petru 1:5-6). Când
studiezi unele versiuni ale Bibliei, găseşti termeni diferiţi
traduşi drept „răbdare.” Totuşi, cel mai bun sinonim
pentru răbdare în contextul versetului de mai sus este
„rezistenţa” sau „capacitatea de a rezista în situaţii
dificile cu speranţă.” Aceasta înseamnă că eşti capabil
să înfrunţi orice împotrivire şi să rămâi neclintit, ştiind
că există un singur rezultat: victorie pentru tine!
Biblia ne îndeamnă să nu ne dăm bătuţi în ziua
necazului (Proverbe 24:10), ci mai degrabă să ţinem
capul ridicat, proclamând: „În toate aceste lucruri noi
suntem mai mult decât biruitori” (Romani 8:37).
Chiar dacă abia ai făcut primii paşi pe calea
credinţei, iar situaţia cu care te confrunţi ţi se pare dură
şi provocatoare, ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
Fii răbdător şi acordă-i timp Cuvântului să lucreze în
viata ta şi în circumstanţele tale. Rezistă. Ţine-te strâns
de ceea ce crezi! Acea situaţie este pentru mărturia ta!
Există oameni care nu ştiu cum să se ţină strâns
de ceea ce cred. De exemplu, de îndată ce sunt criticaţi
pentru credinţa lor, au tendinţa de a se descuraja; o
asemenea atitudine este greşită! Rezistă în faţa acelor
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critici, deoarece greutăţile întâmpinate sunt destinate
pentru promovarea ta. Nu-ţi ascunde Biblia pentru că
cineva şi-a bătut joc de tine la serviciu. Nu înceta să
câştigi suflete. Învaţă să faci faţă greutăţilor cu nădejde.
Răbdarea fără speranţă este inutilă. Nădăjduieşte
la o zi mai bună şi mai strălucitoare care îţi stă în faţă;
astfel, fiind biruitor în Isus Cristos, îţi poţi crea acea
imagine la nivelul minţii – o imagine a victoriei.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa
extraordinară pe care mi-ai dat-o în Isus Cristos, o
viaţă de excelenţă, stăpânire şi putere! Nu există nici
un vânt potrivnic suficient de tare să îmi abată privirea
de la Tine şi să îmi zdruncine credinţa în Cuvântul Tău,
pentru că ştiu că sunt destinat să domnesc, să înving
şi să excelez, indiferent de circumstanţe, în Numele lui
Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Galateni 5:22; Evrei 10:35-36
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:1-13
Judecători 1-2

Romani 8:1-11
Psalmul 109
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LUNI, 7 APRILIE

Cunoaşterea prin
revelaţie şi
cunoaşterea ştiinţifică
PASTOR CHRIS

Şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu (Efeseni 3:19).

A

ş vrea să observi grija cu care Pavel a ales
cuvintele; el a spus: „Şi să cunoaşteţi dragostea
lui Cristos care întrece orice cunoştinţă.” Cum poţi să
cunoşti ceva ce întrece cunoştinţa? Despre ce vorbeşte
el? Aici el face distincţia între două tipuri de cunoaştere:
cunoaşterea revelatorie şi cunoaşterea ştiinţifică.
Cuvântul „cunoaşteţi” din textul anterior provine din
traducerea termenului grecesc „ginosko,” care înseamnă
a avea înţelegere sau cunoaştere prin revelaţie.
Celălalt cuvânt – „cunoştinţă” – provine din
traducerea unui alt termen grecesc folosit de apostolul
Pavel în original şi anume: „gnosis,” care înseamnă
cunoaştere bazată pe ştiinţă sau activitate intelectuală.
Aceasta este cunoştinţa dobândită pe baza percepţiilor
senzoriale şi a aptitudinilor intelectuale. Biblia atestă
superioritatea lui „ginosko” – cunoaşterea revelatorie
– faţă de „gnosis,” cunoaşterea ştiinţifică. Înţelegerea
dragostei lui Cristos este dincolo de cunoaşterea
ştiinţifică sau intelectuală; necesită „ginosko.”
Cunoaşterea intelectuală nu îţi poate comunica
semnificaţia Crucii. Acesta este motivul pentru care
omul firesc nu poate înţelege de ce a trebuit Isus să fie
răstignit şi ce înseamnă moartea, îngroparea şi învierea
Sa pentru lume. Omul firesc poate citi despre toate
acestea, dar nu poate primi nici o revelaţie. Alăturând
cele două tipuri de cunoaştere, Pavel ar fi putut spune:
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„Şi să ginosko dragostea lui Cristos, care întrece orice
gnosis.” Aceasta înseamnă să ai o revelaţie a dragostei
lui Cristos care depăşeşte cunoaşterea ştiinţifică sau
activitatea intelectuală. Înseamnă să cunoşti dragostea
lui Dumnezeu dincolo de percepţiile tale senzoriale sau
de definiţiile omeneşti, să o cunoşti prin revelaţie.
În ştiinţă nu există valori sau legi absolute. Toate
legile ştiinţei se bazează pe teorii şi presupuneri. Cu
toate acestea, în cunoaşterea revelatorie nu exista
presupuneri. Ştiinţa nu îţi poate descoperi ţie pasiunea
lui Isus Cristos, pe care a demonstrat-o El la crucea
Calvarului. Indiferent ce cărţi din această lume studiezi,
nu vei ajunge să cunoşti niciodată semnificaţia şi
importanţa învierii lui Isus Cristos. S-ar putea să cunoşti
despre ea, s-ar putea chiar să fii capabil să descrii ce s-a
întâmplat cu El pe cruce, dar nu vei avea înţelegerea pe
care o poţi dobândi doar prin revelaţia Cuvântului lui
Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
deschis ochii să văd că adevărata cunoaştere poate fi
găsită doar în Cuvântul Tău. Fiind născut din nou, am
fost iniţiat în această cunoaştere specializată care mă
energizează în mod divin şi mă abilitează să umblu în
toată plinătatea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
2 Corinteni 3:18; 1 Corinteni 2:14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:14-36
Judecători 3-4

Romani 8:12-19
Psalmii 110-111
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Aplicaţia
„Şcoala de Vindecare”
pentru telefon mobil

Rămâi permanent conectat cu Şcoala de Vindecare,
descărcând pe dispozitivul tău mobil aplicaţia Healing
School Mobile App!
Aplicaţia Healing School Mobile App îţi dă acces la:
• Mărturii de la Şcoala de Vindecare în format video
• Raportul fiecărei sesiuni
• Programul de vizitare a Şcolii de Vindecare
• Proclamaţii de credinţă în format audio
• Revista lunară
• Înregistrare pentru participarea la sesiunile de
vindecare
• Înregistrare la Tabăra de Paşti pentru tineret cu
Pastorul Chris
• Reţeaua de socializare Yookos… şi multe altele!
„Faină interfaţă! Conţinut excepţional! Credinţa a fost
înflăcărată în inima mea atunci când am deschis această
aplicaţie. Healing School Mobile App te conectează practic
la toate aspectele Şcolii de Vindecare într-o interfaţă
frumoasă!”

Ntokozo Mtshali

„Grozavă aplicaţie cu toate facilităţile de care aveam nevoie
şi chiar peste. O cotez la 5 stele!”

Ali Boughawi

Poţi descărca gratuit aplicaţia de la magazinul virtual Google
Play store.

N O T E

NOTE

MARȚI, 8 APRILIE

Cunoaşterea
Adevărului şi
relaţia cu Adevărul
PASTOR CHRIS

Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi
(Ioan 8:32, versiunea Fidela).

V

erbul „cunoaşte” din versetul de mai sus,
corespunde în original termenului grecesc
„ginosko,” prin care Domnul Isus a specificat foarte
clar că ceea ce te eliberează este cunoaşterea revelată
a adevărului. Cu toate acestea, revelaţia fără implicare
sau participare poate duce la frustrare. 1 Timotei 4:3
vorbeşte despre aceia care: „… cred şi cunosc adevărul.”
Apoi, citim în versetul tematic: „Veţi cunoaşte adevărul
şi adevărul vă va face liberi.” Aceste două pasaje din
Scriptură descriu două grupuri diferite de oameni.
Ioan 8:32 vorbeşte despre cei care cunosc şi, drept
rezultat, au deveni liberi; în vreme ce în 1 Timotei 4:3,
apostolul Pavel se referă la cei care au trecut dincolo
de simpla cunoaştere a adevărului care i-a făcut liberi,
la o revelaţie mai înaltă cu privire la adevărul pe care
au ajuns să îl cunoască. El foloseşte termenul grecesc
„epiginosko” pentru cuvântul „cunoaşte” din acest
verset. Este cunoaşterea care îl uneşte pe cunoscător cu
ceea ce cunoaşte.
Partea introductivă a epistolei către fraţii din
Colose, în Coloseni 1:6, ne oferă o imagine mai clară.
Textul vorbeşte despre Evanghelia care aduce roade în
ei chiar din ziua în care au auzit-o predicată şi „... au
cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr.” Acel cuvânt
„cunoscut” este, din nou, „epiginosko”; este tipul
de cunoaştere care uneşte cunoscătorul cu ceea ce
cunoaşte el. Este o cunoaştere prin implicare.
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Aici li s-a întrerupt logica unor credincioşi, care au
devenit frustraţi, în ciuda a tot ceea ce par să cunoască.
Ei sunt creştini de multă vreme şi îţi pot povesti despre
diferitele „treziri” şi „mişcări ale Duhului” care au avut
loc de la începutul istoriei Bisericii. Cu toate acestea, prin
viaţa lor nu dau dovadă că ar cunoaşte ceva. Asemenea
oameni au nevoie de o relaţie cu adevărul; au nevoie de
revelaţie îmbinată cu implicare. Unirea cu adevărul este
ceea ce va produce rezultate mai mari în viaţa ta.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai oferit
descoperiri adânci în înţelegerea Cuvântului Tău care
este Adevărul. Cu cât ajung să Te cunosc, cu atât vreau
să Te cunosc şi să Te iubesc mai mult. Îţi mulţumesc
pentru privilegiul părtăşiei cu Tine, care îmi garantează
biruinţa şi bunăstarea în fiecare zi a vieţii mele, în
Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Timotei 4:1-5; Galateni 5:1
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:37-54
Judecători 5-6

Romani 8:20-28
Psalmii 112-113
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MIERCURI, 9 APRILIE

Locuieşte în El
PASTOR ANITA

Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam
în neam (Psalmul 90:1).

Î

n această vreme cu atâtea probleme şi crize, cu
o asemenea escaladare a răului în întreaga lume,
unii se întreabă: „Mai este oare vreo nădejde? Mai oferă
Dumnezeu protecţie? Îi mai pasă de noi?” În primul rând,
în calitate de creştini, în toate aceste lucruri noi suntem
mai mult decât biruitori (Romani 8:37), nu suntem nişte
victime; Domnul Isus ne-a asigurat că, deşi s-ar putea să
ne confruntăm cu crize şi încercări în această lume, în El
avem pace, biruinţă şi protecţie (Ioan 16:33).
Când studiezi Psalmul 91 înţelegi planul lui
Dumnezeu pentru copiii Săi într-o lume tumultoasă.
Primul verset este plin de inspiraţie: „Cel ce locuieşte
în locul ascuns al celui Preaînalt va trăi la umbra celui
Atotputernic...” (Psalmul 91:1, versiunea Fidela). Aici,
Dumnezeu vorbeşte despre locul tău în Duhul Sfânt;
locuinţa ta; tu locuieşti în El. Prin urmare, tu te afli la
umbra, adică sub acoperirea sau protecţia Dumnezeului
cel Atotputernic.
Este important ca tu să înţelegi mai mult ce
înseamnă să locuieşti „în locul ascuns al Celui Preaînalt.”
Unde se află acest „loc secret al Celui Preaînalt”?
Următorul verset (Psalmul 91:2, versiunea Fidela) redă
cel mai bine descrierea acestui loc: „Voi spune despre
Domnul: «El este locul meu de scăpare şi fortăreaţa
mea, Dumnezeul meu; în el mă voi încrede.»” Aceasta
înseamnă că El, Domnul, este acel loc tainic, deoarece
El este refugiul şi cetatea ta de scăpare. Drept urmare,
24

a locui în locul tainic al Celui Preaînalt înseamnă a locui
în Dumnezeu!
În Noul Testament, apostolul Pavel, călăuzit de
Duhul Sfânt ne spune: „... dacă este cineva în Cristos
este o făptură nouă...” (2 Corinteni 5:17). Observaţi
expresia subliniată „în Cristos,” care ne arată că, întradevăr, Cristos este acel loc tainic. A te afla în Cristos
înseamnă a locui în locul tainic al Celui Preaînalt. Cristos
este o Persoană – Omul Isus Cristos – dar Cristos este,
de asemenea, o localizare în Dumnezeu. Prin urmare,
refuză să te temi. Înconjurat cu scutul Său tu eşti apărat
de orice vătămare, de orice rău şi de orice distrugere,
deoarece tu locuieşti în El. În El ai viaţa, mişcarea şi
fiinţa (Faptele Apostolilor 17:28). „O mie să cadă alături
de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va
apropia” (Psalmul 91:7).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa
glorioasă a Duhului Tău în mine, care creează în jurul
meu o atmosferă cerească, de binecuvântare şi de
biruinţă deplină şi care mă păzeşte ca un scut de orice
rău, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Isaia 43:2; Ioan 16:33
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:1-21
Judecători 7-8

Romani 8:29-39
Psalmii 114-115
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JOI, 10 APRILIE

Profeţeşte-ţi
victoria
PASTOR CHRIS

În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul, şi m-a
ascultat; din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat, şi
mi-ai auzit glasul. Şi totuşi mă aruncaseşi în adânc, în
inima mării, şi râurile de apă mă înconjuraseră; toate
valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.
Ziceam: „Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăşi
voi vedea Templul Tău cel sfânt” (Iona 2:2-4).

C

ât de mult mă inspiră acest pasaj biblic!
Meditează la conţinutul rugăciunii lui Iona, în
ciuda faptului că se afla într-o situaţie atât de disperată.
Un peşte mare îl înghiţise, după ce nu ascultase
instrucţiunea dată de Dumnezeu de a merge la Ninive
şi de a proclama Cuvântul Său. În burta peştelui, el a
refuzat să renunţe; în schimb, şi-a profeţit victoria. El a
declarat: „Iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt!”
Aceasta este o rugăciune profetică şi este
important ca poporul lui Dumnezeu să se roage în acest
mod prin care se aduce în fiinţă voia lui Dumnezeu
prin proclamaţie inspirată de Duhul Sfânt. Observă
în continuare proclamaţiile profetice ale lui Iona din
burta peştelui: „Cei care dau atenţie la deşertăciuni
mincinoase îşi părăsesc propria lor milă. Dar Îţi voi
sacrifica cu vocea mulţumirii, voi împlini ceea ce am
promis. Salvarea este a DOMNULUI” (Iona 2:8-9).
Poate că citeşti aceste rânduri şi gândeşti: „Ei,
bine, Iona trebuie să fi rostit aceste lucruri după ce a
ieşit din burta peştelui.” Nu este adevărat. El a rostit
aceste cuvinte în timp ce se afla în burta peştelui. El ştia
că privind la circumstanţe ar putea îndepărta îndurarea
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lui Dumnezeu. El ajunsese să creadă că Dumnezeu
este un Izbăvitor, un Salvator, aşa încât a refuzat să
zăbovească în nenorocirea lui. Prin urmare, pe când se
afla încă în necaz, Iona a început să Îi mulţumească lui
Dumnezeu pentru că l-a izbăvit. El era un proroc al lui
Dumnezeu care a înţeles Cuvântul lui Dumnezeu. El ştia
că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar
fi (Romani 4:17).
Nu te lăsa niciodată zdruncinat de aspectul
neplăcut al circumstanţelor tale; nu acorda atenţie
simptomelor de lipsă sau de boală. Profeţeşte-ţi propria
victorie. Proclamă Cuvântul. Începe să I te închini lui
Dumnezeu în mijlocul oricărei situaţii disperate în
care te-ai putea afla. Declară că ai biruit (1 Ioan 4:4) şi
mulţumeşte-I pentru izbăvirea şi victoria ta.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul vieţii
din gura mea. În Numele lui Isus, proclam că acest
Cuvânt al Tău prevalează în viaţa mea, în finanţele
mele, în sănătatea mea şi în tot ce are legătură cu
mine. Eu înaintez în victorie neîntreruptă, în Numele
lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Romani 4:17; Marcu 11:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:22-48
Judecători 9

Romani 9:1-13
Psalmii 116-117
27

VINERI, 11 APRILIE

Glorificaţi de
gloria Lui
PASTOR CHRIS

Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine,
berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe
altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, şi Casa slavei Mele
o voi face şi mai slăvită (Isaia 60:7).

G

loria lui Dumnezeu se schimbă continuu la
tronul Său. Fiinţele angelice văd gloria Lui
şi se prostern în închinare. Până când îşi înalţă capul,
gloria se schimbă şi atunci se pleacă din nou; aceasta
se întâmplă mereu, pentru eternitate. „Şi toţi îngerii
stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul
bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi
s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului
de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis:
«Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava,
înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în
vecii vecilor! Amin»” (Apocalipsa 7:11-12).
Când vezi gloria lui Dumnezeu şi Îl lauzi, ceva
minunat se întâmplă. Cu cât vedem mai mult din gloria
Lui, cu atât mai glorificaţi devenim; cu atât mai mult
suntem înfrumuseţaţi de gloria Lui şi nu putem face
altceva decât să Îl glorificăm din nou. „Noi toţi privim
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului,
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în
slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Prin
închinare, ochii noştri spirituali sunt deschişi pentru a
vedea gloria lui Dumnezeu. În plus, când vedem gloria
Lui, o vedem şi pe a noastră.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne
spune să ne închinăm Lui; pentru ca noi să privim gloria
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Lui şi să fim glorificaţi. Aşteaptă-te la minuni atunci
când I te închini, pentru că atunci ochii tăi sunt deschişi
pentru a vedea ce nu vezi altfel. În închinare, uiţi de tine
şi te concentrezi asupra Celui care contează.
Unii oameni cred că îngerii ştiu totul despre
Dumnezeu, dar nu este aşa. Conform Efeseni 3:10,
ei încă încearcă să Îl descopere. „Pentru ca domniile
şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi,
prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui
Dumnezeu.” Tu eşti gloria lui Dumnezeu, iar El Îşi
demonstrează înţelepciunea nespus de felurită fiinţelor
angelice, prin tine!

Proclamaţie
M-am născut pentru gloria lui Dumnezeu, şi
viaţa mea este glorificată prin Cuvântul Lui. Boala,
infirmitatea şi eşecul nu au loc în mine, pentru că aşa
cum este El sunt şi eu în această lume!

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Ioan 4:17; Romani 8:30
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 12:49-59
Judecători 10-11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 9:14-25
Psalmul 118
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SÂMBĂTĂ, 12 APRILIE

Excelenţa
înseamnă
măreţie
PASTOR ANITA

Îmi vei creşte măreţia şi mă vei mângâia din toate
părţile (Psalmul 71:21, versiunea Fidela).

C

uvântul „excelenţă” are următoarele sinonime:
superioritate, frumuseţe extraordinară, glorie şi
măreţie. Excelenţa înseamnă măreţie. „Măreţie” înseamnă
aici „întrecerea altora.” Cu alte cuvinte, excelenţa te face
să îi întreci pe alţii. Aceasta ne ajută să înţelegem oameni
ca Avraam şi David, despre care se spune că erau măreţi.
Din moment ce măreţia este un sinonim al excelenţei,
Avraam şi David erau oameni excelenţi.
Excelenţa mai înseamnă şi discreţie extraordinară;
înseamnă să ai o percepţie excelentă. Mulţi nu percep
nevoile celor din jurul lor, dar acest lucru face diferenţa
dintre cei măreţi şi cei mici. Oamenii măreţi au viziuni
măreţe, dar viziuni măreţe nu însemnă planuri sau
ambiţii măreţe, ci o mare capacitate de percepţie –
abilitatea de a vedea mai multe lucruri în acelaşi timp.
Duhul lui Dumnezeu ne antrenează să fim
excelenţi în moduri diferite. Uneori El foloseşte lucruri
aparent nesemnificative pentru a ne antrena pentru
măreţie. Imaginează-ţi că intri într-o cameră şi vezi o
cană de sticlă aşezată periculos de aproape de marginea
mesei. O persoană măreaţă va muta repede cana, ca să
nu se spargă. Dacă poţi salva o cană, Dumnezeu poate
avea încredere în tine că vei salva şi oameni. Vei fi mai
predispus să vezi pericolul şi să acţionezi pentru a-i
proteja pe alţii.
Dacă manifeşti excelenţă în mod consecvent faţă
de lucrurile mici, îţi programezi duhul pentru măreţie.
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Acele lucruri mici pe care le faci reprezintă expresia
lucrurilor care se întâmplă înăuntrul tău. De exemplu,
faptul că ridici o hârtie de pe jos arată excelenţa sufletului
tău. Într-adevăr, excelenţa este măreţie, pentru că te
face să vezi toate lucrurile mici pe care alţii le ignoră,
plasându-te mai presus de ei.

Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că miai antrenat ochii să vadă lucrurile pe care alţii nu le
văd şi pentru că mi-ai antrenat inima să fie atentă la
detalii. Îţi mulţumesc pentru că ai pus în mine un duh
înalt şi pentru că m-ai ajutat să îmi dezvolt un caracter
excelent, care manifestă măreţia. Aleluia!

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Daniel 6:3; Daniel 2:48
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:1-21
Judecători 12-13

Romani 9:26-33
Psalmul 119:1-40
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DUMINICĂ, 13 APRILIE

El îţi întăreşte
credinţa
PASTOR CHRIS

… Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. El este jertfa
de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi
(1 Ioan 2:1-2).

U

nii creştini consideră că, din moment ce Isus
S-a ridicat la cer, El Îl roagă pe Tatăl să aibă
milă de noi şi să nu ne pedepsească pentru păcatele
noastre. Aceşti creştini nu au înţeles deloc versetul
tematic. Isus nu este în cer cu scopul de a te apăra de
mânia Tatălui, pentru că Tatăl te iubeşte (Ioan 16:27).
Dimpotrivă, Isus Se află acolo pentru a te prezenta ca
sfânt şi fără prihană înaintea Tatălui şi pentru a-ţi întări
credinţa când treci prin încercări (Coloseni 1:22).
Lucrarea de mijlocire a lui Isus pentru noi,
creştinii, nu are rolul de a ne proteja de mânia Tatălui;
El mijloceşte ca tu să fii întărit când treci prin dificultăţi
în viaţă. El vrea ca tu să ai o credinţă neclintită, astfel
ca indiferent de greutăţile pe care întâlneşti în lume, tu
să ieşi învingător. El este de partea ta; de aceea, este
imposibil ca tu să fii învins sau dezavantajat!
Cartea Evrei Îl descrie ca fiind Mare Preot înaintea
Tatălui pentru noi (Evrei 2:17, 3:1; 4:14; 8:1; 9:11), nu
Mijlocitorul nostru. El este Mijlocitor între Dumnezeu şi
păcătoşi; nu între Dumnezeu şi Biserică. 1 Timotei 2:5-6
spune: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos,
care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare
pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea
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cuvenită.” El este Cel care are drept de răscumpărare
asupra omenirii, Mijlocitorul şi Apărătorul său.
Astfel, noi, care am fost născuţi din nou, am fost
strămutaţi din întuneric în Împărăţia lui Dumnezeu şi
aşezaţi împreună cu Cristos la dreapta Tatălui (Efeseni
2:6). De aceea, nu mai avem nevoie ca El să intermedieze
relaţia între noi şi Tatăl, pentru că prin lucrarea Sa
isprăvită de la cruce, Cristos deja ne-a împăcat cu Tatăl
şi ne-a încredinţat slujba acestei împăcări (2 Corinteni
5:18-21). Noi suntem născuţi să trăim în prezenţa
Tatălui şi prin Cristos avem deja acces liber la El (Evrei
10:19-20). Aşa că ar fi greşit şi ineficient ca un creştin să
se roage Tatălui prin Isus Cristos. Tu te rogi în Numele
Lui. Rugăciunea prin El Îl face un mediator ca să ajungi
la Tatăl, iar pentru creştini, Isus nu mai este un mediator
(Ioan 16:26-27). El este Marele Preot al mărturisirilor
noastre (Evrei 3:1). Glorie lui Dumnezeu!

Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru harul Tău,
pentru îndurarea şi dragostea Ta prin care duc o viaţă
de glorie. Sunt întărit continuu în umblarea mea de
credinţă, fiind sigur de prezenţa Ta care rămâne în
mine întotdeauna, prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus.
Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Evrei 4:14-16
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 13:22-35
Judecători 14-16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 10:1-10
Psalmul 119:41-64
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LUNI, 14 APRILIE

Iniţiază
schimbarea
PASTOR CHRIS

Căci fiecare trebuie să îşi asume responsabilitatea de
a face tot ce poate mai bine şi mai creativ cu viaţa sa
(Galateni 6:5, versiunea Message – Mesajul, n.tr.).

U

nii creştini încearcă să Îl facă pe Dumnezeu
responsabil pentru anumite lucruri care
reprezintă, de fapt, responsabilităţile lor. Uneori, când
ceva neplăcut li se întâmplă, concluzia lor este: „A fost
voia lui Dumnezeu să se întâmple aceasta; altfel de ce
ar fi permis El să se întâmple aşa ceva?” Ce trebuie
ei să înţeleagă însă, este că autoritatea de a schimba
lucrurile pe pământ şi de a ne înfrumuseţa vieţile ne-a
fost delegată nouă. Astfel, prin credinţă, tu poţi face ca
viaţa ta să fie glorioasă.
În Matei 17:20, Domnul Isus a vrut să sublinieze
acest lucru, când a spus: „Adevărat vă spun că, dacă
aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, i-aţi zice
muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo», şi s-ar
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” El spune clar că
tu îţi poţi construi o viaţă glorioasă dacă îţi pui credinţa
în aplicare; nu trebuie să aştepţi până când Dumnezeu
va face lucrurile pentru tine! El ţi-a dat deja măsura
de credinţă de care ai nevoie pentru a „muta munţii,”
adică pentru a efectua schimbările pe care le doreşti.
Dacă Isus ar fi spus: „nimic nu-I va fi cu neputinţă lui
Dumnezeu,” ţi-ar fi fost mai uşor să fii de acord cu El;
însă El a spus că nimic nu îţi va fi cu neputinţă ŢIE!
În Marcu 9:23, El a spus: „… Toate lucrurile îi sunt
cu putinţă celui ce crede!” Aşa că întrebarea cea mare
este: tu crezi? Dacă da, ce crezi? Dacă tu crezi Cuvântul
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Lui şi Îl aplici în viaţa ta, toate lucrurile îţi vor fi posibile.
Nu ar trebui să aştepţi ca Dumnezeu să îţi schimbe
circumstanţele vieţii care te împiedică să trăieşti
Cuvântul Lui; tu eşti responsabil să efectuezi schimbările
pe care le doreşti, potrivit cu standardul Scripturii.
Nu „aştepta” împlinirea automată a Cuvântului
Său în viaţa ta, ci pune tu în aplicare Cuvântul. Filipeni
2:12 spune: „Duceţi până la capăt mântuirea voastră,
cu frică şi cutremur.” Cu alte cuvinte, împlineşte
Cuvântul în viaţa ta, făcându-l să producă rezultate. Prin
credinţa ta, poţi să fii ceea ce vrei să fii, să schimbi ce
vrei să schimbi şi să obţii ce vrei să obţii!
Dumnezeu ţi-a dat deja stăpânire şi autoritate
pentru a-ţi crea o viaţă triumfătoare prin schimbarea
cursului evenimentelor din viaţa ta şi conformarea lor la
voia Lui perfectă. Continuă să trăieşti în Cuvânt şi gloria
lui Dumnezeu se va manifesta în tot ce vei face.

Proclamaţie
Pot totul în Cristos care mă întăreşte. Viaţa
mea este una de glorie, de bucurie, de victorie şi de
posibilităţi fără sfârşit! Nimic nu îmi este imposibil! Eu
sunt un urmaş al lui Isus, prin urmare un posesor al
tuturor lucrurilor! Aleluia.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Marcu 11:23; Filipeni 4:13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:1-24
Judecători 17-18

Romani 10:11-21
Psalmul 119:65-80
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Ce facem pentru copii de Paşte?
(o celebrare a iubirii lui Dumnezeu pentru ei)

Misiunea urbană
Fiesta copiilor

În fiecare an, de Paşte, misiunea urbană InnerCity a
asociaţiei Christ Embassy organizează o petrecere
specială pentru copii, Fiesta de Paşte. O zi distractivă,
gândită special pentru a aduce un strop de culoare în
viaţa copiilor defavorizaţi, Fiesta de Paşte reprezintă
de asemenea o oportunitate de a împărtăşi dragostea
lui Dumnezeu şi de a celebra moartea, îngroparea
şi învierea Domnului Isus Cristos cu copiii, în cel mai
practic mod.
Întrucât sărbătorile de Paşte se apropie rapid, încântarea
copiilor se simte în aer. Fiesta de Paşte promite să fie un
timp memorabil pentru copii, care vor avea mâncare
din belşug şi multe daruri cu care se vor întoarce acasă.
Pentru a intra în parteneriat cu misiunea InnerCity
pe acest proiect, sau pentru a organiza o Fiestă de
Paşte în oraşul tău, în judeţul tău sau în ţara ta, te
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon:
+2348024779180, +2348123445241
Sau ne poţi scrie la adresa de e-mail: info@
theinnercitymission.org
Nu uita: Fiecare copil este copilul tău!!!

N O T E

NOTE

MARȚI, 15 APRILIE

Credinţa
vorbeşte!
PASTOR ANITA

Iar Isus, răspunzând, le-a zis: „Aveţi credinţă în
Dumnezeu! Fiindcă adevărat vă spun: Că oricine îi va
spune acestui munte: Ridică-te şi aruncă-te în mare; şi
nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri
pe care le spune se vor face, el va avea orice spune”
(Marcu 11:22-23, versiunea Fidela).

D

omnul a ilustrat în Marcu 11:23 ce este şi
ce face credinţa adevărată: aceasta crede
şi vorbeşte! El spune că orice îţi doreşti va deveni al
tău, prin exprimarea verbală a credinţei tale. Aceasta
înseamnă că tu eşti de acord şi rosteşti ce spune
Cuvântul despre tine sau despre situaţia ta. Credinţa nu
se rezumă la a crede Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta;
credinţa rosteşte Cuvântul.
Credinţa „cheamă lucrurile care nu sunt, ca
şi cum ar fi” (Romani 4:17). De aceea ar trebui să îţi
declari vindecarea şi sănătatea, bunăstarea şi victoria.
Nu tăcea; credinţa care funcţionează crede, şi de aceea
vorbeşte: „Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă,
potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea am
vorbit!» şi noi credem, şi de aceea vorbim” (2 Corinteni
4:13). Mai întâi crezi că ceea ce îţi doreşti există, după
care dai glas credinţei tale.
Unii oameni au înţeles greşit acest pas al credinţei:
ei nu vorbesc pentru că au crezut, ci vorbesc pentru a
crede. Deşi mărturisesc Cuvântul Domnului, au greutăţi
în a-L crede. Aceasta explică de ce devin frustraţi când
lucrurile nu se întâmplă aşa cum se aşteptau ei. Când
Domnul i-a spus lui Avraam: „Nu te vei mai numi Avram;
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ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor
neamuri” (Geneza 17:5), el încă nu avea nici un copil.
Cu toate acestea, a început imediat să se recomande
drept „Avraam” (tatăl multora). El nu a aşteptat să îşi
vadă copiii înainte de a mărturisi cine era; el a crezut şi
a vorbit în concordanţă cu credinţa lui.
Ce a spus Dumnezeu despre tine în Cuvântul lui
este Adevărul; de aceea, declară cu îndrăzneală aceleaşi
lucruri, ignorând ce îţi spun diavolul, circumstanţele sau
raţionamentele tale. Continuă să îţi proclami victoria şi
stăpânirea în Isus Cristos. Continuă să declari Cuvântul
cu privire la slujba, familia şi finanţele tale.

Rugăciune
Cuvântul lui Dumnezeu operează în mine,
producând rezultate, crescându-mi şi întărindu-mi
credinţa! Credinţa mea câştigă biruinţa asupra lumii şi
astăzi, pe măsură ce o pun în acţiune. Experimentez
gloria lui Dumnezeu în sănătate, familie şi finanţe, în
Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
2 Corinteni 4:13; Evrei 10:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:25-15:10
Judecători 19-21

Romani 11:1-12
Psalmul 119:81-104
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MIERCURI, 16 APRILIE

Provizii
nesecate
PASTOR CHRIS

Atunci vei strânge aur precum ţărâna şi aurul din Ofir
precum pietrele pâraielor. Da, cel Atotputernic va fi
apărarea ta şi vei avea destul argint
(Iov 22:24-25, versiunea Fidela).

S

ă strângi aur precum ţărâna înseamnă că
rezervele tale nu se sfârşesc niciodată. Când
ştergi o suprafaţă de praf, nu după multă vreme praful
se strânge din nou pe ea. Acest verset îţi arată că poţi
avea o rezervă nesfârşită de finanţe. Poate că te afli la
începutul lunii, pe punctul de a-ţi cheltui ultimii bani.
Nu începe să te nelinişteşti şi să te întrebi: „De unde
mai pot face rost de bani? Singura mea sursă de venit
este salariul lunar.” Nu spune aceasta. Aşa vorbesc
cei din lume; acesta este sistemul în care operează
lumea. Slujba sau afacerea ta nu sunt sursa ta de venit;
Dumnezeu este Sursa ta eternă pentru orice!
Iată ce ar trebui să faci – declară: „Eu strâng aur
precum ţărâna, în Numele lui Isus!” Aceasta înseamnă
să conştientizezi de unde vin resursele tale. Nu declara
lucruri de genul: „Afacerea nu merge. Trebuie să mă
descurc cumva. Dacă voi cheltui atât de mult, nu-mi va
mai rămâne nimic.” Cei care vorbesc astfel de lucruri
în mod nechibzuit, se poziţionează pentru dezavantaj,
pentru că ei dau glas lipsei.
Învaţă ce spune Cuvântul despre planul financiar
al lui Dumnezeu pentru copiii Lui: despre zeciuială şi
daruri, semănat şi secerat, dăruit şi primit. Pune aceste
lucruri în practică, şi vei vedea binecuvântările lui
Dumnezeu înmulţindu-se în viaţa ta.
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Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti la un nivel mai
înalt de conştientizare spirituală, iar ochii tăi spirituali
să fie deschişi pentru a vedea că întreaga lume îţi
aparţine (1 Corinteni 3:22). Pe măsură ce vei creşte în
cunoaşterea Cuvântului Lui, vei realiza că El ţi-a dat deja
tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Revendică-ţi
posesiunile, păşind în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Umblă în conştientizarea a ceea ce spune
Cuvântul despre drepturile, privilegiile şi posesiunile
tale din Împărăţie, prin Isus Cristos. Declară: „Domnul
este Păstorul meu; de aceea, refuz să duc lipsă de ceva.
Uşile oportunităţii îmi sunt deschise. Sunt binecuvântat,
şi toate nevoile mele sunt împlinite din abundenţă, după
bogăţia lui Dumnezeu în slavă, prin Isus Cristos.” Aleluia!

Proclamaţie
Umblu în lumina bunăstării mele, pentru că sunt
sămânţa lui Avraam. Am acces la bogăţii nespuse,
de aceea am conştiinţa orientată pe providenţa lui
Dumnezeu! Lipsa nu face parte din viaţa mea, pentru că
sunt conectat la proviziile nesecate ale lui Dumnezeu,
în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
2 Corinteni 9:8; Filipeni 4:19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:11-32
Rut 1-4

Romani 11:13-24
Psalmul 119:105-128
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JOI, 17 APRILIE

PASTOR CHRIS

Rugăciunea
în autoritatea
Numelui Său

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul
în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi-I, prin El, lui
Dumnezeu Tatăl (Coloseni 3:17).

Î

n următoarele trei zile vom vorbi despre trei
factori importanţi ai rugăciunii. Primul este
rugăciunea în autoritatea Numelui lui Isus. Creştini
fiind, atunci când ne rugăm, o facem în Numele lui Isus;
aceasta înseamnă că preluăm postura Sa. Isus ne-a
dat puterea judecătorească de a folosi Numele Lui în
rugăciune.
Unii se roagă „prin” Isus, dar aceasta e greşit.
Să te rogi „prin” Isus înseamnă să Îl faci din nou un
intermediar prin care să ajungi la Tatăl, ca şi cum jertfa
Sa care ne dă acces liber la Tatăl (Evrei 10:20) nu ar mai fi
valabilă. Însă noi ne rugăm „în Numele lui Isus” şi acesta
este modul corect de a te ruga, care înseamnă că tu te
poziţionezi în locul lui Isus; tu devii vocea Lui! Aşa că,
atunci când te rogi Tatălui, roagă-te în Numele lui Isus.
În Ioan 16:23-24, Isus a spus: „... Adevărat,
adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în
Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în
Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria
voastră să fie deplină.” Observă că Isus nu a spus: „orice
veţi cere de la Tatăl prin Numele Meu, vă va da.” Înainte
să fi fost născut din nou, Numele lui Isus ţi-a fost dat ca,
prin El, să vii la Tatăl şi să fii salvat.
Acum, după ce ai primit invitaţia Lui şi ai venit
la Tatăl, fiind născut din nou prin Cristos, tu ai viaţa
veşnică; viaţa şi natura lui Dumnezeu. Acum tu rămâi
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în El, şi trăieşti prin puterea Numelui Său. Filipeni 2:9
spune: „... Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult (pe
Isus) şi I-a dat Numele care este mai presus de orice
nume.” Numele Lui este cel mai mare nume în ceruri şi
pe pământ. Dumnezeu a învestit acest Nume cu toată
autoritatea. Orice Îi ceri Tatălui, în autoritatea Numelui
lui Isus, îţi va fi dat.
Domnul Isus ţi-a delegat autoritatea Lui; aceeaşi
autoritate pe care o avea pe pământ de a-I cere Tatălui
orice şi de a se împlini.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că ai
învestit Numele lui Isus cu toată autoritatea şi pentru
că mi-ai oferit privilegiul de a mă ruga în Numele Lui şi
de a efectua schimbări în circumstanţele vieţii mele.
Declar că viaţa mea este glorioasă, şi voia Ta perfectă
este împlinită în mine şi astăzi, în Numele lui Isus.
Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Ioan 16:23-27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16
1 Samuel 1-2

Romani 11:25-36
Psalmul 119:129-144
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VINERI, 18 APRILIE

Rugăciunea
în autoritatea
Cuvântului Său
PASTOR ANITA

Prin credinţa în Numele lui Isus, l-a întărit Numele
Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi;
credinţa în El i-a dat omului acestuia o tămăduire
deplină, cum vedeţi cu toţii (Faptele Apostolilor 3:16).

I

eri am învăţat despre rugăciunea în autoritatea
Numelui lui Isus. Un alt element foarte
important al rugăciunii este rugăciunea în autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta se referă la revelaţia
şi discernământul care ne-au fost date de Dumnezeu
prin Cuvântul Lui. Înseamnă să îţi pui credinţa în
practică, rugându-te pe baza Cuvântului lui Dumnezeu;
când Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva, trebuie să
avem îndrăzneala de a ne primi răspunsul, prin credinţă.
1 Ioan 5:14-15 spune: „Îndrăzneala pe care o
avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere,
ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.” Când ne rugăm conform voii Lui – conform
Cuvântului Lui – suntem ascultaţi şi primim răspunsuri.
Acesta este un factor foarte important pe care trebuie
să îl învăţăm cu privire la rugăciune. Unii oameni, când
se roagă, doar vorbesc şi nu le pasă dacă vorbele lor se
aliniază la Cuvântul lui Dumnezeu.
De exemplu, dacă mi-ai cere: „Dă-mi aceasta şi
aceasta,” ai cere ceva, fără să ştii dacă eu îţi voi da,
sau nu, lucrul cerut. Însă dacă în prealabil ţi-am promis
că îţi voi da ce ceri, vei avea încredere să-ţi formulezi
cererea. Dumnezeu ne-a dat deja Cuvântul Lui, pentru
a ne arăta tot ce ne-a dat El, tot ce ne-a făcut să fim şi
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tot ce putem face prin Isus Cristos.
În plus, El ne-a arătat cum să cerem; cum să ne
rugăm, şi ce putem cere. Astfel, poţi avea credinţă
când te rogi lui Dumnezeu, iar credinţa ta va creşte
pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Cu
cât cunoşti mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât
credinţa ta creşte. Romani 10:17 spune: „... credinţa
vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Cristos.”

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului Tău şi pentru abilitatea Lui de a efectua
schimbările pe care vreau să le văd, pe măsură ce mă
rog în conformitate cu voia Ta. Declar că, întotdeauna,
Cuvântul adevărului Tău mă conduce pe calea voii Tale
perfecte pentru viaţa mea. Umblu şi astăzi în putere,
sănătate şi victorie, pentru că trăiesc prin Cuvântul
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Psalmul 119:89; Matei 24:35; Isaia 55:10-11
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:1-19
1 Samuel 3-7

Romani 12:1-8
Psalmul 119:145-160
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SÂMBĂTĂ, 19 APRILIE

Rugăciunea prin
puterea Duhului
Sfânt
PASTOR CHRIS

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

O

ricine se poate ruga în Numele lui Isus şi
să spună ceva menţionat în Cuvântul lui
Dumnezeu, însă aceste două lucruri nu asigură un
rezultat. Acesta este motivul pentru care unii se roagă,
însă nu se întâmplă nimic, pe când alţii spun aceleaşi
cuvinte şi se întâmplă miracole. Primul grup de oameni
a rostit cuvinte care nu erau împuternicite, inspirate,
unse sau comunicate de Duhul Sfânt. De aceea, ei nu
au primit ce au cerut; cuvintele lor nu au avut puterea
Duhului Sfânt.
V-am învăţat două principii ale rugăciunii în
ultimele două lecţii: „Rugăciunea în autoritatea Numelui
Său” şi „Rugăciunea în autoritatea Cuvântului Său”;
cu toate acestea, este important să ceri prin puterea
Duhului Sfânt. Aceste trei elemente sunt combinate
pentru a face ca viaţa noastră de rugăciune să fie
eficientă. Puterea Duhului Sfânt este elementul care
lipseşte din viaţa multor oameni, iar ei se întreabă de
ce rugăciunile lor nu sunt atât de eficiente pe cât ar
trebui. În Efeseni 5:18-19, apostolul Pavel ne spune:
„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi,
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi
şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului.”
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Când eşti plin de Duhul, puterea supranaturală a
Duhului Sfânt îţi va influenţa cuvintele şi ele vor fi pline
de putere divină! Ungerea trebuie să fie peste cuvintele
tale. Aceasta este marea diferenţă. De exemplu, la
Şcoala de vindecare, când ne rugăm pentru bolnavi în
Numele lui Isus şi pe baza Cuvântului, ne rugăm prin
puterea Duhului Sfânt. Acesta este motivul rezultatelor
extraordinare care se văd în viaţa şi lucrarea lor.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa
Duhului Sfânt în mine. Pe măsură ce vorbesc şi astăzi
în alte limbi, El mă energizează şi îmi unge cuvintele,
capacitându-le să efectueze schimbările pe care le
doresc după standardul Scripturii în sănătate, în familie,
în finanţe, la slujbă şi în lumea mea, în Numele lui Isus.
Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Luca 24:49; Faptele Apostolilor 1:8; Efeseni 5:18-19
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

Romani 12:9-21
Psalmul 119:161-176
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DUMINICĂ, 20 APRILIE

Esenţa morţii
Lui ispăşitoare
PASTOR CHRIS

Căci Cristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca
să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii
(Romani 14:9).

B

iblia ne spune că Dumnezeu a pus păcatele,
împreună cu bolile noastre, asupra lui Isus.
El a fost înălţat asemenea şarpelui de aramă pe care
Moise l-a ridicat în pustiu, după cum El Însuşi a profeţit:
„Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa
trebuie să fie înălţat şi Fiul omului” (Ioan 3:14). Şarpele
de aramă reprezenta păcatul şi judecata lui.
El a murit pe cruce. Pentru a se convinge de moartea
Sa, un soldat L-a străpuns cu o suliţă în coastă, făcând să
ţâşnească din El apă şi sânge. Dintr-odată, stâncile s-au
despicat; pământul s-a cutremurat şi soarele s-a întunecat,
fiind întuneric timp de trei ore. Isus murise!
El fusese făcut „păcat”: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici
un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi...” (2 Corinteni
5:21). El a coborât în Locuinţa morţilor. A intrat într-o luptă
spirituală împotriva lui Satan şi a demonilor lui, pe care
i-a învins şi i-a umilit în mod public (Coloseni 2:15). Isus a
triumfat asupra lui Satan pentru toată omenirea!
După trei zile, Fiul lui Dumnezeu a ieşit victorios din
mormânt. Acum, toţi cei care cred în El şi Îl mărturisesc ca
Domn şi Mântuitor, devin făpturi noi (2 Corinteni 5:17),
cu titlul de „fraţi şi surori” (Ioan 20:17). Aceasta înseamnă
Paştele pentru noi; este celebrarea semnificaţiei morţii,
îngropării şi învierii lui Isus; El a venit să moară, ca noi să
trăim. În urma morţii Lui în locul nostru, noi suntem acum
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copiii lui Dumnezeu, fiinţe superioare, născuţi cu natura şi
viaţa Lui. Aleluia!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta,
pentru harul Tău şi pentru bunătatea Ta nesfârşită. Îţi
sunt pe veci recunoscător pentru mântuirea pe care am
primit-o în Isus Cristos – Eroul, Campionul şi Domnul
meu etern – care m-a răscumpărat prin sângele Lui şi
m-a iertat de păcate, după bogăţiile harului Său! Îţi
mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut una cu Tine,
în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Evrei 2:10; Coloseni 2:10-13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:15-43
1 Samuel 11-13

Romani 13:1-14
Psalmii 120-122
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LUNI, 21 APRILIE

El te-a făcut o
binecuvântare
PASTOR ANITA

Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în
sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea
(Geneza 22:18).

Î

n Geneza 12:2 Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam
si i-a zis: „Voi face din tine un neam mare şi te
voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o
binecuvântare.” Observăm că aceasta a fost în totalitate
ideea lui Dumnezeu. Avraam nu a cerut să fie mare; a
fost visul lui Dumnezeu pentru el. De asemenea, este
important să observăm şi faptul că Dumnezeu a vrut să-l
facă pe Avraam mare, tocmai pentru ca el (Avraam) să
poată fi o binecuvântare.
Fiind născut din nou, tu eşti sămânţa lui Avraam,
iar aceasta nu înseamnă doar că eşti binecuvântat, ci
şi că eşti o binecuvântare. Dumnezeu vrea ca şi alţii
să beneficieze de binecuvântarea ta. El i-a zis deja lui
Avraam: „... Toate neamurile vor fi binecuvântate
în sămânţa ta...” Astfel, este chemarea ta să fii o
binecuvântare pentru lumea ta; este moştenirea ta să
aduci schimbări pozitive în această lume! Tu eşti un
agent al schimbării. De aceea, gândeşte-te la modalităţi
de a avea un impact pozitiv în lumea în care trăieşti.
Mulţi dintre oamenii lui Dumnezeu sunt de acord
cu faptul că Dumnezeu i-a binecuvântat, dar trebuie să
prindă şi revelaţia că ei sunt întruchiparea binecuvântării!
Galateni 3:29 spune astfel: „Şi dacă sunteţi ai lui
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă.” A fi în Cristos înseamnă că eşti născut din
nou şi, drept rezultat, toate binecuvântările lui Avraam
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sunt posesiunile tale acum. Tu eşti un adevărat pachet
de binecuvântări!
Tu eşti templul Duhului Sfânt (1 Corinteni
3:16); aceasta te face să fii întruchiparea plinătăţii
binecuvântărilor lui Dumnezeu. Acesta este motivul
pentru care simpla întâlnire cu tine reprezintă o
binecuvântare pentru cei din jur, pentru că tu porţi
binecuvântarea Evangheliei. Conştientizează aceste
lucruri şi întreprinde ceva chiar astăzi pentru a
binecuvânta lumea ta.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai făcut
întruchiparea binecuvântării divine, astfel încât orice
ating înfloreşte şi orice persoană cu care mă întâlnesc
primeşte un transfer de binecuvântări. Îţi mulţumesc
pentru o curgere divină a binecuvântărilor Tale din
mine către alţii, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Petru 3:9; Geneza 26:4; Galateni 3:16
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:1-27
1 Samuel 14-15

Romani 14:1-11
Psalmii 123-124
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SĂRBĂTOAREA ZILEI COPIILOR
Sărbătoarea anuală a Zilei Copiilor din Nigeria urmează să
aibă loc pe 27 Mai. Pentru a o face cât mai memorabilă
pentru copiii care merg la şcolile primare şi gimnaziale
din Nigeria, Partenerii Rapsodiei Realităţilor s-au hotărât
să le distribuie gratuit exemplare ale publicaţiilor din
seria devoţionalului Rapsodia Realităţilor copiilor şi
adolescenţilor, astfel:
• Rapsodia Realităţilor pentru Copii (pentru copiii cu
vârste între 1 şi 5 ani)
• Rapsodia Realităţilor pentru Micii Cititori (pentru
copiii cu vârste între 6 şi 12 ani)
• Rapsodia Realităţilor Teevo (pentru adolescenţi)
• Acum că eşti născut din nou pentru adolescenţi
• Proclamaţiile mele de credinţă
Şi tu poţi face Ziua Copiilor memorabilă pentru copiii din
ţara ta hotărându-te să organizezi o campanie similară de
distribuţie.
Pentru mai multe întrebări legate de participarea în această
campanie de distribuire gratuită sau pentru a organiza
ceva similar în ţara ta, te rugăm să suni la următoarele
numere de telefon: +2347089995994, +2348085865700,
+2348141688102
Sau trimite un e-mail la următoarea adresă:
cdc@kiddiesloveworld.org

N O T E

NOTE

MARȚI, 22 APRILIE

PASTOR CHRIS

Instrucţiunile
spirituale: calea
spre măreţie

Îndrumă-l pe cel înţelept, şi el va fi şi mai înţelept!
Învaţă-l pe cel drept, şi el va adăuga la învăţătura lui
(Proverbe 9:9).

L

a începutul anului, Domnul ne-a spus că 2014
este „Anul măreţiei noastre.” Însă trebuie să
cunoşti anumite lucruri pentru a şti cum să funcţionezi
în măreţie aşa cum a spus Domnul. Unul dintre aceste
lucruri este să urmezi cu stricteţe instrucţiunile. A împlini
instrucţiunile divine este în sine o cale către măreţie.
Pasajul biblic din Iosua 3 ne spune cum israeliţii şiau făcut tabăra lângă Iordan, aşteptând prilejul potrivit
ca să treacă râul. Acolo, Dumnezeu i-a vorbit lui Iosua,
succesorul lui Moise, care primise însărcinarea de a
conduce copiii lui Israel în Ţara Promisă. Domnul i-a zis:
„Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israel,
ca să ştie că voi fi cu tine cum am fost cu Moise” (Iosua
3:7). Apoi, în versetul imediat următor, El i-a dat lui Iosua
o instrucţiune foarte importantă: „Să le dai următoarea
poruncă preoţilor care duc chivotul legământului:
«Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să
vă opriţi în Iordan»” (Iosua 3:8).
Biblia spune: „Ţine strâns de instruire; nu o lăsa
să plece; păzeşte-o, fiindcă ea este viaţa ta” (Proverbe
4:13, versiunea Fidela). De multe ori, instrucţiunile lui
Dumnezeu poate nu sună logic, ca atunci când El i-a
spus lui Isaac să rămână în Gherar într-o perioadă de
foamete şi greutăţi. Toată lumea se muta în Egipt, dar
Dumnezeu i-a spus lui Isaac să rămână acolo unde era.
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Isaac a ascultat instrucţiunea şi a prosperat în
acea ţară, în acelaşi an în care alţii treceau prin secetă şi
foamete. Geneza 26:13-14 ne spune că el s-a îmbogăţit
atât de mult, încât filistenii au ajuns să îl invidieze. Căile
lui Dumnezeu sunt diferite de căile omului şi de aceea
este foarte important să asculţi şi să urmezi sfaturile
Sale. Nu încerca niciodată să cuprinzi instrucţiunile
Lui cu mintea ta, pentru că înţelepciunea Sa este mai
mare decât înţelepciunea omului. 1 Corinteni 1:25 ne
spune astfel: „... Căci nebunia lui Dumnezeu este mai
înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu
este mai tare decât oamenii.” Meditează asupra acestui
lucru.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi cât de
important este să răspund rapid la instrucţiunile şi la
sfaturile Tale. Voi îndeplini din toată inima îndrumările
primite din Cuvântul Tău şi de la Duhul Sfânt în fiecare
detaliu al vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Proverbe 4:13; 10:17; Luca 5:5-7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:28-48
1 Samuel 16-17

Romani 14:12-23
Psalmii 125-126
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MIERCURI, 23 APRILIE

Preia
gândirea Lui
PASTOR CHRIS

El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise şi lucrările Sale –
fiilor lui Israel (Psalmul 103:7).

Î

mi place să descriu anumite gânduri ca formând
„gândirea” lui Dumnezeu, modul în care El
raţionează. El nu gândeşte ca oamenii, de aceea este
important să ştim ce gândeşte şi de ce gândeşte aşa. Care
sunt gândurile care Îl preocupă? Atunci când priveşti în
Cuvântul Lui, primeşti răspuns la aceste întrebări.
De exemplu, oamenii socotesc că o zi începe
atunci când se trezesc dimineaţa şi se sfârşeşte atunci
când adorm noaptea; dar Dumnezeu gândeşte diferit.
De fiecare dată când se face referire la o zi întreagă în
Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune întotdeauna
„o seară şi o dimineaţă.” De exemplu, în Geneza 1:5,
Dumnezeu a zis: „... Astfel a fost o seară şi apoi a
fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua întâi.” El nu Se
raportează la o zi pornind dinspre lumină spre întuneric.
Ci mai degrabă El gândeşte de la întuneric la lumină; de
seara spre dimineaţă (citeşte Geneza 1:8; 13, 19, 23, 31).
Nu e de mirare faptul că a zis: „Dar cărarea
celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei
strălucire merge mereu crescând până la miezul
zilei” (Proverbe 4:18). Observăm că El nu a zis: „Dar
cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare,
a cărei strălucire merge mereu crescând de dimineaţă
până seara.” Oamenii gândesc că o zi se sfârşeşte cu o
seară, dar Dumnezeu spune: „Nu! Ziua ta merge spre
dimineaţă!” Nu este aceasta minunat? El raţionează atât
de diferit; şi noi suntem cei care trebuie să ne ridicăm la
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nivelul mentalităţii Lui.
Dacă eşti născut din nou, eşti născut din Duhul
Său. Biblia spune: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm
prin Duhul” (Galateni 5:25). Nu suntem doar născuţi
din Duh, ci am fost chemaţi să şi umblăm în tărâmul
Duhului lui Dumnezeu. Pentru a face aceasta, trebuie
să avem o minte spirituală. Gândirea noastră trebuie
să preia gândirea lui Dumnezeu; trebuie să fie la nivelul
Cuvântului lui Dumnezeu, nu în planul ordinar, obişnuit
al vieţii. Trebuie să învăţăm şi să medităm la Cuvântul lui
Dumnezeu ca să putem capta gândurile Lui şi modul Său
de a face lucrurile. 1 Corinteni 2:14-16 spune: „... Avem
gândul lui Cristos.” Astfel, este posibil ca noi să gândim
pe aceeaşi lungime de undă cu El.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi inunzi inima cu
gândurile Tale divine, pe măsură ce studiez Cuvântul
Tău şi meditez asupra sa şi azi. Mintea mea este sfinţită
ca să gândească la nivelul Tău şi să crească gradul de
calitate al vieţii mele, în timp ce umblu în căile Tale iar
duhul meu este pregătit pentru progres, bunăstare şi
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
1 Timotei 4:15; Isaia 55:8-9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 20:1-19
1 Samuel 18-19

Romani 15:1-9
Psalmii 127-128
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JOI, 24 APRILIE

Activează
înţelepciunea Lui
în tine
PASTOR CHRIS

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

C

eea ce ne transmite Pavel în versetul din
deschidere este altceva decât a spune: „Isus m-a
făcut înţelept.” Prin Duhul Sfânt, el a comunicat un adevăr
mai profund, acesta fiind faptul că Isus Cristos a fost făcut
înţelepciune pentru tine. El nu te-a făcut doar înţelept,
El este înţelepciunea ta! Cât de măreţ este acest lucru!
Înseamnă că acum capacitatea ta este înţelepciunea lui
Cristos; rezervorul tău de înţelepciune este Cristos, deci nu
poţi duce niciodată lipsă de înţelepciune. Întrebarea este:
„Cum poţi activa înţelepciunea lui Dumnezeu în tine?”
În primul rând, trebuie să studiezi Scripturile.
Dacă nu cunoşti Scripturile, nu poţi activa înţelepciunea
lui Dumnezeu. Biblia spune: „Un val cheamă alt val...”
(Psalmul 42:7). Deci, cu cât ai mai mult din Cuvântul
lui Dumnezeu în tine, prin studiu intens şi meditaţie,
cu atât va fi o conexiune mai puternică între tine
şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Dacă nu depozitezi
înţelepciunea lui Dumnezeu în tine (şi Cuvântul lui
Dumnezeu este înţelepciunea Lui), nu vei şti cum să te
conectezi la ea şi să o aplici atunci când este nevoie.
1 Corinteni 2:12-13 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. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri
învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri
învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire
duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.” Pentru
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ca înţelepciunea lui Dumnezeu să se manifeste în viaţa
ta, trebuie să declari că ai şi operezi în înţelepciunea
lui Dumnezeu. Dacă te găseşti vreodată într-un impas,
spune: „Doamne, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta
din mine prin care pot rezolva această situaţie.”
Viaţa va fi uşoară şi dulce atunci când vei apela la
înţelepciunea lui Dumnezeu în fiecare situaţie. Atunci
când te confrunţi cu provocări, întreabă-te: „Care este
înţelepciunea lui Dumnezeu în ce priveşte situaţia
aceasta?” Apoi intră în reprize de meditare asupra
Scripturilor şi de rugăciune în alte limbi. Pe măsură ce
vei face acest lucru vei primi înţelepciune, care te va
propulsa să spui sau să faci exact ceea ce este cel mai
bine ca să fii deasupra situaţiei. Cristos a fost făcut pentru
tine înţelepciunea de a excela, de a domni şi de a învinge
în fiecare zi în viaţă. Fii conştient de acest lucru.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cristos, care
este înţelepciunea mea. Pe măsură ce studiez şi
meditez la Cuvântul Tău, lumina îmi inundă duhul;
calea mea este luminată ca să păşesc în înţelepciune,
astfel încât să umblu cu consecvenţă în voia, planurile
şi scopurile Tale pentru viaţa mea. Viaţa mea este o
recoltă de bucurie divină, pace, bunăstare, sănătate şi
promovări, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Iacov 3:13, 17
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

Romani 15:10-19
Psalmii 129-130
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VINERI, 25 APRILIE

Chemaţi la
sfinţire
PASTOR CHRIS

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

C

e verset profund! Spune că, pe lângă
înţelepciune, neprihănire şi răscumpărare,
Cristos a fost făcut şi sfinţire pentru noi. Cuvântul
„sfinţire” face referire la actul sau procesul de a sfinţi şi
de a pune de o parte pentru Dumnezeu pentru scopurile
Sale eterne. Este tradus din grecescul „hagiasmos,” care
înseamnă „un purificator.” Aşadar, Cel care sfinţeşte
a venit să locuiască în tine. Cristos nu încearcă să te
sfinţească; nu! El te-a sfinţit şi continuă să sfinţească
tot ce faci. El este Cel care te separă; El te-a separat de
restul lumii, de păcat şi de rău şi te-a dus în libertatea
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu.
Ieri am învăţat despre activarea înţelepciunii prin
rostirea ei; în acelaşi mod, trebuie să îţi declari sfinţirea
şi să o extinzi în jur prin cuvinte care purifică. Acesta
este motivul pentru care apostolul Pavel a zis: „Căci
orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu
este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este
sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune”
(1 Timotei 4:4-5). Tu poţi purifica sau sfinţi orice îţi
aparţine, folosind Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea.
Domnul Isus a spus, în Ioan 15:3: „Acum voi sunteţi
curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.”
Cristos a plecat la cer, iar pentru cei din jur noi suntem
distribuitorii acestor Cuvinte minunate care curăţă. În
timp ce vorbim, oamenii sunt purificaţi; sunt curăţaţi şi
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mutaţi de la un nivel de slavă la altul! 1 Corinteni 2:13
spune: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de
la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de
la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească
pentru lucrurile duhovniceşti.” Trebuie să continuăm
să rostim cuvinte de binecuvântare, ca să curăţim şi să
sfinţim mediul înconjurător şi lumea noastră.
Ai fost chemat la o viaţă extraordinară de
frumuseţe, slavă şi umblare supranaturală cu Dumnezeu,
pentru că Isus Cristos – Cel ce sfinţeşte – este în tine! El
este una cu duhul tău acum (1 Corinteni 6:17) şi prin
tine, El Îşi duce la îndeplinire lucrarea de a sfinţi toate
lucrurile pentru Sine.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă bucur astăzi în Cristos,
care este Cel ce mă sfinţeşte! Îţi mulţumesc pentru
că L-ai trimis pe Isus să poarte păcatele mele, să mă
prezinte sfânt şi fără vină înaintea Ta şi să-mi facă viaţa
frumoasă! Îţi mulţumesc că m-ai făcut o expresie a
harului Tău şi o mărturie a dragostei şi a bunătăţii Tale,
în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Coloseni 1:27; 1 Tesaloniceni 5:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 21:5-38
1 Samuel 23-25

Romani 15:20-33
Psalmii 131-132
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SÂMBĂTĂ, 26 APRILIE

Trăieşte
pentru EL!
PASTOR ANITA

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar
nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa,
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa
în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
însuşi pentru mine (Galateni 2:20).

A

crede în Domnul Isus înseamnă că nu mai poţi
trăi pentru tine însuţi, ci trăieşti pentru El.
Această înţelegere este ceea ce a vrut să ne comunice
apostolul Pavel în versetul tematic. Atunci când ai fost
născut din nou, de fapt ai fost crucificat cu Cristos; ai
murit în El, şi viaţa pe care o ai acum nu este a ta, pentru
că El te-a cumpărat cu un preţ (1 Corinteni 6:20; 7:23).
În 2 Corinteni 5:14-15, Biblia spune: „Căci
dragostea lui Cristos ne strânge; fiindcă socotim că,
dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi
a înviat pentru ei.” Această mentalitate te va ajuta să
îţi ordonezi priorităţile vieţii tale de creştin. A fi creştin
este mult mai mult decât a fi binecuvântat de Dumnezeu
sau a avea toate lucrurile frumoase din lume; aceasta
înseamnă a trăi pentru tine însuţi. Marcu 8:36-37 spune:
„Şi ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă
îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru
sufletul său?” Cu alte cuvinte, de ce ai vrea să trăieşti o
viaţă care nu îţi foloseşte la nimic înaintea Domnului?
Refuză să te laşi distras sau târât în vârtejul
simbolurilor lumeşti ale prosperităţii; trăieşte pentru
Domnul şi fii dedicat împlinirii voii Sale în viaţa ta.
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Coloseni 3:2 spune astfel: „Gândiţi-vă la lucrurile de
sus, nu la cele de pe pământ.” Lucrurile care ar trebui să
conteze pentru tine în viaţa aceasta sunt cele ce privesc
Evanghelia. În Galateni 6:14, apostolul Pavel a făcut o
afirmaţie foarte interesantă; el a zis: „În ce mă priveşte,
departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu
crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea
este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!”
La fel ca apostolul Pavel, consideră că eşti mort
faţă de lumea aceasta, şi lumea aceasta este moartă
pentru tine. De aceea, nu mai trebuie să trăieşti pentru
tine, ci pentru Domnul, pentru că ai murit în El.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău, care mi-a dat înţelegere şi pricepere. Inima mea
şi atenţia mea sunt concentrate asupra Ta; Tu eşti
ajutorul meu, tăria şi răsplata mea cea foarte mare.
Plăcerea mea este în Tine, o Doamne, Dumnezeul
meu, iar eu voi împlini voia Ta întotdeauna, în Numele
lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Galateni 5:24; Matei 10:39
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 22:1-38
1 Samuel 26-28

Romani 16:1-11
Psalmii 133-134
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DUMINICĂ, 27 APRILIE

O viaţă nouă de
glorie şi excelenţă
PASTOR CHRIS

„Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul
Mi-a zis: «Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut»”
(Psalmul 2:7).
n 1 Petru 2:9, Biblia spune: „Voi însă sunteţi o
seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui
ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”
Interpretarea literală a acestui verset poate lăsa o
impresie asupra noii creaţii ca şi cum a fost chemată din
întuneric în lumina glorioasă a lui Dumnezeu, ceea ce
înseamnă că a avut un trecut de întuneric. Însă acest
lucru nu este adevărat, pentru că făptura nouă în Cristos
Isus nu a existat înainte şi astfel nu are trecut.
Ideea că noua creaţie are un trecut este foarte
frecventă în rândul creştinilor care privesc din următorul
punct de vedere: „Cândva am fost un păcătos, dar acum
sunt sfânt; odată am fost sub puterea lui Satan, însă
acum sunt liber să Îl slujesc pe Dumnezeu.” Pe măsură
însă ce creşti în cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu, vei
descoperi că, atunci când ai fost născut din nou, nu ai fost
luat din mâinile lui Satan şi pus în mâinile lui Dumnezeu;
ci eşti de fapt o creaţie nouă. Nu eşti omul care a trăit în
întuneric; acel om a murit de fapt cu Cristos. Tu ai fost
născut în lumina Sa minunată.
Hai să studiem versetul din deschidere cu atenţie.
Observăm că nu spune: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am
înviat din morţi” nu! Spune: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Team născut,” ceea ce înseamnă că „astăzi Te-am născut, am
trecut prin procesul de a Te naşte.” Nu este o continuare

Î
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a vieţii vechi. Atunci când Isus a înviat, El nu S-a întors la
viaţa de dinainte de răstignire, ci de acum avea un trup de
slavă, de aceea El este numit primul născut dintre cei morţi
(Apocalipsa 1:5), nu primul care a fost înviat dintre morţi.
Apostolul Pavel a declarat: „... căci, dacă este cineva
în Cristos, este o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17). Dacă ai
fost născut din nou, eşti o creaţie nouă; o făptură nouă –
recreată în Cristos Isus şi adusă într-o noutate a vieţii: „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” (Romani
6:4). Nu e de mirare faptul că Biblia spune în Coloseni 3:10
astfel: „... Şi v-aţi îmbrăcat cu omul ce nou, care se înnoieşte
spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”
Viaţa din tine depăşeşte acest tărâm pământesc;
este viaţa lui Cristos – viaţa de dincolo de această lume –
o viaţă nouă de succes, de slavă şi de excelenţă. Păşeşte
în această conştientizare chiar astăzi.

Proclamaţie
Sunt o făptură nouă. M-am dezbrăcat de omul
cel vechi şi de faptele lui şi m-am îmbrăcat cu omul
cel nou care se înnoieşte spre cunoştinţă după chipul
lui Dumnezeu. Prin urmare, viaţa mea este o viaţă de
succes, de glorie şi de excelenţă. Îţi mulţumesc, Doamne,
pentru că îmi iluminezi duhul ca să pot cunoaşte infinita
măreţie a puterii Tale în mine şi să pot trăi în ea!

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Coloseni 3:10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 22:39-65
1 Samuel 29-31

Romani 16:12-27
Psalmii 135-136
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LUNI, 28 APRILIE

Credinţa
primeşte ACUM!
PASTOR CHRIS

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

B

iblia spune că Dumnezeu ştie ce este în inima
ta; El ştie ce ai nevoie, chiar înainte să Îi ceri
ceva (Matei 6:8). Acum, dacă El ştie cererea ta înainte
să I-o spui, aceasta înseamnă că El are deja răspunsul
pregătit. Cu toate acestea, El are nevoie de credinţă ca
să facă acel răspuns real pentru tine. Responsabilitatea
de a primi este a ta. Credinţa nu se bazează doar pe a
cere, ci şi pe a primi. Marcu 11:24 spune: „De aceea, vă
spun că orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi
că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea!”
Mulţi ştiu cum să ceară, dar nu ştiu cum să primească.
În momentul în care ceri ceva în rugăciune, trebuie să
crezi că ai primit ceea ce ai cerut; aceasta este credinţa!
Însă dacă speri doar că Dumnezeu îţi va răspunde într-o zi,
această speranţă nu va funcţiona, chiar dacă o crezi. Deci
ia în stăpânire acum ce este al tău: declară că vindecarea,
binecuvântarea şi miracolul pe care îl doreşti este al tău
acum! Credinţa primeşte acum! Tu spui: „Tată, am cerut
cutare şi cutare şi primesc aceste lucruri ACUM, în Numele
lui Isus!”
Adu-ţi aminte că nu trebuie să vezi mai întâi ceea
ce ai primit cu ochii tăi fizici ca să ştii că sunt ale tale deja;
odată ce le-ai luat în posesie cu duhul tău, în curând
vor apărea şi în domeniul fizic. Credinţa este substanţa
lucrurilor sperate, este titlul de proprietate pentru
realităţile nevăzute. Cu alte cuvinte, credinţa spune că ceea
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ce speri este real şi împlinit. Biblia spune: „Iar credinţa este
substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute”
(Evrei 11:1, versiunea Fidela). Aceasta înseamnă că prin
credinţă lucrurile pe care speri să le ai devin posesiunile
tale în acest moment.
Credinţa nu încearcă să facă ceva să se întâmple,
ci credinţa ştie şi acceptă că lucrurile au avut loc deja şi
mărturiseşte şi susţine că aceasta este situaţia prezentă.
Credinţa ia lucrurile în posesie ACUM!

Proclamaţie
Credinţa mea produce rezultate; eu umblu în
sănătate divină, victorie, stăpânire şi în puterea Duhului
azi. Sunt cine spune Dumnezeu că sunt. Am ceea ce
spune El că am şi pot ce spune El că pot. Credinţa mea
este ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:13
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

1 Corinteni 1:1-9
Psalmii 137-138
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Misiunea Love World TV
Misiunea LoveWorld TV (LTM) pregăteşte şi
transmite programele principale ale Pastorului
Chris – Învăţătura Pastorului Chris, Atmosferă
pentru miracole şi Atmosfera credinţei – pe
posturi de televiziune terestre, online, de satelit
şi cablu la nivel global. Oferă oportunitatea de a
atinge milioane de telespectatori pe tot globul în
zone izolate, sau în birouri, acasă, sau în deplasare.
În prezent, Misiunea LoveWorld TV acoperă 235
de staţii de televiziune pe tot întinsul globului,
inclusiv staţii de reţea cu acoperire continentală,
precum USA Network, ION USA, TV 4 Me Australia,
CNL Ukraine, NTA Network Nigeria, etc.
Un Centru Telefonic 24/24
Centrul telefonic non-stop al LTM este mereu
gata să le răspundă telespectatorilor care primesc
mântuire şi vindecare urmărind programele.
Din confortul căminelor sau birourilor lor, ei pot
contacta Centrul prin apeluri telefonice, mesaje
SMS si e-mailuri.
Deveniţi partenerii noştri!
Prin parteneriatul cu Misiunea LoveWorld TV, mulţi
au oportunitatea de a participa la preocuparea
Nr.1 a lui Dumnezeu: câştigarea sufletelor. Ai şi tu
oportunitatea de a duce mântuirea, vindecarea,

eliberarea şi bunăstarea direct în căminele
multora prin:
• Adoptarea unei staţii
• Adoptarea unui program
• Adoptarea unui episod
• Invitarea oamenilor să vizioneze OUR

FLAGSHIP PROGRAMS pe Staţiile TV
locale (verifică disponibilitatea lor pe http://
loveworldtelevisionministry.org/tvsch.php).

Pentru sponsorizări şi întrebări, vă rugăm
apelaţi +2348124910951, +2348086801141
sau trimiteţi un e-mail la adresa: info@
loveworldtelevisionministry.org; site web: www.
loveworldtelevisionministry.org

NOTE

MARȚI, 29 APRILIE

Trăieşte în şi prin
Cuvânt
PASTOR ANITA

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de
răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi,
care vă poate mântui sufletele (Iacov 1:21).
Singurul material de construcţie care îţi este dat
pentru a-ţi construi viaţa este Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu există speranţă pentru cei care ignoră Cuvântul,
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă. În Proverbe
13:13 este scris: „Cine nesocoteşte Cuvântul se pierde,
dar cine se teme de poruncă este răsplătit.” A ignora
Cuvântul înseamnă a fi poziţionat pentru dezavantaj
extrem în viaţă.
Osea 4:6 spune: „Poporul Meu piere din lipsă de
cunoştinţă.” Ai nevoie de cunoştinţa Cuvântului pentru
a fi eficient in viaţă şi pentru a înţelege tot ce ţi-a fost pus
la dispoziţie în Cristos Isus. În Fapte 20:32, este scris: „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.”
Nu există altă cale: Cuvântul lui Dumnezeu este singura
modalitate prin care credinţa – credinţa pe care o are
Dumnezeu – poate fi transferată în duhul tău.
Fiecare creştin trebuie să îşi deschidă inima pentru
a auzi şi a primi Cuvântul. Versetul nostru tematic ne
îndeamnă să „... primim cu blândeţe Cuvântul sădit...”
Cei care ignoră Cuvântul au o bucurie de scurtă durată.
Dacă te găseşti vreodată într-o stare de nefericire,
neîmplinire sau dezorientare, ancorează-te în Cuvânt;
interpretează situaţiile şi răspunde-le pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu. Cultivă un apetit intens pentru Cuvânt şi
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aliniază-ţi totdeauna viaţa după sfaturile şi înţelepciunea
pe care le primeşti din Cuvânt.
Cuvântul îţi este dat ca să trăieşti după el; noi
suntem practicanţi ai Cuvântului; noi facem ce spune
Cuvântul. Aceasta este calea pentru a experimenta
binecuvântările Cuvântului in viaţa ta. Iacov 1:22 spune:
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.”
Trăirea în şi prin adevărul Cuvântului lui Dumnezeu
înseamnă stabilirea unui parcurs neîntrerupt de glorie şi
biruinţă pentru toată viaţa.

Rugăciune
Inima mea este deschisă pentru a primi Cuvântul
sădit în mine cu blândeţe, credinţă şi bucurie. Cuvântul
este eficace în mine şi astăzi, producând lucrurile pe
care le promite, transformându-mă şi aliniind toate
circumstanţele vieţii la destinul stabilit de Dumnezeu
pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Romani 12:2; Iacov 1:25
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 23:26-49
2 Samuel 4-6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 1:10-21
Psalmii 139-140
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MIERCURI, 30 APRILIE

Iubirea este
natura ta
PASTOR ANITA

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
(Ioan 13:34).

Î

n Vechiul Testament, Dumnezeu le-a dat
israeliţilor diverse porunci, pe care ei le aveau de
îndeplinit pentru a se putea bucura de binecuvântările
legământului. Însă atunci când Isus a venit, El a adus o
nouă poruncă, şi anume dragostea. El 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” (Ioan 13:34). El
a dat această poruncă înainte de crucificarea Sa. El le-a
poruncit ucenicilor Săi să se iubească unii pe alţii pentru
că dragostea, pentru ei, era o forţă externă. Astfel, El a
trebuit să le dea o poruncă pentru a umbla în dragoste.
Dar apoi, Biblia face o afirmaţie izbitoare în
1 Timotei 1:9, şi anume că: „... Legea nu este făcută
pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi
nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei
fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi
ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni...”
Acum, după ce le-a dat ucenicilor porunca dragostei, El a
mers mai departe şi a murit pentru noi, şi Dumnezeu L-a
ridicat din nou la viaţă. „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am
născut” (Evrei 5:5). Astăzi, oricine crede în El primeşte
viaţa veşnică, şi devine o creaţie nouă (2 Corinteni 5:17).
În El, noi am fost făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu
(2 Corinteni 5:21), aşa că legea nu mai este aplicabilă
pentru noi, pentru că a fost făcută pentru cei nelegiuiţi,
iar noi suntem neprihăniţi. Prin faptul că ne-a făcut
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făpturi noi, El a făcut posibil ca noi să primim Duhul
Sfânt, şi Biblia spune „... Dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a
fost dat” (Romani 5:5). Dragostea nu ne mai este străină,
nici forţă exterioară, ci este însăşi natura noastră.
Dacă eşti născut din nou, eşti născut din dragoste;
Tatăl Şi-a turnat dragostea în inima ta; prin urmare, tu
poţi iubi la fel ca El, pentru că este natura ta să iubeşti.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău binecuvântat şi pentru puterea sa în viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru că m-ai făcut părtaş naturii Tale de
dragoste şi astfel este natural pentru mine să umblu
în iubire şi să manifest dragostea Ta faţă de alţii, în
Numele lui Isus. Amin

S T U D I U S U P L I M E N TA R
Ioan 15:12; Romani 13:10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 1:22-31
Psalmii 141-142
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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

N O T E
NOTE

N O T E

NOTE

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI

R A P O A R T E A L E S L AV E I

„Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat viaţa!”
„Înainte să iau contact cu Rapsodia Realităţilor, îmi era foarte greu să progresez
în lucrare. Obişnuiam să postesc şi să mă rog mult, dar nimic nu părea să
se schimbe. Atunci când am primit devoţionalul şi am început să îl studiez,
am realizat că multe dintre rugăciunile mele erau făcute din ignoranţă.
Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat viaţa la 180 de grade. Finanţele mele
s-au îmbunătăţit enorm şi lucrarea mi se pare mult mai uşoară, pentru că
am o înţelegere clară asupra Cuvântului lui Dumnezeu. A crescut şi numărul
membrilor bisericii mele; acum avem mai multe filiale şi toţi enoriaşii mei
sunt abonaţi la Rapsodia Realităţilor.” ̶ Rev. Denis E., Nigeria

„Sunt complet vindecat de paralizie!”
„Am venit în contact prima dată cu Rapsodia Realităţilor şi cu Christ
Embassy în 2006. Eram foarte bolnav la acea vreme şi eram paralizat în
proporţie de 80%. Cineva a venit să se roage pentru mine şi m-a învăţat
prin Rapsodia Realităţilor despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu; aceea
a fost prima întâlnire directă pe care am avut-o vreodată cu Cuvântul. În
anul acela, pe măsură ce studiam devoţionalul, lucrurile au început să se
schimbe drastic. Am început să Îl pot auzi pe Domnul vorbindu-mi în mod
direct. Viaţa şi sănătatea mea s-au îmbunătăţit treptat, iar acum sunt
vindecat. Doctorii nu pot crede că sunt acelaşi om care a venit atunci la ei
atât de bolnav şi neputincios.” ̶ Picaut A., Franţa

„Vindecată de conflicte interioare şi de depresie!”
„Mesajul din Seminarul Biblic al Pastorului Chris despre modul în care
poţi să fii vesel şi să te bucuri de viaţa lui Cristos m-a vindecat complet de
conflictele interioare şi de depresie. Mi-a deschis ochii să văd viaţa dintr-o
perspectivă diferită. Mă simt ca şi cum viaţa mea abia a început, după ce am
fost creştină atâţia ani. Sunt plină de bucurie, pentru că mesajele Pastorului
Chris mi-au dat o înţelegere mai profundă în viaţă.” ̶ Ajoke A., Irlanda

Cărți disponibile de la editura

LOVEWORLD

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

 RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL		
 RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)
 DON’T PACK YOUR BAGS YET!
 WISDOM FOR WOMEN
 UNENDING SPRING OF JOY

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44(0)1303 270970
nigeria:

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

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

canada:

Tel: +1 647-341-9091

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

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

