Rapsodia
˘
Realitatilor
,

. . . UN DEVOȚIONAL COTIDIAN

CHRIS & ANITA
OYAKHILOME

LOVEWORLD PUBLISHING

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

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

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

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

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

Introducere

E

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

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

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



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



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



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



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

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

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă provine din campania
shoot@sites (lansată sub genericul „Fotografiază-te
în locuri celebre cu Rapsodia Realităţilor”) şi surprinde parteneri la Castelul Edinburgh din Scoţia.
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Vineri, 1 Noiembrie

Cunoştinţa care
ne dă stăpânire
PASTOR CHRIS

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri,
nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să
vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de
înţelepciune şi pricepere duhovnicească
(Coloseni 1:9).

Î

n versetul de mai sus, apostolul Pavel s-a rugat
în mod special pentru ca fraţii coloseni să fie
umpluţi cu cunoaşterea deplină a voii lui Dumnezeu.
Aceasta a fost cunoaşterea lui Dumnezeu la care ajunsese
Pavel şi prin care a trăit; cea care l-a făcut extraordinar şi
care l-a distins de ceilalţi apostoli. Este cunoaşterea care
ne face să stăpânim peste orice circumstanţe. Cea care
ne poziţionează deasupra în viaţă.
În Cristos, suntem rânduiţi de Dumnezeu pentru
a fi mai mult decât biruitori (Romani 8:37) şi pentru a
domni în viaţă (Romani 5:17). Motivul pentru care acest
lucru nu se întâmplă în viaţa multora constă în faptul
că nu au învăţat să păşească în cunoaşterea voii lui
Dumnezeu. Romani 12:2 ne spune despre voia bună,
voia plăcută şi voia desăvârşită a lui Dumnezeu: „Nu vă
conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin
reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia
lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.”
Scopul final este să umblăm în voia desăvârşită a
lui Dumnezeu, la care însă se ajunge doar prin părtăşia
cu Duhul Sfânt. Pe măsură ce ai părtăşie cu El prin
rugăciune, studiind Cuvântul şi meditând asupra sa,
vei fi în cunoştinţă de voia desăvârşită, de intenţiile şi
6

scopurile Sale. Prin intimitate, vei deveni tot mai mult
ca El, atât în gând, cât şi în caracter.
Atunci când funcţionezi în deplina cunoştinţă a
voii Sale perfecte pentru viaţa ta, devii un învingător
consecvent. Vei şti cum să procedezi în fiecare situaţie;
toate eforturile şi resursele vor fi mereu canalizate în
direcţia care trebuie pentru a obţine rezultatele optime.
Poţi cunoaşte şi trăi în voia Lui desăvârşită.

Rugăciune
Dragă tată, Îţi mulţumesc pentru că mă călăuzeşti
prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt, pentru a cunoaşte
şi a păşi în voia Ta desăvârşită pentru mine. Sunt plin
de înţelepciunea Ta, fiind capabil să depăşesc orice
provocare care-mi stă în faţă şi să manifest excelenţă
în toate acţiunile mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 13:20-21, Efeseni 1:15-17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 1
Hagai 1-2

Ioan 9:1-7
1 Cronici 1
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Sâmbătă, 2 Noiembrie

Virtute:
excelenţă morală
PASTOR CHRIS

Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui
ce ne-a chemat la glorie şi virtute
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

C

onform versetului tematic, în interiorul tău
se află atât glorie (gloria lui Dumnezeu) cât
şi virtute, ceea ce înseamnă excelenţa morală care
decurge din energia morală, adică din puterea de a face
ce trebuie, ce este bine. Duhul lui Dumnezeu generează
această putere în interiorul tău, însă tu trebuie să
păşeşti în ea.
De exemplu, poţi refuza să trişezi la locul de
muncă sau la şcoală. Puterea sau energia morală de
a rezista unei astfel de tentaţii este în tine. Faptele
apostolilor 1:8 spune: „Şi 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.” Când Duhul Sfânt vine să
locuiască în tine, El energizează interiorul tău pentru a
trăi o viaţă de excelenţă morală. Ai capacitatea inerentă
pentru a îţi programa mintea să acţioneze corect şi să
refuze ce este greşit.
Aceasta este ceea ce ne spune Biblia în 2 Petru
1:5 (versiunea Fidela): „în afară de aceasta, dându-vă
toată silinţa, adăugaţi credinţei voastre virtutea; şi
la virtute, cunoaşterea.” Nu înseamnă că virtutea nu
este deja în tine, sau că trebuie să încerci să o obţii în
vreun fel şi astfel să o adaugi la credinţa ta, nu! Cuvântul
„adăugă” este grecescul „epichoregeo,” care înseamnă
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„a furniza în plus, a alimenta sau a sponsoriza în mod
complet.” Capacitatea de a-ţi seta mintea pentru a face
ceea ce este corect, şi de a refuza ceea ce este greşit
este în tine! Pune-o în acţiune! Conştientizeaz-o şi
toarn-o din belşug peste credinţa ta. Aceasta este ceea
ce Dumnezeu ne spune.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia
Cuvântului Tău în viaţa mea şi pentru impactul Său
puternic în duhul meu astăzi şi întotdeauna. Mă bucur
că Duhul Tău îmi luminează ochii inimii şi mă ajută să
înţeleg şi să radiez gloria Ta către toți cei din jur, în
Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:7; Filimon 1:6
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 2
Ieremia 1-2

Ioan 9:8-17
1 Cronici 2
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Duminică, 3 Noiembrie

Har şi pace fără
măsură
PASTOR ANITA

Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, către cei
ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră,
prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru
Isus Cristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus
Cristos! (2 Petru1:1-2).

E

xistă oameni care se lamentează tot timpul
fiindcă nu au destulă pace în viaţa lor acasă,
la locul de muncă, etc. şi, ca urmare, îi solicită pe alţii
să se roage pentru ei. Însă nu aşa funcţionează acest
lucru, pentru că Biblia nu spune „harul şi pacea să vă
fie înmulţite prin rugăciuni,” ci prin cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos. Astfel de
oameni pot fi susţinuţi în rugăciune şi se pot simţi mai
bine, însă doar de atât vor beneficia, de o „stare de
bine.”
Dumnezeu vrea să îţi dea ceva mai bun decât
o simplă „stare de bine.” El vrea ca tu să trăieşti prin
Cuvântul Său! Cu cât Îl cunoşti mai mult, cu atât mai
mult harul şi pacea îţi vor umple viaţa de bucurie.
Cuvântul „pace” utilizat în 2 Petru 1:2 provine din
traducerea termenului grecesc „eirene,” care înseamnă
pace împreună cu odihnă şi bunăstare. Este înrudit cu
cuvântul evreiesc „shalom.”
Cu alte cuvinte, prin cunoaşterea lui Dumnezeu
şi a Domnului nostru Isus Cristos, tu locuieşti în odihnă
şi bunăstare! Totul în viaţa ta funcţionează bine. Nu
te frămânţi cu privire la nici un lucru. Indiferent ce se
întâmplă, tu eşti de neclintit, ştiind că lucrurile lucrează
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împreună pentru binele tău (Romani 8:28). Meditează în
continuare asupra Cuvântului lui Dumnezeu! Menţineţi părtăşia cu Duhul Sfânt şi El îţi va da tot mai multă
descoperire în cunoașterea Tatălui şi a Domnul nostru
Isus (Efeseni 1:17), cu revărsare de har după har, aducând
astfel în viaţa ta favoare neobişnuită, promovare,
creştere, avantaj şi nenumărate binecuvântări.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta
care este manifestată în viaţa mea. De asemenea, Îţi
mulţumesc şi pentru că mă înfrumuseţezi cu harul Tău
şi îmi umpli viaţa de pace şi bunăstare fără sfârşit. Eu
funcţionez cu excelenţă, prin puterea Duhului Sfânt
care locuieşte în mine şi care mă propulsează din slavă
în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:12; Ioan 14:27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 3
Ieremia 3-4

Ioan 9:18-27
1 Cronici 3
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Luni, 4 Noiembrie

„Seamănă”
ce trebuie în
inima ta!
PASTOR CHRIS

Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează
limba, ci îşi înşeală inima, religia unui astfel de om
este zadarnică (Iacov 1:26).

C

eea ce apostolul Iacov a dorit să sublinieze în
versetul de mai sus este diferit de cazul când
îi spui cuiva: „Te înşeli.” El a vorbit din punct de vedere
spiritual atunci când a spus: „... îşi înşeală inima.” A-ţi
înşela inima este acelaşi lucru cu a-ţi convinge duhul să
creadă o minciună. De exemplu, atunci când un creştin
spune: „Ştii că sunt sărac; nu am nimic; nimic nu pare
să meargă în viaţa mea,” el vorbeşte în contradicție cu
voia și resursele lui Cristos din Evanghelia Sa, iar astfel
de cuvinte vor intra în duhul său ca nişte seminţe.
În Marcu 4:26-27, Isus a spus: „... Cu Împărăţia lui
Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţă
în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua:
sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.” Tot ce
a trebuit semănătorul să facă a fost să semene sămânţa;
sămânţa este Cuvântul, iar inima omului este pământul
care o primeşte (Marcu 4:14-15). Oamenii care vorbesc
negativ nu pot rămâne neafectați, pentru că ceea ce
spui este ceea ce ai (Marcu 11:23).
De exemplu, pentru cel care vorbeşte în mod
consecvent despre sărăcie şi lipsă, chiar dacă toate
bogăţiile din lume i-ar fi livrate gratuit, el tot sărac ar
deveni. Principiul este explicat în 1 Corinteni 2:9-12
(citeşte toată referinţa). Dumnezeu a pregătit lucruri
mari, dincolo de imaginaţia umană, pentru cei ce-L
iubesc şi, prin Duhul Său, El ni le-a descoperit nouă.
Duhul caută şi cercetează toate lucrurile – chiar și
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lucrurile profunde ale lui Dumnezeu. El e singurul care
le ştie, la fel cum nici un om nu cunoaşte lucrurile din
inima altui om, cu excepţia duhului acelui om: „În
adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului,
afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni
nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui
Dumnezeu” (1 Corinteni 2:11).
Prin urmare, funcţiile duhului uman acţionează
precum cele ale Duhului Sfânt: el scanează în tine și
asamblează cuvintele pe care le-ai semănat în inima
ta, astfel încât ele să producă pentru tine o recoltă.
Continuă să semeni cuvinte drepte în inima ta. Rosteşte
doar acele cuvinte care sunt în sincronizare cu ceea ce a
spus Dumnezeu cu privire la tine. Chiar şi acum, declară
că eşti plin de bucurie, pace, bunăstare, sănătate divină
şi victorie! Continuă să plantezi cuvinte pline de credinţă
în duhul tău!

Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este lumina care îmi
călăuzește duhul, ajutându-mă să rostesc doar acele
lucruri care sunt parte din planul Tău, din voia Ta pentru
viaţa mea. Astfel, viaţa mea este o recoltă a bucuriei,
păcii, bunăstării, sănătăţii şi promovării, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 8:22; Proverbe 20:27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 4:1-13
Ieremia 5-6

Ioan 9:28-41
1 Cronici 4
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Marți, 5 Noiembrie

Conştientizează
ungerea din tine
PASTOR CHRIS

Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El,
rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva;
ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate
lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună,
rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea (1 Ioan 2:27).

A

cest lucru este atât de puternic! Ungerea este
în tine. Ți-ai asumat această realitate? Oare
ai conştiinţa unuia care este uns de Duhul Sfânt? Tu
trebuie să conştientizezi realitatea prezentă a faptului
că Unsul şi ungerea Lui, locuiesc în tine.
Filimon 1:6 spune (versiunea Fidela): „Astfel
încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare prin
recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în
Cristos Isus.” Ungerea este unul dintre cele mai bune
lucruri din tine în Cristos Isus. Ungerea este puterea lui
Dumnezeu care lucrează în noi (Efeseni 3:20) și prin care
putem efectua schimbări pozitive. Fiind născut din nou,
eşti uns cu puterea şi slava lui Dumnezeu, pentru că
Duhul Sfânt locuieşte în tine. Eşti astfel împuternicit de
El pentru a realiza lucruri dincolo de capacitatea umană.
În Filipeni 4:13, Pavel a spus: „Pot totul în Cristos, care
mă întăreşte.” Aici Numele „Cristos” se referă la Unsul şi
Ungerea Lui. Prin urmare, Cristos fiind în tine, înseamnă
că eşti supranatural; tu poţi realiza totul prin puterea
Lui care este activă în tine. Nu este de mirare faptul
că Biblia spune că nimic nu este imposibil pentru tine
(Marcu 9:23). Umblarea în lumina acestui adevăr te va
face să fii mai eficient în viață.
14

Amintește-ți ce am citit în Filimon 1:6. Astfel,
dacă treci în revistă lucrurile bune care sunt în voi în
Cristos Isus, poți alege dintre ele ungerea, declarând
astfel: „Părtăşia credinţei mele este eficientă, pentru că
recunosc ungerea Duhului lui Dumnezeu, care este în
mine.” Această ungere te face un succes în tot ceea ce
faci, te face invincibil în viaţă.

Rugăciune
Dragă Tată, recunosc ungerea Ta în viaţa mea
şi declar că datorită acestei ungeri, pot face toate
lucrurile prin Cristos; pot răsturna situaţii disperate şi
pot manifesta slava Ta în orice circumstanță. O, ce o
viaţă de glorie, stăpânire şi har mi-a fost dată în Cristos!
Eu trăiesc viaţa la capacitate maximă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 10:27; Luca 4:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 4:14-5:10
Ieremia 7-8

Ioan 10:1-10
1 Cronici 5
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Miercuri, 6 Noiembrie

Fii entuziasmat de
Domnul!
PASTOR ANITA

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Marto, Marto, pentru
multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un
singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună,
care nu i se va lua” (Luca 10:41-42).

B

iblia ne relatează în Luca 10, că într-o zi Isus
le-a vizitat pe Maria şi pe Marta în casa lor.
În timp ce Maria, cu mare entuziasm, era aşezată la
picioarele Învăţătorului ca să-I asculte cuvintele, Marta,
sora mai mare, se grăbea în bucătărie să pregătească
ceva de mâncare pentru Isus. Supărată că sora ei mai
mică nu vine să o ajute, Marta s-a plâns la Domnul: „...
Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc
singură? Zi-i dar să-mi ajute” (Luca 10:40).
Afectat de aceste cuvinte, Isus a mustrat-o pe
Marta şi a lăudat-o pe Maria pentru alegerea mai
înţeleaptă. Maria se desfăta în Domnul şi în cuvintele
Sale şi acest lucru a fost plăcut înaintea Domnului.
Psalmul 37:4 spune: „Domnul să-ţi fie desfătarea,
şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima ...” Cum poți să
te desfeţi în Domnul? Atunci când te entuziasmezi cu
privire la El! Fii entuziasmat de Cuvântul Său şi sesizează
fiecare oportunitate de a învăţa de la El şi de a avea
părtăşie cu El!
Cei care sunt mereu încântaţi de Domnul sunt cei
care au parte întotdeauna de lucruri supranaturale; tot
timpul au mărturii de victorii şi de promovări. Observă
din nou construcţia acestui verset. El spune: „Domnul
să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da ...” cu alte cuvinte,
chiar și fără a te ruga, lucrurile bune pe care le doreşti
16

îți vor fi date în mod automat, deoarece te-ai delectat
în Domnul. Niciodată nu va mai fi nevoie să ceri nimic
pentru tine. El îți va da înainte să-l fi cerut. Nu e minunat?
Prin urmare, fii entuziasmat întotdeauna în lucrul tău
pentru El şi delectează-te în El.

Rugăciune
Binecuvântatule Tată Ceresc, sunt atât de
recunoscător să ştiu că eşti încântat de mine şi că m-ai
creat pentru plăcerea și slava Ta. Vreau să-Ți fiu plăcut
prin umblarea mea în voia Ta perfectă, fiind condus
de înţelepciunea Ta. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
toate lucrurile din belşug pentru a mă bucura de ele, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 58:14; Iov 23:12
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 5:11-6:20
Ieremia 9-10

Ioan 10:11-21
1 Cronici 6
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Joi, 7 Noiembrie

Destoinic prin
destoinicia Lui
PASTOR CHRIS

Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră,
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5).

C

ând Scriptura spune: „destoinicia noastră
vine de la Dumnezeu,” aceasta înseamnă
că abilitatea cu care funcţionăm este abilitatea lui
Dumnezeu. Capacitatea Sa acționează în noi. Suntem
întăriţi de puterea lui Dumnezeu. Energia Sa divină este
activă în tine. Prin urmare, ești capabil să faci față oricărei
însărcinări. Cuvântul grecesc este „hikanotes,” care
înseamnă să ai competenţă sau capacitate, înseamnă
calitatea de a fi fortificat și abilitat în mod corespunzător
din punct de vedere fizic, intelectual, mental şi spiritual
pentru orice sarcină!
Apostolul Pavel a făcut o remarcă izbitoare cu
privire la această calitate atunci când a spus: „Iată la
ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care
lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29). Nu este
de mirare că a trăit o viaţă extraordinară, plină de
inspiraţie, ca apostol al Isus Cristos. El a recunoscut şi
a fructificat puterea lui Dumnezeu, care a acționat în
el cu atâta intensitate. În Filipeni 4:13, el a spus: „Pot
totul în Cristos, care mă întăreşte.” Prin aceasta, el nu
spunea: „Dumnezeu este capabil, aşa că El mă va ajuta
să fac toate lucrurile!” Nu s-a referit la o intervenție
din exterior a lui Dumnezeu, ci la capabilitatea pusă de
Domnul înăuntrul său! El a înţeles că ungerea glorioasă
a Duhului Sfânt opera în el cu putere.
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Eşti destoinic prin destoinicia lui Dumnezeu. Acest
lucru înseamnă că abilităţile tale sunt nelimitate, nimic
nu este imposibil pentru tine. Nimic nu te poate doborî.
Isaia 40:31 spune: „... dar cei ce se încred în Domnul
îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi
nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” El îţi reînnoieşte
puterea zi de zi, ceea ce înseamnă că puterea ta este
într-un continuu proces de schimb cu puterea Lui. Ce
viaţă avem în El, o viaţă supranaturală cu posibilităţi
infinite! Aleluia.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu eşti puterea şi
slava mea; sunt pregătit pentru orice situaţie şi sunt
abilitat să îndeplinesc orice sarcină cu excelență, prin
Duhul Tău, care mă inundă cu putere pe dinăuntru!
Sunt destoinic prin destoinicia Ta! Glorie Ție!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 9:8; 2 Corinteni 12:9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 7
Ieremia 11-12

Ioan 10:22-32
1 Cronici 7
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A
PASTORILOR ŞI PARTENERILOR 2013
Conferinţa anuală a Pastorilor şi Partenerilor din cadrul
organizaţiei Believers’ LoveWorld International (IPPC), care
va avea loc în luna noiembrie în Lagos, Nigeria, promite
să fie un timp extraordinar de împărtăşire, inspiraţie şi
reaprindere a viziunii tuturor delegaţilor – lucrători, lideri de
biserici şi parteneri de slujire din întreaga lume. Aceştia vor fi
împrospătaţi şi energizaţi prin Duhul Sfânt şi prin învăţătura
plină de ungere din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi şi mai
eficienţi în misiunea lor.
Săptămâna conferinţei va culmina cu prestigioasa seară
de gală a laureaţilor LoveWorld, în cadrul căreia distinşi
parteneri de slujire din întreaga lume vor fi remarcaţi
pentru contribuţiile lor deosebite la viziunea misiunii de
Evanghelizare globală.
Începe să te pregăteşti de pe acum pentru Conferinţa
Internaţională a Pastorilor şi Partenerilor 2013. Pentru
mai multe informaţii privind înregistrarea vizitează www.
ippconline.org.
Notă: Înregistrarea este obligatorie şi necesită invitaţie.

NOTE

Vineri, 8 Noiembrie

Menţine-ţi
victoria
PASTOR CHRIS

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
(1 Timotei 6:12).

S

unt încă mulţi care n-au reușit să înţeleagă
acest război în care ne-am angajat în calitate
de creştini. Ei spun: „O, Isus a făcut totul pentru mine; El
a purtat toate luptele mele pentru mine.” Da, El a realizat
toate lucrurile pentru tine, dar Cuvântul Său spune că
mai trebuie să „lupţi lupta cea bună a credinţei.”
Lupta credinţei nu este o luptă cu diavolul, care
a fost deja învins, ci mai degrabă constă în menţinerea
victoriei în Cristos, rămânând ferm pe poziţie în
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă să trăieşti
în realitatea a ceea ce spune Cuvântul despre tine: să
fii conştient de drepturile tale şi de moştenirea ta în
Cristos, refuzând să dai drumul la ceea ce ai, indiferent
de opoziţie.
Apostolul Pavel a subliniat acest lucru atunci când
a spus în 2 Corinteni 10:4-5: „Căci armele cu care ne
luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care
se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice
gând îl facem rob ascultării de Cristos.” Observă că
Pavel utilizează expresia „armele cu care ne luptăm noi,”
recunoscând prin aceasta că există într-adevăr un război
în care suntem angajaţi!
În al doilea rând, el descrie aceste arme, afirmând
că acestea sunt puternice prin Cuvântul lui Dumnezeu
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şi prin Duhul Sfânt, gata să surpe orice „întărituri.”
Întăriturile pot fi reprezentate prin idei, gânduri, principii
şi teorii ale acestei lumi care contrazic Cuvântul. Astfel
de idei şi teorii pot crea mentalităţi greşite în oameni,
ţinându-i astfel în robie. Cu toate acestea, prin Cuvântul
lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, suntem capabili să
surpăm orice fel de întărituri.
Apoi Biblia spune: „răsturnam izvodirile minţii.”
Uneori, oamenii dezvoltă o imaginaţie care este
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu; de pildă sunt
chinuiţi de o teribilă frică de eşec. Prin Cuvântul lui
Dumnezeu, suntem capabili să demolăm astfel de
imaginaţii rele şi orice înălţime care se înalţă împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu! Întotdeauna, menţine-ţi
ferm poziţia în Cuvântul Lui Dumnezeu.

Proclamaţie
Credinţa mea produce rezultate incontestabile;
sunt mai mult decât biruitor peste orice situaţie
provocatoare, pentru că Cel care este mai Mare
locuieşte în mine, iar eu mă întăresc în El şi în puterea
tăriei Lui.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:10-12
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 8
Ieremia 13-14

Ioan 10:33-42
1 Cronici 8
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Sâmbătă, 9 Noiembrie

Îndură în
nădejde
PASTOR ANITA

Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui
Cristos (2 Timotei 2:3).

R

ăbdarea este o virtute importantă pentru
fiecare creştin. Biblia ne sfătuieşte să o
adăugăm la credinţa noastră: „De aceea, daţi-vă şi voi
toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta;
cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu
înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia” (2 Petru 1:56).
Cuvântul cheie care descrie ceea ce spune
apostolul Petru este răbdarea, sau „abilitatea de a sta
pe poziţie”! Se referă la calitatea de a rămâne puternic,
sau de a „continua” în pofida opoziţiei! Indiferent
ce se întâmplă, refuză să te supui vreunei presiuni;
îndură cu speranţă. Lucrurile pot părea dure şi foarte
provocatoare; însă dacă vreodată te afli într-o astfel de
situaţie, îndură şi croieşte-ţi drum prin ea! Rămâi ferm
în ceea ce crezi! Nu renunţa.
În viaţa ta, învaţă să rabzi greutăţile plin speranţă.
Unii oameni îndură fără speranţă, însă răbdarea
fără speranţă este inutilă. Răbdarea trebuie să fie în
aşteptarea unui rezultat pozitiv; eşti plin de speranţă
că o zi mai bună şi mai luminoasă stă înainte, şi creezi
acesta imagine în mintea ta.
Situaţiile dificile sunt pentru minţile tenace;
mică le este puterea celor care slăbesc sau renunţă în
ziua necazului (Proverbe 24:10). Prin urmare, îndură
greutăţile în speranţă, bucurie şi veselie, ştiind că în
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toate lucrurile, eşti mai mult decât biruitor (Romani
8:37).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mi-ai dat
speranţă în Isus Cristos. Eu ştiu că ziua de mâine
este mai bună decât cea de astăzi, deoarece cărarea
celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei
strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
Sunt încrezător în faţa oricăror situații, pentru că ştiu că
victoria mea este garantată, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:22-23; Evrei 10:35-36
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 9:1-10
Ieremia 15-16

Ioan 11:1-13
1 Cronici 9
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Duminică, 10 Noiembrie

Înţelepciune
şi pricepere
duhovnicească
PASTOR CHRIS

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri,
nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă
umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune
şi pricepere duhovnicească (Coloseni 1:9).

I

maginează-te umblând în plinătatea acestei
rugăciuni! Viaţa ta va fi o manifestare neîncetată
a excelenţei Duhului Sfânt. Când ai înţelepciune şi
pricepere duhovnicească, mai presus decât cunoaşterea
efectelor şi a cauzelor, tu discerni puterea din spatele
acestor lucruri. De fiecare dată, în orice loc şi în orice
situaţie, ştii exact cum trebuie să procedezi.
Profetul Elisei a manifestat acest tip de înţelegere
şi pricepere duhovnicească. Odată, el şi alţi câţiva
profeţi au mers la râul Iordan, iar unuia din profeţi care
tăia un lemn, i-a căzut fierul de la secure în apă. Fiind
un topor împrumutat, acesta i-a cerut ajutorul lui Elisei
(2 Regi 6:5). Elisei a tăiat un băţ şi l-a aruncat în locul în
care se scufundase fierul securii şi, instantaneu, acesta a
început să plutească. De unde a ştiut Elisei cum să aducă
fierul securii din apă la suprafaţă? El a fost umplut de
cunoştinţa voii lui Dumnezeu în orice fel de înţelepciune
şi pricepere duhovnicească. Înţelepciunea lui Dumnezeu
i-a arătat ce trebuia făcut.
Ceva similar s-a întâmplat cu Isaac. Era foamete
în Canaan şi el era gata să plece spre un alt ținut, în
momentul în care Dumnezeu l-a înştiinţat să rămână
acolo. Biblia consemnează că, în ciuda secetei, Isaac
a săpat puţuri şi a găsit apă, în vreme ce toţi ceilalţi
oameni din Canaan săpau fântâni, dar fără nici un
26

rezultat. În acelaşi an, Biblia spune că Isaac „... a făcut
semănaturi în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul
acela; căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta
s-a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se din ce în ce mai
mult, până ce a ajuns foarte bogat” (Geneza 26:12-14).
Cum de a ştiut Isaac unde să sape pentru a
găsi apă? De ce a prosperat într-o ţară în care oricine
altcineva s-a confruntat cu foamete severă, sărăcie, şi
pierderi? Acest lucru s-a întâmplat pentru că Dumnezeu
i-a dat inspirație cu privire la ceea ce trebuia să facă.
Dacă vei studia în Biblie despre el, vei descoperi că
este unul dintre oamenii Vechiului Testament care
își făcea timp să mediteze: „Într-o seară când, Isaac
ieşise să cugete în taină pe câmp ...” (Geneza 24:63).
Meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu te va umple
de cunoştinţa voii Sale, în orice fel de înţelepciune şi de
pricepere duhovnicească.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai înzestrat
cu un duh de înţelepciune şi de descoperire pentru a Te
cunoaşte mai mult şi cu o pricepere iluminată mereu
de acurateţea Duhului Sfânt, în Numele Domnului Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 3:13-18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 9:11-28
Ieremia 17-18

Ioan 11:14-23
1 Cronici 10
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Luni, 11 Noiembrie

Propovăduieşte
înţelepciunea lui
Dumnezeu
PASTOR CHRIS

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu,
cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise
Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci
(1 Corinteni 2:7).
bservă că versetul tematic nu spune că
noi „propovăduim despre înţelepciunea
lui Dumnezeu,” ci că „... propovăduim înţelepciunea
lui Dumnezeu ...” Ştii ce înseamnă să propovăduieşti
înţelepciune? Înţelepciunea lui Dumnezeu este creativă;
este înţelepciunea care a făcut lumea aceasta: „Dar El
a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea
prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin discreția
Lui” (Ieremia 10:12, versiunea King James).
Ca şi El, noi propovăduim înţelepciunea lui
Dumnezeu cea „tainică și ținută ascunsă,” pe care
Dumnezeu a rânduit-o înainte de întemeierea lumii,
spre slava noastră (1 Corinteni 2:7). Înţelepciunea lui
Dumnezeu este propovăduită în limbaj tainic, neînţeles
de toată lumea! Este o comunicare codată. Doar cei
care sunt maturi din punct de vedere spiritual ne înţeleg
atunci când propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu:
„Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi
este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a
fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi” (1
Corinteni 2:6).
De exemplu, când spui: „Am în mine viaţa lui
Dumnezeu”; tu propovăduieşti înţelepciunea lui
Dumnezeu. Când spui: „Sunt plin de înţelepciune,
glorie şi putere; umblu în victorie, neprihănire şi har,”
propovăduieşti înţelepciunea lui Dumnezeu. Unii pot
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spune: „Cum îndrăzneşti să vorbeşti aşa despre tine?
Nu te lauzi singur?” Nu, nu te lauzi! Tu propovăduieşti
înţelepciunea lui Dumnezeu!
Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui
Dumnezeu. Cei care cred că ne lăudăm atunci când
rostim Cuvântul şi declarăm cu îndrăzneală cine
suntem în Cristos – drepturile, privilegiile, moştenirea
şi abilităţile noastre în El – nu înţeleg natura specială
a vestirii noastre. 1 Corinteni 2:14 spune: „Dar omul
firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci
pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege,
pentru că trebuie judecate duhovniceşte.”

Proclamaţie
Eu umblu în lumină, după cum şi El este în lumină.
Umblu astăzi în glorie, putere, biruinţă şi neprihănire.
Viaţa mea este manifestarea înţelepciunii şi harului lui
Dumnezeu! Sunt ce spune Dumnezeu că sunt!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:6-8; 1 Corinteni 2:12-13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 10:1-18
Ieremia 19-22

Ioan 11:24-34
1 Cronici 11
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Marți, 12 Noiembrie

Conştientizează
că eşti lumină
PASTOR ANITA

Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în
Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii
(Efeseni 5:8).

V

ersetul tematic te descrie într-un mod foarte
clar; spune că „... acum sunteţi lumină în
Domnul ...” Slavă lui Dumnezeu! Tu eşti lumină pentru
că ai fost născut din Dumnezeu, care este lumină şi în El
nu este întuneric. „Vestea, pe care am auzit-o de la El şi
pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină,
şi în El nu este întuneric” (1 Ioan 1:5).
În Ioan 8:12, Domnul Isus a spus: „Eu sunt
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla
în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ce declaraţie! El
ştia exact cine era şi declara acest lucru cu îndrăzneală.
Apoi, în Matei 5:14, El ne-a numit pe noi lumina lumii!
Noi suntem lumină, după cum El este lumină.
Tu trebuie să declari cu încredere cine eşti. Tu eşti
lumina lumii; de aceea, oriunde ai merge, luminează
lumea.
S-ar putea ca îndrăzneala credinței tale să
stârnească reacții de batjocură sau de supărare, însă
refuză să te laşi influenţat; continuă să-ți declari
credinţa. Alege să umbli în realitatea a ceea ce eşti în
Cristos: străluceşte pentru ca alţii să îţi vadă lumina şi să
Îi aducă slavă Tatălui tău ceresc.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
învrednicit să am parte de moştenirea sfinţilor în
lumină. Întunericul nu are nimic în mine, pentru că am
fost născut din lumină. Strălucesc și astăzi în această
lumină care creşte mereu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:12-13; Matei 5:16
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 10:19-39
Ieremia 23-25

Ioan 11:35-46
1 Cronici 12
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Miercuri, 13 Noiembrie

Adevărul
PASTOR CHRIS

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este
adevărul (Ioan 17:17).
rice a spus Dumnezeu despre tine în
Cuvântul Lui reprezintă realitatea; acesta
este adevărul despre tine. De exemplu, Cuvântul spune:
„... Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este
în lume” (1 Ioan 4:4). Aceasta înseamnă că tu nu poţi
fi asuprit; tu nu poţi fi înfrânt sau dezavantajat în viaţă,
pentru că Cel ce este mai mare, cu toată înţelepciunea,
puterea şi slava, locuieşte în tine. Un alt adevăr se află în
1 Ioan 3:2 şi spune: „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai
lui Dumnezeu ...” Tu eşti un copil al lui Dumnezeu chiar
acum; nu anul viitor, sau când vei merge în cer; acesta
este un adevăr al prezentului. Ai fost născut din El şi
aceasta te face un asociat al Dumnezeirii.
În plus, 1 Ioan 4:17 spune: „Cum este El, aşa suntem
şi noi în lumea aceasta”; aceasta înseamnă că tu eşti
imaginea Lui fidelă; strălucirea slavei Lui. Toţi cei ce teau văzut pe tine L-au văzut pe Domnul, pentru că tu eşti
reprezentarea Lui. Nu trebuie să te surprindă faptul că El a
spus despre tine în Ioan 17:22: „Eu le-am dat slava pe care
Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem
una.” Deci, după cum este El – glorificat – aşa eşti şi tu!
Afirmând adevărul despre unicitatea și
superioritatea noastră față de alte făpturi, apostolul
Iacov scrie: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin
Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a
făpturilor Lui” (Iacov 1:18). În 1 Petru 2:9 (versiunea
Fidela) se reia acelaşi adevăr: „Dar voi sunteţi generaţie
aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă, popor
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special, ca să arătaţi laudele celui ce v-a chemat din
întuneric în lumina Lui minunată.”
Tu eşti special; faci parte din pârga făpturilor Lui,
adică dintre cele dintâi şi cele mai bune făpturi create de
Dumnezeu. Eşti posesiunea Lui cea mai preţioasă şi mai
îndrăgită! Ai fost chemat să arăţi excelenţa, frumuseţea
şi perfecţiunea Divinităţii! Indiferent prin ce treci acum,
nu te teme: eşti mai mult decât biruitor (Romani 8:37)!
Eşti sămânţa lui Avraam (Galateni 3:29)! Eşti un succes.
Viaţa lui Dumnezeu care distruge orice boală, care
protejează împotriva oricărei maladii şi care îl alungă pe
cel rău este în fiecare fibră a fiinţei tale, în fiecare os din
trupul tău şi în fiecare celulă a sângelui tău (Efeseni 5:30).
Nu eşti doar binecuvântat, ci eşti o binecuvântare. Oricine
şi orice este atins de tine este binecuvântat, pentru că tu
eşti un distribuitor al bunătăţii lui Dumnezeu!
Acestea sunt adevărurile revelate despre tine în
Cuvântul lui Dumnezeu; sunt într-adevăr demne de a fi
cântate şi strigate!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că inima mea
a primit cuvintele Tale de viaţă şi adevăr. Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai dat descoperire în cunoașterea
adevărurilor glorioase pe care le-ai rostit cu privire la mine
şi înțelepciunea de a-mi însuşi şi de a umbla în realitatea
binecuvântărilor mele în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 87:2-3; Iacov 1:22
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 11:1-16
Ieremia 26-28

Ioan 11:47-57
1 Cronici 13
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Joi, 14 Noiembrie

Discernământul
realităţii
PASTOR CHRIS

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

C

uvântul este înţelepciunea lui Dumnezeu
şi, când eşti născut din nou, această
înţelepciune îţi este dată şi ţie; este transferată în duhul
tău. Înţelepciunea lui Dumnezeu te ajută să discerni
realitatea; îţi dezvăluie misterele şi secretele, astfel că
nimic nu ţi se va părea de neînţeles.
Înţelepciunea – înţelepciunea lui Dumnezeu – te
face să vezi „adevărata realitate” a lucrurilor. Îţi permite
să vezi cu ochii şi mintea lui Dumnezeu şi să înţelegi
lucrurile din perspectiva Lui. Ai capacitatea de a înţelege
diferite concepte şi relaţiile dintre ele! 1 Corinteni 2:7-8
spune: „Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu,
cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise
Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi
pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului
acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit
pe Domnul slavei.”
Conducătorii acestei lumi, oamenii mari şi elita
intelectuală nu au avut nici o descoperire în cunoașterea
înţelepciunii lui Dumnezeu. Dacă ar fi cunoscut-o,
L-ar fi recunoscut pe Omul din Galileea – Domnul şi
Mântuitorul nostru Isus Cristos – când a umblat pe
pământ. Biblia spune că: „El era în lume, şi lumea a fost
făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut” (Ioan 1:10).
Conducătorii acestei lumi nu L-au recunoscut pentru că
le lipsea discernământul realităţii.
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Când Îl primeşti pe Cristos în inima ta, El devine
înţelepciunea ta. Biblia spune că toate comorile
înţelepciunii şi ale ştiinţei sunt ascunse în Cristos
(Coloseni 2:3); aici sunt incluse cunoştinţa şi înţelegerea
tuturor învăţăturilor şi ştiinţelor; tu ai toate acestea
înăuntrul tău. Conștientizarea acestui adevăr îți va da
stăpânire asupra tuturor lucrurilor.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că miai dat în duhul meu înțelepciunea care mă face să
domnesc în viaţă. Cristos este înţelepciunea mea şi
așa discern eu realitatea: toate lucrurile sunt clare
pentru mine, prin lumina adevărată a Cuvântului lui
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 8:9; Coloseni 3:16
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 11:17-40
Ieremia 29-30

Ioan 12:1-11
1 Cronici 14
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CONCERTUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ
CU PASTORUL CHRIS
A fost o noapte pe care mulţi şi-o vor aminti pentru mult
timp: o noapte de laudă, închinare şi profeţii. Evenimentul
a fost primul „Concert Internaţional de Muzică cu Pastorul
Chris” şi a avut loc în luna iunie 2013 la prestigioasa
LoveWorld Convocation Arena, fiind transmis live pe
întregul glob.
În timp ce spectacolul muzical a continuat, slava lui
Dumnezeu a umplut atmosfera în toată locaţia şi participanţii
au fost transportaţi la un nivel mai înalt de slavă.
Disponibil acum pe DVD
Concertul Internaţional de Muzică cu Pastorul Chris
cu participarea LoveWorld Music Ministries este acum
disponibil pe DVD, ceea ce înseamnă că poţi retrăi acele
momente electrizante oricând doreşti! Îl poţi comanda
printr-un e-mail la imc@loveworld360.com.
Următoarea ediţie!
A doua ediţie a Concertului Internaţional de Muzică are
loc în luna noiembrie 2013 ca parte a activităţilor care
vor încheia Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi a
Partenerilor (IPPC) din acest an. Începe să te pregăteşti
pentru participare.

NOTE

Vineri, 15 Noiembrie

Începe din
duhul tău
PASTOR ANITA

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

C

uvântul „inimă” înlocuieşte de multe ori în
Scriptură cuvântul „duh,” iar motivul este clar.
Aşa cum inima fizică este centrul operaţional al trupului,
duhul este centrul care controlează existenţa umană.
Tot ce are legătură cu viaţa ta, provine din duhul tău.
Succesul sau eşecul, belşugul sau lipsa, excelenţa sau
mediocritatea, toate emană din duhul omului.
Mintea ta este uşa către duhul tău. Acesta este
motivul pentru care cuvintele sau gândurile neverificate
cărora le permiţi să îţi treacă prin minte, vor fi depozitate
în duhul tău. În fiecare zi auzim cuvinte, vedem lucruri şi
aflăm tot felul de informaţii, atât pozitive, cât şi negative.
Tu trebuie să îţi păzeşti inima şi să nu îngădui ca duhul
tău să primească şi să proceseze informaţii greşite.
Dacă, de exemplu, auzi că economia are
probleme sau că începe o nouă criză financiară şi că
sunt probleme peste tot în lume, nu te tulbura, pentru
că tu nu eşti din lumea aceasta. Refuză să te gândeşti
la astfel de informaţii negative; nu le păstra în mintea
ta. Mai degrabă, ar trebui să spui: „Refuz să mă
tem sau să mă îngrijorez, pentru că eu funcţionez în
tărâmul abundenţei supreme. Sunt un moştenitor al lui
Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos (Romani
8:17). Eu funcţionez independent de economiile acestei
lumi.”
Dacă le permiţi gândurilor negative să îţi pătrundă
în inimă, acestea îţi vor produce teamă. Aşa că păzeşte38

ţi inima cu vigilență. Acceptă doar gândurile de victorie,
sănătate, bunăstare, fericire şi împlinire, care vin din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
care îmi dă informaţiile bune la care să mă gândesc
şi asupra cărora să meditez; Cuvântul Tău este
întotdeauna în inima mea, este real şi eficient în mine
şi produce tot ce spune, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:45; Filipeni 4:8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 12:1-13
Ieremia 31-32

Ioan 12:12-19
1 Cronici 15
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Sâmbătă, 16 Noiembrie

O descendenţă
nouă
PASTOR CHRIS

Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti;
cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti
(1 Corinteni 15:48).

B

iblia ne spune în cartea Genezei cum
Dumnezeu l-a creat pe Adam, primul om, din
ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi el
a devenit un suflet viu. Totuşi, Biblia îl descrie ca fiind
„pământesc,” pentru că a fost făcut din pământ şi avea
viaţă umană, naturală: „Omul dintâi este din pământ,
pământesc ...” (1 Corinteni 15:47).
Însă ne este prezentat al doilea şi ultimul Adam,
Isus Cristos: „De aceea este scris: «Omul dintâi, Adam,
a fost făcut un suflet viu.» Al doilea Adam a fost făcut
un duh dătător de viaţă” (1 Corinteni 15:45). Acest al
doilea şi ultim Adam, a cărui reprezentare suntem noi,
este Domnul din ceruri. Spre deosebire de primul Adam,
El este un Duh dătător de viaţă. Fiind născut din nou,
viaţa din tine nu este aceeaşi cu cea pe care ai primit-o
de la părinţii tăi. Ai acum o nouă descendenţă; Isus
Cristos este Cel din care provii, de care eşti legat şi din
care eşti născut, al doilea şi ultimul Adam.
Legătura ta cu primul Adam a fost ruptă definitiv.
În Coloseni 3:3, Biblia spune că viaţa ta este ascunsă cu
Cristos în Dumnezeu; cu alte cuvinte, viaţa ta este în
Cristos, iar Cristos este viaţa ta (Coloseni 3:4). Aceasta
înseamnă că prima viaţă, care era pământească, a fost
înlocuită de viaţa lui Cristos, care este cerească: „Omul
dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea
este din cer” (1 Corinteni 15:47). Nu este de mirare că
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Isus a spus: „... Eu sunt de sus ...” (Ioan 8:23).
Aşa cum până acum am fost imaginea primului
Adam, este responsabilitatea noastră să fim imaginea
celui de-al doilea Adam. Trebuie să purtăm noua imagine
a naturii noastre în Cristos; cum? Prin a spune: „Da”
Cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, 2 Corinteni 5:17
spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.” Răspunsul tău ar trebui să fie: „așa sunt eu;
sunt o nouă făptură în Cristos şi m-am îmbrăcat cu omul
cel nou, care se înnoiește spre cunoştinţă, după chipul
Celui ce l-a făcut” (Coloseni 3:10).

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru miracolul
făpturii noi. Viaţa mea este de sus, aşa că nu sunt
influenţat de forţele corupte ale acestei lumi. M-am
îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre
cunoştință, după chipul Celui ce l-a făcut.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:9-10; 2 Corinteni 3:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 12:14-29
Ieremia 33

Ioan 12:20-29
1 Cronici 16
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Duminică, 17 Noiembrie

Viaţa lui
Dumnezeu în
tine
PASTOR CHRIS

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are
pe Fiul are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu
n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa
veşnică (1 Ioan 5:11-13).

O

bservă cu atenţie timpurile verbelor din
versetele tematice: acestea evidenţiază
că toţi cei care au fost născuţi din nou, au deja viaţa
veşnică. Este ceva ce Dumnezeu ne-a dat în Isus Cristos.
Viaţa veşnică este „viaţa lui Dumnezeu” – Zoë – (în
grecește) și se referă la esenţa sau caracterul Divinităţii.
În Filimon 1:6 (versiunea Fidela), Biblia evidenţiază un
principiu important al credinţei: „Astfel încât părtăşia
credinţei tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea
oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos Isus.”
Aceasta ne aminteşte de cuvintele apostolului Ioan
consemnate în 1 Ioan 5:13: „V-am scris aceste lucruri ca
să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu
aveţi viaţa veşnică.”
Când te-ai născut din nou, ai fost născut din
Duhul Sfânt şi viaţa ta umană a fost înlocuită de viaţa
dumnezeiască (Coloseni 3:3-4). Trebuie să conştientizezi
în duhul tău că viaţa dumnezeiască pe care o ai este o
realitate prezentă pentru tine. Această viaţă nu poate fi
contaminată de boală sau maladie, pentru că este chiar
viaţa lui Dumnezeu.
Domnul Isus a vorbit despre această viaţă când a
spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa (Zoë) în Sine, tot
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aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa (Zoë) în Sine” (Ioan
5:26). Cu alte cuvinte, viaţa pe care o are Isus este aceeaşi
viaţă pe care o are Dumnezeu şi această viaţă o ai şi tu
acum. Această viaţă este imună faţă de eşec, înfrângere
şi moarte! Este viaţa supranaturală a lui Dumnezeu, pe
care El vrea să o trăiești în deplină cunoștință de cauză.

Proclamaţie
Sunt un succes; sunt imun faţă de înfrângere şi
eşec. Nu pot fi dezavantajat, pentru că sunt un asociat
al Dumnezeirii; eu demonstrez excelenţa Duhului.
Viaţa lui Dumnezeu în mine mă face superior diavolului
şi tuturor lucrărilor lui. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 10:10; 2 Petru 1:3-4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 13
Ieremia 34-35

Ioan 12:30-41
1 Cronici 17
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Luni, 18 Noiembrie

Priveşte slava
dinăuntru!
PASTOR ANITA

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

D

upă ce te naşti din nou, viaţa ta devine plină
de binecuvântări; 1 Petru 3:9 spune că noi am
fost născuţi să moştenim binecuvântarea. Apoi, 2 Petru
1:3 ne spune că dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce
ne-a chemat prin slava şi puterea Lui. Înăuntrul tău este
slava lui Dumnezeu – frumuseţea şi excelenţa Duhului.
Aşadar, priveşte întotdeauna la slava dinăuntrul tău.
Domnul Isus a spus în Luca 6:45: „Omul bun
scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui ...”
El nu a spus că ar trebui să te rogi ca Dumnezeu să îţi
dea lucruri bune din cer, pentru că duhul tău este un
rezervor al lucrurilor bune; tot ce trebuie să faci este să
le scoți în domeniul vizibil!
Când L-ai primit pe Duhul Sfânt, ai primit în tine
viaţă şi evlavie. Nu trebuie să cauţi ajutor în afară,
pentru că „Ajutorul” tău locuieşte în tine. Prezenţa
Lui în viaţa ta reprezintă soluţia fiecărei probleme şi
eliberarea din toate apăsările. Nu trebuie să urmărești
să fii binecuvântat, pentru că tu ai moştenit deja
binecuvântarea (1 Petru 3:9). Ce trebuie să faci acum
este să „cauţi şi să descoperi”; cu alte cuvinte, priveşte în
oglinda lui Dumnezeu şi descoperă cine eşti cu adevărat.
Conştientizează că eşti binecuvântat de
Dumnezeu. Mărturiseşte că, în Cristos, tu ai tot ce
îţi trebuie pentru o viaţă de inspiraţie divină, plină
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de succes şi biruinţă în această lume. Comunicarea
credinţei tale devine eficientă atunci când conştientizezi
fiecare lucru bun din tine, în Isus Cristos (Filimon 1:6).
Lucrurile bune se află deja în tine – lucruri plăcute –
lucruri care îţi aduc bucurie, onoare şi excelenţă, pentru
că eşti în Isus Cristos! Priveşte înăuntrul tău şi accesează
excelenţa din tine.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
înzestrat cu toate binecuvântările spirituale în locurile
cereşti în Isus Cristos. Sunt încărcat astăzi cu lucruri
bune şi accesez excelenţa dinăuntrul meu, în Numele
lui Isus. Amin.

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

Iacov 1
Ieremia 36-37

Ioan 12:42-50
1 Cronici 18
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Marți, 19 Noiembrie

Cuvântul dă
lumină
PASTOR CHRIS

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, le dă
pricepere celor fără răutate (Psalmul 119:130).

P

oate că unii nu ştiu aceasta, dar fiecare om are
două perechi de ochi. Prima este formată de
ochii noştri fizici, cu care vedem şi interpretăm lumea
din jur. Cealaltă pereche este reprezentată de ochii
noştri spirituali pe care majoritatea oamenilor nu îi
folosesc niciodată, neștiind cum. Asemenea oameni nu
văd lucrurile decât din perspectiva naturală.
Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care îţi
poate deschide ochii spirituali. Îmi amintesc mărturia
unui om care a fost vindecat într-una dintre întâlnirile
noastre. Timp de doi ani el nu putuse să recunoască pe
nimeni, nici măcar pe soţia sau pe fraţii lui. La întâlnirea
respectivă, el a fost restaurat total. Deşi nimeni nu şi-a
pus mâinile peste el, a experimentat atingerea divină,
pentru că se afla în prezenţa lui Dumnezeu, unde se
propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, mintea lui a
fost deschisă pentru a vedea şi a înţelege din nou în mod
corect – aceasta este puterea Cuvântului lui Dumnezeu!
Versetul tematic spune că: „Descoperirea
cuvintelor Tale dă lumină, le dă pricepere celor fără
răutate.” Este interesant cum Septuaginta foloseşte
în limba greacă cuvântul „photizo,” care înseamnă a
lumina, sau a inunda cu lumină. Astfel, versetul ar trebui
să sune astfel: „Descoperirea cuvintelor Tale inundă
cu lumină...” Când îi permiţi Cuvântului lui Dumnezeu
să intre în inima ta prin studiu temeinic şi meditare
consecventă, inima ta este inundată de lumină. Aceasta
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seamănă cu rugăciunea Duhului prin apostolul Pavel din
Efeseni 1:17-18, care spune: „Şi mă rog ca Dumnezeul
Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un
duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea
Lui şi să vă lumineze ochii inimii ...” El se roagă ca ochii
duhului Tău să fie inundaţi cu lumină.
Chiar şi acum, în timp ce studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu din acest devoţional, ceva se întâmplă în
duhul tău. Ochii tăi spirituali sunt inundaţi cu lumină
pentru a vedea şi a înţelege realităţile Împărăţiei noastre
cereşti.

Proclamaţie
Mărturisesc că lumina inundă viaţa mea şi tot ce
mă priveşte, pentru că mă supun lucrării Cuvântului.
Refuz să mă îngrijorez astăzi sau pe viitor, pentru că
lumina Evangheliei străluceşte în inima mea, arătândumi calea către victorie! Nu este întuneric în nici un
domeniu al vieţii mele; calea mea este luminoasă şi
viitorul meu este sigur. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:12; 2 Corinteni 4:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 2:1-3:13
Ieremia 38-40

Ioan 13:1-11
1 Cronici 19
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Miercuri, 20 Noiembrie

Din moarte
la viaţă
PASTOR CHRIS

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele
Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică
şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă
(Ioan 5:24).

C

e veste grozavă! Aceasta înseamnă că dacă
eşti născut din nou, ai trecut deja din moarte
la viaţă. Nu te mai afli în tărâmul morţii, unde Satan,
păcatul, boala, sărăcia, dezavantajul şi eşecul ţin oamenii
înlănţuiţi, ci ai trecut în tărâmul vieţii!
Totuşi, unii creştini încă se regăsesc sub apăsarea
provocărilor vieţii. Problema lor este, în cea mai mare
parte, ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu
a spus: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă
...” (Osea 4:6). Calitatea vieţii pe care o ai pe pământ
depinde de cât de bine cunoşti şi urmezi Cuvântul lui
Dumnezeu în viaţa ta. Apostolul Ioan a recunoscut acest
lucru când a spus: „Noi ştim că am trecut din moarte la
viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi ...” (1 Ioan 3:14).
Verbul „a şti” din acest verset provine din
grecescul „aido,” care înseamnă „a conştientiza.” Ai
ajuns să conştientizezi trecerea ta de la moarte la viaţă,
astfel încât nimic din tine să nu mai producă moarte?
Ţi-ai dat seama că nu ar trebui să fii bolnav, sărac sau
copleşit de presiunile şi greutăţile vieţii?
Duhul lui Dumnezeu, vorbind prin apostolul Ioan
a spus: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi (aido) că voi
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa
veşnică...” (1 Ioan 5:13). Trebuie să îţi însuşeşti această
realitate! Conştientizează faptul că ai fost chemat la o
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viaţă superioară de stăpânire, unde domneşti prin har,
prin neprihănire (Romani 5:17).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai adus
din moarte spirituală, în tărâmul vieţii. Am acum viaţa
veşnică; astfel, nimic din mine nu mai produce moarte.
Trăiesc în victorie absolută şi domnesc peste Satan,
peste lume şi peste sistemele ei, pentru că Cel care
este mai mare locuiește în mine. Aleluia.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 5:24; Romani 8:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 3:14-4:12
Ieremia 41-43

Ioan 13:12-20
1 Cronici 20
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Luni, 21 Noiembrie

Părtăşia – rodul
dragostei
PASTOR ANITA

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la
părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru (1
Corinteni 1:9).

N

u există dragoste fără părtăşie; părtăşia
este rodul dragostei. Avraam a fost numit
„prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2:23), pentru că îi
plăcea părtăşia strânsă cu Domnul. Acum, Dumnezeu
te-a chemat la părtăşie cu Fiul Său Isus Cristos, ceea ce
înseamnă că ai fost chemat la comuniune, parteneriat şi
unire cu Domnul Isus.
Trebuie să fii consecvent în comunicarea cu
Domnul. Studiază Cuvântul Său ca să auzi ceea ce doreşte
să îţi spună; ascultă vocea Sa în duhul tău, pentru că El
a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi
ele vin după Mine” (Ioan 10:27). În timp ce ai părtăşie
cu El în rugăciune, voia Sa perfectă îţi este descoperită;
călăuzirea Lui pentru viaţa ta îţi este clarificată. Duhul
Sfânt este Cel care te ajută în părtăşia cu Isus, însă inima
ta trebuie să dorească acest lucru. Părtăşia este ceva ce
faci în mod deliberat, ca răspuns la dragostea Domnului.
Dacă Îl iubeşti pe Isus cu adevărat, ar trebui să
doreşti să petreci timp cu El în fiecare zi. Amintește-ți că
El este Cuvântul întrupat, așa încât a petrece timp cu El
înseamnă a-ți face timp să studiezi şi să meditezi asupra
Cuvântului. Părtăşia ta cu Domnul este unică. El nu are,
nu a avut şi nici nu va avea vreodată pe altcineva ca tine
şi de aceea Domnul preţuieşte părtăşia şi dragostea ta.
Tu eşti partenerul şi prietenul Său într-un mod în care
nimeni nu mai poate fi.
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Domnul Isus să-ți fie prietenul cel mai bun. Umblă
cu El în fiecare zi. Timpul tău personal de studiu biblic,
rugăciune, închinare şi laudă trebuie să fie sacru; nu
îl trata cu uşurinţă. Cu cât relaţionezi mai mult cu El
prin Cuvântul şi prin Duhul Său, cu atât caracterul şi
personalitatea Lui sunt revelate în şi prin tine.

Rugăciune
Dragă Tată, ce bucurie este pentru mine să
ştiu că pot relaţiona cu Tine în dragoste în părtăşia
dumnezeiască! Prin puterea Duhului Sfânt, mă bucur de
o părtăşie tot mai adâncă şi mai bogată cu Domnul Isus
în fiecare zi, prin care El ia chip în mine, iar caracterul
Său este revelat prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 1:3; Ioan 14:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 4:13-5:20
Ieremia 44-47

Ioan 13:21-30
1 Cronici 21
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BIBLIOTECA DIGITALĂ PASTOR CHRIS
Biblioteca Digitală Pastor Chris este o platformă
virtuală care îţi dă oportunitatea de a descărca de
pe internet mesaje video sau audio ale Pastorului
Chris, despre o multitudine de subiecte, cum ar
fi: Vindecare şi sănătate, Credinţă, Viaţa creştină,
Părtăşia cu Duhul Sfânt, Rugăciune, Bunăstare
şi finanţe, direct pe dispozitivul tău cu sistem
Android.

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

NOTE

Vineri, 22 Noiembrie

De ce trebuie să
te rogi
PASTOR CHRIS

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca
păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulţime de
vorbe vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci
Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte să-I
cereţi voi (Matei 6:7-8).

P

oate te întrebi: „Din moment ce Dumnezeu
ştie deja la ce ne gândim şi ce ne trebuie,
ce rost mai are să ne rugăm?” În primul rând, scopul
rugăciunii nu este acela de a-I cere lui Dumnezeu
lucrurile de care ai nevoie; mai degrabă şi mult mai
important, rugăciunea este o romanţă a neprihănirii: un
timp de părtăşie în comuniune cu Dumnezeu.
În al doilea rând, este o mare diferenţă între
viaţa din lumea fizică şi cea din tărâmul Duhului unde
locuieşte Dumnezeu. Aşa cum legile şi principiile fizice
guvernează lumea fizică, legile spirituale guvernează
tărâmul spiritual. Pasajul din Ezechiel 36:26-36 ne
ajută să înţelegem mai bine acest lucru. Dumnezeu le-a
făcut multe promisiuni frumoase israeliţilor în legătură
cu lucrurile minunate pe care urma să le facă pentru
ei. Cu toate acestea, în mod surprinzător, în versetul
37 El spune astfel: „... Iată în ce privinţă Mă voi lăsa
înduplecat de casa lui Israel, şi iată ce voi face pentru
ei: îi voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi.” Ce ne
spune Dumnezeu aici?
El ne spune că trebuie să lucrăm împreună cu
El. Chiar dacă vrea să facă lucruri măreţe în viaţa ta,
trebuie să existe o conexiune a credinţei; trebuie să Îi
dai permisiunea de a face ce intenționează în viaţa ta.
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Noi slujim un Dumnezeu bun, iubitor, măreţ şi plin de
har care ne umple zilnic de bunătăţi (Psalmul 68:19).
Mai mult, în Matei 18:18 ni se spune astfel:
„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va
fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi
dezlegat în cer.” Aceasta înseamnă că „cerul” va susţine
şi va confirma orice decretezi tu pe pământ. Dacă tu
spui „nu!” bolii şi legi lucrările diavolului din familia ta,
de la serviciul tău sau chiar din trupul tău, Duhul Sfânt
te va susţine şi va confirma ceea ce ai spus. Trebuie să îţi
ocupi poziţia de credinţă în rugăciunile tale şi să rămâi
neclintit pentru ca lucrurile să se schimbe. Aceasta e
responsabilitatea ta.

Proclamație
Fac apel la puterea Numelui lui Isus împotriva
bolii, lipsei și eşecului; declar că umblu în realitatea
moştenirii Împărăţiei, îmbibat de strălucirea slavei lui
Cristos şi întărit de puterea Sa supranaturală în omul
meu lăuntric. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 7:7; Luca 18:1; Efeseni 6:18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Petru 1:1-21
Ieremia 48-49

Ioan 13:31-38
1 Cronici 22
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Sâmbătă, 23 Noiembrie

Crede-L pe
cuvânt!
PASTOR CHRIS

Drept răspuns, Simon I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea
ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar la cuvântul Tău, voi
arunca mrejele! După ce le-au aruncat, au prins o aşa de
mare mulţime de peşti, că începeau să li se rupă mrejele
(Luca 5:5-6).
asajul din Marcu 7 ne relatează întâmplarea
femeii siro-feniciene, a cărei tânără fiică era
chinuită de un duh necurat. Ea a strigat către Domnul
Isus, implorându-L să îi vindece fiica, însă Domnul nu i-a
răspuns. Ea a perseverat până când ucenicii au început
să se simtă stânjeniţi şi L-au rugat pe Isus să o facă să
plece. Atunci Isus i-a zis femeii: „... Lasă să se sature
mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor
şi s-o arunci la căţei” (Marcu 7:27). Nelăsându-se
intimidată sau descurajată de acest răspuns, ea a spus:
„Da, Doamne, dar şi căţeii de sub masă mănâncă din
firimiturile copiilor” (Marcu 7:28). Femeia a avut mare
credinţă, iar Domnul Isus a recunoscut aceasta zicând:
„... Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiica
ta” (Marcu 7:29).
Ador modul în care Isus i-a slujit acelei femei. El
nu a vorbit cu demonul; nu a spus: „Diavole, ieşi din
fată!” Ci, în timp ce vorbea cu femeia, a zis: „Demonul
a ieşit din fiica ta.” Aceasta a fost tot ce avea nevoie
femeia – un Cuvânt din partea Stăpânului – şi s-a agăţat
de cuvântul acela prin credinţă.
O povestire similară este aceea a unui nobil al
cărui fiu era pe moarte. El a venit şi a discutat cu Isus
şi tot ce i-a zis Domnul a fost: „Du-te, fiul tău trăieşte!”
Biblia spune că „... omul acela a crezut cuvintele pe
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P

care i le spusese Isus şi a pornit la drum” (Ioan 4:50).
Aceea a fost credinţă; el L-a crezut pe Domnul pe cuvânt
şi a plecat, aşteptându-se la un miracol. Pe drumul spre
casă, s-a întâlnit cu slujitorii săi care i-au spus: „Veşti
bune, stăpâne! Băiatul este bine” (Ioan 4:51).
„Pe la ce oră a început să se simtă mai bine?” a
întrebat nobilul. Slujitorii i-au răspuns: „... Ieri, pe la
ceasul al şaptelea ...” (Ioan 4:52). Atunci omul a realizat
că miracolul a avut loc exact în momentul în care Isus a
rostit cuvintele de vindecare.
Tot ceea ce ai nevoie ca să ieşi din orice situaţie
dificilă este un Cuvânt de la Dumnezeu: descoperă ce a
spus El cu privire la situaţia ta şi apucă acel Cuvânt al Său,
rămânând ferm pe poziţia ta de credinţă. Atunci când îți
exersezi credinţa în Cuvânt, ea va produce rezultate în şi
prin tine – și cu siguranţă vei avea o mărturie.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă bucur şi astăzi de Cuvântul
Tău care zideşte credinţa mea şi o face puternică,
capabilă să-mi influenţeze acţiunile. Cuvântul Tău este
viaţa mea şi lumina care îmi arată cum să umblu pe
căile victoriei și bunăstării în fiecare zi, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:13; Evrei 4:12
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Petru 1:22-2:25
Ieremia 50-51

Ioan 14:1-9
1 Cronici 23
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Duminică, 24 Noiembrie

Victorios în El
PASTOR ANITA

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

I

sus a ieşit biruitor asupra diavolului şi a
cohortelor întunericului în locul tău. În Luca
10:18-19, El a spus: „... L-am văzut pe Satan căzând ca
un fulger din cer ...” Apostolul Pavel a făcut o ilustrare
grafică a victoriei lui Isus asupra lui Satan şi a cohortelor
iadului: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a
făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor
asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15).
Domnul Isus l-a deposedat pe Satan de autoritatea
sa, l-a lăsat fără putere şi ne-a dat nouă victoria! De
aceea, Satan nu mai are nici un drept asupra lumii azi,
şi nu mai are nici puterea de a-ţi conduce viaţa. Tot
ceea ce trebuie să faci este să-ţi impui victoria prin
lupta credinţei. 1 Timotei 6:12 spune astfel: „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.” Aceasta nu este o
luptă cu diavolul, cu firea ta sau cu lumea; ci lupta se dă
pentru a-ţi menţine victoria în Cristos.
În Ioan 16:33, Isus a zis: „... În lume veţi avea
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” În Galateni
5:24, Biblia spune: „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au
răstignit firea pământească împreună cu patimile şi
poftele ei.” Aceasta înseamnă că tu nu mai trebuie să
încerci să biruieşti lumea sau firea; ci trebuie să trăieşti
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dincolo de fire, mult deasupra ei, prin umblarea în
lumina Cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda percepţiilor
senzoriale.
Asumă-ţi cu hotărâre victoriile pe care Isus le-a
câştigat şi le-a împlinit deja pentru tine prin declaraţiile
tale pline de credinţă. La slujba ta, în finanţe, în sănătate
sau în familia ta, refuză să accepţi înfrângerea. Continuă
să îţi declari victoria.

Proclamaţie
Mai mare este Cel care este în mine decât cel care
este în lume. Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt:
mai mult decât biruitor! Nici o armă făurită împotriva
mea nu va prospera, pentru că Cel care este mai mare
locuieşte în mine! Sunt umplut de slava, harul şi tăria
Lui! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; 2 Corinteni 4:17-18
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Petru 3
Ieremia 52

Ioan 14:10-21
1 Cronici 24
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Luni, 25 Noiembrie

Cunoştinţa
intimă a
adevărului
PASTOR CHRIS

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii ...
Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca
toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului (1 Timotei 2:1-4).

D

umnezeu nu doreşte doar ca toţi oamenii să
fie mântuiţi, ci şi ca ei să ajungă la cunoştinţa
adevărului. Acest tip de cunoştinţă este „epignosis”
(greceşte); cunoaştere intimă, părtăşie sau unitate cu
adevărul. Atunci când vii în unitate cu adevărul, vei
descoperi cine eşti cu adevărat.
De exemplu, 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.” Tu ai fost născut din Cuvântul lui Dumnezeu
în acelaşi sens în care Isus este descris ca fiind Cuvântul
întrupat (Ioan 1:14). Dumnezeu vrea să devii una cu
adevărul; El vrea să relaţionezi cu el şi să înţelegi că viaţa
ta este manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta
este adevăratul creştinism.
Primeşte în duhul tău cunoştinţa a ceea ce a
vrut să spună Pavel când a zis: „De altă parte, ştim că
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce
sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). Observă
expresia „toate lucrurile.” Aceasta înseamnă că nu există
nici un dezavantaj pentru tine în calitate de copil al lui
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Dumnezeu. Întreaga lume este a ta, pentru că tu eşti
copilul lui Avraam (Romani 4:13; Galateni 3:29).
2 Petru 1:4 spune că tu aparţii frăţiei dumnezeieşti,
pentru că ai fost născut în clasa lui Dumnezeu, cu natura
şi caracterul Său în duhul tău. Tu ai fost strămutat din
tărâmul obişnuit al „omenirii” în clasa supranaturală
a „Dumnezeirii.” Astfel, nu există loc în viaţa ta pentru
eşec sau înfrângere; sărăcia, boala şi slăbiciunea nu
sunt parte din viaţa ta. Eşti indestructibil, pentru că
eşti născut din Cuvântul incoruptibil al lui Dumnezeu (1
Petru 1:23).
Dumnezeu vrea ca tu să ai o cunoştinţă intimă
a acestui adevăr şi a altor adevăruri descoperite în ceea
ce te priveşte în Cuvântul Său. Nu este de mirare că,
în Psalmul 87:3, psalmistul face următoarea remarcă:
„Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine,
cetate a lui Dumnezeu!” Acceptă şi umblă în lumina
adevărurilor lui Dumnezeu cu privire la tine.

Proclamaţie
Eu am biruit lumea, păcatul şi pe cel rău, pentru
că sunt născut din Cuvânt. Viaţa mea este viaţa
Cuvântului lui Dumnezeu şi aceasta mă face invincibil
şi un supraom. Boala, neputinţa, lipsa şi moartea
nu au nici un loc în mine pentru că eu aparţin frăţiei
dumnezeieşti! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

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

1 Petru 4
Plângerile lui Ieremia 1-2

Ioan 14:22-31
1 Cronici 25
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Marți, 26 Noiembrie

Expresia vieţii lui
Cristos!
PASTOR CHRIS

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

C

reştinismul este descoperirea lui Cristos în
tine; este lucrarea exterioară a Cuvântului lui
Dumnezeu într-o persoană. Atunci când eşti născut din
nou, devii expresia imaginii Cuvântului lui Dumnezeu,
atât de mult încât toţi paşii pe care îi faci - toate
lucrurile pe care le faci - sunt lucrările exprimate în
exterior ale Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când Isus
a umblat pe pământ, El a fost descoperirea Cuvântului.
El a fost manifestarea Divinităţii; strălucirea a slavei lui
Dumnezeu (Evrei 1:3).
Tu ești reprezentarea lui Cristos astăzi. Oriunde
mergi, tu eşti întruchiparea vieții lui Cristos în lume. În
biroul tău, tu eşti Cristosul pe care îl văd ei. De aceea,
comunicarea ta nu trebuie să fie la nivelul obişnuit al
vieţii; atunci când vorbeşti, rosteşte înţelepciunea lui
Dumnezeu. Cuvintele pe care le rosteşti, viaţa pe care
o trăieşti, modul în care faci ceea ce faci ar trebui să
transmită prezenţa lui Isus. Astfel, atunci când oamenii
se uită la tine, vor vedea slava făpturii noi.
Aceasta este viaţa înălţătoare în Cristos! Poartă
această conştientizare cu tine peste tot. Pune-o în
practică în mod conștient până când va opera în tine
în mod inconştient. Nu spune: „Ştii că încă sunt om!”
Atunci când eşti în Cristos, umanitatea ta a fost înlocuită
de Divinitatea Sa. Tu trebuie să laşi viaţa divină din tine
să se exprime; manifestarea vieţii lui Cristos este visul
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lui Dumnezeu pentru tine.
Conștientizează faptul că, după cum Tatăl are viaţa
în El Însuşi, aşa o ai şi tu (Ioan 5:26). Acea viaţă este
viaţa veșnică; nu este supusă bolii sau înfrângerii. Dacă
simţi presiune din partea duşmanului, spune: „Sunt
întărit; sunt împuternicit; mai mare este Cel care este în
mine decât cel care este în lume. Eu sunt vindecatul lui
Cristos. Sunt născut din Dumnezeu şi am biruit lumea!”

Proclamaţie
Viaţa mea este expresia vieţii lui Cristos. Cristos
este descoperit în jurul meu și astăzi; Divinitatea Sa este
manifestată prin mine, iar eu trăiesc în conştientizarea
vieţii mai înalte în Cristos! Îţi mulţumesc, Doamne,
pentru înţelepciunea, abilitatea şi puterea inerentă
care se revelează prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:14; Coloseni 1:27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Petru 5
Plângerile lui Ieremia 3-5

Ioan 15:1-10
1 Cronici 26
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Miercuri, 27 Noiembrie

Vorbeşte ce
trebuie
PASTOR ANITA

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată
zdrobeşte sufletul (Proverbe 15:4).

D

umnezeu ţi-a dat puterea de a controla
circumstanţele vieţii tale, iar această putere
este în gura ta. Apostolul Iacov ne avertizează cu
privire la importanţa vorbirii: „Un cuvânt din gura ta
poate părea lipsit de însemnătate, însă poate realiza
sau distruge aproape orice! Ţine minte, nu e nevoie
decât de o scânteie ca să ardă o pădure întreagă”
(Iacov 3:5, traducerea Mesajul). Prin cuvintele tale
creezi sau distrugi. Vorbind ce trebuie (în conformitate
cu Scriptura) îţi creezi viaţa triumfătoare şi îţi menţii
victoriile în Cristos. În aceeaşi ordine de idei, prin
mărturisiri negative, mulţi îşi surpă zidul de apărare şi îi
dau lui Satan ocazia de a le jefui vieţile.
Poate ai citit povestea femeii sunamite din 2
Împăraţi 4:8-36. Chiar dacă fiul ei murise de scurt timp,
ea s-a dus repede la profetul Elisei cu următoarea
declaraţie: „Este bine.” Ea nu striga după ajutor şi nici
nu se plângea; ci s-a dus la profetul lui Dumnezeu cu
declaraţia corectă şi a primit un miracol. Isus a spus în
Marcu 11:23: „veţi avea ce spuneţi”; ea a spus că este
bine, iar declaraţia ei de credinţă a produs rezultate.
Alege întotdeauna să vorbeşti drept şi prin
aceasta vreau să spun să rostești Cuvântul. Accesează
informaţia corectă – din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să
te ajute să îţi formezi mentalitatea corectă – pentru că
înainte să poţi vorbi corect, trebuie mai întâi să gândeşti
corect. Cuvintele sunt gânduri îmbrăcate în vocabular.
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Gândurile sunt imagini specifice, descriptive, produse de
minte, care sunt forma informaţiei primite prin simţuri.
Acesta este motivul pentru care trebuie în mod constant
să ai părtăşie cu Cuvântul; lasă Cuvântul să locuiască din
belşug în tine studiind şi meditând constant asupra lui.
Biblia spune că din prisosul inimii vorbeşte gura
(Matei 12:34). Atunci când duhul tău este inundat de
Cuvânt, vei vorbi corect; vei rosti Cuvântul! Şi Cuvântul
lui Dumnezeu pe buzele tale va birui şi te va catapulta la
niveluri tot mai înalte de victorie şi bunăstare.

Proclamaţie
Credinţa mea este zidită pe Cuvântul de putere
al lui Dumnezeu şi sunt transformat din slavă în slavă
pe măsură ce trăiesc în şi prin Cuvânt. Experimentez
victorii nelimitate, pentru că sunt ghidat de Duhul, iar
Cuvântul înaintează triumfător în viaţa mea, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 3:10; Iacov 1:26
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Petru 1
Ezechiel 1-2

Ioan 15:11-19
1 Cronici 27
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Joi, 28 Noiembrie

El dă mai multă
abilitate!
PASTOR CHRIS

Un om înţelept este plin de putere şi cel priceput îşi
oţeleşte vlaga (Proverbe 24:5).

C

ineva a spus odată: „Tot ce poţi să faci e tot
ce poţi să faci.” Nu poţi face mai mult decât
poţi face. Unii oameni au abilitatea de a conduce o
afacere care gestionează foarte multe milioane. Alţii pot
conduce afaceri care administrează sute de mii, în timp
ce alţii se pot descurca doar cu câteva mii. Chiar dacă
ai da ultimului grup să gestioneze milioane de dolari,
nu vor putea să facă prea multe cu ei, pentru că nu au
primit harul de a administra atât de mult.
De asemenea, şi în zonele de conducere, unii
oameni își pot conduce cu succes doar familia; în afară
de aceasta, nu pot conduce pe nimeni altcineva. Unii pot
conduce un oraş întreg sau chiar o naţiune; totul depinde
de abilitatea pe care Dumnezeu ţi-o dă. Cu toate acestea,
atunci când El vrea să ridice viaţa ta la un nou nivel, să îţi
lărgească sfera de influenţă şi responsabilitatea pe care
ţi-a dat-o, El îţi creşte abilitatea. Iacov 4:6 spune: „Dar în
schimb ne dă un har şi mai mare ...”
Dacă doreşti mai mult har sau mai multă abilitate
astăzi, Dumnezeu este mai mult decât dispus să îţi
dea. Atunci când Dumnezeu îţi creşte abilitatea, vei
descoperi dintr-o dată că eşti capabil să faci mai mult
decât obişnuiai să faci; vei deveni mai eficient. Cu
acelaşi efort ca înainte, vei fi capabil să produci mai
multe rezultate! Proverbe 24:5 ne spune că un om care
are cunoştinţă sau pricepere creşte în abilitate (putere).
Astfel, odată cu cunoştinţa, îţi vei multiplica şi abilităţile
și vei descoperi că poţi să faci mult mai mult.
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Pe măsură ce studiezi Scripturile şi creşti în
cunoştinţă, îţi multiplici automat şi abilitatea de a face
mai mult, în orice domeniu, după cum doreşti. Cuvântul
ebraic tradus prin „tărie sau vlagă” în versetul din
deschidere este „koach” care înseamnă şi „abilitate” sau
„putere.” Este acelaşi cuvânt ebraic tradus prin putere
în pasajul din Isaia 40:29: „El îi dă tărie celui obosit şi îi
măreşte puterea celui ce cade în leşin.” Domnul poate
face aceasta pentru tine astăzi, dacă doreşti.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru cunoştinţa
Cuvântului Tău în duhul meu, care mă face mai eficient
în lucrările neprihănirii. Sunt energizat să fac lucruri
dincolo de ceea ce este obişnuit. Recunosc lucrarea
acestei puteri şi beneficiez de ea ca să împlinesc tot
ceea ce trebuie să fac, spre gloria Ta, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:29; 2 Corinteni 3:5
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Petru 2
Ezechiel 3-4

Ioan 15:20-27
1 Cronici 28
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Noi

apariții

Descoperă o lume
minunată de aplicaţii
premiate; aplicaţiile
Evangheliei te vor face
garantat mai productiv.
INTRĂ PE SITE-UL

Pentru mai multe informaţii, apelează +2347088693672 sau trimite email pe
adresa: info@mvacontest.com

NOTE

Vineri, 29 Noiembrie

Cum să Îl slăveşti
PASTOR CHRIS

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana
din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au
crezut în El (Ioan 2:11).

M

ulţi cred că Îi dau slavă lui Dumnezeu atunci
când se limitează doar să spună: „Doamne,
Îţi dau slavă.” Însă dacă Îi dau cu adevărat slavă astfel,
atunci unde este slava? Trebuie să fie ceva care să
demonstreze aceasta. Este ca şi cum ai merge la Biserică
şi ai spune: „Doamne, Îţi dau banii pe care vreau să îi
pun la colectă,” dar nu pui nimic în coş. Dacă iei ceva
de la magazin şi îi spui casierului: „Îţi dau banii,” te va
lăsa el să pleci doar pentru că ai spus „Îţi dau banii?” Cu
siguranţă că nu! El îţi va cere banii. Va trebui să îţi susţii
afirmaţia prin faptul că plăteşti suma necesară pentru a
cumpăra obiectul respectiv.
Tot aşa, mai mult decât doar a spune, modul în
care Îi dăm slavă lui Dumnezeu este acela că facem ceea
ce ne-a cerut El şi Îi prezentăm rezultatele: declarând
că au fost făcute în Numele lui Isus, în conformitate
cu Cuvântul Său. Haideţi să Îl luăm drept exemplu pe
Domnul Isus; atunci când a transformat apa în vin, Biblia
spune că Şi-a arătat slava.
Atunci când i-a poruncit omului paralizat să se
ridice şi să umble, miracolul a avut loc, iar oamenii L-au
glorificat pe Dumnezeu văzând ce s-a întâmplat (Luca
5:26). Tot aşa, în oraşul Nain, unde El a înviat singurul fiu
al unei văduve. Biblia spune astfel: „Toţi au fost cuprinşi
de frică, Îl slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: Un mare
prooroc S-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat
poporul Său” (Luca 7:16). Ori de câte ori acţionezi bazat
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pe Cuvântul lui Dumnezeu, acesta produce rezultate și
tu Îl lauzi pentru aceasta, sau alţii văd ce s-a întâmplat şi
Îl laudă, Domnul este glorificat.
Acesta este motivul pentru care El Îşi găseşte
plăcerea în a ne răspunde la rugăciuni. Îi place foarte
mult să ne vadă cum ne concretizăm speranţele şi visele
şi apoi Îl slăvim pentru aceasta. Unii oameni nu ştiu
acest lucru şi astfel se roagă „religios,” fără să se aştepte
să primească vreun răspuns. Dacă ar şti că slava lui
Dumnezeu constă în a răspunde rugăciunilor noastre!
Îndrăznește să crezi și să te aştepți la rezolvarea situației
atunci când te rogi, pentru că Domnul Îşi ia slava din
a-ţi răspunde la rugăciuni. Aceasta îmi aduce aminte
de cuvintele lui Isus din Ioan 15:8: „Dacă aduceţi mult
rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi
astfel ucenicii Mei.” Bucuria Sa este ca tu să ai o umblare
roditoare şi eficientă în neprihănire.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că viaţa mea este
pentru slava Ta. Voi manifesta şi astăzi virtuţile,
excelenţa, perfecţiunea şi frumuseţea Ta. Prosper în
toate domeniile, pentru că Tu m-ai rânduit la o viaţă
excelentă de rodire şi eficiență, în Numele lui Isus.
Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 5:16; Ioan 15:7-8
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Petru 3
Ezechiel 5-7

Ioan 16:1-11
1 Cronici 29
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Sâmbătă, 30 Noiembrie

Trăind în Numele
lui Isus
PASTOR CHRIS

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).

B

iblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau
cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului
Isus şi mulţumiţi-I prin El lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni
3:17). Acesta este modul de a trăi o viaţă supranaturală.
Adevăratul creştinism înseamnă a funcţiona în Numele
lui Isus. Aceasta înseamnă că trăieşti pentru El în
autoritatea Sa. Cum poţi fi înfrânt dacă trăieşti pentru
El? Este imposibil; și la fel de imposibil este să trăieşti în
eşec şi în sărăcie.
Unii oameni sunt convinși că Numele lui Isus este
puternic şi are toată autoritatea, dar nu ştiu cum să
funcţioneze în acel Nume în fiecare zi. Domnul Isus ne-a
învăţat cum să facem aceasta în Ioan 14:12-13, unde a
zis astfel: „Adevărat, adevărat vă spun că, cine crede în
Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va
face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă
duc la Tatăl. Şi orice veţi cere în Numele Meu voi face,
pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.” Aici Domnul ne
învaţă să facem cereri în Numele Său.
Petru a înţeles aceasta şi i-a poruncit unui om
care era olog din naştere să se ridice şi să umble în
Numele lui Isus (Faptele Apostolilor 3:1-6). Biblia spune:
„... dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să
umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi
lăudându-L pe Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 3:8).
Am fost chemaţi să trăim în Numele lui Isus, Creatorul
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Universului. Acesta este un lucru măreţ şi nimic nu se
poate compara cu el. Dacă funcţionezi în Numele Lui şi
descoperi vreo tumoare în trupul tău, spune; „Tumoare,
în Numele lui Isus nu poţi să stai în trupul acesta, îţi
poruncesc să pleci!” Şi va pleca.
Dacă ai vreo problemă cu inima, spune astfel:
„Inimă, îţi poruncesc în Numele lui Isus să funcţionezi
normal!” Dacă ai un copil care nu creşte cum trebuie,
pune-ţi mâinile peste el şi spune-i: „Copile, creşti
cum trebuie, în Numele lui Isus!” Dacă te confrunţi cu
probleme la locul de muncă, ridică-ţi mâinile în prezenţa
Domnului şi spune astfel: „Le poruncesc furtunilor din
biroul meu să se liniştească, în Numele lui Isus!” Şi aşa
va fi. Fă-ţi viaţa frumoasă şi trăieşte în triumf în fiecare
zi, trăind prin Numele lui Isus.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai dat Numele
lui Isus ca să Îl utilizez şi să trăiesc prin el. Trăiesc în şi
prin puterea acestui Nume și astăzi şi declar că înaintez
cu paşi uriaşi şi îmi împlinesc destinul pe care mi l-ai
dat, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 4:12; Coloseni 3:17
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Ioan 1:1-2:14
Ezeciel 8-10

Ioan 16:12-22
2 Cronici 1-2
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RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

DESPRE

AUTORI

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

Pentru mai multe informații despre

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

NOTE

NOTE

NOTE

MĂRTURII
Am primit un miracol în urma faptului că m-am alăturat reţelei
mandatului Rapsodiei!
„Eram şomeră atunci când m-am abonat la Rapsodia Realităţilor. După
ce m-am abonat, am avut un vis în care Pastorul Chris mi-a dat o cartelă
şi mi-a spus să îl folosesc ca să deschid orice uşă închisă. Două zile mai
târziu, am primit o ofertă de muncă de la o companie la care nu lăsasem
nici un CV şi nici vreo cerere. Fără să mă prezint la interviu, mi s-a spus să
încep lucrul imediat. Acest lucru nu s-a putut întâmpla decât prin puterea
lui Dumnezeu.” ̶ Princess J., Nigeria

Transformare supranaturală
„De când am luat contact cu Rapsodia Realităţilor, am experimentat
împreună cu fiica mea o transformare supranaturală în viaţa noastră.
Chiar dacă eram creştine de mulţi ani, Rapsodia Realităţilor ne-a învăţat
lucruri pe care nu le ştiam înainte şi despre care nici măcar nu auzisem
vorbindu-se. Acum recomandăm această revistă oriunde mergem! Vă
mulţumim atât de mult că ne îmbogăţiţi viaţa prin Cuvântul infailibil al lui
Dumnezeu.” ̶ Sheila S., Africa de Sud

Am acţionat conform Cuvântului şi am primit un miracol!
„Avusesem un accident în care mi-am dislocat glezna. Piciorul meu era
foarte umflat şi nu puteam merge. M-am hotărât să îmi zidesc credinţa prin
ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu cu tenacitate. Într-o după-amiază, în
timp ce studiam Rapsodia Realităţilor împreună cu fratele meu, am simţit
dintr-o dată un imbold de a mă ridica şi de a mă plimba puţin. Am făcut un
pas plin de curaj şi am păşit foarte îndesat pe piciorul care fusese bolnav,
doar ca să descopăr că durerea a dispărut! Acum umblu perfect!” ̶ Joe B.,
Nigeria
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