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Introducere
E

diţia 2011 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.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

-

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

Imaginea de pe copertă reprezintă un grup de cititori
entuziaşti ai Rapsodiei Realităţilor distribuită gratuit în
London Eye în 2008.
Este doar una din iniţiativele de distribuire gratuită care
transformă vieţi şi schimbă naţiuni în toată lumea!
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SÂMBĂTĂ, 1 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu:
Părintele veşniciei

„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia
va fi pe umărul Lui; Îl vor numi Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păci”
(Isaia 9:6)

P

entru mulţi oameni în lumea de astăzi, viitorul este
sumbru şi incert, deoarece, după părerea lor, nimeni
nu ştie ziua de mâine. Astfel, ei se resemnează spunând: „Ce
va fi, va fi!” Dacă eşti însă copilul lui Dumnezeu, atunci Tatăl
tău ceresc ştie ziua de mâine, prin urmare, poţi să ai încredere
în El că te va conduce în viitorul măreţ pe care l-a pregătit mai
dinainte pentru tine.
Unul dintre numele pe care profetul Isaia îl utilizează în
descrierea Mântuitorului şi, implicit, a Tatălui nostru ceresc
este „Părintele veşniciilor.” Acum, această titulatură nu
înseamnă doar că El este un Tată care nu moare niciodată.
Interpretarea ebraică arată că El este „Tatăl eternităţii.” Aşadar
El este un Tată care ştie viitorul; Tatăl unei vieţi nesfârşite,
plină de bucurie, de propăşire şi de sănătate!
Atunci când Dumnezeu Se uită la tine, El te vede dincolo
de ziua de azi; El vede toate zilele care vor urma, pentru că El
este Dumnezeul veşniciei. El nu trebuie să aştepte ziua de
mâine pentru a transforma lucrurile din jur în favoarea ta,
pentru că El vede şi ştie toate lucrurile. Toată viaţa ta este
aşezată înaintea Lui ca nişte imagini. El ştie oriunde vei fi la
fiecare punct din viaţa ta şi ştie fiecare persoană pe care o vei
întâlni vreodată. El ştie fiecare cuvânt pe care îl vei rosti
vreodată.
În Isaia 1:19, El spune: „De veţi voi şi veţi asculta, veţi
mânca cele mai bune roade ale ţării.” În versiunea Living
Bible (Biblia Vie), versetul de mai sus este tradus astfel: „Dacă
doar Mă veţi lăsa să vă ajut, dacă doar veţi asculta, vă voi face
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bogaţi.” Deci, fiind prima zi a Anului Nou, Părintele
veşniciilor îţi spune: „Dacă Mă laşi, voi face ca anul să
producă lucruri bune pentru tine! Te voi face să propăşeşti şi
să excelezi dincolo de visele tale!”
Dumnezeu ştie deja ce îţi va aduce acest an şi de aceea
poţi să ai încredere în El că îţi va purta de grijă. El ştie orice
capcană pe care diavolul a amplasat-o în calea ta de care tu nu
eşti conştient. Pe măsură ce cauţi cu consecvenţă faţa
Domnului şi Îi slujeşti, poţi fi sigur că El va transforma
lucrurile din jur în favoarea ta şi te va face să împlineşti
destinul Lui pentru tine în acest an (Romani 8:28).
Tot ce ai nevoie este să continui să primeşti zilnic direcţie
şi îndrumare de la El, prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt! Ia
foarte în serios timpul personal de rugăciune şi de meditaţie şi
vei avea un an îmbelşugat, plin de bucurie şi de victorie.

Rugăciune
Binecuvântatule Părinte, am încredere în
Tine că mă vei ajuta şi mă vei conduce pe calea
destinului Tău pentru mine şi în acest an. Păşesc
înainte cu convingerea că înţelepciunea Ta este în
inima şi în gura mea, ajutându-mă să fac voia Ta
în fiecare zi din acest an, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 90:2

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 1
Geneza 1-2
Matei 1:1-14
Geneza 1
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DUMINICĂ, 2 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu ne
ascultă rugăciunile

„Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte şi celui
ce bate, i se deschide” (Luca 11:10)

D

umnezeu ne ascultă rugăciunile. El nu ne-ar cere să
ne rugăm, dacă nu ar fi avut de gând să ne răspundă.
Aşadar, fiind copilul lui Dumnezeu, ai tot dreptul să te aştepţi
la răspunsuri când te rogi (Ioan 15:16). Dar dacă te rogi cu
îndoială, clătinându-te în credinţă, nu vei primi nimic: „Dar
s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine
se îndoieşte, seamănă cu valul mării tulburat şi împins de vânt
încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să
primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi
nestatornic în toate căile sale” (Iacov 1:6-8).
A fi nestatornic înseamnă a oscila, a te clătina sau a ezita
faţă de promisiunile lui Dumnezeu, prin necredinţă. Biblia
spune că un astfel de om nu poate primi nimic de la
Dumnezeu, deoarece este nevoie de credinţă ca să primeşti
ceea ce ceri de la El: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să-I
fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să
creadă că El este, şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei
11:6). Astfel, dacă unii oameni spun că s-au rugat, dar
Dumnezeu nu le-a răspuns, înţelegem că problema nu este la
Dumnezeu. Ci mai degrabă oamenii aceştia s-au rugat fără
credinţă, sau având motivaţii greşite: „Sau cereţi şi nu căpătaţi,
pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre”
(Iacov 4:3).
Trebuie să înţelegi că ţie, care ai natura neprihănirii lui
Dumnezeu în Cristos, Dumnezeu nu poate să „nu” îţi răspundă
atunci când te rogi cu credinţă în acord cu Cuvântul Său.
Biblia spune că Domnul ascultă rugăciunea celor neprihăniţi
(Proverbe 15:29). 1 Petru 3:12 spune: „Căci ochii Domnului
sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la
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rugăciunile lor.” Apoi Iacov 5:16 ne spune: „Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Cu alte cuvinte,
rugăciunea activează o mare putere, dinamică în efect. De ce?
Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea celor neprihăniţi!
Acum se pune întrebarea: „Eşti tu neprihănit?” Dacă eşti
născut din nou, atunci eşti o făptură nouă şi Biblia te numeşte
„neprihănirea lui Dumnezeu” în Cristos Isus: „El L-a făcut
păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El” (2 Corinteni 5:21). Prin urmare, este dreptul tău legal să
primeşti răspunsuri de la Dumnezeu când te rogi. Este
delectarea Tatălui tău ceresc să îţi asculte cererile atunci când
le aduci înaintea Lui prin rugăciune. Fii îndrăzneţ să-I aduci la
cunoştinţă astăzi, cererile tale! După ce ai făcut asta, bucură-te
şi mulţumeşte-I, ştiind că El a ascultat şi ţi-a aprobat ceea ce
ai cerut de la El.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea,
bunătatea şi mila Ta. Sunt încântat să ştiu că
urechile Tale iau aminte mereu la rugăciunile
mele. Aşadar, mă apropii astăzi cu îndrăzneală de
sala tronului Tău, aducând cererile mele la
cunoştinţa Ta, cu convingerea că mi le asculţi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:14-15, Marcu 11:24

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 2
Geneza 3-5
Matei 1:15-25
Geneza 2
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LUNI, 3 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu este plin
de har, milostiv şi
bun!

„Domnul este milostiv, şi plin de îndurare, îndelung

răbdător şi plin de bunătate”
(Psalm 145:8)

E

feseni 2:4-5 spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la
viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi).” Chiar şi
atunci când erai adânc în păcat, Dumnezeu te-a iubit. Psalmul
103:8, de asemenea, spune: „Domnul este îndurător şi
milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.” Avem un
Tată ceresc îndurător, care este încet la mânie şi care Se
grăbeşte să salveze şi să ierte.
Nu există nici un păcat atât de mare încât sângele lui Isus
să nu-l poată spăla. Iertarea lui Dumnezeu nu are nimic de-a
face cu magnitudinea sau gravitatea greşelii tale, ci cu bogăţia
harului Său. Efeseni 1:7 spune: „În El (Isus Cristos) avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după
bogăţiile harului Său.”
Când vei înţelege dragostea lui Dumnezeu şi cât de
milostiv este El, în loc să fugi de El când greşeşti, vei alerga
la El. Nu e de mirare că în Evrei 4:16 este scris: „Să ne
apropiem dar cu deplină încredere de tronul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la
vreme de nevoie.” Poate citeşti acest lucru astăzi şi tu de ceva
vreme porţi o povară de vinovăţie pentru un păcat pe care l-ai
comis. Vorbeşte cu Domnul despre acest lucru şi roagă-L să te
ierte.
Nu permite niciodată sentimentului de condamnare să îţi
distrugă credinţa şi să îţi moaie zelul pentru lucrurile
duhovniceşti! Domnul este îndurător şi milostiv, încet la mânie
şi bogat în bunătate. El este dispus totdeauna să te ia din locul
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în care te afli şi să te ducă în locul tău de slavă în Cristos.
Iertarea Lui este disponibilă pentru tine chiar acum: „Dacă ne
mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să
ne ierte păcatele, şi să ne curăţească de orice nelegiuire”
(1 Ioan 1:9).
Dumnezeu nu te încurajează să păcătuieşti (1 Ioan 2:1-2),
dar El vrea să ştii dacă ţi se întâmplă acest lucru, ai un avocat
în persoana lui Isus, aşadar ai drept de apel. Prin harul Său El
ne-a pus la dispoziţie iertarea, ca drept şi privilegiu divin ca şi
făptură nouă în Cristos.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
compasiunea Ta şi pentru marea Ta dragoste faţă
de mine! Mă bucur să ştiu că am fost
răscumpărat prin sângele lui Cristos şi că am
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său! Îţi
mulţumesc pentru libertatea glorioasă de a veni
cu îndrăzneală la tronul harului pentru a primi
îndurare şi har ca să fiu ajutat în vremuri de
nevoie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalm 86:15, Iona 4:2 , Nemia 9:31

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 3
Geneza 6-8
Matei 2:1-12
Geneza 3
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MARŢI, 4 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu vrea
propăşirea ta

„Să se bucure şi să se veselească cei care găsesc plăcere în
nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat: Mărit să fie Domnul
care vrea pacea (propăşirea) robului Său
(Psalmul 35:27, versiunea King James)

U

nii oameni spun că este greşit să fii bogat în calitate
de creştin, dar Biblia ne spune că averea şi bogăţia
vin de la Dumnezeu: „De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu
stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea şi mâna Ta
poate să mărească şi să întărească toate lucrurile” (1 Cronici
29:12). De asemenea, în 2 Cronici 1:12, citim că Dumnezeu
i-a dat lui Solomon bogăţii, avere şi slavă, cu mult peste ceea
ce ar fi avut vreodată un om pe pământ: „Îţi voi da pe deasupra
bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată nici un
împărat înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.”
Mai mult, Biblia ne arată trei oameni mari cu care
Dumnezeu S-a identificat în Biblie: Avraam, Isaac si Iacov.
Citind despre ei, vedem că au fost oameni super-bogaţi aici pe
pământ şi cu toate acestea Dumnezeu continuă să Se identifice
cu ei şi în cer. Acest lucru contrazice clar mitul religios
potrivit căruia dacă eşti bogat pe pământ, vei fi mic în ceruri
sau nici măcar nu vei ajunge acolo. Prin urmare, este greşit ca
cineva să spună că Dumnezeu preferă să Se identifice cu
oamenii săraci, nu cu cei bogaţi. Dacă aşa ar sta lucrurile, nu
doar că El ar fi părtinitor, însă atunci unii dintre noi, inclusiv
Avraam, tatăl tuturor celor credincioşi, pe care Biblia îl
descrie ca fiind foarte bogat în toate lucrurile, nu ar mai avea
nici o şansă la El.
Avraam a fost mare pe pământ. O dată, regele Sodomei a
vrut să îl răsplătească pe Avraam pentru că l-a ajutat în luptă,
dar Avraam a refuzat, spunând: „Nu voi lua nimic din ce este
al tău... ca să nu zici: «L-am îmbogăţit pe Avraam.»” Avraam
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ştia că Dumnezeu l-a făcut bogat. Despre fiul său, Isaac, Biblia
spune: „... omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se
din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi
de vite şi turme de oi şi un mare număr de robi: de aceea
Filistenii îl pizmuiau” (Geneza 26:13-14). El a prosperat atât
de mult până când Filistenii l-au invidiat.
Aşadar, abundenţa nu este de la cel rău, ci este voia lui
Dumnezeu pentru tine. 3 Ioan 1:2 spune, „Prea iubitule,
doresc ca toate lucrurile tale să îţi meargă bine, şi sănătatea ta
să sporească tot aşa cum sporeşte şi sufletul tău.” Dumnezeu
este cel care îţi dă puterea de a obţine bogăţii, deci El nu poate
fi nicidecum împotrivă abundenţei tale: „Ci adu-ţi aminte de
Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi,
ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin
jurământ, cum face astăzi” (Deuteronom 8:18). El vrea
propăşirea ta.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
făcut moştenitorul Tău şi că L-ai trimis pe Fiul
Tău să-mi dea viaţă din belşug încă de pe
pământ. Cuvântul Tău îmi arată astăzi că Tu
găseşti plăcere în propăşirea mea, de aceea mă
bucur şi Îţi mulţumesc, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 8:9, 3 Ioan 1:2

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 4
Geneza 9-11
Matei 2:13-23
Geneza 4
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MIERCURI, 5 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Lumina din
întuneric

„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din

întuneric,” ne-a luminat inimile... Comoara aceasta o
purtăm în nişte vase de lut” (2 Corinteni 4:6-7).

P

rin înţelepciunea Duhului Sfânt, apostolul Pavel
descrie în versetul anterior ceva fenomenal despre
Dumnezeu: El porunceşte luminii să strălucească din întuneric.
Este un fapt cunoscut că lumina şi întunericul nu sunt
compatibile. Atunci cum este posibil ca lumina să iasă din
întuneric? Ei bine, Biblia ne spune că lucrurile care sunt cu
neputinţă la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu (Luca 18:27).
Amintiţi-vă că pământul era o masă diformă, învăluită într-o
beznă totală (Geneza 1:2). Dar, prin porunca Lui, Dumnezeu a
adus ordine în acel haos şi lumina a ţâşnit din întuneric.
Aici este un gând uimitor: acelaşi Dumnezeu, care a
poruncit să strălucească lumina din întuneric, conform ultimii
părţi a versetului de deschidere, ne-a luminat inimile noastre!
Aceasta înseamnă că El ne-a transferat aceeaşi abilitate de a
aprinde lumina în orice situaţie întunecoasă. Astfel, fiind
creştin, tu deţii puterea de a provoca ceva bun dintr-o situaţie
negativă. De aceea, dacă ai fost diagnosticat cu o boală
devastatoare, acea afecţiune sau boală este întunericul, iar tu
poţi scoate lumină- vindecare divină din această situaţie.
Indiferent ce întuneric s-a lăsat peste tine astăzi, poţi
porunci luminii să ţâşnească din acel întuneric. Dacă este
durere sau boală în trupul unei persoane dragi, pune-ţi mâna
peste ea şi cheamă vindecarea. Dacă finanţele sunt întunecate,
cheamă belşugul! Dumnezeu, care a poruncit luminii să
strălucească din întuneric, a strălucit în inima ta, făcând
posibile toate lucrurile care erau imposibile. Vezi acum de ce
este imposibil pentru tine să fii dezavantajat? Chiar în mijlocul
aparentelor imposibilităţi se află şansele tale de a excela.
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Nu e de mirare că El spune în 2 Corinteni 4:7: „Comoara
aceasta o purtăm în nişte vase de lut ...” Este o comoară în
tine, este o comoară de putere, de dragoste, de lumină şi de
perfecţiune divină. Dumnezeu a strălucit în inimile noastre şi
ne-a dat abilitatea de a scoate lumină din întuneric. Prin
urmare, schimbă situaţia ta, astăzi. Nu există nici o problemă
atât de grea încât să nu o poţi schimba prin puterea Domnului
care este în tine.

Rugăciune
Ştiu că nu pot fi dezavantajat, deoarece
Dumnezeu care este Autorul lucrurilor neimaginabile, negândite şi neaşteptate a strălucit în
inima mea, deci aşa cum este El, aşa sunt şi eu în
această lume. El mi-a dat abilitatea de a scoate
lucruri bune din visteria inimii mele ca să schimb
situaţiile fără speranţă. Pentru aceasta Te laud şi
mă închin Ţie, slăvitule Tată, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 1:1-3, Marcu 11:23

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 5:1-20
Geneza 12-14
Matei 3:1-9
Geneza 5
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JOI, 6 IANUARIE

El ne copleşeşte cu
binecuvântări
PASTOR
ANITA

„El, care nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat
pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu
El, toate lucrurile?” (Romani 8:32)

D

acă lucrezi pentru o corporaţie de succes, liderii
acesteia îţi pot mări sistematic salariul şi îţi pot oferi
o mulţime de alte avantaje cum ar fi: locuinţă de serviciu,
maşină cu şofer, vacanţă de vară în străinătate, burse pentru
copiii tăi, asistenţă medicală gratuită, etc. Dar nici unul dintre
aceste lucruri nu se compară cu ceea ce îţi poate da Domnul.
El este „Cea mai mare Sursă de binecuvântări.” El te
copleşeşte zi de zi cu binecuvântări. „Binecuvântat să fie
Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea
noastră” (Psalmul 68:19).
Dacă o companie le poate oferi toate aceste beneficii
minunate angajaţilor săi, imaginează-ţi ce îţi va da Dumnezeu
pentru că lucrezi pentru El! Spre deosebire de ceea ce îţi pot
oferi oamenii, binecuvântările lui Dumnezeu din viaţa ta nu
sunt temporare, ci sunt permanente şi irevocabile: „Căci lui
Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută”
(Romani 11:29). El nu ia înapoi ceea ce îţi dă.
Şefii tăi îţi pot da tot felul de lucruri frumoase, dar într-o
zi pot decide să te concedieze. Aceste lucruri nu există în
Dumnezeu: nu există nici retragere şi nici vreun sistem de
pensionare, cât timp rămâi credincios. În Împărăţia lui
Dumnezeu, nimeni nu iese la pensie. Cu cât lucrezi mai mult
împreună cu Domnul în „afacerea” Lui de a-i mântui pe cei
pierduţi, cu atât El te va onora.
Nu există om sau organizaţie pe pământ care să te poată
binecuvânta aşa cum te-a binecuvântat şi cum te
binecuvântează Dumnezeu. Continuă să Îl slujeşti neobosit şi
El îţi va răsplăti credinţa şi loialitatea.
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Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur foarte mult astăzi să
ştiu că mi-ai dat „binecuvântarea” şi tot ce
priveşte viaţa şi evlavia, prin Isus Cristos. Îţi
mulţumesc pentru inestimabilul Tău dar de har şi
pentru binecuvântarea pe care ai hotărât-o pentru
totdeauna peste viaţa mea, astfel încât să am
biruinţă şi să propăşesc în tot ce fac, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:3, Geneza 12:2, 1 Petru 3:9

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
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într-un an
Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 5:1-20
Geneza 12-14
Matei 3:1-9
Geneza 5
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VINERI, 7 IANUARIE

Abundenţă deplină
PASTOR
CHRIS

A

„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi
El nu lasă să fie urmată de nici un necaz
(Proverbe 10:22)

bundenţa pe care o dă Dumnezeu este totală şi plină
de pace! Dorinţa Lui pentru tine este ca tu să prosperi
duhovniceşte, sufleteşte şi trupeşte: „Prea iubitule, doresc ca
toate lucrurile tale să îţi meargă bine şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 1:2). El nu
vrea ca să îţi fie bine doar financiar, ci şi în sănătate.
Imaginează-ţi de exemplu, un om care deţine o companie
mare, cu o proprietate vastă, având mii de muncitori angajaţi
în lucrarea sa, dar care este grav bolnav. Deşi are o mulţime
de bani în bancă şi câştigă mult în fiecare zi prin imperiul vast
al afacerii sale, el nu poate să se bucure de toate bogăţiile sale,
din cauza problemelor de sănătate. Eclesiastul 6:2 spune:
„Este, de pildă un om, căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogăţii
şi slavă, aşa că nu-i lipseşte nimic din ce îi doreşte sufletul; dar
Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură
de ele: aceasta este o deşertăciune şi un rău mare.”
Planul lui Dumnezeu pentru tine nu este de a fi bogat şi
bolnav, ci de a fi bogat, sănătos şi puternic. El vrea ca tu să
prosperi în toate. Asta îmi aminteşte de ceea ce spune
Scriptura în Isaia 26:3: „Celui cu inima tare Tu-i chezăşuieşti
pacea; da, pacea căci se încrede în Tine.” În acest pasaj,
termenul din originalul ebraic tradus în româneşte „pace” este
„shalom”, care înseamnă să fii bine în fiecare aspect al vieţii
tale: sănătate, siguranţă, abundenţă, pace, fericire şi favoare.
Aceasta înseamnă să te poţi bucura de abundenţă, fără stres.
Aceasta i-a dat Dumnezeu lui Solomon când a devenit rege.
Solomon a fost destul de inteligent pentru a-I cere lui
Dumnezeu înţelepciune, iar Dumnezeu i-a dat totul: „Ferice de
omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă
priceperea... În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei,
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bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările
ei sunt nişte cărări paşnice” (Proverbe 3:13, 16-17).
Înţelepciunea este calitatea esenţială care îţi oferă succes şi
abundenţă deplină.
Dacă eşti născut din nou, ferice de tine, pentru că Cristos,
întruchiparea înţelepciunii locuieşte acum în tine. Astfel, ai la
dispoziţie înţelepciunea lui Dumnezeu, care garantează belşug
şi pace.

Proclamaţie
Dragă Tată, declar că Tu mă ajuţi să prosper
nu numai în finanţe, dar şi în sănătate, în muncă,
în familie şi în fiecare domeniu al vieţii mele. Îţi
mulţumesc că mi-ai dat viaţă din belşug.
Experimentez astăzi bucuria şi pacea abundenţei
depline, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Eclesiastul 5:18-19
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Matei 6:1-18
Geneza 18-19
Matei 4:1-11
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 1
Cuvântul cheie pentru această săptămână:„ÎMPUTERNICIT”
„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va
fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.“: (Isaia 9:6)
Cuvântul „Tată“ (din originalul grecesc: „pater“ şi
originalul ebraic „ab“) se referă în mod literal la un
părinte de gen masculin. Semnificaţia cuvântului care apare cu o frecvenţă generoasă în studiul nostru
din această lună – se referă la Fiinţa Supremă şi la
Creatorul: Dumnezeu sau cea dintâi Pesoană a
Trinităţii. Prin dobândirea naşterii din noi, noi am
devenit copiii lui Dumnezeu: odraslele Sale, iar El a
devenit Tatăl nostru care ne hrăneşte, ne protejează,
ne susţine, ne păstoreşte şi ne poartă de grijă.
În contextul textului de mai sus, luând în considerare
ce am studiat în mesajul nostru de pe data de 1 ianuarie, a-L avea pe Dumnezeu ca „Părintele veşniciilor“
înseamnă că a-L avea pe Cel ce ne hrăneşte veşnic, pe
Protectorul etern, Susţinătorul etern, pe Cel care zilnic
ne pune pâinea pe masă şi pe Cel care ne poartă de
grijă zilnic, Care exercită asupra noastră purtare de
grijă şi o dragoste paternală, deoarece El ne-a dat
viaţă. Studiul nostru revelează faptul că poţi să ai
încredere că El îţi va purta de grijă, te va ajuta şi îţi va
aduce prosperitate de-a lungul întregului an şi pentru
veşnicia întreagă, pentru că El este „Părintele
veşniciilor“ ; El cunoaşte viitorul tău şi caută să te
călăuzească pe cărarea destinului Său pentru viaţa ta;
tot ceea ce trebuie să faci este să te încrezi în El.
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Pentru a fi în parteneriat cu noi în trimiterea de exemplare
gratuite ale Rapsodiei Realităţilor la mai multe naţiuni
vizitaţi site-ul nostru
www.rhapsodiesofrealities.org
Ne puteţi contacta şi la telefon:
Nigeria:
+234 1 462570,
+234 1 4488444
Romania:
+40 31 439 05 51
Sau prin email:
info@rhapsodiesofrealities.org

www.bisericariulvietii.ro
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SÂMBĂTĂ, 8 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Darul lui Dumnezeu
este viaţa veşnică

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa
veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.” (1 Ioan 5:11)

P

entru noi cei născuţi din nou, viaţa veşnică nu mai este
o promisiune de la Dumnezeu, pe care o aşteptăm să
se împlinească atunci când vom ajunge în cer, ci ceva ce El
ne-a dat deja FĂRĂ PLATĂ! Biblia spune: „... darul lui
Dumnezeu este viaţa veşnică” (Romani 6:23). Observă că nu
spune, „un dar de la Dumnezeu este viaţa veşnică.” Viaţa
veşnică nu este unul dintre darurile lui Dumnezeu, ci este darul
lui Dumnezeu care le cuprinde pe toate celelalte. Când
Dumnezeu îţi dă viaţa veşnică în Fiul Său, înseamnă că ai totul
deplin în El (Coloseni 2:10). Acest dar al vieţii veşnice a fost
oferit oricărui om care crede că Isus este Cristosul: „Fiincă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
Viaţa veşnică este de fapt natura lui Dumnezeu, însăşi
viaţa lui Dumnezeu. Aceasta este viaţa pe care Isus a adus-o în
lume. El a venit ca noi să avem viaţă (viaţa veşnică) din belşug
(Ioan 10:10); adică viaţa transcendentă de glorie. Dacă eşti
născut din nou, acea viaţă divină, glorioasă a lui Dumnezeu,
a înlocuit umanitatea ta fragilă. Acum, ai putea întreba: „Dar
Pastor Chris, cum ştiu că am viaţa veşnică în mine, când eu nu
o pot simţi în trupul meu?”
Ei bine, viaţa veşnică este în duhul tău, având impact şi în
domeniul fizic, asupra trupului tău. Însă nu poţi să o „simţi”
în trup, înainte de a fi conştient că o ai în duh. Tocmai de
aceea, apostolul Ioan a subliniat necesitatea conştientizării
faptului că cei ce au crezut în Numele Fiului lui Dumnezeu au
viaţa veşnică: „V-am scris aceste lucruri, ca să ştiţi că voi care
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aţi crezut în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa
veşnică...” (1 Ioan 5:13).
Această uimitoare minune - viaţa lui Dumnezeu – care este
în tine, nu poate fi nici subjugată, nici ruinată sau alterată de
boală, de eşec, de moarte sau de cel rău! Viaţa aceasta din tine
te face părtaş naturii lui Dumnezeu, care este esenţa divinităţii!
Viaţa pe care ţi-a dat-o Dumnezeu este mai mare decât boala,
decât eşecul şi decât moartea; este viaţa care te face superior
diavolului!

Proclamaţie
Am viaţa miraculoasă a lui Dumnezeu în
mine, aşa că sunt părtaş naturii lui Dumnezeu şi
am fost eliberat de orice influenţe negative şi de
distrugerea din lume. Astăzi şi întotdeauna, sunt
conştient de viaţa transcendentă de glorie şi de
victorie pe care Dumnezeu mi-a dat-o prin Isus
Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:11-12, Romani 6:23, Ioan 17:3
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Matei 4:12-25

Geneza 20-22
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DUMINICĂ, 9 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu este
Sursa ta

„Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de
nimic... (Psalmul 23:1)

D

acă eşti născut din nou, este important să înţelegi că
Dumnezeu este sursa ta. Guvernul nu te poate
îmbogăţi, pentru că nici un guvern nu a fost destinat acestui
scop. Dar atunci când Îl recunoşti pe Dumnezeu drept sursă,
descoperi că bunăstarea ta nu are nimic de-a face cu politicile
de stat, sau cu economia mondială. Căutând mai întâi
Împărăţia şi neprihănirea lui Dumnezeu, niciodată nu vei duce
lipsă de alimente, sau de îmbrăcăminte (Matei 6:33). Vei avea
întotdeauna toate nevoile împlinite, pentru că Psalmul 34:10
spune: „cei ce Îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un
bine.”
Alege să crezi Cuvântul lui Dumnezeu care te asigură că
Domnul îţi va purta de grijă (1 Petru 5:7). El vrea ca tu să ai
întotdeauna mai mult decât suficient, astfel încât având nevoile
tale împlinite, să fii, la rândul tău, o mare binecuvântare
pentru alţii (2 Corinteni 9:8). Când Dumnezeu este sursa ta
devii ca un ocean care nu seacă niciodată; nu eşti tulburat,
limitat sau dezavantajat de vreo lipsă de bani sau de resurse
fizice.
Odată o doamnă mi-a împărtăşit o mărturie frumoasă. Ea
mi-a povestit cum rămăsese fără loc de muncă şi fără nici o
sursă de venit şi cum din această cauză nu îşi putuse plăti
chiria mai mulţi ani. De multe ori o sunau cei de la bancă şi
pentru că nu putea plăti, era dusă la tribunal. Într-o zi, ea l-a
văzut pe Pastorul Chris la televizor şi a început să asculte şi să
creadă mesajul de credinţă. La următoarea sa apariţie în faţa
instanţei, executorul care reprezenta banca i-a spus: „Doamnă,
nu mai plângeţi. O să fie bine.” Chiar acolo, în acel moment,
toate datoriile ei au fost anulate! Dumnezeu a avut grijă de ele.
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Scriptura spune: „cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine”
(Romani 10:11). Încrede-te în Dumnezeu cu viaţa ta.
Recunoaşte-L drept sursă, iar El te va izbăvi din toate
greutăţile tale.

Rugăciune
Dragă Tată, declar în Numele lui Isus că Tu eşti
Sursa mea şi Furnizorul meu cel mare! Eşti Cel
Atotputernic şi în Tine îmi pun încrederea, azi şi
în veci, bucurându-mă cu mulţumire că nevoile
mele sunt împlinite potrivit cu bogăţia Ta, în
slavă, în Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:19, 1 Împăraţi 17:2

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Matei 6:19
Genesis 20-22
Matei 4:12-25
Genesa 8
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LUNI, 10 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Paternitatea lui
Dumnezeu

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

A

cesta este unul dintre cele mai puternice adevăruri
despre noua făptură care ni se descoperă în Epistole.
Suntem copiii lui Dumnezeu. Să fii născut din nou, înseamnă
să fii născut din Dumnezeu, adică „Dumnezeu este Tatăl tău.”
Biblia spune în Galateni 4:6 „Şi pentru că suntem fii,
Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă:
„Ava,” adică „Tată.” Dacă nu eşti născut din nou, atunci nu
ai Duhul Fiului Său, prin urmare, nu-L poţi numi pe
Dumnezeu „Tată.”
Cineva poate întreba: „Bine, dar dacă cineva nu este
născut din nou, atunci nu este copilul lui Dumnezeu, ci copilul
diavolului?” Categoric, da. 1 Ioan 3:10 spune: „Prin aceasta
se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului,” ceea ce
înseamnă că nu sunt decât doar două grupuri. Ori aparţii unui
grup, ori celuilalt.
Isus nu S-a gândit de două ori când li S-a adresat evreilor
care nu credeau în El. El le-a spus: „Voi îl aveţi de tată pe
diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru...” (Ioan
8:44). Dar noi, cei care suntem născuţi din nou, Îl putem numi
pe Dumnezeu „Tată” şi ne putem bucura de paternitatea Sa
milostivă şi iubitoare. Ce uimitor şi mângâietor este să ştim că
Dumnezeu este Tatăl nostru şi că El ne iubeşte cu o iubire
veşnică (Ieremia 3:3).
Poate citeşti astăzi aceste lucruri şi nu eşti născut din nou,
dar îţi doreşti să ai şi tu parte de paternitatea lui Dumnezeu.
Tot ce trebuie să faci este să spui: „Doamne Dumnezeule, vin
la Tine astăzi în Numele lui Isus. Cuvântul Tău spune că
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„oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Îl
mărturisesc pe Isus ca fiind Domn al vieţii mele şi cred că
Dumnezeu L-a înviat din morţi. Prin credinţa mea în Numele
Lui, primesc viaţa veşnică în duhul meu. Îţi mulţumesc pentru
viaţa mea nouă în Cristos. Amin.”

Rugăciune
Îţi mulţumesc Tată ceresc pentru că m-ai
făcut copilul Tău; inima mea este ancorată în
Tine astăzi, ştiind că îmi porţi de grijă plin de
iubire. Sunt atât de bucuros că ai trimis Duhul
Tău, care este Duhul înfierii, să locuiască în
mine; prin El eu pot să-Ţi spun „Ava, Tată,” în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:1, Romani 8:15
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MARŢI, 11 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

El merită tot ce este
mai bun, nu doar ceea
ce eşti dispus să-I
oferi!

„Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul
oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau bolnav. Iată darurile de
mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mâinile
voastre? – zice Domnul. Nu! Blestemat să fie înşelătorul care are în
turma lui o vită de parte bărbătească şi totuşi juruieşte şi jertfeşte
Domnului o vită bolnavă! Căci Eu sunt un Împărat mare, zice
Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.
(Maleahi 1:13-14)

D

umnezeu nu merită doar „ceea ce eşti dispus să-I
oferi,” El merită „tot ce este mai bun.” De fapt, El
cere acest lucru, şi nu va accepta nimic mai puţin. Ori de câte
ori Îi dai lui Dumnezeu ce e mai bun din ceea ce ai, activezi un
principiu biblic şi eşti binecuvântat pentru actul tău de
credinţă. Acesta este motivul pentru care trebuie să Îi slujeşti
Domnului cu toată inima şi să I te închini cu tot ce ai. N-ar
trebui să consideri nici un dar prea mare pentru a I-L oferi,
deoarece niciodată nu Îi poţi da prea mult lui Dumnezeu.
Aşadar, dăruieşte-I tot timpul tot ce ai mai bun.
Atunci când le-a dat Legea copiilor lui Israel, Domnul i-a
avertizat în mod specific să nu-I aducă jertfe nepotrivite:
„Dacă are vreun cusur, dacă este şchiop, sau orb, sau are vreo
meteahnă trupească, să nu I-l aduci ca jertfă Domnului
Dumnezeului tău” (Deuteronom 15:21). Dacă ar fi făcut acest
lucru, ei ar fi intrat sub blestem. Însă acesta a fost păcatul lor
împotriva Domnului, mulţi ani mai târziu, aşa cum citim în
pasajul de la început. Pe de altă parte, textul din Proverbe
3:9-10 ne dezvăluie ce se întâmplă atunci când Îl onorăm pe
Domnul cu finanţele noastre şi Îi dăm cele mai bune roade, aşa
cum merită El: avem parte de o recoltă covârşitoare. Acum,
acest lucru nu este valabil doar pentru darurile materiale, ci şi
pentru orice lucrare de slujire pe care I-o închinăm Domnului.
Trebuie să Îi slujeşti Domnului din toată inima, fiind „fără
preget în sârguinţă şi plin de râvnă cu duhul” în orice lucrare
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te-a chemat (Romani 12:11). Dacă nu eşti aşa, înseamnă că eşti
căldicel, oferindu-I astfel o slujire care este imperfectă: „Ştiu
faptele tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi
rece sau în clocot! Dar fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în
clocot, am să te vărs din gura mea” (Apocalipsa 3:15-16).
Aminteşte-ţi că atunci când aveam nevoie de un Mântuitor,
Dumnezeu nu a trimis un înger, ci ni L-a dat pe Fiul Său, Isus
– reprezentând tot ce avea mai bun – ca să moară pentru
păcatele noastre. Când am avut nevoie de un învăţător, El ne-a
trimis Duhul Său cel Sfânt ca să trăiască în noi, să ne înveţe
toate lucrurile şi să ne călăuzească în tot adevărul. Dumnezeu
consideră că nimic nu este prea bun pentru tine. Aşadar, ar
trebui să-I slujeşti şi să-I fii dedicat cu lepădare totală de sine!
Ar trebui să-i dai tot ce e mai bun din ceea ce eşti şi din ceea
ce ai – timp, resurse, energie şi viaţa ta, pentru că El merită cu
adevărat tot ce este mai bun.

Rugăciune
Dragul meu Tată, reafirm astăzi că tot ce sunt şi tot
ce am Îţi aparţine pentru totdeauna. Mă voi
închina mereu Ţie cu cele mai bune roade ale mele,
ca semn al dragostei şi al recunoştinţei mele faţă de
Tine şi faţă de harul Tău uimitor, faţă de mila şi de
bunătatea Ta faţă de mine, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 3:9-10, Deuteronom 10:12, 2 Samuel 24
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MIERCURI, 12 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dragoste
desăvârşită!

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte
frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine nu se teme,
n-a ajuns desăvârşit în dragoste” (1 Ioan 4:18)

D

ragostea lui Dumnezeu pentru tine este dragostea
desăvârşită, însemnând că nu poate fi îmbunătăţită,
pentru că nu poţi îmbunătăţi ceva perfect. El nu te va iubi mai
mult mâine sau când vei ajunge în cer, decât o face azi.
Dragostea Lui pentru tine depăşeşte orice pricepere omenească!
Nu este de mirare că Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe apostolul Pavel să se roage ca noi să putem înţelege magnitudinea şi
natura nemărginită a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:18-19).
Când înţelegi dragostea lui Dumnezeu şi începi să umbli
în ea, aceasta elimină complet frica din viaţa ta. Când oamenii
spun: „Mă tem de acest lucru,” dovedesc prin aceasta că încă
n-au înţeles ce înseamnă să umbli în dragostea lui Dumnezeu,
care este desăvârşită şi izgoneşte frica. Motivul pentru care
oamenii mint, fură, ucid şi fac multe alte păcate este frica. Ori
se tem să nu fie respinşi de alţii, ori se tem de viitor, ori se
tem de viaţă în sine. Dar când te naşti din nou, Dumnezeu îţi
dă un duh de dragoste, nu de frică (2 Timotei 1:7).
Dacă vreodată te încearcă teama, nu trebuie să te rogi ca
Dumnezeu să te elibereze, ci doar să meditezi asupra dragostei
lui Dumnezeu pentru tine, îngăduindu-i să te copleşească. Sunt
unii oameni care se tem de orice, chiar şi de Dumnezeu.
Aceasta se datorează faptului că nu ştiu cu adevărat cine este
Dumnezeu. El nu este doar un Tată ceresc iubitor, ci este
dragostea personificată. Atunci când înţelegi cât de mult te
iubeşte, nu îţi mai poate fi frică de El. Frica de Domnul care
este începutul înţelepciunii (Proverbe 9:10) reprezintă
reverenţa ca răspuns la dragostea Lui, respectul care te apropie
şi mai mult de El, nu groaza care îi îndepărtează de Domnul pe
cei care nu-L cunosc. Dumnezeu Şi-a dovedit nemărginita Lui
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dragoste pentru noi, atunci când încă eram păcătoşi: „Căci dacă
atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem
împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Romani 5:10).
O, cât de mult vrea Dumnezeu să ştii că El te iubeşte şi te
acceptă azi, aşa cum eşti! Aşadar, nu trebuie să-ţi fie frică, nici
să fugi de El, atunci când greşeşti. El este Monarhul
universului, Creatorul lumii întregi şi Dumnezeul oricărei
făpturi; El te iubeşte şi îţi poartă cu drag de grijă, aşa că nu ai
nici un motiv să-ţi fie frică de nimic şi de nimeni! Apostolul
Pavel exclamă în Romani 8:31-37: „Deci ce vom spune noi în
faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine poate fi împotriva noastră? ... Cine ne va despărţi pe noi
de dragostea lui Cristos? ... Totuşi în toate aceste lucruri noi
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”

Rugăciune
Iubite Domn şi Tată, declar şi astăzi că sunt
adânc înrădăcinat în dragostea Ta desăvârşită;
aşadar, păşesc plin de încredere în această nouă
zi, ştiind că Cel care este mai mare decât toţi
locuieşte în mine şi mă iubeşte cu o iubire veşnică!
Mă bucur nespus în dragostea Ta, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:17-19, Ieremia 31:3
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JOI, 13 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Cuvântul lui
Dumnezeu este „Da”
şi „Amin”

„Cuvântul Tău Doamne dăinuieşte în veci în ceruri”
(Psalm 119:89)

P

asajul din Isaia 55:10-11 consfinţeşte puterea şi
infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu: „Căci după
cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc,
ci udă pământul, ... tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va
împlini planurile Mele.” Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce
niciodată fără rod, ci produce ceea spune. Aceasta înseamnă că
atunci când Dumnezeu vorbeşte, se împlineşte; iar când noi
spunem „amin,” adică „aşa să fie,” ceea ce a spus El devine
un lucru stabilit pentru noi: „În adevăr făgăduinţele lui
Dumnezeu oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da», de aceea şi
«amin», pe care-l spunem noi prin El, este spre slava lui
Dumnezeu” (2 Corinteni 1:20).
Evrei 6:17 confirmă de asemenea imuabilitatea Cuvântului
lui Dumnezeu: „De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să le
dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei
nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ.” Nu este
de mirare că El a mai spus: „Eu sunt Domnul, Eu nu Mă
schimb” (Maleahi 3:6). Astfel, întrucât Cuvântul lui
Dumnezeu este neschimbător, plin de putere şi dăinuieşte în
cer pentru totdeauna, ceea ce trebuie să faci este să
personalizezi orice spune El şi să-L aplici în toate aspectele
vieţii tale, pentru că Dumnezeu îţi vorbeşte. Cuvântul
Domnului fiind deja stabilit în cer, se va împlini cu siguranţă
şi în viaţa ta.
Dacă te-ai trezit într-o dimineaţă şi ai descoperit brusc o
umflătură în trupul tău, pur şi simplu acţionează pe baza
Cuvântului şi porunceşte-i umflăturii să dispară. Din acel
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moment, chiar dacă umflătura mai este vizibilă, refuză să o iei
în considerare! Continuă să declari că umflătura este învinsă,
rostind că miracolul este deja al tău.
Află astăzi ce anume a spus Dumnezeu despre tine şi
despre situaţia ta şi rosteşte aceleaşi lucruri prin credinţă,
deoarece toate făgăduinţele Lui în Cristos, sunt „da” şi
„amin,” spre slava Numelui Său.

Rugăciune
Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului Tău în viata mea astăzi. Cuvântul
Tău creşte cu putere şi biruieşte în mine,
producând în mine şi pentru mine ceea ce spune!
Inima şi mintea mea sunt deschise pentru a primi
astăzi Cuvântul Rhema care mi se adresează
personal, mă plasează totdeauna sus şi niciodată
jos şi îmi conferă excelenţă în tot ceea ce fac, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12, Numeri 23:19, Evrei 6:17
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VINERI, 14 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Curăţit de orice
nelegiuire

„Că adică Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu
Sine, neţinându-le în socoteală greşelile lor...”
(2 Corinteni 5:19)

U

neori, voluntar sau involuntar, ni se poate întâmpla
să facem sau să spunem ceva rău. Chiar şi în astfel
de situaţii nedorite, Dumnezeu ne-a pregătit harul curăţirii:
„Dacă umblăm în lumină după cum El Însuşi este în lumină,
avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos Fiul Lui,
ne curăţă de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Apoi, 1 Ioan 1:9
declară: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire.” Aşadar, dacă după ce te-ai născut din nou ai comis
un păcat şi I-l mărturiseşti Tatălui, El este credincios şi drept
să te ierte şi să te cureţe nu numai de acel păcat, ci şi de orice
nelegiuire.
Ce minunat este să ştim că slujim un Dumnezeu a cărui
natură este iertarea. El nu te urmăreşte din cer ca să te
lovească sau să te pedepsească ori de câte ori faci ceva greşit,
nu! Ci mai degrabă El te păzeşte de orice cădere ca să te facă
să te înfăţişezi înaintea Lui sfânt, fără prihană şi fără vină
(Coloseni 1:22). El nu ţine supărare pe tine! El Şi-a asumat
responsabilitatea, şi a plătit pedeapsa deplină pentru toate
păcatele tale.
Versetul de început spune că Dumnezeu era în Cristos,
împăcând lumea de păcătoşi cu Sine, fără să le mai tină în
socoteală greşelile lor. Acest lucru este valabil şi pentru tine.
Poate că vei spune: „Chiar şi după toate păcatele pe care le-am
comis?” Da. Păcatele tale au fost puse pe seama lui Isus; prin
urmare, acum nu mai este nici o osândire pentru tine (Romani
8:1).
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Refuză să rămâi blocat în vinovăţie şi în păcat, pentru că
nu vei mai putea să-I slujeşti lui Dumnezeu aşa cum ar trebui.
Dacă vreodată păcătuieşti, pocăieşte-te repede, adânc şi sincer,
mărturisindu-I păcatul Tatălui. Şi nu uita: dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele, şi
să ne cureţe de orice nelegiuire.

Rugăciune
Dragă Tată, astăzi mă bucur să ştiu că jertfa
lui Isus pentru păcatul meu a fost preţul final
prin care stau acum justificat în prezenţa Ta. Îţi
mulţumesc că în dragoste, m-ai făcut să mă
înfăţişez sfânt şi fără vină înaintea Ta, după ce
m-ai spălat de păcate şi m-ai curăţit de orice
nelegiuire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 2:13, Isaia 53:5

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Matei 10:24-42

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 6:1-13

Geneza 34-35

Geneza 14
35

STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 2
Cuvântul cheie pentru această săptămână: „DESĂVÂRŞIT”
„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte
frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme,
n-a ajuns desăvârşit în dragoste.“ (1 Ioan 4:18)
Cuvântul „desăvârşit“ în acest text provine din
traducerea originalului grecesc „telerios,“ care
defineşte o stare de plenitudine. Are aplicaţii diferite
în domenii precum: muncă, cre;tere, stare mentală şi
caracter moral, pentru a descrie o stare de plenitudine.
Mai înseamnă, de asemenea, să fii adus într-o stare de
mistuire sau de întregire. Când ceva este desăvârşit,
nu are niciun defect, nicio greşeală, respectiv nicio
zbârcitură şi nu are nevoie să fie îmbunătăţit pentru că
nu are niciun cusur, nu este scos din uz pentru că ar fi
învechit, ci are toată recuzita de proprietăţi sau de
calităţi corespunzătoare naturii şi specificului său!
Termenul descrie absenţa cu desăvârşire a erorilor;
descrie caracteristici precum: matur, pur, perfect
sănătos, drept şi corect. Ceva desăvârşit este ceva
finalizat sau complet, fără vreun element lipsă.
În studiul nostru din 12 ianuarie, am învăţat că
Dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită! Aceasta
înseamnă că dragostea Lui pentru tine este completă,
fără vreo imperfecţiune, fără greşeală sau zbârcitură.
Este dragostea care nu se termină niciodată; este atât
de plenară, pură, sănătoasă şi fără erori, încât mai
bine de atât nu poate exista. Înţelegerea dragostei lui
Dumnezeu faţă de tine în această lumină va duce la
eliminarea cu desăvârşire a fricii din viaţa ta, deoarece
Dumnezeu nu te va iubi mai mult când ajungi în ceruri
decât o face, deja, astăzi! Dragostea Lui pentru tine
este desăvârşită!
36
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SÂMBĂTĂ, 15 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu ştie să-ţi
poarte de grijă!

„De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu şi anume spre
binele celor care sunt chemaţi după planul Său”
(Romani 8:28)
atei 7:11 spune: „Deci, dacă voi, care sunteţi răi,
ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai
mult Tatăl vostru care este în ceruri, le va da lucruri bune
celor ce I le cer.” Acest verset dezvăluie ceva profund despre
caracterul, dorinţa şi capacitatea Tatălui nostru ceresc de a
avea grijă de noi. Fiind creştin, indiferent de situaţia în care te
afli, tot învingător eşti. Nu există nici o forţă oponentă cu care
să te confrunţi pe care Dumnezeu să nu o poată înfrânge;
încrede-te doar în înţelepciunea şi în abilitatea Sa de a te
susţine totdeauna sus şi niciodată jos.
Sunt unii creştini care atunci când trec prin încercări se
întreabă: „De ce toate aceste lucruri mi se întâmplă tocmai
mie?” Când vorbeşti în felul acesta, subminezi puterea
Împărăţiei în care ai fost născut. În această Împărăţie,
Dumnezeu a rânduit ca toate să lucreze împreună pentru binele
tău. Nimic nu este spre dezavantajul tău. Acesta este motivul
pentru care ar trebui să fii întotdeauna bine dispus, ştiind că
Dumnezeu te-a adus într-un loc de odihnă şi de victorie.
Poate că acum eşti într-o situaţie deplorabilă în urma unor
alegeri greşite şi crezi că Dumnezeu a renunţat la tine. Află că
El nu a renunţat la tine. El a spus: „Nicidecum n-am să te las,
cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). El este cu tine
întotdeauna, până la sfârşitul veacului. În plus, El este capabil
să transforme orice faci, chiar şi greşelile tale în succes! Este
dorinţa Lui să te ajute să învingi tot timpul. Numai lasă
Cuvântul lui Dumnezeu să preia controlul asupra duhului tău,
recunoscând că toate lucrurile din viaţa ta lucrează împreună
spre binele tău.

M
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Dumnezeu ştie că eşti al Lui, iar El ştie cum să aibă grijă
de ceea ce Îi aparţine. Chiar dacă totul pare să se agraveze, fii
încredinţat că El va transforma totul într-o mărturie cu atât mai
mare. Continuă să te încrezi în El, să te rogi şi să îţi exprimi
credinţa cu glas tare! Nu va dura mult şi oamenii din jurul tău
vor auzi cântecele tale de bucurie şi Îl vor slăvi pe Dumnezeu
pentru mărturia ta.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi încredinţez şi astăzi
viaţa mea! Îţi mulţumesc pentru revelaţia
proaspătă din Cuvântul Tău. Tu eşti Păstorul
meu, Cel care îmi poartă de grijă şi îmi dă pâine!
Indiferent de împrejurări, refuz să mă las
clătinat, ştiind că toate lucrează împreună pentru
binele meu. Îţi mulţumesc pentru viaţa de
biruinţă pe care mi-ai dat-o, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 12:32, Ieremia 32:27, Romani 8:28
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DUMINICĂ, 16 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu te
tratează individual

„Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una
din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Şi chiar
perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi:
voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (Luca 12:6-7)

U

nii oameni cred că Dumnezeu Se raportează la ei în
funcţie de numărul lor. De exemplu, unii consideră
că dacă mai mulţi oameni se roagă pentru ei, Dumnezeu le va
răspunde mai repede. Aceşti oameni nu înţeleg nici Cuvântul
şi nici caracterul lui Dumnezeu. Relaţia lui Dumnezeu cu
oamenii nu depinde de cât de mare le este numărul, ci credinţa.
Dacă sunt mai mulţi în aceeaşi situaţie, nu înseamnă că
Dumnezeu este obligat să facă ceva pentru ei. El îi va răspunde
numai celui care Îl abordează prin credinţă.
Biblia spune că la un moment dat toţi oamenii din lume au
fost distruşi de potop, cu excepţia lui Noe şi a familiei lui.
Credinţa lui Noe a fost cea care l-a calificat pentru un astfel de
miracol, nu faptul că el a avut o familie mare: „Prin credinţă
Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care
încă nu se vedeau şi plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot
ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns
moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă” (Evrei
11:7). Credinţa ta este principalul mijloc prin care poţi să-I fii
plăcut lui Dumnezeu; apropierea de El n-are nimic de-a face cu
numărul celor din jurul tău.
Viaţa este personală şi la fel este mântuirea ta şi relaţia ta
cu Dumnezeu. Prin urmare, nu te folosi de experienţele altora
pentru a determina cursul vieţii tale. Este important ce asculţi
şi ce anume laşi să îţi influenţeze mentalitatea. Faptul că sunt
mulţi oameni în lume care suferă, nu înseamnă că aceasta ar
trebui să fie şi experienţa ta. Tu eşti deosebit, nu eşti în rândul
maselor. Dacă un lucru îi afectează pe alţii, nu înseamnă că
trebuie să te afecteze şi pe tine.
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Înţelege că Dumnezeu nu L-a trimis pe Isus să moară
pentru omenire pentru că numărul celor pierduţi era foarte
mare. Chiar dacă tu ai fi fost singurul om de pe pământ, Isus
tot ar fi venit să moară pentru tine. Dumnezeu te iubeşte foarte
mult. El ştie numele tău şi nu te tratează ca pe un anonim
dintr-o mulţime, ci ca pe cineva cunoscut. Acesta este un lucru
deosebit despre relaţia noastră cu El; El Se raportează la
fiecare dintre noi în mod individual! El poate face pentru tine,
ceea ce nu a mai făcut pentru nimeni înaintea ta, doar pentru
că I-ai cerut acel lucru cu credinţă.
În dragostea Lui pentru tine, Dumnezeu te-a creat să fii
unic şi nu va mai avea vreodată pe altcineva identic cu tine. Tu
eşti special pentru El şi de aceea El ţine să aibă o relaţie
personală cu tine.

Proclamaţie
Doamne, Cuvântul Tău mi-a adus înţelepciune şi înţelegere, iar astăzi umblu în lumina
adevărului Tău, care a fost sădit în duhul meu!
Preţuiesc mult părtăşia minunată pe care o am cu
Tine şi afecţiunea personală pe care mi-o porţi, în
Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Exod 33:17, Isaia 49:16
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LUNI, 17 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu
nu dă greş
niciodată!

„Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiu al omului, ca
să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit
oare, nu va împlini? (Numeri 23:19)

C

e mângâiere, ce încredere şi ce asigurare binecuvântată este să ştii că te poţi bizui pe Dumnezeu în tot
ceea ce priveşte viaţa ta! El poate să aibă grijă de tine şi să te
îndrume în destinul pe care ţi l-a pregătit! El este credincios şi
demn de încredere! El nu dă greş niciodată. „Cine se încrede
în El nu va fi dat de ruşine” (1 Petru 2:6).
Scriptura este plină de mărturiile celor care, în pofida
circumstanţelor periculoase care le ameninţau viaţa, au
demonstrat încredere şi credinţă absolută în Dumnezeu şi au
trăit astfel adevărate miracole. De exemplu, cei trei evrei,
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, cu riscul vieţii lor, au sfidat
decretul regelui Nebucadenţar de a se închina înaintea idolului
său de aur. Prin urmare, au fost aruncaţi într-un cuptor extrem
de încins, dar credinţa şi încrederea lor în Dumnezeu, care
niciodată nu dă greş, a biruit şi au avut parte de un miracol.
Nu este de mirare că psalmistul a declarat: „Mă încred în
Dumnezeu şi nu mă tem de nici un rău” (Psalmul 56:11).
Dumnezeu niciodată nu greşeşte nici nu dezamăgeşte. Biblia Îl
descrie ca fiind un prieten care ţine la tine mai mult decât un
frate (Proverbe 18:34); El este ajutorul adevărat, prezent la
vreme de nevoie (Psalmul 46:1). Tot ce trebuie să faci este să
Îl chemi. El a spus: „Cheamă-Mă în ziua necazului, Eu te voi
izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi” (Psalmul 50:15). Aceasta este
invitaţia lui Dumnezeu pentru tine: să ai încredere în El,
indiferent de provocările cu care Te confrunţi chiar acum. El
nu te va dezamăgi, însă vrea ca tu să îţi pui încrederea doar în
El şi să îţi fundamentezi credinţa pe Cuvântul Său veşnic, care
trebuie să fie speranţa şi ancora sufletului tău.
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Aminteşte-ţi, Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt una: „La
început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Aşadar, din moment ce
Dumnezeu nu dă greş niciodată, înseamnă că nici Cuvântul Său
nu va eşua vreodată. Biblia ne asigură că, deşi cerul şi
pământul vor trece, Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac.
Cuvântul Său vine întotdeauna cu suficientă putere ca să
efectueze o schimbare în tine. Aşadar, demonstrează-ţi
încrederea în Dumnezeu astăzi şi crede-L pe Cuvânt.
Acţionează astăzi pe baza Cuvântului Său, pentru că nu
eşuează niciodată. El este Atotputernicul şi veşnicul Dumnezeu
al slavei, Creatorul şi Conducătorul cerului şi al pământului.

Rugăciune
Dragul meu Dumnezeu şi Tată, Tu niciodată
nu dai greş şi rămâi cu mine întotdeauna! Tu mă
conduci zilnic în victorie prin toate circumstanţele
vieţii! Mă închin şi astăzi înaintea Ta şi Te ador!
Îmi voi pune totdeauna încrederea în Tine, pentru
că eşti ajutorul meu în vreme de nevoie. Te iubesc
şi Te preţuiesc mult! Tu eşti singurul Dumnezeu
adevărat şi înţelepciunea Ta este desăvârşită. În
Tine trăiesc şi mă bucur pentru totdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 1:9-10, Proverbe 3:5-6, Psalm 91:1-2
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MARŢI, 18 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu este
dragoste

„Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că
Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).

D

umnezeu este dragoste! Natura Lui, dispoziţia Lui şi
caracterul Său în totalitate înseamnă dragoste.
Aceasta este una dintre revelaţiile lui Dumnezeu cu care
trebuie să se familiarizeze fiecare creştin. Mulţi credincioşi nu
cunosc cât de mult îi iubeşte Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu
l-a inspirat pe apostolul Pavel să se roage ca Dumnezeu să-i
dea Bisericii abilitatea de a înţelege lărgimea, lungimea,
înălţimea şi adâncimea dragostei lui Dumnezeu care întrece
orice cunoştinţă (Efeseni 3:17-19). Dragostea lui Dumnezeu
este atât de intensă şi de infinită, încât este necesară revelaţia
divină pentru a pricepe imensitatea ei.
Numeşte această dragoste: inexplicabilă şi nu vei greşi,
deoarece dragostea lui Dumnezeu este dincolo de raţionamentul
uman. Cum ar putea explica cineva faptul că pe când eram noi
încă păcătoşi şi vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, Cristos a murit
pentru noi? (Romani 5:8) Nimic nu mă mişcă mai mult decât
dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi! Aceasta este
motivaţia mea pentru care fac ceea ce fac. Vreau ca toţi
oamenii să afle despre dragostea nepieritoare şi nemărginită a
lui Dumnezeu faţă de ei.
Mulţi fug de Dumnezeu, pur şi simplu pentru că nu cunosc
Cine este El. Dumnezeu nu este judecată. El este dragoste.
Dumnezeu nu te va mai judeca în funcţie de păcatele trecutului
tău, deoarece El L-a judecat deja pe Isus în locul tău. Pedeapsa
pentru păcatul tău a fost deja aşezată pe Isus. Dumnezeu ar
vrea ca orice păcătos să audă şi să înţeleagă că cine nu iubeşte
nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este dragoste
(1 Ioan 4:8).
O cât de mult îi iubeşte Dumnezeu! El detestă păcatul, dar
iubeşte păcătosul.
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Acesta este mesajul Evangheliei. Păcătosul trebuie să
cunoască faptul că Dumnezeu nu este supărat pe el şi nici nu
trebuie să plătească pentru propriile lui păcate, deoarece Isus
a plătit deja preţul pentru păcatele lui.
Dacă te simţi vinovat pentru păcatele tale, vreau să ştii că
Dumnezeu te iubeşte şi vrea să te întorci la El ca să poţi fi
mântuit. El spune: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul.
De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna“ (Isaia
1:18). Poţi chiar acum să vii înaintea Lui în rugăciune. Spune
doar atât: „O, Doamne, Dumnezeul meu, cred că Tu L-ai
trimis pe Isus să moară pentru păcatele mele şi că L-ai înviat
din morţi pentru justificarea mea. Prin urmare, declar că El
este Domnul vieţii mele şi că eu sunt acum o persoană absolut
nouă, complet liberă de păcat!“

Rugăciune
Dragă Tată, mă rog ca revelaţia dragostei
Tale să crească în viaţa mea şi a copiilor Tăi din
întreaga lume. Declar că prin ajutorul oferit de
Duhul Tău, noi vom umbla de acum înainte
conştientizând tot mai mult marea Ta iubire faţă
de noi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:16-19
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MIERCURI, 19 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Cu Dumnezeu, tu ai
tot ce ai nevoie

„După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui
Avram, într-o vedenie şi i-a zis: „Avrame nu te teme; eu
sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1)

D

acă Îl ai pe Dumnezeu înseamnă că ai deja tot ceea ce
îţi va trebui vreodată, pentru că El este împlinirea ta!
În Geneza 15:1, El i-a zis lui Avram, care ulterior a fost numit
Avraam: „Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare,”
aceasta însemnând: „Eu sunt tot ce ai nevoie, cu Mine ai
totul.” Acesta este motivul pentru care nu trebuie să îngădui
nici o distragere să îţi abată mintea de la El. Tot ceea ce eşti şi
tot ceea ce ai este în El! Toate visele şi aspiraţiile tale sunt în
El; El este motivul pentru care exişti. Când acest lucru va
deveni atitudinea vieţii tale, atunci vei începe cu adevărat
umblarea ta cu Dumnezeu.
Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să ne concentrăm
cu toată puterea doar asupra Lui şi aceasta nu deoarece caută
atenţie, sau pentru că tânjeşte după rugăciunile şi închinarea
noastră. Acestea nu-I vor îmbunătăţi poziţia sau atributele
dumnezeieşti. Aminteşte-ţi că demult, când încă nu era nimic
pe faţa pământului, înainte să-l fi creat pe Adam, El deja era
Dumnezeu şi este Acelaşi ieri, azi şi în veci. El este măreţul
EU SUNT, Dumnezeu care are totul - Cel atot-suficient. El nu
are nevoie de nimic pentru a-L împlini. El este „Complet.” Cu
toate acestea, El vrea să ne focalizăm asupra Lui, pentru că
ştie că atunci când va obţine atenţia noastră, ne va putea
călăuzi să trăim viaţa pe care ne-a pus-o la dispoziţie. El ştie
mai bine decât noi orice am putea şti noi vreodată. El ştie cel
mai bine cum ar trebui să fie viaţa ta şi ce să faci ca să ajungi
acolo.
Acest lucru ar trebui să te ajute să nu te mai îngrijorezi de
absolut nimic; ci mai degrabă, să trăieşti plin de încredere zi
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de zi, ştiind că Dumnezeu este la cârma vieţii tale şi că are tot
ce trebuie pentru a te conduce în destinul tău şi pentru a te
ajută să-l îndeplineşti în El.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Tu eşti scutul şi răsplata
mea cea foarte mare! Îţi mulţumesc pentru că îmi
călăuzeşti paşii şi mă conduci în activităţile vieţii,
sincronizându-le cu destinul pe care mi l-ai
pregătit. Te iubesc foarte mult şi îmi concentrez
toată atenţia asupra Cuvântului Tău, ştiind că în
Tine am tot ce aş putea dori vreodată de la viaţă,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 34:8-10, Psalmul 16:5
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JOI, 20 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeu este bun
şi îţi vrea binele!

„Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi

credincioşia Lui din neam în neam“ (Psalm 100:5)
iblia declară că Dumnezeu este bun. Ea nu afirmă că
El este un Dumnezeu bun, ci că El este bun.
Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în a le oferi copiilor Săi
daruri bune: „orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de
sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare“ (Iacov 1:17). În Ieremia
29:11, Dumnezeu spune: „Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.“ Cuvântul pace
din acest text provine din traducerea în româneşte a termenului
ebraic „shalom,” care înseamnă un bine nemaipomenit, întregire, abundenţă, siguranţă, odihnă, etc. Prin urmare, Dumnezeu
este preocupat întotdeauna de binele tău; El Îşi găseşte plăcerea
în întregirea ta, în bunăstarea ta şi în sănătatea ta.
Acesta este Dumnezeul căruia tu Îi slujeşti. El nu este ca un
şoim care te vânează din înaltul cerului şi nici nu Îşi îndreaptă
degetul ameninţător spre tine spunându-ţi: „Dacă păcătuieşti, vei
arde în iad!“ Nu! Ci, mai degrabă, El caută să îţi facă bine: „Voi
încheia cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi mai întoarce de
la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca
să nu se depărteze de Mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi
sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul
Meu” (Ieremia 32:40-41).
2 Cronici 16:9 ne descrie, de asemenea, un Tată ceresc
iubitor, a cărui preocupare este ca tu să primeşti tot ce are El
mai bun pentru tine: „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste
tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este
întreagă a Lui…“ Observaţi, de asemenea, cuvintele lui Isus
din Luca 6:35: „Voi însă, iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, faceţi
bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi

B
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răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci
El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.“ Aici Isus
face aluzie la înclinaţia Tatălui de a face bine fiecărui om şi ne
îndeamnă să fim animaţi de acelaşi gând.
Dumnezeu este legat de promisiunile pe care le face în
Cuvântul Său; prin urmare, dacă El Se aşteaptă ca noi să le
facem bine tuturor celor din jurul nostru—inclusiv duşmanilor
noştri, atunci El ar fi nedrept dacă nu ar face ceea ce aşteaptă
de la noi. Aminteşte-ţi întotdeauna, că Dumnezeu caută să îţi
facă bine, El caută să îţi vină în ajutor. Când vrăjmaşul
născoceşte un plan împotriva ta, Dumnezeu îl răstoarnă în ceva
spre binele tău. El îţi este totdeauna disponibil pentru a Se
asigura că tu experimentezi bunătatea Lui.

Rugăciune
Dragă Tată, Tu întotdeauna cauţi să îmi faci
bine şi faci ca favoarea Ta să mă înconjoare, iar
binecuvântările Tale să curgă din abundenţă în
viaţa mea. Inima mea este plină azi de bucurie,
iar gura mea este plină de laudă, pe măsură ce
mărturisesc despre bunătatea, mila şi dragostea
Ta în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 73:1, Matei 5:44-45, Ieremia 31:12
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VINERI, 21 IANUARIE

PASTOR
ANITA

El face diferenţa
între păcătos şi
păcatele lui

„Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un
singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă
spre ce este înainte... (Filipeni 3:13)
bservaţi că versetul de mai sus nu spune: „Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu creştinii, încât L-a dat pe
singurul Lui Fiu.“ Ci mai degrabă, spune: „Fiindcă atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea, lumea formată din fiinţe umane, oricât
de păcătoase şi rele ar fi, încât L-a trimis pe Isus să moară pentru
ele.” De ce? Motivul stă în faptul că Dumnezeu urăşte păcatul,
dar iubeşte păcătosul. El face distincţia între păcătos şi acţiunile
sale şi îl iubeşte necondiţionat. Acesta este singurul motiv pentru
care El putea să privească dincolo de greşelile noastre, plătind
preţul suprem, moartea Fiului Său pe cruce, pentru salvarea
întregii omeniri.
Biblia spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire le-a
fost descoperit tuturor oamenilor(Tit 2:11). Cu alte cuvinte, pentru toţi oamenii a fost plătit preţul mântuirii, dar nu toţi au primit
mântuirea. Nu toţi oamenii au îmbrăţişat şi au primit acest har.
Oamenii se duc în iad nu din cauza păcatelor lor,ci din cauza faptului că nu au primit acest har, prin mărturisirea cu gura a domniei lui Isus şi prin invitarea Lui de a fi Domn al vieţii lor! Isus a
plătit deja pedeapsa completă pentru păcatele tuturor oamenilor.
Acesta este motivul pentru care noi predicăm Evanghelia:
pentru a le aduce la cunoştinţă tuturor oamenilor că păcatele
lor au fost deja plătite integral de către Isus: „că adică,
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine,
neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă
propovădu-irea acestei împăcări (2Cor. 5:19).“ Dumnezeu nu
ţine seamă de păcatele tale. El nu este deloc supărat pe tine.
Poate că spui: „După toate lucrurile îngrozitoare pe care le-am
făcut?“ Da. El nu priveşte la ceea ce ai făcut; El priveşte la
mântuirea ta, la ne-prihănirea pe care a realizat-o pentru tine
în Cristos Isus.

O
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Păcatele fiecărui om din această lume au fost aşezate peste
Isus, pentru a-i aduce pe toţi care vor crede la neprihănirea lui
Dumnezeu. Astfel, El a purtat deja pedeapsa pentru păcatele şi
consecinţele păcatelor tuturor oamenilor. Prin urmare, nu mai
trebuie ca cineva astăzi să poate pedeapsa pentru păcatele
săvârşite: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut
peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.“ (Isaia 53:5).
Dacă atât de mult a putut iubi Dumnezeu lumea păcătoşilor,
gândeşte-te cu cât mai mult îi iubeşte El pe toţi aceia care sunt
născuţi din El! Biblia spune: „Căci, dacă atunci când eram
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului
Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom
fi mântuiţi prin viaţa Lui“ (Romani 5:10). Dacă El a iubit lumea
oamenilor răi, El îi iubeşte cu atât mai mult pe copiii Lui!

Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată meu ceresc; sunt atât de
bucu-ros că Tu m-ai iubit atât de mult încât L-ai
trimis pe Isus să moară pentru noi, ca substituentul
nostru pe cruce. Îţi mulţumesc pentru că ne-ai
împăcat cu Tine prin moartea Lui şi ne-ai adus în
acest har în care suntem acum, pentru a duce o
viaţă neprihănită pentru Tine, în veci de veci, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:8; 2 Corinteni 5:21; Ioan 3:16-17
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 3
Cuvântul cheie pentru această săptămână:
„INDIVIDUAL”

Cuvântul „individual” aşa cum este utilizat în
studiul nostru din ziua a 16-a este un adverb care are
următoarele semnificaţii: tu însuţi ca persoană, în
mod personal, în particular. Acesta este înţelesul
care se desprinde din titlul nostru „Dumnezeu te
tratează individual.” Se sugerează faptul că viaţa
este personală şi că fiecare dintre noi este unic
înaintea lui Dumnezeu şi de aceea El ne şi tratează
individual, nu la grămadă. Astfel se conturează şi
mai bine semnificaţia afirmaţiei: „Chiar dacă ai fi
fost singura persoană de pe pământ, Isus tot ar fi
venit să moară în locul tău şi să te mântuiască.”
Dumnezeu te iubeşte foarte mult pe tine, ca persoană
particulară.
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SÂMBĂTĂ, 22 IANUARIE

Dumnezeu
este Duh
PASTOR
CHRIS

„După cum este scris:
„Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică,
este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut,
care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca
şi cum ar fi (Romani 4:17).

B

iblia spune că Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Aceasta
înseamnă că tărâmul în care El operează este tărâmul
spiritual, iar pentru El, lucrurile din acest domeniu sunt mai reale
decât lucrurile domeniului fizic pe care noi îl vedem. Pentru El,
lucruri care nu există, lucruri care nu par reale în domeniul fizic,
deja s-au întâmplat. Vă voi oferi un exemplu grăitor al celor
spuse anterior, folosind istoria creaţiei din Geneza.
Când citeşti capitolul 1 din Geneza, fără să studiezi mai
departe, poţi avea impresia că atunci când Dumnezeu a spus: „Să
dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să
facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe
pământ,” iarba a răsărit imediat din pământ, iar copacii au crescut instantaneu. Dar pe măsură ce îţi continui studiul, în capitolul
al doilea, vei descoperi că, deşi Dumnezeu a poruncit ca plantele
să apară şi a văzut că ele erau bune, acestea nu au răsărit imediat,
deoarece El avea nevoie de un om care să lucreze pământul,
precum şi de ploaie pentru ca plantele să fie udate (Geneza 2:4).
De ce atunci afirmă Biblia că tot ceea ce a poruncit
Dumnezeu să fie, a apărut instantaneu? Unde erau toate acestea?
Se aflau în tărâmul spiritual! Din perspectiva lui Dumnezeu, ele
erau reale. De exemplu, când El i-a zis lui Avraam: „Te-am
rânduit să fii tatăl multor neamuri” (Romani 4:17), omul nu avea
nici un copil şi era deja înaintat în vârstă—avea aproape o sută de
ani. Soţia sa, Sara, era stearpă, dar din punctul de vedere al lui
Dumnezeu, infertilitatea era rezolvată. Pentru Dumnezeu,
Avraam era deja Tatăl multor neamuri.
Prin urmare, când Dumnezeu îţi spune: „Eu ţi-am dat slujba
aceasta,“ nu privi la structura fizică a companiei căreia i-ai
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înaintat o cerere de angajare. Ci în primul rând primeşte slujba
în duhul tău! Cum? Prin credinţă! Ţine strâns acel cuvânt din
partea lui Dumnezeu, pentru că din punctul Lui de vedere, tu
deja ai slujba aceea, iar ţie îţi revine sarcina de a o lua în posesie.
Când El spune: „Eu ţi-am dat un copil,“ nu te uita la pântecele
tău, ci mai întâi primeşte acest copil în duhul tău!
Dacă vrei să ai o umblare rodnică cu Dumnezeu, trebuie să
înveţi să vezi ce ţi-a dat Dumnezeu, mai întâi în duhul tău. Dacă
nu vezi acel lucru acolo, nu îl vei vedea nici în domeniul fizic,
deoarece El este Duh şi El operează de pe tărâmul spiritual. Iată
de ce, când ne-a binecuvântat El nu ne-a binecuvântat cu tot felul
de binecuvântări din lume, în primul rând, ci cu „tot felul de
binecuvântări spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus“
(Efeseni 1:3). El a procedat aşa deoarece tărâmul spiritual este
mai mare decât tărâmul fizic, care s-a născut din tărâmul
spiritual.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru iluminarea
ochilor duhului meu astăzi, prin Cuvântul Tău,
pentru a vedea şi pentru a primi orice lucru bun
care îmi aparţine în Cristos Isus. Pe măsură ce
văd aceste lucruri, le numesc reale şi păşesc în
realitatea binecuvântărilor Tale multiple şi
veşnice, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:17-18; 2 Corinteni 5:7
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DUMINICĂ, 23 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Cartea de aducere
aminte a lui
Dumnezeu

„Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu
altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi
o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru
cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
(Maleahi 3:16)
umnezeu acordă foarte multă atenţie detaliilor şi este
meticulos cu privire la datele pe care le înregistrează.
El are câteva cărţi în ceruri (Apocalipsa 20:12) şi înregistrează
toate lucrările pe care le facem aici pe pământ. Unele dintre
aceste cărţi vor fi deschise în ziua judecăţii (Daniel 7:10), însă
există una care este deschisă din când în când, iar aceasta este
Cartea de aducere aminte.
În versetul din deschidere, citim că cei care se tem de
Domnul, care meditează la Numele Său şi care vorbesc despre
El adesea, sunt menţionaţi într-o carte de aducere aminte scrisă
în favoarea lor, în prezenţa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte,
aceşti oameni au meditat la Numele Său şi, pentru că minţile
lor au fost pline de gândurile lui Dumnezeu, ei şi-au vorbit
unul altuia în mod frecvent cuvinte după voia lui Dumnezeu.
Ei au făcut cu gura lor declaraţiile potrivite de credinţă în
Numele Său; în timp ce ei au făcut aceste lucruri pe pământ,
Domnul a ascultat şi a luat aminte. Prin urmare, numele lor au
fost înscrise în cartea de aducere aminte.
Periodic, atunci când această carte este deschisă, toate
binecuvântările incluse în declaraţiile lor de credinţă sunt
eliberate peste ei! Aleluia! Deci, când te afli în odăiţa ta şi
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, poate părea că nimic nu se
schimbă, dar nu te opri, deoarece ceea ce tu faci se
înregistrează în cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. De-a
lungul timpului, acea carte va fi deschisă şi ploaia mult
aşteptată a binecuvântărilor va curge instantaneu. Continuă să
rosteşti Cuvântul şi să umpli paginile acelei cărţi cu declaraţiile
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tale de credinţă. Eclesiastul 11:3 spune: „Când se umplu norii
de ploaie, o varsă pe pământ.“ Declaraţiile tale de credinţă vor
produce, cu siguranţă, pentru tine un seceriş de binecuvântări,
la vremea potrivită.

Rugăciune
Dragă Tată, Te laud pentru credincioşia Ta
faţă de mine. Îţi mulţumesc pentru că m-ai învăţat să îmi dau seama astăzi de importanţa meditaţiei la Numele Tău şi a declarării Cuvântului Tău
cu credinţă; Anticipez următoarea deschidere a
Cărţii Tale de aducere aminte şi mă pregătesc
pentru binecuvântările copleşitoare pe care Tu
le-ai pregătit pentru mine, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Estera 6:1-11
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LUNI, 24 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu are
emoţii

DOMNUL Dumnezeul tău câştigă victorie după victorie şi
este întotdeauna cu tine. El sărbătoreşte şi cântă de bucurie
datorită ţie şi îţi va înviora viaţa cu dragostea Lui
(Ţefania 3:17 CEV).

U

nii oameni se raportează la Dumnezeu ca şi când El
ar fi un obiect lipsit de viaţă, un computer sau o
fiinţă iraţională. Dumnezeu rămâne însă o Persoană, o fiinţă
raţională, care are minte, voinţă şi emoţii. Scriptura abundă în
situaţii în care Dumnezeu dă glas emoţiilor Sale. În Psalmul
2:4, Biblia spune: „Cel ce şade în ceruri râde.“ Râsul este o
formă de exprimare a emoţiei.
Biblia ne relatează, de asemenea, cât de mâhnit a fost
Dumnezeu atunci când copiii lui Israel s-au răzvrătit împotriva
Duhului Sfânt, în timpul călătoriei lor prin pustiu către Ţara
Promisă (Isaia 63:10). Acest fapt ne arată că Dumnezeu Se
poate mânia, iar mânia este şi ea o formă de exprimare a
emoţiei. Exprimarea emoţiilor este o trăsătură caracteristică a
personalităţii, iar, din moment ce Dumnezeu este o Persoană,
El are şi emoţii.
Isus Şi-a exprimat şi El emoţiile. La mormântul lui Lazăr,
El a plâns, nu pentru că nu putea face nimic cu privire la acea
situaţie, ci pentru că în acel moment simţea durerea celorlalţi.
Biblia spune: „Căci n-avem un Mare Preot, care să nu aibă
milă de slăbiciunile noastre…“ (Evrei 4:15). Isus a devenit
asemenea nouă, pentru a ne revela Personalitatea Tatălui
nostru ceresc.
Dumnezeu te iubeşte şi Îşi găseşte plăcerea în exprimarea
dragostei Lui pentru tine. Implică-te cu toată fiinţa ta în
exprimarea dragostei tale pentru El şi include şi emoţiile tale
atunci când I te adresezi. Când vorbeşti cu El în rugăciune, fii
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conştient că vorbeşti cu cineva care te ascultă; dezvoltă o
părtăşie cu El din toată inima ta, implicându-te profund şi din
punct de vedere emoţional.

Rugăciune
Domnul meu şi Tatăl meu, ce mult Te iubesc!
Ce mult îmi place să îmi ridic mâinile către Tine,
să dansez pentru tine şi să Îţi cânt cântece de
închinare astăzi, ca expresie a dragostei şi
preţuirii mele pentru tot ceea ce ai făcut pentru
mine. Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta veşnică
pe care mi-o demonstrezi zilnic.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:14-16
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MARŢI, 25 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Fii canalul
binecuvântărilor
Sale

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

D

umnezeu este „Dumnezeul binecuvântării“ şi Lui
totdeauna Îi place să îi binecuvânteze pe oameni.
Biblia spune: „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot
pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă
a Lui“ (2 Cronici 16:9). Cu alte cuvinte, El caută în
permanenţă să binecuvânteze pe cineva. Dar, pentru a face
acest lucru, El nu va coborî din ceruri; El are nevoie de cineva
pe pământ pentru a binecuvânta o altă persoană. Iată de ce El
ne instruieşte învăţându-ne să dăruim, să ne pese şi să fim
preocupaţi de nevoile altora.
Când îţi dai seama că tot ce ai nu este al tău, ci Îi aparţine
lui Dumnezeu, îţi vine uşor să dăruieşti. A trebuit întotdeauna
să îmi reamintesc acest adevăr; iată de ce, de-a lungul anilor,
mi-a fost uşor să Îi dăruiesc lui Dumnezeu şi să le dăruiesc
oamenilor din jurul meu. Am făcut un mod de viaţă conştient
din a fi binecuvântarea lui Dumnezeu în mediul meu de
influenţă. Avraam a fost un om binecuvântat. Era prosper în
toate lucrurile, pentru că Dumnezeu îl binecuvântase din belşug.
Biblia ne spune că, prin asocierea cu el, nepotul său, Lot, a
devenit şi el prosper. Aşa ar trebui să stea lucrurile şi cu noi.
Tu eşti un simbol al binecuvântării lui Dumnezeu; prin
urmare, cei din jurul tău ar trebui să experimenteze bunăstarea
datorită ţie. Înţelege faptul că lui Dumnezeu Îi face mare
plăcere să îi binecuvânteze pe alţii prin tine. Tu nu eşti o
persoană care încearcă să fie binecuvântată, deoarece El te-a
binecuvântat deja (Efeseni 1:3) şi te-a făcut o binecuvântare
(1Petru 3:9). Aşa că nu numai că eşti binecuvântat, dar viaţa
ta este plină până la revărsare de binecuvântări.
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Dumnezeu te-a făcut un canal de distribuire a
binecuvântării Sale către această lume. Prin urmare, nu reţine
pentru tine ceea ce El îţi spune să dăruieşti când îţi spune să o
faci, deoarece tu eşti agentul binecuvântării Sale pentru mediul
tău de influenţă. Binecuvântările neobişnuite ale lui Dumnezeu
le sunt rezervate dătătorilor. Prin urmare, întotdeauna, fii
grabnic să dai drumul la ceea ce Dumnezeu îţi cere; fii
întotdeauna prompt în privinţa dărniciei, deoarece este mai
ferice să dai decât să primeşti.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări
duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos Isus. Ai
făcut din mine simbolul binecuvântările Tale
către mediul meu de influenţă; prin urmare, Te
rog astăzi să mă călăuzeşti să îi recunosc pe toţi
cei care au fost rânduiţi de Tine să fie
binecuvântaţi prin mine, ca ei să experimenteze
dragostea şi binefacerea Ta, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 3:9, Ezechiel 34:26 , Zaharia 8:13
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MIERCURI, 26 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Dumnezeul
Suveran

[Există] un singur Domn, o singură credinţă, un singur
botez. Un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este
deasupra tuturor [Suveran peste toate], care cuprinde toate
lucrurile şi care trăieşte în noi toţi.
(Efeseni 4:6, Traducerea Amplificată a Bibliei).

D

umnezeu este Suveran! El cunoaşte toate lucrurile şi
poate face toate lucrurile! Biblia spune că cerul este
tronul Său, iar pământul este aşternutul picioarelor Lui (Fapte
7:49). El este Dumnezeul cel Preaînalt, iar domnia Lui se
întinde peste toate tronurile, peste toţi oamenii şi peste toate
guvernele. În Daniel 5:21, El este descris ca Dumnezeul
Suprem care controlează toate împărăţiile omeneşti (GNB).
Dumnezeu este mare! El este Dumnezeu şi nu poţi omite
suveranitatea Sa oricând vorbeşte El despre Sine însuşi: „Mâna
Mea a întemeiat pământul şi dreapta Mea a întins cerurile: cum
le-am chemat, s-au şi înfăţişat îndată“ (Isaia 48:13). Mulţi
oameni s-au întrebat de ce Dumnezeu, în suveranitatea Sa, nu
a pus capăt răului din această lume. Ei se întreabă de ce au loc
încă războaie şi calamităţi, dacă Dumnezeu ar putea într-o
clipă să le pună capăt. Însă cei ce pun asemenea întrebări nu
înţeleg cine este Dumnezeu şi cum operează El.
Cu toate că Dumnezeu este suveran, El a aşezat principii
pentru guvernarea pământului. El nu este supus acelor
principii, dar nici nu le încalcă. Prin urmare, cu toate că El a
creat lumea, nu El este maestrul de ceremonii, deoarece El
deja i-a încredinţat omului pământul pentru a-l stăpâni (Geneza
1:28). Omul şi-a pierdut autoritatea în favoarea celui rău, care
ulterior a introdus un sistem malefic care a transformat lumea
într-un dezastru.
Acum însă, există un alt sistem în lume, condus de
Domnul Isus Cristos! Acest sistem este alcătuit din toţi cei care
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sunt născuţi din nou, asociaţi ai Dumnezeirii, prin care
Dumnezeu Îşi exercită suveranitatea pe pământ. Prin urmare,
noi suntem agenţii lui Dumnezeu în transmiterea păcii,
abundenţei, vindecării şi mântuirii într-o lume muribundă. Tot
aşa cum Domnul l-a trimis pe Petru să îi predice sutaşului
roman şi nu a făcut-o El personal, ne-a trimis şi pe noi să
exercităm suveranitatea Sa în lumea noastră. El vrea să
conducă lumea prin tine!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a auzi Cuvântul Tău şi de a fi învăţat
de Tine. Îţi mulţumesc pentru autoritatea pe care
mi-ai dat-o de a exercita stăpânire peste pământ
şi de a îmblânzi mediul meu de influenţă pentru
a se conforma scopurilor Tale veşnice, voii şi
sfatului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 6:15-16, Apocalipsa 1:8, Psalm 115:16
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JOI, 27 IANUARIE

Poziţionat
pentru glorie
PASTOR
ANITA

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa
şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava
şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi
firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care
este în lume prin pofte (2 Petru 1:3-4)
umnezeu te-a poziţionat pentru glorie. Pentru a trăi
viaţa transcendentă şi de glorie la care te-a chemat
Dumnezeu, punctul tău de vedere în viaţă trebuie să fie din
perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. Tu trebuie să trăieşti în
lumina Cuvântului Său şi să încetezi să priveşti situaţiile ca un
om obişnuit.
Dumnezeu a făcut deja tot ce este necesar pentru ca tu să
experimentezi slava Lui aici pe pământ. Dar, din păcate, mulţi
creştini fac în continuare o greşeală aşteptând ca Dumnezeu să
facă ceva cu situaţia lor. Unii chiar spun că aşteaptă ca El să
îi ducă în Ţara Promisă, acel loc bun şi îmbelşugat unde curge
lapte şi miere. Însă ceea ce nu au realizat încă astfel de
oameni, este faptul că în accepţiunea lui Dumnezeu, ei sunt
deja în Ţara Promisă! Ei au ajuns acolo în momentul în care
s-au născut din nou. Cu alte cuvinte, ei au ajuns deja în locul
cel mai potrivit în care ar putea fi vreodată, fiindcă s-au
apropiat de Muntele Sionului (Evrei 12:22).
Observă din nou aceste cuvinte inspirate din versetul de la
început: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin
slava şi puterea Lui.” Aceasta nu este o promisiune, ci o
declaraţie, o realitate actuală. Ai primit viaţa şi natura lui
Dumnezeu în momentul în care te-ai născut din nou şi imediat
ai fost poziţionat pentru viaţa transcendentă de glorie. Tot ce
ai nevoie pentru a trăi viaţa din belşug ţi-a fost deja pus la
dispoziţie.

D
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Aşa că atunci când Dumnezeu se uită la tine El nu vede un
om plin de slăbiciuni, care se luptă să supravieţuiască. Ci mai
degrabă, El vede unul care este mai mult decât biruitor, care
a fost înzestrat cu capacitatea dinamică de a efectua modificări
în circumstanţele vieţii. Boala, sărăcia şi eşecul nu sunt
naturale pentru copiii lui Dumnezeu. Oamenii obişnuiţi, pot fi
sensibili la toate aceste influenţe, dar tu ai fost poziţionat
pentru viaţa de glorie; o viaţă de biruinţă, prin Cuvânt.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
poziţionat pentru viaţa de glorie şi că mi-ai dat tot
ce am nevoie pentru a excela şi a trăi victorios pe
pământ pentru slava Numelui Tău. Trăind
conform revelaţiei Cuvântului Tău de astăzi, sunt
înălţat deasupra acestei lumi şi a decadenţei ei, în
tărâmul de glorie pe care l-ai planificat pentru
mine de la întemeierea lumii, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10
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VINERI, 28 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Faptele lui
Dumnezeu

„Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările

Tale” (Psalmul 25:4)
ulţi au fost crescuţi într-un sistem unde, din cauza
ignoranţei, Dumnezeu a fost portretizat ca un
dictator şi ca un distrugător. Ei au fost învăţaţi în şcoală că
tornadele, cutremurele, inundaţiile, fenomenul tsunami,
foametea şi alte calamităţi care au devastat diverse oraşe, regiuni
şi chiar naţiuni sunt „faptele lui Dumnezeu.” Dar acestea nu sunt
faptele lui Dumnezeu. Biblia spune: „Orice dar bun şi desăvârşit
este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este
nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). Acest lucru
pur şi simplu ne învaţă că tot ce nu este bun şi perfect nu poate
fi de la Dumnezeu, pentru că El este un Dumnezeu bun, iar
darurile şi faptele Sale sunt bune tot timpul.
Apa dulce şi apa amară nu pot curge din aceeaşi fântână
(Iacov 3:11). Prin urmare Dumnezeu, care este bunătatea
personificată, nu poate în acelaşi timp să fie responsabil pentru
suferinţele, distrugerile şi dezastrele care au loc în lume. Ioan
10:10 ne arată că Satan este adevăratul distrugător. El este cel
rău, a cărui misiune pe pământ este să fure, să ucidă şi să
distrugă. El este responsabil pentru toate catastrofele care le
fură oamenilor sănătatea, bucuria, banii sau pacea. Dar slavă
Domnului că lumea nu este la mila lui Satan şi a faptelor sale
murdare de distrugere! Dumnezeu ne-a dat puterea de a supune
şi de a îmblânzi forţele naturii şi chiar de a-i interzice diavolului
să îşi desfăşoare manevrele lui şi faptele de manipulare a răului
din jurul nostru: „Iată, că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi
şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăşmaşului: şi nimic nu vă
va putea vătăma” (Luca 10:19). Observă că Dumnezeu este cel
care ne-a dat nouă, copiilor Lui, putere peste toate lucrările
inamicului. Prin urmare, El nu poate fi în nici un caz responsabil
pentru lucrările pe care ne-a dat autoritatea să le prevenim.

M
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Faptele Apostolilor 10:38 ne arată tipurile de lucrări sau
fapte care Îi pot fi atribuite lui Dumnezeu: „Cum Dumnezeu L-a
uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla
din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi
de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” Aceasta înseamnă că
diavolul este responsabil pentru răul şi opresiunea din lumea de
astăzi; acestea sunt operele sale. Dar Biblia spune în 1 Ioan 3:8:
„Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
diavolului.”
De fiecare dată când auzi, vezi sau citeşti despre o intervenţie supranaturală în activităţile umane care sfidează succesiunea naturală a evenimentelor, care are drept rezultat conservarea vieţii şi binele general al omenirii, acela este un miracol,
şi este o faptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iubeşte pe oameni
şi este plăcerea Lui să îi vadă sănătoşi, prosperi şi puternici.
Deci, poţi avea încredere în El astăzi să aducă puterea Sa
nelimitată asupra situaţiei tale şi vei primi un miracol.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă rog pentru o
intensificare a manifestării prezenţei Tale în
Biserică, astfel încât copiii Tăi, prin puterea
Duhului Sfânt şi a revelaţiei Cuvântului Tău, să
experimenteze dragostea Ta continuu, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 2:4, Faptele Apostolilor 19:11-12

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Matei 10:23-33
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STUDIU din CUVÂNT

Săptămâna 4
Cuvântul cheie pentru această săptămână: „EMOŢII”

Termenul „Emoţii” utilizat în studiul nostru de
pe data de 22 - „Dumnezeu are emoţii,” se referă la
sentimente puternice, la o experienţă subiectivă.
Studiul nostru Îl descoperă pe Dumnezeu ca fiind o
fiinţă raţională, cu voinţă şi emoţii. Astfel şi El Îşi
poate exprima emoţiile ca noi. Emoţia descrie
aspectul afectiv al conştiinţei prin a cărui exprimare
se conturează personalitatea. Dacă Dumnezeu nu
avea emoţii, nu ar fi fost o Persoană. Studiul nostru
descoperă în continuare acest adevăr, revelându-L pe
Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru iubitor din ceruri
care Îşi găseşte plăcerea în a-Şi exprima dragostea
faţă de tine.
Suntem astfel îndemnaţi să ne exprimăm şi noi
dragostea faţă de El, la nivel personal, implicândune emoţional ori de câte ori luăm legătura cu El.
Când Îi vorbeşti în rugăciune, fii conştient că te
adresezi unei Fiinţe raţionale care are emoţii.
Implică-ţi inima, emoţiile şi întreaga fiinţă în
părtăşia ta cu El.
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SÂMBĂTĂ, 29 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Destoinicia
noastră

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

D

upă ce am fost născuţi din nou, am primit viaţa şi
natura lui Dumnezeu. Ceea ce presupune acest lucru
este că noi putem funcţiona cu abilităţile lui Dumnezeu,
deoarece suntem părtaşi naturii lui Dumnezeu; părtaşi naturii
Sale divine: „prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte” (2 Petru 1:4).
În Versiunea amplificată a Bibliei, pasajul din 2 Corinteni
3:5 este tradus astfel: „nu că noi suntem vrednici (calificaţi,
competenţi prin abilitate) prin noi înşine să considerăm sau să
pretindem ceva ca venind de la noi, ci puterea, capacitatea şi
destoinicia noastră sunt de la Dumnezeu.” Aşadar, trebuie să
înţelegem şi să recunoaştem că Dumnezeu este Sursa
calificării, a competenţei şi a puterii noastre şi nu să ne
încredem în abilităţile noastre fizice, ştiind că El ne-a înzestrat
cu putere de sus.
Această convingere a conturat mentalitatea lui David
atunci când, adolescent fiind, el l-a confruntat şi l-a învins pe
marele Goliat din Gat. Conştient de capacitatea lui Dumnezeu
care era activă în el, s-a uitat la Goliat şi a spus: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză, dar eu vin împotriva ta
în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui
Israel, pe care ai ocărât-o” (1 Samuel 17:45).
Este important să trăim şi să umblăm în fiecare zi
conştienţi că suntem înzestraţi cu slava şi cu puterea lui
Dumnezeu, întrucât El ne-a trimis în Numele Lui!
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Noi nu suntem destoinici prin noi înşine! Puterea şi
abilitatea prin care noi funcţionăm sunt de la Dumnezeu, care
ni le-a dat fără limită! Aceasta înseamnă că doar credinţa ta
stabileşte limita până la care poţi ajunge în călătoria ta de
succes, deoarece puterea care operează în tine pentru a face să
se întâmple aceasta este de la Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care, creştin fiind, nu ar trebui
să fii învins în viaţă, pentru că puterea şi autoritatea cu care
funcţionezi vin de la Dumnezeu. Când tu vorbeşti, El este Cel
ce vorbeşte prin tine, iar atunci când slujeşti, El este Cel care
slujeşte prin tine. El ţi-a dat dreptul legal de a acţiona în
Numele Lui

Proclamaţie
Abilitatea lui Dumnezeu este activă în mine
astăzi, iar eu sunt conştient de ea şi funcţionez
prin ea. Domnul îmi reînnoieşte puterea mea zi de
zi şi astfel, în orice moment, eu sunt echipat în
mod divin pentru victorie, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Fapte 1:8, Coloseni 1:29

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Matei 10:34-42
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DUMINICĂ, 30 IANUARIE

PASTOR
ANITA

Dumnezeu este
credincios!

„Credincioşia Ta ţine din neam în neam: Tu ai întemeiat
pământul şi el rămâne tare (Psalm 119:90)
nii oameni cred că vremea miracolelor a apus şi se
străduiesc să-i convingă şi pe cei din jurul lor că aşa
stau lucrurile, distrugându-le orice speranţă în Dumnezeul cel
viu. Dar slavă Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu arată clar că
Dumnezeu nu S-a schimbat deloc: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu
Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi”
(Maleahi 3:6). El este acelaşi Dumnezeu astăzi, aşa cum a fost
întotdeauna. El este un Dumnezeu credincios. El rămâne
Atotputernic şi Se poate ocupa de orice situaţie provocatoare cu
care te-ai putea confrunta vreodată. Biblia declară: „Credincioşia
Lui se întinde din neam în neam” (Psalm 119:90-91). El a fost
credincios din vremea lui Moise, a lui Iosua, a lui David, a lui
Solomon şi până în vremea lui Ioan Botezătorul. El a fost
credincios în zilele lui Isus, Domnul nostru, El a fost credincios
în zilele apostolilor. Şi cu siguranţă El este credincios în zilele
noastre. El rămâne totdeauna credincios. El nu Se poate
schimba!
El nu ezită, nu există nici o inconsecvenţă în El, nimic înşelător sau făţarnic.El este în totalitate demn de încredere. El nu
este un om ca să mintă; El este credincios Cuvântului Său.
Poate că astăzi există o boală în trupul tău, sau poate că
finanţele tale au luat brusc o turnură nefastă şi ţi se pare nu există
nici o cale de ieşire. Aminteşte-ţi că El este un Dumnezeu
credincios. Te poţi baza pe El pentru o schimbare. El este încă
Dumnezeu; El nu S-a schimbat. Ai putea spune, „Dar, Pastor
Anita, nu cred că am fost într-adevăr un creştin credincios, oare
Dumnezeu ar fi interesat în continuare să mă ajute?”
Ei bine, Biblia spune în Psalmul 89:33 că El nu-Şi va
îndepărta bunătatea Sa plină de iubire de la tine, nici nu Îşi va
face credincioşia de minciună. Dumnezeu este credin-cios, chiar

U
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şi atunci când noi nu suntem: „Dacă suntem necredin-cioşi,
totuşi El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur”
(2Timotei 2:13). Aşadar, roagă-te cu credinţă chiar astăzi şi El
te va ajuta şi te va salva din orice necaz. El vrea să ştii că mila şi
credincioşia Lui sunt cu tine în veac şi în Numele Lui va fi
înălţată tăria ta (Psalmul 89:24).
Tu nu eşti singur în această lume. Dumnezeu este cu tine, şi
locuieşte în tine. Prin urmare, fii tare şi declară mereu: „Cel
credincios, Cel care este mai Mare locuieşte în mine.” Evrei
10:23 spune: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduin-ţa.”
Dumnezeu este credincios să-Şi împlinească promisiunile în viaţa
ta, prin urmare, să păstrezi Cuvântul Lui în inima ta şi în gura ta
mereu.

Rugăciune
Doamne Tată, eu Te laud azi pentru credincioşia,
pentru mila şi pentru bunătatea Ta! Cerurile
proclamă şi laudă minunile Tale şi credincioşia Ta
este sărbătorită în adunarea sfinţilor! O, ce
bucurie să Te cunosc şi să Te slujesc! Într-adevăr,
eşti credincios pentru toate generaţiile şi eu îţi
mulţumesc pentru dragostea Ta pentru mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Plângerile lui Ieremia 3:22-23, 1 Corinteni 1:9

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Matei 11:1-10
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LUNI, 31 IANUARIE

PASTOR
CHRIS

Marele nostru
Furnizor!

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele
voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Cristos Isus
(Filipeni 4:19).

T

oate bogăţiile din lume Îi aparţin lui Dumnezeu. El are
în custodia Sa o bogăţie inepuizabilă şi inestimabilă!
Este totuşi încurajator să înţelegem ceea ce Duhul Sfânt ne
comunică prin apostolul Pavel. În versetul de la început, Pavel
nu a făcut o promisiune pentru Biserică în Numele lui
Dumnezeu. Ci mai degrabă el a ajuns să cunoască modul în
care lucrează Dumnezeu şi anume că El nu îngrijeşte doar de
câteva dintre nevoile noastre, ci de toate!
Biblia ne spune că toate lucrurile Îi aparţin Lui Dumnezeu.
Psalmul 24:1 spune: „Al Domnului este pământul cu tot ce este
pe el; lumea, şi cei ce o locuiesc.” De asemenea, în Psalmul
50:10-11, Dumnezeu ne spune: „Căci ale Mele sunt toate
dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.” Mai
departe, El spune: „Al Meu este argintul şi al Meu este aurul,
zice Domnul oştirilor”(Hagai 2:8). Deci, ce ar putea fi prea
mare în lume şi El să nu îţi poată oferi? În Ieremia32:27, El a
spus: „Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este
ceva de mirat din partea Mea?”
Nu întâmplător a zis David: „Domnul este Păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:1). Apostolul Pavel,
ajungând la aceeaşi convingere, a declarat: „Nimeni să nu se
fălească dar cu oamenii, căci toate lucrurile sunt ale voastre”
(1 Corinteni 3:21). Înainte ca tu să ajungi pe scenă, Dumnezeu
ţi-a pus la dispoziţie tot ce vei avea nevoie vreodată; El le-a
pregătit pentru tine ca să te bucuri din plin (1 Timotei 6:17)!
Toate nevoile tale în mod automat au fost introduse în sistemul
Lui de protecţie socială! Astfel, El îţi spune astăzi, „Bună ziua
copilul meu, toate lucrurile sunt pregătite! Ţi le-am pus la
dispoziţie; toate acestea sunt ale tale!”
74

Conştientizează astăzi şi începe să păşeşti în adevărul că
Dumnezeu ţi-a făcut parte de o moştenire inestimabilă:
„Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de
moştenirea sfinţilor în lumină” (Coloseni 1:12).

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
toate binecuvântările pe care mi le-ai asigurat în
Cristos Isus. Astăzi, eu declar că sunt îndestulat
de Tine şi toate nevoile mele sunt îndeplinite
potrivit cu bogăţia Ta, în slavă, prin Isus Cristos.
Tot ce am nevoie pentru viaţă şi evlavie mi-a fost
pus la dispoziţie şi eu sunt conştient de această
realitate astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:3, Psalmul 24, Luca 12:22-23
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Rugăciune pentru
MÂNTUIRE

S

untem 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

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

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

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

AUTORI

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
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Cărţi disponibile de la editura

LOVEWORLD
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

THE SEVEN SPIRITS OF GOD
PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT
CONTROLS YOUR FUTURE
HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
PRAYING THE RIGHT WAY
THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
OIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
WHEN GOD VISITS YOU
HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
THE HOLY SPIRIT AND YOU
NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
NONE OF THESE DISEASES
THE OIL AND THE MANTLE
YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM
(VOL 1 & 2)
DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY

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
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