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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

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

Luni, 1 Octombrie

Rugăciunea
de învoire!
PASTOR CHRIS

Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc
pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de
Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi
sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în
mijlocul lor (Matei 18:19-20).

B

iblia ne învaţă că sunt diferite tipuri de
rugăciune. Rugăciunea de învoire este una
dintre ele. Reprezintă un mod eficient să ne putem
împărtăşi poverile şi putem efectua schimbări pozitive.
Rugăciunea de învoire implică doi sau mai mulţi oameni
care se unesc şi se roagă cu privire la un lucru dorit. De
exemplu, doi prieteni creştini se pot uni în rugăciune
pentru a efectua o schimbare la serviciul lor, în şcoala
lor, în cartierul lor, sau la nivelul întregii ţări.
Prin rugăciunea de învoire poţi rezolva probleme
apărute atât în căminul tău, cât şi în societatea în care
trăieşti, însă întotdeauna asigura-te că urmezi principiile.
În primul rând, Scriptura spune: „Dacă doi dintre voi se
învoiesc...”; este o acţiune care trebuie să implice două
sau mai multe persoane. Apoi, textul spune: „să ceară
un anumit lucru”; aceasta înseamnă că trebuie să fii
specific.
De asemenea, trebuie să te rogi cu credinţă şi în
conformitate cu Cuvântul. După ce ai făcut toate acestea,
poţi fi sigur că rugăciunile tale vor primi răspuns. Biblia
spune: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14).
6

Data viitoare când vrei să efectuezi o schimbare
care se impune, urmează principiile rugăciunii de
învoire!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul
de a mă ruga în învoire cu alţi credincioşi pentru ca
toate circumstanţele să se supună Cuvântului Tău.
Declar că situaţiile care nu sunt în concordanţă cu
voia Ta desăvârşită pentru viaţa mea sunt răsturnate,
iar lucrările diavolului sunt nimicite în mine şi în jurul
meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 18:19; Matei 16:19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Efeseni 6:10-24
Isaia 9-10

Tit 1:1-16
Ieremia 49
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Marți, 2 Octombrie

Pace în mijlocul
adversităţii!
PASTOR CHRIS

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea (Ioan 16:33).

I

sus a spus că în zilele de pe urmă va fi „strâmtorare
printre neamuri,” iar unii oameni „îşi vor da
sufletul de groază” (Luca 21:25-26). În calitate de creştin,
este important ca tu să nu te temi de nimic. Dimpotrivă,
alege să te ancorezi în Cuvântul lui Dumnezeu, care este
antidotul pentru frică şi nesiguranţă.
Domnul Isus a ştiut că vom întâmpina vremuri
de grele încercări în lume, dar El a confirmat că, dacă
vom rămâne în El, vom duce o viaţă de pace chiar în
vremuri de criză. Iată de ce a spus El în versetul tematic
de astăzi: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace
în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu
am biruit lumea” (Ioan 16:33). Fie ca aceste cuvinte ale
Domnului să răsune ca un ecou în inima ta şi să creeze
mentalitatea învingătorului în tine.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă convingerea că nu
suntem singuri şi că, indiferent de uneltirile drăceşti
şi mişeleşti ale vrăjmaşului, biruinţa noastră este un
fapt deja stabilit. Fiind creştin, tu locuieşti în Locul
tainic al Celui Preaînalt şi te odihneşti la umbra Celui
Atotputernic. O mie să cadă alături de tine şi zece mii
la dreapta ta, nimic rău nu te va putea ajunge (Psalmul
91:1, 7). Crede acest adevăr şi conştientizează-l.
Refuză să te temi! Dumnezeu te-a făcut deja mai
mult decât biruitor (Romani 8:37). „Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce
8

este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1
Ioan 4:4). El ţi-a pus la dispoziţie puterea Lui şi te-a ridicat
peste domnii şi peste stăpâniri. Credinţa ta în Cristos
este ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii: „Pentru că
oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea
ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră”
(1 Ioan 5:4).

Proclamaţie
Viaţa mea este fundamentată pe Cristos,
Mântuitorul meu şi în El locuiesc în deplină siguranţă.
Prin puterea Numelui lui Isus, mă împotrivesc
diavolului şi cohortelor lui şi declar că orice plan de a
aduce haos şi teroare este înfrânt şi răsturnat. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:27; 1 Ioan 5:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filipeni 1:1-30
Isaia 11-12

Tit 2:1-15
Ieremia 50
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Miercuri, 3 Octombrie

Ai încredere că Tatăl
ceresc îţi răspunde
la rugăciuni
PASTOR ANITA

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi
v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul
vostru să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl,
în Numele Meu, să vă dea (Ioan 15:16).

U

na dintre marile binecuvântări pe care le
avem în calitate de creştini este favoarea
rugăciunii, prin care Îi vorbim direct Domnului şi primim
răspuns de la El. Indiferent dacă ne rugăm corporativ
sau individual, Isus a spus: „...În ziua aceea, nu Mă veţi
mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi
veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”
(Ioan 16:23-24). Ce invitaţie binecuvântată! Ai dreptul
de a te ruga direct Tatălui în Numele lui Isus, de a-I
adresa cereri cu privire la schimbările pe care le doreşti
potrivit Cuvântului Său şi de a primi răspunsuri.
Este trist faptul că unii oameni nu au încredere în
propriile lor rugăciuni, ei aşteptând ca alţii să se roage
pentru ei. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că
nu există situaţie mai mare decât Numele lui Isus. Oricât
de groaznică ar părea situaţia din punct de vedere
omenesc, tot ceea ce trebuie sa faci este să te rogi cu
credinţă, în Numele lui Isus. Iacov 5:16 spune: „...Mare
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Observaţi că textul nu spune: „Mare putere are
rugăciunea fierbinte a oricărui om.” Nu, ci textul spune:
„a celui neprihănit,” ceea ce înseamnă că un singur om
neprihănit este suficient, iar acela ar trebui să fii chiar
10

tu! 1 Petru 3:12 spune: „Căci ochii Domnului sunt peste
cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile
lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac
răul.” Acest verset ar trebui sa te inspire să te rogi cu
înflăcărare şi să ai încredere în rugăciunile tale, ştiind
că de fiecare dată când te rogi, sigur primeşti răspuns,
deoarece tu eşti neprihănit (Romani 4:25).
Următoarea dată când îngenunchezi sau îţi
ridici mâinile în rugăciune, fă-o cu credinţă, încredere
şi îndrăzneală, deoarece tu eşti ascultat chiar de Tatăl
ceresc.

Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru minunata
binecuvântare de a ne ruga în Numele lui Isus şi pentru
încredinţarea că Tu ne răspunzi. Declar că pacea Ta
domneşte în viaţa copiilor Tăi pretutindeni în lume, iar
neprihănirea Ta este întronată în inimile lor, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:26-27; Matei 21-22
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filipeni 2:1-18
Isaia 13-14

Tit 3:1-15
Ieremia 51
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Joi, 4 Octombrie

Credinţa de a-ţi
modela lumea!
PASTOR CHRIS

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost
făcut din lucruri care se văd (Evrei 11:3).

C

uvântul „făcută” în versetul tematic provine
din traducerea termenului grecesc „Katardizo”
care înseamnă a structura, a repara, a perfecţiona,
a vindeca şi a restaura. Prin acest termen Biblia ne
comunică faptul că aplicând principiile credinţei, tu
poţi „structura,” repara, restaura, sau recrea lumea
ta. Prin credinţă înţelegem că Dumnezeu a structurat,
a vindecat, a restaurat şi a desăvârşit lumea materială.
El a făurit lumea vizibilă din ceea ce este nevăzut,
revelându-ne, astfel, nouă puterea credinţei.
Un alt cuvânt pe care îl vom studia în versetul
nostru tematic este „lumea,” provenit din traducerea
termenului grecesc „aion,” care înseamnă structurarea
şi administrarea vieţii cotidiene a cuiva şi modul în
care aspiraţiile acelei persoane influenţează lucrurile
care i se întâmplă. Se referă, de asemenea, la sistemul
lumii, în special la structurile socio-economice şi la
managementul mediului înconjurător de-a lungul unei
epoci a omenirii; este inclus aici şi domeniul artei şi al
ştiinţei.
Raportându-ne însă la viaţa ta personală, tu poţi
configura modul în care să evolueze lucrurile de la zi la
zi, prin rostirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a
creat întreaga lume rostind Cuvântul Său. Fiind creaţi
după chipul şi asemănarea Sa şi fiind părtaşi naturii
Sale dumnezeieşti (2 Petru 1:4) şi noi avem putere în
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cuvintele noastre (Proverbe 18:21) pentru a ne alinia
nivelul de trai şi mediul ambiant la standardul stabilit
de Dumnezeu în Scriptură. Rostind cu credinţă ceea ce
spune Cuvântul Domnului despre noi, putem schimba
cursul evenimentelor din viaţa noastră până ajungem să
ne împlinim destinul divin la potenţial maxim.
Aceasta este cheia restaurării vieţii tale. Rosteşte
astăzi cu credinţă ceea ce vrei să vezi în viaţa ta potrivit
cu voia lui desăvârşită (Romani 12:2) şi restructurează
„aion”-ul tău. Pe măsură ce rosteşti acele cuvinte de
credinţă, Duhul Sfânt le va „incuba” şi le va face să
devină realitate. Indiferent ce s-a întâmplat în viaţa
ta, există nădejde de schimbare. Puterea pentru
acea schimbare se află în gura ta. Rosteşte cuvinte de
credinţă, binecuvântare şi putere şi modelează-ţi lumea
după voia lui Dumnezeu pentru tine! Perfecţionează,
vindecă şi restaurează tot ce este inclus în „aion”-ul tău!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că îmi dai pace,
rodire şi belşug în fiecare domeniu din viaţa mea! Declar
că tot ceea ce se află în lumea mea se conformează voii
Tale şi destinului pe care mi l-ai pregătit, în Numele lui
Isus! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:13; Iov 22:28; Marcu 11:23
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filipeni 2:19-3:11
Isaia 15-18

Filimon 1:1-9
Ieremia 52
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Vineri, 5 Octombrie

Predică
Evanghelia
PASTOR CHRIS

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

S

-ar putea să te surprindă câţi dintre vecinii tăi
trebuie să mai audă despre Dumnezeu. Acest
gând m-a motivat mereu să le predic Evanghelia tuturor
oamenilor.
Fiind creştin de la o vârstă timpurie, am crescut
mergând din casă în casă spunându-le oamenilor despre
Isus. Am simţit această responsabilitate pe umerii mei
de a le mărturisi Cuvântul celor care nu erau mântuiţi;
doream ca lumea să ştie că Isus a venit în lume să moară
pentru păcatele noastre, că a fost îngropat şi apoi a
înviat pentru îndreptăţirea noastră. Aceasta este cea
mai minunată veste de pe planeta pământ!
Naşterea din nou reprezintă cel mai bun lucru
care i se poate întâmpla cuiva. În calitate de creştin,
ai un mandat divin de a le predica Evanghelia celor de
aproape şi celor de departe. Dumnezeu ţi-a încredinţat
slujba împăcării oamenilor cu Dumnezeu (2 Corinteni
5:18).
Evanghelia lui Isus Cristos este singura speranţă
pentru dezvoltarea susţinută a oricărei naţiuni. Ea
conţine răspunsul lui Dumnezeu pentru toate provocările
umanităţii. În Romani 1:16, Pavel spune: „Căci mie nu
mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care
crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.” Evanghelia
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire; în ea este
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revelată neprihănirea lui Dumnezeu prin credinţă şi care
duce la credinţă (Romani 1:16-17).
Pentru ca impactul neprihănirii să crească în
fiecare naţiune, trebuie să fim consecvenţi în predicarea
Evangheliei. Conştientizarea faptului că Isus, Fiul lui
Dumnezeu, a murit pentru mântuirea lumii şi totuşi mai
sunt oameni care nu au auzit despre El, ar trebui să te
motiveze să predici şi să le spui tuturor celor pe care îi
întâlneşti despre Isus.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
socotit credincios să îmi încredinţezi slujba împăcării.
Tu m-ai ales şi m-ai uns să predic Evanghelia cu putere
şi să am impact asupra cercului meu de influenţă prin
prezenţa Ta divină. Îţi mulţumesc pentru acest mandat
glorios, în Numele lui Isus.

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

Filipeni 3:12-4:3
Isaia 19-22

Filimon 1:10-25
Plângerile lui Ieremia 1

15

Sâmbătă, 6 Octombrie

Beneficiile
hărniciei
PASTOR ANITA

Ai văzut un om harnic în lucrul său? El va sta înaintea
împăraţilor, nu va sta înaintea celor neînsemnaţi
(Proverbe 22:28, traducerea GBV).

H

ărnicia înseamnă preocuparea susţinută
pentru obţinerea excelenţei în îndeplinirea
responsabilităţilor. O persoană harnică investeşte tot
ce depinde de ea în ceea ce face, acordând atenţie
detaliilor cu scopul unic de a atinge perfecţiunea.
Versetul nostru tematic spune că dacă eşti harnic, stai în
faţa împăraţilor şi nu a oamenilor obişnuiţi; aceasta este
promovare. Aceasta înseamnă că hărnicia te va duce în
locuri de influenţă şi de onoare.
Biblia ni-l prezintă pe David ca un exemplu de
tânăr harnic. Responsabilitatea de a păstori turma
încredinţată de tatăl său avea natură casnică, respectiv
banală în comparaţie cu responsabilităţile fraţilor săi
care se aflau în armată. Însă David păstorea oile cu atâta
credincioşie şi hărnicie, încât atunci când trebuia sa facă
alte deplasări, Biblia specifică faptul că el era suficient
de responsabil să lase turma în grija unui paznic (1
Samuel 17:20).
Cel harnic nu duce niciodată lipsă: „Cine
lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor
harnici îmbogăţeşte” (Proverbe 10:4). Dumnezeu va
binecuvânta tot ceea ce faci şi îţi va oferi şi bonusuri
dacă eşti credincios şi harnic. În calitate de politician,
funcţionar public, om de afaceri sau student, fii harnic şi
vei ajunge deasupra colegilor tăi.
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Biblia spune: „Mâna celor harnici va stăpâni, dar
mâna leneşă va plăti bir” (Proverbe 12:24). Aceasta
înseamnă că întotdeauna omul harnic va fi şeful celui
leneş. Lucrează la standarde de excelenţă şi fii sincer şi
deschis. Îndeplineşte cu credincioşie şi hărnicie sarcinile
şi nu dispreţui responsabilităţile încredinţate, oricât de
nesemnificative ar părea, iar Domnul te va promova în
mod sigur: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri
este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în
cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari… Şi,
dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da
ce este al vostru?” (Luca 16:10, 12).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai oferit
înţelepciune supranaturală şi harul de a îndeplini
sarcinile cu credincioşie şi excelenţă de la prima
încercare, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 21:5; 13:4; 2 Corinteni 8:22
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filipeni 4:4-23
Isaia 23-24

Evrei 1:1-14
Plângerile lui Ieremia 2
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Duminică, 7 Octombrie

Rugăciunea - o
comuniune cu
gloria cerească
PASTOR CHRIS

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har,
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie
(Evrei 4:16).

C

e binecuvântare să ştii că poţi comunica
direct cu Domnul în rugăciune, bucurându-te
de întreaga Lui atenţie (1 Petru 3:12). Momentele de
rugăciune sunt momente de glorie cerească şi de extaz
spiritual. În rugăciune duhul nostru se înviorează, iar
sensibilitatea noastră faţă de Duhul Sfânt creşte.
Unii oameni se roagă doar atunci când au nevoie
de ceva de la Domnul, ceea ce este greşit. Timpul tău de
rugăciune nu ar trebui să cuprindă doar cereri adresate
lui Dumnezeu pentru tot felul de lucruri; ar trebui să
fie un timp de părtăşie bogată cu El. Prin rugăciune tu
participi efectiv la comuniunea cu Dumnezeirea (1 Ioan
1:3).
Este important să consideri rugăciunea ca fiind
atât un privilegiu cât şi o responsabilitate. Fiecare
moment de rugăciune este o investiţie în veşnicie, iar
rugăciunea adevărată este o poveste de dragoste a
neprihănirii. Este un moment special de părtăşie divină
în care eşti răpit în atmosfera sublimă a cerului.
Isus a înţeles importanţa părtăşiei consecvente cu
Tatăl; prin urmare, El a luat rugăciunea în serios în timp
ce Se afla pe pământ. Biblia spune: „A doua zi dimineaţa,
pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit
şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” (Marcu
1:35). În anumite ocazii S-a rugat întreaga noapte.
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2 Corinteni 13:14 vorbeşte despre harul
Domnului Isus Cristos, despre dragostea lui Dumnezeu
şi despre părtăşia cu Duhul Sfânt... „Părtăşia” se referă
la parteneriat, comunicare, comuniune cu Duhul Sfânt.
Înseamnă a vorbi cu Duhul Sfânt şi a auzi ce îţi spune
El. Tu ai nevoie de acea părtăşie continuă cu Domnul,
pentru a funcţiona eficient şi pentru a învinge în fiecare
zi.

Rugăciune
Binecuvântat să fii Tată ceresc, pentru părtăşia
la care m-ai chemat cu Tine, cu Fiul Tău Isus Cristos,
Domnul meu şi cu Duhul Sfânt! În timpul părtăşiei cu
Tine sunt şi astăzi binecuvântat, întărit şi transformat,
primind înţelepciune şi har pentru a avea excelenţă în
tot ceea ce fac şi pentru a duce o viaţă triumfătoare, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 1:9; Coloseni 4:2; 2 Corinteni 13:14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Coloseni 1:1-23
Isaia 25-26

Evrei 2:1-9
Plângerile lui Ieremia 3
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Săptămâna aceasta la „Pastor Chris Online”

VIDEOCLIPUL
SĂPTĂMÂNII
Urmăreşte webcastul
„Pastor Chris Online” din
această săptămână şi vei
fi inspirat de adevăruri
uimitoare împărtăşite de
omul lui Dumnezeu din
Biblie, care te vor menţine
pe calea victoriei!
Pentru mai multe informaţii vizitează
www.pastorchrisonline.org

O extraordinară experienţă de televiziune
creştină prin internet
Pastor Chris Online îţi oferă 24 de ore de
transmisiune creştină pe internet, cu emisiuni
live sau înregistrate, preluate zilnic de la staţiile
de satelit LoveWorld TV UK, LoveWorld SAT şi
LoveWorld Plus, aducând Cuvântul veşnic al lui
Dumnezeu la milioane de oameni din întreaga
lume.
Pastor Chris Online îţi dă oportunitatea să îţi
împărtăşeşti mărturiile, să te înscrii într-o reţea
de socializare, să participi la bloguri, să postezi
comentarii, să participi la sesiuni de rugăciune şi
să primeşti răspunsuri la întrebările tale.
O extraordinară experienţă de televiziune
creştină prin internet este doar la un click
distanţă!
Vizitează www.pastorchrisonline.org ASTĂZI!

NOTE

Luni, 8 Octombrie

Dividendele
muncii tale
PASTOR CHRIS

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să-i dea celui
lipsit (Efeseni 4:28).

F

iecare dintre noi este înzestrat de Dumnezeu
cu talente şi abilităţi deosebite. Trebuie
doar să îţi descoperi darurile şi să le foloseşti pentru
progresul societăţii. Nici un om nu reprezintă o nulitate.
Fiecare persoană este rânduită să îndeplinească un rol
semnificativ în Împărăţie şi să fie o binecuvântare pentru
cei din jur. Prin urmare, nimeni nu ar trebui să fure.
Când un om recurge la ameninţări şi la forţă pentru
a-i deposeda pe alţii de bunurile lor, el îşi mărturiseşte
în mod indirect eşecul personal şi lipsa de încredere în
abilitatea sa de a munci şi de a deveni un succes. Furtul
este o mărturie a lipsei de demnitate. Biblia spune:
„...cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne
nepedepsit” (Proverbe 28:20). Oamenii care îi înşeală
pe alţii şi care fură pentru a se îmbogăţi îşi distrug, fără
să îşi dea seama, propria lor viaţă.
Biblia spune că „oriunde se munceşte este şi
câştig” (Proverbe 14:23). Pe măsură ce vei presta o
muncă cinstită, conştientizând că îi slujeşti pe alţii prin
munca ta, vei prospera. Poate lucrezi în comerţ, în servicii
de curăţenie, poate eşti profesor, funcţionar public sau
director executiv; dacă ţelul tău este să îi binecuvântezi
pe alţii prin munca ta, atunci vei fi promovat.
Nu fi animat niciodată de dorinţa necumpătată
după bani (1 Timotei 6:10). Serviciul sau vocaţia
reprezintă oportunitatea ta de a-i binecuvânta pe cei
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din jur; accentul nu se pune pe câştigul financiar. Cei
care fraudează alţi oameni sau chiar naţiunea nu pot
avea succes durabil în viaţă. Proverbe 20:17 spune:
„Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă
gura îi este plină de pietriş.” Îmbrăţişează înţelepciunea
lui Dumnezeu şi fii harnic în munca ta; iar bogăţiile vor
veni către tine.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că înţelepciunea
Ta este activă în mine, generând idei supranaturale
de a face lucruri măreţe şi de a îmbunătăţi viaţa
mea şi a altora. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai oferit
oportunitatea de a avea impact în lumea în care trăiesc
prin calitatea şi excelenţa lucrului mâinilor mele, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 10:22; 2 Corinteni 6:10
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Coloseni 1:24-2:5
Isaia 27-28

Evrei 2:10-18
Plângerile lui Ieremia 4-5

23

Marți, 9 Octombrie

Dă tot ceea ce ai
mai bun în tine
PASTOR ANITA

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

B

iblia spune: „Suflarea omului este o candelă
a Domnului, care cercetează toate odăile
fiinţei lui” (Proverbe 20:27, versiunea NTR). Expresia
„odăile fiinţei” de aici semnifică omul lăuntric. Înseamnă
adâncul adâncului tău, esenţa naturii tale – inima ta.
Lumina lui Dumnezeu se află în duhul tău. Dacă vrei
să cunoşti scopul şi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta,
răspunsul vine din duhul tău. După ce I-ai dat inima ta
lui Cristos pentru a te naşte din nou, următorul lucru pe
care trebuie să îl faci este să începi să creşti în lucrurile
duhovniceşti. Aceasta înseamnă să îţi dezvolţi duhul.
Mulţi oameni sunt mai preocupaţi de ceea ce se află
în sufletul lor sau în trupul lor, acordând puţină atenţie
duhului lor.
Deşi este de dorit, nu este suficient doar să îţi
educi mintea şi să devii un uriaş din punct de vedere
intelectual; cel mai mare accent trebuie pus pe
edificarea duhului tău. Chiar şi cea mai elevată minte va
eşua în împlinirea voii Tatălui, pentru că nu poate depăşi
domeniul sufletesc. Dumnezeu este Duh, iar umblarea
cu El necesită în primul rând educarea şi dezvoltarea
duhului tău. Cele mai mari potenţiale ale naturii umane
se află în duhul tău. Prin urmare, trebuie ca în mod
deliberat să îţi exersezi şi să îţi educi duhul.
Meditează mereu asupra Cuvântului lui
Dumnezeu, iar duhul tău va fi iluminat; atunci vei putea
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scoate la iveală ce este mai bun în tine. Domnul ţi-a dat
făgăduinţe nespus de mari şi scumpe prin care să fii
părtaş naturii Sale divine (2 Petru 1:4), ceea ce înseamnă
că frumuseţea, aura, harurile şi desăvârşirea Lui se află
în duhul tău. Isus spune în Ioan 7:38: „Cine crede în
Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum
zice Scriptura.” Matei 12:35 spune: „Omul bun scoate
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui...” Descoperă
comorile din duhul tău recreat prin Cuvânt şi scoate-le
la lumină. Manifestă şi astăzi excelenţă şi virtute din
adâncul duhului tău.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai depozitat în
duhul meu virtuţile şi desăvârşirea naturii Tale. În mod
deliberat îmi deprind duhul la evlavie, manifestând
darurile Tale, în Numele lui Isus. Amin.

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

Coloseni 2:6-23
Isaia 29-30

Evrei 3:1-11
Ezechiel 1-2
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Miercuri, 10 Octombrie

Lucrează şi
dăruieşte şi
altora
PASTOR CHRIS

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să-i dea celui
lipsit (Efeseni 4:28).

F

urtul distruge personalitatea şi sufletul
făptaşului; îi paralizează abilităţile şi îi distruge
creativitatea. Cei care fură îşi declară prin aceasta
propria slăbiciune. Iată de ce, conform versetului din
deschidere, Dumnezeu vrea ca asemenea oameni să
se oprească din comiterea de furturi şi să lucreze cu
mâinile lor.
A lucra cu mâinile tale la ceva ce este bun
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor îţi
oferă oportunitatea de a da expresie desăvârşirii lui
Dumnezeu aşezate în duhul tău. Dumnezeu a hotărât ca
tu să lucrezi în această lume nu pentru că nu te poate
hrăni (Matei 6:26), ci pentru că te-a înzestrat cu multe
abilităţi utile pentru cei din jur. Circumstanţele naturale
s-ar putea să te împingă uneori să crezi că slujba sau
afacerea reprezintă mijloacele tale de trai, însă tu să
nu te laşi condus de o asemenea mentalitate. Biblia nu
a spus: „Lucraţi ca să puteţi fi bogaţi,” ci „lucraţi ca să
puteţi dărui” (Efeseni 4:28).
Cineva ar putea spune: „Dar dacă fur de unde
nu se cunoaşte şi dau o parte pentru cel lipsit?” Este
complet greşit! Tu nu îl poţi jefui pe Petru ca să îi dai lui
Pavel. Dacă vrei să fii un dătător, lucrează cu propriile
tale mâini. Jaful de orice tip nu este muncă cinstită,
pentru că îi afectează pe alţii. Serviciul tău trebuie să
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fie mijlocul de a-i binecuvânta pe alţii şi de a transforma
lumea într-un loc mai bun (Isaia 58:12). Indiferent ce
salariu câştigi, refuză mediocritatea, îndeplineşte-ţi
slujba cu excelenţă, iar Domnul te va promova.

Rugăciune
Dragă Tată, îmi recunosc profesia şi abilităţile ca
fiind un mijloc de binecuvântare a lumii în care m-ai
aşezat. Îmi îndeplinesc slujba cu excelenţă, pentru ca
lumina lui Cristos să strălucească mai tare în mine şi
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Tesaloniceni 4:11
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Coloseni 3:1-4:1
Isaia 31-32

Evrei 3:12-19
Ezechiel 3
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Joi, 11 Octombrie

Pentruceşicumsăne
rugămpentruoamenii
lui Dumnezeu
PASTOR CHRIS

De aceea şi eu… nu încetez să aduc mulţumiri pentru
voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 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 ca să pricepeţi
care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei
moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii,
nemărginita mărime a puterii Sale … (Efeseni 1:15-19).

E

ste important să ştim cum să mijlocim în
rugăciune pentru fraţii din Biserică potrivit
cu nivelul lor de creştere spirituală. Sunt unii care, deşi
născuţi din nou, nu umblă în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu sau nu sunt familiarizaţi cu Duhul Sfânt şi cu
ceea ce poate face El în viaţa lor. Faptul că unii dintre
ei sunt creştini de mulţi ani, nu schimbă nimic. Atâta
timp cât nu umblă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu,
trebuie să ne rugăm pentru ei aşa cum ne învaţă Duhul
Sfânt prin apostolul Pavel, în versetul din deschidere.
Rugaţi-vă ca „Domnul să le dea un duh de
înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi să le
lumineze ochii inimii ca să priceapă care este nădejdea
chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi şi care este, faţă de noi, credincioşii, nemărginita
mărime a puterii Sale.”
Apoi în Efeseni 3:17-19, Biblia ne îndeamnă ca
„având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi
pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea,
lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi
dragostea lui Cristos care întrece orice cunoştinţă, ca
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să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”
Această rugăciune are legătură cu descoperirea
progresivă a dragostei lui Dumnezeu în umblarea noastră
zilnică de credinţă. Trebuie să ne rugăm ca oamenii lui
Dumnezeu din întreaga lume să cunoască lungimea,
lăţimea, înălţimea şi adâncimea dragostei lui Cristos
care ne strânge, dragoste dovedită prin moartea Sa
ispăşitoare, prin învierea Sa şi prin viaţa veşnică din noi.
Ai auzit probabil pe cineva spunând: „Nu pot săţi fac pe plac în detrimentul meu.” Această atitudine
nu reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Oamenii care
gândesc astfel nu sunt înrădăcinaţi în Cristos. Acesta
este motivul pentru care trebuie să te rogi ca oamenii
lui Dumnezeu să cunoască dragostea lui Cristos, care
depăşeşte înţelegerea umană.
De asemenea, poţi personaliza aceste rugăciuni
inspirate de Duhul Sfânt şi pentru tine. Rugându-te
astfel, vei continua să creşti spiritual şi vei cunoaşte tot
mai bine lucrurile lui Dumnezeu.

Rugăciune
Doamne, Tată, Te rog să le dai copiilor Tăi din
toată lumea un duh de înţelepciune şi de descoperire
în cunoaşterea Ta, a voii şi a dragostei Tale, ca să fie
roditori în orice faptă bună şi să ajungă plini de toată
plinătatea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:9-10; Efeseni 3:14-19
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Coloseni 4:2-18
Isaia 33-34

Evrei 4:1-16
Ezechiel 4
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Vineri, 12 Octombrie

Fii dependent
de Cuvânt!
PASTOR ANITA

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine
şi care împarte drept Cuvântul adevărului
(2 Timotei 2:15).

S

ingurul lucru din viaţă pentru care trebuie să
dezvolţi un apetit nestăvilit este Cuvântul lui
Dumnezeu; fii dependent de Cuvânt. Unii oameni sunt
dependenţi de lucruri nocive, însă a fi dependent de
Cuvânt înseamnă a deveni un succes. La fel cum un
student trebuie să frecventeze cursurile facultăţii pentru
a avea note bune, tot aşa Domnul Se aşteaptă ca tu să
studiezi cu consecvenţă Cuvântul Său pentru a fi biruitor
în viaţă: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi
urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele
acestea de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale!
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate
pentru tot trupul lor” (Proverbe 4:20-22).
Succesul în viaţă depinde de cât de mult din
Cuvântul lui Dumnezeu cunoşti şi pui în aplicare. Acesta
este motivul pentru care trebuie să te dedici întru totul
Cuvântului lui Dumnezeu, prin studiu şi meditaţie (1
Timotei 4:15). Astfel, vei avea hrană pentru duhul tău,
sănătate pentru trupul tău şi biruinţă în umblarea ta de
credinţă (Iosua 1:8).
Când studiezi Biblia, roagă-L pe Duhul Sfânt să
îţi dea înţelegere şi să îţi umple duhul cu revelaţiile
Cuvântului lui Dumnezeu. El este autorul Scripturilor
şi îţi va dezvălui adevărurile din Cuvânt dacă Îl rogi. Pe
măsură ce vei dedica tot mai mult timp Cuvântului, vei
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descoperi frumuseţea neprihănirii lui Dumnezeu şi viaţa
glorioasă pe care ţi-a dat-o El. Vei cunoaşte voia Lui
desăvârşită şi vei umbla pe căi dinainte pregătite pentru
tine, producând rezultate pentru slava lui Cristos.

Proclamaţie
Şi astăzi inima mea este deschisă pentru lucrarea
Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu! Dumnezeu
mi-a dat duh de înţelepciune şi de descoperire în
cunoaşterea Domnului Isus Cristos. Umblu vrednic de
Domnul, fiind roditor în orice lucrare bună şi crescând
în dragostea Lui, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 20:32; Matei 4:4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Tesaloniceni 1-2:16
Isaia 35-37

Evrei 5:1-14
Ezechiel 5-6
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Sâmbătă, 13 Octombrie

Neprihănirea lui
Dumnezeu
în tine
PASTOR CHRIS

Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc,
în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor
domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus
Cristos (Romani 5:17).

N

eprihănirea este natura lui Dumnezeu care
descrie dreptatea Sa; abilitatea Lui de a face
dreptate şi de a fi întotdeauna drept. Aceeaşi natură
este transferată şi în duhul tău când Îl primeşti pe
Cristos în inimă şi eşti născut din nou. Apoi te lipeşti de
Domnul şi duhul tău se uneşte cu El (1 Corinteni 6:17).
Astfel, caracterul Său drept este dezvoltat în duhul
tău. Rezultatul acestui proces este că tu poţi sta cu
îndrăzneală în prezenţa lui Dumnezeu, fără condamnare,
inferioritate sau vină, pentru că ai devenit neprihănirea
lui Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21).
Domnul Se aşteaptă ca tu să trăieşti această viaţă
de neprihănire zi de zi. Viaţa ta ar trebui să fie imaginea
vieţii pe care El ţi-a dat-o. De exemplu, când un copil
este născut, el are toate trăsăturile umane, însă trebuie
să şi le dezvolte. El nu are natura unui câine sau a unei
cămile, ci are natura umană. Dar trebuie să îşi dezvolte
acea natură prin cunoaşterea şi relaţionarea cu alţi
oameni.
În acelaşi fel, atunci când devii un copil al lui
Dumnezeu eşti părtaş naturii Sale divine (2 Petru 1:4)
şi primeşti în mod automat neprihănirea Lui. Chiar şi
atunci când greşeşti, nu se întâmplă din cauză că nu
mai eşti neprihănit, ci pentru că nu ai crescut, nu te32

ai maturizat suficient în cunoaşterea lui Dumnezeu. Un
copil care nu este învăţat cum să meargă ar putea să
nu meargă niciodată; nu fiindcă nu are abilitatea de
a merge, ci pentru că nu a fost învăţat. În acelaşi fel,
pentru a creşte ca un creştin matur şi ca să poţi trăi în
neprihănire pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să fii
învăţat prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Acesta este unul dintre motivele pentru care
trebuie să devii un membru dedicat al unei biserici
locale. În biserică eşti învăţat cum să trăieşti viaţa
neprihănirii pe care ai primit-o în Isus Cristos. În timp
ce trăieşti în neprihănire, mulţi vor fi martorii frumuseţii
interioare a naturii lui Dumnezeu din tine, iar excelenţa
şi virtuţile Lui vor fi manifestate în tot ceea ce faci.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat
neprihănire în duhul meu, ceea ce a adus precizie
şi excelenţă în viaţa mea şi mă abilitează să fac
întotdeauna ceea ce este drept, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:18-19; 2 Corinteni 5:21
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Tesaloniceni 2:17-3:13
Isaia 38-39

Evrei 6:1-10
Ezechiel 7
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Duminică, 14 Octombrie

Dezvoltă-ţi
gândirea
PASTOR CHRIS

Fiindcă aşa cum gândeşte în inima lui, aşa este el
(Proverbe 23:7; traducerea Fidela).

M

intea ta reprezintă un capital mult mai
valoros decât banii. Romani 12:2 ne învaţă
să nu ne conformăm acestui veac, ci să ne transformăm
prin înnoirea minţii noastre. Aceasta pentru că cel mai
important element de care ai nevoie pentru a birui în
viaţă este mentalitatea ta.
Bunăstarea şi prestigiul vieţii tale nu sunt
determinate de locaţia ta geografică. Naţiunea în care
te-ai născut sau economia ţării unde locuieşti în prezent
contează, dar nu decid succesul sau eşecul tău în viaţă.
Sistemul tău de gândire este însă crucial. Biblia spune că
aşa cum gândeşte omul în inima sa, aşa este el. Cuvântul
lui Cristos îţi conferă perspectiva celui neprihănit.
Prin Cuvânt îţi dezvolţi măiestria şi mentalitatea unui
campion.
Înţelege că eşti că eşti ceea ce gândeşti. Eşti natura
gândurilor tale. Viaţa ta – cum trăieşti şi ce faci, natura
cuvintelor tale şi personalitatea ta, toate acestea sunt
expresia modului în care gândeşti.
În Proverbe 4:23, Biblia spune să îţi păzeşti
inima. Nu permite oricărui gând să prindă rădăcini în
mintea ta. Acceptă şi meditează doar asupra gândurilor
recomandate de Cuvânt: „Încolo, fraţii mei, 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, orice faptă bună şi orice
laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8).
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Redefineşte modul în care gândeşti şi pregăteştete pentru un viitor măreţ, aşa cum vrea Dumnezeu
pentru tine: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” (Ieremia
29:11). Visează şi construieşte-ţi o viaţă nouă, pe măsura
voii lui Dumnezeu pentru tine; totul începe în mintea ta.

Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea Cuvântului Tău şi pentru inspiraţia primită
astăzi. Sunt transformat în timp ce meditez asupra
Cuvântului Tău care mă zideşte şi îmi reînnoieşte
mintea şi viaţa, în Numele lui Isus. Amin.

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

1 Tesaloniceni 4:1-18
Isaia 40-41

Evrei 6:11-20
Ezechiel 8-9
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Acces online rapid la titlurile tale favorite din
colecţia Pastorilor Chris şi Anita Oyakhilome!
Magazinul online Christ Embassy îţi facilitează
accesul la titlurile tale favorite din colecţia de
cărţi a Pastorilor Chris şi Anita Oyakhilome, într-o
gamă vastă de casete, cărţi, cărţi electronice,
CD-uri, DVD-uri şi alte formate digitale.
Navighează prin magazinul online Christ
Embassy
Pentru a cumpăra, tot ceea ce trebuie să faci
este:
1. Să cauţi produsul dorit şi să faci comanda
2. Să plăteşti folosind modalitatea „easy
payment”
3. Să descarci pe computerul tău sau să optezi
pentru livrarea la domiciliu, indiferent de ţara
în care locuieşti.
Vei primi multe beneficii şi puncte câştigătoare
pe măsură ce vei face mai multe cumpărături în
Magazinul Online Christ Embassy!
Accesează www.christembassyonlinestore.org

NOTE

Luni, 15 Octombrie

Alungă-l
pe cel rău!
PASTOR ANITA

Rugaţi-vă neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17).

Î

ndemnul Duhului Sfânt dat prin apostolul
Pavel mai sus este ca noi să fim consecvenţi
în rugăciune. Romani 12:12 ne spune: „Bucuraţi-vă în
nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.”
De multe ori Satan încearcă să influenţeze şi să
manipuleze oameni, situaţii, circumstanţe, guverne şi
agenţii doar ca să ne facă rău. Trebuie însă să învăţăm
să ne împotrivim uneltirilor lui. De fiecare dată când te
rogi, tu de fapt faci presiuni asupra vrăjmaşului. Aşadar
fii perseverent în rugăciune.
Unii credincioşi aşteaptă să vină necazul pentru
a se ruga. În Iacov 4:7, Biblia spune: „Împotriviţi-vă
diavolului, şi el va fugi de la voi.” Aceasta înseamnă să-l
ataci pe cel rău, să-l alungi. Contracarează acţiunile lui
înainte de a-ţi face mai multe necazuri.
2 Corinteni 2:11 spune că noi nu suntem în
neştiinţă de planurile lui Satan; de aceea, roagă-te ca
unul care îi cunoaşte strategiile. Cu cuvinte pline de
autoritate mustră necredinţa, frica şi descurajarea din
viaţa ta şi a oamenilor lui Dumnezeu. Vorbeşte în limbi şi
distruge dominaţia lui Satan asupra celor cu care lucrezi,
faci afaceri, sau politică.
Ai fost chemat la o viaţă de stăpânire; tu nu eşti
supusul lui Satan, al demonilor sau al planurilor lor
malefice. Ţie ţi-a fost dată puterea şi responsabilitatea
de a te împotrivi diavolului şi de a-l pune pe fugă!
Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia
38

Duhului, împotriva lui. De fiecare dată când te rogi şi
proclami Cuvântul cu credinţă, faci presiuni asupra
diavolului şi îi distrugi intrigile.

Rugăciune
În autoritatea Numelui lui Isus stau împotriva
puterilor şi conducătorilor întunericului din această
lume şi a duhurilor rele din locurile înalte responsabile
pentru violenţele din lume. Declar că acţiunile şi
planurile lor sunt nimicite, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 5:8-9
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Tesaloniceni 5:1-28
Isaia 42-43

Evrei 7:1-10
Ezechiel 10-11
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Marți, 16 Octombrie

Fiecare copil este
copilul tău
PASTOR CHRIS

Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi
nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei”
(Matei 19:14).

A

dult fiind, tu ai o responsabilitate faţă de
fiecare copil; consideră că fiecare copil este
copilul tău. Aceasta trebuie să devină convingerea
ta personală. Ai grijă de copii, oriunde te-ai afla. De
exemplu, dacă un copil sau un grup de copii neînsoţiţi
încearcă să treacă strada, ajută-i! Nu îi lăsa să traverseze
în fugă şi să fie loviţi de vreun camion condus de un
şofer beat.
Copiii sunt viitorul oricărei societăţi. De aceea,
protejează orice copil. Fiecare copil al străzii ar trebui
să devină responsabilitatea ta. Fiecare copil flămând
ar trebui să devină responsabilitatea ta. Dacă vei
înţelege viaţa în acest fel, Domnul va trimite îngeri să
te binecuvânteze cu tot felul de lucruri bune şi nu vei fi
niciodată în lipsuri sau nevoi. El îţi va asigura toate cele
necesare pentru a te ocupa de copiii necăjiţi din jurul
tău. Dar dacă eşti egoist şi nu îţi pasă decât de tine şi de
familia ta, atunci Domnul nu va putea lucra prea mult
prin tine.
Versetul din deschidere subliniază atitudinea
Domnului faţă de copii; ei sunt foarte importanţi în
ochii Lui. El nu îi va trece cu vederea. Fiind un copil al
lui Dumnezeu, aceasta ar trebui să fie şi atitudinea ta;
acordă-le atenţie copiilor şi asigură-te că sunt protejaţi
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şi îngrijiţi aşa cum trebuie. Făcând asta, vei contribui la
un viitor mai bun pentru naţiunea ta.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă rog pentru copiii din
întreaga lume, ca mâna Ta puternică şi ocrotitoare
să fie deasupra lor, protejându-i de rău, de necaz şi
de boli. Îţi mulţumesc pentru că le descoperi calea
adevărului şi a neprihănirii şi le dai înţelepciune să
crească în aceasta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 18:10; Psalmii 127:3
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Tesaloniceni 1:1-12
Isaia 44-45

Evrei 7:11-28
Ezechiel 12-13
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Miercuri, 17 Octombrie

Valorifică-ţi
timpul la
maximum
PASTOR CHRIS

Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele
(Efeseni 5:16).

U

nele lucruri în viaţă nu sunt inepuizabile, ci
dimpotrivă, sunt limitate. Unul dintre aceste
lucruri este timpul. Învaţă să nu pierzi timpul. Ţine
evidenţa timpului tău. Versetul tematic ne îndeamnă să
răscumpărăm vremea, pentru că zilele sunt rele. Întrun joc sportiv, cum este de exemplu fotbalul, poate vei
primi prelungiri. Însă viaţa nu este un joc şi nu există
prelungiri, decât foarte rar. De aceea trebuie ca fiecare
zi din viaţa ta să conteze. Fiecare zi să fie o oportunitate
pentru a te perfecţiona în ceea ce ştii şi pentru a face şi
lucruri noi, pozitive, care să merite timpul alocat.
Investeşte-ţi timpul cu înţelepciune. Trăieşte clipa.
Ia astăzi decizia de a avea succes. Nu amâna. Succesul
este pentru cel ce face planuri de a-l avea, pentru cel ce
depune efort. Este pentru cel ce îşi propune: „Mă voi
trezi la cutare oră ca să învăţ” şi se trezeşte. Succesul
este pentru cel care spune: „Voi citi această carte acum”
şi o citeşte. Succesul este pentru cel care spune „Voi
merge la şcoală” şi merge. Alege să fii un succes.
Timpul este determinat şi niciodată nu pare
suficient, aşa că trebuie să ni-l rezervăm pentru lucrurile
importante. Dacă ţi s-au încredinţat anumite sarcini sau
proiecte, fă-le la timpul convenit. Oamenii de succes
cunosc valoarea timpului. Succesul îl aşteaptă pe cel ce
ia o decizie. Nu îţi petrece timpul urmărind programe TV
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24 de ore pe zi. Cei pe care îi urmăreşti au făcut tot ce
le-a stat în putere pentru a realiza acele programe.
Poate că ziua de ieri a trecut, dar încă mai ai ziua de
astăzi; fă-o să conteze. Nu poţi schimba ziua de ieri, dar
astăzi poţi face planuri pentru a schimba ziua de mâine.
Prin urmare, valorifică-ţi timpul la maximum. Oricare
ar fi lucrul pe care îl faci acum, fă-l aşa cum trebuie de
prima dată, ca pentru Domnul (Coloseni 3:23).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
dat darul preţios al timpului şi înţelepciunea de a-l
răscumpăra pentru a deveni tot ceea ce m-ai menit Tu
să fiu şi pentru a umbla în toate faptele bune pe care
mi le-ai pregătit. Aleg să fiu un succes în viaţă, pentru
gloria Ta; de aceea voi ţine evidenţa timpului meu şi
îl voi folosi cu înţelepciune, în Numele lui Isus. Amin.

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

2 Tesaloniceni 2:1-17
Isaia 46-47

Evrei 8:1-13
Ezechiel 14-15
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Joi, 18 Octombrie

Tu ai ceva de
oferit
PASTOR CHRIS

Să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care
Însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti”
(Faptele apostolilor 20:35).

V

reau să te provoc astăzi să te gândeşti puţin
la tine. Ce fel de viaţă duci tu? Trăieşti doar ca
să iei ce îţi dau alţii, sau crezi că ai şi tu ceva de oferit?
În viaţă trebuie să dai înainte să iei, pentru că dăruirea
precede primirea. Deşi adună întruna din toate părţile,
unii oameni nu primesc ceea ce vor cu adevărat, pentru
că nu au învăţat să dea. Orice om care ştie cum să dea
ştie şi cum să primească.
Dacă ai avut mereu în jur oameni care să îţi dea şi
niciodată nu te-ai gândit să le dăruieşti şi tu altora, eşti
pe o cale greşită. Poate că spui: „Dar eu nici măcar nu
am casă. Nu am slujbă; trebuie să cerşesc ca să mănânc;
ce aş putea avea eu de oferit?” Vreau să ştii că indiferent
de situaţia în care te afli, poţi să fii o binecuvântare
pentru alţii.
Domnul nu este împotrivă că tu să îţi iei o casă,
o maşină sau o slujbă. El ţi le poate da pe toate într-o
clipă. Ceea ce Îl preocupă însă este ceea ce faci tu cu
dragostea şi cu viaţa pe care ţi le-a dat. Cât din lumina
pe care a pus-o în tine este o lumină şi pentru alţii?
Succesul nu se rezumă la bani sau la popularitatea pe
care o ai în societate. Ci mai degrabă constă în abilitatea
de a folosi ceea ce Domnul ţi-a dat, pentru ca şi alţii să
beneficieze de lumina ta.
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De aceea renunţă să mai spui: „Nu am slujbă, nu
am casă, nu am pe nimeni care să mă ajute sau care
să îmi dea ceva.” Ce ţi-a dat Domnul? Ai pace în inima
ta? Ai dragoste în tine? Crezi că Domnul te iubeşte? Eşti
bucuros de toate acestea? Atunci du-te şi împărtăşeştele şi altora ceea ce simţi. Sunt oameni care nu ştiu
că Domnul îi iubeşte. Spune-le despre dragostea lui
Dumnezeu pe care tu ai experimentat-o. Tu trebuie să
te ridici şi să devii cineva.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
care mi-a arătat calea vieţii. Conştientizez şi astăzi
viaţa, lumina şi dragostea pe care le-ai pus în mine şi
sunt hotărât să le împărtăşesc şi altora, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:38
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Tesaloniceni 3:1-18
Isaia 48-49

Evrei 9:1-10
Ezechiel 16
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Vineri, 19 Octombrie

Nu pune banii pe
primul loc!
PASTOR ANITA

Înţelepciunea este cea mai importantă; de
aceea dobândeşte înţelepciunea şi, cu orice preţ,
dobândeşte priceperea
(Proverbe 4:7, versiunea NTR).

P

entru unii câştigul financiar este principala
preocupare în viaţă, dar din păcate, cu cât
vorbesc şi aleargă mai mult după bani, cu atât au mai
puţini.
Acum observă că versetul tematic nu spune:
„Banii sunt cel mai important lucru.” Unii ar putea zice:
„Vreau să încep o afacere. Am nevoie de capital.” Nu este
aşa. Cel mai important capital de care ai nevoie nu sunt
banii; Cuvântul lui Dumnezeu spune că înţelepciunea
este cea de care ai nevoie în primul rând. Dobândirea
sau lipsa acesteia determină succesul sau eşecul tău în
viaţă.
Acesta este motivul pentru care Biblia ne spune
să ne înnoim în duhul minţii noastre (Efeseni 4:23).
Banii sunt importanţi, fără îndoială, pentru că şi Biblia
ne spune că „banii răspund la toate” (Eclesiastul 10:19,
versiunea Fidela). Dar Biblia vorbeşte despre excelenţa
înţelepciunii, care este deasupra banilor. Banii nu dau
viaţa, dar înţelepciunea dă viaţa: „Căci ocrotire dă şi
înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai
mult al ştiinţei este că înţelepciunea îi ţine în viaţă pe
cei ce o au” (Eclesiastul 7:12).
Tu cu ce scop lucrezi? De ce vrei să îţi dezvolţi
afacerea? Poate conduci o şcoală; de ce vrei ca şcoala
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să aibă succes? De ce vrei să fie mare? Pentru că îţi
iubeşti elevii şi te preocupă cum să îi ajuţi, oferindu-le
o educaţie de calitate, sau vrei doar să câştigi bani? În
ceea ce faci, nu pune banii pe primul loc. Ci mai degrabă
fii atent la nevoile oamenilor şi încearcă să le împlineşti.
Motivaţia ta să fie să faci ce este bine pentru Domnul şi
pentru oameni şi vei fi un succes.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea
Ta care funcţionează mereu în mine, ajutându-mă să
fac totul cu excelenţă, spre slava Ta, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 6:10; Matei 6:33
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 1:1-20
Isaia 50-51

Evrei 9:11-28
Ezechiel 17
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Sâmbătă, 20 Octombrie

Intră în seceriş!
PASTOR CHRIS

Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar
puţini sunt lucrătorii” (Matei 9:37).

S

ezonul secerişului este întotdeauna un motiv
de bucurie pentru fermieri, care au semănat şi
au muncit mult în acest scop.
În versetul tematic, Domnul Isus le-a spus
ucenicilor Săi că secerişul este mare, dar că sunt puţini
lucrători. Secerişul se referă la sufletele oamenilor
păcătoşi. Lucrătorii, pe de altă parte, sunt cei care
vestesc Evanghelia pentru a câştiga aceste suflete pentru
Cristos. Tu ai devenit creştin pentru că cineva a făcut
posibil ca tu să auzi despre mântuire şi să o primeşti. Ce
faci tu pentru ca şi alţii să afle despre Isus?
Cea mai mare pasiune care a condus viaţa şi
lucrarea Domnului Isus pe pământ a fost să câştige
suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu, acesta fiind şi
principalul motiv pentru care a venit: „…Cristos Isus a
venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi...” (1
Timotei 1:15). Luca 19:10 spune: „Pentru că Fiul omului
a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
Mântuirea celor pierduţi a fost tot ceea ce conta pentru
El. Cu altă ocazie, le-a spus ucenicilor: „Mâncarea Mea
este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc
lucrarea Lui” (Ioan 4:34).
Biblia ne spune: „Dumnezeu era în Cristos,
împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală
păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea
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acestei împăcări” (2 Corinteni 5:19). Aceasta înseamnă
că în Cristos Dumnezeu i-a împăcat cu Sine pe toţi
oamenii, inclusiv pe cei fără Dumnezeu, pe cei răi, pe
hoţi şi chiar pe terorişti, care acum nu mai au de făcut
decât să creadă şi să primească harul mântuirii. Acestora
trebuie să li se spună că dacă se întorc la Domnul, El nu
ţine seama de păcatele lor şi că doar prin Evanghelia lui
Cristos ei pot avea o inimă schimbată şi o viaţă nouă!
Evanghelia lui Cristos este singura speranţă
pentru fiecare popor. Doar prin predicarea Evangheliei
putem câştiga în Împărăţia lui Dumnezeu sufletele care
se chinuiesc în întuneric. Condu astăzi pe cineva la Isus.
Ia în serios lucrarea ta personală de propovăduire a
Evangheliei şi intră astfel în seceriş.

Rugăciune
Dragă Tată, m-am hotărât să fiu credincios
chemării de a-i câştiga pe cei pierduţi din lumea mea
la Cristos. Îţi mulţumesc pentru harul Tău cel mare pe
care mi l-ai dat pentru a fi roditor în această lucrare, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 9:38; 2 Timotei 4:2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 2:1-15
Isaia 52-53

Evrei 10:1-18
Ezechiel 18-19
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Duminică, 21 Octombrie

Nu pierzi
niciodată când
iubeşti!
PASTOR CHRIS

Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi,
trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii (1 Ioan 4:11).

C

apitolul 24 din Evanghelia după Matei ni-L
înfăţişează pe Domnul Isus aflat pe Muntele
Măslinilor explicându-le ucenicilor semnele sfârşitului
vremurilor. El le-a spus că vremurile din urmă vor culmina
cu anumite evenimente tragice şi a încheiat spunând că
„…din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor
mai mulţi se va răci” (Matei 24:12).
Domnul ne spune că, din pricina răutăţii din
jurul nostru, din pricina fraudelor, a furturilor şi a altor
fărădelegi, mulţi se vor împietri, tratându-i la rândul lor
cu asprime pe cei din jur. Şi astăzi sunt persoane care,
dacă văd că alţii au o problemă, nu vor să-i ajute sub nici
o formă, chiar dacă pot. Aceştia se tem să nu fie înşelaţi
sau răniţi din nou. În calitate de copil al lui Dumnezeu,
tu trebuie să laşi ca dragostea şi mila lui Cristos să curgă
din tine, mereu. Tu nu pierzi niciodată când iubeşti.
Nu înăbuşi dragostea lui Dumnezeu care este în
tine. Răutatea din lume nu ar trebui să ne oprească din
a iubi. Cei care umblă în dragoste sunt mereu victorioşi,
deoarece dragostea nu poate fi învinsă; ea este
biruitoare asupra tuturor circumstanţelor. Dumnezeu
este dragoste (1 Ioan 4:8), aşa că putem spune că
dragostea este cea care L-a înviat pe Domnul. Aşadar,
pune în aplicare dragostea. Biblia spune: „Însă nădejdea
aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu
a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care
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ne-a fost dat” (Romani 5:5). Pune în practică dragostea
lui Dumnezeu din tine. Refuză să fii indiferent.
În lucrarea de evanghelizare, de exemplu, nu-i
trata cu răceală pe cei care vor să afle mai multe despre
Cristos, ci fi amabil şi învaţă-i. În Matei 28:20, Isus a
spus: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului.” Aceasta înseamnă că Domnul este cu tine şi
că te va călăuzi mereu prin Duhul Sfânt.
Chiar şi acum, poate este cineva care are probleme
şi are nevoie de ajutorul tău. Lasă ca dragostea lui
Dumnezeu să te împingă la acţiune. Permite-I lui
Dumnezeu să te folosească pentru le a aduce eliberare
şi mângâiere celor care sunt în suferinţă din jurul tău.
Arată-le ceva din dragostea lui Dumnezeu chiar astăzi!

Rugăciune
Din inima mea curg râuri de apă vie ca să atingă
viaţa celor din jurul meu prin puterea Duhului lui
Dumnezeu, pe măsură ce exprim dragostea şi mila Lui
faţă de ei, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 18:21-22; Ioan 13:34
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 3:1-16
Isaia 54-56

Evrei 10:19-39
Ezechiel 20
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RECENZIE

CUM SĂ TE
ROGI EFICIENT
VOLUMUL 1
Cum să te rogi eficient, Volum
1, nu este o simplă „delicatesă
religioasă” pe subiectul rugăciunii,
ci mai degrabă o carte care
caută să îndrepte mentalităţile
oamenilor despre rugăciune,
cioplind la perspectivele greşite
care subminează rugăciunea
multor creştini din zilele noastre.
Autor recunoscut, Pastor-Doctor
Chris Oyakilome, prezintă cartea
descriind rugăciunea ca fiind
în primul rând comunicarea
noastră cu Domnul. Rugăciunea
trebuie recunoscută ca fiind o
onoare divină; un privilegiu de
exclusivitate pe care copiii lui
Dumnezeu trebuie să îl savureze.
Cititorul învaţă, de asemenea,
despre diferitele feluri de
rugăciune, aşa cum sunt acestea
găsite în Scriptură. Una din acestea
este rugăciunea credinţei; aceasta
poate surveni fie sub forma unei
cereri adresate lui Dumnezeu,
fie
adresându-ne
direct
circumstanţelor pe care vrem să le
aliniem la standardul Scripturii.

În celelalte capitole, Pastorul
Chris extinde subiectul descriind
şi alte tipuri de rugăciune, ca
de exemplu rugăciunea de
învoire, de cerere, de mijlocire,
de închinare, de laudă, de
mulţumire, precum şi rugăciunea
profetică.
Cartea deţine, de asemenea,
detalii
distinctive
despre
diferenţa dintre rugăciunea în
limba maternă şi rugăciunea în
duh. În mare, mesajul acestei
cărţi îţi aduce putere şi o
nouă inspiraţie în viaţa ta de
rugăciune, ca un vânt favorabil în
aripi care te ridică tot mai mult în
zborul victoriei tale.
PENTRU A COMANDA:
UK: +44 (0) 1303 270970
CANADA: +1 647-341-9091
USA: 972-255-1787, 704-780-4970
AFRICA DE SUD: +27 11 3260971,
+27 11 326 0972
NIGERIA: +234-8023324188,
+234-8052464131, +234-1- 8925724
Sau online @
www.christembassyonlinestore.org

NOTE

Luni, 22 Octombrie

Ce viaţă!
PASTOR CHRIS

Dar mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă
biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!
(1 Corinteni 15:57).
ând Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, tu
ai fost înviat împreună cu El. Acum, tu ai fost
aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni
2:6), „mai presus de orice domnie, de orice stăpânire,
de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume
care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în
cel viitor” (Efeseni 1:21). Aşadar, orice s-ar întâmpla în
lume, tu eşti mai mult decât biruitor prin Acela care te-a
iubit (Romani 8:37). Tu eşti un succes. Odată cu Fiul Său,
Dumnezeu ţi-a dat viaţa veşnică (Ioan 5:26, 1 Ioan 5:1213); o viaţă mai mare decât bolile, afecţiunile, eşecul şi
moartea. O viaţă de pace, putere, sănătate şi belşug.
Cunoaşterea acestor realităţi ar trebui în mod
evident să schimbe umblarea ta, modul tău de a vorbi
şi de a acţiona. Nu ar trebui să-I mai ceri lui Dumnezeu
să-ţi dea pace, putere, sănătate, belşug sau să te facă un
succes. Toate acestea sunt încapsulate în viaţa glorioasă
pe care o ai deja în Cristos. Voi da exemple.
În primul rând, în Ioan 14:27, Domnul Isus a zis: „Vă
las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”
Aceasta înseamnă că El a devenit pacea ta (Efeseni 2:14).
În al doilea rând, în ce priveşte puterea, Biblia spune:
„…Domnul este puterea vieţii mele…” (Psalmul 27:1,
versiunea Fidela). De asemenea, în momentul umplerii
cu Duhul Sfânt, tu ai primit putere (Faptele Apostolilor
1:8). În al treilea rând, El este sănătatea ta, pentru că
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C

prin rănile Lui ai fost vindecat (1 Petru 2:24). Isaia 33:24
spune: „Nici un locuitor (din Sion) nu zice: „Sunt bolnav!”
Aşadar, nu rosti cuvinte de boală, pentru că Domnul ţi-a
dat sănătate (Citeşte 3 Ioan 1:2).
În plus, El ţi-a dat belşug. În 1 Corinteni 3:21,
Biblia spune: „Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni,
căci toate lucrurile sunt ale voastre.” Apoi, în Filipeni
4:19, citim: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus
Cristos.” Aceasta înseamnă că nu este lipsă în viaţa ta,
pentru că Domnul are grijă de toate trebuinţele tale.
Psalmul 1:3 te descrie ca un pom sădit lângă izvoare, care
aduce roade în orice vreme. Şi orice vei face va înflori.
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.” Acum că eşti născut
din nou, eşti plin de biruinţă, eşti un real succes. Tu
acum faci parte din Împărăţia lui Dumnezeu, tărâmul
vieţii veşnice unde domneşte Cristos.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai pus în
duhul meu victorie, excelenţă, sănătate şi viaţă din
belşug. Umblu şi astăzi în neprihănire şi îmi exersez
autoritatea asupra demonilor, asupra bolilor şi a
oricăror circumstanţe negative din viaţa mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; 2 Corinteni 2:14
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 4:1-16
Isaia 57-58

Evrei 11:1-16
Ezechiel 21
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Marți, 23 Octombrie

Noi nu suntem
neputincioşi!
PASTOR ANITA

Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega
pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe
pământ va fi dezlegat în ceruri (Matei 16:19).

Ş

tirile despre dezastre, terorism şi alte
evenimente tragice prezentate zilnic în massmedia răspândesc un sentiment apăsător de nesiguranţă
şi groază în inimile multor oameni. Tu însă, în calitate
de credincios, în loc să priveşti neputincios, sperând
că lucrurile se vor schimba de la sine, ar trebui să
conştientizezi identitatea ta şi să funcţionezi din postura
de înaltă autoritate pe care o ai în Cristos, „mai presus
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni 1:21).
Dumnezeu ne-a investit cu multă autoritate, dar
noi trebuie să cunoaştem şi să ne însuşim temeinic
Cuvântul Lui. Trebuie să învăţăm cum să ne exersăm
autoritatea în Cristos şi să efectuăm schimbări în Numele
Lui. Noi nu suntem neputincioşi. Domnul Isus ne-a spus:
„Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc
pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de
Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi
sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul
lor” (Matei 18:19-20).
Prin „doi sau trei,” Domnul Se referea la cea mai
mică adunare, acolo unde doi sau trei credincioşi se
unesc în rugăciune ca să schimbe lucrurile! Domnul
nu a spus că cei doi sau trei trebuie să aibă destulă
credinţă, pentru că rugăciunea de învoire se bazează
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pe identificarea cu Numele Lui şi, implicit, cu voia Sa
absolută, împlinirea fiind garantată de însăşi prezenţa
Domnului în mijlocul lor. Noi suntem trimişi împuterniciţi
ai lui Cristos pe acest pământ (2 Corinteni 5:20), aşa
că n-ar trebui să tăcem, ci să vorbim şi să acţionăm în
Numele Lui. Dacă vedem circumstanţe negative care
împiedică extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu, noi le
putem schimba, aliniindu-le la standardul stabilit de
Scriptură. Există foarte multă putere în Biserică, dar nu-i
putem descoperi potenţialul maxim având gura închisă.
Pentru ca acea putere să fie eficientă, noi va trebui să
deschidem gura şi să ne rugăm, să declarăm ce vrem
să vedem în lumea noastră, conform Cuvântului lui
Dumnezeu.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înalta autoritate
cu care ai înzestrat Biserica lui Isus Cristos. Mă rog
pentru toţi creştinii din lume, ca prin cunoaşterea
Cuvântului Tău să îşi exercite această autoritate cu
îndrăzneală şi să alinieze toate circumstanţele la voia
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 16:18; Isaia 9:7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 5:1-25
Isaia 59-60

Evrei 11:17-40
Ezechiel 22
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Miercuri, 24 Octombrie

Apreciază-i pe
ceilalţi!
PASTOR CHRIS

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

F

iind copil al lui Dumnezeu, dragostea Lui a fost
turnată în inima ta prin Duhul Sfânt (Romani
5:5). Acum Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să împărtăşeşti
această dragoste cu cei din jurul tău. Dumnezeu vrea
ca lumea să vadă şi să aprecieze frumuseţea fără egal a
dragostei Sale. Fructifică fiecare oportunitate în care te
întâlneşti cu oamenii şi arată-le dragostea Lui.
Dragostea faţă de oameni este ceea ce contează
pentru Domnul. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16),
iar noi, în calitate de copii ai Săi, trebuie să iubim ca
El: „Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii
preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a
iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos şi ca o
jertfă de bun miros – lui Dumnezeu” (Efeseni 5:1-2). Ura
faţă de cineva, indiferent ce ţi-a făcut, este inacceptabilă
înaintea lui Dumnezeu. Isus ne-a oferit exemplul suprem
de dragoste, iubindu-i până şi pe cei care L-au răstignit.
Noi trebuie să fim ca El (1 Ioan 4:17) şi să-i iubim pe toţi,
indiferent de circumstanţe.
Ura este de la diavolul, şi Biblia spune despre ea
că este una din faptele firii pământeşti, spre deosebire
de dragoste, despre care spune că este rodul duhului
uman recreat (Galateni 5:22). Dragostea se dăruieşte pe
sine, fără a se gândi ce primeşte în schimb. Dragostea
te face să le dai întâietate altora şi să îi accepţi aşa cum
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sunt. Dragostea nu este egoistă şi nu caută folosul său.
Ea rupe orice barieră rasială, etnică şi diferenţele de
statut social. Fă-ţi timp să-i apreciezi pe cei din jurul tău
şi să le arăţi dragostea lui Cristos şi astăzi.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că dragostea
Ta pe care mi-ai turnat-o în inimă prin Duhul Sfânt, se
revarsă şi astăzi în râuri de apă vie spre toţi cei din jur,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 13:8; Galateni 5:19-21; Efeseni 5:1-2
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Timotei 6:1-21
Isaia 61-63

Evrei 12:1-13
Ezechiel 23
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Joi, 25 Octombrie

Roagă-te pentru un
şi mai mare impact
al Evangheliei!
PASTOR CHRIS

În cele din urmă, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să
se răspândească repede Cuvântul Domnului şi să fie
onorat, aşa cum este între voi
(2 Tesaloniceni 3:1, versiunea NTR).

Î

ntr-o lume a ostilităţilor deschise faţă de
lumina şi de adevărul Evangheliei, trebuie să ne
menţinem pe poziţie şi chiar să ne rugăm pentru o şi
mai largă răspândire şi onorare a Cuvântului Domnului.
Slavă Domnului că sunt atâţia care aud şi primesc
Evanghelia zilnic, însă sunt încă mulţi care n-au auzit
despre mântuirea prin credinţa în Cristos. De aceea
este important să ne rugăm pentru lucrările creştine,
pentru slujitorii Evangheliei şi pentru fraţii în credinţă,
în misiunea lor de a evangheliza popoarele lumii.
Rugaţi-vă ca noi uşi de oportunitate să fie deschise
faţă de Evanghelie, iar aceasta să fie predicată fără
piedici, având drept rezultat mântuirea şi mai multor
suflete. Există şi astăzi locuri în lume unde credincioşi
trec prin greutăţi şi persecuţii teribile pentru a vesti
Cuvântul. Trebuie să mijlocim pentru ei, ca să fie întăriţi
prin Duhul Sfânt în omul dinăuntru, iar credinţa lor să se
desăvârşească în Domnul.
De asemenea, rugaţi-vă mereu pentru impactul
Evangheliei prin mijloacele media: Internet, radio, TV,
publicaţii, etc., pentru că astfel mesajul mântuirii poate
ajunge şi în locuri unde accesul nu îi este permis.
Din Apocalipsa 1:6 şi Apocalipsa 5:10, aflăm
că Dumnezeu ne-a făcut împăraţi şi preoţi. Exercită60

ţi şi astăzi atribuţiunile de preot care se roagă şi de
împărat care domneşte (Romani 5:17). Fă-ţi timp să
te rogi pentru impactul Evangheliei Domnului nostru
Isus Cristos în naţiunea ta. Roagă-te ca în oraşe, sate şi
aşezăminte, oamenii să trăiască după Scriptură. Şi va fi
mare bucurie, progres şi bunăstare în ţara ta, pe măsură
ce Cuvântul Domnului se va răspândi cu putere.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că le-ai dat
copiilor Tăi de pretutindeni harul de a vesti Evanghelia
cu putere şi cu manifestarea Duhului Sfânt. Numele
Tău este înălţat în naţiunile lumii şi astăzi, pe măsură
ce Cuvântul Tău pătrunde în inimile oamenilor, iar
sufletele lor sunt câştigate pentru Împărăţie. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 2:1-2; Fapte 19:20
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Timotei 1:1-18
Isaia 64-66

Evrei 12:14-29
Ezechiel 24
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Vineri, 26 Octombrie

Ajută-i pe cei
aflaţi în nevoie
PASTOR CHRIS

Întotdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau
porunca aceasta: „Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele
tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta”
(Deuteronomul 15:11).

S

e estimează că aproape o cincime din
populaţia globului trăieşte în sărăcie absolută,
supravieţuind cu mai puţin de un dolar pe zi. Mulţi
oameni refugiaţi în ghetourile din jurul marilor oraşe
sunt privaţi de minimele resurse materiale, spirituale
şi emoţionale pentru a supravieţui, ceea ce îi duce la
incapacitatea de a se bucura de drepturile lor, de a-şi
atinge potenţialul maxim şi de a fi relevanţi pentru
societate.
Trebuie aşadar să căutăm să implementăm
structurile necesare care vor ameliora starea deplorabilă
a celor defavorizaţi din mijlocul nostru. Să le acordăm
grija, afecţiunea necesară şi un stil de viaţă potrivit. Dacă
fiecare face câte puţin, se va realiza mult. Te încurajez să
faci mai mult pentru cei din jurul tău aflaţi în nevoie.
Fii o binecuvântare pentru alţii şi vei fi binecuvântat la
rândul tău.
Nu vei descoperi niciodată comoara pe care
Dumnezeu a pus-o în tine, până când nu vei da sens
vieţii cuiva. Acolo este satisfacţia adevărată! Biblia
spune: „Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă
pe alţii va fi udat şi el” – (Proverbe 11:25). Dumnezeu
va face să se întâmple pentru tine binele pe care tu faci
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să se întâmple pentru alţii. Aşadar, continuă să-i ajuţi pe
cei din jurul tău.

Rugăciune
Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru că miai dat harul, înţelepciunea şi puterea să recunosc
adevăratele nevoi ale celor din jurul meu, ca să le aduc
eliberare, nădejde şi mângâiere. Îţi mulţumesc pentru
că m-ai făcut o persoană care îi ajută şi îi ridică pe alţii,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:31; Luca 6:38
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Timotei 2:1-26
Mica 1-3

Evrei 13:1-25
Ezechiel 25-26
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Sâmbătă, 27 Octombrie

Mergi o milă
în plus
PASTOR ANITA

Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten
şi se duce la el la miezul nopţii şi-i zice: „Prietene,
împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe
drum un prieten al meu şi n-am ce-i pune înainte”;
şi dacă, dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi
răspunde: „Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată,
copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi
dau pâini” – vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le
dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru
stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot
ce-i trebuie (Luca 11:5-8).

N

atura lui Dumnezeu este să-ţi dea nespus mai
mult decât ceri sau gândeşti (Efeseni 3:20).
El le întâmpină toate trebuinţele copiilor Săi potrivit cu
bogăţia Sa în slavă (Filipeni 4:19). El dă peste măsură de
mult. Fiind născuţi din nou, noi am primit aceeaşi abilitate
divină de a merge o milă în plus şi în ceea ce priveşte
dăruirea, pentru că noi avem natura lui Dumnezeu.
Dragostea cere ca tu să mergi o milă în plus şi să
faci mai mult decât trebuie. Rebeca a mers dincolo de
cererea robului lui Avraam de a-i da apă, oferindu-se
să-i adape şi cămilele (Geneza 24:17-20). Avraam l-a
lăsat pe Lot să-şi aleagă partea mai bună a ţării (Geneza
13:5-12).
În versetul tematic, Isus a zis că până şi omul firesc
este capabil să facă un efort suplimentar pentru a-şi
ajuta prietenul. Tu trebuie să mergi dincolo de obişnuit,
dorind să faci totul spre slava lui Dumnezeu. Când tu
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arăţi dragoste faţă de fraţii tăi în Domnul, de fapt, tu Îi
arăţi dragoste Domnului. Isus a spus: „Şi oricine îi va da
de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti
micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nuşi va pierde răsplata” (Matei 10:42).
Atitudinea ta ar trebui mereu să fie aceasta, de
a merge încă o milă, pentru binele altora. Aceasta este
dragostea. Ea dă mai mult decât este nevoie. „Dacă te
sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el
două” (Matei 5:41). Învaţă să mergi dincolo de limitele
tale. Vei fi binecuvântat pentru că ai depăşit aşteptările
celor din jur, ca să le arăţi dragoste.

Rugăciune
Dragă Tată, dragostea lui Cristos, care curge din
duhul meu, mă împinge să dau mai mult decât mi se
cere. Îţi mulţumesc pentru abilitatea şi inspiraţia pe
care mi-ai dat-o, de a exprima natura dragostei Tale şi
de a merge acea milă în plus în binecuvântarea altora,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 8:1-4
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Timotei 3:1-17
Mica 4-5

Iacov 1:1-27
Ezechiel 27
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Duminică, 28 Octombrie

Asumă-ţi
responsabilitatea!
PASTOR CHRIS

Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi
stăpânitor al popoarelor (Isaia 55:4).

C

onducerea înseamnă asumarea responsabilităţii.
Responsabilitatea înseamnă abilitatea de a
răspunde de ceva. „Abilitatea” din acest context nu se
referă la capacitate, ci la autoritatea sau la disponibilitatea
de a prelua răspunderea. Să vă dau un mic exemplu.
Să zicem că ajungi într-un loc. Poate treci prin
biroul tău şi observi că un anumit tablou, care trebuia
să fie atârnat de perete, a căzut. Dacă imediat remediezi
situaţia şi-l pui la loc, aceasta denotă responsabilitate.
Dacă treci mai departe ignorând dezordinea, aceasta
înseamnă că n-ai dovedit responsabilitate.
Dacă ajungi într-un loc unde urmează să aibă
loc o întâlnire şi toate scaunele sunt împrăştiate, nu
le ignora, ci mergi şi aranjează-le. Aceasta înseamnă
responsabilitate. Făcând aşa, tu dezvolţi un ingredient
vital în caracterul tău. Altcineva ar putea spune:
„N-am observat că sunt dezordonate, de aceea nu
am făcut nimic.” Aici este problema. De aceea este
numită respons-abilitate. Abilitatea de a vedea şi de a
răspunde, de a acţiona. Unii oameni nu văd, de aceea
nu acţionează. Altora nu le pasă chiar dacă văd. Aceasta
înseamnă iresponsabilitate. Incapacitatea de a vedea şi
de a răspunde.
A-ţi asuma responsabilitatea înseamnă a vedea
ce trebuie făcut şi a acţiona în consecinţă. Acesta
este un principiu fundamental al succesului. Reuşita
şi bunăstarea le aparţin acelora care recunosc nevoia
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cuiva şi o împlinesc. Învaţă să preiei responsabilitatea.
A te maturiza înseamnă a deveni responsabil. Înseamnă
a te oferi să îndeplineşti sarcina până la capăt. Aceasta
este ceea ce te distinge ca lider.
Un lider are abilitatea de a răspunde, pentru că
a conduce înseamnă asumarea responsabilităţii în ce
priveşte direcţionarea, controlul, însuşirea imaginii de
ansamblu şi a cunoştinţelor necesare. A conduce nu
înseamnă a face pe şeful cu alţii. Înseamnă asumarea
responsabilităţii. Înseamnă a fi în serviciul lui Dumnezeu,
al semenilor şi al societăţii.

Rugăciune
Binecuvântatule Tată Ceresc, Îţi mulţumesc ca
mi-ai uns ochii ca să văd şi să răspund oportunităţilor
de slujire din jurul meu. Eu sunt poziţionat pentru
succes şi măreţie pe măsură ce recunosc şi împlinesc
nevoile oamenilor din jurul meu, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 4:17; Matei 20:26-27
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Timotei 4:1-22
Mica 6-7

Iacov 2:1-26
Ezechiel 28
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WIKISOZO: O VOCE PENTRU
FĂPTURA NOUĂ PE INTERNET
Primul de acest fel
Fenomenul Wikisozo este
primul de acest fel. Până la
inaugurarea acestuia în 2011,
nici o altă platformă online
nu le-a oferit credincioşilor
oportunitatea de a-şi relata
experienţa mântuirii.
În
prezent,
website-ul
postează peste 25000 de
mărturii înălţătoare din peste
75 de ţări ale lumii incluzând
Rusia, India, Emiratele Arabe
Unite sau Arabia Saudită.

Puterea unei experienţe împărtăşite
Mărturiile de pe Wikisozo demonstrează puterea unei experienţe
împărtăşite. În vreme ce unii se bucurau de entuziasmul prezentării
propriei mărturii pentru prima dată pe un site public, alţii experimentau
o extraordinară întoarcere la Domnul citindu-le povestea vieţii.
Până acum, peste 3000 de persoane din
76 de ţări şi-au predat inima lui Cristos pe
website-ul Wikisozo.
Mărturiile pe Wikisozo reprezintă cu adevărat o
experienţă care merită trăită. Ai posibilitatea să
„simţi” pasiunea printre rândurile scrise, retrăind
momentele cu fiecare povestitor în parte.
În concluzie, ţi-ai împărtăşit mărturia mântuirii tale pe Wikisozo?
Dacă nu, accesează www.wikisozo.com pentru a posta mărturia ta
extraordinară, care va binecuvânta viaţa multora cu detaliile unicităţii
ei. Lumea aşteaptă să audă povestea ta!

NOTE

Luni, 29 Octombrie

Nu-ţi anula
ocaziile de a fi
promovat
PASTOR CHRIS

Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea
(Proverbe 24:10).

A

slăbi sau a renunţa în ziua necazului înseamnă
a-ţi anula ocaziile de a fi promovat. În Iacov
1:2, Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare
bucurie când treceţi prin felurite încercări.” De ce tear îndemna Dumnezeu să te bucuri atunci când vin
teste şi provocări spre tine din toate părţile? Pentru că
Dumnezeu ştie că biruinţa este în duhul tău. Odată ce
eşti născut din nou, Biblia te numeşte mai mult decât
biruitor în orice încercare (Romani 8:37). Prin urmare,
nici o situaţie care vine înspre tine nu ar trebui să te
copleşească.
Tu ai tot ce îţi trebuie pentru a birui orice
încercare, ispită sau adversitate. Aşa că sub nici o formă
tu nu trebuie să te intimidezi, să cedezi sau să slăbeşti.
Fii tare! Consideră adversităţile şi încercările drept
provocări necesare pentru a te întări în credinţă şi drept
agenţi ai promovării tale.
Să privim la Iosif pentru un moment. Adversităţile
i-au croit drum spre promovare. El a devenit primul
ministru al Egiptului, în câţiva ani după ce a fost vândut
ca rob. El a refuzat să fie intimidat sau să permită
provocărilor să determine circumstanţele viitoare ale
vieţii sale. Înţelege că Dumnezeu a hotărât ca tu să
învingi mereu, indiferent de piedicile din drumul tău.
În 2 Corinteni 2:14, Biblia spune: „Mulţumiri să-I
fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna
cu carul Lui de biruinţă în Cristos.” Ai fost adus într-o
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viaţă de biruinţă nesfârşită. Aşadar, stai tare pe poziţii
şi nu diminua strigătul biruinţei. Continuă să declari ce
este Cristos în tine: Cristos în tine este nădejdea slavei
(Coloseni 1:27). El a fost făcut pentru tine înţelepciune,
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).
El este Stânca şi cetăţuia ta, scutul tău. El este tăria care
te scapă şi întăritura ta (Psalmul 18:2). El este Cel care
locuieşte în tine şi El este mai mare decât toţi. El spune:
„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit,
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce
este în lume” (1 Ioan 4:4).

Proclamaţie
Sunt pe deplin încredinţat de victoria mea
veşnică asupra lui Satan, asupra lumii şi a oricărei
adversităţi care vine spre mine, pentru că sunt născut
din Dumnezeu. Credinţa mea învinge şi astăzi, pentru
că mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce este
în lume.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4-5; Romani 8:28; Efeseni 6:10-13
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Tit 1-2
Naum 1-3

Iacov 3:1-18
Ezechiel 29
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Marți, 30 Octombrie

Biruinţa jertfei
lui Cristos
PASTOR CHRIS

Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos. El
S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere
din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să
fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune
(Tit 2:13-14).

S

unt unii care nu înţeleg să-şi exprime
recunoştinţa faţă de jertfa lui Cristos decât
plângând şi compătimindu-L pentru umilinţa şi pentru
suferinţele pe care le-a îndurat pentru noi. Da, Cristos
a pătimit pentru noi pe cruce, dar suferinţa aceea ne-a
adus viaţa veşnică şi ne-a condus în biruinţă veşnică. El
a fost rânduit de Dumnezeu să sufere în locul nostru şi
rezultatul suferinţelor Lui să fie slavă, biruinţă şi viaţă din
belşug pentru noi toţi: „Ei cercetau să vadă ce vreme
şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, care
era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Cristos
şi slava de care aveau să fie urmate” (1 Petru 1:11).
Decât să ne tânguim, mai bine ne-am exprima
recunoştinţa faţă de jertfa lui Isus celebrând victoria Lui
absolută. Ar trebui să declarăm zilnic biruinţa pe care o
avem prin moartea Sa. Isus n-a murit în zadar. Moartea
Lui a oferit omenirii biruinţă asupra păcatului şi asupra
efectelor acestuia. Atârnând pe cruce, ca jertfă pentru
păcat, El a luat locul tău şi ţi-a dat ţie victoria. Acum,
Dumnezeu nu vrea doar ca tu să proclami acea biruinţă,
ci să trăieşti zilnic în victoria morţii, îngropării şi învierii
Sale glorioase.
72

Aceasta înseamnă că dacă zaci bolnav în pat, este
timpul să fii vindecat în Numele lui Isus. La fel este şi cu
sărăcia. Nu ar trebui să mai fii afectat de sărăcie, pentru
că Isus a luat locul sărăciei tale pe cruce şi ţi-a dat viaţă
din belşug: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus
Cristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru
voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2
Corinteni 8:9). Tu poţi trăi fără datorii, deoarece Domnul
îţi dă tot ce ai nevoie, potrivit cu bogăţia Sa în slavă, în
Cristos (Filipeni 4:19). Mântuirea ta deplină – cuprinzând
bucurie, sănătate, pace, neprihănire, victorie, belşug
şi viaţă veşnică reprezintă scopul morţii, îngropării şi
învierii lui Isus Cristos. Trăieşte astăzi conştientizând din
plin acest adevăr.

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai adus
din întuneric la lumina Ta glorioasă, unde domnesc în
viaţă, bucurându-mă de fericirea, sănătatea, pacea,
belşugul şi victoria pe care Tu mi le-ai pus la dispoziţie
în Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:21; Efeseni 2:4-5
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Tit 3:1-15
Habacuc 1-3

Iacov 4:1-17
Ezechiel 30

73

Miercuri, 31 Octombrie

Refuză să fii
descurajat!
PASTOR CHRIS

Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor
mai mulţi se va răci (Matei 24:12).

C

ând o ţară, sau o regiune este înţesată de
violenţe, război, terorism şi infracţionalitate,
aceasta nu se întâmplă din cauză că Satan, cel care
instigă la asemenea fapte, este prea puternic pentru a fi
pus la punct. Ci este din pricina faptului că acei creştini
din zona respectivă au devenit reci sau căldicei. Răul
persistă atunci când oamenii buni nu fac nimic.
Prin puterea Duhului Sfânt, noi putem opri forţele
demonice să terorizeze oamenii. Nu deveni căldicel şi
indiferent în ceea ce priveşte evoluţia lucrurilor din
ţara ta. Ar trebui ca situaţia săracilor, a bolnavilor şi a
celor care au căzut victime ale răutăţii să te motiveze
să predici Evanghelia şi să mijloceşti pentru sufletele
oamenilor. Lumina slavei Evangheliei lui Isus Cristos
este singura nădejde a unei naţiuni în ce priveşte pacea,
progresul adevărat şi mântuirea.
În ce priveşte zilele din urmă, Domnul a spus deja
că dragostea multora se va răci. Responsabilitatea ta,
totuşi, este să păstrezi vie în inima ta flacăra dragostei
tale pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui şi pentru Casa
Lui. Refuză să fii descurajat sau copleşit de evenimentele
negative din jurul tău. Tu ocupi o poziţie din care se pot
efectua schimbări, dacă iei în serios responsabilitatea
rugăciunii.
Ieremia 29:7 spune: „Urmăriţi binele cetăţii în
care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea,
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pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” Noi
suntem responsabili faţă de Dumnezeu şi faţă de ţara în
care trăim să căutăm pacea ei şi să ne rugăm Domnului
pentru ea. În pacea ţării stă pacea ta ca individ. Aşadar,
decât să fii descurajat, intervino în rugăciune. Roagăte pentru lideri, ca să fie călăuziţi de înţelepciunea lui
Dumnezeu. Roagă-te ca oamenii să ducă o viaţă liniştită
şi în pace, în toată evlavia şi sinceritatea. Acesta este un
lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru
(1 Timotei 2:2-4).

Rugăciune
Dragă Tată, îmi ocup şi astăzi poziţia de drept, ca
preot şi împărat, şi declar că prin puterea neprihănirii
şi influenţei Duhului Tău, este creat un mediu propice
predicării Evangheliei în întreaga lume. Decretez pace,
progres şi abundenţă peste naţiuni şi mă rog ca voia Ta
să se facă în viaţa oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 35:4; 2 Tesaloniceni 2:7
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filimon 1:1-25
Ţefania 1-3

Iacov 5:1-20
Ezechiel 31
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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

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

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

Pentru consiliere și rugăciune sunați la:+40-31-432-7000
Pentru comenzi Rapsodia Realităților sunați la:+40-722-229992

DESPRE

AUTORI

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

Pentru mai multe informații despre

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

NOTE

MĂRTURII
„Am un băieţel sănătos”
„Sunt căsătorită timp de şase ani, fără să fi avut un copil. M-am rugat
şi am făcut tot ce am crezut că este necesar, dar tot nu puteam avea
copii. Pastorul nostru începuse cu noi un studiu din cartea „Cum să
pui în aplicare credinţa ta” şi mi-am cumpărat-o şi eu. Pe măsură ce
ne învăţa din carte, am înţeles că eu nu umblam în credinţă în ceea
ce priveşte conceperea copilului. Am început imediat să păşesc în
credinţă şi, în aceeaşi lună, am rămas însărcinată cu mult aşteptatul
copil. Astăzi, am un băieţel sănătos.” ̶ J. Odiase, Nigeria

„Eu strig Cuvântul Domnului în faţa diavolului şi el fuge”
„Înainte să intru în contact cu Rapsodia Realităţilor, aveam mari
dureri de cap. Dar, Îi mulţumesc lui Dumnezeu, Rapsodia Realităţilor
a venit la timp în viaţa mea şi m-a învăţat Cuvântul Domnului. Astăzi,
am Cuvântul din plin în mine. Dacă cel rău vine răcnind ca un leu,
încercând să îmi strecoare dureri de cap sau alte boli, eu îi strig în faţă
Cuvântul lui Dumnezeu şi el fuge.” ̶ Neria T., Africa de Sud

„Bucuria mi-a copleşit inima prin Rapsodia Realităţilor”
„Aveam o gândire foarte pesimistă până când am primit Rapsodia
Realităţilor pentru prima dată, de la un prieten. Mi se pusese diagnosticul
HIV şi nu ştiam că Dumnezeu vrea să mă vindece. Dar pe măsură ce
citeam din devoţional, bucuria mi-a copleşit inima. Acum mintea mea
este curăţită şi sfinţită de Duhul Sfânt, prin mesajele pastorilor Chris şi
Anita. Ştiu acum cât preţ am în ochii Domnului Isus, pentru că El mi-a
luat păcatele şi bolile. Slavă lui Isus.” ̶ Ethel O., Italia
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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
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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
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