Rapsodia
˘
Realitatilor
,

. . . UN DEVOȚIONAL COTIDIAN

CHRIS & ANITA
OYAKHILOME

LOVEWORLD PUBLISHING

Toate citatele din Biblie sunt preluate din versiunea Cornilescu, din
traducerea Bibliei făcută de Liga Bibliei (TLB), din versiunea Noua Traducere
în Limba Română (NTR) sau din versiunea Fidela.

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian
ISSN 1596-1605
Ediţia de August 2013
Drept de autor © 2013 LoveWorld Publishing, Believers’ LoveWorld Inc.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII ȘI COMENZI SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:
Christ Embassy Int’l Office
Loveworld Conference Center
Cheriton High Street
Folkestone Kent.
CT19 4QJ
Tel: +44(0)1303 270970
Fax: 01303 274 372
SUA:
Christ Embassy Int’l Office, USA
200 E Arrowhead Drive
Suite W-3
Charlotte, NC 28213
Tel: +1-972-255-1787,
+1-704-780-4970
CANADA:
Christ Embassy Int’l Office, Canada
50 Weybright Court, Unit 43B
Toronto, ON, MIS 5A8
Tel: +1-647-341-9091
NIGERIA:
P.O. Box 13563 Ikeja, Lagos.
Tel: +234-8023324188,
+234-8052464131,
+234-1-8925724

AFRICA DE SUD:
303 Pretoria Avenue
Cnr. Harley and Braam Fischer,
Randburg, Gauteng
South Africa.
Tel: + 27 11 3260971;
+27 113260972
SUA:
Christ Embassy Int’l Office, USA
12400 Westheimer Road
Houston, Texas, 77077
Tel: +1-281-759-5111,
+1-281-759-6281
CANADA:
101 Ross Dean Drive,
Toronto, ON, Canada, M9L 1S6
Tel/Fa: +1-416-756-5080
ROMÂNIA:
Str. Gura Câlnăului nr. 12-22, Bucureşti
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi comezi
sunați la: +40-31-432-7000
email: info@rhapsodyofrealities.org
website: www.rhapsodyofrealities.org

Toate drepturile sunt rezervate sub acţiunea Legii Internaţionale a Drepturilor de Autor. Conţinutul
şi/sau coperta nu pot fi reproduse în totalitate sau parţial sub nici o formă fără consimţămậntul în
scris al LoveWorld Publishing.

Introducere

E

diţia 2013 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia
Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care

sunt menite să vă dezolte pe plan spiritual. Pe lângă articolele pline
de revelaţie care vă vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind
conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această
ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa în Cuvântul
Sfintelor Scripturi.
Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu
veți fi reînnoiţi zi de zi.

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



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



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



De asemenea, puteți împărţi fiecare fragment zilnic, astfel încât
o parte va fi citită dimineaţa şi restul seara.



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

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

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde un grup de etnici Karen din Myanmar în timpul unei campanii
naţionale de distribuire a Rapsodiei Realităţilor.
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Joi, 1 August

Descoperă-ţi
„caracteristicile”
PASTOR CHRIS

Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace,
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă,
blândeţe, înfrânare; împotriva acestora nu este lege
(Galateni 5:22-23, versiunea Fidela).

A

tracţia unui dispozitiv constă în caracteristice
sale. De exemplu, pentru alegerea unui telefon
mobil, eşti interesat să afli funcţiile de care dispune, sau
capabilitatea acelui dispozitiv. În călătoria vieţii tale în
Cristos, trebuie să îţi cunoşti „caracteristicile” cu care ai
fost dotat; ce anume se află în tine? Care sunt abilităţile
acestei vieţi noi pe care ai primit-o în duhul tău?
Tu eşti lucrarea mâinii lui Dumnezeu, o
capodoperă marcată de excelenţă (Efeseni 2:10,
versiunea Amplificată) şi dispui de nişte caracteristici
deosebite, precum dragoste, bucurie, pace, îndelungă
răbdare, bunătate, binefacere, credincioşie, blândeţe,
autocontrol. Acestea sunt „abilităţile” naturii tale
recreate. Descrierea lor drept „roade” în versetul
tematic ne arată că sunt lucruri pe care le poţi cultiva în
viaţa ta, multiplicând puterea şi utilitatea lor.
Mulţi oameni se rezumă doar la opţiunile de bază
ale dispozitivului personal şi astfel nu îl pot întrebuinţa
la capacitate maximă. De exemplu, dragostea lui
Dumnezeu este în tine; activeaz-o în orice vreme.
Dragostea este biruitoare peste orice circumstanţă.
Aşadar, umblă în dragoste şi vei câştiga întotdeauna,
pentru că nu există forţă mai mare decât puterea
dragostei. 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din
6

Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi
este mai mare decât cel ce este în lume.” Acest lucru
înseamnă că tu eşti mai mult decât biruitor asupra
diavolului şi a duhurilor întunericului, asupra lumii şi
a tuturor situaţiilor negative din viaţă (Romani 8:37),
pentru că Cel mai Mare locuieşte în tine.
Pe măsură ce vei studia Cuvântul, vei descoperi
calităţile magnifice ale duhului uman recreat. Noi putem
trăi o viaţă extraordinară prin cunoaşterea Celui ce ne-a
chemat pentru glorie şi excelenţă.

Proclamație
Eu ştiu cine sunt. Eu sunt o persoană în care
locuieşte Cristos. Sunt conştient de caracteristicile
vieţii lui Dumnezeu în duhul meu. Am fost creat pentru
glorie, splendoare şi excelenţă; şi astăzi voi face numai
lucruri bune, deoarece inima mea este o trezorerie de
binecuvântări.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 12:35; 1 Ioan 5:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 6:1-14
Psalmii 56-59

Luca 12:22-34
Judecători 7
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Vineri, 2 August

Numele şi
destinul tău
PASTOR CHRIS

Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi
Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri
(Geneza 17:5).

N

umele la care răspunzi, ca persoană, are un
impact puternic asupra destinului tău. Acesta
este motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să le
schimbe numele anumitor personaje din Biblie pentru
a fi în concordanţă cu destinele lor divine. Un exemplu
foarte bun îl constituie Avraam, pe care anterior îl
chema Avram. Avram însemna „tată onorific,” cineva
recunoscut de cei din jur ca un tată, deşi nu avea copii.
Însă într-o zi Dumnezeu i-a spus: „... iată,
legământul Meu este cu tine şi tu vei fi tată al multor
naţiuni. Şi nu va mai fi chemat numele tău Avram, ci
numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tată al
multor naţiuni” (Geneza 17:4-5, versiunea Fidela). El L-a
crezut pe Dumnezeu şi imediat a început să răspundă la
numele de Avraam care înseamnă „tatăl multor naţiuni.”
Un alt exemplu este Iacov, care a fost numit aşa,
deoarece la naştere s-a ţinut de călcâiul fratelui său.
Iacov înseamnă „cel ce ţine de călcâi, înşelător”; şi în
conformitate cu numele său, el a obţinut prin înşelăciune,
cu concursul mamei sale, dreptul de întâi născut. Însă
atunci când s-a întâlnit cu Îngerul Domnului şi i-a cerut
binecuvântarea, Îngerul Domnului nu l-a binecuvântat
până când nu i-a schimbat numele din Iacov în Israel, un
„prinţ al lui Dumnezeu” (Geneza 32:28); astfel destinul
său a fost transformat pentru totdeauna.
Înainte ca Petru să vină la Isus, el răspundea la
numele de Simon, ceea ce înseamnă trestie clătinată de
8

vânt, instabilitate. Sub numele de Simon, el nu a fost
consecvent. Însă într-o zi, Isus i-a spus: „... Şi Eu îţi spun:
tu eşti Petru, (în limba greacă: Petros) şi pe această
piatră (în limba greacă: Petra) voi zidi Biserica Mea,
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui...” (Matei
16:18). „Petros” înseamnă o mică piatră care este
zidită pe o temelie de stâncă (Petra), ceea ce îi conferă
stabilitate şi consistenţă.
Dacă numele la care răspunzi nu este potrivit cu
Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l schimbi, pentru
că numele tău reprezintă destinul tău. Indiferent că ai
răspuns la acest nume toată viaţa ta, dacă semnificaţia
acestuia nu este în concordanţă cu revelaţia identităţii
tale de făptură nouă în Isus Cristos, trebuie să răspunzi
la Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi schimbi numele ca un
act de credinţă. Când vei face acest lucru, numele tău
va fi înregistrat în ceruri şi destinul numelui anterior va
fi anulat.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru revelaţia
Cuvântului Tău care mă luminează cu privire la ceea ce
sunt în Cristos. Îţi mulţumesc că mă îndrumi pe căile pe
care mi le-ai pregătit mai dinainte şi mă ridici la niveluri
tot mai înalte ale gloriei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 16:16-18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 6:15-7:6
Psalmii 60-63

Luca 12:35-48
Judecători 8
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Sâmbătă, 3 August

Triumfător în
Cristos
PASTOR ANITA

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne
poartă întotdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc mireasma
cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

A

tunci când ai mărturisit domnia lui Isus peste
viaţa ta, ai fost imediat catapultat într-o viaţă
triumfătoare în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu
(Coloseni 1:13). Din păcate mulţi creştini nu recunosc
acest adevăr glorios şi drept rezultat trăiesc sub nivelul
chemării lor. Astăzi sunt sus şi mâine sunt jos. Ei spun:
„Aşa este în viaţă: câteodată pierzi, câteodată câştigi.”
Însă acest lucru nu este în concordanţă cu viaţa pe care
o avem în Cristos; noi nu câştigăm uneori şi pierdem
alteori; noi câştigăm tot timpul! Este o viaţă de biruinţă
continuă.
Priveşte încă o dată versetul tematic: „mulţumiri
să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna
în carul Lui de biruinţă în Cristos...”; nu câteodată, ci
întotdeauna. Ce viaţă! Creştinismul nu este o religie;
este viaţa lui Dumnezeu trăită prin tine; este Divinitatea
operând în umanitate. Cu o asemenea mentalitate nu
poţi fi doborât în viaţă. Însă până când nu experimentezi
viaţa creştină dincolo de faţada religiei, tot ce vei avea
va fi un formalism al principiilor creştine (2 Timotei 3:5),
iar acest lucru nu îţi va fi de ajuns.
Tu ai nevoie să dobândeşti mentalitatea de
triumfător a vieţii supranaturale şi exuberante la care ai
fost chemat în Cristos. O înţelegere ca aceasta îţi conferă
o adevărată propulsie în umblarea ta. Conştientizarea
10

faptului că deţii însăşi natura lui Dumnezeu în spiritul
tău uman (2 Petru 1:4) şi că în fiecare fibră a fiinţei tale
pulsează viaţa Lui, va schimba complet concepţia ta
despre viaţă.
Odată ce te naşti din nou, devii conştient de ceea
ce eşti şi ai în Cristos. Eşti diferit de restul lumii; tu ai viaţa
lui Dumnezeu în tine (1 Ioan 5:12), ceea ce te face una
cu El (1 Corinteni 6:17). Cu această viaţă vibrantă în tine,
nici păcatul şi nici bolile sau infirmităţile trupeşti nu ar
trebui să mai aibă putere asupra ta. Păcatul este cauza
bolii, iar în Romani 6:14, Biblia spune: „Căci păcatul nu
va mai stăpâni asupra voastră...” Dacă păcatul, care
este sursa bolii, nu mai are putere peste tine prin viaţa
triumfătoare ce pulsează din Cristos, atunci nici boala
nu ar trebui să mai aibă nici un fel de putere asupra ta.
Aleluia!

Proclamaţie
Eu sunt victorios în Isus Cristos. Sunt mai mult
decât biruitor. Funcţionez după înţelepciunea lui
Dumnezeu şi domnesc peste orice fel de circumstanţă
prin puterea Duhului Sfânt. Trăiesc şi astăzi o viaţă
triumfătoare în Cristos, pe măsură ce recunosc şi pun
în aplicare autoritatea care mi-a fost dată în Numele
Lui! Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4; Romani 8:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 7:7-25
Psalmii 64-67

Luca 12:49-59
Judecători 9
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Duminică, 4 August

O seminţie aleasă
PASTOR CHRIS

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 care v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

C

reştinul reprezintă o seminţie aleasă; el
aparţine unei clase speciale – clasa fiinţelor
lui Dumnezeu. El este părtaş naturii divine (2 Petru
1:4), ceea ce înseamnă un asociat al Dumnezeirii.
Aşadar, atunci când spunem că un creştin nu ar trebui
să fie bolnav, ne bazăm pe această realitate. Tu ai în tine
însăşi viaţa lui Dumnezeu (1 Ioan 5:12). Eşti născut din
sămânţa nepieritoare a lui Dumnezeu – Cuvântul Său (1
Petru 1:23); prin urmare, viaţa din tine nu ar trebui să
fie afectată de boală, de decadenţă sau de moarte.
Însă, în ciuda acestui adevăr, sunt încă mulţi
care cred că este normal ca un creştin să fie bolnav,
prezumţie aflată în totală contradicţie cu ceea ce ne
învaţă Cuvântul. În Marcu 16:17-18, referindu-Se la
creştini, Domnul Isus a spus: „Iată semnele care îi vor
însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate
draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi; dacă
vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma; îşi vor pune
mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.”
Ce poate fi mai bine decât atât?
Observă cuvintele subliniate. Domnul spune
că dacă creştinii (cei care cred în Numele Lui) vor bea
ceva mortal, nu vor fi vătămaţi! Tu nu eşti printre
cei care pot fi „infectaţi.” Aşa a spus Isus şi dacă El a
12

spus-o, aceasta este realitatea absolută. Nici o infecţie
nu ar trebui să aibă putere asupra ta. Indiferent dacă
ai experimentat sau nu acest lucru, cuvintele Domnului
rămân adevărate. Meditează asupra Cuvântului până ce
devine mentalitatea şi experienţa ta de viaţă.
Tu eşti „deosebit”; aceasta înseamnă unic,
incomparabil. În Iacov 1:18, Biblia spune: „El de bună
voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim
un fel de pârgă a făpturilor Lui.” Fiind „pârga” fiinţelor
Lui, înseamnă că faci parte dintre primele şi cele mai
bune roade din tot ceea ce a creat Dumnezeu; tu eşti
foarte important şi aparţii unei clase superioare; tu eşti
gloria Lui. El nu te-a creat să fii supus diavolului, bolilor,
infirmităţilor, durerii şi decadenţei; El te-a făcut superior
diavolului! El te-a creat pentru glorie, splendoare şi
excelenţă; aşadar, refuză să primeşti în viaţa ta orice
lucru care nu este compatibil cu natura Lui.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat natura Ta
şi viaţa Ta de glorie, suveranitate şi excelenţă, fără boli
sau infirmităţi. Nimic nu mă poate vătăma, pentru că
trupul meu este sfinţit şi ferit de orice rău. Eu umblu
în realitatea acestui adevăr astăzi şi întotdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19; 1 Petru 2:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 8:1-17
Psalmii 68-69

Luca 13:1-9
Judecători 10
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Luni, 5 August

Antrenează-ţi
duhul pentru a
discerne vocea Lui
PASTOR CHRIS

Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin
după Mine (Ioan 10:27).

D

acă tu, creştin fiind, ai dificultăţi în
recunoaşterea vocii Duhului Sfânt, aceasta
nu înseamnă că El vorbeşte prea încet, ci că nu ţi-ai
antrenat duhul să-I discearnă glasul. Este posibil să
înveţi să recunoşti vocea Duhului, iar mai jos sunt câteva
gânduri care te vor ajuta.
În primul rând, trebuie să-ţi dezvolţi un adevărat
apetit pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază şi
memorează Scriptura. Vocea Duhului lui Dumnezeu îţi
este descoperită prin Cuvântul scris. În al doilea rând,
învaţă să acţionezi prompt pe baza Cuvântului. Când
primeşti instrucţiuni sau călăuzire din partea Cuvântului
lui Dumnezeu, nu răspunde cu întârziere; acţionează
imediat. Aşa înveţi să îţi antrenezi duhul.
În al treilea rând, roagă-te pe baza Cuvântului.
Rugăciunea îţi pregăteşte duhul pentru a deveni
un recipient de încredere al ideilor, viziunilor şi
îndemnurilor lui Dumnezeu. Aşadar, felul în care te rogi,
motivul pentru care te rogi şi conţinutul rugăciunii tale
pe baza Cuvântului vor determina cât de sensibil va
ajunge duhul tău la vocea Lui.
De asemenea, cultivă-ţi dorinţa după lucrurile
spirituale, care au însemnătate pentru Dumnezeu:
doreşte-le în inima ta şi urmăreşte-le. Dovada dorinţei
este căutarea lucrului respectiv. Angajează-te în activităţi
care vor întări duhul tău, activităţi precum câştigarea
14

sufletelor, participarea la serviciile şi întâlnirile din
cadrul bisericii etc. Dedică-ţi resursele – timpul, banii
şi atenţia lucrurilor care prezintă importanţă pentru
Dumnezeu.

Rugăciune
Duhul meu este sensibil la vocea lui Dumnezeu,
fiind capabil să o discearnă şi să primească îndrumare
întotdeauna, pentru că El este Păstorul meu. Duhul
Sfânt mi-a descoperit căile Sale şi mă călăuzeşte prin
îndemnuri lăuntrice şi prin Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru a şti să umblu pe cărările vieţii, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 30:21; Faptele Apostolilor 13:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 8:18-39
Psalmii 70-73

Luca 13:10-21
Judecători 11
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Marți, 6 August

O viaţă de
odihnă
PASTOR ANITA

Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de
lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările
Sale (Evrei 4:10).

C

ând studiezi istoria creaţiei relatată în capitolul
întâi din Geneza, observi că Dumnezeu l-a creat
pe om în cea de şasea zi, după chipul şi asemănarea Sa,
după ce crease toate celelalte lucruri. Fiind satisfăcut,
Biblia ne relatează că în cea de-a şaptea zi El S-a odihnit
după toate lucrările Sale: „În ziua şaptea Dumnezeu Şi-a
sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a
odihnit...” (Geneza 2:2).
Când Dumnezeu a creat omul, totul era gata.
Prima zi a omului creat, a fost ziua de odihnă a lui
Dumnezeu. Adam nu L-a întâlnit pe Dumnezeu când era
la lucru, ci când Se odihnea. Dumnezeu nu S-a odihnit
pentru ca Adam să termine restul muncii Lui, nu;
Dumnezeu Îşi încheiase lucrarea înainte ca Adam să fie
creat. Adam a fost născut în odihnă. Acesta a fost scopul
lui Dumnezeu pentru om încă de la început. Omul este
menit să funcţioneze dintr-o poziţie de odihnă; liber de
orice fel de lupte, îngrijorări, tulburări şi greutăţi. Nu-i
de mirare că Pavel a spus în Filipeni 4:6 „nu vă îngrijoraţi
de nimic”; cu alte cuvinte, nu aveţi nici o grijă.
Dacă însă ai trăit momente de zbucium, deşi eşti
născut din nou, tu poţi schimba acest lucru. Dumnezeu
te-a făcut pentru slava şi delectarea Lui (Isaia 43:7);
aceasta înseamnă că El te-a creat ca tu să fii mulţumit şi
fericit. De aceea ţi-a dat toate lucrurile din belşug, ca să
te bucuri de ele (1 Timotei 6:17). În 2 Petru 1:3, Biblia
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ne spune că El ne-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia.
Cu alte cuvinte, atât material cât şi spiritual, tu nu duci
lipsă de nimic, deoarece El deja ţi-a dat TOATE lucrurile.
Tu nu ai fost creat să suferi. Viaţa din belşug pe care
ţi-a dat-o El (Ioan 10:10) este plină de har supranatural,
glorie, autoritate, bucurie şi neprihănire; este o viaţă
extraordinară a victoriei, dintr-o poziţie de odihnă.
Dacă te-ai tot trudit şi ai dus lupte în viaţa ta, e timpul
să îmbrăţişezi odihna Domnului. Ia jugul Lui asupra ta,
pentru că jugul Său este bun şi sarcina Sa este uşoară;
şi vei găsi odihnă pentru sufletul tău (Matei 11:28-29).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai creat pentru
plăcerea Ta şi pentru că mi-ai dat o viaţă extraordinară
de victorie, poziţionată în odihnă. Eu funcţionez şi
astăzi cu bucurie, în neprihănire, autoritate şi putere,
ştiind că mi-ai dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:3; Matei 6:25-26
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 9:1-29
Psalmii 74-77

Luca 13:22-30
Judecători 12
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Miercuri, 7 August

Adevărata
smerenie
PASTOR CHRIS

La înfăţişare a fost găsit ca om, S-a smerit şi S-a făcut
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi
I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume
(Filipeni 2:8-9).

S

merenia este o calitate a spiritului uman recreat
care atrage favoare divină şi promovare. Este o
abilitate lăuntrică – o forţă vitală – care îţi dă posibilitatea
să răspunzi cu supunere absolută faţă de domnia lui
Isus Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este adesea
exprimată prin dorinţa de a-ţi asuma responsabilitatea
slujirii celorlalţi, în loialitate faţă de Cuvânt.
Domnul Isus ne-a dat un exemplu practic al
adevăratei trăiri în smerenie. În primul rând, El a
demonstrat supunere totală faţă de voia Tatălui aşa
cum este scris în Evrei 10:7. „Atunci am zis: «Iata-Mă
(în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia
Ta, Dumnezeule».” În al doilea rând, Biblia ne spune în
Filipeni 2:6-9 că deşi avea chipul lui Dumnezeu, totuşi
n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu. Ci S-a dezbrăcat de Sine însuşi şi a luat chip
de rob şi S-a făcut ascultător până la moarte. Din acest
motiv, Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat
Numele, care este mai presus de orice nume.
În calitate de credincioşi, noi trebuie să avem
mentalitatea lui Cristos şi să adoptăm smerenia Sa.
Adevărata smerenie pentru noi este să fim supuşi
domniei Cuvântului lui Dumnezeu. Aşadar, trebuie
să cunoşti Cuvântul şi să-i permiţi să-ţi călăuzească
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gândurile, cuvintele şi acţiunile. Acesta este felul în care
trebuie să-I fim supuşi lui Isus, pentru că El este Cuvântul
Viu. Mai mult decât atât, 1 Petru 5:6 ne sfătuieşte să
ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la
vremea Lui, El să ne înalţe. Aşa cum Isus a fost înălţat
pentru că a îndeplinit voia Tatălui, şi tu vei înainta din
glorie în glorie în măsura în care vei trăi în supunere faţă
de Cuvânt.

Rugăciune
Dragă Tată, mă supun Cuvântului Tău acum
şi întotdeauna, ghidat şi propulsat de înţelepciune,
îmbrăcat în smerenie, trăind pentru gloria Ta şi
împlinind destinul Tău cu privire la viaţa mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 5:5; Filipeni 2:5-10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 9:30-10:21
Psalmul 78

Luca 13:31-35
Judecători 13-14
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CAMPANII DE DISTRIBUIRE MASIVĂ
A RAPSODIEI REALITĂŢILOR
„Publicaţi slava Lui printre neamurile evlavioase şi minunile
Lui în toate rasele şi religiile” (1 Cronici 16:24, versiunea
Message - Mesajul, n.tr.).
Astfel de campanii de evanghelizare sunt adevărate
festivaluri; sunt elaborate celebrări în masă ale Cuvântului
lui Dumnezeu, iar impactul lor se păstrează indiferent de
oraşul sau ţara în care au loc. Mulţi sunt atinşi pe loc de
vestea glorioasă a Împărăţiei şi nu ratează oportunitatea de
a-şi preda inima lui Cristos. Totodată, cu sprijinul partenerilor
noştri, în unele regiuni s-au dezvoltat anumite proiecte
caritabile pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor.
În lunile septembrie şi octombrie, partenerii Rapsodiei
Realităţilor în Africa de Sud şi în Nigeria vor organiza megacampanii de evanghelizare în care se vor distribui milioane
de rapsodii. Prin aceste campanii gloria lui Dumnezeu va
creşte şi neprihănirea va domni în aceste naţiuni.
Poţi şi tu să îţi binecuvântezi în mod deosebit ţara, oraşul,
sau comunitatea organizând astfel de campanii de distribuire
masivă a Rapsodiei Realităţilor. Pentru detalii, te rugăm să
apelezi următoarele numere de telefon:
+234-1-4488444, +2347086459346, +2348025013846.

NOTE

Joi, 8 August

Înnoieşte-ţi viaţa
PASTOR CHRIS

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

E

xistă anumite perioade din viaţă când
simţim nevoia să ne înnoim anumite lucruri
personale precum maşina, computerul, telefonul mobil,
electrocasnicele, garderoba, mobila şi uneori chiar
întreaga casă. În timp ce acest lucru este recomandabil,
ar trebui să acordăm însă o atenţie şi mai mare înnoirii
vieţii noastre, care este posibilă doar prin aplicarea
Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredinţat
Cuvântul Lui ca să ne transforme, să ne reînnoiască
mintea şi să ne înnobileze viaţa din glorie în glorie
(Proverbe 4:18). Acordă mai multă atenţie Cuvântului.
Studiază şi meditează asupra Scripturilor. În Proverbe
4:20, Biblia spune: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele;
pleacă-ţi urechea la vorbele mele.” Indiferent de
situaţia în care te afli în acest moment, dacă te-ai predat
în întregime Cuvântului, acesta te va înnoi spiritual,
mental, financiar şi fizic; întreaga viaţă ţi se va dezvolta!
Cuvântul lui Dumnezeu este un ziditor al vieţii; astfel,
te poţi baza cu toată încrederea pe el; te va întări, îţi
va elibera moştenirea şi te va propulsa dintr-un nivel de
succes şi glorie în altul.
2 Corinteni 3:18 ne spune: „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.” Cuvântul „schimbaţi”
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de mai sus nu se referă la schimbare din rău spre bine;
provine din traducerea termenului grecesc „metamorfo”
şi înseamnă „metamorfoză”; o transformare – de la un
nivel de glorie la altul! Aceasta se întâmplă când studiezi
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditezi asupra lui.

Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu operează în mine şi mă
edifică în fiecare zi. Mă dezvolt în fiecare domeniu,
datorită Cuvântului care este ziditorul vieţii mele.
Acţionez totdeauna cu eficienţă şi excelenţă şi
propăşesc în toate lucrurile, pentru că trăiesc în şi prin
Cuvântul lui Dumnezeu.

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

Romani 11:1-24
Psalmii 79-81

Luca 14:1-14
Judecători 15-16
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Vineri, 9 August

Binecuvântat,
întărit şi protejat
PASTOR ANITA

O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se vor apropia (Psalmul 91:7).

F

iind copilul lui Dumnezeu, El îţi înconjoară
viaţa cu un zid de protecţie (Psalmul 5:12,
Zaharia 2:5). Însă, din păcate, sunt foarte mulţi cei care
surpă acest zid al protecţiei fără să-şi dea seama, printrun limbaj greşit şi nesănătos. Proverbe 15:4 spune:
„Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată
zdrobeşte sufletul.” 1 Petru 3:10 spune: „Căci cine
iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze
limba de la rău, şi buzele de la cuvinte înşelătoare.” A
nu-ţi înfrâna limba de la rău înseamnă a spune lucruri
care contravin Scripturii. Cea mai gravă minciună este
contrazicerea Cuvântului lui Dumnezeu.
În istoria lui Iov din Vechiul Testament, se află o
lecţie care ne arată că prin vorbirea sa negativă, el i-a dat
acces lui Satan să-i invadeze viaţa şi să-l lovească. Iov era
un om neprihănit, cu frică de Domnul, care făcea ce este
bine înaintea Lui şi, datorită acestui lucru, Dumnezeu l-a
binecuvântat, l-a întărit şi l-a protejat din toate părţile.
În ciuda multor tentative de atac, Diavolul a admis că
nu reuşise să se atingă de Iov: „Nu l-ai îngrădit pe el şi
casa lui şi tot ce are de jur împrejur? Tu ai binecuvântat
lucrarea mâinilor sale şi averea lui s-a înmulţit în ţară”
(Iov 1:10, versiunea Fidela).
Însă cu toată eficienţa zidului spiritual de
protecţie care îl înconjura, Iov l-a surpat singur prin
negativismul vorbelor sale. El a săpat breşe în zidul pe
care Dumnezeu îl ridicase în jurul lui, prin declaraţiile
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sale de frică, descurajare şi pericol. Citeşte o parte din
această mărturisire negativă în Iov 3:25-26: „De ce mă
tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea
am parte! N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă şi
necazul dă peste mine.” Aceste lucruri erau în complet
dezacord cu realitatea vieţii lui şi cu ceea ce Dumnezeu
făcuse pentru el, realitate recunoscută chiar şi de Satan
în Iov 1:10.
Nu rosti cuvinte de frică; nu admite că eşti în
nesiguranţă, indiferent de pericolul perceput. Mai
degrabă afirmă întotdeauna că nici o nenorocire nu te
va ajunge, pentru că viaţa ta este ascunsă cu Cristos
în Dumnezeu (Coloseni 3:1). Declară că îngerii lui
Dumnezeu te însoţesc în orice loc şi te păzesc în toate
căile tale.

Proclamaţie
Eu locuiesc în locul secret al Celui Preaînalt şi
rămân în prezenţa Sa sfântă; aşadar, nici o nenorocire
nu mă va ajunge şi nici o urgie nu se va apropia de
cortul meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 18:21; Psalmul 91:2-6
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 11:25-36
Psalmul 82-84

Luca 14:15-24
Judecători 17
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Sâmbătă, 10 August

El domneşte în
corpul tău
PASTOR CHRIS

Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus din
morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina
Duhului Său, care locuieşte în voi (Romani 8:11).

Ş

tiai că prezenţa Duhului Sfânt în tine vitalizează
fizic trupul tău? Prin urmare, corpul tău are
capacitatea sănătăţii divine. Aceasta este realitatea.
Trupul tău este templul Duhului Sfânt; El locuieşte în
tine cu toata gloria şi puterea Lui.
1 Corinteni 6:15 (versiunea NTR) spune: „Nu ştiţi
că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?
Aşadar, voi lua eu oare un mădular al lui Cristos şi-l
voi face mădular al unei prostituate?! Niciodată!”
Observaţi că Pavel a folosit substantivul „trupuri” la
plural, pentru a se referi la fiecare dintre noi aparţinând
Trupului lui Cristos; aşadar trupul tău este „membru al
lui Cristos”; nu este vorba doar de duhul tău! Cristos
locuieşte înăuntrul tău; El domneşte şi acţionează în
corpul tău.
Acest lucru a fost din nou subliniat în versetul
următor unde apostolul Pavel ne zice: „Cum se împacă
templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem
templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu
voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul
lor, şi ei vor fi poporul Meu»” (2 Corinteni 6:16). Prima
oară, El spune: „voi locui în ei,” ceea ce înseamnă că Îşi
stabileşte sediul central în tine. Acest lucru se întâmplă
atunci când Îl primeşti pe Duhul Sfânt în tine. Apoi
continuă „...voi umbla în mijlocul lor.”
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Cuvântul „umbla” din versetul de mai sus, provine
din traducerea termenului grecesc „emperipateō,” ceea
ce înseamnă a cutreiera, a inspecta, a patrula ca un
grănicer care păzeşte o frontieră. Omul legii îşi continuă
rondul de-a lungul graniţei pentru a vedea dacă s-a
produs vreo neregulă, pentru a o remedia. Duhul Sfânt
face acest lucru în interiorul tău. El patrulează prin tine,
iar în cazul în care se produce vreo dereglare în corpul tău
fizic, El o remediază; şi dacă este nevoie să înlocuiască
ceva, El va înlocui acel lucru. Înţelegi de ce nici o boală,
afecţiune, sau infirmitate nu are putere să distrugă ceva
în corpul tău fizic? Lasă-L pe El să domnească în trupul
tău.

Proclamație
Trupul meu este templul Duhului Sfânt, unde se
manifestă gloria, frumuseţea, aura şi perfecţiunea Lui.
Boala şi neputinţele nu îşi au locul în mine; întregul
meu trup este inundat de prezenţa lui Dumnezeu!
Glorie Numelui Său în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:10; Ioan 14:16-17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 12:1-16
Psalmii 85-88

Luca 14:25-35
Judecători 18

27

Duminică, 11 August

Curajos pentru
Evanghelie
PASTOR CHRIS

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul,
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele
încălţate cu râvna Evangheliei păcii (Efeseni 6:14-15).

P

entru a fi un martor eficient al lui Cristos,
trebuie să fii curajos, iar îndrăzneala Duhului
să crească în tine mereu. Aminteşte-ţi de sarcina pe
care Domnul i-a dat-o lui Iosua când îl pregătea pentru
a-i conduce pe copiii lui Israel în Ţara promisă. El i-a
zis: „Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te…” (Iosua
1:7). Curajul este abilitatea de a înfrunta pericolul şi
împotrivirile fără frică. De asemenea este voinţa şi
abilitatea de a apăra ceea ce este bine, în ciuda opoziţiei.
Aşa că a fi curajos pentru Evanghelie înseamnă să fii
gata să faci ce este bine pentru răspândirea Evangheliei,
în ciuda împotrivirilor.
Lucrarea Evangheliei are acum nevoie de oameni
plini de curajul de a-şi afirma credinţa în Cristos,
indiferent de reacţiile potrivnice. Domnul Isus, apostolii
şi Biserica primară au rămas fermi pe poziţie, indiferent
de împotriviri. Nu s-au dat bătuţi. Ei au rezistat în faţa
regilor şi tiranilor din vremea lor; nimic nu îi putea
intimida. Curajul şi pasiunea pentru viaţa de slujire, de
a-i întări pe alţii şi de a-i aduce la lumina lui Dumnezeu
ar trebui să îţi dea un imbold pentru propovăduirea
Evangheliei.
Nouă ne-a fost poruncit de Dumnezeu să predicăm
bogăţiile de nepătruns ale lui Cristos; trebuie să spunem
ce n-a fost spus despre Cristos şi să ajungem la cei la
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care nu a ajuns nimeni până acum. Este o sarcină pentru
toţi cei care sunt în Cristos; tu ai o lucrare în lumea ta.
Domnul ştie că ai nevoie de curaj pentru a-ţi îndeplini
misiunea, aşa că ţi-a dat Duhul Sfânt pentru a te întări şi
a-ţi da îndrăzneală pentru această sarcină.
Tu ai tot ce îţi trebuie; aşa că îndrăzneşte să
vesteşti Evanghelia cu orice preţ. Fii dispus să faci tot ce
este necesar pentru propovăduirea Evangheliei lui Isus
Cristos; este cea mai mare cauză pentru care poţi trăi.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
privilegiul de a predica bogăţiile de nepătruns ale lui
Cristos şi de a le împărtăşi viaţă celor din lumea mea,
prin Evanghelie. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
putere pentru această sarcină glorioasă, pe care sunt
bucuros să o duc la îndeplinire şi astăzi, prin puterea
Duhului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:19; 2 Corinteni 3:5-6
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 12:17-13:14
Psalmul 89

Luca 15:1-10
Judecători 19

29

Luni, 12 August

Continuă să
progresezi
PASTOR ANITA

Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod
însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat.
Astfel omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers
îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns
foarte bogat (Geneza 26:12-13).

V

ersetul tematic ne oferă o imagine a vieţii
pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi: o
viaţă de progres neîntrerupt. Cărarea noastră în viaţă
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge
mereu crescând până la miezul zilei (Proverbe 4:18).
Aceasta este o paralelă la ceea ce descrie apostolul Ioan
în Ioan 1:16, când vorbeşte despre viaţa de glorie pe care
o avem în Cristos: „Şi noi toţi am primit din plinătatea
Lui şi har după har.”
Când spune „har după har” înseamnă succes
după succes; glorie după glorie: o viaţă de splendoare
din ce în ce mai mare. Aceasta este viaţa pe care o avem
în El; de aceea, urmăreşte întotdeauna creşterea. Aspiră
la mai mult; îndrăzneşte să ai vise mai mari. Trebuie
să te vezi pe tine dând naştere unor idei noi şi trasând
noi frontiere; trebuie să te vezi roditor şi productiv în
Împărăţie. Unii oameni funcţionează la un anumit nivel
de productivitate şi nu aspiră la mai mult până când
nu obosesc la nivelul la care se află. Tu nu trebuie să
aştepţi să oboseşti; continuă să avansezi; continuă să
progresezi.
Mai sunt încă „ţinuturi de cucerit.” Aminteşte-ţi că
la Silo, Iosua i-a provocat pe copiii lui Israel întrebându-i:
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„Până când vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire
ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor
voştri?” (Iosua 18:3). Priveşte şi înţelege următorul tău
nivel de creştere, victorie şi promovare.

Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa de
creştere, stăpânire şi putere pe care o am în Isus
Cristos. Perspectiva mea este astăzi luminată pentru a
întrevedea următorul meu nivel de glorie, progres şi
bunăstare; mă dezvolt minunat şi cresc supranatural în
înţelepciune divină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Deuteronom 2:2-3; Hagai 2:9; Apocalipsa 4:1
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 14:1-15:4
Psalmii 90-93

Luca 15:11-19
Judecători 20
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Marți, 13 August

Trăieşte dincolo
de simţuri
PASTOR CHRIS

Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere
(2 Corinteni 5:7).

Î

n Romani 9:8, Biblia spune: „Aceasta înseamnă
că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu…”
Copiii trupeşti sunt cei care se lasă conduşi de simţuri.
În loc să umble prin credinţă, ei iau în considerare doar
percepţiile senzoriale: ceea ce pot vedea, auzi, atinge,
gusta, etc. Creştinismul este însă o umblare a credinţei;
este viaţa de dincolo de simţuri.
Dumnezeu este Duh şi realităţile spirituale nu
pot fi percepute cu simţurile umane. Acesta este
motivul pentru care omul firesc nu poate înţelege
lucrurile Duhului; acestea sunt o nebunie pentru el (1
Corinteni 2:14). El nu se poate raporta decât la ceea ce
recepţionează cu simţurile lui fizice, ca aceia care spun
că trebuie să vadă pentru a crede. Acesta este limbajul
copiilor trupeşti; iar Biblia spune că: „Cei ce sunt
pământeşti nu pot să-I placă lui Dumnezeu” (Romani
8:8).
În 2 Corinteni 5:7, apostolul Pavel spune: „pentru
că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” Învăţăturile
Domnului Isus cu privire la credinţă erau fără echivoc; El
nu a spus „credinţa vine prin vedere,” ci „dacă vei crede,
vei vedea…” Acesta a fost răspunsul Lui în legătură cu
necredinţa Martei din Ioan 11:40; El a spus: „… Dacă vei
crede, vei vedea slava lui Dumnezeu.”
Observă ordinea: crezi ca să vezi; aceasta este
credinţa – ea numeşte real ceea ce este dincolo de
simţuri. În Evrei 11:1 (versiunea Amplificată), Biblia
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spune: „Acum credinţa este asigurarea (confirmarea,
TITLUL DE PROPRIETATE) lucrurilor sperate [de noi],
fiind dovada lucrurilor pe care [noi] nu le vedem {şi}
convingerea de realitatea lor [credinţa percepând
drept fapt real ceva ce nu este revelat simţurilor].” Iar
pasajul din Evrei 11:6 ne spune că fără credinţă este
cu neputinţă să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu. Aceasta
înseamnă că nu Îi poţi fi plăcut lui Dumnezeu pană când
nu înveţi să înţelegi şi să numeşti real ceea ce Cuvântul
lui Dumnezeu spune că există, deşi simţurile tale fizice
nu pot percepe.
A umbla în tărâmul credinţei înseamnă a considera
Cuvântul lui Dumnezeu drept autoritatea supremă şi a
trăi în conformitate cu acesta, oricare ar fi evidenţele
fizice sau senzoriale. Aşadar, indiferent cum te „simţi,”
ce „auzi” sau „vezi,” trăieşte dincolo de simţuri; continuă
să declari Cuvântul cu credinţă.

Proclamație
Declar că, indiferent de percepţiile senzoriale,
eu trăiesc realităţile spirituale ale Împărăţiei Divine.
Experimentez sănătate divină, bunăstare absolută,
succes continuu, bucurie deplină şi o pace de nedescris,
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1; 2 Corinteni 5:7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 15:5-13
Psalmii 94-98

Luca 15:20-32
Judecători 21
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Miercuri, 14 August

O chemare la
„mers pe ape”
PASTOR CHRIS

După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de
stadii, Îl văd pe Isus umblând pe mare şi apropiinduSe de corabie. Şi s-au înfricoşat (Ioan 6:19).

V

iaţa de creştin este o chemare la „mers pe ape;”
cu alte cuvinte, este o viaţă supranaturală de
posibilităţi nelimitate, în care nu recunoşti nici un obstacol sau
limitare. Este o viaţă de creştere din slavă în slavă. Aminteşteţi că Dumnezeu i-a zis lui Moise să le spună copiilor lui Israel
să „înainteze,” în ciuda faptului că ei erau prinşi la mijloc între
Marea Roşie, care se afla în faţa lor şi egiptenii care îi urmăreau.
Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Marea Roşie nu era
un obstacol pentru ei în drumul către Ţara promisă. În cele din
urmă, Dumnezeu l-a învăţat pe Moise să îşi întindă mâna spre
mare şi Marea Roşie s-a despicat pentru ca evreii să treacă
prin ea ca pe uscat.
Într-o situaţie similară, Iosua, succesorul lui Moise,
trebuia să treacă râul Iordan împreună cu copiii lui Israel.
Pentru a depăşi obstacolul reprezentat de râu, Dumnezeu l-a
învăţat pe Iosua să le spună preoţilor care duceau chivotul
să intre în apă înaintea celorlalţi. Biblia ne spune că îndată ce
preoţii au intrat în apă, apele s-au despărţit pentru ca Iosua şi
copiii lui Israel să traverseze ca pe pământ uscat (Iosua 3:17).
Mulţi ani mai târziu, profetul Ilie şi slujitorul său Elisei au
venit tot la Iordan. Însă de această dată, profetul şi-a aruncat
mantaua pe apă şi râul s-a despărţit pentru ca el şi Elisei să
treacă de cealaltă parte. Apoi, după ce a fost martor la răpirea
lui Ilie, Elisei a trebuit să se întoarcă la Iordan. Biblia spune că:
„a luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, şi a lovit apele
cu ea şi a zis: «Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?»
Şi a lovit apele, care s-au despărţit într-o parte şi în alta, şi
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Elisei a trecut” (2 Împăraţi 2:14). Ce lucru extraordinar!
Apoi a venit Domnul Isus: într-o noapte, El a mers
să Se roage pe munte şi când S-a întors, ucenicii plecaseră
deja pe mare şi nu mai era nici o altă barcă la ţărm. El nu a
procedat atunci ca Moise, Iosua, Ilie sau Elisei; El avea o altă
mentalitate! A refuzat să recunoască prezenţa apei şi a mers
pe ea. Extraordinar!
Acesta este Isus, a cărui reprezentare suntem noi.
Noi avem aceeaşi viaţă şi aceeaşi natură ca El; cum este El,
aşa suntem şi noi în lumea aceasta. El ne-a deschis drumul,
arătându-ne un mod mult mai bun de a ne raporta la
încercările vieţii. Tu nu trebuie să îi „porunceşti Mării Roşii”
să se despice; nu trebuie să îi „porunceşti Iordanului” să se
retragă! Ca Isus, refuză să recunoşti prezenţa lor şi treci peste
ele: mergi pe apă! Acesta este modul în care trebuie să tratezi
problemele şi împotrivirile! Refuză să recunoşti obstacolele;
păşeşte peste ele, pentru că ele sunt ca pâinea pentru tine
(Numeri 14:9).

Proclamație
Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt; sunt parte
din Trupul Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
Sunt vitalizat de Duhul Sfânt! Mai mare este Cel ce
este în mine decât cel ce este în lume! Eu sunt într-o
călătorie a victoriei care mă poartă înainte şi în sus;
sunt poziţionat pentru glorie şi excelenţă, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:37
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 15:14-33
Psalmii 99-101

Luca 16:1-12
Rut 1-2
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Biblioteca Digitală Pastor Chris este o platformă
mobilă care îţi permite să descarci mesaje audio sau
video cu Pastorul Chris, pe diferite subiecte, cum
ar fi vindecare şi sănătate, credinţă, viaţa creştină,
părtăşie cu Duhul Sfânt, rugăciune, bunăstare şi
finanţe, direct pe dispozitivul tău Android.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Descarcă mesajele pe care le-ai cumpărat, direct
pe dispozitivul tău Android, şi sincronizează toate
mesajele pe care le-ai cumpărat înainte pe toate
celelalte dispozitive Android. Este uşor şi direct!
De asemenea, poţi primi notificări privind cele mai
noi mesaje ale Pastorului Chris şi anunţuri despre
oferte speciale, reduceri şi multe altele.
Aplicaţia se poate descărca gratuit din magazinul
on-line Google Play.

NOTE

Joi, 15 August

El vorbeşte prin
Scriptură!
PASTOR ANITA

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

D

acă eşti născut din nou, Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în tine şi te îndrumă prin Cuvânt cu
privire la ceea ce trebuie să faci. Cuvântul lui Dumnezeu
este vocea lui Dumnezeu şi totodată, cel mai sigur ghid
pentru viaţa ta. Cunoscând Cuvântul vei recunoaşte şi
sfatul Duhului. În Ioan 10:27, Isus a spus: „Oile Mele
ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.”
În Ioan 14:16, El a subliniat încă ceva în legătură
cu lucrarea Duhului Sfânt de a te călăuzi prin viaţă: „Şi
Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor,
care să rămână cu voi în veac.” Duhul Sfânt este în tine
şi cu tine; El te sfătuieşte dinăuntru, în conformitate
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nici o altă personalitate
din această viaţă nu te poate conduce către victorie şi
odihnă la fel ca Duhul Sfânt. El te va îndruma să iei decizii
corecte, să mergi unde trebuie la momentul potrivit, să
faci lucrurile perfect de la prima încercare, spre slava lui
Dumnezeu.
Recunoaşte persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în
viaţa ta. Nu te limita la a-I vorbi; învaţă să Îl asculţi; El
îi vorbeşte întotdeauna duhului tău. Prin Cuvânt, El te
conduce din slavă în slavă. Lui Îi pasă de tot ceea ce faci,
Se interesează de cele mai mici detalii ale vieţii tale. Este
plăcerea Lui să te ghideze cu succes prin încercările de
zi cu zi.
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Mulţi au făcut mari greşeli în viaţă pentru că
nu au ascultat vocea Duhului Sfânt. Nu este deloc
greu să urmăreşti îndrumările Lui, pentru că sfatul şi
instrucţiunile Lui sunt întotdeauna în conformitate
cu Cuvântul. Viaţa ta va fi expresia slavei, frumuseţii,
înţelepciunii şi harului lui Dumnezeu, pe măsură ce I te
predai, urmând Cuvântul Său.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slava Ta în
viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru că mă înfrumuseţezi
cu harul Tău şi mă umpli cu înţelepciunea Ta; şi astăzi
funcţionez în excelenţă prin puterea Duhului Sfânt care
locuieşte în mine şi mă conduce dinăuntru, din slavă în
slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 2:27; Ioan 16:13-15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 16:1-27
Psalmii 102-103

Luca 16:13-18
Rut 3-4
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Vineri, 16 August

Noi suntem
roadele ascultării
lui Cristos
PASTOR CHRIS

Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a
venit o osândă care i-a lovit pe toţi oamenii, tot aşa,
printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru
toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa
(Romani 5:18).

Î

n Vechiul Testament, binecuvântările lui
Dumnezeu pentru copiii lui Israel erau
condiţionate de ascultarea Legii. Trebuia ca ei să
păzească Legea pentru a se bucura de beneficiile primului
legământ. De exemplu, Dumnezeu Îşi dorea ca ei să se
înfăţişeze înaintea Lui ca regi şi preoţi, dar ascultarea
era o cerinţă pentru manifestarea binecuvântărilor în
viaţa lor. În Exodul 19:5-6, El a spus: „Acum, dacă veţi
asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu,
veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul
este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam
sfânt…”
Cu toate acestea, ei au încălcat legile Domnului
şi nu s-au putut bucura de aceste binecuvântări. Astăzi,
noi suntem într-o situaţie diferită, în Noul Testament. În
Coloseni 1:12, Biblia spune: „Mulţumindu-I Tatălui, care
v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în
lumină.” Noi am fost făcuţi părtaşi moştenirii sfinţilor în
Împărăţia luminii. Noi suntem părtaşi la binecuvântările
şi beneficiile vieţii Împărăţiei care le-a fost pregătită
tuturor copiilor lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat
când te-ai născut din nou; ai primit o moştenire.
Tu nu trebuie să încerci să „asculţi” de Lege
pentru ca Dumnezeu să te binecuvânteze; tu ai fost
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născut binecuvântat (Efeseni 1:3). Cristos a împlinit
deja Legea; tu eşti un rod al ascultării Lui: „Căci, după
cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au
fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui
singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani
5:19). Prin ascultarea lui Cristos, darul lui Dumnezeu
– binecuvântarea neprihănirii Lui – ţi-a fost lăsată ţie
drept moştenire.
În Noul Testament nu ni se spune să „ascultăm de
Dumnezeu” sau să „ascultăm de Lege,” ci suntem numiţi
deja copiii Lui ascultători: „Ca nişte copii ascultători, nu
vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată,
când eraţi în neştiinţă” (1 Petru 1:14). Biblia spune că
am „ascultat” din inimă Cuvântul lui Dumnezeu (Romani
6:17). Aşa că binecuvântările şi moştenirea noastră în
Cristos reprezintă dreptul nostru din naştere!

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
învrednicit să fiu părtaş moştenirii sfinţilor în lumină.
Chiar astăzi îmi însuşesc tot ce este al meu în Isus
Cristos şi mă bucur de privilegiile rezervate pentru
mine în calitate de moştenitor al lui Dumnezeu şi
împreună moştenitor cu Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:3; 1 Petru 3:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 1
Psalmii 104-106

Luca 16:19-31
1 Samuel 1
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Sâmbătă, 17 August

Ce vrei să creezi?
PASTOR CHRIS

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

D

umnezeu este Creatorul care a făcut toate
lucrurile prin Cuvântul Său rostit. În Geneza
1, citim că întreg pământul era o masă haotică – pustie
şi fără formă – nimic nu funcţiona; apoi Dumnezeu a zis:
„Să fie lumină!” şi a fost lumină. A creat lumea şi a făcut
totul frumos prin Cuvântul Său creator: „Cerurile au fost
făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin
suflarea gurii Lui. El îngrămădeşte apele mării într-un
morman şi pune adâncurile în cămări. Tot pământul să
se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure
înaintea Lui! Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce
porunceşte ia fiinţă” (Psalmul 33:6-9).
Ca şi Tatăl tău ceresc, poţi şi tu crea, fiindcă ai fost
născut din El (Ioan 1:13); tu poţi funcţiona ca El. El ţi-a
dat Cuvântul Său care nu va trece; acesta este materialul
de care ai nevoie pentru a „crea” orice vrei (Ioan 15:7).
Întrebarea este „Ce vrei să creezi?” Este ceva în legătură
cu studiile, finanţele, jobul, sănătatea, afacerea sau
familia ta? Rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă;
spune ce a spus Dumnezeu despre tine sau despre
situaţia ta şi continuă să rosteşti adevărul respectiv
până când se produce schimbarea.
Având Cuvântul creator al lui Dumnezeu pe buzele
tale, poţi face viaţa mai frumoasă şi poţi creşte din slavă
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în slavă. Isus a spus în Ioan 17:14: „Le-am dat Cuvântul
Tău…” Aceasta este soluţia oricărei probleme sau dileme:
Cuvântul lui Dumnezeu! Osea 14:2 spune: „Aduceţi cu
voi cuvinte…” Foloseşte Cuvântul astăzi pentru a intra
în viaţa de biruinţă pe care ţi-a pregătit-o. Creează-ţi
promovarea; declară-ţi vindecarea şi sănătatea; cheamă
în fiinţă banii de care ai nevoie pentru proiectul tău.
Rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu peste situaţia în care ai
nevoie de o schimbare.

Proclamație
Funcţionez în stăpânirea dată de Duhul Sfânt,
domnind în viaţă asupra tuturor forţelor întunericului
şi a oricăror circumstanţe negative. Viaţa mea este
manifestarea harului, înţelepciunii şi perfecţiunii lui
Dumnezeu, a cărui strălucire o oglindesc şi a cărui
prezenţă o port pentru a schimba şi a înfrumuseţa
lumea din jur, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 11:23; Evrei 11:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 2
Psalmii 107-108

Luca 17:1-10
1 Samuel 2
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Duminică, 18 August

Purtători ai
adevărurilor
eterne
PASTOR ANITA

Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei
lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit
(Luca 8:44).

Î

n Geneza 12:2, Dumnezeu i-a zis lui Avraam:
„… Voi face din tine un neam mare şi te voi
binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o
binecuvântare.” Toate promisiunile lui Dumnezeu pentru
Avraam nu erau doar pentru el, ci şi pentru sămânţa lui.
În Galateni 3:16, Biblia spune: „Acum, făgăduinţele au
fost făcute «lui Avraam şi seminţei lui.» Nu zice: «şi
seminţelor» (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi
cum ar fi vorba numai de una: «şi seminţei tale», adică
Cristos.” Observă că spune: „lui Avraam şi seminţei
lui,” nu seminţelor. Sămânţa este Cristos; şi în calitate
de făptură nouă, tu eşti al lui Cristos, deci eşti sămânţa
lui Avraam! Galateni 3:29 spune: „Şi, dacă sunteţi ai lui
Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă.”
Unirea ta cu Cristos te-a calificat automat drept
descendent al lui Avraam şi, prin urmare, moştenitorul
binecuvântărilor lui Avraam. Aceasta nu înseamnă doar
că eşti binecuvântat de Dumnezeu în mod special, ci eşti
şi o binecuvântare; tu eşti un purtător al adevărurilor
eterne! În tine vor fi binecuvântate toate naţiunile
pământului; ce lucrare grozavă! Când îi spui cuiva:
„Domnul să te binecuvânteze,” el sau ea sunt întradevăr binecuvântaţi, pentru că tu eşti distribuitorul
binecuvântărilor lui Dumnezeu. Oricine se asociază
cu tine va primi cu siguranţă o binecuvântare de la
Dumnezeu, pentru că tu Îi aparţii lui Cristos şi eşti un
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purtător al lui Dumnezeu. Tu eşti cortul Lui viu în care
locuieşte.
Indiferent ce cred alţii despre tine, Dumnezeu
a ales să trăiască în tine şi te-a ales pe tine să fii un
distribuitor al bunătăţii Lui. Oricine are o nevoie sau o
problemă poate primi o minune la simpla ta atingere.
Dacă oamenii din lume ar şti acest lucru, suferinţele lor
s-ar termina. Cineva care suferă de cancer nu ar trebui
să plângă sau să fie deprimat; ci ar putea fi vindecat doar
atingându-te pe tine, pentru că tu eşti un purtător al lui
Dumnezeu; un distribuitor al dragostei, puterii, gloriei,
virtuţii, compasiunii şi harului Lui.
Fiind născut din nou, tu nu eşti o persoană
obişnuită; tu eşti un „pachet” divin de putere; tu Îl porţi
pe Dumnezeu oriunde mergi. Tu eşti un purtător al
adevărurilor eterne.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut un
distribuitor al bunătăţii Tale! Este o mare binecuvântare
pentru mine faptul că Duhul Sfânt locuieşte în mine în
toată puterea şi slava Sa. Aşa că sunt braţul Tău întins
către lumea care suferă, să vindec, să binecuvântez şi
să rezolv problemele oamenilor. Sunt plin de puterea
Duhului Sfânt şi demonstrez slava lui Dumnezeu faţă
de cei din jur şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 3:16; 1 Petru 2:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 3
Psalmii 109-112

Luca 17:11-19
1 Samuel 3
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Luni, 19 August

Importanţa
parteneriatului
PASTOR CHRIS

Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai
bună pentru munca lor (Eclesiastul 4:9).

P

entru a arăta importanţa parteneriatului,
apostolul Pavel a scris: „Eu am sădit, Apolo a
udat, dar Dumnezeu a făcut să crească” (1 Corinteni
3:6). Cu ani în urmă călătoream în sate îndepărtate şi
prezentam casete video şi broşuri cu predicile lui T. L.
Osborn. Prin aceste mesaje mulţi au fost mântuiţi,
eliberaţi de apăsări demonice şi vindecaţi de diferite
boli.
Poate că T.L. Osborn nu a ajuns niciodată în acele
sate, dar amândoi vom fi răsplătiţi de Domnul pentru
sufletele pe care le-am salvat şi pentru vieţile care au
fost atinse de puterea lui Dumnezeu în acele sate. Ce
s-a întâmplat? T.L. Osborn a „sădit,” predicând acele
mesaje, dar eu am „udat,” asigurându-mă că mulţi din
acele sate de la marginea civilizaţiei au fost atinşi de
Cuvânt, prin acele filmări şi broşuri.
Poate că nu eşti tu cel care a scris cărţi sau a predicat
mesajul înregistrat, dar când participi la distribuirea
acestor materiale, eşti considerat partener în predicarea
Evangheliei. În lucrarea noastră, noi avem evanghelizări
şi împărţim materiale creştine pentru a ajunge la cei
pierduţi şi a atinge viaţa a milioane de oameni din jurul
lumii. Profită de aceste metode venite de la Dumnezeu
şi fă o schimbare în lume cu ajutorul Evangheliei. Sunt
atâtea lucruri pe care le poţi face pentru a te asigura că
în mediul tău, în oraşul tău, în regiunea sau ţara ta este
răspândit Cuvântul lui Dumnezeu!
46

De exemplu, poate că la un moment dat ai primit
acest devoţional, sau poate că îl primeşti gratuit în
fiecare lună; aceasta fiindcă cineva a plătit ca tu să poţi
beneficia de el. Tu ar trebui să faci acelaşi lucru pentru
alţii, cumpărând mai multe exemplare ale Rapsodiei
Realităţilor şi oferindu-le altora. Lasă-L pe Dumnezeu să
binecuvânteze pe cineva prin tine.
Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui
Dumnezeu. Studiind Cuvântul şi umplându-ţi duhul
cu revelaţia cunoştinţei sale vei putea să trăieşti viaţa
biruitoare în Cristos. Rapsodia Realităţilor le oferă
milioanelor de cititori din întreaga lume această
revelaţie a Scripturilor necesară unei vieţi victorioase zi
de zi.

Proclamaţie
Dumnezeu m-a uns ca trimis al împăcării, pentru
a propovădui Evanghelia puterii Sale cu toată pasiunea
şi dedicarea. Nu sunt nepăsător faţă de această
însărcinare, ci sunt înflăcărat cu râvna Duhului Sfânt de
a împlini această lucrare măreaţă.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 11:9; Marcu 16:15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 4
Psalmii 113-116

Luca 17:20-30
1 Samuel 4
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Marți, 20 August

„De El să
ascultaţi…”
PASTOR CHRIS

…Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor
luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care
zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5).

C

ând Dumnezeu a zis despre Isus: „Acesta este
Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea
Mea: de El să ascultaţi,” Se adresa întregii creaţii!
Întregii naturi – cu sau fără viaţă – i-a fost poruncit să I
se supună lui Isus. Pietrele, vântul, copacii, apa, peştii,
îngerii, demonii, etc. – oricărui lucru din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ i-a fost poruncit de Dumnezeu
să Îl asculte şi să I se supună lui Isus. Filipeni 2:9-10
spune: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de
mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice
nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ.”
Nu e de mirare că tot ce a spus Isus s-a întâmplat;
El avea autoritate absolută şi îşi exercita stăpânirea
peste toate lucrurile. A blestemat un smochin şi
acesta s-a uscat (Marcu 11:12-22); a certat o furtună
dezlănţuită care s-a potolit imediat (Marcu 4:35-39);
a rostit binecuvântare peste cinci pâini şi doi peşti şi
acestea s-au înmulţit pentru a hrăni o mulţime (Matei
14:17-21, Matei 15:32-38); le-a vorbit morţilor şi aceştia
au înviat (Luca 7:11-15; Ioan 11:32-44)! La cuvântul Său,
membrele paralizate erau revigorate, ochii orbilor se
deschideau, urechile surzilor auzeau şi demonii ieşeau
îngroziţi (Matei 15:30)!
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De fiecare dată când Isus vorbea, se întâmplau
minuni; toată creaţia se supunea şi asculta cuvântul
Său rostit, acţionând în conformitate cu acesta. Despre
noi, Ioan spune: „…Cum este El (Isus), aşa suntem şi noi
în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Domnul Isus ne-a dat
autoritatea de a acţiona în Numele Lui. De aceea, când
vorbeşti, toată creaţia ascultă, gata să ţi se supună. Tu
ai autoritatea să le vorbeşti oricăror lucruri sau situaţii
în Numele Lui şi să faci schimbările pe care le consideri
necesare conform Cuvântului Său.

Proclamație
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
autoritatea delegată de a acţiona în Numele lui Isus şi
de a rosti cuvinte pline de putere în calitate de rege,
pentru a face schimbările dorite la locul de muncă, în
finanţe, în familie şi în sănătatea mea. Rostesc viaţă
peste toate lucrurile care mă privesc, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:19; Matei 12:36-37
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 5
Psalmii 117-118

Luca 17:31-37
1 Samuel 5-6
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Miercuri, 21 August

Împărăţia luminii
PASTOR ANITA

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 (1 Petru 2:9).

P

artea subliniată a versetului de mai sus îţi
aduce la cunoştinţă locul în care eşti acum;
ai fost scos din întuneric şi adus în lumina minunată a
lui Dumnezeu. Acea lumină este „lumina vieţii” care îţi
arată calea victoriei şi stăpânirii. Seamănă foarte mult
cu ceea ce a făcut Domnul pentru copiii lui Israel în
Vechiul Testament; I-a scos din Egipt, care reprezenta
întunericul, şi i-a dus în Ţara promisă, care simbolizează
lumina!
Întunericul reprezintă păcatul, moartea, răul
şi toate lucrurile negative asociate cu Satan. Aceasta
înseamnă că ai fost scos din păcat, boală, neputinţă,
depresie, sărăcie, frustrare şi tot ceea ce este de la cel
rău şi ai fost adus în Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu va face aceasta pentru tine pe măsură ce
creşti în Cristos, ci a făcut-o deja! Coloseni 1:12-13 spune
astfel: „Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să
aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat
în Împărăţia Fiului dragostei Lui.”
Tu ai fost adus în viaţa supranaturală de slavă în
care domneşti peste toată puterea vrăjmaşului prin
puterea lui Cristos cel înviat (Luca 10:19). În ziua în care
L-ai făcut pe Isus Domn al vieţii tale ai intrat în Împărăţia
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Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13); este o
Împărăţie spirituală unde domneşti în viaţă prin har,
prin neprihănire (Romani 5:17). Aici nu există întuneric;
de aceea se numeşte Împărăţia luminii!
Împărăţia căreia îi aparţii este superioară
împărăţiei lumii acesteia unde păcatul, boala, neputinţa
şi infirmităţile îi ţin pe oameni în robie. Tu nu eşti supus
întunericului şi structurilor decadente ale acestei lumi;
tu aparţii Împărăţiei aleşilor lui Dumnezeu: este o ţară de
slavă, bunăstare, frumuseţe, onoare şi excelenţă unde
ai parte de moştenirea glorioasă a sfinţilor în lumină.

Proclamaţie
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc pentru că
m-ai scos din întuneric şi m-ai adus în Împărăţia Fiului
dragostei Tale, unde domnesc prin har în neprihănire
şi mă bucur de libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Tu
eşti lumina prin care navighez cu excelenţă pe parcursul
vieţii, în victorie şi stăpânire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:4-9; Proverbe 4:18; Isaia 60:1-3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 6
Psalmul 119:1-112

Luca 18:1-8
1 Samuel 7-8
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Începe de acum să îţi planifici participarea la
Conferinţa „O viaţă înălţătoare” cu Pastorul Chris
la Londra, Regatul Unit.
Programată să aibă loc între 16 şi 18 August la
prestigioasa Arenă O2 din Londra, conferinţa va
fi în mod garantat o experienţă cu Cuvântul lui
Dumnezeu care îţi va transforma viaţa. Omul lui
Dumnezeu, Pastorul Chris, va împărtăşi gânduri
inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu care te vor
poziţiona să înţelegi şi să trăieşti în realităţile vieţii
tale victorioase în Cristos.
Aceasta este o întâlnire pe care nu îţi poţi permite
să o ratezi.
Pentru mai multe informaţii contactează-ne la
următorul număr de telefon:
+441303 270970
sau vizitează următoarea adresă de Internet: www.
loveworldtv.co.uk

NOTE

Joi, 22 August

Foloseşte-ţi
credinţa
PASTOR CHRIS

...Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât
un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia:
Mută-te de aici acolo şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu
neputinţă (Matei 17:20).

C

uvântul lui Dumnezeu este puternic şi adevărat,
dar aceasta nu înseamnă că experienţele vieţii
tale se vor alinia automat la el. Tu trebuie să le faci să se
conformeze Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este lupta
credinţei despre care vorbea apostolul Pavel în 1 Timotei
6:12: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa
veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut
acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.”
Tu eşti cel care trebuie să îţi însuşeşti tot ce a făcut
Cristos pentru tine în pofida oricăror senzaţii contradictorii
transmise de simţurile tale fizice. Tu eşti cel care trebuie
să supui circumstanţele, forţele sau simptomele care te
atacă şi să produci o schimbare! Unii creştini spun însă:
„Eu cred Cuvântul, dar de ce nu funcţionează şi pentru
mine?” E ca şi cum cineva speră că Dumnezeu îl va elibera
într-o zi; o astfel de abordare nu va funcţiona, chiar dacă el
are această convingere, pentru că aceasta nu e credinţă.
A fi convins de Cuvânt nu este destul; convingerea
ta trebuie aibă cuvinte şi fapte ca să devină credinţă.
Credinţa declară Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind
realitate absolută ACUM şi acţionează în consecinţă.
Circumstanţele care îţi sunt potrivnice nu se vor schimba
de la sine; şi nu se vor schimba nici dacă doar crezi în
inima ta. Romani 10:10 (versiunea Fidela) spune: „Căci cu
inima omul crede pentru dreptate...” Faptul că tu crezi
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îţi pune inima într-o stare plăcută lui Dumnezeu, o face
acceptabilă înaintea Lui; acesta este motivul pentru care
ştii în inima ta că Dumnezeu te iubeşte şi te acceptă, însă
doar această încredinţare nu va schimba circumstanţele
vieţii tale. Pentru ca situaţia ta să se schimbe şi pentru
ca apoi să ai o viaţă de triumf continuu ai nevoie să îţi
foloseşti credinţa, dându-i glas şi trecând la acţiune.
Evrei 11:1 (versiunea Fidela) spune: „Iar credinţa
este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor
nevăzute.” Credinţa înseamnă să consideri real lucrul
pentru care ai sperat; acum îl consideri făcut, împlinit!
Se aseamănă cu titlul de proprietate asupra unui teren.
Nu trebuie să fii pe acel teren ca să ştii că este al tău;
credinţa este titlul de proprietate. Însuşeşte-ţi Cuvântul
lui Dumnezeu şi declară-ţi plin de credinţă vindecarea,
sănătatea, bunăstarea şi victoria în Cristos Isus! A doua
parte a pasajului din Romani 10:10 spune aşa: „...prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Proclamație
Credinţa mea este ceea ce biruie lumea; nimic
nu îmi este imposibil! Sunt mai mult decât biruitor şi
astăzi, pentru că trăiesc în şi prin Cuvânt; am apucat
viaţa mea victorioasă în Cristos, o viaţă plină de
sănătate, pace şi belşug, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1; 2 Timotei 4:7-8; Marcu 11:24
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 7
Psalmul 119:113-176

Luca 18:9-17
1 Samuel 9
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Vineri, 23 August

Tot ceea ce ai
nevoie este în
tine!
PASTOR CHRIS

Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I-a dat şi
Fiului să aibă viaţa în Sine (Ioan 5:26).

S

unt atât de inspirat de viaţa Domnului Isus; în
timpul lucrării Sale pe pământ, indiferent de
problema cu care Se confrunta, soluţia era întotdeauna
în El. El avea viaţa veşnică; niciodată nu era neliniştit de
nimic, ci umbla în domnia Duhului Sfânt. Aceeaşi viaţă
ne-a dat-o şi nouă; o viaţă care nu are nevoie de nici un
ajutor din afară. Dacă eşti născut din nou, ai primit deja
tot ceea ce vei avea nevoie vreodată: „Dumnezeiasca
Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi
puterea Lui” (2 Petru 1:3).
Isus a spus în Ioan 14:16: „Şi Eu Îl voi ruga pe
Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac.” Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni
trimiţându-L pe Duhul Sfânt. El este tot ceea ce aveam
nevoie. Odată ce Duhul Sfânt a venit în noi, am primit
tot ce ne-am putea dori vreodată în viaţă.
Voi mai explica o dată ca să înţelegi mai clar ce vreau
să spun: atunci când un om îşi doreşte ceva ce simte că
nu poate să obţină, se roagă lui Dumnezeu şi se aşteaptă
ca El să răspundă. Însă nu acesta este visul lui Dumnezeu
pentru om. Dumnezeu nu l-a creat pe om limitat sau
dezavantajat; El nu a vrut ca omul să aibă nevoie sau
să depindă de ceva din afara lui. De aceea ne-a pus la
dispoziţie viaţa dumnezeiască prin Cristos Isus. Atunci
când L-ai primit pe Cristos, ai primit viaţa inerentă care
nu are nevoie de ajutor sau suport din afară.
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Ca şi Isus, tu nu ai primit doar viaţa din belşug a
lui Dumnezeu, ci ai primit şi Duhul fără măsură (Ioan
3:34); astfel, tot ceea ce ai nevoie este în tine. Care sunt
lucrurile bune pe care ţi le doreşti? Scoate-le la lumină
din tine prin cuvinte de credinţă! Ce doreşti, ce ai nevoie,
ce vrei să vezi în afară? Ioan 7:38 spune că din inima
ta vor curge râuri de apă vie. Începe să aduci la lumină
lucruri bune dinăuntrul tău: „Omul bun scoate lucruri
bune din vistieria bună a inimii lui..” (Matei 12:35).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa
glorioasă pe care mi-ai dat-o. Puterea Duhului Sfânt
acţionează în mine în mod măreţ. Eu progresez prin
Cuvânt şi am devenit un distribuitor al realităţilor
divine pentru cei din jur, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 6:3; 1 Ioan 4:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 8
Psalmii 120-127

Luca 18:18-27
1 Samuel 10
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Sâmbătă, 24 August

Dreptul de a face
apel la Numele
lui Isus!
PASTOR ANITA

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult
şi I-a dat Numele care este mai presus de orice
nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ (Filipeni 2:9-10).

C

apitolul nouăsprezece din cartea Faptelor
Apostolilor ne oferă o relatare foarte
interesantă despre nişte exorcişti evrei care umblau din
loc în loc şi care au încercat să folosească Numele lui
Isus ca să scoată draci. Biblia îi descrie pe cei şapte fii
ai lui Sceva drept impostori: ei l-au văzut pe apostolul
Pavel vindecând bolnavii şi scoţând dracii în Numele lui
Isus şi au presupus că pot face şi ei acelaşi lucru. Faptele
Apostolilor 19:13 spune: „... au încercat să cheme
Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele,
zicând: «Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel,
să ieşiţi afară!»”
Ca urmare a iniţiativei lor, omul posedat i-a atacat
şi i-a biruit în aşa măsură încât au fugit din acea casă goi
şi răniţi (Faptele Apostolilor 19:16). Aceasta arată că nu
oricine are dreptul de a face apel la Numele lui Isus; doar
creştinii au acest drept! Doar cei care au fost născuţi
din nou au dreptul şi autoritatea de a scoate demoni în
Numele Lui; ei sunt cei cărora li s-a dat puterea delegată
de a face uz de acel Nume în mod legal.
Isus a spus în Marcu 16:17: „Iată semnele care
îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor
scoate draci...” Observăm că El a specificat foarte clar
care sunt cei care pot scoate demoni în Numele Lui: cei
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care vor crede. Deci dacă eşti născut din nou, ferice de
tine; înseamnă că ai dreptul de a utiliza Numele lui Isus;
el îţi aparţine şi poţi binecuvânta lumea cu acel Nume.
Însă dacă nu eşti născut din nou, singurul drept pe care
îl ai la Numele lui Isus este acela de a-L chema pentru
a fi mântuit. Acesta este modul prin care vii în Cristos.
Isus a spus în Ioan 14:6: „... Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine.” Romani 10:13 spune astfel: „Căci oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit.” Atunci când
chemi Numele Lui crezând în El şi apoi mărturiseşti
domnia Lui asupra vieţii tale, El devine Domnul tău.
Numele Lui este pus asupra ta din acel moment şi îl
poţi întrebuinţa împotriva diavolului, bolii, neputinţei,
infirmităţii şi lucrurilor negative din viaţă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mântuirea
mea şi pentru dreptul legal pe care mi l-a dat de a
face apel la Numele lui Isus. Trăiesc în şi prin puterea
acestui Nume azi; şi declar că progresez cu paşi uriaşi,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 16:23-24
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 9
Psalmii 128-134

Luca 18:28-34
1 Samuel 11-12
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Duminică, 25 August

Superior morţii
PASTOR CHRIS

Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu
împreună cu Cristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar,
pentru voi este mai de trebuinţă să rămân în trup. Şi
sunt încredinţat şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi
toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre
(Filipeni 1:23-25).

P

asajul acesta mă inspiră! Aici apostolul Pavel
încearcă să se hotărască dacă să trăiască sau
să moară. Aceasta ne spune că moartea ne este supusă;
noi domnim peste ea. Până când a venit Isus, Satan
avea cheile morţii. Oamenii erau robiţi toată viaţa de
frica de moarte. Însă Isus a adus un sfârşit acestei stări
de lucruri prin victoria Sa asupra lui Satan, a morţii şi a
mormântului. Astfel El a eliberat toţi oamenii de frica
de moarte. Evrei 12:14-15 spune astfel: „Astfel dar,
deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi
El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele pentru ca, prin
moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morţii,
adică pe diavolul, şi să-i izbăvească pe toţi aceia care
prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.”
Atunci când Isus a murit, El a coborât în Locuinţa
morţilor, teritoriul diavolului, l-a biruit pe el şi cohortele
întunericului şi a luat înapoi cheile morţii: „Eu sunt Cel
viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor” (Apocalipsa
1:18). El S-a ocupat de problema morţii atunci când S-a
înălţat triumfător din morţi, aducând omul într-o nouă
viaţă. Azi nici un om care este născut din nou nu trebuie
să se teamă de moarte, pentru că Isus a biruit-o; este
ultimul duşman care va fi nimicit, dar a fost învinsă deja.
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Astăzi Satan nu mai are nici o autoritate să ia viaţa
cuiva după cum doreşte pentru că nu mai are puterea
morţii. El poate doar să rostească ameninţări goale şi să
încerce să îi amăgească pe oameni să se distrugă singuri.
Refuză să laşi moartea să stăpânească. Adu-ţi aminte de
însărcinarea pe care ne-a dat-o Domnul în Matei 10:8;
El a spus: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, înviaţi
morţii, scoateţi dracii: fără plată aţi primit, fără plată să
daţi.” El ne-a dat stăpânire nu doar asupra diavolului şi a
bolilor, ci şi asupra morţii. Binecuvântat fie Dumnezeu!

Proclamație
Cristos trăieşte în mine; viaţa şi imortalitatea
Sa au fost descoperite în duhul meu! Eu sunt părtaş
la viaţa lui Dumnezeu – o viaţă care este superioară
bolii, neputinţei, diavolului şi morţii! Umblu şi astăzi
în stăpânire peste moarte şi peste orice lucru asociat
cu întunericul, pentru că eu locuiesc în tărâmul vieţii.
Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 1:8-10; 1 Corinteni 15:55-57
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 10:1-13
Psalmii 135-138

Luca 18:35-43
1 Samuel 13
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Luni, 26 August

Poţi să fii sigur:
Cuvântul nu
eşuează niciodată!
PASTOR CHRIS

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această
bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos
(Filipeni 1:6).

U

nii oameni consideră că Domnul „Se mişcă
destul de greu” în împlinirea promisiunilor
Sale şi apoi încearcă să-L „ajute” „reparând” lucrurile în
modul lor; cât de greşit! Problema nu este la Dumnezeu,
ci la oameni, pentru că nu au întâmpinat Cuvântul cu
credinţă (Evrei 4:2). Haideţi să luăm ca exemplu cazul lui
Avraam şi al Sarei. Atunci când Avraam avea şaptezeci
şi cinci de ani iar Sara şaizeci şi cinci, Dumnezeu le-a
promis că vor avea un fiu (citeşte Geneza 17:1-8).
Zece ani mai târziu ei încă nu aveau nici un urmaş.
Atunci Sara, care crezuse că a trecut vremea în care mai
putea avea copii, i-a propus lui Avraam să aibă un copil
prin intermediul roabei sale egiptence Agar, pentru ca
măcar aşa să se poată împlini Cuvântul lui Dumnezeu.
Avraam a fost de acord cu sugestia Sarei. Şi într-adevăr
din această relaţie s-a născut un copil pe care l-au numit
Ismael. Însă acest act singular i-a adus foarte multă
frustrare Sarei (vezi Geneza 16) şi a creat probleme
incalculabile pentru Isaac şi pentru urmaşii săi, iar
conflictul dintre sămânţa lui Isaac şi sămânţa lui Ismael
continuă până în zilele noastre.
Domnul nu eşuează niciodată şi nici nu
dezamăgeşte. Însă El Se aşteaptă ca noi să îmbinăm
Cuvântul Său cu credinţă în fiecare moment; aceasta
aduce realitatea în prezentul vieţii noastre. Evrei 11:1
(versiunea Fidela) spune astfel: „Credinţa este substanţa
lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd.”
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Atunci când Dumnezeu îţi dă Cuvântul Său, Se aşteaptă
ca încrederea şi credinţa ta absolută în El să facă acel
Cuvânt să se împlinească. Te poţi baza pe Cuvântul Său;
el nu eşuează niciodată. Isus a subliniat acest lucru în
Marcu 13:31 când a spus: „Cerul şi pământul vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor trece.”
Încrede-te în Domnul cu toată inima şi bazeazăţi credinţa pe Cuvântul Său. Nu folosi înţelepciunea
umană pentru a încerca să urneşti lucrurile în locul Lui;
nu „raţionaliza” Cuvântul Său. Fii încredinţat că El va
împlini ceea ce a promis, pentru că El nu este un om ca
să mintă. „Deci haideţi să apucăm, să ţinem cu putere
şi să reţinem fără dubii sau ezitare speranţa pe care o
preţuim şi o mărturisim şi conştientizarea noastră cu
privire la ea, pentru că Cel care ne-a făcut promisiunea
este de încredere (sigur) şi credincios Cuvântului Său”
(Evrei 10:23, versiunea Amplificată).

Rugăciune
Dragă Tată, încrederea mea în Cuvântul Tău este
de nezdruncinat, pentru că ştiu că toate promisiunile
tale sunt „da şi amin!” Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
umplut viaţa cu plăcere şi mă conduci pe calea de slavă
şi excelenţă prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:3; Psalmul 118:8-9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 10:14-11:1
Psalmii 139-141

Luca 19:1-10
1 Samuel 14
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Marți, 27 August

Tu ai o misiune
PASTOR ANITA

Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură (Marcu 16:15).

Î

n calitate de creştini, noi avem misiunea de a
satura lumea noastră cu cunoştinţa puterii
mântuitoare a lui Dumnezeu şi am primit o ungere
specială pentru a duce acest lucru la bun sfârşit. 2
Corinteni 3:5-6 spune astfel: „...Destoinicia noastră,
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în
stare să fim slujitori ai unui legământ nou...” Astfel, noi
nu am fost doar trimişi, ci am fost şi împuterniciţi pentru
misiune. Faptele Apostolilor 1:8 spune: „Ci voi veţi primi
o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi
veţi fi martori...”
Tu ai o misiune. Domnul Isus a subliniat acest lucru
în Matei 28:19 spunând: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile...” Tu eşti un martor pentru prietenii,
rudele, colegii şi asociaţii tăi cu unicul scop de a-i câştiga
pentru Cristos.
Evanghelia va birui şi va produce rezultate în viaţa
oamenilor doar dacă ei au oportunitatea de a o auzi,
pentru că doar astfel pot crede. Romani 10:14-15 spune:
„...Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut?
Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi
cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor
propovădui dacă nu sunt trimişi?...” Tu eşti acel trimis
– uns şi împuternicit de Dumnezeu pentru a duce lumii
Evanghelia.
Preţuieşte oamenii din lumea ta şi pe toţi cei
pe care Dumnezeu îi trimite în calea ta; vesteşte-le
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Evanghelia cu orice ocazie, pentru că tu eşti vocea lui
Dumnezeu pentru ei. Tu eşti cel care le împărtăşeşti
bunătatea şi neprihănirea Sa.

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru că
mi-ai dat putere divină şi curaj pentru a avea eficienţă
în câştigarea sufletelor. Îţi mulţumesc pentru că m-ai
considerat vrednic şi m-ai rânduit să fiu un slujitor al
împăcării – câştigându-i pe cei pierduţi din lumea mea
de la întuneric la lumină şi aducându-i în moştenirea
lor veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:18-20; Faptele Apostolilor 20:20-21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 11:2-34
Psalmii 142-145

Luca 19:11-19
1 Samuel 15
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Miercuri, 28 August

„Atingerea”
credinţei
PASTOR CHRIS

Şi Isus a zis: Cine s-a atins de Mine? Fiindcă
toţi tăgăduiau, Petru şi cei ce erau cu El au zis:
„Învăţătorule, noroadele te împresoară şi Te
îmbulzesc şi mai întrebi: «Cine s-a atins de Mine?»”
(Luca 8:45).

P

asajul biblic din Luca 8:43-48 relatează
povestea unei femei cu o scurgere de sânge
care, după ce suferise cumplit doisprezece ani, şi-a
făcut loc cu dificultate prin mijlocul unei mulţimi
compacte ca să ajungă la Isus. Ea şi-a zis: „Dacă m-aş
atinge de veşmintele Lui, voi fi întregită” (Marcu 5:28,
versiunea King James). Astfel, ea şi-a pus planul în
aplicare, a „atins” poala hainei lui Isus şi a fost vindecată
instantaneu. Aceasta nu a fost o atingere obişnuită, ci
a fost o „atingere” a credinţei, pentru că Domnul i-a
resimţit impactul într-o măsură atât de mare, încât a
întrebat: „Cine M-a atins?”
Ucenicii Săi au încercat să Îl facă să treacă rapid peste
acest incident şi I-au spus: „...Învăţătorule, noroadele
Te împresoară şi Te îmbulzesc şi mai întrebi: «Cine s-a
atins de Mine?»” (Luca 8:45). Nu, Dumnezeu nu ignoră
„atingerea” credinţei; aşa că Domnul a insistat: „...S-a
atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o
putere” (Luca 8:46). Femeia, ştiind că a primit un miracol, a
venit, a căzut la picioarele Stăpânului şi a mărturisit scopul
pentru care se atinsese de El. Răsplătind credinţa ei, Isus
i-a zis: „...Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a întregit, dute în pace” (Luca 8:48, versiunea King James). Domnul a
identificat „atingerea” ei plină de credinţă ca fiind ceea ce
a conectat-o cu vindecarea şi întregirea ei.
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La fel te poţi „atinge” şi tu de Isus chiar astăzi şi
poţi primi un miracol. Cum te atingi astăzi de El? Prin
Cuvânt; atunci când duhul tău ia contact cu Cuvântul.
Dacă te poate „atinge” Cuvântul lui Dumnezeu, este
exact ca şi cum te-ar atinge Isus. Atingerea aceasta este
dincolo de simţuri; are loc în duhul tău. Biblia spune că
prin credinţa din inimă – duh – se ajunge la neprihănire
(Romani 10:10); tu crezi cu duhul tău.
Atunci când primeşti Cuvântul lui Dumnezeu
şi răspunzi prin credinţă, aceasta este „atingerea”
duhului tău. În acel moment tu iei contact cu puterea
lui Dumnezeu. Puterea lucrează doar atunci când crezi
în duhul tău şi acţionezi în consecinţă; aceasta este
credinţa: este răspunsul duhului uman la Cuvântul lui
Dumnezeu. Lasă Cuvântul să te „atingă” astăzi şi să
inspire în duhul tău răspunsul plin de credinţă necesar
pentru a primi miracolul pe care ţi-l doreşti.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
împărtăşit credinţă prin auzirea Evangheliei. În timp ce
studiez Cuvântul Tău, credinţa mea creşte şi pe măsură
ce o pun în aplicare, ea biruieşte şi devine tot mai
puternică. Eu trăiesc viaţa supranaturală de victorie,
stăpânire şi excelenţă în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1; Marcu 5:25-34
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 12
Psalmii 146-150

Luca 19:20-27
1 Samuel 16
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ACUM DISPONIBIL

Nu trăi în incertitudine! Dobândeşte
acurateţe în cunoaşterea Cuvântului lui
Dumnezeu pe orice subiect.
Cumpără un exemplar al noului
Compendiu pe subiecte din Rapsodia
Realităţilor, Volumul 4.
Este o necesitate.
Pentru mai multe informaţii sună la numerele de telefon de mai jos:
UK: +44(0)1303270970, Canada: + 1-416-746 5080, SUA: +1281-759-5111, +1-704-780-4970, Africa de Sud: +27113260971,
+27113260972, Nigeria: +23418770809 sau trimite un e-mail la:
loveworldreferencebooks@believersloveworld.org

NOTE

Joi, 29 August

Neprihănirea
noastră: ce este
şi ce ne conferă
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).

U

nul dintre lucrurile pe care ni le dă neprihănirea
noastră în Cristos este „îndreptăţire.” Versetul
tematic în versiunea Amplificată spune astfel: „Dar prin
El voi aveţi viaţa în Cristos Isus, pe care Dumnezeu
L-a făcut pentru noi ... Neprihănire [făcându-ne
astfel drepţi şi îndreptăţindu-ne, împăcându-ne cu
Dumnezeu]...” Îndreptăţirea este dreptul sau abilitatea
de a sta în prezenţa lui Dumnezeu fără vinovăţie, frică,
inferioritate sau condamnare. Ai primit această abilitate
atunci când ai fost născut din nou.
Acum poţi sta în prezenţa Sa măreaţă şi minunată
cu îndrăzneală. Acesta nu este rezultatul acţiunilor tale:
Dumnezeu a făcut să fie aşa. Acum tu poţi avea părtăşie
cu El şi te poţi relaţiona la El ca fiind Tatăl tău ceresc
iubitor şi plin de har. Uneori când ne rugăm astfel:
„Poruncesc cutare şi cutare în Numele lui Isus” sunt
unii oameni care spun: „Cum îndrăzneşti să vorbeşti
astfel înaintea lui Dumnezeu?” Motivul este acela că
am descoperit ce este neprihănirea şi ce ne conferă:
îndreptăţire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a
transferat-o în Cristos Isus. Isus este abilitatea noastră
de a apărea cu îndrăzneală înaintea Tatălui, fără vină, ci
în dragoste.
Alt lucru pe care ni-l conferă neprihănirea este
„înţelepciunea cea dreaptă”; abilitatea de a avea
dreptate; abilitatea de a şti ce este bine şi drept din
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punctul de vedere al lui Dumnezeu. Tu ai abilitatea
de a face ceea ce este corect şi drept în prezenţa unui
Dumnezeu sfânt. Doar El ştie ce este drept; iar atunci
când îţi transferă neprihănire în duhul tău, poţi înţelege
şi tu că ceea ce vede El este corect şi drept. Acesta
este motivul pentru care poţi trăi drept şi poţi practica
neprihănirea; trăirea corectă şi dreaptă este rezultatul
neprihănirii tale.
Poate ai un obicei de care vrei să scapi. Nu spune:
„Nu ştiu cum să scap de el,” pentru că neprihănirea Sa
este abilitatea ta de a opri orice obicei negativ. Tot ceea
ce trebuie să faci este să spui: „În Numele lui Isus Cristos
pun capăt acestui obicei!” Nu spune: „O, Isuse, ajută-mă
să renunţ la el!” Nu! El te-a ajutat deja prin faptul că ţi-a
dat neprihănirea Sa. Astfel, tu ai abilitatea inerentă de a
face ceea ce este drept.

Proclamație
Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos
Isus; şi nu sunt doar îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu,
ci am şi abilitatea de a şti şi de a face ceea ce este drept.
Astfel eu domnesc în viaţă peste circumstanţe. Sunt
un succes; schimb vieţi oriunde merg pe măsură ce
dezvălui neprihănirea lui Dumnezeu prin Evanghelie.

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

1 Corinteni 13
Proverbe 1-2

Luca 19:28-40
1 Samuel 17
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Vineri, 30 August

Ancorează-ţi
viaţa în Cuvântul
Său
PASTOR CHRIS

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece (Matei 24:35).

C

uvântul lui Dumnezeu este agentul de
schimbare garantat care te poate transforma
din slavă în slavă. Orice schimbare pozitivă pe care ţi-o
doreşti în viaţa ta este posibilă; nu trebuie să plângi
pentru ea; întoarce-te la Cuvânt. Descoperă ce spune
Cuvântul despre problema cu care te confrunţi şi apoi
începe să meditezi. 1 Timotei 4:15 ne spune care este
rezultatul inevitabil al meditării asupra Cuvântului –
propăşirea ta va fi evidentă: „Pune-ţi pe inimă aceste
lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca
înaintarea ta să fie văzută de toţi.”
Mulţi oameni din lume trăiesc astăzi în frică,
urmărind cu înfrigurare situaţia nesigură a economiei
globale; motivul este că viaţa lor nu este ancorată în
Cuvântul etern al lui Dumnezeu. Atunci când viaţa ta
este ancorată în Cuvânt, nimic nu te poate zdruncina.
Chiar şi atunci când situaţia degenerează şi oamenii
sunt la pământ, lamentându-se cu privire la crizele din
lume, tu rămâi netulburat.
Iov 22:29 (versiunea Fidela) spune: „Când oamenii
sunt doborâţi, atunci vei spune: Va fi înălţare...” Cu alte
cuvinte, atunci când viaţa ta este ancorată în Cuvânt, eşti
ca un pom sădit lângă ape – totdeauna! Tu nu ştii când
vine căldura; radiezi întotdeauna şi eşti mereu productiv
excelând din slavă în slavă. Succesul şi bunăstarea ta nu
sunt în mâinile nici unei forme de guvernare; nici nu
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sunt determinate de fluctuaţiile economiei globale sau
de schimbătoarele opinii umane. Adevăratul succes şi
adevărata bunăstare se bazează pe Cuvânt.
Dacă îţi doreşti o viaţă stabilă şi sigură, sau chiar
mai mult, o viaţă de progres continuu şi slavă tot mai
mare, trebuie să trăieşti mereu în Cuvânt. Studiază şi
meditează asupra Cuvântului întotdeauna. Creează-ţi
oportunitatea de a auzi Cuvântul prin orice mijloc pe
care îl ai la dispoziţie. Dacă asculţi destul de bine şi de
mult, Cuvântul va pătrunde în duhul tău, conferinduţi o mentalitate extraordinară de excelenţă, stăpânire,
victorie şi măreţie.

Proclamație
Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea; de aceea
este natural să trăiesc în şi prin Cuvânt. Dezvoltarea
mea prin Cuvânt este văzută de toţi! Pe măsură ce
pun Cuvântul în aplicare şi astăzi, mă transform în
slava la care privesc în Cuvânt şi sunt umplut cu toată
plinătatea lui Dumnezeu. Slavă Lui!

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 20:32; Iacov 1:23-25; Psalmul 119:89
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 14
Proverbe 3-4

Luca 19:41-48
1 Samuel 18
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Sâmbătă, 31 August

Intrarea
Cuvântului Său!
PASTOR CHRIS

Intrarea cuvintelor tale dă lumină; ea îi dă înţelegere
celui simplu (Psalmul 119:130, versiunea Fidela).

V

ersetul de mai sus nu spune despre Cuvânt
că dă lumină, ci că „intrarea Cuvântului dă
lumină.” Este responsabilitatea ta să permiţi Cuvântului
lui Dumnezeu să intre în inima ta – în duhul tău.
Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a te hrăni
şi a te zidi spiritual, fizic şi mental: „Şi acum, fraţilor,
vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului
harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate
da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele
Apostolilor 20:32).
Mai mult, atunci când Cuvântul dobândeşte
stăpânire asupra vieţii tale, el purifică duhul tău,
scăpându-l de frică, îndoială şi vinovăţie. Cuvântul în
tine îţi va conferi mentalitatea corectă – mentalitatea
celor neprihăniţi. Romani 12:2 ne spune cum să
experimentăm transformarea supranaturală prin
Cuvânt: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia,
ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună,
plăcută şi desăvârşită.”
Pe măsură ce asimilezi Cuvântul lui Dumnezeu, iar
el devine parte din tine, Cuvântul se contopeşte cu duhul
tău, transformându-te în ceea ce spune. Unii creştini
tind să îşi măsoare creşterea lor spirituală în funcţie de
cât timp a trecut de când au fost născuţi din nou. Ei bine,
poţi să fii creştin de douăzeci de ani, dar nu aceasta este
ceea ce îţi transformă viaţa! Cuvântul lui Dumnezeu în
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duhul tău îţi transformă viaţa şi te duce de la un nivel de
slavă la altul. Începe de astăzi să îţi concentrezi atenţia
inimii asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi urmăreşte
cum vei fi transformat din slavă în slavă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea
Cuvântului Tău; cu bucurie, credinţă şi smerenie strâng
în duhul meu Cuvântul Tău care este sădit în mine şi
care mă poate transforma din slavă în slavă şi primesc
puterea Duhului Sfânt de a mă ţine în centrul voii Tale
desăvârşite, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:11; Efeseni 5:26
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni 15:1-34
Proverbe 5-7

Luca 20:1-8
1 Samuel 19
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RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

DESPRE

AUTORI

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

Pentru mai multe informații despre

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

NOTE

MĂRTURII
Salvat la timp!
„Conduceam spre casă cu niște prieteni când brusc am pierdut controlul
mașinii, am părăsit carosabilul, îndreptându-ne frontal spre un copac.
Am început să mă rog în alte limbi cum am citit în cartea Pastorului
Chris «Puterea vorbirii în alte limbi». În mod uimitor, mașina s-a oprit
chiar în dreptul copacului, evitându-se astfel un accident teribil. Îi
mulțumesc Pastorului Chris pentru că m-a învățat principiile Împărăției
lui Dumnezeu!” ̶ Ramabulana C., Africa de Sud

Câștigând suflete pentru Cristos cu Rapsodia Realităților
„O prietenă m-a rugat să studiez împreună cu ea Rapsodia Realităților.
Am acceptat și am început studiul. A fost atât de binecuvântată, încât
m-a invitat să le prezint Rapsodia și rudelor ei. După ce le-am împărtășit
Cuvântul, întreaga familie L-a primit pe Cristos și fiecare membru mi-a
cerut un devoțional. Rapsodia Realităților este un veritabil instrument
de evanghelizare și sunt privilegiat să îl pot utiliza în salvarea celor
nemântuiți.” ̶ Smith N., Ghana

Rapsodia Realităţilor m-a ajutat să revin la normal
„La câteva luni după ce fusesem născut din nou, încă mă luptam cu atracții
anormale faţă de bărbați. În timp ce mă confruntam cu aceste sentimente
puternice, am primit o Rapsodie a Realităților și am început să o studiez.
Am descoperit pe parcursul studiului că în absolut orice situație pot face
apel la Numele lui Isus și pot astfel obține rezultate remarcabile. Am făcut
așa și nu după mult timp atracțiile anormale au dispărut și am fost izbăvit
de homosexualitate.” ̶ Lufefe N., Canada

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

