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Introducere

E

diţia 2012 a devoţionalului dumneavoastră favorit, Rapsodia
Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase şi inspirate care

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

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



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



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



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



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

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

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă ne prezintă partenerii
exaltați ai Rapsodiei Realităţilor în timpul unei
distribuții gratuite în Ungaria.

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

Rapsodia
˘
Realitatilor
,

. . . UN DEVOȚIONAL COTIDIAN
www.rhapsodyofrealities.org

Vineri, 1 Iunie

Există mult mai
mult pentru tine
în Cristos
PASTOR ANITA

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

C

reştinismul este o viaţă frumoasă de slavă tot mai
mare. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28). Indiferent
unde sau cum începi viaţa de creştin, pe măsură ce umbli cu
Domnul şi ajungi să Îl cunoşti mai îndeaproape prin părtăşie,
eşti transformat din slavă în slavă. Totdeauna există ceva mai
bun pentru tine; de exemplu, un nivel mai înalt de biruinţă
la care să aspiri. Prin urmare, refuză să te complaci într-o
anumită stare de fapt şi continuă să îţi consolidezi victoriile.
Indiferent cât de glorioasă a fost călătoria ta de
credinţă, întotdeauna există pentru tine ceva mai bun în
Cristos. Tot ce trebuie să faci este să-ţi deschizi ochii duhului
pentru a vedea slava mai mare care îţi stă înainte. Însă la
acest nivel, părtăşia ta cu Domnul prin Cuvântul Lui şi prin
Duhul Sfânt devine indispensabilă. În 1 Corinteni 2:12, Biblia
spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de
la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a
dat Dumnezeu prin harul Său.” Cu cât petreci mai mult timp
cu Domnul prin Cuvântul Său şi în părtăşie cu Duhul Său, cu
atât descoperi mai multe realităţi cu privire la moştenirea ta
în Cristos.
Motivul pentru care mulţi creştini suferă şi au tot felul
de lupte constă în faptul că nu conştientizează că Dumnezeu
a pregătit ceva mai bun pentru ei. De exemplu, Isus i-a
spus femeii samaritene: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!» tu
singură ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4:10).
Până în acel moment, tot ce cunoscuse ea, inclusiv apa pe
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care venea să o scoată din fântână îi oferise numai satisfacţie
temporară. Ea nu ştia că există ceva mai bun până când L-a
întâlnit pe Isus, iar El i-a prezentat apa vieţii.
Când vii la Cristos, El îţi oferă ceva mult mai bun decât
ai avut tu vreodată. Indiferent care este nivelul tău financiar,
academic sau spiritual, există mult mai mult pentru tine în
Cristos.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi arăţi prin
Duhul Sfânt viaţa din belşug pe care o am în Cristos şi
nivelurile tot mai înalte de slavă care îmi stau în faţă. Îţi
mulţumesc pentru că mi-ai dat înţelepciunea de a cunoaşte
şi de a activa în viaţa mea binecuvântările Împărăţiei Tale, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:18; Filipeni 3:13-14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 16:17-33
1 Cronici 7-8

1 Corinteni 15:1-10
Proverbe 28
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Sâmbătă, 2 Iunie

El Şi-a asumat
vina în locul tău
PASTOR CHRIS

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El
(2 Corinteni 5:21).

C

reştinii nu sunt oamenii care nu comit nici un
rău, ci, mai degrabă, oamenii ale căror păcate au
fost iertate. Isus Şi-a asumat vina în locul nostru, al tuturor,
a achitat ceea ce ni se imputa, însă doar cei ce cred în El
validează acest transfer de neprihănire din contul Lui şi sunt
disculpaţi. În lumea de azi, mulţi oameni trăiesc în vinovăţie
din cauza faptelor rele pe care le-au comis. Dacă ar şti că
toate păcatele lor au fost deja purtate pe cruce de Isus! În
2 Corinteni 5:19, Biblia spune: „că adică, Dumnezeu era în
Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală
păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei
împăcări.”
Dumnezeu te iubeşte în ciuda păcatelor tale, însă
ceea ce trebuie să faci este să te pocăieşti de ele: „Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Tu
poţi trăi acum eliberat de orice condamnare, de orice frică
sau inferioritate, deoarece Isus stă în prezenţa Tatălui pentru
tine. „Căci Cristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut
de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de
închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum,
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9:24).
Nu este de mirare că Duhul lui Dumnezeu, prin
apostolul Pavel, declară: „Acum, dar, nu este nici o osândire
pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului”
(Romani 8:1). Domnul Isus a plătit integral preţul pentru
păcatele tale. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele întregii
8

lumi. Iată de ce noi trebuie să predicăm Evanghelia, pentru ca
toţi oamenii să cunoască ce a făcut Dumnezeu pentru ei în
Cristos şi să creadă. Oricine crede este îndreptăţit şi eliberat
de toate păcatele şi este făcut neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos Isus.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru frumuseţea
neprihănirii Tale şi pentru viaţa glorioasă pe care mi-ai
dăruit-o. Şi astăzi voi binecuvânta lumea în care trăiesc cu
vestea glorioasă a Evangheliei, ştiind că mântuirea va încolţi
în viaţa celor pe care m-ai rânduit să îi câştig pentru Tine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 13:38-39; 1 Ioan 4:10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 17:1-26
1 Cronici 9-10

1 Corinteni 15:11-19
Proverbe 29
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Duminică, 3 Iunie

Blestemul
Legii
PASTOR CHRIS

Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcânduSe blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e
oricine este atârnat pe lemn” (Galateni 3:13).

A

postolul Pavel în cel de-al treilea capitol din
Galateni reliefează un contrast între Lege şi
credinţă în pasajul său apologetic cu privire la legământul
avraamic. În versetul din deschidere, unde Pavel se exprimă
la persoana întâi plural utilizând pronumele „noi,” el de fapt
se identifică pe sine cu iudeii, aşa cum o face şi în Romani
11:1. Mulţi argumentează că el se referă la creştini, dar nu
este adevărat; şi nici la Neamuri nu se referă el în acest pasaj.
Neamurile nu au fost răscumpărate de sub blestemul Legii, ci
au fost răscumpărate de sub condamnarea Legii. Voi explica
diferenţa.
Blestemul Legii plana peste Iudei, dacă nu împlineau
toată Legea: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate
lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă” (Galateni 3:10,
Deuteronom 27:26, Ieremia 11:3). Pe de altă parte, prezenţa
Legii reprezenta în sine condamnarea Neamurilor. Ce
înseamnă acest lucru? Când Dumnezeu i-a ales pe Iudei să fie
poporul Său şi le-a oferit legi neprihănite după care să trăiască,
acest fapt a adus imediat neamurile sub condamnare. Iată de
ce în Efeseni 4:17-18, toţi cei care sunt dintre neamuri sunt
descrişi ca fiind despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu şi străini
de legământul promisiunii, neavând nădejde şi fiind fără
Dumnezeu în această lume.
Dar acum, toţi cei ce cred în Cristos Isus, fie iudei,
fie neamuri, au fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi
respectiv de sub condamnarea Legii: „Căci El este pacea
noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc
care-i despărţea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre
ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să-i facă pe cei doi
10

să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi
i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin
cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia” (Efeseni 2:14-16). Cele
două tabere despărţite altădată de zidul şi de vrăjmăşia Legii
au fost unite în Cristos pentru a forma un om nou care nu
face parte nici dintre iudei, nici dintre neamuri: „Nu mai este
nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai
este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă
toţi sunteţi una în Cristos Isus” (Galateni 3:28). Acest om
nou este numit făptura cea nouă: „Căci, în Cristos Isus, nici
tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a
fi o făptură nouă” (Galateni 6:15).
Făptura cea nouă nu a fost răscumpărată de sub
blestemul Legii, ci este un om complet nou, sau o creaţie
nouă; „Căci, dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2
Corinteni 5:17).

Rugăciune
Dragă tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a
veni în libertatea Cuvântului Tău şi de a trăi în realitatea
identităţii mele în Cristos! Sunt ridicat, transformat şi întărit
de puterea Duhului Tău, pe măsură ce Cuvântul Tău câştigă
stăpânire în viaţă mea şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 3:10; Galateni 6:15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:1-27
1 Cronici 11-13

1 Corinteni 15:20-28
Proverbe 30
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Luni, 4 Iunie

Victoria ta este
inevitabilă!
PASTOR ANITA

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da
nici un rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor
da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în
grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura
în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul Dumnezeu este
tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face
să merg pe înălţimile mele (Habacuc 3:17-19).

C

reştinul este un învingător şi nu o victimă; este
un om cu abilitatea de a repurta victorii strălucite
înaintea oricăror obstacole şi bariere. Iată de ce nu trebuie
să renunţi niciodată, indiferent cât de critică ar fi situaţia cu
care te confrunţi. În versetul de mai sus, profetul a descris o
situaţie limită, în care a ales, totuşi, să se bucure în Domnul
cu aceeaşi atitudine a inimii ca în vremurile bune. Aceasta
este atitudinea potrivită pentru a câştiga biruinţa; trebuie să
refuzi să fii zdruncinat de ceea ce vezi, simţi sau percepi şi să
te bucuri continuu în Domnul Dumnezeul tău.
Întotdeauna adu-ţi aminte că povestea nu s-a terminat
până când tu nu ai biruit! Poate că lucrurile nu merg aşa cum
te aştepţi în momentul de faţă, dar nu dispera. Continuă să
îţi susţii credinţa şi încrederea în Domnul aducându-I laude
pentru desăvârşirea tuturor lucrurilor care au legătură cu
tine. Refuză să renunţi şi bucură-te în El celebrând că este
Eliberatorul şi Izbăvitorul tău. Meditează o clipă la experienţa
avută de Pavel şi Sila. Situaţia nici nu se putea prefigura mai
sumbră atunci când, încătuşaţi în lanţuri şi în butuci, au fost
aruncaţi chiar în inima întunecată a închisorii romane. Însă
în loc să geamă de frică şi de deznădejde, ei L-au lăudat pe
Domnul până noaptea târziu şi au experimentat o izbăvire
puternică (Fapte 16:23-36).
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Rezervă-ţi timp astăzi să Îl lauzi pe Domnul pentru
bunătatea şi dragostea Lui. Refuză să te concentrezi asupra
provocărilor sau a durerii; ci închină-te Lui din toată inima ta,
ştiind că victoria ta este inevitabilă. Încrede-te în El că îţi va da
puterea de a birui în această situaţie pe măsură ce te închini
Lui în duh şi în adevăr.

Rugăciune
Eu sunt omul cu inima tăiată împrejur, care I se
închină lui Dumnezeu în duh şi în adevăr, care se bucură în
Cristos Isus şi care nu are încredere în firea pământească.
Prin urmare, indiferent ce simt sau văd, victoria mea este
asigurată! Îţi mulţumesc, Tată, pentru că m-ai făcut biruitor
şi mi-ai dat mentalitatea unui campion, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 34:3-4; Romani 8:35-37; 1 Ioan 4:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:28-19:16
1 Cronici 14-16

1 Corinteni 15:29-39
Proverbe 31
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Marți, 5 Iunie

Fii ecoul
Cuvântului Său
PASTOR CHRIS

Căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici
un chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de
încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme:
ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

D

umnezeu ne-a binecuvântat deja cu tot felul de
binecuvântări în locurile cereşti în Cristos (Efeseni
1:3). Dar cum se realizează conectarea prin credinţă la aceste
binecuvântări spirituale, astfel încât să te poţi bucura de ele
în această lume materială? Biblia ne arată modalitatea în care
să facem acest lucru.
În primul rând să ne concentrăm atenţia asupra
textului din 1 Timotei 6:12 care spune: „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.” Aici observăm un principiu de credinţă
important; este principiul însuşirii realităţilor intangibile. Este
vorba despre a discerne şi a-ţi adjudeca ceva imperceptibil
simţurilor fizice, aşa cum este viaţa veşnică. Observaţi faptul
că nu se spune: „...apucă maşina, casa, slujba sau ceva
tangibil.” Dimpotrivă, se spune: „apucă viaţa veşnică,” ceea
ce reprezintă o realitate intangibilă, iar modul în care poţi
face acest lucru este prin rostirea proclamaţiilor de credinţă!
Termenul grecesc din care s-a tradus cuvântul
„mărturisire” în 1 Timotei 6:12 este „homologia” care
înseamnă să declari acelaşi lucru în învoire, cu credinţă.
Trebuie să îţi însuşeşti realităţile Cuvântului lui Dumnezeu
prin credinţă, repetând ca un ecou ceea ce a spus El despre
tine.
Geneza 17 ne relatează cum lui Avram (care înseamnă
„tată înălţat”) Dumnezeu i-a schimbat numele în Avraam
care înseamnă „tatăl multor neamuri.” Deşi acest lucru s-a
întâmplat într-o vreme în care Avraam nu mai putea avea
14

descendenţi naturali, el a operat după acelaşi principiu!
Întărit prin credinţa lui, a repetat asemenea unui ecou
ceea ce Dumnezeu rostise cu privire la el, numindu-se pe
sine „tatăl multor neamuri,” fără a ţine seama de starea
prezentă a lucrurilor. În Romani 4:20, Biblia spune: „El nu
s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu prin necredinţă, ci
întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui Dumnezeu.” El a
mărturisit despre puterea şi adevărul suprem al Cuvântului
lui Dumnezeu, recomandându-se cu îndrăzneală aşa cum îl
numise Domnul.
În acelaşi mod trebuie şi tu să accepţi, să crezi şi să
proclami cu îndrăzneală ceea ce spune Cuvântul cu privire la
finanţele tale, la cariera ta, la sănătatea ta, la familia ta sau la
lucrarea ta de slujire. Acesta este modul în care te asiguri că
binecuvântările şi realitatea Cuvântului lui Dumnezeu ajung
să se împlinească în viaţa ta.

Rugăciune
Dragă Tată, declar cu îndrăzneală că trăiesc în
permanenţă în bucurie, în belşug, în sănătate şi în pace.
Binecuvântările făpturii noi, aşa cum sunt ele revelate în
Cuvântul Tău sunt împlinite în viaţa mea şi astăzi, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:18; Evrei 11:1
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 19:17-42
1 Cronici 17-19

1 Corinteni 15:40-49
Eclesiastul 1-2
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Miercuri, 6 Iunie

Beneficiază
de ungere
PASTOR CHRIS

Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost
dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata
prezbiterilor (1 Timotei 4:14).

Î

n versetul de mai sus, apostolul Pavel i-a dat
un îndemn important tânărului Timotei pe care
Dumnezeu îl chemase în lucrarea pastorală. El i-a spus
acestuia: „Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a
fost dat prin prorocie.” Sfatul Duhului Sfânt oferit lui Timotei
prin Pavel a fost acela de a beneficia de ungere, care este
puterea lui Dumnezeu în acţiune.
Când Dumnezeu îţi dă o responsabilitate, El îţi dă
şi ungerea care să te abiliteze să îndeplineşti acea sarcină.
Neglijarea ungerii îngreunează rodirea. De exemplu, dacă
eşti chemat de Domnul să fii pastor, există o ungere pentru
aceasta slujbă; este ungerea pastorală. Trebuie să recunoşti
acea ungere şi să descoperi darul de slujire din viaţa ta. De
îndată ce înţelegi că ungerea este peste viaţa ta şi înveţi să
beneficiezi de ea, o vei vedea producând rezultate pentru
gloria lui Cristos. Dacă nu o recunoşti şi nu beneficiezi de ea,
nu va funcţiona.
Acesta este motivul pentru care unii se luptă şi
experimentează frustrări în slujire; ei nu funcţionează cu
ungere. Dacă eşti pastor, evanghelist, lider de celulă sau
conduci un alt departament al bisericii şi ai experimentat
dificultăţi în desfăşurarea slujbei, îţi voi spune de unde
să începi: recunoaşte că peste tine este o ungere pentru a
funcţiona în poziţia încredinţată! Acest lucru este adevărat
pentru fiecare om chemat de Dumnezeu să împlinească un
rol semnificativ în Împărăţie.
Spune aceste cuvinte cu reverenţă: „Tată, Îţi
mulţumesc pentru ungerea Ta de peste viaţa mea. Eu sunt
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un slujitor abilitat al Evangheliei, deoarece Tu m-ai făcut aşa;
eu beneficiez de ungerea Ta, de harul Tău şi de înţelepciunea
Ta din mine pentru a împlini lucrarea la care m-ai chemat,
în Numele Domnului Isus.” Activează ungerea şi puterea
lui Dumnezeu peste viaţa ta prin aplicarea principiului
recunoaşterii şi al proclamării. „Această comunicare a
credinţei tale să devină eficientă prin recunoaşterea fiecărui
lucru bun care este în tine în Cristos Isus” (Filimon 1:6,
Versiunea King James a Bibliei).

Proclamaţie
Ungerea pe care am primit-o de la Domnul rămâne
în mine pentru totdeauna; şi prin aceasta ungere eu sunt
abilitat să rodesc cu eficienţă! Eu beneficiez de această
ungere astăzi, pentru a binecuvânta lumea mea şi pentru a
face mari isprăvi pentru slava şi lauda Numelui Său, Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 2:27; 2 Corinteni 1:21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 20:1-18
1 Cronici 20-22

1 Corinteni 15:50-58
Eclesiastul 3-4
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Joi, 7 Iunie

Duhul Sfânt este
Restauratorul
PASTOR ANITA

Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat din morţi pe Isus
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat din morţi pe Cristos le
va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare prin Duhul
Său care locuieşte în voi (Romani 8:11,
Versiunea NIV a Bibliei).

C

e minunat este să ştim că acelaşi Duh Sfânt care
L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în noi astăzi!
Lucrarea Lui este să ne facă roditori şi eficienţi în fiecare
domeniu al vieţii noastre. El produce viaţă în noi deoarece El
este Dătătorul vieţii. Oricât cât de adâncă ar fi valea în care
se poate afla un om în viaţa sa, ceea ce are el nevoie este să
Îl cunoască mai îndeaproape pe Duhul Sfânt şi lucrurile se vor
schimba!
Duhul Sfânt te poate ridica din robia eşecului, a
înfrângerii şi a degradării la o glorioasă viaţă din belşug. El va
revitaliza afacerea ta, va aduce revigorare peste slujba ta şi
peste finanţele tale şi va produce vindecare divină în trupul
tău fizic, prin aceeaşi putere care L-a înviat pe Isus.
Ce bucurie este să ştiu că Duhul Sfânt poate restaura
chiar şi ceea ce a fost pierdut; El este Restauratorul anilor
pierduţi. Ioel 2:25: „vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au
mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazam…” Poate te-ai
uitat la viaţa ta şi te-ai gândit că ai irosit prea mulţi ani fără să
înregistrezi vreun progres! Bucură-te, pentru că nu este totul
pierdut! Dumnezeu este dispus şi capabil să te restaureze şi
să te ducă în destinul pe care ţi l-a pregătit! Ceea ce ai nevoie
este să recunoşti că Duhul Sfânt care trăieşte în tine este
Restauratorul! Printr-o singură mişcare, El te poate împinge
o sută de paşi înainte, mult mai departe de ceea ce poate
cuprinde mintea ta.
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Alege să te încrezi în Duhul Sfânt pentru călăuzire în
viaţă şi El va face din viaţa ta ceva frumos şi minunat! El te va
restaura, te va înnoi, te va revigora şi te va poziţiona pentru
succes. El va desăvârşi tot ce are legătură cu tine.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt
care locuieşte în mine, care mă face să triumf în toate
lucrurile şi care desăvârşeşte tot ce are legătură cu mine.
Mă bucur să am revelaţia că nu pot fi niciodată dezavantajat
sau rămas în urmă în viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 126:1-3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 20:19-31
1 Cronici 23-25

1 Corinteni 16:1-12
Eclesiastul 5-6
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Conferinţa Internaţională a liderilor
de celule şi lucrătorilor – ediţia 2012
Liderii de celule şi lucrătorii bisericii aparţinând
mişcării Christ Embassy din întreaga lume se
vor reuni pentru trei zile transformatoare prin
Cuvântul lui Dumnezeu la Conferinţa Internaţională
a liderilor de celule şi lucrătorilor din perioada
14-16 Iunie 2012 din Johannesburg, Africa de
Sud. Conferinţa le va oferi tuturor participanţilor
oportunitatea de a fi inspiraţi de o învăţătură
pătrunzătoare din Cuvântul lui Dumnezeu, care îi
va echipa, dinamiza şi propulsa într-un nivel mai
înalt de conducere şi slujire.

Ceremonia de premiere
Participanţii nu vor dori să piardă un punct
important al conferinţei – noaptea decernării
premiilor. Liderii de celule merituoşi vor fi
recunoscuţi pentru exemplul lor şi pentru
excepţionala contribuţie adusă în evanghelizare.
Nu este nici o îndoială că în acest an conferinţa
liderilor este foarte promiţătoare, Duhul Sfânt
indicând deja faptul că „slava casei din urmă va
fi mai mare decât slava casei dintâi” (Hagai 2:9).

NOTE

Vineri, 8 Iunie

Slujba de
mijlocire a
Duhului Sfânt
PASTOR CHRIS

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră:
căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8:26).

S

unt momente în care nu avem suficiente informaţii
despre o situaţie pentru care vrem să ne rugăm.
Uneori s-ar putea chiar să cunoaştem detalii, dar să nu
ştim cuvintele potrivite pe care sa le folosim în rugăciune.
În asemenea momente, poţi avea încredere că Duhul Sfânt
te va ajuta să te rogi corect şi eficient! Cu toate acestea, El
nu face această slujbă fără a ţine seama de tine. Slujba Lui
de mijlocire pentru tine este prin tine; El nu Se roagă singur
pentru tine! El trebuie să facă acest lucru prin tine sau printrun alt credincios.
Duhul Sfânt desfăşoară lucrarea de mijlocire în favoarea
ta cu suspine intense, negrăite; un oftat adânc care nu poate
fi exprimat într-o vorbire articulată. Nu este acelaşi lucru cu
vorbirea în alte limbi. Când vorbeşti în alte limbi, cu toate ca
mintea ta nu înţelege ce spui, tu utilizezi o limbă cerească
în vorbirea articulată. Însă când Duhul Sfânt mijloceşte prin
tine în aceasta manieră, nu se aud cuvinte rostite, ci suspine
negrăite, câte un oftat adânc, uneori chiar plâns nestăvilit cu
gemete.
În asemenea momente nu eşti doborât de întristare, ci
eşti răpit în atmosfera de fericire sublimă a cerului, eşti captat
într-un extaz divin, pe măsură ce Duhul Sfânt mijloceşte prin
tine. Când Duhul Sfânt Se manifestă prin tine în acest mod,
bucură-te. El face ceva supranatural prin tine! El mijloceşte
fie pentru tine, fie pentru un alt credincios sau chiar pentru
Biserică prin tine. Ce lucrare glorioasă a Duhului Sfânt! Prin
această lucrare de mijlocire a Duhului, Domnul continuă
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să-i conducă pe mulţi copii ai Lui ferindu-i de nenorociri, de
greşeli şi de necazuri!
Ori de câte ori simţi acele îndemnuri presante la
rugăciune sau o durere acută în duhul tău, grăbeşte-te să
răspunzi. Duhul Sfânt vrea, în acele momente, să mijlocească
prin tine şi să rezolve din domeniul spiritual situaţii cu care
te confrunţi tu sau cei dragi ai tăi, sau chiar persoane pe care
nici măcar nu le cunoşti.

Rugăciune
Duhule Sfânt, Îţi predau şi astăzi duhul, sufletul şi
trupul meu pentru a-Ți desfăşura pe deplin lucrarea de
mijlocire prin mine, ştiind că dorinţa Ta desăvârşită va fi
împlinită, iar situaţiile negative vor fi schimbate, nu numai
în viaţa mea ci şi în a celor pentru care Tu alegi să mijloceşti
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:26-28
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 21:1-51
1 Cronici 26-29

1 Corinteni 16:13-24
Eclesiastul 7-8
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Sâmbătă, 9 Iunie

Neprihănirea
prin credinţă
PASTOR CHRIS

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către
Domnul pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Mărturisesc
că ei ... întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă
Dumnezeu, au căutat să îşi pună înainte o neprihănire a
lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă
Dumnezeu (Romani 10:1-3).

A

postolul Pavel a descris în Epistola sa către
Romani starea spirituală a iudeilor, mustrându-i
pentru că ignoră neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Din
nefericire, acest lucru este valabil şi pentru mulţi din Biserica
Domnului de astăzi. Desconsiderând neprihănirea dată de
Dumnezeu prin credinţă, ei încearcă să-şi dezvolte propria lor
neprihănire. Isaia 64:6 ne arată inutilitatea neprihănirii prin
eforturi personale: „Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate
faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem
ofiliţi ca o frunză...”
În Filipeni 3:8-9, apostolul Pavel ne învaţă să îmbrăţişăm
conceptul neprihănirii care vine prin credinţa în Cristos Isus:
„... ca să-L câştig pe Cristos şi sa fiu găsit în El nu având o
neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se
capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea pe care o dă
Dumnezeu prin credinţă.” Neprihănirea care se baza pe Lege
(chiar dacă cineva împlinea toată Legea) nu putea să ducă la
mântuire, întrucât Legea nu a putut să facă nimic desăvârşit
(Evrei 7:19), ci doar a fost menită să fie un îndrumător spre
Cristos (Galateni 3:24-25). De aceea, odată cu venirea lui
Isus a fost manifestată o neprihănire de la Dumnezeu prin
credinţa în Fiul Său.
Aceasta este un tip nou de neprihănire, care ne
transferă natura lui Dumnezeu şi face ca un om care a fost
păcătos să devină un om complet transformat dinăuntru
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în afară. Este neprihănirea la care Dumnezeu îi cheamă pe
toţi oamenii să fie părtaşi, indiferent de păcatele pe care leau comis. Este acea neprihănire acordată duhului uman şi
prin care cineva poate fi justificat; iată de ce ea se numeşte
neprihănire fără faptele Legii.
Această neprihănire produce în tine corectitudinea şi
dreptatea lui Dumnezeu, astfel încât tu cunoşti din instinct ce
este bine şi eşti în stare să duci o viaţă neprihănită înaintea lui
Dumnezeu. Tu nu te-ai străduit să o obţii şi, cu toate acestea,
ea acţionează în tine, fiindu-ţi dăruită: „cu mult mai mult, cei
ce primesc în toată plinătatea harul şi darul neprihănirii vor
domni în viaţă prin acela unul singur care este Isus Cristos”
(Romani 5:17).

Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur să ştiu că îmbrăţişând
neprihănirea care vine prin credinţa în Cristos, pot trăi plin
de bucurie astăzi şi pentru totdeauna în prezenţa Ta, fără
vină, frică sau condamnare! Îţi mulţumesc pentru această
binecuvântare minunată, în Numele lui Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:21; Romani 3:21-22
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 1:1-26
2 Cronici 1-4

2 Corinteni 1:1-11
Eclesiastul 9-10
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Duminică, 10 Iunie

Schimbă lucruri
prin cuvintele tale
PASTOR ANITA

Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui
acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se
va îndoi în inima lui, ci va crede ca ce zice se va face, va
avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

D

in versetul din deschidere se înţelege limpede
faptul că destinul tău este în mâinile tale. Dacă
îţi foloseşti limba aşa cum trebuie, vorbind pozitiv, în
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, experienţa ta va
fi desfătare deplină. Aceasta deoarece, în conformitate cu
cuvintele de mai sus ale Domnului Isus, tu poţi schimba lucruri
prin intermediul cuvintelor tale. Vei experimenta victorie
după victorie dacă vei învăţa să vorbeşti „în conformitate cu
Cuvântul lui Dumnezeu.”
Puterea de schimbare este în gura ta; victoria se află
în ceea ce rosteşti. Prin urmare, trebuie să îţi foloseşti gura
pentru a-ţi croi un drum prin orice hăţiş al vieţii. Rămâi
întotdeauna pe autostrada succesului, a sănătăţii, a păcii, a
progresului şi a belşugului prin intermediul cuvintelor tale!
În fiecare zi declară că eşti prosper şi plin de favoare divină.
Declară că este imposibil ca tu să fii bolnav, în faliment sau în
nenorocire. Declară că tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos Isus.
Poate lucrurile n-au mers în căminul tău aşa cum te-ai
fi aşteptat şi poate că Satan încearcă să-ţi producă necazuri;
este timpul ca tu să-ţi exerciţi stăpânirea. Foloseşte cuvintele
gurii tale şi controlează atmosfera căminului tău din domeniul
spiritual. Spune: „Iau în stăpânire atmosfera spirituală a
acestei case în Numele lui Isus. Mustru lipsa, sărăcia, boala şi
neputinţa. Declar că este sănătate, pace şi viaţă din belşug în
căminul meu, în Numele lui Isus!”
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Nu uita că este putere în cuvintele tale; de îndată ce
proclami prin credinţă Cuvântul Domnului cu privire la un
anumit aspect, lucrul respectiv este stabilit: „Vei hotărî un
lucru şi îţi va fi întemeiat...” (Iov 22:28, Versiunea Fidela).
Indiferent de provocările cu care te confrunţi, poţi schimba
lucrurile prin cuvintele tale, aliniindu-le la voia lui Dumnezeu.

Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu în gura mea îmi aduce victorie
asupra oricăror provocări! Eu înaintez şi cresc în har, în
neprihănire şi în cunoaşterea Domnului iar în mine nu este
nici un blocaj! Destinul meu este modelat în conformitate
cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru mine, în Numele
lui Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 21:21; Proverbe 18:21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 2:1-21
2 Cronici 5-7

2 Corinteni 1:12-24
Eclesiastul 11-12
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Luni, 11 Iunie

Ambasadori ai
Evangheliei
PASTOR CHRIS

„Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit
şi Eu pe voi” (Ioan 20:21).

Î

n versetul de mai sus, Isus nu vorbea numai cu Petru,
Iacov şi Ioan sau cu restul ucenicilor, ci cu fiecare
dintre noi cei care credem în El. Noi toţi am fost trimişi ca
misionari ai Evangheliei pentru sfera noastră de contact; ai
fost trimis ca şi ambasador al Evangheliei.
Cu mulţi ani în urmă, atunci când am citit pentru
prima dată acest verset, am simţit că Domnul mi-a vorbit
personal şi încă mai cred acest lucru. Este o mare onoare să
ţi se încredinţeze Evanghelia. Mandatul nostru este acela de
a popula Împărăţia lui Dumnezeu prin întoarcerea oamenilor
de la întuneric la lumină, smulgându-i de la condamnarea
iadului. Atunci când realizezi că eşti un ambasador al
Evangheliei, nimic nu te va opri să o răspândeşti. Istoria
bisericii ne spune cum mulţi au fost martirizaţi pentru că au
luat Evanghelia în mod personal; au fost neclintiţi în mărturia
lor, fără a ţine cont de agonia torturii.
Gândiţi-vă puţin la Pavel. În ciuda persecuţiilor aprige
şi a prorociilor care anunţau că viaţa lui era în pericol, a
spus: „Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum
mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie
calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus ca să
vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Fapte 20:24).
Observaţi din nou cuvintele sale din 1 Timotei 1:11: „potrivit
cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost
încredinţată mie…” Nu este de mirare că Pavel a avut un aşa
mare impact cu Evanghelia.
Chiar şi astăzi există oameni renegaţi de propriile
familii, respinşi de prieteni, de vecini şi de colegi din pricina
predicării Evangheliei, dar merită! Orice consideră Dumnezeu
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potrivit pentru tine să suferi individual de dragul Numelui
Său, fă-o cu bucurie. Indiferent cât de aspre sunt persecuţiile
cu care te confrunţi din pricina Evangheliei, nu renunţa să o
vesteşti, deoarece aceasta ţi-a fost încredinţată ţie. Va veni
ziua în care Domnul te va răsplăti pentru credincioşia şi
dăruirea ta.

Rugăciune
Ce onoare să mi se încredinţeze Evanghelia slavei
binecuvântatului Domn Isus Cristos! Mă dedic şi astăzi
acestei lucrări, aducând la mântuire oamenii din sfera mea
de contact pentru a experimenta viaţa, puterea şi slava
Împărăţiei lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16; Fapte 20:24; 2 Corinteni 5:19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 2:22-47
2 Cronici 8-11

2 Corinteni 2:1-7
Cântarea Cântărilor 1-2
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Marți, 12 Iunie

Rosteşte
permanent
Cuvântul
PASTOR CHRIS

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta;
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi
atunci vei lucra cu înţelepciune (Iosua 1:8).

S

criptura este cheia unei vieţi şi lucrări de succes.
Primul lucru demn de remarcat este faptul că
versetul anterior nu vorbeşte despre inimă. Deşi trebuie
să-l strângi în inima ta (Psalmul 119:11) „Cuvântul” nu
trebuie nu se depărteze de nici „gura” ta, pentru a reuşi în
viaţă. Înseamnă că trebuie să rosteşti mereu Cuvântul. În al
doilea rând spune „cugetă” sau „meditează.” Înseamnă să
murmuri sau să-l spui pentru tine. Cuvântul „cugetă” provine
din traducerea termenului ebraic „hagah” care nu înseamnă
doar a-ţi imagina, ci şi a rosti Cuvântul. Pe măsură ce Cuvântul
câştigă stăpânire peste cugetul tău, rostirea poate creşte în
volum de la şoaptă până la răcnet puternic asemenea unui
leu sigur de prada sa (Isaia 31:4).
Poate că ai Cuvântul în inima ta, dar dacă nu îl rosteşti,
lucrurile nu se schimbă. În primul capitol din Geneza, Biblia
ne descoperă faptul că lumea a fost ceva haotic până când
Dumnezeu a zis. Dumnezeu a trebuit să vorbească pentru
a schimba lucrurile. Cel mai important lucru pentru un
creştin este să rostească Cuvântul. Nu poţi avea creştinism
autentic rugându-te, cântând sau închinându-te numai în
gând, trebuie neapărat să te exprimi. Romani 10:10 spune:
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Omul nu este
născut din nou printr-o credinţă lăuntrică, neexprimată, ci
prin mărturisirea credinţei în domnia lui Isus. Motivul este
că acea neprihănire care vine prin credinţa din inimă nu doar
crede, ci şi vorbeşte (Romani 10:6).
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Dumnezeu ţi se revelează în general prin Cuvântul Său
scris, „logos,” care este viu şi lucrător şi care te schimbă pe
dinăuntru (Evrei 4:12). Însă pentru a schimba circumstanţele
vieţii tale, „logosul” (totalitatea revelaţiei Cuvântului scris
al lui Dumnezeu) trebuie să devină prin meditare „rhema,”
adică o revelaţie particulară a Cuvântului (care ţi se aplică
exact în cazul tău) şi pe care o rosteşti. Rhema este sabia
Duhului (Efeseni 6:17), Cuvântul activ sau creator cu care
biruieşti orice împotrivire din jurul tău. Pe măsură ce studiezi
şi meditezi asupra Scripturii, eşti transformat din slavă în
slavă în acelaşi chip cu al Lui (2 Corinteni 3:18), iar Cuvântul
lui Dumnezeu pe buzele tale capătă tot mai mult valoarea pe
care o are în gura Lui. Nu există destule limitări în lume să
poată încetini sau opri progresul tău, dacă rosteşti continuu
Cuvântul Său (Iosua 1:8).

Proclamaţie
Înţelepciunea lui Dumnezeu funcţionează în mine;
ştiu ce trebuie să fac în orice situaţie. Viaţa lui Dumnezeu
pulsează şi domneşte în mine! Înaintez prin Cuvânt;
viaţa mea este plăcută şi viitorul meu este strălucitor!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 10:8-10; Ieremia 23:29
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 3:1-26
2 Cronici 12-15

2 Corinteni 2:8-17
Cântarea Cântărilor 3-4
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Miercuri, 13 Iunie

Continuă să
priveşti!
PASTOR ANITA

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slavă Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului
(2 Corinteni 3:18).

O

oglindă reflectă imaginea obiectului din faţa ei.
Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda care reflectă
adevărata ta imagine, pentru că reprezintă perspectiva
lui Dumnezeu care nu poate minţi (Numeri 23:19). Ai
responsabilitatea de a continua să priveşti în oglinda lui
Dumnezeu. Pe măsură ce vei face acest lucru, Biblia spune
că „vei fi schimbat în acelaşi chip al Lui.” Când continui să
descoperi în Cuvânt cine eşti cu adevărat, vei fi transformat
în ceea ce zice Biblia despre tine.
Atunci când te uiţi acasă în oglindă, s-ar putea să nu îţi
placă ceea ce vezi; dar oglinda lui Dumnezeu are întotdeauna o
imagine minunată cu tine! Aceasta este oglinda care contează!
Îţi arată cine eşti (identitatea ta), ceea ce ai (moştenirea ta)
şi ceea ce poţi face (abilităţile tale) în Cristos. Îţi arată că eşti
frumos, creat în chip minunat (Psalmul 139:14) şi că în toate
eşti mai mult decât biruitor (Romani 8:37). Aceasta este
percepţia lui Dumnezeu despre tine şi este imaginea pe care
trebuie să o laşi să locuiască în subconştientul tău. Refuză
să accepţi orice gând, orice descriere sau percepţie care îţi
defăimează personalitatea.
Tu eşti lucrarea extraordinară şi creaţia perfectă a
lui Dumnezeu; aceasta arată oglinda Lui: „Căci noi suntem
lucrarea Lui (lucrarea mâinilor Lui)…” (Efeseni 2:10, Versiunea
Amplificată a Bibliei). Niciodată nu îţi însuşi descrierile
negative şi opiniile oamenilor pentru a te evalua. Ceea ce
contează este felul în care te vede Dumnezeu.
32

Unii s-ar putea să nu te vadă ca fiind slava lui Dumnezeu,
dar Dumnezeu te vede într-o lumină în care nimeni nu te
poate vedea. El te-a creat şi ţi-a oferit un album – Cuvântul
Său – care oglindeşte toate trăsăturile glorioase şi abilităţile
tale lăuntrice! Tot ceea ce trebuie să faci este să continui să te
uiţi în oglinda lui Dumnezeu: „Dar cine îşi va adânci privirile
în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui
în ea… va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:25).

Proclamaţie
Trăiesc în victorie, sănătate, bucurie, pace şi
neprihănire pentru că aceasta este viaţa pe care Dumnezeu
a pregătit-o pentru mine! Prin revelaţia Cuvântului lui
Dumnezeu, văd cine sunt şi trăiesc conform imaginii mele
reflectate în oglinda Sa, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:16-18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 4:1-31
2 Cronici 16-19

2 Corinteni 3:1-10
Cântarea Cântărilor 5-6
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Joi, 14 Iunie

Dreptul nostru
exclusiv la
Numele lui Isus
PASTOR CHRIS

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi
(Marcu 16:17).

D

reptul legal de a face apel la Numele lui Isus este
exclusiv pentru cei ce sunt născuţi din nou, cei ce
sunt una cu Domnul (1 Corinteni 6:17) şi au natura Lui (2 Petru
1:4). Noi am fost împuterniciţi să cerem în Numele lui Isus,
pentru că suntem moştenitori ai mântuirii. Necreştinii nu au
dreptul să folosească Numele lui Isus, decât dacă Îl apelează
pentru mântuire; în caz contrar, ar putea avea necazuri.
Găsim astfel de exemple în Fapte 19:13-16. Biblia ne arată
cum nişte exorcişti iudei încercând să folosească Numele lui
Isus pentru a scoate duhurile rele, au fost biruiţi şi schingiuiţi
în aşa fel că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.
Romani 10:13 spune: „...oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit.” Un om nemântuit poate chema
Numele lui Isus pentru a primi mântuire şi va fi ascultat; atunci
şi numai atunci poate începe să trăiască şi să funcţioneze în
puterea acelui Nume. Nu există nici o îndoială că este putere
în Numele lui Isus; dar numai un copil de bună credinţă al lui
Dumnezeu poate face uz de acesta pentru a scoate duhurile
rele, pentru a efectua schimbări în situaţiile negative şi pentru
a pune în aplicare voia lui Dumnezeu pe pământ.
Bucură-te de dreptul tău de a utiliza Numele lui Isus.
La rostirea acestui Nume orice genunchi se va pleca; din cer,
de pe pământ şi de sub pământ (Filipeni 2:10). În Ioan 16:24,
Domnul Isus spune: „Până acum n-aţi cerut nimic în Numele
Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să
fie deplină.” Acceptă această invitaţie deschisă la o viaţă de
nesfârşită bucurie, victorie şi slavă, prin exersarea dreptului
exclusiv de a invoca Numele lui Isus.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai împuternicit să fac
apel la Numele lui Isus. Pe măsură ce funcţionez şi trăiesc
prin puterea acestui Nume şi astăzi, soluţii miraculoase sunt
create în viaţa mea, în sănătatea mea, la slujbă, în familie şi
în slujire; toate circumstanţele se conformează voii perfecte
a lui Dumnezeu pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:9; Coloseni 3:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 4:32-5:11
2 Cronici 20-22

2 Corinteni 3:11-18
Cântarea Cântărilor 7-8
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Conferinţele de Viaţă Înălţătoare
cu Pastorul Chris

Pregăteşte-te să fii propulsat la un nou nivel de
biruinţă la Conferinţa Viaţă Înălţătoare – SUA,
cu Pastorul Chris
În doar câteva săptămâni, Pastorul Chris va fi la Berry
Center, Cypress - Texas din SUA pentru Conferinţa
Viaţă Înălţătoare. În acest an conferinţa promite sa
fie o piatră de hotar unde oamenii lui Dumnezeu
vor experimenta edificare supranaturală, fericire
cerească, poziţionare divină, iluminare, vindecare
şi chiar mai mult prin învăţătura şi revelaţiile din
Cuvântul lui Dumnezeu prezentate de Pastorul Chris.
Pentru înregistrare şi rezervarea locurilor vă rugăm
să sunaţi la unul dintre următoarele numere de
telefon:
SUA: +1 281 759 5111; +1 281 759 6218;
+1 800 646 2474
Sau vizitaţi site-ul: www.higherlifeconferenceusa.com

NOTE

Vineri, 15 Iunie

Îţi poţi controla
gândurile!
PASTOR CHRIS

Fiindcă aşa cum gândeşte în inima lui, aşa este el
(Proverbele 23:7, versiunea Fidela).

F

ilipeni 4:8 spune: „...tot ce este adevărat, tot ce
este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic
de primit… aceea să vă însufleţească.” Acest lucru sugerează
că poţi dicta şi controla obiectul şi caracterul gândurilor
tale. Gândurile sunt mai mult decât simple închipuiri; sunt
imagini mintale care pot fi foarte elaborate, cu capacităţi
constructive sau distructive. Gândurile, pot fi propriile tale
creaţii, bazate pe imaginaţia ta, sau îţi pot fi sugerate sau
induse din exterior. Ele au puterea de a te ţine în robie sau te
pot elibera să funcţionezi la potenţial maxim.
Până nu îţi schimbi modul de gândire, viaţa şi
circumstanţele existenţei tale nu se vor schimba. Atât de
puternice sunt gândurile; şi acesta este motivul pentru
care suntem îndemnaţi în Scriptură să ne alegem gândurile.
Trebuie să gândeşti întotdeauna în conformitate cu Cuvântul.
Dumnezeu ţi-a dat abilitatea dar şi responsabilitatea să
îţi schimbi viaţa din slavă în slavă prin dirijarea minţii spre
gândirea bună, duhovnicească: „Să nu vă potriviţi chipului
veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).
Înţelege că tu preiei caracterul gândurilor tale. Locul
unde eşti astăzi este rezultatul gândirii tale. Modul în care
trăieşti, lucrurile pe care le faci, caracterul cuvintelor tale
şi personalitatea ta, toate sunt expresii are procesului
gândirii tale. Nu este de mirare că în Proverbe 4:23 Domnul
porunceşte să îţi păzeşti inima. Nu permite oricărui gând să
intre în mintea ta. Fă orice gând rob ascultării de Cristos (2
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Corinteni 10:5). Respinge gândurile care tind să te umilească
sau să îţi aducă depresie şi acceptă numai gânduri de bucurie,
victorie şi belşug, pentru că acestea sunt gândurile lui
Dumnezeu cu privire la tine (Ieremia 29:11). Îţi poţi face viaţa
mult mai fericită, împlinită şi plină de glorie dacă îţi dirijezi
mintea în concordanţă cu Cuvântul.

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului Tău de a-mi reînnoi mintea şi de a transforma
orice provocare într-o victorie! Voia Ta perfectă în viaţa mea
se împlineşte astăzi pe măsură ce meditez asupra Cuvântului
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:18; 1 Corinteni 2:16; Proverbe 21:5
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 5:12-42
2 Cronici 23-25

2 Corinteni 4:1-6
Isaia 1
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Sâmbătă, 16 Iunie

O viaţă de care
să te bucuri
PASTOR ANITA

Îndeamnă-i pe bogaţii veacului acestuia să nu se
îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile
din belşug, ca să ne bucurăm de ele (1 Timotei 6:17).

O

ricine poate trăi o viaţă fericită, sănătoasă,
victorioasă, plină de belşug; este vorba de
alegere. În Vechiul Testament Dumnezeu le-a oferit copiilor
lui Israel dreptul de a alege. El a spus: „… ţi-am pus înainte
viaţa şi moartea.” Apoi spune: „Alege viaţa” (Deuteronom
30:19); există o viaţă de care te poţi bucura!
Fiind copil al lui Dumnezeu, Tatăl tău cel ceresc vrea
să Se laude cu viaţa ta. Doreşte ca lumea să ştie şi să vadă
că este posibil să trăieşti o viaţă glorioasă, prin urmare, ţi-a
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Ţi-a dat
darul vieţii de care să te bucuri din belşug: „Eu am venit ca
oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).
Inspirat de Duhul Sfânt, Ioan i-a scris prietenului său
Gaiu: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să
prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău” (3
Ioan 2, versiunea Fidela). Dumnezeu vrea să vadă că trăieşti o
viaţă fericită, prosperă şi victorioasă. El doreşte ca viaţa ta să
fie frumoasă şi interesantă şi a făcut totul în acest sens. Deja
ţi-a dăruit din belşug toate lucrurile ca să te bucuri de ele (1
Timotei 6:17). Aşadar, bucură-te de viaţa ta! Viaţa creştină nu
este menită să fie glorioasă doar atunci când ajungi în cer, ci
tu te poţi bucura de ea şi aici pe pământ, chiar şi în situaţiile
dificile, căci în El ai viaţa, mişcarea şi fiinţa (Fapte 17:28).
Dumnezeu Şi-a arătat deja dragostea faţă de tine
trimiţându-L pe Isus să moară pentru tine (Ioan 15:13). Dacă
a făcut acest lucru, înseamnă că nu te privează de nici un
lucru bun: „El, care nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a
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dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu
El, toate lucrurile?” (Romani 8:32).
Întreaga lume şi tot ce cuprinde ea Îi aparţine Domnului
(Psalmul 24:1; 1 Corinteni 10:26); şi prin extindere, toate
aceste lucruri îţi aparţin şi ţie, pentru că eşti moştenitorul Său
(Romani 8:17). Biblia declară explicit că toate lucrurile sunt
ale tale şi că tu eşti al Domnului: „…toate sunt ale voastre
şi voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu”
(1 Corinteni 3:22-23). Prin urmare refuză să accepţi o viaţă
mediocră; bucură-te la maximum de viaţa din belşug pe care
ţi-a dat-o Domnul! Nu trebuie decât să primeşti prin credinţă
tot ce ţi-a pus Dumnezeu la dispoziţie prin Cuvântul Său;
însuşeşte-ţi promisiunile Lui şi priveşte cum viaţa ta va creşte
în biruinţă şi belşug din slavă în slavă.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai învrednicit să am
parte de moştenirea sfinţilor în lumină! Iau chiar astăzi în
stăpânire glorioasa viaţă din belşug la care m-ai chemat
şi îmi însuşesc toate binecuvântările din Cuvântul Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:3; Eclesiastul 2:24
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 6:1-15
2 Cronici 26-28

2 Corinteni 4:7-18
Isaia 2
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Dumincă, 17 Iunie

O slujire divină
PASTOR CHRIS

Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât
Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul
(Fapte 10:44).

C

apitolul 10 din cartea Faptele Apostolilor ne
relatează felul în care Petru a fost călăuzit de Duhul
Sfânt în Cezareea, pentru a le vesti Evanghelia celor din casa
sutaşului Corneliu. Biblia spune că pe când rostea Petru
cuvintele acelea, S-a coborât Duhul Sfânt peste Corneliu şi
peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Acest lucru s-a întâmplat
în momentul în care ei l-au auzit pe Petru rostind Cuvântul lui
Dumnezeu. Această experienţă subliniază în mod clar puterea
şi spiritualitatea slujirii care ne-a fost încredinţată nouă în
calitate de creştini. Nu suntem singuri; Domnul ne-a asigurat
de prezenţa Lui în noi şi cu noi (Ioan 14:17) întotdeauna
(Matei 28:20).
În Marcu 16:20, după înălţarea Mântuitorului, ucenicii
„…au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra
împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-i
însoţeau…” Observaţi că nu erau singuri. Domnul era cu ei,
întărindu-le cuvintele prin semne şi minuni. Conştientizează
prezenţa şi puterea Domnului de fiecare dată când mergi să
vesteşti Evanghelia.
Indiferent unde vesteşti Evanghelia: pe stradă, în
autobuz, în birou sau la mall, să fii convins că Duhul Sfânt
va „coborî” peste cei ce aud Cuvântul, pentru că nu eşti
singur. Aşadar, îndrăzneşte să vesteşti Evanghelia. Predică
mântuirea; predică-L pe Cristos care a venit în lume să
îi scape pe păcătoşi şi să îi facă fii ai lui Dumnezeu. Cei
nemântuiţi din jurul tău trebuie să afle că Dumnezeu este
gata să le ierte păcatele, pentru că Şi-a extins harul pentru
mântuirea tuturor celor care cred.
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Pe măsură ce faci cunoscute aceste adevăruri,
vestind mesajul împăcării cu cei păcătoşi, Duhul Sfânt va
coborî peste toţi cei ce te ascultă. Fii conştient de prezenţa
Sa permanentă, ştiind că nicidecum nu te va lăsa, cu nici un
chip nu te va părăsi (Evrei 13:5). Slujba Evangheliei care ţi-a
fost încredinţată este o slujire divină pe care o poţi îndeplini
numai prin puterea Duhului Sfânt.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a fi
părtaş la această slujbă glorioasă a împăcării. Sunt încurajat
şi împuternicit de conştientizarea prezenţei Tale permanente
să vestesc Evanghelia cu putere şi astăzi, întorcându-i pe
mulţi de la întuneric la lumină şi de la puterea diavolului la
cea a lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

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

Faptele Apostolilor 7:1-53
2 Cronici 29-30

2 Corinteni 5:1-10
Isaia 3
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Luni, 18 Iunie

Nevoia de
auto-descoperire
PASTOR CHRIS

Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi
voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare
(Geneza 12:2).

D

umnezeu te-a chemat să fii o binecuvântare pentru
alţii; să îi ridici. Fiind născut din nou, nu numai că
eşti binecuvântat, dar eşti şi o binecuvântare (1 Petru 3:9);
Dumnezeu a pus ceva în tine cu care să binecuvântezi lumea
ta. El ţi-a dat o viaţă extraordinară; tot ce mai ai nevoie este
să descoperi darurile şi abilităţile supranaturale cu care te-a
înzestrat Dumnezeu. Apoi, aşa cum l-a învăţat Apostolul Pavel
pe Timotei: „înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în
tine” (2 Timotei 1:6).
Recunoaşte că eşti deosebit; nu eşti un neajutorat;
tu eşti deja favorizat de Domnul! Declaraţia ta ar trebui să
fie întotdeauna: „Sunt în chip minunat favorizat şi ajutat de
Domnul!” Nu te lamenta şi nu cerşi niciodată nimic. Eşti deja
un copil al lui Dumnezeu şi nu eşti la mila nimănui.
Duhul Domnului locuieşte în tine şi Biblia declară că
toate lucrurile sunt ale tale: „Nimeni să nu se fălească, dar,
cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel,
fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie
lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre” (1
Corinteni 3:21-22). Tot ceea ce ai nevoie în ce priveşte viaţa
şi evlavia ţi-a fost dăruit deja în Cristos Isus: „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).
Tu eşti o binecuvântare pentru cei din jur. Acesta eşti
cu adevărat. Obişnuieşte-te cu ideea şi conştientizează mereu
această realitate.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lumina Cuvântului
Tău care mi-a arătat cine sunt şi abilităţile cu care am
fost înzestrat ca să schimb sfera mea de influenţă. Sunt o
binecuvântare şi un motiv de bucurie pentru toţi cei cu care
mă întâlnesc astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 1:6; 1 Ioan 2:27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 7:54-8:8
2 Cronici 31-32

2 Cronici 5:11-21
Isaia 4
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Marți, 19 Iunie

Fii milos, iubitor
şi de ajutor!
PASTOR ANITA

Aşadar, cât avem prilej, să le facem bine tuturor, şi mai
ales fraţilor în credinţă (Galateni 6:10).

N

u este minunat Domnul? Observaţi că ne-a spus să
le facem bine TUTUROR oamenilor, nu doar unora
şi spune mai departe: „…şi mai ales fraţilor în credinţă.”
Trebuie să fii plin de afecţiune faţă de Toţi oamenii, în special
faţă de fraţii şi surorile în credinţă.
În Matei 24:12, Isus a spus: „…din pricina înmulţirii
fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” El S-a
referit la vremurile din urmă, în care multora le va păsa numai
de ei înşişi. Fiind copiii lui Dumnezeu, ni se cere să iubim; este
natura noastră să iubim. Dumnezeu aşteaptă de la tine să
îţi pese de alţii şi să le arăţi dragoste chiar şi în momentele
dificile. El nu doreşte ca noi să devenim reci, împietriţi şi
egoişti.
Trebuie să profităm de fiecare ocazie pentru a ne
exprima dragostea unii faţă de alţii. În mod conştient să cauţi
ocazii de a-i binecuvânta pe ceilalţi şi să îţi exprimi dragostea
faţă de ei. Atunci când oamenii sunt bucuroşi este o ocazie
de a-ţi exprima dragostea; bucură-te cu ei pentru ceea ce a
făcut Domnul în viaţa lor. Tot aşa, dacă i s-a întâmplat cuiva
din jurul tău o nenorocire, arată-i că îţi pasă şi încurajează-l
prin fapte şi prin cuvinte.
Caută şi astăzi în jurul tău acea ocazie de a binecuvânta
şi de a atinge pe cineva cu dragostea lui Cristos! S-ar putea
ca nimeni să nu vină la tine să îţi ceară ajutor, dar fii atent.
Priveşte în jur după un frate sau o soră care are nevoie de
ajutor şi încearcă să ajuţi aşa cum poţi. Poate că lumea este
plină de răutate, nedreptate şi ură dar tu eşti lumina lumii;
aşadar demonstrează că eşti diferit prin faptul că îţi pasă,
iubeşti şi eşti bun cu ceilalţi!
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi umpli inima cu
dragostea Ta. Mă rog să mă ajuţi să identific fiecare ocazie
pe care mi-ai aşezat-o astăzi în cale pentru a manifesta
dragostea Ta şi pentru a fi o binecuvântare, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:16-18; Iacov 2:15-17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 8:9-40
2 Cronici 33-34

2 Corinteni 6:1-10
Isaia 5-6
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Miercuri, 20 Iunie

Principala ta
menire!
PASTOR CHRIS

Şi El i-a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire,
pentru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:11-12).

P

rincipala ta menire în viaţă este să faci lucrarea
de slujire pentru Dumnezeu; aceasta este cea mai
înaltă chemare a ta. Orice altceva este pe plan secundar.
Poate eşti politician, medic sau avocat. Acestea sunt slujbe
minunate, dar responsabilitatea ta principală pe pământ este
aceea de a conduce oamenii la neprihănire. Ai putea spune:
„Dar nu sunt pastor!” Ei bine, lucrarea de slujire nu este
numai pentru pastori sau evanghelişti, ci pentru toţi sfinţii lui
Dumnezeu, această categorie incluzându-te şi pe tine.
Acesta este lucrul pe care îl subliniază apostolul
Pavel în versetul din deschidere. Dumnezeu a dat cele cinci
daruri de lucrare în Biserică: „pentru desăvârşirea sfinţilor, în
vederea lucrării de slujire” (Efeseni 4:12). Lucrarea de slujire
este împăcarea lumii cu Dumnezeu. Tu ai un mandat divin de
a întoarce oamenii de la întuneric la lumină şi de la puterea
lui Satan la puterea lui Dumnezeu.
Înţelege că ţi-a fost încredinţat mesajul Evangheliei:
„potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care
mi-a fost încredinţată mie” (1 Timotei 1:11). Fiind născut din
nou, acest mesaj este acum în tine şi funcţionează cu succes.
Acum tu trebuie să-i ajuţi şi pe alţii să primească Evanghelia
şi să se bucure de aceleaşi rezultate în viaţa lor.
Acolo unde lucrezi, acolo unde locuieşti, mergi la
toţi cei cu care ai contact şi vesteşte-le Evanghelia. Fă-le şi
lor parte de binecuvântările Cerului din tine. Propovăduieştele mesajul mântuirii şi celor de aproape şi celor de departe.
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Aceasta este chemarea ta cea mai înaltă. Este lucrarea ta de
slujire faţă de Domnul şi dovada că eşti cu adevărat urmaşul
Lui.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus
în unitate cu Fiul Tău, Isus. Îţi mulţumesc că mi-ai dat o
nestinsă pasiune de a-i câştiga pe cei pierduţi pentru Tine.
Prin puterea Duhului Tău, le fac parte celor din jur de bogăţia
cunoaşterii Cuvântului Tău şi oamenii aleg cu bucurie să
intre în lumina Împărăţiei Tale şi astăzi, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 4:5; 2 Corinteni 3:5-6
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 9:1-31
2 Cronici 35-36

2 Corinteni 6:11-18
Isaia 7

49

Joi, 21 Iunie

Lasă omul
dinăuntru să se
manifeste!
PASTOR CHRIS

Cine proroceşte, dimpotrivă, le vorbeşte oamenilor, spre
zidire, sfătuire şi mângâiere. Cine vorbeşte în altă limbă
se zideşte pe sine însuşi; dar cine proroceşte zideşte
sufleteşte Biserica (1 Corinteni 14:3-4).

F

rica asigură mediul propice pentru activităţile
satanice. Ultima parte a versetului din deschidere
ne arată cum poţi să te zideşti sufleteşte împotriva fricii.
Versetul spune: „Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe
sine însuşi.” Cuvântul „a zidi” provine din cuvântul grecesc
„oikodomeo,” care înseamnă „a zidi, a edifica sau a căpăta
îndrăzneală.”
Atunci când vorbeşti în alte limbi, tu capeţi îndrăzneală
în omul dinăuntru, îţi încarci duhul ca un acumulator. Duhul
tău, în acel moment, se ridică precum un uriaş dinăuntrul tău
şi domină omul din afară – trupul, cu simţurile lui. Gândurile
de frică dispar dintr-o dată, în timp ce curajul şi credinţa
sunt stârnite în tine! Aceasta este soluţia împotriva fricii şi a
timidităţii.
Rugăciunea în alte limbi intensă şi plină de pasiune
este o metodă de a-ţi energiza duhul pentru victorie. În 1
Corinteni 14:18, Pavel spunea: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu
că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi” (1
Corinteni 14:18). Acesta era secretul lui. Prin vorbirea în
alte limbi, viaţa şi puterea lui Dumnezeu din duhul său erau
activate, în aşa fel încât îi inundau complet trupul fizic! Atât
de mult, încât, cu o anumită ocazie, în timp ce era pe insula
Malta, un şarpe veninos l-a muşcat de mână şi totuşi, Pavel
nu a răspuns cu frică. Ci mai degrabă, foarte calm, a scuturat
şarpele în foc, nefiind deloc afectat de venin (Fapte 28:1-5).
Duhul lui era deasupra fricii.
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2 Timotei 1:7 spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat
un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.”
Trebuie să activezi acea putere dinăuntrul tău, prin vorbirea
în alte limbi. Aceasta îţi revigorează duhul, aşa încât chiar şi în
situaţii de criză proclamaţiile de credinţă sunt făcute dintr-o
poziţie de odihnă şi de putere.

Proclamaţie
Pe măsură ce vorbesc în alte limbi şi astăzi, omul
dinăuntru este edificat şi energizat pentru victorie în orice
domeniu; gândurile de frică şi de slăbiciune dispar, iar eu
exercit stăpânire asupra oricărei adversităţi, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Fapte 4:31; 2 Timotei 1:7; Isaia 54:15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 9:32-43
Ezra 1-3

2 Corinteni 7:1-8
Isaia 8
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Yookos - conectând lumea ta …
Yookos iPhone app
Yookos iPhone app este uşor de utilizat, fiind o replică
a actualului website. Yookos a presupus întotdeauna
simplitate. Nu există nici o îndoială că iPhone app
susţine premisa esenţială. Un simplu sign-in te duce
direct în contul tău de Yookos, având opţiunea de
a face orice schimbare ai dori online şi oferindu-ţi
control deplin în ce priveşte prezenţa ta pe blog.
De asemenea, trimiterea de „yooks” este simplă, în
ambele variante tip portret şi tip vedere. Oamenii
comunică de obicei în mai mult de 140 caractere,
folosind hash tags, link-uri, fotografii şi chiar video-uri
cu ajutorul reţelei sociale. Toţi sunt plăcut surprinşi de
această aplicaţie.
Pe Yookos iPhone app poţi intra cu cât de multe
conturi doreşti. Le poţi selecta printr-o simplă atingere
a ecranului. De asemenea, poţi personaliza display-ul
pentru fiecare cont.
Yookos IPhone app funcţionează pe iPhone, iPod touch
şi iPad. Vei avea nevoie de cel puţin iPhone OS 3.0 sau
mai mare.
Se poate descărca de pe iTunes.

NOTE

Vineri, 22 Iunie

Bucură-te şi
celebrează!
PASTOR ANITA

Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să
scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor
(Psalmul 149:5).

Î

nvaţă să-L celebrezi pe Domnul în viaţa ta. Nu-ţi
petrece timpul liber recapitulând cine ţi-a greşit,
sau ce lucruri te-au întristat în cursul zilei. Ci mai degrabă
gândeşte-te la bunătatea Domnului şi la viaţa glorioasă în
care te-a adus. Bate din palme, sari, strigă şi dansează în
camera ta, celebrând viaţa de biruinţă pe care o ai în Cristos.
Viaţa lui Dumnezeu din tine merită cu siguranţă
celebrată şi merită să te bucuri de ea. Faptul că eşti mai mult
decât biruitor prin Isus, că eşti superior celui rău şi cohortelor
întunericului este suficient ca să te facă să strigi şi să te
bucuri în slavă. Învaţă să te bucuri în Cuvânt şi să-i celebrezi
eficienţa şi puterea în viaţa ta. Exprimă-ţi mulţumirea pentru
abundenţa, sănătatea, pacea şi bucuria pe care Dumnezeu ţi
le-a dat prin Cuvânt. Nu trebuie să aştepţi să ajungi la biserică
pentru a face acest lucru.
Momentele în care eşti singur ar trebui să fie
momentele tale cele mai bune, pentru că atunci poţi spune
ceea ce vrei şi cum vrei să spui, pentru că tu nu vorbeşti
cu nimeni altcineva, decât cu Domnul. Dacă vrei să faci
progrese în viaţă şi să devii mai eficient, atunci celebrează-L
pe Domnul şi bunătatea Lui în viaţa ta. Domnul ne-a dat un
exemplu despre felul în care se poate trăi zilnic în celebrare.
El nu a avut niciodată momente de tristeţe. Când a înviat din
morţi, primul lucru pe care l-a spus atunci când i-a întâlnit pe
ucenici, a fost: „Bucuraţi-vă!” (Matei 28:9). Ce salut minunat!
Cu o altă ocazie, Biblia spune că El „S-a bucurat în
Duhul” (Luca 10:21). Aceasta înseamnă că El L-a celebrat
şi L-a preamărit pe Dumnezeu în Duhul Lui, bucurându-Se
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pentru ceea ce făcuse Tatăl. El nu a avut nevoie de nimeni
care să-L învioreze sau să-L înveselească. Aceasta este viaţa
la care ai fost chemat; o viaţă de bucurie, de victorie şi de
celebrare!

Proclamaţie
Mă bucur pentru că Dumnezeu mi-a dat viaţă veşnică
şi mi-a dat putere delegată să trăiesc şi să acţionez în
Numele lui Isus. Celebrez viaţa de pace, de glorie, de belşug
şi de victorie în care m-a adus. Amin.

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

Faptele Apostolilor 10:1-23
Ezra 4-6

2 Corinteni 7:9-16
Isaia 9
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Sâmbătă, 23 Iunie

O moştenire
bună!
PASTOR CHRIS

O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă
moşie mi-a fost dată (Psalmul 16:6).

U

n studiu atent cu privire la versetul de mai sus ne
oferă o imagine mai clară cu privire la ceea ce s-a
gândit psalmistul atunci când a făcut această declaraţie. El
a vrut să spună că la împărţirea unei proprietăţi moştenite,
partea care i-a revenit lui s-a dovedit a avea o comoară în ea.
Acum, această comoară putea consta în petrol, aur, diamante
etc. Copleşit de bucurie în urma acestei descoperiri, el a
exclamat că i-a fost dată o moştenire bună, o moştenire
minunată!
Psalmistul a aflat că moştenirea lui era mai bună
decât alte moşteniri. Dar observaţi că el nu a avut nimic de
a face cu împărţirea moştenirii. El nu a muncit pentru ea. Tot
ceea ce a făcut a fost să accepte şi să proclame ceea ce a
obţinut. Aceasta este şi povestea ta, în calitate de copil al lui
Dumnezeu. O moştenire minunată ţi-a fost dată; ai fost adus
într-o poziţie de stăpânire, de biruinţă şi de belşug (Romani
5:17). 1 Petru 3:9 spune că ai fost chemat ca să moşteneşti o
binecuvântare. Tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia ai primit în
Cristos Isus (2 Petru 1:3).
Ceea ce trebuie să faci tu este să înveţi mai multe
despre moştenirea ta minunată în Cristos. Aşa cum tu nu poţi
găsi petrol, aur sau diamante la suprafaţă, ci doar dacă sapi
mai mult în pământ, va trebui să sapi mai mult în Cuvântul
lui Dumnezeu, ca să descoperi comorile moştenirii tale în
Cristos. Trebuie să cercetezi Scriptura, ca să cunoşti toate
lucrurile care îţi aparţin gratuit în Cristos şi să le aplici în viaţa
ta. Imediat ce ajungi să cunoşti ceea ce spune Cuvântul că-ţi
aparţine, însuşeşte-ţi acel lucru prin credinţă şi declară-l cu
glas tare, pentru gloria Lui.
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Proclamaţie
O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă
moşie mi-a fost dată. Partea mea este cea potrivită! Nu
trebuie să mă lupt pentru vreun lucru bun în viaţă, pentru
că Dumnezeu este partea mea aleasă, comoara mea. El m-a
adus într-un loc bun şi El îmi menţine partea mea.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filimon 1:6; Faptele Apostolilor 20:32
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 10:24-48
Ezra 7-8

2 Corinteni 8:1-8
Isaia 10
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Duminică, 24 Iunie

O minte
nouă!
PASTOR CHRIS

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de
omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul
cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul
Celui ce l-a făcut (Coloseni 3:9-10).

M

ulţi stagnează în viaţă pentru că nu au mintea
înnoită după Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost
chemaţi la o viaţă de biruinţă şi de glorificare continuă a
Domnului Isus Cristos prin Cuvânt. Biblia spune: „Şi nu vă
conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea
minţii voastre, pentru a dovedi care este voia lui Dumnezeu,
cea bună şi plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea
Fidela).
Meditaţia la Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să-ţi
construieşti o mentalitate conformă cu voia şi scopul lui
Dumnezeu pentru făptura nouă în Cristos. Este un proces prin
care tu refuzi gândurile de slăbiciune, boală, sărăcie, frică
şi moarte şi le accepţi pe cele de victorie, sănătate şi viaţă
din belşug. Iosua 1:8 ne descoperă reţeta infailibilă pentru
construirea unei vieţi de biruinţă: „Cartea aceasta a Legii să
nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi
în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.”
În primul rând, observaţi că spune: „cugetă asupra ei
zi şi noapte.” Aceasta înseamnă că eficienţa acestei practici
este legată de consecvenţa sa. Trebuie să păstrezi Cuvântul
în inima ta şi în gura ta zilnic, pentru a-ţi produce gândirea
orientată spre victorie. Verbul „a cugeta” din versetul
anterior provine din traducerea termenului ebraic „hagah,”
care înseamnă a-ţi imagina, a murmura şi a striga. Trebuie
să te gândeşti la Cuvântul Domnului, să-l murmuri şi uneori
chiar să-l strigi. Este important ca, din când în când, să găseşti
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un loc ferit, unde să poţi rosti cu glas tare Cuvântul, făcând
astfel orice gând rob ascultării de Cristos (2 Corinteni 10:5) şi
edificându-ţi duhul. Procedează aşa în mod consecvent şi vei
avea o minte înnoită. Vei începe să vorbeşti diferit, iar ceilalţi
vor observa că este ceva unic în legătură cu tine. Cuvântul
lui Dumnezeu pe buzele tale te va programa la o viaţă de
succes sistematic, te va întări şi-ţi va da mentalitatea celor
neprihăniţi.

Proclamaţie
Duhul meu este programat pentru victorie, pe măsură
ce meditez asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi astăzi. Am
viaţa veşnică în Isus Cristos. Eu umblu şi astăzi în bucurie,
în pace, în belşug, în sănătate şi în biruinţă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; Evrei 5:14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 11:1-18
Ezra 9-10

2 Corinteni 8:9-17
Isaia 11-12
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Luni, 25 Iunie

Copilul
succesului!
PASTOR ANITA

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au
zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”
(Faptele apostolilor 17:28).

D

umnezeu are parte numai de succes, iar El Îşi
reproduce caracterul de succes în noi. 1 Petru 1:23
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.” Dumnezeu ne-a născut. Noi suntem copiii Lui. El nu
vrea ca noi să fim asociaţi cu eşecul sau cu daunele. Această
afirmaţie nu se aplică tuturor oamenilor din lume. Ea este
valabilă numai pentru făpturile noi în Cristos Isus. Motivul
pentru care noi avem viaţa Lui şi natura neprihănirii Sale
constă în faptul că am fost născuţi din Cuvânt şi din Duhul
Domnului (Ioan 3:3-8). Dumnezeu ţi-a pregătit o viaţă din
belşug, de sănătate şi biruinţă!
Efeseni 2:10 (versiunea Amplificată) spune: „Noi
suntem lucrarea [proprie] a lui Dumnezeu, făcută cu
mâinile Lui (lucrarea Lui), recreaţi în Cristos Isus, [născuţi
din nou] ca să facem acele lucruri bune pe care Dumnezeu
le-a prestabilit (le-a plănuit dinainte)…” Cuvintele „Tu eşti
lucrarea lui Dumnezeu” înseamnă că tu eşti copilul succesului.
Aşadar, eşecul n-ar trebui să fie parte din viaţa ta, pentru că
genele de succes ale Tatălui Ceresc sunt în tine. 1 Ioan 5:4
spune: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie
lumea…” În Cristos, tu ai biruit deja eşecul, înfrângerea şi
toate lucrurile negative din lume. Aşadar, manifestă succesul
oriunde mergi şi trăieşte fiecare zi în biruinţă.
Psalmistul descrie viaţa de rodire în care te-a adus
Dumnezeu, în psalmul 1:3: „El este ca un pom sădit lângă un
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izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze
nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.” Poate că
unele experienţe din viaţa ta au contrazis aceste realităţi,
dar nimic nu poate invalida adevărul că tu eşti copilul lui
Dumnezeu şi implicit un copil al succesului! Dumnezeu te-a
făcut după chipul şi asemănarea Lui; pentru frumuseţe, glorie
şi victorie. El a dat deja verdictul că în orice vei face, vei avea
reuşită. Aşadar, refuză să te zbaţi în viaţă, deoarece succesul
şi excelenţa sunt în duhul tău.

Proclamaţie
Eu sunt născut din Dumnezeu. Aşadar, am biruit
lumea şi sistemele ei de eşec şi de înfrângere! Eu am în mine
sămânţa succesului şi a vieţii din belşug. În orice situaţie sunt
mai mult decât biruitor prin Cristos, manifestând excelenţa
Sa pretutindeni. Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:17; 1 Petru 1:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 11:19-30
Neemia 1-3

2 Corinteni 8:18-24
Isaia 13
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Marți, 26 Iunie

Tu eşti înzestrat
în mod
supranatural!
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).

D

omnul Isus, înainte de înălţarea Sa, i-a dat Bisericii
o sarcină supranaturală. El a spus: „Duceţi-vă în
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia oricărei făpturi”
(Marcu 16:15). El ne-a dat îndatorirea aceasta, ştiind că vom
avea nevoie de împuternicire supranaturală pentru a reuşi. El
a spus deja în Ioan 15:5: „căci despărţiţi de Mine nu puteţi
face nimic.” Astfel, El ne-a umplut cu putere de sus, ca să fim
martorii Lui eficienţi în toată lumea.
Cuvântul „putere” din Fapte 1:8 provine din traducerea
termenului grecesc „dunamis,” care înseamnă „putere
intrinsecă,” „abilitatea dinamică de a face schimbări.” Domnul
Isus Cristos a spus, că, într-adevăr, vei primi daruri spirituale,
eficienţă, când Duhul Sfânt va veni în viaţa ta. Ucenicii lui Isus
nu erau nici cei mai curajoşi şi nici cei mai inteligenţi oameni
din Israelul de atunci; ei erau oameni obişnuiţi. Dar după ce
au primit Duhul Sfânt, au fost înzestraţi cu puterea Duhului şi
au devenit oameni extraordinari.
Dumnezeu nu Se uită la ceea ce poţi face prin
abilitatea ta omenească. Ci mai degrabă, El Se uită la ceea
ce poate face Duhul Sfânt în tine şi prin tine. Niciodată să nu
te uiţi la limitările tale, la slăbiciunile tale omeneşti, sau la
abilităţile tale fizice. Uită-te în interior. Uită-te la Duhul Sfânt
care locuieşte în tine şi spune ca şi Pavel: „Pot totul în Cristos
care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). După ce Duhul Sfânt a
venit peste ei, viaţa apostolilor a devenit o amplă mărturie
datorită împuternicirii extraordinare pe care ei au primit-o.
Dumnezeu i-a făcut oameni extraordinari; lucrători eficienţi
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ai Evangheliei. Ei au devenit instrumente puternice în mâna
lui Dumnezeu.
Pune-te la dispoziţia Domnului şi El te va împuternici
prin Duhul Său şi va lucra prin tine. Nimic nu-ţi va fi imposibil
de realizat pentru Evanghelie dacă te vei baza pe puterea
Duhului din tine.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Duhului
Tău în viaţa mea. Conştientizez puterea Sa care este în mine
şi sunt eficient şi astăzi în răspândirea Evangheliei spre slava
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:4-6; Coloseni 1:29
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 12:1-25
Neemia 4-6

2 Corinteni 9:1-10
Isaia 14
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Miercuri, 27 Iunie

El veghează
asupra ta!
PASTOR CHRIS

Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te
păzeşte nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu
doarme Cel ce îl păzeşte pe Israel (Psalmi 121:3-4).

C

u câţiva ani în urmă, am ascultat mărturia unei
doamne, care spunea că oamenii din jurul ei nu
înţelegeau de ce este ea plină de încredere şi de exuberanţă
cu privire la viaţă, chiar şi în vreme de război. În timp ce
toţi cei din jurul ei erau îngroziţi şi se plângeau de inflaţie,
de greutăţile vieţii şi de nesiguranţa viitorului, ea rămânea
netulburată.
Câţiva dintre prietenii ei au venit la ea în cele din urmă
şi au întrebat-o: „De ce eşti aşa de liniştită? Noaptea, când
explodează bombele, noi toţi ne refugiem în pivniţă, speriaţi.
Stăm treji toată noaptea, iar tu niciodată nu vii cu noi.”
„O, am găsit în Biblie că Domnul nu doarme; şi m-am
gândit că dacă El nu doarme, atunci măcar eu să dorm. Nu
are sens să stăm amândoi treji. Din moment ce stă El treaz şi
pentru mine, eu merg şi dorm.” Cât de minunat! Ce atitudine
de încredere în Domnul! Ea a refuzat să se teamă indiferent
de evenimentele negative din jur, preferând, în schimb, să
arunce toate îngrijorările ei asupra Domnului.
Fiind copilul lui Dumnezeu, aceasta ar trebui să fie şi
atitudinea ta: refuză să te îngrijorezi, orice ar fi, deoarece
Domnul veghează asupra ta. 1 Petru 5:7 spune: „Şi aruncaţi
asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte
de voi.” Aplică mereu acest verset în viaţa ta. Refuză să te
îngrijorezi. Fii de partea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său.
Filipeni 4:6 spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice
lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu,
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”
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Lista poate fi lungă: taxe de plătit, bani pentru copii,
provocări la locul de muncă sau la şcoală, sănătatea ta şi a
celor dragi, etc. Acestea sunt posibile surse de frică şi de
insomnii. Dar ţine minte, „Domnul este treaz şi pentru tine,”
aşadar, refuză să te îngrijorezi. El va avea grijă de aceste
lucruri pentru tine.

Rugăciune
Doamne Tată, Îţi predau fiecare problemă care
mă frământă, fiind convins că pacea Ta care întrece orice
pricepere îmi va păzi inima şi gândurile. Resping frica,
îngrijorarea şi stresul şi declar că trăiesc în bucurie şi în
odihnă, astăzi şi în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:41-42
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptela Apostolilor 13:1-12
Neemia 7-8

2 Corinteni 9:11-15
Isaia 15:16
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Joi, 28 Iunie

Prea controlul
asupra vieţii tale!
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).

C

uvintele au putere. Ele sunt, de fapt, pietrele de
construcţie ale vieţii noastre. Fie că eşti conştient
de aceasta sau nu, tu ai construit viaţa pe care o trăieşti
acum prin cuvintele tale. Biblia spune că moartea şi viaţa
stau în puterea limbii (Proverbe 18:21). Dacă dintr-un motiv
oarecare eşti nemulţumit de circumstanţele tale actuale, tu
poţi prelua controlul asupra vieţii tale în Numele lui Isus şi o
poţi direcţiona spre ceea ce trebuie să fie, după standardul
lui Dumnezeu.
Biblia ne spune că lumea a fost făcută prin Cuvântul
lui Dumnezeu (Evrei 11:3). Dumnezeu a dat formă, frumuseţe
şi ordine lumii prin Cuvântul Său rostit. Geneza 1:2 spune:
„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape
era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra
apelor.” Aceasta era imaginea haotică a Pământului, înainte
ca Dumnezeu să preia controlul şi să schimbe lucrurile prin
Duhul Său şi prin Cuvântul rostit. El a spus: „Să fie lumină!” Şi
a fost lumină” (Geneza 1:3). El a rostit ca lumina să apară şi să
înlocuiască întunericul.
Fiind copilul lui Dumnezeu, şi tu poţi prelua controlul
asupra circumstanţelor vieţii şi le poţi alinia la voia lui
Dumnezeu pentru tine. Indiferent în ce stare te afli acum,
rosteşte cu credinţă ceea ce spune Dumnezeu despre starea
ta şi schimbarea va avea loc. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui
ca o unealtă cu care să ne zidim sufleteşte şi să ne modelăm
lumea noastră, spre slava Lui. Tu poţi să te bucuri de viaţă
din belşug, plină de pace şi de victorie, rostind Cuvântul lui
Dumnezeu.
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Psalmistul descrie viaţa glorioasă a celui care
meditează (gândeşte şi rosteşte) cu consecvenţă la Cuvântul
lui Dumnezeu: „El este ca un pom sădit lângă un izvor de
apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu
se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmi 1:3).
Preia controlul asupra vieţii tale astăzi şi modeleaz-o după
standardul lui Dumnezeu! Proclamă Cuvântul Domnului în
ceea ce priveşte sănătatea, victoria şi bunăstarea ta.

Rugăciune
Eu îmi construiesc viaţa pe fundaţia de succes a
Cuvântului lui Dumnezeu! Îţi mulţumesc Doamne, pentru că
mi-ai făcut viaţa plăcută şi pentru că mi-ai dat abilitatea de
a schimba situaţiile negative şi fără speranţă, în Numele lui
Isus. Amin.

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

Faptele Apostolilor 13:13-52
Neemia 9-10

2 Corinteni 10:1-7
Isaia 17
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Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu
Pastorul Chris în Canada
Studenţii Şcolii de Vindecare din diferite părţi
ale lumii vor sosi în August în Ontario, Canada
pentru a participa la Sesiunea de vară a Şcolii
de Vindecare cu Pastorul Chris.
Se anunţă o avalanşă de miracole pe măsură
ce studenţii îşi vor stârni credinţa prin Cuvântul
lui Dumnezeu în fiecare zi timp de 3 săptămâni
înainte de a-l întâlni pe omul lui Dumnezeu şi
a-şi primi miracolul.
În timp ce participă la sesiunea de vară este
important de reţinut faptul că sesiunile încep
în fiecare zi la ora 9 şi durează până la orele 15.
Studenţii sunt aşteptaţi să participe la toate
sesiunile pe parcursul Şcolii de Vindecare.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la: + 1
4167465080; +1647-341-9091; +4116-7465080
Sau vizitaţi site-ul: www.enterthehealingschool.org

NOTE

Vineri, 29 Iunie

Contemplă
ungerea!
PASTOR CHRIS

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului
(2 Corinteni 3:18).

P

asajul biblic din 2 Împăraţi 13:20-21 ne relatează
o întâmplare remarcabilă a unor oameni, care, în
timp ce îngropau un om, au văzut o bandă de moabiţi care
le invada ţara. Ca să scape de pericol, eu au aruncat cadavrul
într-un mormânt alăturat. Mormântul acela conţinea
osemintele lui Elisei, care murise demult. 2 Împăraţi 13:21
spune: „Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a
sculat pe picioare.” Aceasta este remarcabil!
Ce era în oasele lui Elisei, încât a înviat un mort? Era
ungerea! Când studiezi despre Elisei, descoperi că viaţa lui a
fost plină de minuni. Chiar şi după ce murise de mult timp,
oasele lui încă reţineau ungerea.
Să privim cazul lui Pavel, care era plin de ungere: „până
acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri
care fuseseră atinse de trupul lui şi-i lăsau bolile şi ieşeau
afară din ei duhurile rele” (Faptele apostolilor 19:12). De
asemenea, Fapte 5:15 descrie cum ungerea se afla în umbra
lui Petru: „până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi
îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când
va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din
ei” (Faptele apostolilor 5:15). Dacă oasele moarte, basmalele
sau şorţurile şi umbra lui Petru puteau reţine ungerea, cu cât
mai mult duhul uman recreat, care găzduieşte Duhul Sfânt!
Când Moise a meditat asupra Legii timp de 40 de
zile, era complet transformat, iar faţa îi strălucea de slava
lui Dumnezeu (Exod 34:29). Acesta este efectul contemplării
Cuvântului, prezenţei şi puterii lui Dumnezeu. Eşti umplut
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de bucurie şi literalmente învăluit în puterea şi slava Sa.
Aceasta te transformă din slavă în slavă şi te face să creşti în
supranatural.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ungerea Duhului
Sfânt, care locuieşte şi acţionează în mine. Declar că orice
povară este ridicată şi orice jug este distrus, datorită puterii
lui Dumnezeu care operează în mine, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 10:27; 1 Timotei 4:15
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 14:1-28
Neemia 11-13

2 Corinteni 10:8-18
Isaia 18
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Sâmbătă, 30 Iunie

Tu Îl cunoşti pe
Dumnezeu prin
duhul tău!
PASTOR CHRIS

Suflarea omului este o lumină a Domnului, care
pătrunde până în fundul măruntaielor
(Proverbe 20:27).

C

ând îţi comunică ceva, Dumnezeu ia legătura cu
tine prin duhul tău. Reciproc, tu te poţi raporta
la El tot prin duhul tău şi nu prin mintea ta sau prin trupul
tău (Ioan 3:6; 4:24). Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu
este predicat sub ungerea Duhului Sfânt, administrează har
duhului tău, apoi impactul se răsfrânge şi asupra sufletului
tău. Motivul este acela că omul este o fiinţă spirituală, şi nu
un trup fizic. Când un om moare, trupul poate avea toate
facultăţile intacte, dar rămâne fără viaţă. Aceasta deoarece
adevărata persoană, duhul, a părăsit trupul, care până atunci,
fusese casa lui.
Unii sceptici analizează anatomia omului, spunând că
omul nu are spaţiu în trup pentru duh. Ei întreabă: „Unde
ar putea fi duhul înăuntrul trupului omului, din moment ce
toată structura lui cuprinde diferite organe?” În primul rând,
cuvântul „duh” (în greacă „pneuma”, în ebraică „ruah”) este
sinonim cu „vânt,” ceea ce înseamnă că duhul uman are
câteva atribute ale vântului. Duhul, aşadar, poate ocupa
orice loc în care poate pătrunde aerul sau vântul. Acum,
imaginaţi-vă cât de mult loc este în trupul uman pentru aer:
nările, ochii, chiar porii pielii!
Dumnezeu te călăuzeşte din duhul tău. Aşadar, trebuie
să cauţi să-ţi dezvolţi duhul prin angajarea în activităţi
spirituale. Tu îţi exersezi şi îţi energizezi duhul prin post, prin
meditare asupra Cuvântului şi prin rugăciune în Duhul Sfânt.
Aceste activităţi spirituale îţi acordează duhul pe frecvenţa
Domnului ca să poată recepta călăuzirea Duhului Său.
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Dumnezeu caută să ţi Se descopere prin Cuvânt
în duhul tău. Aceste motive sunt suficiente pentru ca tu
să îţi antrenezi în mod constant duhul spre evlavie: „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).

Rugăciune
Dragă Tată, duhul meu este întărit prin Cuvântul Tău
şi astăzi. Mă supun pe deplin faţă de domnia şi călăuzirea
Ta prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt, iar viaţa mea este în
sincronizare cu voia Ta perfectă pentru mine, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:17-18; Romani 1:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor 15:1-21
Estera 1-4

2 Corinteni 11:1-15
Isaia 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
ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

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

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

DESPRE

AUTORI

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

Pentru mai multe informații despre

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

NOTE

NOTE

NOTE

MĂRTURII
„Cuvântul lui Dumnezeu m-a întregit!”
„În ultimii 5 ani am avut tot felul de complicaţii în trup din cauza
lucrului prelungit. Toţi mă respingeau şi la un moment dat am început
să mă gândesc la sinucidere. Chiar atunci am dat de o Rapsodie a
realităţilor şi am citit un pasaj intitulat: «Îmbărbătează-te, există
speranţă pentru tine.» Am fost provocată de aceste cuvinte şi chiar
am primit puterea să citesc mai departe. Şi slavă Domnului, am fost
vindecată. Acum sunt din nou un om întreg!” ̶ Lynette A., Zimbabwe
„Parteneriatul cu Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat rezultatul
testului de sarcină!”
„Am rămas însărcinată în octombrie 2010. Special pentru pruncul din
pântecele meu am început un parteneriat cu Rapsodia Realităţilor
şi cu Misiunea Intraurbană cu copii străzii. Câteva luni mai târziu,
doctorul mi-a cerut să fac ecografie şi rezultatul a arătat că de fapt
aveam un fibrom, nu un copil. În unitate cu soţul meu am respins
acest rezultat şi ne-am rugat, depunând şi o sămânţă. Luna următoare
m-am dus din nou la ecografie şi rezultatul s-a schimbat! La împlinirea
termenului, am născut un băieţel jucăuş.” ̶ Nkechi M., Nigeria
„Îmi place să citesc ştirile LoveWorld”
„Întotdeauna îmi place să citesc ştirile LoveWorld în devoţionalul
Rapsodia Realităţilor. Mă ţin la curent cu ultimele evenimente şi
materiale apărute care mă ajută să cresc spiritual. Recent a fost
anunţată apariţia dvd-ului Seminar Biblic şi l-am cumpărat. Acest mesaj
m-a vindecat deplin de conflicte interioare şi de depresie. Acum privesc
viaţa dintr-o cu totul altă perspectivă. Le mulţumesc pastorilor Chris şi
Anita pentru Ştirile LoveWorld!” ̶ Ajagbe S. Marea Britanie

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
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 KEEPING YOUR HEALING
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 RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL		
 RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)
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 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 și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

