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Introducere
Ediţia 2010 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 veti fi reînnoiţi zi de zi.

- Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând astfel în
fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe care Cuvântul lui
Dumnezeu le produce, tot ceea ce mărturisiţi devenind realitate.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 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, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, astfel
încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

- Folosiţi acest devoţional pentru a vă nota ţelurile propuse în
fiecare lună, măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi fiecare
victorie sau realizare.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe tot
parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!

Vă iubim!  Dumnezeu să vă binecuvânteze!

-Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



 Un întreg univers al lucrurilor posibile!
www.rhapsodyofrealities.org

Conectaţi-vă, bucuraţi-vă, împărtăşiţi şi creaţi!
Alătură-te şi tu grupului mereu în creştere de cititori ai

Rapsodiei Realităţilor şi fii la curent tot ce se întâmplă
datorită acestui devoţional atât de căutat! Puteţi
interacţiona unii cu alţii, vă puteţi exprima propriile păreri şi
puteţi comenta devoţionalul zilei prin intermediul blog-ului
Rhapsody of Realities online!

- Crează-ţi propriul profil 
- Împărtăşeşte-ţi mărturiile personale 
- Încarcă poze şi imagini video 
- Povesteşte, comunică şi întâlneşte alţi membri

@  www.rhapsodyofrealities.org   astăzi!
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PASTOR
CHRIS

LUNI, 1 NOIEMBRIE

Eşti posesorul
acestei lumi

„Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam
şi moştenitori ai promisiunii” 

(Galateni 3:292 TBRLB)

De multe ori, în timp ce studiez Cuvântul lui
Dumnezeu şi meditez asupra lui, nu pot să nu strig de

bucurie. Priviţi încă o dată la versetul de început; acesta îmi
aduce la cunoştinţă că eu sunt posesorul acestei lumi, pentru
că, potrivit Scripturii, Dumnezeu i-a dat întreaga lume drept
moştenire lui Avraam şi seminţei lui (Romani 4:13). Acea
sămânţă este Cristos, iar dacă Îi aparţii lui Cristos, faci parte
din sămânţa lui Avraam şi prin urmare, eşti moştenitor prin
făgăduinţă.

Unii se luptă pentru supremaţie asupra unor state, sau
oraşe, încercând să câştige influenţă şi control în zonă, ţintind
să ocupe poziţii importante de senatori, primari, guvernatori
sau chiar să ajungă în funcţia de preşedinte al ţării. Nu este
nimic greşit în aceasta, însă în ce mă priveşte, eu deja deţin
totul; sunt posesorul întregii lumi. Iar dacă cineva nu este de
acord cu acest fapt, nu schimbă nimic, pentru că eu pot dovedi
ce susţin! Dovada mea este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă
există cineva care poate să stabilească cine se află cu adevărat
în posesia acestei lumi, atunci Acesta trebuie să fie Dumnezeu,
întrucât El a creat lumea. Iar El a stipulat în Cuvântul Său din
1 Corinteni 3:21-22: „căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie
Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea,
fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre.”
Aşadar, având statutul de copil al lui Dumnezeu, nu este o
laudă de sine, ci o realitate absolută să spui: „Eu sunt
posesorul acestei lumi; toate lucrurile sunt ale mele!” Fie
aceasta mentalitatea şi declaraţia ta. Spune şi tu: „Tată, Îţi
mulţumesc astăzi, pentru că toată lumea este a mea!” Acum,
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dacă toată lumea îţi aparţine, aceasta înseamnă că niciodată nu
îţi vei concentra atenţia asupra vreunei lipse, din moment ce
eşti moştenitorul lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu
Cristos. Altfel spus, tot ceea ce deţine Tatăl Îi aparţine şi lui
Isus şi deci şi ţie. În Psalmul 50:12, Dumnezeu spune: „A Mea
este lumea cu tot ce cuprinde ea.” În consecinţă, tu fiind
moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos,
lumea este a ta cu tot ce cuprinde ea. 

Faptul că eşti posesorul acestei lumi trebuie să se
înrădăcineze în modul tău de gândire. Documentul legal care
atestă acest titlu de proprietate este Cuvântul lui Dumnezeu.
Prin urmare, indiferent cine te provoacă sau te consideră
deplasat pentru această declaraţie ieşită din comun, nu poate
schimba nimic! Tu rămâi în posesia lumii. Aşa că, îndreaptă-ţi
umerii şi mersul; capul sus, eşti deţinătorul întregii lumi.!

Proclamaţie
Eu Îi aparţin lui Cristos; de aceea sunt să-

mânţa lui Avraam şi moştenitor prin făgăduinţă!
Cred şi declar cu credinţă Cuvântul lui
Dumnezeu, care spune că toate lucrurile sunt ale
mele! Refuz să am gândirea orientată spre lipsă
sau spre faliment, pentru că am fost pus în
posesia moştenirii mele!

2 Petru 1:3, Galateni 4:7, Romani 8:17

Evrei 1

Ieremia 1-2

1 Petru 1:1-12

Ezechiel 32-33
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PASTOR
CHRIS

MARŢI, 2 NOIEMBRIE

Fructifică avantajul
timpului de
rugăciune

„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat, şi să nu se lase ”  (Luca 18:1).

Rugăciunea este un privilegiu, un drept care ni s-a dat
să ne apropiem de Tatăl cu credinţă, prin Cuvântul

Său şi prin Duhul Sfânt. Tatăl întotdeauna vrea să fructificăm
avantajul rugăciunii. Când Isus a spus că oamenii ar trebui să
se roage neîncetat şi să nu renunţe, El avea în vedere legătura
pe care o putem stabili în acest fel cu Tatăl; această legătură ne
zideşte credinţa printr-o comunicare constantă. 

Pe măsură ce dezvolţi această comuniune cu Domnul în
rugăciune şi El îţi răspunde, credinţa ta este puternic edificată,
pentru că credinţa vine prin auzirea lui Dumnezeu, aceea
auzire a Cuvântului Său în duhul tău. Astfel, prin părtăşie, auzi
Cuvântul, pentru că Tatăl ne vorbeşte întotdeauna; El este
mereu în comunicare cu duhul tău, Îşi împărtăşeşte gândurile
cu tine. Atunci când te rogi şi mai ales atunci când te rogi în
alte limbi, duhul tău este acordat în mod fin pe frecvenţa
Duhului Sfânt ca să poată auzi şi primi ceea ce vrea Domnul
să-ţi transmită.

Spiritualitatea noastră depinde foarte mult de comunicarea
noastră cu Domnul, pentru care trebuie să acordăm timp şi
atenţie deosebită. Aşadar, tratează cu seriozitate atât
momentele personale de rugăciune cât şi cele de rugăciune
corporativă din biserica locală. Este atât de important să faci
acest lucru. Apostolii în Biserica primară au desemnat ceasuri
de rugăciune: „Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la
ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea” (Fapte 3:1). 

Este uimitor ce a făcut rugăciunea pentru mine de-a lungul
anilor; mi-a schimbat viaţa într-un mod extraordinar. De aceea
îmi place foarte mult să mă rog şi te sfătuiesc să faci acelaşi
lucru. În ultimul timp am început să utilizăm reţeaua Twitter
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de comunicaţii pe internet, pentru a ne uni în momente intense
de rugăciune de doar cincisprezece minute. Mărturiile primite
de la miile de oameni din întreaga lume care s-au conectat cu
noi în această reţea sunt pur şi simplu remarcabile. 
Am trecut prin momente minunate de extaz divin, fiind
transportaţi de duhul în fericirea cerească pe măsură ce ne-am
rugat. Dacă vrei să ne urmăreşti pe Twitter, trebuie să accesezi
site-ul de internet www.twitter.com/pastorchrislive şi să
dai clic pe follow (urmăreşte) pentru a fi o parte a acestei
ungeri corporative. Este o reţea specială de parteneri ai
rugăciunii. În afară de călăuzirea în rugăciune, vei fi
binecuvântat şi de cuvinte speciale de profeţie şi vei primi
revelaţii divine în domeniul spiritual care vor înflăcăra credinţa
în inima ta.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi declar şi azi iubirea

mea profundă! Te slăvesc şi laud maiestatea Ta,
recunoscând harul şi slava Ta în viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru Cuvântul Tău care lucrează în
mine. Declar că harul Domnului Isus Cristos,
dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt
sunt cu mine astăzi şi întotdeauna, în Numele lui
Isus. Amin. 

Efeseni 6:18, Faptele Apostolilor 3:1

Evrei 2

 Ieremia 3-4

1 Petru 1:13-25

Ezechiel 34
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PASTOR
ANITA

MIERCURI, 3 NOIEMBRIE

O unitate
inseparabilă

„Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în
Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată,

eşti în Mine şi eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca
lumea să creadă că Tu M-ai trimis” 

(Ioan 17:20-21)

Această rugăciune a lui Isus este împlinită în noi astăzi,
pentru că noi care suntem noua creaţie în Cristos am

devenit una cu divinitatea. Biblia spune: „...am fost botezaţi de
un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup...” (1 Corinteni
12:13). Apoi 1 Corinteni 6:17 ne spune că „cel care se alipeşte
de Domnul este un singur duh cu El.” Am fost aduşi în unitate
cu divinitatea; este o unitate inseparabilă. 

Suntem în El şi El este în noi. Acesta este motivul pentru
care ne putem bucura de o părtăşie bogată cu El. Acum, că eşti
născut din nou, nu este numai duhul tău recreat, ci ai fost
botezat în Cristos, ai devenit una cu Domnul! Ai fost
literalmente unit cu El, devenind o singură entitate indivizibilă!
Biblia spune, „... am fost botezaţi de un singur Duh ca să
alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie
slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1
Corinteni 12:13). Ai fost creat pentru a sorbi dintr-un singur
Duh, ai devenit contopit cu Duhul lui Dumnezeu, ca o creaţie
divină. 2 Corinteni 13:14 spune: „Harul Domnului Isus
Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Sfântului Duh să
fie cu voi cu toţi. Amin.” Duhul lui Dumnezeu ne-a adus în
părtăşie - o comuniune, o uniune cu El. Am ajuns la o statură
a relaţiei, la o unitate spirituală! Şi ar trebui să te bucuri de
părtăşia aceasta zi de zi, nu este ceva în care intri şi ieşi,
pentru că eşti în El şi El este în tine. Biblia spune că „dacă este
cineva în Cristos, este o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17); am
intrat în Cristos, prin naşterea din nou. Deci, suntem în Cristos
acum. Apoi, de asemenea, Coloseni 1:27 spune: „Cristos în
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voi, nădejdea slavei.” Deci, la fel ca Isus, când a spus: „Eu
sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine” (Ioan 14:11), acum şi tu
eşti în El şi El este în tine. Nu este surprinzător faptul că El
declară: „mai mare este Cel care este în voi decât cel care este
în lume” (1 Ioan 4:4). Dacă eşti conştient de acest adevăr în
duhul tău, toate temerile, eşecul şi mentalitatea înfrângerii vor
dispărea din viaţa ta.

Rugăciune

Dragă Tată, inima mea se umple cu bucurie
de nedescris să ştiu că am fost adus într-o uniune
inseparabilă cu Tine! Eu Îţi mulţumesc pentru
harul Tău abundent, pentru dragostea Ta imensă
şi pentru părtăşia bogată a Duhului Tău, de care
mă bucur astăzi şi în fiecare zi, în Numele lui
Isus.

1 Ioan 1:3, 1 Corinteni 1:9

Evrei 3

 Ieremia 5-6

1 Petru 2:1-12

Ezechiel 35
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PASTOR
CHRIS

JOI, 4 NOIEMBRIE

Înzestrat pentru
viaţa de glorie 

La aceasta lucrez şi mă lupt potrivit cu energia Lui,
care lucrează în mine cu putere.

(Coloseni 1:29 TBRLB)

În 2 Corinteni 3:5, apostolul Pavel face aluzie la acelaşi
gând ca cel din versetul de început atunci când spune:

„Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca
venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la
Dumnezeu. Cuvântul destoinicie provine din traducerea
termenului grecesc „hikanotes” care mai înseamnă şi abilitate
sau energie divină. Există o abilitate care operează în mod
supranatural în tine, care nu se epuizează şi nu are nevoie de
completare, fiind abilitatea Duhului. 

Prin urmare, capacitatea ta fizică ar trebui să nu te mai
limiteze sau să-ţi dicteze cât de mult poţi face. Fiind născut din
nou şi având Duhul Sfânt, eşti uns cu puterea de a trăi viaţa în
slavă, în Cristos şi de a face imposibilul. Fapte 1:8 spune, „Ci
voi veţi primi o putere (abilitate divină şi autoritate) când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi.” Aceasta abilitate a intrat în tine
atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în tine.
În Coloseni 1:12, Cuvântul spune că Domnul ne-a învrednicit
să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină. 

Cei din Vechiul Testament nu au avut parte de
manifestarea prezenţei Duhului Sfânt la fel ca noi astăzi. Duhul
Sfânt nu locuia în ei, ci doar venea asupra lor din când în când
şi tot au făcut lucruri supranaturale.

Pentru noi este mult mai bine, deoarece furnizorul acelei
energii divine, Duhul Sfânt, locuieşte în noi. Aceasta înseamnă
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că potenţialul nostru este nelimitat! Suntem înzestraţi în mod
divin pentru a trăi viaţa de glorie, potrivit cu puterea lui
Dumnezeu, care lucrează în noi cu tărie. Fii conştient de
această abilitate divină care operează în tine şi astăzi şi vei
vedea diferenţa în tot ceea ce faci.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea
divină care acţionează în mine cu tărie! Sunt plin
de această putere divină astăzi, prin Duhul lui
Dumnezeu! Sunt înzestrat pentru supranatural şi
abilitat pentru a trăi viaţa glorioasă şi pentru a
îndeplini sarcinile mele zi de zi, în Numele lui
Isus. Amin.

Mica 3:8, Zaharia 4:6, Filipeni 4:13

Evrei 4:1-13

 Ieremia 7-8

1 Petru 2:13-25

Ezechiel 36
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PASTOR
CHRIS

VINERI, 5 NOIEMBRIE

Fii un bun soldat în
armata lui
Dumnezeu

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

Când ţi-ai predat viaţa lui Cristos, te-ai înscris ca soldat
în armata lui Dumnezeu şi ai îmbrăcat uniforma

militară din acel moment. Biblia spune: „Nici un ostaş nu se
încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să-i placă celui ce l-a
înscris la oaste” (2 Timotei 2:4 NIV). creştinismul este o
chemare la viaţa de disciplină spirituală. Nu îţi mai aparţii ţie
însuţi. Un bun soldat se angajează prin jurământ să respecte
ordinele superiorilor săi, în apărarea integrităţii teritoriale şi a
suveranităţii ţării sale. 

În acelaşi fel, principala ta prioritate ar trebui să fie să-I
placi Domnului şi să faci ce vrea El, când şi cum vrea El. Nu
se mai pune problema să faci „ceea ce simţi că trebuie să
faci,” sau „ceea ce simţi că ţi se potriveşte”, ci acum se pune
problema să trăieşti pentru Domnul tău, să asculţi instrucţiunile
Lui, pentru că El este Comandantul tău. 

Nu uita, armata este un loc de disciplină şi de tenacitate,
unde scuzele nu sunt tolerate. Un soldat aflat în serviciu activ
nu face ceea ce fac civili. El are un stil de viaţă militarizat. El
este mereu la dispoziţia comandantului său. Când e timpul
pentru război, nu există scuze; el merge. Fiind înrolat în
armata lui Dumnezeu, nu mai poţi cere scuze pentru că lipseşti
de la slujbele Bisericii, de exemplu. Rugăciunea trebuie să fie
o parte integrantă din activitatea ta zilnică, iar câştigarea
sufletelor ar trebui să fie un mod de viaţă.
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Eşti în serviciu activ pentru Domnul, un soldat la datorie.
Prin urmare, nu te încurca cu afacerile tranzitorii şi triviale ale
vieţii. Concentrează-te asupra voii Stăpânului ca să-I fii plăcut
Lui. Provoacă-i şi pe alţii cu credinţa ta şi cu stilul tău de viaţă
evlavios. Fii mereu bine echipat şi stai ferm în credinţă, ca un
bun soldat în armata lui Dumnezeu.

Proclamaţie
Sunt un bun soldat în armata lui Dumnezeu,

în serviciu activ şi la datorie astăzi, împlinind
voia Domnului! Echipat cu toată armura lui
Dumnezeu, sunt vigilent şi ferm în credinţă, ca un
bun ostaş al lui Isus Cristos.

2 Timotei 2:3-4, Efeseni 6:13-17

Evrei 4:14-5:10

 Ieremia 9-10

1 Petru 3:1-12

Ezechiel 37
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PASTOR
ANITA

SÂMBĂTĂ, 6 NOIEMBRIE

Continuă să
priveşti în oglinda

lui Dumnezeu
„Noi toţi, cu faţa descoperită, reflectăm ca o oglindă slava

Domnului şi suntem transformaţi în aceeaşi asemănare, din slavă
în slavă, prin Duhul Domnului." 

(2 Corinteni 3:18 TBRLB)

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu şi
cu cât ne uităm mai mult în Cuvânt, cu atât mai bine

ne vedem pe noi înşine. Versetul de mai sus spune că privind
slava lui Dumnezeu în oglindă, suntem transformaţi; altfel
spus, suntem schimbaţi în acelaşi chip pe care îl vedem în
oglinda lui Dumnezeu, care este Cuvântul Său. Dar cine este
Cuvântul lui Dumnezeu? Isus. Prin urmare, cu cât Îl cunoşti
mai bine pe Isus, cu atât ajungi să te cunoşti mai bine pe tine,
pentru că tu eşti în El, iar El este Cuvântul. 

Însă nu-L poţi cunoaşte pe Isus fără să descoperi cine eşti;
iar ca să te cunoşti, trebuie să priveşti din nou la Isus, pentru
că El este oglinda lui Dumnezeu. Iată de ce este important să
continui să priveşti în oglinda lui Dumnezeu. Nu este un
eveniment singular, ci este un proces continuu pe care ni-l
recomandă Duhul lui Dumnezeu, pentru că doar persistând în
acest act, poţi fi schimbat! Astfel, viaţa ta va progresa şi vei
deveni tot mai asemănător imaginii din oglindă. Şi treptat,
vălul va fi îndepărtat şi nu doar că vei fi transformat, dar te vei
şi putea vedea ca fiind slava lui Dumnezeu la care ai tot privit
în oglindă.      

În Iacov 1:25, Biblia spune că „cine îşi va adânci privirile
în legea desăvârşită” – oglinda lui Dumnezeu – „şi va stărui în
ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va
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fi fericit în lucrarea lui.” Un astfel de om se califică pentru
fericire şi pentru binecuvântare pentru că a stăruit să privească
în oglinda lui Dumnezeu şi să împlinească ceea ce a văzut.

Rugăciune

Tată drag, Cuvântul Tău este viaţa mea şi
lumină pe cărarea mea! Îmi concentrez privirea
şi atenţia asupra Cuvântului Tău pentru
călăuzire, putere, înţelepciune şi inspiraţie. Îţi
mulţumesc pentru transformarea spirituală şi
înnoirea sufletească pe care le experimentez şi
astăzi prin Cuvântul Tău, în Numele lui Isus..

Ioan 8:31, Iacov 1:22-25

Evrei 5:11-6:20

 Ieremia 11-12

1 Petru 3:13-22

Ezechiel 38
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DUMINICĂ, 7 NOIEMBRIE

Capacitatea maximă
a lui Dumnezeu

„Căci Dumnezeu a binevoit ca toată plinătatea
să locuiască în El (Isus Cristos)...”  (Coloseni 1:19 TBRLB)

Cuvântul „plinătate” din textul de mai sus provine din
traducerea termenului grecesc „pleroma,” care are

următoarele semnificaţii: „maximum, încărcătura totală a unei
nave.” Aceasta înseamnă că tot ceea ce ar trebui să fie în navă
este acolo, în integralitatea sa şi în măsură deplină; un conţinut
complet la capacitate maximă. Poţi avea o încărcătură maximă,
dar nu completă. Cu alte cuvinte, ai cărat mai multe lucruri
decât altele pe care trebuia să le fi avut în vas. Dar „pleroma”
înseamnă tot ceea ce este necesar la capacitate maximă,
înseamnă că toate mărfurile în cantitatea cerută au fost
încărcate pe vas, fără nici o lipsă.

Dorinţa lui Dumnezeu pentru noi este exprimată în Efeseni
3:19: „ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”
Vorbind despre Domnul Isus, în Coloseni 2:9, Biblia spune:
„Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii,” iar
în versetul de început: „Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să
locuiască în El” (Coloseni 1;19). Aceasta este plăcerea Tatălui,
ca în Isus să locuiască toată „pleroma” – plinătatea, capacitatea
maximă a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când L-ai
văzut pe Isus, ai văzut totalitatea Divinităţii. Aceasta înseamnă
că tot ceea ce este şi are Tatăl se regăseşte în Isus şi tot ceea ce
este şi are Duhul Sfânt se află în Isus. El este expresia
totalităţii Divinităţii, oglindirea slavei Tatălui şi întipărirea
Fiinţei Lui (Evrei 1:3). 

Nu este de mirare că Isus a avut curajul să declare: „Cine
M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9); El a mai
spus: „Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine” (Ioan 14:11);
apoi în Ioan 10:30 El a spus: „Eu şi Tatăl una suntem.”

Acum, frumuseţea acestor lucruri constă în faptul că
atunci când ne uităm la Isus, vedem şi ştim cine suntem, pentru
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că „aşa cum este El, suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan
4:17). Astfel, la fel cum Isus este expresia totalităţii
Divinităţii, oglindirea slavei Tatălui şi întipărirea Fiinţei Lui
umplută cu „pleroma” lui Dumnezeu, aşa suntem şi noi. Tu
eşti umplut cu încărcătura maximă a  lui Dumnezeu! Nu este
nimic graţios, glorios şi divin, care ar trebui să fie în tine şi
care nu este deja în tine.

Nu este de mirare că Biblia spune: „Voi aveţi totul deplin
în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni
2:10). Ai devenit un purtător al prezenţei lui Dumnezeu;
oriunde mergi tu, merge şi Dumnezeu, pentru că porţi în tine
capacitatea maximă a lui Dumnezeu. Tot ce ai nevoie în viaţă
este în tine, pentru că El trăieşte în tine. Indiferent de ceea ce
vrei, fie că este vorba de vindecare, de putere, sau de belşug,
totul este deja depozitat în tine! 

Proclamaţie
Sunt umplut cu plinătatea lui Dumnezeu,

încărcat cu toată puterea, slava, tăria şi harul
Divinităţii! Sunt părtaş naturii lui Dumnezeu,
care locuieşte în duhul meu şi Se manifestă în
mod unic prin mine şi azi!

Coloseni 2:8-10, 2 Petru 1:4

Evrei 7

 Ieremia 13-14

1 Petru 4:1-19

Ezechiel 39
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „AVANTAJ”

Cuvântul, „avantaj” denotă superioritate de
poziţie sau condiţie. Explică orice factor,
circumstanţă, oportunitate sau înseamnă că e special
favorabil pentru succes, interes sau o dorinţă
împlinită. Mai înseamnă să beneficiezi, sau să obţii
beneficii rezultate din unele acţiuni. Prin urmare, o
acţiune în avantajul cuiva, este una care se
efectuează în aşa fel încât să producă o impresie
favorabilă, un efect sau un impact pentru profit sau
beneficiu.

În studiul nostru intitulat „Profită de rugăciune”
am învăţat că momentele rugăciunii sunt momente
minunate de extaz divină, unde participăm la
încântare cerească şi la transportul Duhului. Mai
departe suntem luminaţi să ştim că rugăciunea este
atât un privilegiu, precum şi un drept dat nouă, ca să
ne apropiem de Tatăl, în credinţă şi prin Cuvântul
Său şi prin Duhul Sfânt. Astfel, Tatăl întotdeauna
vrea ca noi să profite- din plin de beneficiile sau
câştigul rezultat din rugăciune.

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 1
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Pentru a fi în parteneriat cu noi în trimiterea de exemplare
gratuite ale Rapsodiei Realităţilor la mai multe naţiuni
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Ne puteţi contacta şi la telefon:
Nigeria: +234 1 462570, +234 1 4488444

Romania: +40 31 439 05 51
 Sau prin email: 
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LUNI, 8 NOIEMBRIE

Roagă-te
cu duhul!

„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga
şi cu mintea; Voi cânta cu duhul, dar voi cânta cu mintea” 

(1 Corinteni 14:15)

Dumnezeu este Duh şi ca să stabileşti o relaţie cu El
trebuie să o faci din duhul tău. Biblia spune că cine

I se închină lui Dumnezeu, trebuie să I se închine în duh şi în
adevăr (Ioan 4:23). Însă dacă îi spunem cuiva: „Ia legătura cu
Dumnezeu, din duhul tău,” s-ar putea să nu ştie cum să
procedeze şi să întrebe: „Şi cum să fac? Să-mi ridic mâinile?
Să sar? Să stau nemişcat?”. Pavel spunea: „Fiindcă, dacă mă
rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără
rod” (1 Corinteni 14:14). Aşadar, atunci când te rogi în alte
limbi, duhul tău este cel care se roagă; iar tu eşti în comuniune
cu Domnul aşa cum trebuie, din duhul tău.

Rugăciunea în duh sau cu duhul îţi luminează şi îţi
deschide duhul să auzi şi să primeşti de la Dumnezeu ce vrea
El să îţi transmită. Să mai citim o dată versetul de la început:
„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi
ruga şi cu mintea.” El nu a spus: „Mă voi ruga cu mintea şi
mă voi ruga şi cu duhul.” Prin urmare, deducem că rugăciunea
cu duhul este prioritară. Unul dintre motivele pentru care mulţi
oameni ai lui Dumnezeu nu cresc spiritual aşa cum ar trebui
constă în faptul că ei se roagă mai mult din mintea lor, decât
prin Duhul Sfânt. Creştinul nu poate creşte eficient în acest fel.
Biblia spune: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe
credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” (Iuda
1:20). Să te rogi cu duhul, sau prin puterea Duhului Sfânt este
mai important decât să te rogi utilizând cele mai inteligente
cuvinte pe care le-ai putea adresa vreodată lui Dumnezeu în
înţelegerea ta. De aceea trebuie neapărat să înveţi să te rogi din
tot sufletul cu duhul, în alte limbi. Eu nu vorbesc despre câteva
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cuvinte rostite în timp ce te pregăteşti să mergi la muncă
dimineaţa. Mă refer la o comunicare sinceră şi susţinută cu
Domnul din duhul tău, utilizând cuvinte în alte limbi inspirate
de Duhul Sfânt.

Acesta este modul de a te ruga care te dezvoltă, te zideşte
în omul dinăuntru şi te încarcă cu puterea focului divin. Pavel
a spus: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu, că eu vorbesc în alte
limbi mai mult decât voi toţi” (1 Corinteni 14:18). Din nou
învăţăm că pe primul loc este rugăciunea cu duhul. Nu este de
mirare că Pavel a avut astfel de victorii în viaţa personală şi în
lucrare.

Proclamaţie
Dragă Tată, declar că sunt întărit prin lucra-

rea Duhului în viaţa mea! Slava Ta şi scopurile
Tale eterne sunt revelate pentru mine, pe măsură
ce mă rog şi azi în alte limbi. Duhul meu este
deschis pentru a primi de la Tine, şi Îţi
mulţumesc că Tu eşti Păstorul meu şi că mă
călăuzeşti prin Cuvântul Tău în păşunile verzi ale
Duhului, în Numele lui Isus.

1 Corinteni 14:2, 1 Corinteni 14:4

                   Evrei 8

                   Ieremia 15-16

                   1 Petru 5:1-14

                   Ezechiel 40
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ANITA

MARŢI, 9 NOIEMBRIE

Fii
întreprinzător!

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

Având statutul de copil al lui Dumnezeu, Biblia spune
că orice ai face, va prospera (Psalmul 1:3). Astfel,

întotdeauna, trebuie să fii dispus să faci un pas în a face ceva.
Niciodată să nu fi inactiv. Dacă nu ai un loc de muncă, găseşte
ceva la care te pricepi, ceva care este bun pentru Dumnezeu şi
bun pentru oameni, şi începe lucrezi. Refuză să laşi mintea să
doarmă. Nu lâncezi. Cere de la Domnul idei creative.

Cineva poate spune: „Am căutat peste tot un loc de
muncă, timp de zece ani, fără nici un rezultat; sunt frustrat.”
Întrebarea mea pentru tine este: „Ce ştii să faci?” Trebuie să
fie ceva la care eşti bun. Descoperă acel domeniu şi apucă-te
de treabă. Pastorul Chris învaţă că prima condiţie pentru a
avea succes este să găseşti o nevoie umană şi apoi să acţionezi
pentru a o împlini. Aşadar, nu aştepta până îţi oferă cineva un
loc de muncă, ci făureşte-ţi tu unul. Nu peste mult timp, acel
loc de muncă va creşte şi tu vei fi cel care îi va angaja pe alţii.
Deci nu mai aştepta, întreprinde ceva. Fă un pas de credinţă.
Când Isus le-a slujit bolnavilor, mereu i-a pus să facă un pas
de credinţă. Celui paralizat care nu putea să meargă i-a spus:
„Scoală-te, ia-ţi patul şi du-te acasă” (Marcu 2:11). Omului
care nu putea întinde mâna, El i-a spus: „Întinde-ţi mâna” şi
când a ascultat, braţul lui uscat şi-a primit puterea şi a fost
restaurat (Marcu 3:5). Aşadar, poţi învăţa că Dumnezeu cere
un minim de efort din partea ta. El are nevoie de un punct de
contact cu tine. Odată ce eşti dispus să împlineşti ceea ce ţi-a
cerut, puterea Lui miraculoasă vine peste eforturile tale şi
slava Lui se manifestă în ceea ce faci. 
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Cum a reuşit Iosif să iasă din închisoare şi să devină
prim-ministrul Egiptului, respectiv al doilea om în stat după
Faraon? El a făcut ceva. El şi-a folosit darul în slujba altora şi
Dumnezeu l-a promovat. Explorează-te; sapă adânc în tine şi
descoperă comoara şi talentele pe care le ai. Pune-le în acţiune
şi ungerea Domnului le va determina să rodească.

Proclamaţie
Refuz să-mi las mintea să doarmă! Scot

lucruri bune astăzi din visteria inimii mele! Ştiu
că am comori în mine, cu care pot să-i
binecuvântez pe cei din jur. Doamne, Îţi
mulţumesc pentru că mi-ai deschis ochii ca să ştiu
ce pot face pentru a avea impact în jurul meu
pentru Tine. Amin.

Exod 18:20, 2 Tesaloniceni 3:10-12

                  Evrei 9:1-10

                   Ieremia 17-18

                   2 Petru 1:1-12

                   Ezechiel 41
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MIERCURI, 10 NOIEMBRIE

Numele tău este
„Slava lui

Dumnezeu!”
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos,

Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de
descoperire, în cunoaşterea Lui”

(Efeseni 1:17)

Biblia Îl numeşte pe Tatăl nostru ceresc, Tatăl slavei.
Acum, dacă El este Tatăl slavei şi totodată este Tatăl

tău, atunci cine eşti tu? Cineva poate răspunde: „Aceasta
înseamnă că eu sunt fiul Lui de slavă.” Nu, nu, nu ... de o mie
de ori nu! Hei, dacă numele tău este Ion şi cineva îl chemă pe
tatăl tău „Tatăl lui Ion,” este pentru că numele tău este Ion.
Prin urmare, dacă Dumnezeu este Tatăl slavei, atunci tu eşti
slava, nu fiul de slavă şi nici fiul slavei. Ce lucru minunat!

Biblia spune că Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui
şi întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Iar El ne-a făcut şi pe noi
acelaşi lucru: oglindirea slavei Sale, deoarece „cum este El,
aşa suntem şi noi în această lume” (1 Ioan 4:17). Numele tău
este slavă. Ai fost născut să fii slava lui Dumnezeu. „Eu le-am
dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, ca ei să fie una, cum şi Noi
suntem una”(Ioan 17:22).

Mă rog lui Dumnezeu să înţelegi acest lucru şi să-l
proclami zi de zi! Mereu să zici: „Tată Îţi mulţumesc că m-ai
făcut oglindirea slavei Tale pe care vreau să o reflect şi azi în
jurul meu.” Aceasta este chemarea ta, să răspândeşti slava lui
Dumnezeu. Biblia spune: „Cristos în voi nădejdea slavei”
(Coloseni 1:27).

2 Corinteni 3:18 ne spune că pe măsură ce ne uităm la
slava lui Dumnezeu ca într-o oglindă, suntem transformaţi în
acelaşi chip cu al Lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Ce înseamnă acest lucru? Ce face o oglindă? Ea reflectă tot
ceea ce este pus înaintea ei. Deci, dacă ai sta în faţa unei
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oglinzi ţi-ai vedea propria ta reflexie. Cuvântul lui Dumnezeu
este oglinda Lui. 

Dumnezeu îţi spune astăzi: „Tu eşti slava Mea; eşti acea
reflexie, căci gloria pe care o vezi atunci când te uiţi în oglinda
Cuvântului este imaginea a ceea ce eşti tu cu adevărat!”
Numele tău este deci „slava lui Dumnezeu!” Spune-ţi şi tu pe
nume! Spune: „Eu sunt slava lui Dumnezeu şi fiecare pas pe
care îl fac astăzi este un pas de glorie. Slava lui Dumnezeu se
va manifesta totdeauna în viaţa mea.”

Gândeşte şi vorbeşte astfel în fiecare zi; şi viaţa ta va fi
aceea a gloriei nesfârşite.

Proclamaţie

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că
m-ai adus în viaţa de glorie nesfârşită. Declar că
oriunde merg, slava Ta este revelată şi se
manifestă prin mine, pentru că eu nu sunt doar
un purtător al slavei Tale, ci însăşi slava Ta
personificată. Umblu conştient de acest adevăr şi
astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Romani 8:30, Isaia 55:5

                      Evrei 9:11-28

                   Ieremia 19-22

                  2 Petru 1:13-31

                   Ezechiel 42
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JOI, 11 NOIEMBRIE

Conformează-te
lucrării Cuvântului!

„Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele,
pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi”  

(1 Timotei 4:15)

Cuvântul lui Dumnezeu are o lucrare în viaţa noastră
şi este important ca noi să recunoaştem acest lucru şi

să ne conformăm acestei lucrări. Mai mult decât oricând, mai
ales în aceste zile din urmă, ar trebui să dorim Cuvântul cu un
apetit grozav, pentru simplu motiv că acesta conţine
promovarea, succesul, sănătatea şi dezvoltarea fiecăruia dintre
noi. Aşadar, deschide-ţi inima şi mintea să primeşti Cuvântul
lui Dumnezeu şi să meditezi asupra lui mai mult ca niciodată.
Şi, aşa cum ne îndeamnă versetul de început, să te
îndeletniceşti în întregime cu lucrarea sa! Să te conformezi
Cuvântului. Lasă Cuvântul să aibă putere în viaţa ta. Cum auzi
Cuvântul, te supui imediat. Ce înseamnă supunerea? Înseamnă
să nu te împotriveşti, ci să acorzi prioritate unei acţiuni sau
unei persoane. 

De exemplu, imaginează-ţi că cineva îţi spune: „Ridică-
te,” fără însă să te tragă de mână. Tot ce ai auzit a fost o voce.
Rămâne la alegerea ta să te ridici sau nu. Dacă nu te ridici, te-
ai împotrivit instrucţiunii. Dar dacă alegi să te ridici, te-ai
supus; te-ai predat, ai cedat, ai renunţat la activitatea
desfăşurată până atunci, pentru a da prioritate instrucţiunii. Iar
apoi pentru că te-ai supus instrucţiunii, te vei bucura de
beneficiile acesteia. 

Aşa că atunci când Dumnezeu spune: „Pune-ţi pe inimă
aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca
înaintarea ta să fie văzută de toţi”, El îţi transmite că secretul
promovării tale constă în îndeplinirea instrucţiunii. Cuvântul
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„văzută” din textul anterior, provine din traducerea termenului
grecesc „phaneros”, care mai înseamnă şi „a se răspândi.”
Aşadar, avansarea şi propăşirea ta se vor răspândi şi vor
dobândi o tot mai mare recunoaştere publică, pe măsură ce te
supui Cuvântului. Acest lucru este foarte important. 

Dacă te vei conforma Cuvântului lui Dumnezeu şi îi vei da
întâietate în viaţa ta, acesta va propulsa înaintarea ta. Toată
lumea va vedea cum vei face progrese enorme în fiecare sector
al vieţii tale. Este lucrarea Cuvântului să facă acest lucru
pentru tine.

Proclamaţie

Doamne Tată, Cuvântul Tău este lumina şi
viaţa mea! Este hrană pentru duhul meu, hrană
pentru sufletul meu şi sănătate pentru trupul
meu! Trăiesc prin Cuvântul Tău astăzi şi declar
că puterea sa măreaţă lucrează în mine azi, pe
măsură ce cuget asupra lui, căutând să fac tot
ceea ce spune. Amin.

Isaia 55:10-11, Iosua 1:8

                     Evrei 10:1-18

                   Ieremia 23-25

                    2 Petru 2:1-22

                  Ezechiel 43



30

PASTOR
ANITA

VINERI, 12 NOIEMBRIE

Domnul
este tăria ta!!

„Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, de cine să mă tem?
Domnul este sprijinitorul vieţii mele; de cine să-mi fie frică?”  

(Psalmul 27:1)

Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, de cine să
mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele; de

cine să-mi fie frică? (Psalmul 27:1).
Pentru mulţi creştini, simpla auzire a conţinutului

rugăciunilor lor, îţi semnalează imediat dacă acţionează sau nu
prin credinţă, sau dacă sunt în necunoştinţă în ceea ce priveşte
Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, versetul nostru de
început nu sugerează că noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu
să ne întărească, în timp ce unii creştini rostesc în fiecare
rugăciune cuvintele: „O, Doamne, întăreşte-mă!” În versetul
de mai sus, psalmistul nu I-a cerut Domnului să îl întărească,
ci el a spus: „Domnul este sprijinitorul vieţii mele!”, sau în
traducerea King James: „Domnul este tăria vieţii mele!” Ce
proclamaţie! Este cu totul altceva. 

Poate că te întrebi: „Bine, dar de ce este greşit să ne
rugăm ca Domnul să ne întărească? Nu s-a rugat Pavel pentru
creştinii din Efes ca ei să fie întăriţi prin Duhul în omul
lăuntric?” Să analizăm textul din Efeseni 3:14-16: „Iată de ce,
zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus
Cristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe
pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă
să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru.” 
Pavel se roagă aici pentru ca lucrarea Duhului să fie împlinită
în tine. El nu se roagă ca un om slab care cere: „O, Doamne,
Te rog, întăreşte-mă”; Nu! Cuvântul deja spune: „Domnul este
tăria voastră.” Aşadar, partea care îţi revine constă în a declara
în mod conştient şi consecvent: „Domnul este sprijinitorul
meu, este tăria mea”, iar pe măsură ce rosteşti, eşti întărit. E
ca şi cum te-ai ruga: „O, Doamne dă-mi mai multă putere”;
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însă El a spus deja în Fapte 1:8 „Ci voi veţi primi o putere,
când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi ....” Aşadar, nu
trebuie să ceri mai multă putere de la Dumnezeu, deoarece
Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu şi dătătorul de putere,
locuieşte în tine acum! Trebuie doar să activezi puterea pe care
ţi-a dat-o deja. În El e toată puterea de care ai nevoie. Aşadar,
nu te ruga: „O, Doamne, întăreşte-mă”, ci mai degrabă spune:
„Doamne, Tu eşti puterea mea!” David declara: „Te iubesc
din inimă, Doamne, tăria mea... Doamne, Tu eşti stânca Mea,
cetăţuia mea, Izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca
mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi
întăritura mea” (Psalmul 18:1-2).

Rugăciune

Pe măsură ce meditez la Cuvânt astăzi, mintea
mea este reînnoită şi mentalitatea mea este
transformată pentru a gândi numai victorie,
sănătate, succes şi propăşire! Sunt schimbat
continuu în imaginea Celui ce m-a creat, prin
cunoaşterea lui Cristos şi a Cuvântului Său care
umple inima mea! Amin. 

Psalmul 118:14, Psalm 144:1, Isaia 12:2

                   Evrei 10-19:39

                   Ieremia 26-28

                     2 Petru 3:1-18

                   Ezechiel 44
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SÂMBĂTĂ, 13 NOIEMBRIE

Miracol în mijlocul
întunericului

„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile, nu te vor
îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va

aprinde” 
 (Evrei 13:3  TBRLB)

Cineva a întrebat: „Am crezut că viaţa de creştin este
plină de binecuvântări şi de victorie; atunci de ce trec

prin atât de multe provocări în viaţa mea?” Într-adevăr,
creştinismul este o viaţă glorioasă de binecuvântări şi
propăşire, dar aceasta nu înseamnă că nu te vei confrunta cu
provocări. Însă aceste provocări nu sunt menite să te distrugă,
ci aşa cum s-a exprimat Caleb despre uriaşii din Canaan, ele
sunt ca o pâine uşor de digerat pentru tine (Numeri 14:9); mai
precis, ele sunt trepte pentru promovarea ta.

Biblia nu spune că nu vei trece prin ape, ci că atunci când
o vei face, nu te vei îneca. De asemenea, nu spune că nu vei
trece prin foc, ci că atunci când o vei face, focul acela nu te va
arde. Scripturile ne arată dovada acestui lucru. Şadrac, Meşac
şi Abed Nego au refuzat să se închine idolului de aur făcut de
regele Nebucadneţar şi, în consecinţă, au fost aruncaţi în
cuptorul de foc (Daniel 3:12). Dar ei au avut parte de un
miracol în mijlocul focului.

Biblia ne spune că legăturile cu care au fost imobilizaţi au
ars. Soldaţii care i-au aruncat în foc au murit pe loc din cauza
intensităţii focului. Cu toate acestea, Şadrac, Meşac şi Abed
Nego au fost nevătămaţi. De ce? Domnul a fost cu ei în foc, şi
le-a dăruit un miracol în mijlocul focului.
Aşadar, indiferent de provocările cu care te confrunţi chiar
acum, bucură-te, pentru că în mijlocul acelei situaţii aparent
imposibile este pregătit miracolul tău! Biblia spune: „Să priviţi
cu mare bucurie când treceţi prin anumite încercări” (Iacov
1:2). Poţi avea o mărturie, un miracol chiar azi, în timp ce Îl
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lauzi pe Domnul şi celebrezi Cuvântul Său şi biruinţa în care
te-a adus El. 

Nu te concentra asupra provocărilor, ci mai degrabă
vizualizează şi declară victoria ta, slăvindu-L pe Domnul care
porunceşte luminii să strălucească din întuneric (2 Corinteni
4:6). Indiferent de întuneric (situaţia dificilă sau provocatoare
cu care te confrunţi chiar acum), există un miracol pentru tine;
primeşte-l.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai făcut mai

mult decât biruitor în această viaţă! Credinţa în
Cuvântul Tău este victoria mea asupra tuturor
provocărilor cu care mă confrunt! Îmi păstrez
mereu privirea aţintită asupra Ta, în timp ce mă
conduci în marşul triumfal al vieţii, în Numele lui
Isus. Amin.

2 Corinteni 4:6, Daniel 3:16-17

                  Ievrei 11:1-16

                   Ieremia 29-30

                     1 Ioan 1:1-10

                   Ezechiel 45
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DUMINICĂ, 14 NOIEMBRIE

Genealogia
credinţei noastre

..Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc de
Ghedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel şi

de prooroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut
dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupa gurile leilor, au stins

puterea focului...  
(Evrei 11:32-34)

Al unsprezecelea capitol din cartea Evrei, ne oferă o
cronică pătrunzătoare a actelor de credinţă ale

strămoşilor noştri duhovniceşti şi modul în care au făcut ei
mari isprăvi, în mijlocul unor situaţii aparent imposibile.
Începând cu Avraam, tatăl credinţei, vedem cum aceşti mari
eroi din vechime au devenit campioni în viaţă, realizând lucruri
fenomenale prin credinţă.
Totuşi, Scriptura declară că aceşti oameni mari cu biruinţele
lor neobişnuite, nu au putut ajunge la desăvârşire fără noi,
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi
(Evrei 11:40). De asemenea, credinţa lor exemplară şi faptele
lor au fost consemnate pentru inspiraţia şi edificarea noastră.
Să considerăm, de exemplu, atitudinea unuia dintre aceşti mari
oameni ai credinţei - Caleb. La vârsta de optzeci şi cinci de
ani, el era atât de plin de credinţă, încât atunci când ar fi
trebuit de mult să se retragă din „serviciul militar activ,” i-a
zis lui Iosua: „Îţi aminteşti că acum patruzeci de ani,
Dumnezeu mi-a promis prin Moise că-mi va da Hebronul?
Dă-mi Hebronul acum şi voi izgoni pe uriaşi” (Iosua 14:10-12).

Capitolul al cincisprezecelea din cartea lui Iosua ne spune
cum a izgonit Caleb uriaşii din Hebron, fără a cere ajutor din
partea armatei lui Israel. Tot ce i-a trebuit lui Caleb, a fost
asigurarea că Dumnezeu este cu el. Aceasta este mentalitatea
pe care ar trebui să o avem întotdeauna, pentru că suntem
născuţi în această familie de eroi ai credinţei.
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Poţi să trăieşti în fiecare zi în victorie totală şi să
experimentezi un val nesfârşit de supranatural pe măsură ce
înveţi să-ţi pui credinţa în acţiune, aşa cum au făcut înaintaşii
noştri în zilele Bibliei. Scriptura ne îndeamnă „să călcăm pe
urmele celor care prin credinţă şi răbdare, au moştenit
făgăduinţele” (Evrei 6:12). Ei au rostit cuvinte de credinţă şi
au declarat ceea ce se va întâmpla şi aşa a fost.

Avraam, Isaac, Iacov, David, profeţii din vechime,
Domnul Isus Cristos şi apostolii au stabilit pentru noi exemple
de credinţă demne de urmat. Nu fi veriga slabă din lanţ. Tu
faci parte din familia credinţei, prin urmare, îndrăzneşte să-ţi
exerciţi credinţa astăzi.

Proclamaţie
Sunt copilul plin de credinţă al Dumnezeului

credinţei. Trăiesc prin credinţa Fiului lui
Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru mine. Viaţa mea merge în sus şi
înainte, pentru că credinţa mea este puternică şi
de neclintit. Îţi mulţumesc Tată, pentru lucrurile
mari pe care le vei realiza prin mine astăzi, în
Numele lui Isus. Amin.

Evrei 11:7-8

                  Evrei 11:17-40

                   Ieremia 31-32

                   1 Ioan 2:1-14

                   Ezechiel 46
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „STRĂLUCIRE”

Cuvântul Strălucire este un substantiv care
înseamnă splendoare radiantă, sau luminozitate.
Domnul nostru Isus Cristos este descris ca
strălucirea slavei Tatălui, oglindirea persoanei Sale.
Cu alte cuvinte, Isus este strălucirea slavei lui
Dumnezeu. 

Aşa cum este El, aşa suntem şi noi în această
lume (1 Ioan 4:17). Noi ca şi Isus, am devenit
strălucirea slavei lui Dumnezeu. Aceasta este
introducerea tematică a studiului nostru intitulat
„Numele tău este slava lui Dumnezeu!”
 

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 2
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PASTOR
ANITA

LUNI, 15 NOIEMBRIE

Abundenţă prin
Cuvânt

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte
pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor

batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi
noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un

izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu
se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalm 1:1-3)

Viaţa pe care Dumnezeu ne-a dat în Cristos, este una
de mare slavă şi belşug. Abundenţa ta este deja

planificată, nu doar financiar sau în unele aspecte ale vieţii
tale, ci în toate aspectele şi în toate lucrurile. Aceasta ar trebui
să fie experienţa ta de viaţă. Versetul nostru de deschidere, ne
dezvăluie cheia abundenţei totale, unde tot ceea ce faci şi tot ce
este conectat cu tine prosperă! Cheia constă în a-ţi găsi
plăcerea în Legea Domnului – Cuvântul Său şi a cugeta asupra
sa zi şi noapte!

Cât de prosper vrei să fii? Cât de glorioasă vrei să fie viaţa
ta? Dacă îţi vei găsi plăcerea în Domnul şi vei cugeta la
cuvintele Sale în mod frecvent, vei fi „ca un pom sădit lângă
un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui; şi ale cărui
frunze nu se vor vesteji: tot ce vei începe vei duce la bun
sfârşit.”

Isaia 58:14 spune: „Atunci te vei putea delecta în
Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te
bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a
vorbit.” Cum te delectezi în Domnul? Te dăruieşti Cuvântului
Său, împlinindu-l, meditând asupra lui zi şi noapte, trăind prin
el! Dorind şi preţuind Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât
hrana fizică de zi cu zi (Iov 23:12)! Când vei proceda astfel,
tot ceea ce vei iniţia va prospera, totul va lucra spre binele tău.
Orice lucru în care te vei implica, va funcţiona. Aceasta este
viaţa mea! Am succes în tot ceea ce fac, pentru că am făcut din
Cuvânt ţinta delectării şi a meditaţiei mele.
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Viaţa ta este rânduită de Dumnezeu, pentru a merge de la
un nivel de glorie la altul. El te-a creat pentru succes,
excelenţă, demnitate, onoare şi frumuseţe. Acestea ar trebui
reflectate în fiecare aspect al vieţii tale: la locul de muncă, în
sănătate, în familie, în relaţii, în afaceri, în lucrare, etc., tu ar
trebui să prosperi peste măsură! Aminteşte-ţi că abundenţa,
succesul, sănătatea divină, viaţa bună, sunt drepturile tale de
naştere, în Cristos Isus. Studiul nostru de astăzi este pentru a
te ajuta să înţelegi acest lucru, ca să ştii ce ai de făcut pentru
a experimenta belşugul lui Dumnezeu şi binecuvântările
multiple ale Duhului în viaţa ta.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău care este viaţa mea şi la care meditez în orice
moment. Trăiesc astăzi în şi prin Cuvântul Tău,
care îmi asigură abundenţă deplină şi glorie
crescândă - în meseria mea, în familie, în afaceri,
în lucrare şi în fiecare aspect al vieţii mele, în
Numele lui Isus. Amin. 

3 Ioan 1:2, Ieremia 17:7-8

                   Evrei 12:1-13

                   Ieremia 33

                   1 Ioan 2:15-29

                  Ezechiel 47
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CHRIS

MARŢI, 16 NOIEMBRIE

El va multiplica
sămânţa pe care ai

semănat-o!

„Cel ce îi dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană, vă va
da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să

crească roadele neprihănirii voastre”
(2 Corinteni 9:10)

Ori de câte ori Îi dăruieşti lui Dumnezeu, El multiplică
sămânţa ta, eliberând o recoltă bogată pentru tine.

Aceasta este natura Sa, El este un multiplicator. El niciodată
nu îţi dă înapoi exact ceea ce i-ai dat tu. El multiplică ceea ce
îi dai, şi Se va asigura că grânarul tău va fi plin de belşug
(Proverbe 3:9-10). Isus a demonstrat acest lucru atunci când a
hrănit cinci mii de bărbaţi (în afara femeilor şi copiilor care nu
au fost număraţi), cu cinci pâini şi doi peşti.

Biblia relatează că o mulţime mare de oameni au rămas cu
Isus într-un loc pustiu, timp de trei zile ascultând învăţăturile
Lui. Ucenicii îngrijoraţi, I-au cerut Domnului să trimită
oamenii în satele învecinate pentru a putea mânca (Matei
14:16). Dar Isus le-a zis „N-au nevoie să plece,” daţi-le voi să
mănânce! Dar ei I-au zis: N-avem aici, decât cinci pâini şi doi
peşti” (Matei 14:16-17).

Fireşte, cinci pâini şi doi peşti, indiferent cât de mari, în
mod sigur nu ar fi putut ajunge pentru a hrăni cinci mii de
bărbaţi (în afară de femei şi de copii). Dar apoi Biblia spune că
Isus a luat în mână cele cinci pâini şi cei doi peşti şi i-a
binecuvântat. Când a făcut asta, ungerea a venit asupra pâinilor
şi peştilor, apoi El le-a cerut ucenicilor să hrănească mulţimea
de oameni. Astfel, cu cele cinci pâini şi doi peşti, ucenicii au
hrănit cinci mii de bărbaţi, plus numărul de femei şi de copii
care nu au fost număraţi (Matei 14:19).
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După ce au mâncat, au adunat douăsprezece coşuri pline
de pâine şi peşti (Marcu 6:43). Este de la sine înţeles că cele
douăsprezece coşuri rămase, au fost duse la băieţelul ce şi-a
oferit prânzul cu care Domnul a hrănit mulţimile. Copilul a
primit mai mult decât suficient, pentru că I-a dat Domnului
ceea ce a avut, iar Domnul a multiplicat! Continuă să semeni
seminţele şi să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar El Se va
asigura că te va conecta la proviziile nesfârşite. El îţi va
înmulţi sămânţa de semănat şi îţi va creşte roadele neprihănirii
tale.

Rugăciune
Doamne, Îţi mulţumesc pentru oportunităţile

pe care le creezi pentru mine de a da şi de a fi o
binecuvântare în Împărăţie, ştiind că în acest fel
sunt binecuvântat şi promovat! Îţi mulţumesc
pentru multiplicarea seminţei semănate, pentru
că îmi creşti roadele neprihănirii şi pentru că mă
abilitezi să trăiesc în abundenţa binecuvântărilor
Tale divine astăzi şi întotdeauna, în Numele lui
Isus. Amin.

Luca 6:38, Proverbe 3:9-10

                  Evrei 12:14-29

                   Ieremia 34-45

                   1 Ioan 3:1-12

                  Ezechiel 48
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MIERCURI, 17 NOIEMBRIE

Dragoste
nemărginită

„Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă;
pentru ca având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea,

lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui
Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată

plinătatea lui Dumnezeu”  (Efeseni 3:17-19)

Aici, apostolul Pavel ne arată prin Duhul cât de
important este ca noi să înţelegem nemărginirea

iubirii lui Dumnezeu, care poate fi pricepută numai prin
descoperire. Astfel, el s-a rugat ca prin ajutorul Duhului lui
Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu să înţeleagă dimensiunile
nelimitate ale iubirii Tatălui: lungimea, lărgimea, adâncimea
şi înălţimea.

Pavel nu s-a referit doar la o cunoaştere sau la o înţelegere
intelectuală a iubirii lui Dumnezeu. Cuvântul „pricepe” în
versetul de mai sus provine din traducerea termenului grecesc
„katalambano” utilizat în original de către Pavel, care
înseamnă să înţelegi un lucru şi să ţi-l însuşeşti, în aşa fel încât
să devină realitatea ta prezentă! Cunoştinţele ştiinţifice sau
activitatea umană mentală nu pot cuprinde dragostea lui
Cristos. De aceea Pavel prin Duhul lui Dumnezeu se roagă să
poţi fi capabil să înţelegi dragostea nemărginită, intimă şi
necondiţionată pe care o are Tatăl faţă de tine. 

Dumnezeu te iubeşte! Oricât de simplu pare să sune acest
adevăr, dacă îndrăzneşti să-l crezi şi să-l laşi să pătrundă adânc
în conştiinţa ta, îţi va schimba viaţa pentru totdeauna şi îţi va
oferi o nouă încredere. Dragostea lui Dumnezeu este cea mai
mare putere din univers. Nu este de mirare că Duhul lui
Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel să se roage: „... pentru ca
având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi
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pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea,
adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos,
care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată
plinătatea lui Dumnezeu.”

Adăposteşte-te în dragostea Tatălui; bucură-te de faptul că
El te iubeşte cu o iubire veşnică (Ieremia 31:3). El te iubeşte
ca şi cum tu ai fi singurul om de pe pământ! Aşadar, în fiecare
dimineaţă când te trezeşti, spune-I: „Îţi mulţumesc, Doamne,
că mă iubeşti cu o dragoste nemărginită!”

Proclamaţie
Cristos locuieşte în inima mea prin credinţă,

iar eu, fiind înrădăcinat şi având temelia pusă în
dragoste, înţeleg împreună cu toţi sfinţii dragos-
tea nemărginită a lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajung plin de toată plinătatea lui
Dumnezeu! Amin.

Efeseni 2:4-5, 1 Ioan 3:1

                  Evrei 13

                   Ieremia 36-37

                  1 Ioan 3:13-24

                   Daniel 1-2



44

PASTOR
ANITA

JOI, 18 NOIEMBRIE

Isus ştie unde sunt
peştii!

„Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul
ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la

marginea lacului... S-a suit într-una din aceste corăbii care era a
lui Simon: şi l-a rugat să o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a

şezut şi a început să-i înveţe pe oameni din corabie” (Luca 5:1-3)

Biblia ne relatează cum pe malul lacului Ghenezaret, un
număr mare de oameni se înghesuiau în preajma lui

Isus ca să-L audă predicând şi învăţând din Cuvântul lui
Dumnezeu. Ei erau atât de mulţi, încât cu greu se mai găsea un
loc de stat în picioare. Prin urmare, Isus i-a cerut permisiunea
lui Petru să-i întrebuinţeze barca pe post de tribună de unde să-
i poată învăţa pe oameni. Petru şi colegii săi încercaseră toată
noaptea să pescuiască ceva, dar nu prinseseră nici un peşte.

Dar după ce Isus a terminat să predice din barca lui
Simon, s-a întors spre el şi i-a zis: „Depărtează corabia la
adânc, şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns
Simon i-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi nu
am prins nimic; dar la cuvântul Tău, voi arunca mrejele. După
ce le-au aruncat, au prins o aşa mare mulţime de peşti, că
începeau să li se rupă mrejele” (Luca 5:4-7).

Petru era un pescar profesionist, care cunoştea bine atât
secretele meseriei, cât şi particularităţile lacului. Pe baza
experienţei sale, el ştia clar că în mod normal era imposibil să
existe peşte în zona unde îi ceruse Isus să arunce mrejele.
După ce căutaseră peşte o noapte întreagă în acea zonă şi
tulburaseră apele atât de mult, chiar dacă ar fi fost ceva peşti
acolo înainte, ar fi fugit toţi până în acel moment. Totuşi Petru
a făcut o declaraţie remarcabilă: „la cuvântul Tău, voi arunca
mrejele.” 

Apoi, el a aruncat mrejele, dar când a încercat să le tragă
în barcă, nu îi venea să creadă ce s-a întâmplat. Mrejele erau
prea grele de mulţimea peştilor ca să mai poată fi trase din
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apă. Petru şi-a chemat prietenii în ajutor, reuşind până la urmă
să le scoată, capturând astfel cea mai mare cantitate de peşti
din viaţa lor. Isus ştie unde sunt peştii, în acelaşi fel în care
ştie unde sunt banii de care ai nevoie. Tot ce trebuie să faci,
este să te încrezi în Cuvântul Său. Urmează Cuvântul Său. Fă
ce spune Cuvântul şi te vei califica pentru un miracol.

Îmi amintesc de cuvintele Mariei din Ioan 2:5, când Isus
a transformat apa în vin, ea le-a zis slujitorilor: „să faceţi tot
ce vă spune El.” Aceasta este tot ce îţi trebuie. Ai credinţă în
Dumnezeu şi îndeplineşte rapid instrucţiunile Sale, pentru că
miracolul de care ai nevoie este în Cuvântul Său.

Proclamaţie

Doamne, mă bucur de Cuvântul Tău pentru
mine astăzi, ştiind că binecuvântarea mea constă
în a împlini ceea ce spune! Aşadar, înaintarea
mea este evidentă, iar miracolul meu este
inevitabil pe măsură ce pun astăzi în aplicare
Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Ioan 2:1-5

                   Iacov 1

                   Ieremia 38-40

                   1 Ioan 4:1-14

                  Daniel 3-4
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PASTOR
CHRIS

VINERI, 19 NOIEMBRIE

Viaţa de înaintare
ascendentă

„Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în
anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a

îmbogăţit, şi a mers îmbogăţindu-se, până ce a ajuns foarte
bogat” (Geneza 26:12-13)

Sunt unii care spun că viaţa este plină de suişuri şi
coborâşuri, însă eu nu am cunoscut niciodată viaţa de

jos, ci am călătorit doar în sus şi înainte, fără alte alternative.
Aceasta este viaţa la care ai fost chemat; o viaţă de progres, de
ascensiune.

Indiferent de situaţia economică predominantă în ţara în
care locuieşti, poţi să prosperi şi să faci progrese încontinuu.
Biblia spune că Isaac s-a îmbogăţit, şi a mers îmbogăţindu-se,
până ce a ajuns foarte bogat. Cu alte cuvinte, el a făcut
progrese şi a avut succes în fiecare domeniu al vieţii sale, chiar
dacă în Gherar, ţara unde locuia la acel moment, era foamete.
Prietenii şi vecinii lui au călătorit departe în Egipt, unde era
belşug de grâu. Dar, atunci când Isaac era pe cale să plece în
Egipt, Dumnezeu i-a vorbit din cer, instruindu-l să rămână în
Gherar, unde era foamete, ca să semene în acelaşi pământ.

Isaac a ascultat, iar ca şi rezultat al ascultării sale, „s-a
îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se, până ce a ajuns foarte
bogat.” El a acumulat turme, cirezi şi foarte mulţi robi, atât de
mulţi încât Filistenii l-au invidiat (Geneza 26:13-14 MSG).
Învaţă să asculţi de Duhul lui Dumnezeu pentru a fi
direcţionat. Oriunde îţi spune El să mergi, acolo trebuie să
mergi, şi orice îţi spune El să faci, aşa trebuie să faci. Isaac a



47

STUDIU SUPLIMENTAR

SCRIPTURA ZILNICĂ

Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

devenit foarte mare, pentru că a urmat instrucţiunile lui
Dumnezeu. Nu a contat că era foamete în ţară, rezultatele sale
au fost diferite.

Indiferent cum arată lucrurile în jurul tău; dacă Îl vei lăsa
pe Duhul Sfânt să te călăuzească în demersurile vieţii tale, vei
înainta ca Isaac, te vei extinde şi vei creşte din ce în ce mai
mult, până când vei deveni foarte mare! Viaţa ta va fi o istorie
de progres neîntrerupt.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa din
belşug pe care mi-ai dat-o! Declar prin puterea
Duhului Sfânt că progresez în viaţă; Cresc pe zi
ce trece, în Numele lui Isus. Amin.

Isaia 54:2-3, Proverbe 4:18

                  Iacov 2-3:13

                   Ieremia 41-43

                   1 Ioan 4:14-21

                   Daniel 5-6
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SÂMBĂTĂ, 20 NOIEMBRIE

Cuvântul te face
înţelept!

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci

atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu
înţelepciune” (Iosua 1:8)

Cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă doar reţeta
numărul unu pentru succes şi bunăstare, ci este, de

asemenea, deosebit de necesar pentru a lucra cu înţelepciune
în treburile vieţii. Cuvântul „înţelepciune” din textul de mai
sus provine din traducerea termenului ebraic „sakal,” care este
înrudit cu cuvântul grecesc „suniemi,” care mai înseamnă
mentalitate întregită, a deveni erudit, discernământ adânc,
perspicace şi inteligenţă remarcabilă.

Aşadar, Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a creşte
inteligenţa ta. Prin studiere şi meditare asupra Cuvântului,
nivelul tău de gândire va creşte şi vei deveni diferit de alţii.
Vei fi priceput şi precis, extrem de perspicace şi de inteligent.
Vei începe să funcţionezi cu o înţelepciune excepţională. Vei
deveni echilibrat şi capabil să te ocupi cu înţelepciune de
treburile vieţii.

Versiunea Bibliei Amplificate traduce versetul de
deschidere astfel: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de
gura ta, ci meditează asupra ei zi şi noapte, ca să poţi observa
[şi] acţiona în conformitate cu tot ce este scris în ea. Căci
atunci vei propăşi, te vei purta cu înţelepciune şi vei avea
mare succes.” Prin Cuvânt devii înţelept în toate relaţiile tale
cu oamenii. Unii oameni nu acţionează cu înţelepciune şi astfel
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înregistrează eşec după eşec în viaţa lor; au nevoie de Cuvântul
Domnului. Prin Cuvânt, Duhul lui Dumnezeu aduce în
priceperea ta o înţelepciune a Duhului pe care numai un copil
al lui Dumnezeu o poate avea.

Te îndemn astăzi să cercetezi cu pasiune Cuvântul; pentru
că este în măsură să îţi dea înţelepciunea care duce la
mântuire, prin credinţa care este în Cristos Isus (2 Timotei
3:15).

 Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru

inspiraţia, mângâierea, îndrumarea şi
înţelepciunea primite din Cuvânt astăzi şi
întotdeauna! Cuvântul Tău în inima şi în gura
mea, mă face înţelept atât în ce priveşte
mântuirea, cât şi în toate celelalte aspectele ale
vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

1 Timotei 4:15-16, 2 Timotei 3:15

                  Iacov 3:14-4:12

                   Ieremia 44-47

                   1 Ioan 5:1-21

                   Daniel 7-8
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ANITA

DUMINICĂ, 21 NOIEMBRIE

Activează puterea
din tine!

„De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul Lui Dumnezeu,
care este în tine prin punerea mâinilor mele”

(2 Timotei 1:6)

Puterea lui Dumnezeu a intrat în viaţa ta în ziua în care
ai primit Duhul Sfânt: „Ci voi veţi primi o putere,

când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi...” (Fapte
1:8). Totuşi, aceasta nu înseamnă că puterea care ţi-a fost dată
este activă tot timpul; trebuie ca tu să o activezi. De aceea
Pavel i-a spus lui Timotei să înflăcăreze darul lui Dumnezeu în
el. El s-a referit la puterea Duhului Sfânt, care poate fi în stare
latentă în duhul tău, cu excepţia cazului în care o activezi.

Trist este că unii au lăsat puterea care le-a fost dată să stea
dezactivată în ei mult prea mult timp. Aşa că de multe ori îi
auzi cerându-I lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce deja le
aparţine. Domnul, prin Cuvântul Său, ne arată că suntem
responsabili pentru activarea puterii Lui în noi. Pavel nu i-a
spus lui Timotei: „Roagă-te ca Dumnezeu să înflăcăreze darul
în tine,” pentru că aceasta nu este responsabilitatea lui
Dumnezeu, ci a ta. Când te rogi în alte limbi, înflăcărezi
puterea lui Dumnezeu care locuieşte deja în duhul tău. Dintr-o
dată, puterea care a stat cuibărită în duhul tău este activată şi
declanşează schimbări; primeşti o infuzie de putere divină, iar
slava lui Dumnezeu se va descoperi prin tine. Nu are nici un
rost să-L rogi pe Dumnezeu să trimită mai multă putere din
cer. Ungerea care este puterea lui Dumnezeu, este deja în tine,
însă tu trebuie să o activezi şi s-o foloseşti. Modul de activare
a puterii lui Dumnezeu în tine, este vorbirea în alte limbi! Poţi
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să activezi puterea din tine, ori de câte ori doreşti, oriunde ai
fi, vorbind cu ardoare în alte limbi. Aşadar, stârneşte această
putere chiar acum vorbind în alte limbi.

Rugăciune

Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi cum să
activez puterea Duhului Sfânt care este în mine.
Înflăcărez această putere latentă din mine chiar
acum, în timp ce vorbesc în alte limbi, şi declar
că este imposibil pentru mine să fiu dezavantajat,
pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce Te iubesc şi sunt chemaţi după
planul Tău, iar puterea de care am nevoie pentru
a schimba orice situaţie dificilă, este chiar în
duhul meu, în Numele lui Isus. Amin.

2 Timotei 1:6, 1 Timotei 4:14 

          Iacov 4:13-5:20

          Ieremia 48-49

          2 Ioan

          Daniel 9-10
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Cuvântul cheie pentru această săptămână:„SUPUNERE”

Cuvântul „randament”, aşa cum este folosit în
studiul nostru intitulat „Supune-te lucrării
Cuvântului” care înseamnă să nu te împotriveşti sau
să te lupţi; să dai prioritate la ceva sau cuiva. De
asemenea, înseamnă „să te predai sau să te supui
unul altuia.” Astfel, pentru ca cineva să se supună
lucrării Cuvântului, înseamnă a da de bună voie sau
în mod deliberat toată atenţia ta, în supunere loială
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Procedând astfel,
vom permite Cuvântului să îşi ocupe poziţia de drept
legal de Domnul în vieţile noastre, călăuzindu-ne
acţiunile, influenţând deciziile şi inspirând alegerile
noastre.

Pentru un Creştin, avantajul de a ceda în acest
fel Cuvântului, este o binecuvântare incomensura-
bilă. Aşa cum indică studiul nostru, dacă te supui,
predai, dai prioritate şi pro-eminenţă la Cuvântul lui
Dumnezeu în viaţa ta, Cuvântul îţi va propulsa
avansarea. 

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 3
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PASTOR
CHRIS

LUNI, 22 NOIEMBRIE

Dă-I lui Dumnezeu
ceea ce ai!

Moise a răspuns, şi a zis: „Iată că n-au să mă creadă, nici n-au
să asculte de glasul meu. Ci vor zice: «Nu ţi s-a arătat Domnul!»
” Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag”

(Exodul 4:1-2)

În Vechiul Testament, când Dumnezeu a văzut necazurile
copiilor lui Israel, El a avut nevoie de un punct de

contact în persoana lui Moise, pentru a-i ajuta. Astfel, i-a ieşit
înainte lui Moise în mijlocul deşertului şi l-a trimis ca izbăvitor
al lui Israel (Exodul 6:5-6). Dar apoi, Moise a vrut să ştie cum
să procedeze înaintea copiilor lui Israel, pentru că ştia că nu
aveau să îl creadă sau să-l accepte cu uşurinţă drept trimisul lui
Dumnezeu ca să-i elibereze. Astfel, Dumnezeu l-a întrebat:
„Ce ai în mâna?” şi Moise a zis: „Un toiag!”

Moise era păstor şi atunci când Dumnezeu i s-a arătat în
rugul aprins din deşert, tot ce avea cu el era toiagul lui. Acum,
el ar fi putut gândi: „Ştiu că Dumnezeu nu este orb, trebuie să fi
văzut acest toiag, aşa că probabil nu mă întreabă de acest toiag.”
Dar el a fost înţelept şi I-a dat un răspuns prompt lui Dumnezeu!
El a menţionat ceva ce nu se aştepta ca Dumnezeu să folosească;
era ceva ce nu avea nici o valoare! Dar apoi, Domnul a zis:
„Aruncă-l la pământ!” El l-a aruncat la pământ şi toiagul s-a
prefăcut într-un şarpe. Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâ-
na şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele
s-a preschimbat iarăşi într-un toiag în mâna lui” (Exodul 4:3-5).

Dumnezeu ar fi putut face semnele pe care i le-a arătat lui
Moise în pustiu şi fără toiagul acestuia. Dumnezeu ştia însă că
Moise avea nevoie de un punct de contact pentru a putea opera
mai eficient în credinţă, iar toiagul său a fost desemnat pentru
a împlini acest scop. Imediat după ce Moise a aruncat toiagul
înaintea Domnului, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi nu
a mai fost nicidecum un toiag obişnuit; arăta la fel, dar
prezenţa lui Dumnezeu era acum asupra lui, însoţindu-l cu
puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Din acel moment,
toiagul care până atunci fusese al lui Moise, a devenit „toiagul
lui Dumnezeu” (Exodul 4:20).
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Aşa se întâmplă atunci când Îi dai Domnului ceea ce
deţii. Acele lucruri vor înceta să mai fie obişnuite şi vor deveni
punctele de contact ale lui Dumnezeu prin care te va binecu-
vânta. Vor deveni unelte şi mijloace pentru supranatural. Aface-
rea ta poate fi toiagul tău! Poate că eşti un comerciant mic, cu un
magazin cu vânzări mici, dar atunci când i-L vei oferi Domnului,
prezenţa Lui va veni acolo. Dintr-un magazin mic, va deveni
magazinul lui Dumnezeu! Nu după mult timp, micuţul magazin
se va transforma în cel mai mare supermarket din cartier.

Ce anume Îi poţi prezenta astăzi Domnului spunându-I:
„Doamne, aceasta este ceea ce am!” Din momentul în care îl
vei aduce înaintea Domnului, prezenţa Sa va veni peste acel
lucru, şi va deveni punctul tău de contact, prin care vei fi
conectat la fluxul nesfârşit de supranatural.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru prezenţa
Ta divină şi pentru binecuvântările minunate ale
Duhului de care mă bucur azi şi întotdeauna. Am
înţeles că tot ce am Îţi aparţine, iar eu sunt al
Tău pentru totdeauna, aşadar, Îţi închin viaţa
mea şi tot ceea ce am, ştiind că prin aceasta
supunere plină de reverenţă, mă conectez la un
flux nesfârşit de supranatural, în Numele lui
Isus. Amin. 

Exod 4:20, Exodul 17:9 

         1 Peter 1:1-21

          Ieremia 50-51

         3 Ioan

         Daniel 11-12
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CHRIS

MARŢI, 23 NOIEMBRIE

 Înzestrat cu
abilitatea de a

înfăptui minuni!
„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului
nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele orice familie, în

ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale,
să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul

dinăuntru...  (Efeseni 3:14-16)

Sub inspiraţie divină, apostolul Pavel se roagă în
pasajul de mai sus ca oamenii lui Dumnezeu să fie

întăriţi în putere prin Duhul Sfânt, în omul dinăuntru. De fapt,
în textul original el se roagă ca ei să fie înzestraţi cu abilitatea
de a înfăptui minuni; aceasta înseamnă să fii întărit în
putere. Acest lucru este foarte important, deoarece există
oameni care nu au tărie interioară şi nu pot lua decizii serioase
în viaţă, fiind copleşiţi de frică. Mult prea preocupaţi de ceea
ce cred alţii despre ei, se tem să fie ei înşişi şi să facă ceea ce
ar trebui! Şi aceşti oameni trebuie întăriţi în omul lăuntric cu
această abilitate de a înfăptui minuni.

Alţii se confruntă cu un alt fel de slăbiciune: ei nu reuşesc
niciodată să rămână sănătoşi. Vreau să observi cuvintele mele.
Eu nu am spus că „ei nu sunt bine niciodată,” ci că „ei nu
reuşesc niciodată să rămână sănătoşi.” Cu alte cuvinte, ei
niciodată nu pot extrage sănătate din duhul lor, pentru că sunt
slabi în omul dinăuntru. Ei se ghidează întotdeauna după
propriile lor simţuri şi, ca urmare, sunt dominaţi de circum-
stanţele acestei vieţi. Şi ei au nevoie să fie revigoraţi înăuntrul
lor cu abilitatea de a înfăptui minuni. Aceasta este dorinţa lui
Dumnezeu pentru tine; ca tu să devii puternic în interior.

Nu contează cum arăţi în exterior; poţi arăta slăbit, dar tu
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să nu fi slab! Poţi arăta neputincios, dar tu să fii
puternic; cineva s-ar putea uita la tine şi să te întrebe „Ce poţi
tu să faci?” Tu să-i răspunzi: „Pot face toate lucrurile, sunt
îndrăzneţ şi puternic pe dinăuntru.” Aceasta este dorinţa lui
Dumnezeu pentru tine; să fii energizat în interior cu
„dunamis”, energie divină. Aşadar, zi de zi declari cu
credinţă: „eu sunt întărit cu putere în interiorul meu, prin
Duhul Sfânt, în Numele lui Isus!”

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Te laud şi mă închin
înaintea Ta astăzi, pentru că mi-ai dăruit din
bogăţia slavei Tale, pentru ca să fiu întărit în
omul dinăuntru, cu abilitatea de a înfăptui
minuni! Declar că Duhul înţelepciunii operează în
mine acum, făcându-mă să gândesc, să vorbesc şi
să acţionez în acord cu planul Tău divin pentru
mine, în Numele lui Isus.

Faptele Apostolilor 1:8, Efeseni 5:18-19  

         1 Petru 1:22-2:25

          Ieremia 52

          Iuda 1:1-11

          Osea 1-2
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ANITA

MIERCURI, 24 NOIEMBRIE

Duhul Sfânt,
Mângâietorul tău

veşnic
Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care
să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care
lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte;

dar voi Il cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi
(Ioan 14:16-17)

Cineva m-a întrebat odată, „Frate Pastor, cum pot face
ca Duhul Sfânt să vină înapoi la mine dacă va pleca

vreodată?” Răspunsul meu a fost instant: „Duhul Sfânt nu te
va părăsi niciodată! El a venit să locuiască cu tine pentru
totdeauna.” El este Mângâietorul nostru veşnic. Vezi tu, lucra-
rea Duhului Sfânt în viaţa ta este mult prea importantă pentru
ca El să aibă o şedere temporară în inima ta. El a venit să locu-
iască cu tine pentru totdeauna, pentru a Se asigura că îndepli-
neşti voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. El este cel care te
înzestrează cu puterea Sa, să devii un lucrător eficient pentru
Isus Cristos.

Când Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Iată că Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20), a ştiut
că din punct de vedere fizic, are doar o perioadă scurtă de timp
să stea cu ei. De fapt, nu mult timp după ce a făcut această
declaraţie, S-a înălţat la cer. Cu toate acestea, Isus S-a rugat
Tatălui sa trimită un alt Mângâietor exact ca El, să locuiască
cu poporul Său pentru totdeauna. Acest Mângâietor, este
Duhul Sfânt; El este Cel care ne aduce prezenţa lui Isus astăzi.
Biblia spune în Efeseni 1:13-14, „... aţi crezut în El şi aţi fost
pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, şi care este o
arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor
câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” Duhul Sfânt
este arvuna – plata în avans a posesiei achiziţionate. Prin
urmare, exact ca şi arvuna (sau garanţia) care nu poate fi luată
înapoi, nici Duhul Sfânt nu va fi retras, ci va rămâne cu noi
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până la finalizarea sau desăvârşirea mântuirii veşnice! El va fi
cu noi până când tot ce a planificat Dumnezeu în Cristos va fi
adus la împlinire totală; acesta va fi la sfârşitul veacului.
Duhul Sfânt nu va părăsi niciodată un om, cu excepţia celui
care s-a pierdut în apostazie, cel care L-a respins complet pe
Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor al lui. Însă câtă vreme eşti
creştin, adică atât timp nu Îl respingi pe Isus Cristos, Duhul
Sfânt nu te va părăsi. Aceasta este lucrarea Lui: să ajute, să
călăuzească, să sfătuiască, să zidească şi să mângâie copiii Lui
Dumnezeu, până la venirea lui Isus.

Rugăciune

Tată drag, Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe
Duhul Sfânt să locuiască în mine pentru
totdeauna. Voi beneficia astăzi de lucrarea Sa,
domnind în viaţă ca un campion prin El, astăzi şi
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

Evrei 13:5, Matei 28:19-20

          1 Petru 3

          Plângerile lui Ieremia 1-2

          Iuda 1:12-25

          Osea 3-4
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PASTOR
CHRIS

JOI, 25 NOIEMBRIE

Fii entuziasmat cu
privire la

Dumnezeu!
Pavel, apostol al lui Isus Cristos, prin voia lui Dumnezeu către

sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Cristos Isus: har şi pace
de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos (Efeseni 1:1-3)

Sfinţii din Efes cărora le-a fost adresată epistola sunt
acum în cer. Mai poate atunci beneficia cineva de

binecuvântarea de mai sus? Isus a spus: „cerul şi pământul vor
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35, Marcu
13:31, Luca 21:33). Aceasta înseamnă că această binecuvân-
tare lucrează chiar acum pentru tine, pentru că tu eşti acum pe
scenă. Aşadar, binecuvântarea din versetul 2 îţi aparţine: harul
şi pacea de la Dumnezeu Tatăl nostru, sunt ale tale.

Apoi, citeşte versetul 3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat
cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti, în
Cristos...” Aici apostolul Pavel nu cerşeşte şi nici nu se roagă
pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, ci El Îl venerează pe
Domnul cu aceste cuvinte pline de har. Apostolul Pavel este
entuziasmat pentru Domnul şi Îl înalţă pentru ceea ce El a
făcut deja: ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos Isus.

Aceasta ar trebui să fie mărturia şi mentalitatea ta.
Aceasta ar trebui să fie proclamaţia şi cântecul tău; nu sub
formă de cerere, pentru că tu ai fost deja binecuvântat cu toate
binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti, în Cristos Isus!
Dansează de bucurie şi slăveşte-L pe Dumnezeu pentru
aceasta. Laudă-L cu această binecuvântare. Aşadar, nu trebuie
să Îi ceri să facă acest lucru, deoarece El deja l-a făcut. Laudă-
L pe Domnul cu entuziasm, căci te-a umplut cu toate
binecuvântările spirituale care există în locurile cereşti.
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Acum, oare de ce a menţionat Pavel doar „binecuvântări
duhovniceşti?” Deoarece lucrurile mici sunt incluse în cele
mari; adică, dacă ai binecuvântările duhovniceşti, atunci le ai
şi pe cele pământeşti. De asemenea, binecuvântările duhovniceşti
le generează şi pe cele fizice în viaţa ta. Binecuvântările duhov-
niceşti sunt cele mai mari. Lumea fizică, vizibilă a fost crea-tă
din lucruri care nu se văd, din domeniul spiritual (Evrei 11:3).

Astăzi trebuie să conştientizezi acest adevăr, şi anume că
nu poţi fi niciodată în lipsă. De ce? Deoarece Domnul te-a
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în
locurile cereşti, în Cristos Isus! Pentru restul acestei zilei,
spune cât poţi de des: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, care m-
a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în
locurile cereşti, în Cristos Isus!”

Proclamaţie
Am fost binecuvântat cu tot felul de

binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti, în
Cristos Isus, prin urmare, nu pot duce lipsă de
nimic! Sunt binecuvântat la plecare şi la
venire! Am fost îmbogăţit în toate lucrurile, căci
mi s-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia!

2 Petru 1:3, 1 Petru 3:9 

         1 Petru 4

          Plângerile lui Ieremia 3-5

          Apocalipsa 1:1-20

          Osea 5-6
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PASTOR
CHRIS

VINERI, 26 NOIEMBRIE

Proclamaţii
entuziaste

„Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce
este scris: Am crezut, de aceea am vorbit! Şi noi credem, de

aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13)

Pentru ca proviziile divine ale Evangheliei care ţi-au
fost puse la dispoziţie prin Isus Cristos să devină o

experienţă vitală a vieţii tale, trebuie întâi să recunoşti ceea ce
a făcut Dumnezeu pentru tine şi în tine şi apoi să îţi însuşeşti
toate aceste lucruri mărturisindu-le la rândul tău, în
conformitate cu ceea ce declară Biblia. În acelaşi fel ai primit
şi mântuirea: ai crezut ce a făcut Domnul pentru tine şi apoi ai
mărturisit cu gura ta (Romani 10:9-10). Mulţi oameni trăiesc
o viaţă sărăcăcioasă, mult sub chemarea lor, deoarece ei nu
ştiu cum să beneficieze de aceste „proclamaţii entuziaste.”
Proclamaţia entuziastă constă în a declara ceea ce a spus
Dumnezeu despre tine şi în a te bucura de ceea ce eşti, de ceea
ce ai şi de ceea ce poţi face în Cristos!

Unii vor spune că te lauzi atunci când proclami cu bucurie
Cuvântul lui Dumnezeu despre tine, dar aceasta nu schimbă
nimic. Tu eşti ceea ce spune Dumnezeu că eşti! Biblia spune
în 2 Corinteni 8:9, „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru
Isus Cristos. El, măcar ca era bogat, S-a făcut sărac pentru
voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Apoi 1
Corinteni 3:21 spune: „Nimeni să nu se fălească dar cu
oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre...” De asemenea,
1 Petru 2:24 spune:” El a purtat păcatele noastre în trupul Său,
pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”

Deci pe baza acestor versete, ar trebui să proclami plin de
bucurie: „Niciodată nu voi mai fi falit, sărac sau bolnav!”
Rosteşte acest lucru astăzi şi în fiecare zi; aceasta să fie felul
tău de vorbire zilnic. Aminteşte-ţi, Isus a spus că vei primi
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ceea ce zici, dacă vei crede (Marcu 11:23). Aşadar, continuă
să vorbeşti corect! Învaţă cum să-ţi foloseşti gura, pentru a
intra în posesia a ceea ce este deja al tău, în Cristos Isus. Nu
înceta să declari cine eşti în Cristos. Spune-le şi altora ceea ce
a făcut Dumnezeu pentru tine, în tine şi prin tine!

Psalmistul a spus: „Aveam dreptate când ziceam,” sau în
versiunea King James: „Am crezut, de aceea am vorbit”
(Psalm 116:10). În versetul nostru de deschidere citim: „Însă
fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este
scris: Am crezut, de aceea am vorbit! Şi noi credem, de aceea
vorbim...” Proclamaţiile noastre ne pilotează vieţile. Continuă
să proclami plin de bucurie Cuvântul Lui Dumnezeu, care îţi
dezvăluie identitatea, abilitatea şi moştenirea în Cristos Isus.

Proclamaţie
Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt;

abilităţile, harul şi puterea Lui lucrează cu putere
în mine şi prin mine azi! Am ceea ce spune
Dumnezeu că am şi pot face ceea ce spune El că
pot face. Cuvântul Său pentru mine este realitatea
supremă şi baza încredinţării mele că niciodată
nu voi fi falit, bolnav, sau învins!

Marcu 11:23, Proverbe 18:21

        1 Petru 5

          Ezechiel 1-3

          Apocalipsa 2:1-12

          Osea 7-8
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PASTOR
ANITA

SÂMBĂTĂ, 27 NOIEMBRIE

Recunoaşte duhul
înţelepciunii

„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi
de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică

de Domnul”  (Isaia 11:2)

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de
înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie,

duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul (Isaia 11:2).
Versetul de deschidere ne descrie cele şapte Duhuri ale lui

Dumnezeu, adică cele şapte manifestări distincte ale Duhului
lui Dumnezeu, iar una dintre ele este Duhul de înţelepciune.
Însă mulţi creştini nu sunt destul de familiarizaţi cu Duhul
înţelepciunii. Unii, ca şi Samson, experimentează numai Duhul
de tărie din cadrul manifestărilor Duhului Sfânt, dar le lipseşte
înţelepciunea; aşa că, atunci când lucrurile nu merg bine, încep
să se întrebe de ce! Pentru că au ignorat Duhul înţelepciunii.

Dar slavă Domnului, Cristos a fost făcut de Dumnezeu
înţelepciune pentru noi (1 Corinteni 1:30 aşa că noi nu ar
trebui să ducem lipsă de înţelepciune. Ceea ce trebuie să faci
astăzi, este să recunoşti că ai înţelepciunea lui Dumnezeu care
funcţionează în tine! Biblia spune: „... această părtăşie a ta la
credinţă sa se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele
ce se face între noi în Cristos” (Filimon 1:6). În multe alte
versiuni ale Bibliei, expresia „să dea la iveală” din versetul
anterior este tradusă „să aducă la cunoştinţă,” sau „în deplina
cunoştinţă.” Cristos a adus Duhul de înţelepciune în viaţa ta;
prin urmare, în fiecare zi declară că ai Duhul de înţelepciune
în viaţa ta! Din când în când, în toiul activităţilor zilnice,
spune: „Înţelepciunea lui Dumnezeu este în inima şi în gura
mea, prin urmare, alegerile, acţiunile şi cuvintele mele sunt
sincronizate cu planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea!”

Atunci când devii conştient de înţelepciunea pe care ţi-a
dat-o Domnul, aceasta te va promova şi va schimba totul



65

STUDIU SUPLIMENTAR

SCRIPTURA ZILNICĂ

Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

despre tine. Vei avea descoperire divină asupra mai multor
lucruri ascunse şi vei fi dobândi echilibru în demersurile vieţii,
deosebind paşii care trebuie făcuţi în orice activitate.

Efeseni 1:8 spune: „Domnul a revărsat asupra noastră har
din belşug, împreună cu toată înţelepciunea.” De multe ori am
auzit oameni spunând: „harul lui Dumnezeu a făcut posibil
acest lucru pentru mine.” În acelaşi fel şi noi ar trebui să fim
iuţi în a recunoaşte lucrarea înţelepciunii în vieţile
noastre. Când faci acest lucru, Duhul de înţelepciune te va
promova şi va aduce frumuseţe în viaţa ta.

Proclamaţie
Înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în mine;
mă ghidează şi-mi arată în mod precis pe unde să
merg. Cristos a fost făcut înţelepciune pentru
mine, de aceea prestez toate activităţile mele cu
vigilenţă şi cu discreţie. Lucrurile ascunse îmi
sunt dezvăluite prin Duhul înţelepciunii! 

Efeseni 1:17-18, Proverbe 8:14-21

          II Petru 1

          Ezechiel 3-4

          Apocalipsa 2:13-29

         Osea 9-10
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PASTOR
CHRIS

DUMINICĂ, 28 NOIEMBRIE

Cristos în voi,
nădejdea slavei!

„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)

Creştinul nu este un om religios, ci un om în care
locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii. Dacă eşti

născut din nou, Dumnezeu locuieşte în tine. Acest adevăr ar
trebui să îţi confere o încredere şi o mentalitate nouă în viaţă.
Este o mare diferenţă între noi, cei care suntem făptura cea
nouă şi oamenii din Vechiul Testament. Planul lui Dumnezeu
a fost să locuiască în ei, dar ei nu au putut intra în odihna Lui,
din pricina necredinţei lor (Evrei 3:18, 19).

Când Isus a venit, El a venit ca „Emanuel”, adică
„Dumnezeu este cu noi”, şi astfel a fost cu ei până la
răstignirea Sa. După ce a înviat şi Duhul Sfânt a coborât,
făptura cea nouă - Biserica, a luat fiinţă, iar acum El trăieşte
ÎN noi prin Duhul. Aleluia! El nu mai este nicidecum
Emanuel, Dumnezeu cu noi, ci Dumnezeu în noi. Dumnezeu
a fost cu profeţii din vechime, dar mai mult decât doar a fi cu
noi, El astăzi este în noi. Aceasta este taina care a fost ascunsă
generaţii la rând, dar care le este descoperită acum sfinţilor Lui
şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.

Iată dar de unde ştiu că viaţa mea va fi glorioasă: pentru
că Cristos este în mine! Asta e speranţa pentru o viaţă
sănătoasă, prosperă, vibrantă şi de succes! Aceasta este temelia
încredinţării mele că nu voi fi învins niciodată în viaţă. Biblia
spune că „atunci când El a murit, am murit şi noi împreună cu
El; când a fost îngropat, am fost îngropaţi şi noi împreună cu
El; şi atunci când Dumnezeu L-a înviat din morţi, am fost
înviaţi şi noi împreună cu El. Iar acum că am fost înviaţi
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împreună cu El şi am fost aşezaţi împreună cu El în locurile
cereşti, moartea, eşecul şi boala nu mai au putere asupra
noastră; trăim în El acum şi pentru totdeauna! Aleluia.

Aminteşte-ţi, tu nu eşti o persoană obişnuită, ci aparţii
unei clase speciale de făpturi divine - „Oameni – care – Îl au
– pe – Cristos – în – ei!” Aceasta este nădejdea ta pentru viaţa
din belşug pe care ai primit-o, care este miraculoasă şi veşnică.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa Ta
din mine, şi pentru nădejdea binecuvântată pe
care o am în Cristos Isus. Îţi mulţumesc pentru
slava Ta în viaţa mea şi pentru revelaţia lui
Cristos în mine, căci în El trăiesc, mă mişc şi îmi
am fiinţa. Amin.

Romani 8:10, Coloseni 3:1-4

         2 Petru 2

         Ezechiel 5-7

          Apocalipsa 3:1-6

          Osea 11-12
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „ARMĂ”

Studiul nostru intitulat „Gura ta este o armă” ne
introduce într-o descoperire uimitoare despre
utilizarea gurii noastre. Gura este descrisă aici ca
fiind o armă, iar o armă este folosită la vânătoare
sau la război. Astfel, pe lângă funcţiile primare
cunoscute de a mânca şi de a articula cuvinte, gura
poate fi folosită ca instrument de luptă.

Termenul grecesc corespondent cuvântului
„armă” „hoplon,” care se referă la un dispozitiv de
război folosit în ofensivă. Astfel, mai degrabă decât
să aştepţi ca vrăjmaşul să te lovească şi apoi să
ripostezi, ar trebui să lansezi un atac asupra lui cu
gura ta („stoma” în limba greacă), care este vârful
sau muchia unei arme ascuţite. Rostind cuvinte pline
de credinţă, tu îţi învingi vrăjmaşul şi îl ţii la
distanţă.

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 4
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PASTOR
CHRIS

LUNI, 29 NOIEMBRIE

Utilizează Numele
lui Isus în

cunoştinţă de cauză
„Atunci Petru i-a spus: aur şi argint nu am, dar ce am îţi dau: În

numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă! L-a apucat
de mâna dreaptă, şi l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile şi

gleznele; 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 3:6-8)

Am auzit unii creştini spunând că au chemat Numele lui
Isus în anumite încercări şi nu s-a întâmplat nimic. Ei

bine, lucrul acesta este destul de neobişnuit, deoarece Numele
lui Isus este Numele puternic care produce rezultate
întotdeauna. Totuşi, trebuie să realizezi că Numele acesta nu
este o baghetă magică. Numai cei ce-L întrebuinţează cu
revelaţia puterii investite în acest Nume vor avea cu siguranţă
rezultatele dorite.

Pentru a şti cum să utilizezi în mod eficient Numele lui
Isus, permite-mi mai întâi să îţi explic ce este un nume. Un
nume este mai mult decât un simplu element de identificare.
Un nume ilustrează „autoritate” sau „caracter.” Termenul
grecesc corespondent este „onomah.” Astfel, atunci când
porunceşti ca ceva să se întâmple în Numele lui Isus, de fapt
vorbeşti sau acţionezi în autoritatea sau caracterul lui Isus.
Aceasta este procura legalizată cu care ne-a împuternicit Cristos.

Mai mult decât atât, în momentul în care faci o cerere în
Numele lui Isus, nu mai este nevoie să te forţezi să aduni
fiecare strop de credinţă pentru ca acea cerere să fie
îndeplinită. Ci înainte de a utiliza Numele Său, trebuie să crezi
în Isus şi în promisiunea Lui: „Dacă veţi cere ceva în Numele
Meu, voi face” (Ioan 14:14). Credinţa este dovada realităţilor
nevăzute (Evrei 11:1), iar atunci când o realitate nevăzută
devine vizibilă, nu mai ai nevoie de nici o dovadă pentru ea.
Numele lui Isus nu este o realitate nevăzută, ci este un
instrument extrem de puternic care a fost deja pus la dispoziţia
noastră. Este cunoscut, este vizibil. Biblia spune: „nu este nici
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un alt Nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12). Există o ascendenţă în
protocolul rugăciunii: Îl lauzi pe Domnul (Psalmul 100) şi îţi
consolidezi credinţa vorbind în alte limbi (Iuda 1:20) până când
ajungi la un nivel de părtăşie cu Domnul de unde poţi decreta
(Iov 22:28, versiunea King James). Acesta este momentul în
care utilizezi Numele Domnului. Aici nu mai este nevoie de
credinţă, pentru că credinţa te-a adus până la acest nivel. Acum
eşti încredinţat şi ştii că Domnul te ascultă (1 Ioan 5:15).  

Nu este minunat? Aceasta înseamnă că nu trebuie să mai
ai vreo o umbră de îndoială dacă Numele lui Isus va funcţiona
pentru tine sau nu. Numele Lui ţi-a fost dat ca un cadou, deci
utilizează-l astăzi cu înţelegerea aceasta şi cu toată încrederea
şi va produce rezultate pentru tine.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai
dat Numele lui Isus, Nume care este mai presus
de orice alt nume. Utilizez acest Nume în
cunoştinţă de cauză astăzi, cu garanţia deplină
asupra eficacităţii şi puterii sale. Aleluia!

Filipeni 2:9-11, Ioan 14:14

         2 Peter 3

          Ezechiel 8-10

          Apocalipsa 3:7-22

          Osea 13-14
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PASTOR
ANITA

MARŢI, 30 NOIEMBRIE

Gura ta
este o armă!

„Iată, te fac o sanie ascuţită, nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei
zdrobi, vei sfărâma munţii, şi vei face dealurile ca pleava

(Isaia 41:15)

În Iosua 1:2-3, Domnul i-a zis lui Iosua: „... acum
scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta,

şi intraţi în ţara pe care le-o dau copiilor lui Israel. Orice loc
pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum i-am
spus lui Moise.” Astfel, prin această instrucţiune, copiii lui
Israel au ştiut că tot ce trebuie să facă pentru a intra în posesia
ţării pe care le-a dat-o Dumnezeu era să păşească în acel loc.
După ce au păşit în ţară, ea a devenit a lor.

Dar în Noul Testament, este diferit. Puterea nu este în
picioarele tale, ci în gura ta. Mulţi creştini nu au înţeles încă
acest adevăr. Şi atunci când încearcă să obţină ceva, cum ar fi
o proprietate, de exemplu, îi vei găsi mărşăluind în jurul ei,
deoarece Domnul a spus: „Orice loc pe care-l va călca talpa
piciorului vostru vi-l dau.” O, dacă ar realiza ei că victoria
este acum în gura lor! Domnul ne cheamă astăzi să umblăm în
lumina unei revelaţii mult mai mari decât cea din Iosua 1:3 şi
anume: „vei avea ceea ce rosteşti prin credinţă!” (Marcu
11:23). Întri în posesie prin mărturisirea gurii tale.

Cei din Vechiul Testament au fost învăţaţi să se lupte în
acest fel, deoarece ei funcţionau în domeniul percepţiilor
senzoriale. Dar acum, în Noul Testament, noi luptăm diferit,
în tărâm spiritual. În acest tărâm, nu există limite de spaţiu sau
de distanţă; nu este nevoie să mărşăluieşti în jurul unei clădiri
ca să intri în posesia ei. Tot ce trebuie să faci, este să-ţi
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foloseşti gura, pentru că ţi-a fost dată pentru a-ţi trasa drumul
şi să poţi duce lupta cea bună a credinţei. Cât de importantă
este gura!

De fiecare dată când eliberezi cuvinte din gura ta,
mânuieşti o armă periculoasă. Cuvântul grecesc pentru gură
este „stoma,” care mai înseamnă şi „muchia sau tăişul unei
arme.” Cu această armă, poţi să tai în bucăţi inamici cum ar fi
sărăcia, eşecul, cancerul, diabetul, HIV şi aşa mai departe.
Când declari: „Această umflătură nu va sta în trupul meu,” o
secţionezi cu arma ta. Nu e de mirare că Biblia spune: „Căci
armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti,
ci sunt puternice întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile”
(2 Corinteni 10:4).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi arăţi

adevăratul scop al gurii mele. Gura mea nu este
doar pentru a mânca şi a bea, ci pentru a rosti
Cuvântul Tău, trasându-mi cursul în viaţă în
sincronizare cu destinul Tău pentru mine, în
Numele lui Isus. Amin

Isaia 49:2, Apocalipsa 1:16

          1 Ioan 1-2:14

          Ezechiel 11-12

          Apocalipsa 4:1-11

          Ioel 1
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Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de acest devoţional.
Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul vieţii dumneavoastră,

puteţi să o faceţi 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 veşnică 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 că sunt mântuit! M-am născut din nou! Sunt un copil al
Domnului! Acum Isus trăieşte în mine şi Cel care este în mine este
mai mare decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4: 4). Acum păşesc cu
conştienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui Dumnezeu!
Pentru mai multe informaţii legate de modul în care puteţi să vă

dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi legătura cu noi la
adresele şi numerele de telefon de mai jos: 

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

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971 
   + 27 113260972

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

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

Rugăciune pentru
M Â N T U I R E 
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Chris OYAKHILOME, preşedintele BELIEVERS’
LOVEWORLD INCORPORATED şi iubita lui soţie,

Anita, sunt vestitori dedicaţi ai Cuvântului lui
Dumnezeu, ale căror mesaje au adus realitatea vieţii

divine în inimile multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi de programe
TV, ca „Atmosfera pentru miracole”, de cruciade,

reviste, ca şi mai multele cărţi şi casete realizate de ei.

Impactul pe care l-au avut prin aceste resurse a
determinat formarea a sute de biserici şi de grupuri de

părtăşie în campusuri universitare din toată lumea,
unde se împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului în

adevarul, simplitatea şi puterea sa. 

Pentru mai multe informaţii despre

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

   Despre
A U T O R I  
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T THE SEVEN SPIRITS OF GOD
T PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT

CONTROLS YOUR FUTURE
T HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
T PRAYING THE RIGHT WAY
T THE POWER OF TONGUES
T THE GATES OF ZION
T  OIN THIS CHARIOT
T DON’T STOP HERE! 
T 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
T WHEN GOD VISITS YOU 
T HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
T THE HOLY SPIRIT AND YOU
T NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
T NONE OF THESE DISEASES
T THE OIL AND THE MANTLE
T YOUR RIGHTS IN CHRIST
T KEEPING YOUR HEALING
T THE PROMISED LAND
T RECREATING YOUR WORLD
T RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL
T RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM

(VOL 1 & 2)
T DON’T PACK YOUR BAGS YET!
T WISDOM FOR WOMEN
T UNENDING SPRING OF JOY

Cărţi disponibile de la editura

LOVEWORLD

Vestind Evanghelia si edificând sfinţii cu excelenţă şi 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; 
   + 27 113260972
CANADA:
Tel: +1 647-341-9091
SUA:
Tel: +1-972-255-1787

+1-704-780-4970

Vizitaţi: www.rhapsodyofrealities.org


