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Introducere

E

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

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

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



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



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



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



Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota țelurile propuse în fiecare
lună, măsuraţi-vă progresul și sărbătoriți fiecare 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 prezintă suportere ale
Rapsodiei Realităţilor din Marea Britanie.
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Duminică, 1 Decembrie

Ai încredere în
credincioşia Lui!
PASTOR CHRIS

Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre,
căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa
(Evrei 10:23).

R

eferindu-Se la crizele vremurilor din urmă,
Domnul Isus ne-a avertizat că „din pricina
înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va
răci” (Matei 24:12).
Într-adevăr, mulţi încep să-şi piardă speranţa,
întrebându-se dacă lui Dumnezeu Îi mai pasă şi dacă
mai păzeşte pe cineva. Bineînţeles că Îi pasă, însă El Îşi
îngrijeşte şi Îşi păzeşte copiii!
Psalmul 91:3-7 reprezintă declaraţia suverană a
lui Dumnezeu referitoare la angajamentul Său de a te
proteja şi de a-ţi purta de grijă chiar şi în mijlocul celor
mai mari calamităţi şi crize din lume: „Da, El te scapă de
laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El te va
acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! Nu trebuie să
te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata
care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric,
nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O
mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.” Ce mângâiere!
Contează cu toată încrederea pe Cuvântul Său.
Eşti protejat în mod divin împotriva oricăror atacuri ale
vrăjmaşului. Zi şi noapte Domnul te păzeşte şi îţi poartă
de grijă. Prin urmare, răspunsul tău plin de credinţă ar
trebui să fie: „Domnul este în mine, cu mine şi pentru
mine; de aceea refuz să mă tem!”
6

Indiferent cât de grave ar fi circumstanţele din
jurul tău, să nu ţi se tulbure inima! Concentrează-ţi
atenţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu. În Isaia 43:2,
El a spus: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi
râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te
va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” Ancorează-te în
Cuvântul Lui, pentru că în aceasta constă siguranţa ta.

Proclamaţie
Îmi pun toată încrederea în Domnul Dumnezeul
meu; El este scutul meu, tăria şi siguranţa mea! El
este refugiul şi turnul meu tare! Sunt puternic în El!
Adânc înrădăcinat în dragostea Lui, înfloresc în fiecare
domeniu din viaţa mea. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:1; Ieremia 17:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Ioan 2:15-3:10
Ezechiel 11-12

Ioan 16:23-33
2 Cronici 3-4
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Luni, 2 Decembrie

El trăieşte şi
astăzi… prin tine!
PASTOR CHRIS

Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă…
Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat,
va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi
lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui
(Isaia 53:10).

D

omnul Isus a trăit în această lume, a ieşit
biruitor asupra diavolului şi a lumii prin cruce
(Coloseni 2:15), a fost îngropat, a înviat triumfător şi S-a
înălţat la ceruri, unde este şi acum. În versetul tematic
citim că „El va vedea sămânţa Lui, Îşi va prelungi zilele”
(Isaia 53:10, versiunea Fidela). Sămânţa lui Isus Cristos
este Biserica. El Îşi prelungeşte zilele pe pământ prin
Biserică.
În Faptele apostolilor 1:1, Biblia vorbeşte „despre
tot ce a început Isus să facă şi să înveţe,” referinduse la minunile şi la învăţăturile Sale despre Împărăţia
lui Dumnezeu. Citind mai departe cartea Faptele
apostolilor, descoperim că Domnul a continuat să
facă aceleaşi lucruri prin apostolii pe care îi alesese.
La rândul lor, ei le-au împărtăşit şi altora învăţăturile
Domnului, care astfel au ajuns până la noi, iar această
propovăduire va continua până când Isus va reveni. Noi
suntem ambasadorii Lui, învăţând aceleaşi lucruri pe
care El le predica şi înfăptuind aceleaşi lucrări pe care
El le făcea.
Conştientizează întotdeauna faptul că Isus
continuă să trăiască pe pământ prin tine, pentru ca
orice om care vrea să ştie astăzi cum arată Isus, să fie de
ajuns să te privească pe tine! Tu eşti oglindirea gloriei
8

Lui şi întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3; 1 Ioan 4:17),
părtaş al vieţii şi naturii Lui (2 Petru 1:4) şi distribuitor al
dragostei, neprihănirii şi harului Lui.

Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc că te descoperi lumii
prin mine. Declar că Isus trăieşte în mine, răspândind
neprihănirea, dragostea, harul şi îndurarea Lui prin
mine. Viaţa mea este o veritabilă expresie a laudei şi
slavei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 2:20
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Ioan 3:11-24
Ezechiel 13-15

Ioan 17:1-10
2 Cronici 5-6
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Marți, 3 Decembrie

Onorează-L pe
Domnul acţionând
la Cuvântul Său
PASTOR ANITA

Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece
într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a
ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce
(Evrei 11:8).

Î

n Geneza 12:1, Dumnezeu i-a spus lui Avram,
care mai târziu s-a numit Avraam, să plece
către o ţară pe care urma să i-o arate. Era o ţară pe care
Domnul intenţiona ca Avraam să o moştenească, însă
nu i-a spus unde se afla. Avram a ascultat şi a început
călătoria de credinţă, fără să ştie încotro merge. Acesta
este modul în care Îl onorezi pe Domnul: acţionând la
Cuvântul Său, chiar şi atunci când detaliile nu sunt în
mod clar percepute de simţurile tale fizice.
În Faptele apostolilor 8:26-40 citim despre Filip,
care a acţionat asemenea lui Avraam. Când Domnul
i-a spus să plece înspre un anumit loc, fără să-i spună
pe moment ce urma să facă acolo, Filip nu a comentat.
Biblia spune: „Filip s-a sculat şi a plecat…” (Fapte 8:27).
Aceasta înseamnă să acţionezi la Cuvântul Domnului!
Ascultarea lui Filip de Cuvântul Domnului a avut drept
rezultat faptul că famenul etiopian a primit Evanghelia
(citeşte Faptele apostolilor 8:27-39).
Domnul este Şeful! Când îţi spune să faci ceva, nu
Îl întreba: „Şi eu ce câştig?” şi nici nu Îi răspunde: „O
să fac dacă mi se va părea uşor!” Ci pur şi simplu treci
la fapte şi împlineşte ce ţi-a spus! Cuvântul Său este
voia Sa exprimată şi de fiecare dată când faci un pas în
învoire cu Cuvântul Lui, tu Îl onorezi.
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De exemplu, în Marcu 16:15, Biblia spune: „…
Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la
orice făptură.” Aceasta este o instrucţiune venită direct
de la Domnul. Aşadar, câştigarea sufletelor trebuie să
fie modul tău de viaţă. Vorbeşte-le mereu oamenilor
despre Isus, pentru că Domnul a spus să faci aşa, iar tu
vrei să Îl onorezi.

Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea. Sunt una
cu Cuvântul Lui, pentru că m-am născut prin Cuvânt.
Când aud Cuvântul Domnului, îl primesc în duhul meu
şi acţionez pe baza sa, pentru că am abilitatea de a-l
împlini!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Samuel 2:30; 1 Ioan 5:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Ioan 4
Ezechiel 16

Ioan 17:11-21
2 Cronici 7-8
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Miercuri, 4 Decembrie

Puterea de a
mărturisi!
PASTOR CHRIS

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile
pământului (Faptele apostolilor 1:8).

S

lujba Evangheliei pentru creştin este să-i
câştige pe cei pierduţi. De îndată ce ai primit
Duhul Sfânt, ai primit puterea să mărturiseşti. Nu spune:
„Am nevoie de mai mult curaj să predic”; 2 Timotei 1:7
spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci
de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” Deja ai Duhul
dragostei, putere şi o minte sănătoasă.
Petru a devenit un predicator dinamic după ce a
primit Duhul Sfânt! Acelaşi Petru, care s-a lepădat de
Isus chiar şi faţă de o fetiţă, a predicat şi a condus trei
mii de suflete la Cristos într-o zi (Faptele apostolilor
2:41). Apostolul Pavel, după primirea Duhului Sfânt, a
mers imediat să propovăduiască în sinagogi că Isus este
Fiul lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 9:20).
O dovadă foarte importantă a prezenţei Duhul
Sfânt în viaţa cuiva este evanghelizarea dinamică.
Aminteşte-ţi ce a spus Isus în versetul de deschidere: „Ci
voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt
peste voi, şi-Mi veţi fi martori...” Duhul Sfânt te face
un martor al lui Isus, te face un adevărat producător
de dovezi; El te determină să predici Evanghelia cu
îndrăzneală. Când cineva a fost umplut cu Duhul Sfânt
în Biblie, a vestit Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală
(Faptele apostolilor 4:31), care de multe ori a dus la
convertirea păcătoşilor.
12

Tu nu poţi pretinde că Dumnezeu te-a mântuit
fără să le spui şi altora despre El! Nu tăcea, predică
Evanghelia în lumea ta şi dincolo de ea, pentru că
aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede (Romani 1:16).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, sunt atât de recunoscător
pentru binecuvântările nelimitate din viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru puterea Duhului, care acţionează
în mine şi astăzi, dându-mi eficienţă ca emisar al
împăcării, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 4:31; Efeseni 6:19; Efeseni 5:18-19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Ioan 5
Ezechiel 17-19

Ioan 17:22-26
2 Cronici 9-10
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Joi, 5 Decembrie

Crucificat în locul
nostru
PASTOR CHRIS

El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu
pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după
harul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte de
veşnicii (2 Timotei 1:9).

U

nii oameni cred că, dacă faptele lor bune sunt
mai multe decât faptele rele, Dumnezeu îi
va primi în Rai. Acesta nu este modul de gândire al lui
Dumnezeu. Un strop de impuritate într-un volum mare
de apă pură corupe întreaga cantitate. În acelaşi fel, un
„păcat mic” în viaţa unui om nu poate fi compensat prin
mai multe „fapte bune.” Actele tale de auto-îndreptăţire
nu te vor exonera de răspundere pentru păcate înaintea
lui Dumnezeu.
Însă Isus a plătit pedeapsa pentru păcatele
noastre. Efeseni 2:8-9 spune: „Căci prin har aţi fost
mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi;
ci este darul lui Dumnezeu: Nu prin fapte, ca să nu se
laude nimeni.” Când a fost răstignit, păcatele tale au
fost puse asupra Lui şi, ca urmare, El a fost pedepsit în
locul tău şi ţi-a dat neprihănirea Sa. El nu a fost crucificat
pentru că a făcut ceva rău, nu. El a fost crucificat în locul
nostru. 2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El.”
Acesta este mesajul pe care toată lumea are
nevoie să-l audă: Dumnezeu a iubit lumea atât de mult,
încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16).
14

Dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi că
El a murit pentru a-ţi salva sufletul, atunci mântuirea
cumpărată cu sângele Său îţi aparţine! Indiferent cât
de rău ar fi un om, dacă va mărturisi Domnia lui Isus
Cristos, duhul său va fi recreat prin naşterea din nou, iar
el va deveni dintr-o dată neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos Isus. Aleluia!

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc ca m-ai chemat
la o viaţă de sănătate, bunăstare, victorie şi neprihănire
prin moartea substituitoare a lui Isus Cristos şi învierea
Sa glorioasă. Domnesc în viaţă astăzi şi întotdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 53:4-5; Ioan 1:29
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Ioan 1:1-13
Ezechiel 20:21

Ioan 18:1-9
2 Cronici 11-12
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Vineri, 6 Decembrie

Învaţă să vezi
invizibilul
PASTOR ANITA

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

D

umnezeu nu vrea ca tu să vezi sau să observi
situaţiile din punct de vedere obişnuit,
adică cu ochii fizici. El vrea ca tu să vezi invizibilul, cu
ochii credinţei, prin Cuvântul Său. Când te încrezi în
Dumnezeu pentru ceva, chiar dacă ceilalţi nu pot vedea
acel lucru, tu trebuie să păstrezi imaginea a ceea ce vezi
în inima ta.
Viaţa ta este pentru slava lui Dumnezeu. Nu te-ai
născut degeaba, te-ai născut cu un scop! Poţi vedea însă
slava de peste viaţa ta? Poţi vedea că nu eşti obişnuit?
Poţi vedea că mâna cea tare a lui Dumnezeu este peste
tine? Observ-o, recunoaşte-o şi spune: „Da, Doamne!
Slava Ta este în viaţa mea! Văd că lucrează în mine, prin
mine şi, prin urmare, voi fi întotdeauna un succes.”
Chiar dacă momentan treci printr-un fel de
„experienţă a pustiului,” îndreaptă-ţi atenţia asupra
Cuvântului. Întoarce-ţi privirea de la acea situaţie
dureroasă la Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre (Evrei 12:2). 2 Corinteni 4:17 spune: „Căci
întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.”
Cu alte cuvinte, acele dureri, situaţii neplăcute,
sau provocatoare care durează de cinci sau de zece ani,
sunt doar pentru un timp; sunt menite să înceteze! Ele
vor lucra pentru tine o greutate mult mai mare şi veşnică
16

de slavă. Cum? Învăţând să vezi invizibilul: „Pentru că
noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu
se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe
când cele ce nu se văd sunt veşnice” (2 Corinteni 4:18).
Nu te mai uita la starea ta fizică actuală. Nu te mai
uita la şi nu te mai baza pe cât de mult ai în contul tău
bancar. Nu te mai uita la ceea ce spun oamenii despre
tine! Cu ochii credinţei, priveşte-L pe Dumnezeu făcând
lucruri mari în viaţa ta. Imaginează-te în sănătate,
bunăstare şi victorie în orice moment.

Rugăciune
Dragă Tată, îmi întorc privirea de la toate
situaţiile care îmi distrag atenţia şi mă concentrez
asupra lui Isus, Cuvântul viu. Merg prin credinţă şi nu
prin percepţie senzorială. Îţi mulţumesc pentru Duhul
Sfânt care locuieşte în mine şi mă face să văd tainele
Împărăţiei şi să îmi însuşesc moştenirea în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:7; Evrei 12:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

3 Ioan 1:1-4
Ezechiel 22-23

Ioan 18:10-18
2 Cronici 13-14
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Sâmbătă, 7 Decembrie

Salvaţi în El
PASTOR CHRIS

Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu
despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o
teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa;
prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al
neprihănirii care se capătă prin credinţă (Evrei 11:7).

Î

n Geneza, Domnul l-a îndemnat pe Noe să
construiască o arcă pentru că judecata urma
să vină peste lume. În timp ce el construia, oamenii îşi
băteau joc de el, deoarece nu se vedea niciun semn
de ploaie. „Oare chiar va distruge Dumnezeu lumea cu
apă?” întrebau ei, batjocorindu-l. Cu toate acestea, Noe
nu a fost descurajat; el a continuat până când a terminat
arca. Domnul îl instruise, spunând: „Ia cu tine şapte
perechi din toate animalele curate, mascul şi femelă,
şi câte o pereche din animalele necurate, mascul şi
femelă. Ia câte şapte perechi din păsările cerului,
mascul şi femelă, ca să le ţii specia vie pe pământ”
(Geneza 7:2-3, NTR).
Noe a făcut întocmai şi, de îndată ce au intrat în
arcă el, familia sa şi toate animalele, Dumnezeu a închis
uşa după ei. La scurt timp, a început să se înnoreze şi
să bată vântul şi ploile au început să cadă, până când
toată lumea a fost scufundată în potopul care a urmat.
Oamenii au crezut că se va opri, dar nu a fost aşa, până
când nu a distrus toţi oamenii şi animalele de pe pământ.
Însă nu la fel s-a întâmplat cu arca şi cu cei aflaţi în ea.
Cu cât creştea apa, cu atât arca se ridica şi naviga mai
uşor. Aceeaşi apă care pe alţii i-a distrus, i-a scăpat pe
Noe şi pe ai lui, deoarece aceştia au fost în corabie.
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Arca lui Noe a fost un simbol al lui Cristos. Să fii
în Cristos înseamnă să fii în locul tainic al lui Dumnezeu
de odihnă şi de protecţie. Psalmul 91:1-2 spune: „Cel
ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la
umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: «El este
locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu
în care mă încred!»”
Cristos este refugiul tău! Dacă eşti în El, nu ai de
ce să te temi, pentru că eşti în siguranţă. Chiar dacă ar
veni un potop social sau economic, aceleaşi ape care îi
îneacă pe alţii, pe tine te vor susţine şi te vor păstra.

Proclamaţie
Eu locuiesc în Cristos, în locul tainic al Celui
Preaînalt, unde sunt protejat la umbra Celui
Atotputernic, care este refugiul şi cetăţuia pe care mă
bazez! Nu mă tem de nimic, pentru că El este locul meu
de adăpost!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 3:20-21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iuda 1:1-25
Ezechiel 24-26

Ioan 18:19-27
2 Cronici 15-16
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Aplicaţia
„Şcoala de Vindecare”
pentru telefon mobil

Rămâi permanent conectat cu Şcoala de Vindecare,
descărcând pe dispozitivul tău mobil aplicaţia Healing
School Mobile App!
Aplicaţia Healing School Mobile App îţi dă acces la:
• Mărturii de la Şcoala de Vindecare în format video
• Raportul fiecărei sesiuni
• Programul de vizitare a Şcolii de Vindecare
• Proclamaţii de credinţă în format audio
• Revista lunară
• Înregistrare pentru participarea la sesiunile de vindecare
• Înregistrare la Tabăra de Paşti pentru tineret cu Pastorul
Chris
• Reţeaua de socializare Yookos… şi multe altele!
„Faină interfaţă! Conţinut excepţional! Credinţa a fost
înflăcărată în inima mea atunci când am deschis această
aplicaţie. Healing School Mobile App te conectează practic
la toate aspectele Şcolii de Vindecare într-o interfaţă
frumoasă!”
					 Ntokozo Mtshali
„Grozavă aplicaţie cu toate facilităţile de care aveam nevoie
şi chiar peste. O cotez la 5 stele!”
		
Ali Boughawi
Poţi descărca gratuit aplicaţia de la magazinul virtual Google
Play store.

NOTE

Duminică, 8 Decembrie

Asumă-ţi responsabilitatea personală
pentru Evanghelie
PASTOR CHRIS

Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui
Israel. Când vei auzi vreun cuvânt din gura Mea,
să-i avertizezi din partea Mea! Dacă îi voi zice celui
nelegiuit: „Sigur vei muri,” iar tu nu-l vei avertiza şi
nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi
să-i scapi astfel viaţa, cel nelegiuit va muri datorită
vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta
(Ezechiel 3:17-18, NTR).

V

ersetele
de
mai
sus
subliniază
responsabilitatea ta de a evangheliza cercul
tău de influenţă şi de a-i câştiga pe cei pierduţi pentru
Cristos. Dumnezeu te-a făcut străjer pentru cei păcătoşi
– cei neconvertiţi din lumea ta, pentru că tu eşti cel
căruia i-a fost încredinţată Evanghelia (1 Timotei 1:11).
Apostolul Pavel şi-a dovedit angajamentul
personal faţă de Evanghelie. În discursul său către
prezbiterii bisericii din Efes, înainte să plece la Ierusalim,
el a făcut o declaraţie plină de inspiraţie: „Ştiţi că n-am
ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să
vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în
case... De aceea, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de
sângele tuturor” (Fapte 20:20, 26).
Pavel a declarat cu curaj că el este curat de sângele
tuturor; nu era vorba despre toţi oamenii din lume, ci
despre cei din lumea lui, pentru că doar aceia îi fuseseră
încredinţaţi. Cei din lumea lui erau toţi oamenii la care
putea ajunge, cărora li se putea adresa sau pe care îi
putea întâlni oriunde îl trimitea Dumnezeu. Acelaşi
lucru este valabil pentru tine; lumea ta este sfera ta de
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contact: cei din mediul în care funcţionezi, pe care îi
întâlneşti, cu care interacţionezi.
Eşti tu „curat de sângele tuturor oamenilor” din
sfera ta de contact? Pentru a fi curat de sângele acelor
oameni, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea personală
faţă de Evanghelie şi să o predici ca şi cum, fără tine,
nici un păcătos din lumea ta nu va auzi vreodată despre
Isus. Acest lucru este obligatoriu pentru tine, în calitate
de creştin!

Rugăciune
Dragă Tată, Evanghelia harului este ca un foc
închis în oasele mele şi Te rog să mă călăuzeşti prin
Duhul Sfânt la cât mai mulţi dintre cei pe care i-ai
rânduit să primească mântuirea şi binecuvântări prin
mine astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:34; Ieremia 20:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 1:1-20
Ezechiel 27-28

Ioan 18:28-40
2 Cronici 17-18
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Luni, 9 Decembrie

Isus manifesta
viaţa lui
Dumnezeu
PASTOR ANITA

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu
(Ioan 1:12-13).

Î

n Ioan 10:10, Domnul Isus le-a dezvăluit
celor care Îl ascultau planul pe care venise
să îl împlinească. El a spus: „... Eu am venit ca oile să
aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” El ne-a adus viaţa
veşnică. Ce este viaţa veşnică? Viaţa veşnică este viaţa
lui Dumnezeu! Este natura lui Dumnezeu!
Oricine este născut în lumea aceasta, este născut
având viaţă umană, dar făptura cea nouă este recreată
în clasa lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus clar că pentru
a avea viaţa lui Dumnezeu – viaţa supranaturală de
glorie – trebuie să te naşti din nou: „Adevărat, adevărat
îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate
vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).
Dreptul tău la Împărăţia lui Dumnezeu şi garanţia
vieţii eterne este naşterea din nou: să fii născut din
Cuvânt, prin Duhul Sfânt. Romani 10:9 ne spune: „Dacă
Îl 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.” Atât este de simplu să fii născut din nou şi
să primeşti viaţa lui Dumnezeu în duhul Tău. Religia te
învaţă că vei primi acea viaţă când vei ajunge în cer, dar
Cuvântul spune: „Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-L
are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5:12).
Domnul Isus este plinătatea şi întruchiparea
vieţii lui Dumnezeu; „Căci, după cum Tatăl are viaţa în
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Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine” (Ioan
5:26). Ioan 1:4 spune că: „În El era viaţa, şi viaţa era
lumina oamenilor.” Nu există viaţă sau lumină nicăieri
în afara lui Isus. A fi în Cristos înseamnă deci, să fii deplin
inundat de viaţa Lui divină. Aceasta înseamnă că ai fost
despărţit pentru totdeauna de întuneric şi moarte şi ai
fost adus la o viaţă de victorie veşnică, în neprihănire şi
splendoare tot mai mare.

Proclamaţie
Am viaţa şi natura lui Dumnezeu; de aceea,
trăiesc în biruinţă asupra păcatului, asupra lui Satan şi
a morţii! Cristos este viaţa mea; Divinitatea operează
în fiecare fibră a fiinţei mele! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:11-12; Ioan 6:47
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 2:1-17
Ezechiel 29-30

Ioan 19:1-12
2 Cronici 19-20
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Marți, 10 Decembrie

Cristos, viaţa
noastră
PASTOR CHRIS

Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi
arăta şi voi împreună cu El în slavă (Coloseni 3:4).

M

ă întreb uneori ce gândesc oamenii când
citesc versetul acesta. Ai observat că spune:
„Cristos, viaţa noastră?” Apostolul Pavel nu a spus:
„Când se va arăta Cristos, care va fi viaţa noastră…” El s
apus: „Când se va arăta Cristos, viaţa noastră.” Cristos
este viaţa noastră acum. Ce înseamnă aceasta?
Cristos este imaginea exactă a Dumnezeului
nevăzut; Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Coloseni 2:9
spune: „Căci în El (Cristos) locuieşte trupeşte toată
plinătatea Dumnezeirii.” Gândeşte-te la aceasta:
Cel care este plinătatea Dumnezeirii – totalitatea
Divinităţii – trăieşte în tine acum şi este viaţa din tine.
Dacă acest lucru este adevărat - şi este, cum va locui
durerea sau infirmitatea în tine? Cristos este viaţa ta,
ceea ce înseamnă că tu eşti o fortăreaţă indestructibilă
şi impenetrabilă.
Tu ai primit viaţa Lui superioară şi care nu poate
putrezi, în momentul în care ai fost născut din nou.
Biblia spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o
sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi
care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Viaţa ta este din
Cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veac; o viaţă
care nu poate fi contaminată sau distrusă de boală,
infirmitate sau moarte! Aceasta ar trebui să îţi dea
entuziasm, credinţă şi îndrăzneală.
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Apostolul Ioan a scris: „Preaiubiţilor, acum
suntem copii ai lui Dumnezeu…” (1 Ioan 3:2), reiterând
faptul că tu ai viaţa Lui. Tu eşti un asociat al Dumnezeirii
şi trăieşti, nu prin sânge, ci prin legea Duhului de viaţă
în Isus Cristos (Romani 8:2). Înarmează-te cu această
cunoştinţă; meditează asupra ei şi ea va distruge cu
siguranţă boala şi infirmitatea din trupul tău.

Proclamaţie
Eu funcţionez prin legea Duhului de viaţă în Isus
Cristos! Trăiesc în victorie în Cristos! Sunt superior lui
Satan şi am biruit lumea, pentru că Cel ce este mai
mare locuieşte în mine.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:26-27; 1 Ioan 5:13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 2:18-3:1-6
Ezechiel 31-32

Ioan 19:13-22
2 Cronici 21-22
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Miercuri, 11 Decembrie

El este sfinţirea
noastră
PASTOR CHRIS

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

C

uvântul grecesc tradus în versetul tematic
„sfinţire,” poate însemna şi „cel care sfinţeşte.”
Cristos, cel care sfinţeşte, a venit să locuiască în noi! El
nu încearcă să ne sfinţească; deja ne-a sfinţit. El ne-a
pus deoparte pentru El, separându-ne de restul lumii, de
păcat şi de fărădelege, ca să trăim pentru neprihănire.
Noi suntem puşi deoparte, aleşi de Dumnezeu pentru
slava Lui şi creaţi pentru plăcerea Lui. Psalmul 4:3 spune:
„Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte:
Domnul aude când strig către El.”
Un alt lucru frumos este că, din moment ce
Cristos, cel care sfinţeşte, trăieşte în tine, tu ai devenit
una cu El: „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt
dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească
«fraţi»” (Evrei 2:11). Tu ai fost făcut ca El – unul care
sfinţeşte; aceasta înseamnă că tu sfinţeşti tot ce are
legătură cu tine: banii tăi, mâncarea ta... absolut orice –
rostind cuvinte de curăţire.
În 1 Timotei 4:4-5, Pavel a spus: „Căci orice
făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de
lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.” Această
afirmaţie face legătura cu ce a spus Domnul Isus în Ioan
15:3: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului
pe care vi l-am spus.” Astăzi, noi suntem cei care
purtăm cuvintele Lui minunate, preţioase şi care curăţă.
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Când predici sau înveţi Cuvântul, oamenii sunt curăţaţi
şi purificaţi; harul, dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu
sunt turnate peste cei care te ascultă.
Cugetă la acest lucru; în scurt timp, toţi cei din
jurul tău vor observa că eşti diferit şi vor mărturisi că,
într-adevăr, tu eşti reprezentantul Regelui.

Proclamaţie
Sunt special: sunt pus deoparte de Domnul
pentru scopul Lui divin şi eu Îi aduc slavă în fiecare zi!
Viaţa mea este o mărturie a harului, dragostei, puterii,
măreţiei şi neprihănirii Lui! Pentru Domnul, eu sunt o
comoară specială. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 17:17; 2 Tesaloniceni 2:13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 3:7-22
Ezechiel 33-34

Ioan 19:23-37
2 Cronici 23-24
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Joi, 12 Decembrie

Unic
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).

F

iind născut din nou, tu eşti unic; tu eşti
purtătorul vieţii veşnice, viaţa indestructibilă a
lui Dumnezeu! Tu ai un scop special pe pământ, să declari
faptele minunate şi să arăţi calităţile şi perfecţiunea Celui
care te-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
Aceasta spune versetul tematic. Tu eşti o specie nouă,
superioară lui Satan, bolii şi infirmităţii, şi nu eşti supus
eşecului şi limitărilor.
Unii se pot supăra pe tine şi să zică: „Cine te crezi,
de ce te porţi ca şi când ai fi special?” Poţi să le spui: „Nu
mă port ca şi când aş fi special; ştiu deja că sunt special.”
Dumnezeu te-a făcut nu ca să fii înfrânt sau să fii
un „nimeni” în viaţă, ci ca să fii o reflectare a slavei Lui –
exprimând frumuseţea, harul şi excelenţa Lui. Tu eşti ce
are El mai bun. Iacov 1:18 spune: „El, de bunăvoia Lui,
ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel
de pârgă a făpturilor Lui.”
Bucură-te de unicitatea ta, pentru că nimeni
din lume nu mai este ca tine. De aceea, trebuie să
binecuvântezi lumea cu toate comorile pe care Domnul
le-a pus în tine; dă ce e mai bun din tine, pentru slava
Lui.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut
un asocial al Dumnezeirii; o făptură nouă şi specială,
care nu este supusă bolii, maladiei şi morţii. Trăiesc în
victorie, conştientizând că sunt chemat să mărturisesc
faptele minunate şi să arăt calităţile şi perfecţiunea Ta,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Deuteronom 14:2; Tit 2:14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 4:1-11
Ezechiel 35-36

Ioan 19:38-42
2 Cronici 25
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Vineri, 13 Decembrie

Relaxează-te,
Isus este în
barca ta!
PASTOR CHRIS

Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de
straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El
dormea. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat,
strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!” El le-a zis:
„De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a
sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte
mare (Matei 8:24-26).

V

ersetul tematic este relatarea interesantă
a unei experienţe pe care Domnul Isus a
avut-o cu ucenicii Lui, pe care i-a certat fiindcă nu aveau
credinţă. El Se aştepta ca ei să fie liniştiţi, din moment
ce El Se afla în barcă, alături de ei; datorită prezenţei
Lui, nici o furtună, oricât de puternică, nu ar fi putut
scufunda barca. Totuşi, ucenicii nu au realizat aceasta şi
s-au lăsat copleşiţi de frică.
Această întâmplare îmi aminteşte de apostolul
Pavel şi de cei care se aflau pe mare împreună cu el,
în Faptele apostolilor 27. Pavel fusese arestat şi era
dus spre Roma. În timp ce navigau, călătoria a devenit
periculoasă, dar, în timp ce oamenii care călătoreau
împreună cu el erau înspăimântaţi de gândul că şi-ar
putea pierde viaţa, Pavel le-a spus că sunt în siguranţă.
El a spus: „... Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună;
pentru că nici unul din voi nu va pieri; şi nu va fi altă
pierdere decât a corăbiei” (Faptele apostolilor 27:22).
Ce declaraţie!
Pavel a vorbit cu mare îndrăzneală, pentru că un
înger al Domnului i se arătase, spunându-i: „Nu te teme,
Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că
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Dumnezeu ţi i-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia
împreună cu tine” (Faptele apostolilor 27:24). Pavel ştia
cine era împreună cu el în barcă – chiar Domnul – aşa că,
fără să se teamă, i-a întărit şi pe ceilalţi folosind Cuvântul
şi spunând: „De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am
încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi
s-a spus” (Faptele apostolilor 27:25). În cele din urmă,
toţi au scăpat din situaţia periculoasă, nevătămaţi.
Cel care este născut din nou nu „navighează”
niciodată singur; Cristos este în barca ta, ceea ce
înseamnă că tu ai pace, siguranţă, certitudine, eliberare
şi protecţie! Aşa că te poţi relaxa, fără să te îngrijorezi
de nimic, în timp ce te bucuri de o călătorie liniştită pe
drumul credinţei.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai desăvârşit tot
ce are legătură cu mine şi pentru că mi-ai dat o viaţă de
biruinţă prin Cuvânt. Viaţa mea este pentru slava şi lauda
Ta, iar eu trăiesc să împlinesc scopul Tău divin pentru mine,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:31; Evrei 13:5-6, 1 Ioan 4:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 5:1-14
Ezechiel 37-38

Ioan 20:1-10
2 Cronici 26-27
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Sâmbătă, 14 Decembrie

Cristos,
înţelepciunea
noastră
PASTOR CHRIS

Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol
şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a
face (Evrei 4:13).

C

oloseni 2:3 spune că în Cristos sunt ascunse
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
Când El devine Domnul vieţii tale şi reşedinţa Lui este în
inima ta, El devine înţelepciunea ta. Acest adevăr este
diferit de faptul că El te face înţelept. El devine Domnul
minţii tale şi începe să îţi controleze gândirea.
Deşi Cristos este în tine şi El a devenit înţelepciunea
ta, este important ca tu să declari că înţelepciunea
lui Dumnezeu operează în tine. Apostolul Pavel ne
spune ceva foarte important în 1 Corinteni 2:7: „Noi
propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică
şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu,
spre slava noastră, mai înainte de veci.” Tu activezi
înţelepciunea lui Cristos prin proclamaţii. Chiar acum,
declară: „Cristos a fost făcut pentru mine înţelepciune,
aşa că am o mare capacitate de înţelegere. Sunt creativ!
Sunt înţelept! Excelez în toate!”
Cu cât ai mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu în
tine, cu atât ai mai multă părtăşie cu Înţelepciunea. Vei
şti ce să spui în orice situaţie şi vei exprima înţelepciune
divină oricând îţi vei deschide gura. La aceasta S-a referit
Domnul Isus când a spus în Matei 10:19-20: „Dar, când
vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă
cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va
fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci
Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.”
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Proclamaţie
Am o capacitate extraordinară de înţelegere,
pentru că Isus Cristos este înţelepciunea mea. Sunt
îndrăzneţ şi înţelept. Excelez în toate! Am idei grozave
şi funcţionez foarte bine, pentru că întruchiparea
înţelepciunii locuieşte în mine şi mi-a deschis mintea
pentru posibilităţi nelimitate.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 1:23-24; 1 Corinteni 2:12-13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 11:17-40
Ezechiel 39-40

Ioan 20:11-18
2 Cronici 28
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Ducem Crăciunul în
cartierele sărace!!!
Tuturor celor care se bucură să celebreze Crăciunul
şi să le ofere daruri de mâncare oamenilor care nu
au nimic pregătit, Cuvântul lui Dumnezeu le oferă o
oportunitate grozavă de a-şi demonstra dragostea
faţă de cei mai puţin privilegiaţi.
„Trimite Porţii,” o campanie de donare a hranei,
iniţiată de InnerCity Missions, Christ Embassy, se
asigură că şi copiii care trăiesc în multe cartiere
sărace ale oraşelor din Nigeria şi din diferite părţi ale
Africii, se bucură de Crăciun ca toţi ceilalţi.
Alătură-te nouă pentru a aduce, de Crăciunul acesta,
zâmbete pe feţele copiilor din aceste zone defavorizate
şi pentru a face acest sezon de sărbătoare de neuitat
pentru ei. Pentru detalii despre modul în care să
participi în această campanie, apelează: +23480 2477
180, +23481 2344 5240.
E-mail: info@theinnercitymission.org

NOTE

Duminică, 15 Decembrie

Cuvântul
„mărturisirii” lor
PASTOR ANITA

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

P

este doar două săptămâni, va fi 2014 şi, dacă
te gândeşti la anul care a trecut, vei realiza că
ai atât de multe lucruri pentru care să Îi mulţumeşti lui
Dumnezeu. Poate că unii se gândesc: „Eu nu am nimic
pentru care să Îi mulţumesc Domnului în anul acesta;
eu nu am nici o mărturie.” Aceasta pentru că nu ştiu
ce înseamnă o mărturie adevărată în Isus Cristos. O
mărturie înseamnă o consemnare a unui martor. Este o
declaraţie a credinţei sau o declaraţie a Cuvântului. Ar
trebui, deci, să fii mulţumitor pentru Cuvântul pe care
Dumnezeu ţi l-a dat ca să trăieşti după el.
Apocalipsa 12:10 se referă la diavol ca fiind cel ce îi
acuză pe oamenii lui Dumnezeu. Totuşi, versetul tematic
spune că oamenii l-au biruit (pe diavol) prin sângele
Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor. În primul rând,
spune: „... Ei l-au biruit prin sângele Mielului”; aceasta
se referă la Evanghelia lui Isus Cristos: sângele Lui a fost
vărsat pentru fiecare dintre noi, şi credinţa noastră în
acest sânge ne oferă biruinţa. Apoi spune: „... şi prin
cuvântul mărturisirii lor...” Cuvântul mărturisirii tale
este declaraţia ta despre Domnul: proclamaţia a ceea ce
El a făcut pentru tine şi în tine.
Care este mărturia ta despre El astăzi? El ţi-a dat
sănătate divină şi Satan nu poate contesta aceasta. 1
Petru 2:24 spune: „... prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”
El te-a făcut un moştenitor al Celui Preaînalt; tu ai
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fost născut ca moştenitor al tuturor bogăţiilor şi al
abundenţei Împărăţiei Lui (Romani 8:17, 1 Corinteni
3:21). El te-a adus din mocirlă, ţi-a pus picioarele pe
stâncă şi ţi-a dat un cântec pe care să îl cânţi: un cântec
de laudă. El te-a făcut un biruitor; acestea sunt mărturiile
tale. Mărturiseşte dragostea şi harul Lui. Înseamnă să
mărturiseşti ceea ce a făcut El pentru tine în Cristos.
Satan nu vrea ca tu să vorbeşti despre minunile şi
victoriile tale. Ar vrea, în schimb, ca tu să crezi că victoriile
supranaturale, eliberările, miracolele şi binecuvântările
pe care le-ai experimentat anul acesta, au fost din
întâmplare. Nu, nu au fost; ele au fost orchestrate în
mod divin de Dumnezeu. De aceea, laudă-L astăzi din
plin: cântă-I cu voce tare, dansează pentru El, oferă-I cel
mai bun dar, arătându-I că apreciezi din plin bunătatea
şi măreţia Lui din viaţa ta în anul care s-a sfârşit.

Proclamaţie
Ce glorios an de favoare a fost acesta: un an
plin de bunătate, eliberare, purtare de grijă, har şi
binecuvântări nenumărate de la Dumnezeu! Doamne,
aştept cu nerăbdare şi bucurie în credinţă anul care
vine, ştiind că Tu desăvârşeşti tot ce are legătură
cu mine şi că voi experimenta victorii şi mai mari, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 19:7; Psalmul 40:2-3; Psalmul 87:2-3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 7:1-17
Ezechiel 41-42

Ioan 20:19-31
2 Cronici 29
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Luni, 16 Decembrie

Cunoscând
dragostea lui
Cristos
PASTOR CHRIS

... Pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în
dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii
care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea;
şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu (Efeseni 3:17-19).

V

reau să observaţi cu atenţie cuvintele pe
care le-a folosit apostolul Pavel; el a spus: „Şi
să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă.” Cum poţi „cunoaşte” ceva care „întrece
orice cunoştinţă?” Sună imposibil, dar este o afirmaţie
adevărată. În versetul 19 sunt două cuvinte care trebuie
subliniate: „să cunoaşteţi” şi „cunoştinţă.” Cuvântul
grecesc tradus „să cunoaşteţi” este „ginosko,” în timp
ce „cunoştinţă” este „gnosis.”
„Ginosko” înseamnă cunoaştere şi familiarizare,
obţinută, de obicei, prin percepţie sau revelaţie.
„Gnosis,” pe de altă parte, se referă la cunoaşterea
bazată pe ştiinţă sau activitate intelectuală; este
cunoaşterea abstractă care se obţine prin simţurile
fizice. Totuşi, dragostea lui Cristos depăşeşte acest tip
de cunoaştere; ea depăşeşte „gnosis.”
Alăturându-le, versetul tematic ar trebui să
arate aşa: „Şi să ginosko dragostea lui Cristos, care
întrece gnosis.” Aceasta înseamnă că trebuie să avem
o revelaţie a dragostei lui Cristos, nu doar o cunoaştere
intelectuală; noi trebuie să funcţionăm în dragostea
lui Cristos, dincolo de simţuri şi de înţelegerea noastră
umană a dragostei. Omul firesc (omul care nu s-a născut
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din nou), nu poate exprima dragostea lui Cristos pentru
că el nu are natura dragostei lui Dumnezeu. Acesta este
motivul pentru care dragostea umană, chiar la nivelul ei
cel mai înalt, este nestatornică şi egoistă.
Însă, fiind născut din nou, tu ai natura dragostei
lui Dumnezeu; revelaţia cunoaşterii dragostei Lui este în
duhul tău. De aceea pentru tine este natural să exprimi
dragostea lui Cristos.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ca mi-ai dat
Duhul de înţelepciune şi de revelaţie în cunoaşterea
Ta, şi pentru că mi-ai dat natura dragostei Tale în duhul
meu. Și astăzi le voi arăta dragoste divină tuturor celor
pe care îi voi întâlni, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 13:10; Romani 5:5
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 8:1-13
Ezechiel 43-44

Ioan 21:1-12
2 Cronici 30
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Marți, 17 Decembrie

Îţi poţi veni
în fire
PASTOR CHRIS

Să-i îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea
că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la
cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se
desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi
ca să-i facă voia (2 Timotei 2:25-26).

E

xpresia „venindu-şi în fire” provine din grecescul
„ananepho,” care este un cuvânt interesant.
În sens figurat înseamnă să te „dezmeticeşti,” sau să îţi
„revii în simţiri.” Cumva, descrie o situaţie în care cineva
se trezeşte dintr-o stare de incoerență cauzată de beţie,
la sobrietate. După un timp, efectul alcoolului trece şi
omul îşi revine, cerându-şi iertare pentru că s-a îmbătat
şi s-a comportat într-un mod nedemn. Ce s-a întâmplat?
Omul şi-a venit în fire. O refacere similară i se întâmplă
unei persoane căreia i s-au dat somnifere, atunci când
efectul pastilelor dispare.
Făcându-ţi timp şi având răbdare să îi înveţi pe
astfel de oameni Cuvântul, îi va ajuta să se desprindă
din cursa diavolului. Îţi poţi reveni după orice atac
sau adversitate în care te-a împins vrăjmașul. Te poţi
desprinde din capcană prin propria ta voinţă, fără ca
altcineva să se roage pentru eliberarea ta. Ori de câte
ori încearcă Satan să te prindă în capcană, poţi ieşi de
acolo!
Întâlnirile de eliberare nu ar trebui să fie pentru
creştini, ci pentru păcătoşi, întrucât creştinii sunt cei ce
eliberează: „Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului
ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăţia va fi a
Domnului” (Obadia 1:21). Noi suntem cei pe care Duhul
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Domnului îi foloseşte pentru a elibera bărbaţi şi femei
de pe tot cuprinsul lumii. Dacă, indiferent de motiv, un
creştin se regăseşte sub apăsare demonică, el se poate
elibera din strânsoarea diavolului oricând vrea. El poate
păşi afară din boală, maladie şi frică, fără a striga după
ajutor. Poate vrei să întrebi cum.
Este simplu; doar acţionează pe baza Cuvântului.
Spune „Da” noii tale identităţi în Isus Cristos şi numeştete cum te numeşte Dumnezeu. Dacă ai trăit în frică,
spune: „În Numele lui Isus Cristos, resping frica, pentru
că Domnul nu mi-a dat un duh de frică, ci de dragoste,
de putere şi de minte sănătoasă!”

Proclamaţie
Eu trăiesc prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că
trăiesc în siguranţă. Am Duhul dragostei, puterii şi
minții sănătoase! Cristos trăieşte în mine; El este viaţa
şi neprihănirea mea; El m-a adus pe calea vieţii, pentru
a umbla pe drumul gloriei, onoarei şi victoriei. Slavă lui
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:13; 2 Corinteni 5:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 9:1-21
Ezechiel 45-46

Ioan 21:13-25
2 Cronici 31
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Miercuri, 18 Decembrie

Creează-ţi un
viitor prosper şi
triumfător
PASTOR ANITA

... Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om
desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. De
pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne
asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, şi corăbiile, cât
de mari sunt, şi, măcar că sunt mânate de vânturi
iuţi, totuşi sunt cârmuite de o cârmă foarte mică,
după gustul cârmaciului. Tot aşa şi limba este un mic
mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic
ce pădure mare aprinde! Limba este şi ea un foc, este
o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele
noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata
vieţii... (Iacov 3:2-6).

M

ulţi oameni ar fi dispuşi să plătească sume
uriaşe de bani pentru a primi soluţii la
problemele lor, fără să îşi dea seama că soluţia se
află chiar sub nasul lor; este în gura lor. Dacă îţi poţi
controla cuvintele, îţi poţi trasa parcursul pentru o viaţă
victorioasă în Isus Cristos.
Dacă întâmpini o încercare care pare imposibil de
depăşit, cuvintele lui Isus din Marcu 11:23 sunt soluţia
de care ai nevoie. El a zis: „Adevărat vă spun că, dacă îi
va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te
în mare», şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede
că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” Aminteşteţi cum este descrisă limba în versetul tematic; este
numită un foc. Aceasta înseamnă că, folosind cuvinte de
credinţă, tu poţi arde orice anomalie și orice lucru din
viaţa ta care nu se aliniază voii perfecte a lui Dumnezeu.
De exemplu, un creştin a cărui viaţă este copleşită
de lipsă, culege recolta mărturisirilor lui negative.
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Totuşi, el poate schimba curentul acesta, dacă începe
să vorbească în calitate de sămânţă a lui Avraam,
declarându-şi abundența moștenită în Cristos.
Cuvintele tale îţi conduc viaţa. Proverbe 18:20
spune că: „Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din
venitul buzelor lui se satură.” Nu putea fi mai clar de
atât! Este responsabilitatea ta să îţi creezi propria viaţă
victorioasă, prosperă, captivantă, urcând din slavă în
slavă, prin declararea cuvintelor de credinţă.

Proclamaţie
Cuvântul credinţei este astăzi în inima mea şi pe
buzele mele; pe măsură ce îl declar, munţii se mută,
dealurile se fac una cu pământul şi cărările încurcate
sunt îndreptate pentru mine. Nimic nu este imposibil
pentru mine, pentru că mai mare este Cel ce este în
mine şi prin puterea Lui, care lucrează în mine şi prin
mine, îmi creez o viaţă victorioasă şi prosperă, din
slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 12:35-37; Iov 22:28
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 10:1-11
Ezechiel 47-48

Faptele Apostolilor 1:1-11
2 Cronici 32
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Joi, 19 Decembrie

Lasă-l pe Cristos
să Se descopere
în tine
PASTOR CHRIS

Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt
vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are
să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, şi firea
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui
Dumnezeu (Romani 8:18-19).

C

ând Domnul Isus a venit pe pământ, El era sută
la sută om şi sută la sută Dumnezeu. El Și-a
manifestat viaţa divină înaintea oamenilor din vremea
aceea şi supranaturalul era umblarea Lui zilnică. Creştini
fiind, noi suntem părtaşi naturii Lui divine (2 Petru 1:4).
Prin urmare, cum este El, aşa suntem şi noi în lumea
aceasta (1 Ioan 4:17). Noi suntem odraslele Cuvântului
lui Dumnezeu (Iacov 1:18) şi, ca El, noi suntem sută la
sută umani, şi sută la sută divini.
Astfel, tu trebuie să fii expresia vieţii divine din
tine. Romani 6:16 spune: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi
robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de
care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce
la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce
la neprihănire?” Dacă un creştin se luptă cu diferite
obiceiuri proaste, problema este că el îi permite trupului
său să îi dicteze ce să facă, în loc să se supună Cuvântului
lui Dumnezeu. Cu cât Cuvântul câştigă influenţă asupra
ta, cu atât viaţa lui Dumnezeu va fi descoperită în tine, şi
vei trăi o viaţă supranaturală.
Pe de altă parte, cu cât le permiţi simţurilor să te
conducă, cu atât viaţa umană se va vedea în tine şi vei
duce o viaţă obişnuită. Așa se explică de ce unii creştini
suferă, se îmbolnăvesc şi trăiesc vieţi nesemnificative;
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fiindcă au făcut alegerea neinspirată de a trăi pe plan
uman. Dar există un alt plan; o viaţă înălţătoare în
Cristos, unde umanitatea ta este absorbită de divinitatea
Lui. Ioan 3:30 spune: „Trebuie ca El să crească, iar eu să
mă micşorez.”
Lasă-L pe Cristos să crească în tine. Cristos în tine
este nădejdea slavei (Coloseni 1:27); lasă-L să vorbească
prin tine; lasă-L să vadă prin ochii tăi şi să lucreze cu
mâinile tale; lasă-L pe Cristos să Se manifeste în viaţa
ta! De fiecare dată când trebuie să răspunzi unei situaţii,
lasă-L pe Cristos din tine să răspundă. De fiecare dată
când vorbeşti, să fie Cristos care vorbeşte prin tine!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului Tău în viaţa mea, care îmi modelează un
caracter excelent şi mentalitatea unui campion. Îți
predau din nou duhul sufletul şi trupul pe deplin, pentru
ca întreaga mea ființă să fie fi dominată şi transformată
de Cuvântul Tău şi astfel, înaintarea mea să fie văzută de
toți, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 1:15-16; 1 Petru 2:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 11:1-19
Daniel 1-2

Faptele Apostolilor 1:12-26
2 Cronici 33
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Vineri, 20 Decembrie

Există mai mult
în Dumnezeu
PASTOR CHRIS

Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui,
priceperea Lui este fără margini (Psalmul 147:5).

U

nii creştini au ajuns la un punct de plictiseală
în viaţa lor şi se întreabă: „Ce altceva mai
există oare în legătură cu Dumnezeu?” S-au obişnuit atât
de mult cu închinarea şi celelalte activităţi din biserică;
chiar şi Cuvântul lui Dumnezeu a devenit ceva comun
pentru ei... Ce situaţie tristă!
Ce nu au înţeles ei este că nu activităţile din biserică
sunt importante, ci slava pe care acestea o aduc. Când
vei înţelege ce vine din Duhul, nu vei mai fi niciodată
plictisit; nu vei mai întreba niciodată: „Ce altceva mai
este?” Oamenii se plictisesc şi devin neinteresaţi de
lucrurile lui Dumnezeu pentru că mentalitatea lor este
una carnală; aşa cum copiii lui Israel s-au săturat de
mana care cădea din cer şi au început să ceară carne!
Umblarea cu Domnul este o călătorie de glorie
fără sfârşit; întotdeauna există ceva mai mult în El, ceva
ce să doreşti şi de care să te bucuri. Cu cât ţi Se dezvăluie
mai mult, cu atât eşti mai flămând după El. Gândeştete la Moise: după ce a umblat cu Domnul atâta timp,
şi după ce Domnul a făcut atâtea lucruri minunate în
prezenţa lui şi prin el, el tot îşi dorea mai mult. El a spus:
„Doamne, arată-mi slava Ta” (Exodul 33:18), pentru că
ştia că există mai mult.
Dumnezeul nostru este atât de minunat; măreţia
şi Maiestatea Lui inimaginabilă nu au sfârşit. Continuă să
creşti în lucrurile Duhului; continuă să înveţi Cuvântul,
cu o dorinţă de nestăvilit de a-L cunoaşte mai mult şi de
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a revela gloria Lui în viaţa ta. Aminteşte-ţi. Dacă Îl cauţi,
Îl vei găsi (Matei 7:7); dacă eşti flămând şi însetat după
neprihănirea Lui, vei fi săturat (Matei 5:6).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat Duh
de înţelepciune şi de pricepere în cunoştința Ta. Cresc
din ce în ce mai mult în cunoaştere şi discernământ,
fiind capabil să deosebesc şi să funcţionez întotdeauna
în centrul voii Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Eclesiastul 3:11; 1 Corinteni 2:11
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 12:1-17
Daniel 3-4

Faptele Apostolilor 2:1-13
2 Cronici 34
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Sâmbătă, 21 Decembrie

Partenerii Lui
în câştigarea de
suflete
PASTOR ANITA

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp
şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândeţea şi învăţătura (2 Timotei 4:2).

D

omnul Isus, vorbind despre misiunea Lui în
Luca 19:10, a declarat: „... Fiul omului a venit
să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Această
declaraţie evidenţiază cât de pasionat era Domnul de
câştigarea sufletelor. El o considera mult mai importantă
decât hrana fizică: „... Mâncarea Mea este să fac voia
Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan
4:34).
În Matei 9:38, Domnul le-a comunicat apostolilor
săi urgenţa şi importanţa câştigării sufletelor , spunând:
„Rugaţi-L, dar, pe Domnul secerişului să scoată
lucrători la secerişul Lui.” El Și-a încheiat lucrarea pe
pământ şi înainte de a Se înălţa la ceruri, ne-a poruncit
nouă, celor care formăm Biserica Sa: „Duceţi-vă în toată
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”
(Marcu 16:15). Astăzi, noi suntem împreună lucrători
cu Dumnezeu în lucrarea de câştigare a sufletelor (1
Corinteni 3:9).
Responsabilitatea predicării Evangheliei ne-a
fost încredinţată nouă. Versetul tematic spune:
„Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp
şi nelatimp...,” cu alte cuvinte, predică Evanghelia
când simţi, dar şi când nu simţi. Este vocaţia vieţii tale.
Trebuie să o practici. Apoi tu eşti partener cu Domnul
în câştigarea altora, nu doar pentru că e vocaţia ta, ci și
pentru că eşti îndemnat de dragostea lui Cristos.
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Nu spune: „Dacă ungerea va veni peste mine,
voi predica.” Această abordare este greşită, pentru că
nouă nu ne trebuie mai multă ungere pentru a predica
Evanghelia decât atunci când am primit Duhul Sfânt. În
Faptele apostolilor 1:8, Biblia spune: „Ci voi veţi primi o
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi
veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
şi până la marginile pământului.”
Dumnezeu deja te-a uns şi te-a trimis să predici
Evanghelia; nu aştepta un alt semn sau o altă trimitere.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai făcut
partenerul Tău în câştigarea sufletelor; inima mea este
credincioasă chemării de a-i conduce la Cristos pe cei
nemântuiţi din sfera mea de influență. Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai dat har să fiu roditor în această slujbă,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 3:9; 2 Corinteni 5:18-20
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 13:1-10
Daniel 5-6

Faptele Apostolilor 2:14-24
2 Cronici 35
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BIBLIOTECA DIGITALĂ PASTOR CHRIS
Biblioteca Digitală Pastor Chris este o platformă
virtuală care îţi dă oportunitatea de a descărca de
pe internet mesaje video sau audio ale Pastorului
Chris, despre o multitudine de subiecte, cum ar
fi: Vindecare şi sănătate, Credinţă, Viaţa creştină,
Părtăşia cu Duhul Sfânt, Rugăciune, Bunăstare
şi finanţe, direct pe dispozitivul tău cu sistem
Android.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Descarcă mesajele pe care le-ai cumpărat pe
dispozitivul tău şi sincronizează-le cu toate
celelalte aparate pe sistem Android din contul tău.
Este uşor şi direct!
De asemenea, poţi primi notificări despre mesaje
ale Pastorului Chris nou publicate şi despre
reduceri şi oferte speciale.
Aplicaţia se poate descărca gratuit din magazinul
virtual Google Play.

NOTE

Duminică, 22 Decembrie

„... Să uniţi
cu credinţa
voastră...”
PASTOR CHRIS

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu
răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu
dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi
din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să
fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Cristos (2 Petru 1:5-8).

P

entru a înţelege mai bine adevăratul sens al
cuvântului „să uniţi,” aşa cum este folosit mai
sus, vă voi da o scurtă istorie a sa. În zilele lui Petru,
diferite piese de teatru greceşti erau puse în scenă. De
obicei, era nevoie de trei colaboratori principali. Unul
dintre ei era autorul, cel care scria scenariul pentru
piesă, un altul era statul, care punea la dispoziţie teatrul
unde se juca piesa, iar ultimul era sponsorul.
Cuvântul „sponsor” provine din grecescul
„choregeo,” însemnând producătorul, cel care
sponsoriza sau punea generos la dispoziție tot ce era
necesar pentru punerea în scenă cu succes a piesei. El
era finanţatorul. Astfel, când Cuvântul spune: „să uniţi
cu credinţa voastră fapta,” nu presupune să iei un lucru
şi să adaugi încă unul pentru a avea două. Ci înseamnă
„epichoregeo” (greacă); „să susții cu generozitate”
sau să „sponsorizezi” fapta cu credinţa ta. Care este
importanţa acestui lucru?
Dumnezeu ţi-a dat deja credinţa: „... potrivit cu
măsura de credinţă pe care i-a împărţit-o Dumnezeu
fiecăruia” (Romani 12:3). Totuşi, tu te afli în această
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lume care, într-o anumită măsură este scena ta, unde
îţi interpretezi rolul, pe baza scenariului (Cuvântul lui
Dumnezeu), care a fost scris pentru tine. Totuşi, ai nevoie
de „resurse,” cum ar fi fapta, cunoştinţa, înfrânarea,
răbdarea, evlavia, dragostea de fraţi şi iubirea de
oameni, pentru a face credinţa ta eficientă şi pentru a
te bucura de toate binecuvântările pe care Dumnezeu ţi
le-a dat în Cristos.
Înţelege acum că aceste lucruri pe care trebuie să
le uneşti cu credinţa ta, sunt deja în tine; tot ce trebuie
să faci este să sapi adânc înăuntrul tău, să le scoţi la
suprafaţă şi să le pui în acțiune! Comunicarea credinţei
tale – viaţa ta de credinţă – devine eficientă când
conştientizezi că ele sunt în tine şi le activezi în viaţa ta
(Filimon 1:6).

Proclamație
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău,
care este viaţa mea; El îmi domină gândurile, acţiunile
şi cuvintele. Cresc în credinţa mea biruitoare şi sunt
eficient şi roditor în orice lucru bun, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 12:3; Filimon 1:6
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 13:11-14:20
Daniel 7-8

Faptele Apostolilor 2:25-36
2 Cronici 36
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Luni, 23 Decembrie

Cristos în tine
înseamnă slavă
în viaţa ta!
PASTOR CHRIS

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

U

ltimul vers din colindul „Ascultă! Îngerii
mesageri cântă,” scris de Charles Wesley, ne
spune ceva foarte frumos: Cristos S-a întrupat pentru a
face posibilă naşterea din nou a oamenilor.
„... Născut ca omul să nu mai moară
Născut să ridice fiii de pe pământ,
Născut să le dea naşterea din nou...”
Acesta este un lucru minunat: Cristos S-a născut
în inimile noastre. La acest gând important se referea
apostolul Pavel când a zis: „Cristos în voi, nădejdea
slavei” (Coloseni 1:27). Ştii ce înseamnă ca Isus Cristos
să fie în tine?
Aceasta înseamnă că Cel care face minuni trăieşte
în tine. El este Cel ce a deschis ochii orbilor (Ioan 9:17; Matei 9:27-31, Marcu 10:46-52), a vindecat urechile
surzilor (Marcu 7:31-37), le-a vindecat picioarele
şchiopilor ca să poată merge (Matei 21:14) şi chiar a
restaurat membre mutilate – celor care le fuseseră
amputate picioarele, le-a dat picioare noi pentru a
umbla (Matei 15:30). El a hrănit mulţimile (cinci mii de
oameni, fără să se numere femeile şi copiii) din prânzul
unui băieţel (Ioan 6:5-13) şi a înviat morţii (Ioan 11:4344, Luca 7:11-15)!
Acelaşi Isus a trăit, a murit şi a înviat pentru a Se
naște în inimile noastre. Gândeşte-te la aceasta: Cristos
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şi-a mutat reşedinţa în inima ta; aceasta înseamnă că El
a devenit una cu duhul tău (1 Corinteni 6:17). Biserica
trebuie să înţeleagă această realitate. Cristos este în tine
acum; aceasta înseamnă că slava a venit. Aceasta este
esenţa Crăciunului. Crăciunul înseamnă că acum, tu eşti
în Cristos; tu ai acum, viaţa şi natura lui Dumnezeu (2
Petru 1:4). Tu ai devenit strălucirea şi purtătorul slavei
Lui. Nu este de mirare că El a zis în Ioan 17:22: „Eu le-am
dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu....”

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată scump, pentru că m-ai
încununat cu slava Ta şi pentru că m-ai făcut
desăvârşirea frumuseţii Tale şi a harului Tău. Voi arăta
şi astăzi slava Ta oriunde voi ajunge, dând dovadă de
excelenţă, fapte bune şi perfecţiune, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 60:1-2; 1 Ioan 4:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 15:1-8
Daniel 9-10

Faptele Apostolilor 2:37-47
Ezra 1
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Marți, 24 Decembrie

Proclamă
domnia Lui
PASTOR ANITA

(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).

D

omnul Isus, după înviere, li s-a arătat
ucenicilor şi a spus: „Toată puterea Mi-a fost
dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească
tot ce v-am poruncit...” (Matei 28:18-20). Nimeni nu a
mai vorbit cu atâta curaj şi îndrăzneală! El avea toată
autoritatea în cer și pe pământ; şi în baza acestei
autorităţi, El ne-a delegat să predicăm vestea bună a
Împărăţiei lui Dumnezeu şi să vestim în toată lumea
planul Lui de mântuire.
Responsabilitatea noastră în calitate de emisari ai
împăcării este cea mai grandioasă de pe faţa pământului.
Nimic nu poate oferi mai multă demnitate, împlinire şi
recompensă decât să fii profetul lui Dumnezeu; preot al
neprihănirii, purtător al ordinii divine şi distribuitor al
adevărurilor eterne! El ne-a încredinţat nouă Evanghelia
glorioasă a mântuirii. Du și astăzi această lumină în viața
cuiva.
Este sezonul Crăciunului, un timp în care oamenii
sunt în general prietenoşi şi bucuroşi; profită de
această oportunitate. Nu aştepta ca ei să vină la tine;
mergi la ei şi iniţiază o conversaţie, cu scopul de a le
propovădui Evanghelia. Mulţi oameni din lumea aceasta
care sărbătoresc Crăciunul, nu ştiu miracolul naşterii şi
vieţii lui Isus. Pentru ei, nu este decât o poveste; dar El
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nu este doar o poveste! El este Cel care a declarat cu
putere că este Fiul lui Dumnezeu. El a înviat din morţi şi
este viu și astăzi și în veci, având toată autoritatea în cer
şi pe pământ!
Noi trebuie să vestim vestea cea bună a mântuirii
în toată lumea, spunându-le oamenilor că El a plătit
preţul pentru păcatele lor. Noi trebuie să Îl proclamăm
ca Mântuitor al lumii şi ca Domnul cerurilor şi al
pământului!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul pe
care mi l-ai oferit, de a predica bogăţiile nepătrunse
ale lui Cristos, şi de a le da viaţă celor din lumea
mea, prin Evanghelie. Îţi mulţumesc pentru că m-ai
împuternicit pentru această însărcinare glorioasă, pe
care mă bucur să o împlinesc și astăzi, în demonstrarea
puterii Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 8:38; Luca 10:19; Marcu 16:15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 16:1-21
Daniel 11-12

Faptele Apostolilor 3:1-11
Ezra 2
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Miercuri, 25 Decembrie

El Şi-a dat viaţa
pentru tine!
PASTOR CHRIS

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva
viaţa pentru prietenii săi (Ioan 15:13).

D

omnul Isus Şi-a dat viaţa pentru noi. Nici un
alt păstor, înainte sau după El, nu a făcut aşa
ceva. El nu a fost primul om crucificat, dar a fost primul
care a fost crucificat în locul altora, alegând de bună voie
să facă acest scarificiu suprem. El S-ar fi putut elibera
din arestul celor care Îl duceau la cruce, dar nu a făcut-o.
A ales să meargă mai departe şi să moară pentru noi
toţi; nu se pune problema că nu a avut o opţiune; El a
fost motivat de dragoste.
Tot ceea ce a făcut Isus a fost din dragoste pentru
noi. El Și-a declarat scopul venirii Sale în Evanghelia
Apostolului Ioan, acesta fiind ca noi să avem viaţă şi să
o avem din belşug (Ioan 10:10). Mărturisind înaintea lui
Pilat în Ioan 18:37, El a zis: „... Eu pentru aceasta M-am
născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre
adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”
El a venit ca să mărturisească despre adevăr. Care este
acest adevăr?
El l-a declarat în Ioan 3:16: „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică.” Isus S-a născut pentru noi, a trăit
pentru noi şi a murit pentru noi din dragoste. În timp
ce sărbătorim şi celebrăm naşterea Sa astăzi, haideţi să
păstrăm în centrul atenţiei scopul pentru care El a venit,
a trăit, a murit şi a înviat biruitor. Acest scop a fost ca
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tu să poţi avea viaţa veşnică – viaţa Dumnezeirii – şi să
devii una cu Tatăl.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti cu
o dragoste nepieritoare şi că L-ai trimis pe Isus să
plătească preţul mântuirii mele. Îţi predau complet
viaţa mea şi declar că voia Ta şi scopurile Tale se
desăvârşesc în mine și astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:12-13; 2 Petru 1:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 17:1-18
Zaharia 1-3

Faptele Apostolilor 3:12-26
Ezra 3-4
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Joi, 26 Decembrie

Evlavia:
pietate faţă de
Dumnezeu
PASTOR CHRIS

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe
când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât
ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare
(1 Timotei 4:8).

E

vlavia înseamnă în acest verset pietate faţă
de Dumnezeu. Se referă la calitatea de a fi
cucernic, de a avea o devoţiune faţă de spiritualitate.
Este o demonstraţie externă a unei vieţi lăuntrice. Fiind
născut din nou, tu ai deja neprihănirea lui Dumnezeu în
tine, dar trebuie să o exprimi în afară. Evlavia, în acest
context, face referire la acele activităţi exterioare fiinţei
tale la care oamenii se pot uita şi pot spune: „Acela este
un om evlavios.” Nu se referă neapărat la neprihănirea
interioară sau la sfinţenia inerentă.
Acest lucru este important pentru un motiv.
În versetul tematic cuvântul „evlavie” provine din
traducerea termenului grecesc „eusebeia” care
înseamnă reverenţă bine focalizată; devoţiunea ta
dirijată cu excelenţă către Dumnezeu. Sunt lucruri pe
care le faci care te desemnează ca fiind o persoană
evlavioasă. De exemplu, mersul la Biserică; nu toţi cei
care merg la Biserică sunt creştini, însă orice creştin
trebuie să meargă la Biserică cu regularitate şi să fie
implicat și dedicat în adunarea locală. Pasajul din Evrei
10:25 spune astfel: „Să nu părăsim adunarea noastră,
cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu
atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie.”
Alte activităţi evlavioase care te marchează ca
fiind creştin includ postul, petrecerea unui timp de
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calitate cu Domnul în rugăciune şi studiul Cuvântului.
Tot astfel, ca persoană evlavioasă, sunt unele locuri în
care nu trebuie să fii găsit. Dacă trebuie vreodată să stai
în astfel de locuri, intră cu o pietate dumnezeiască. Sunt
lucruri pe care nu ar trebui să le faci şi sunt cuvinte care
nu ar trebui să iasă din gura ta; sunt anumite lucruri care
nu trebuie să se găsească în caracterul tău ca persoană
evlavioasă.
Dumnezeu Se aşteaptă să te comporţi într-o
manieră evlavioasă. Chiar şi modul în care te îmbraci
ar trebui să fie influenţat de pietate. Există o anumită
decenţă care însoţeşte Duhul lui Dumnezeu şi această
decenţă trebuie să se reflecte în fiecare aspect al vieţii
tale.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
şi pentru modul în care Duhul Tău îmi conduce viaţa.
Caracterul meu este modelat prin Cuvântul Tău ca să
reflecte excelenţa morală şi neprihănirea care este în
duhul meu. Eu îi inspir pe mulţi la neprihănire şi astăzi,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 4:16; 2 Petru 1:5-7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 18:1-24
Zaharia 4-6

Faptele Apostolilor 4:1-12
Ezra 5
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Vineri, 27 Decembrie

Născuţi cu
credinţă în duhul
nostru
PASTOR ANITA

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi
aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni (Efeseni 2:8-9).

P

e parcursul tuturor epistolelor, nu găsim
foarte multă învăţătură a apostolilor cu privire
la credinţă. Ei nu ne-au spus niciodată să avem credinţă,
pentru că ştiau că ne naştem cu ea. Cineva poate spune:
„Ei bine, Isus le-a cerut ucenicilor săi cu diverse ocazii
să aibă credinţă.” Înţelege faptul că ucenicii nu erau
născuţi din nou în acel moment; ei trăiau sub Vechiul
Legământ. Mai mult, mântuirea, care vine prin har prin
credinţă, nu fusese desăvârşită şi finalizată în momentul
în care Isus Şi-a învăţat ucenicii să aibă credinţă. Însă în
Cristos credinţa a fost transferată în duhurile noastre.
În 2 Petru 1:1, Apostolul Petru scria astfel: „Simon
Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, către cei ce au
căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin
dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus
Cristos.” Observă cum îi descrie el pe cei cărora li se
adresează: „... care au căpătat o credinţă de acelaşi
preţ...” Aici se referă la fiecare care crede în Cristos. Am
obţinut o credinţă de acelaşi preţ cu a apostolilor; am
primit-o. Nu a trebuit să muncim la ea sau să o creăm; a
venit la noi în Cuvânt, în Evanghelia lui Isus Cristos.
Apostolul Pavel a enunţat acelaşi adevăr şi în
epistola sa către Trupul lui Cristos în Romani 12:3.
Spune astfel: „... Prin harul care mi-a fost dat, eu
spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri
cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă
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pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” Acest pasaj
se adresează tuturor sfinţilor din Trupul lui Cristos;
ni se adresează nouă, celor care am fost născuţi din
nou! Nouă ni s-a dat aceeaşi măsură de credinţă prin
Evanghelie.
Acum, Domnul Isus a făcut o afirmaţie foarte
profundă cu privire la ceea ce poţi să duci la îndeplinire
cu acea măsură de credinţă. El a zis: „... Adevărat vă
spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de
muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici
colo, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei
17:20). Acest lucru este atât de entuziasmant; înseamnă
că poţi avea o viaţă de posibilităţi infinite, triumfând
mereu. Poți domni în viață prin Isus – chiar de la măsura
minimă de credință. Este uimitor! Însă fiecare dintre noi
avem datoria de a ne întări şi mări credinţa.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea
Cuvântului Tău prin care credinţa mea este întărită
şi zidită. Pe măsură ce îmi cresc credinţa prin auzirea
Cuvântului Tău şi o întăresc prin punerea în aplicare
a acestui Cuvânt, sunt tot mai victorios, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 10:17; Romani 12:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 19:1-10
Zaharia 7-8

Faptele Apostolilor 4:13-22
Ezra 6
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Sâmbătă, 28 Decembrie

Poziţionează-te
pentru victorie!
PASTOR CHRIS

Pe când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a
zis... (Faptele apostolilor 13:2).

Î

n toată lumea oamenii postesc şi se roagă în
anumite momente pentru scopuri deosebite.
Deşi fiecare poate posti oricând, există momente
speciale, sezoane spirituale în care Duhul lui Dumnezeu
te călăuzeşte să faci aceasta. De exemplu, ca lucrare
noi avem „Programul de rugăciune şi post de sfârşit al
anului,” pentru că Duhul Sfânt ne-a îndemnat să facem
aceasta. Această perioadă aleasă în mod special, care
de obicei poartă cu ea ungere şi har neobişnuit, a fost
de o importanţă covârşitoare în a ne pregăti ca lucrare şi
ca indivizi pentru anul care vine. Cu toate acestea, sunt
anumite lucruri pe care trebuie să le împlineşti pentru
ca timpul tău de post şi rugăciune să fie eficient.
În primul rând, trebuie să înţelegi importanţa
exerciţiului spiritual. Contrar convingerilor unor
oameni, postul şi rugăciunea nu reprezintă un mijloc de
a-L determina pe Dumnezeu să facă ceva, ci un exerciţiu
spiritual care îţi este benefic. Scopul lui este acela de
a-ţi acorda cu acurateţe duhul pe lungimea de undă a
Duhului Sfânt ca să poţi auzi ce spune Dumnezeu şi să
poţi fi condus de El în cunoaşterea şi aplicarea voii Sale
perfecte pentru viaţa ta. Astfel vei şti care sunt intenţiile
Sale; adică ce sezon este acum în calendarul Său şi cum
să umbli în el.
În al doilea rând, trebuie să ai o ţintă clară şi să
te aştepţi să se întâmple ceva. Aceasta te va ajuta la
organizarea şi direcționarea sesiunilor de rugăciune,
studiu şi meditaţie. În al treilea rând, în anumite
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momente din fiecare zi, dedică-ţi atenţia rugăciunii, în
special rugăciunii în alte limbi. Petrece timp studiind
şi meditând asupra Cuvântului. Cât de mult posibil,
ţine-te departe de orice formă de distragere a atenţiei;
concentrează-ţi atenţia asupra Domnului.
Beneficiul vital al rugăciunii pentru tine este
edificarea duhului tău pentru a gândi în sincronizare cu
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, duhul tău este pregătit să
devină un receptor de încredere al ideilor, punctelor de
vedere şi îndemnurilor Sale. Viaţa nu trebuie să fie un şir
de surprize în domeniul situaţiilor din viaţa ta; trebuie
să fie parte dintr-un plan de maestru, bine pus la punct,
– planul lui Dumnezeu. De aceea, poziţionează-te și
pregăteşte-te pentru victorie continuă în acest nou an,
punând timp deoparte pentru a te ruga şi a proclama.

Rugăciune
Dragă Tată, în timp ce pun deoparte timp ca să
postesc şi să mă rog în avans pentru slava mai înaltă
care îmi stă înainte în anul care vine, inima şi mintea
îmi sunt deschise ca să primească ideile, viziunile şi
îndemnurile Tale. Duhul meu este viu pentru Tine şi
sensibil să discearnă şi să umble în voia Ta perfectă
pentru mine în anul care vine. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Daniel 9:3-4; 1 Timotei 4:7-8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 19:11-21
Zaharia 9-11

Faptele Apostolilor 4:23-37
Ezra 7
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Serviciul de Anul Nou
cu Pastorul Chris
În timp ce cortina anului 2013, Anul
Nostru de Favoare, cade peste un final glorios,
milioane de oameni în întreaga lume deja
freamătă de entuziasm, aşteptând cu interes
Cuvântul rhema pentru anul 2014.
Alătură-ni-te şi tu într-o atmosferă de
închinare, rugăciune şi părtăşie cu Duhul
Sfânt în timpul Serviciului de Anul Nou din
31 decembrie cu Pastorul Chris. Serviciul
global va fi difuzat live pe satelit şi va fi ţinut
simultan în diverse biserici Christ Embassy şi
alte centre din jurul lumii.

NOTE

Duminică, 29 Decembrie

Dobândirea
stăpânirii de sine
PASTOR CHRIS

Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate
surpată şi fără ziduri (Proverbe 25:28).

„S

tăpânirea de sine” este o virtute atât de
importantă, încât trebuie să fie înţeleasă
foarte clar. Unele traduceri ale Bibliei o mai numesc şi
„autocontrol” sau „înfrânare.” Importanța sa este ușor
de exemplificat în viața unui atlet care s-a autodisciplinat
pentru că vrea să fie campion. Cuvântul grecesc este
„engkrateia,” care înseamnă a ţine pe cineva sub
control, a restricţiona pe cineva. Să luăm exemplul unui
sportiv care se antrenează ca să stabilească un nou
record mondial şi de aceea urmează un plan strict de
antrenament şi alimentaţie. La un moment dat poate
chiar este foarte flămând şi este tentat să mănânce ceva
care nu face parte din dieta sa actuală, dar se abţine! El
ştie că acea masă va fi în detrimentul programului său
de antrenament şi de aceea refuză să o mănânce. El şi-a
exersat autocontrolul.
Acum, Dumnezeu vrea să ai acest fel de
autodisciplină şi capacitate de a te abţine în viaţa ta,
fiind capabil să te controlezi şi să refuzi să faci orice
nu este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. De
exemplu, cineva te ofensează şi eşti mânios, dar alegi
să laşi acel incident să treacă pe lângă tine fără să te
afecteze şi umbli în dragoste. Tu te-ai „ţinut sub control”
de la a reacţiona nepotrivit faţă de acea persoană
spunându-i exact ce gândeşti despre ea. În schimb ai
umblat în gândirea lui Cristos.
Indiferent ce îţi fac alţii; chiar dacă te bârfesc,
te denigrează sau te critică; abţine-te de la a răspunde
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cu mândrie, mânie sau amărăciune. În Luca 6:29, Isus a
spus: „Întoarce şi celălalt obraz celui ce te loveşte...”
Cu alte cuvinte, păstrează-ți cumpătul; abţine-te şi nu
riposta.
Poate că, în calitate de soţ sau de soţie, foarte
multe lucruri s-au întâmplat în casă şi eşti pe punctul
de a-ţi pierde calmul: stăpânește-te! Nu ieşi din acea
căsnicie; fii răbdător și plin de dragoste, având siguranţa
că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor
care Îl iubesc pe Dumnezeu şi care sunt chemaţi după
planul Său.

Proclamaţie
Eu am abilitatea de a judeca drept şi de a alege
ce trebuie! Refuz orice atitudine, obicei sau stil de
viaţă care nu este conform Evangheliei. Indiferent ce
se întâmplă în jurul meu, nu cedez în faţa presiunii, ci
mai degrabă îmi exersez stăpânirea de sine.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:27; Proverbe 5:23; Galateni 5:22-23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 20:1-15
Zaharia 12-14

Faptele Apostolilor 5:1-11
Ezra 8
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Luni, 30 Decembrie

Chemat să
salvezi vieţi
PASTOR ANITA

Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă
rămână sămânţa vie în ţară, şi ca să vă păstreze viaţa
printr-o mare izbăvire (Geneza 45:7).

G

ândeşte-te la Iosif din Biblie: fraţii lui îl urau
şi au vrut să îl omoare, dar până la urmă l-au
vândut ca sclav unei caravane de negustori care, la rândul
lor, l-au vândut unui egiptean numit Potifar (Geneza
37). Potifar a observat că Dumnezeu l-a binecuvântat
datorită lui Iosif şi, ca rezultat al acestui lucru, l-a pus pe
Iosif să îi administreze toate posesiunile.
Lucrurile au degenerat atunci când soţia lui
Potifar a minţit în legătură cu Iosif, iar acesta a fost
aruncat în închisoare. Cu toate acestea, chiar și acolo,
în închisoare, Domnul a fost cu Iosif şi l-a binecuvântat
astfel încât temnicerul l-a pus pe Iosif responsabil de toţi
ceilalţi prizonieri şi l-a făcut administratorul închisorii
(Geneza 39:21-22). În acest timp, paharnicul şi brutarul
şef al lui Faraon au fost aruncați în aceeaşi închisoare
cu Iosif. Într-o noapte, amândoi au avut câte un vis care
i-a neliniştit. Iosif le-a explicat visele amândoura, dar
s-a întâmplat ca doar visul paharnicului să aibă un final
fericit: el a fost eliberat în trei zile şi repus în funcţie,
exact aşa cum spusese Iosif.
La un moment dat, Faraon însuşi a avut un vis
care l-a tulburat. În acel moment, paharnicul şi-a adus
aminte de Iosif şi i-a spus lui Faraon despre el. Iosif
i-a explicat visul lui Faraon şi astfel a fost făcut primministrul Egiptului. Nu a trecut mult și a venit o foamete
mare în Canaan şi în toate ţările din jur dar, datorită lui
Iosif, Egiptul a fost ferit de dezastru.
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În timpul foametei, fraţii lui Iosif care îl vânduseră
în sclavie au venit în Egipt ca să cumpere mâncare, iar
Iosif era responsabil de toată mâncarea din Egipt, însă
ei nu l-au recunoscut. Să citim cuvintele emoţionante
pe care le-a rostit atunci când li s-a făcut cunoscut
fraţilor săi: „Şi Iosif le-a zis fraţilor săi... Eu sunt fratele
vostru Iosif, pe care l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt.
Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut
ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis
Dumnezeu înaintea voastră” (Geneza 45:4-5).
Dumnezeu ţi-a încredinţat responsabilitatea de a
le salva viaţa celor care călătoresc împreună cu tine în
carul vieţii tale: colegii de şcoală, de serviciu, asociaţii şi
partenerii de afaceri, vecinii, membrii familiei, prietenii
şi cei dragi. Atunci când se confruntă cu momente dificile,
mijloceşte în rugăciune până când are loc o schimbare
în situaţia lor. Dacă lucrezi într-o organizaţie, roagă-te
pentru propăşirea ei, pentru că dacă ea prosperă, şi tu
vei prospera (Ieremia 29:7).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul
de a le salva viaţa celor cu care intru în contact şi de
a-i influenţa în mod pozitiv. Decretez că ei umblă în
bunăstare divină, eliberare, sănătate, victorie, putere
şi promovare, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Obadia 1:21; Isaia 42:5-7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 21:1-27
Maleahi 1-2

Faptele Apostolilor 5:12-23
Ezra 9-10
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Marți, 31 Decembrie

Viitorul este
strălucit!
PASTOR CHRIS

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând
până la miezul zilei (Proverbe 4:18).

E

ste ultima zi din an şi Îi suntem atât de
mulţumitori Domnului pentru favoarea Sa
supranaturală pe care a revărsat-o asupra noastră ca să
putem realiza atât de multe – dincolo de visele şi ţintele
noastre pentru acest an. Acum privim la anul care vine
cu credinţă şi bucurie, încredinţaţi că ne aşteaptă o
slavă şi mai mare. Hagai 2:9 spune astfel: „Slava acestei
Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice
Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice
Domnul oştirilor.”
Te îndemn să priveşti către anul care vine cu
speranţă, credinţă şi siguranţa că slava care îţi stă
înainte va depăşi cu mult triumful zilei de ieri. Uită
eşecurile, slăbiciunile şi dezamăgirile pe care poate le-ai
experimentat în anul care a trecut şi fixează-ţi atenţia
asupra victoriilor pe care Domnul ţi le-a aşezat înainte.
Dumnezeu are atât de multe pregătite pentru ca
tu să te bucuri în anul care vine. Unii oameni permit
regretelor de ieri şi eşecurilor trecutului să îi jefuiască
de eficienţă, dispersând credinţa lor de a înţelege şi de
a primi viitorul glorios pe care Dumnezeu l-a pregătit
pentru ei. Trebuie să înveţi să dai drumul experienţelor
din trecut şi să nu te temi de ziua de mâine. Refuză să
te îngrijorezi cu privire la nimic; în schimb, visează cu
măreţie şi îndrăzneală cu privire la anul care vine.
Poate că eşti sau ai fost deja în punctul de a
renunţa la visele tale; Dumnezeu îţi spune azi: „Bucură74

te, viitorul este strălucit! Am îndreptat deja cărările
întortocheate; de aceea, vei învinge şi vei fi un succes în
anul care vine.”
Imaginează-ţi cum progresezi cu paşi gigantici în
2014. Primeşte Cuvântul pentru acest an. Poţi participa
live la Serviciul de Anul Nou din 31 decembrie în
biserica ta sau pe internet la www.christembassy.org
sau conectându-te la una dintre principalele staţii TV de
satelit sau terestre care difuzează programele noastre
în jurul lumii.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, bucuria mea este fără limite
astăzi, ştiind că este plăcerea Ta să mă îndrumi pe
calea victoriei în anul care vine şi întotdeauna. Prin
Duhul Tău nu voi umbla niciodată în întuneric, confuzie
sau nesiguranţă, pentru că Tu eşti lumina mea; Tu mă
înveţi şi mă conduci pe calea pe care trebuie să merg,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 16:6; 1 Corinteni 2:9-10; Isaia 43:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Apocalipsa 22:1-21
Maleahi 3-4

Faptele Apostolilor 5:24-32
Neemia 1-2
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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
O mai bună înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu!
„Rapsodia Realităţilor este cel mai bun devoţional care a existat vreodată!
Studierea sa zilnică m-a antrenat să rămân neclintită pe Cuvânt în mod
consecvent şi astfel viaţa mea a devenit mult mai bună. Explicarea
Cuvântului lui Dumnezeu din devoţional aduce lumină astfel încât şi cei
simpli pot înţelege.” ̶ Rachel D., Nigeria

Acum sunt HIV negativ!
„Atunci când Pastorul Chris se ruga pentru familiile din întreaga lume în
februarie, am trimis o cerere de rugăciune explicând faptul că eram HIV
pozitiv. El s-a rugat pentru fiecare solicitare şi apoi mi-a trimis un e-mail în
care spunea că Domnul mi-a răspuns la rugăciuni. După aceea am început
să îmi proclam sănătatea divină. Am făcut un test HIV în septembrie, doar
ca să descopăr că acum sunt HIV negativ. Slavă lui Dumnezeu!” ̶ Thabo
B., Africa de Sud

Noi abonaţi prin puterea lui Dumnezeu
„Am fost la un vecin acasă şi i-am spus despre abonamentul la Rapsodia
Realităţilor. După ce am vorbit cu el, s-a abonat pentru 3 luni, începând cu
luna în curs. Am ştiut instantaneu că Duhul lui Dumnezeu l-a convins să se
aboneze, pentru că am avut o experienţă similară cu ceilalţi 17 abonaţi care
au auzit de acest abonament de la mine. Îi sunt atât de mulţumitoare lui
Dumnezeu pentru harul şi favoarea Lui!” ̶ Peace M., Nigeria

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		
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 DON’T PACK YOUR BAGS YET!
 WISDOM FOR WOMEN
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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

