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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
veți fi reînnoiţi zi de zi.

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



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



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



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



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

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

- Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde dărnicia
în momentul în care un partener daruiește o
“Rapsodie a Realităților” în timpul unei campanii
“ReachOut“ în Africa de Sud.
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Joi, 1 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Utilizează Numele
lui Isus pentru
a produce o
schimbare

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a
dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca
în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ (Filipeni 2:9-10).

D

acă te confrunţi cu provocări sau cu greutăţi în
viaţă, poţi experimenta o răsturnare de situaţie
chiar acum! Versetul din deschidere este cheia pentru
miracolul de care ai nevoie, pentru că îţi aduce la cunoştinţă
faptul că în Numele lui Isus, orice forţă oponentă sau piedică
trebuie să se plece.
Numele lui Isus are putere asupra tuturor lucrurilor şi
asupra tuturor fiinţelor din cer, de pe pământ şi din împărăţia
întunericului. Acesta este motivul pentru care Petru a putut
să-i spună ologului din naştere: „în Numele lui Isus Cristos din
Nazaret, ridică-te şi umblă” (Faptele Apostolilor 3:6), iar omul
a sărit şi a umblat. Numele lui Isus este mai presus decât orice
boală sau infirmitate. Fie că este vorba de HIV, de cancer, de
pneumonie, de tuberculoză, sau de orice altceva, toate bolile
se supun autorităţii Numelui lui Isus.
Dacă eşti bolnav de mai mult timp sau dacă cineva drag
se luptă cu vreo suferinţă, apelează la Numele lui Isus astăzi
pentru a produce o schimbare. Cheamă Numele Domnului
conştientizând autoritatea Sa peste orice boală şi începe să
te vizualizezi în sănătate totală. Poţi încheia acest an în forţă.
Schimbarea pe care o doreşti este posibilă, dacă foloseşti
Numele lui Isus astăzi! Cheamă acest Nume cu încredere şi
cu revelaţie. Este Numele mai presus de orice nume, care
are toată puterea. Trăieşte în acest Nume pentru că este mai
înalt, mai măreţ şi mai puternic decât orice alt nume.
6

Proclamaţie
În Numele lui Isus declar că lucrurile îmi sunt
favorabile! Am o moştenire dumnezeiască! Sănătatea,
pacea şi viaţa din belşug sunt ale mele! Nu este nimic
rău în calea mea şi orice forţă oponentă sau piedică mi
se supune. Nu pot fi dezavantajat niciodată, pentru că
trăiesc prin cel mai mare şi mai puternic Nume din Univers
– Numele lui Isus. Binecuvântat fie Domnul!

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 4:10-11; Proverbe 18:10

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Evanghelia după Ioan 16:23-33

Ezechiel 13-15
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Vineri, 2 Decembrie

Preţul suprem
PASTOR
CHRIS

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).

Î

n Geneza 3, când şarpele a amăgit-o pe Eva, iar
bărbatul nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu,
consecinţa inevitabilă a fost moartea: „dar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care
vei mânca din el vei muri negreşit” (Geneza 2:17).
Moartea despre care se vorbeşte aici nu se referă
doar la încetarea vieţii umane naturale, ci în primul rând la
moartea spirituală.
Moartea spirituală este mai rea decât moartea
fizică, pentru că înseamnă separare totală de Dumnezeu.
Aceasta a devenit starea umanităţii după căderea lui Adam.
Moartea, pedeapsa supremă pentru păcat, domnea în vieţile
oamenilor: „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toţi
au păcătuit…” (Romani 5:12). Dar dragostea lui Dumnezeu
pentru om L-a făcut să îi sară rapid în ajutor. A iniţiat imediat
sistemul jertfelor viţeilor şi al ţapilor ca ispăşire pentru păcat.
Acesta era ceremonialul stabilit prin Legea Mozaică pentru
copiii lui Israel, căci fără vărsare de sânge nu putea fi iertare
de păcat (Evrei 9:22).
Dar Biblia ne aduce la cunoştinţă că jertfirea animalelor
nu a fost suficientă pentru răscumpărarea totală a umanităţii.
Aceasta era doar o soluţie temporară: „căci este cu neputinţă
ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei
10:4). Şi atunci? Dumnezeu a iniţiat un plan măreţ pentru
mântuirea deplină a omenirii. Acest plan a fost împlinit atunci
când L-a adus pe Fiul Său, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu,
să ridice păcatul lumii (Ioan 1:29). Prin moartea Sa pe crucea
8

Calvarului, El a purtat păcatele noastre şi le-a spălat în
Sângele Său o dată pentru totdeauna! A plătit preţul suprem
pentru păcatul în care omul se adâncise fără să aibă altă cale
de ieşire.
În Evrei 9:12, Biblia spune: „şi a intrat, o dată pentru
totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei,
ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare
veşnică.”
Cristos a plătit preţul suprem pentru răscumpărarea
ta veşnică, eliberându-te astfel de încătuşarea păcatului, a
morţii şi a distrugerii. Nu e de mirare că Biblia spune: „Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că L-a dat pe singurul
Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică” (Ioan 3:16).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis pe fiul
Tău, Isus Cristos, să Se jertfească pentru iertarea păcatelor
întregii lumi, oferindu-mi astfel oportunitatea de a fi părtaş
naturii Tale divine. Ce onoare şi ce privilegiu să fiu asociat cu
Cristos, nu numai în moartea Sa, ci şi în învierea sa glorioasă,
prin care suntem propulsaţi în viaţa veşnică. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:18; Evanghelia după Ioan 15:13

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

1 Ioan 3:11-24

Plan de citire
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Evanghelia după Ioan 17:1-10

Ezechiel 16

2 Cronici 5-6
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Sâmbătă, 3 Decembrie

PASTOR
ANITA

Născuţi cu „Natura
Dragostei”

Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea
lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin
Duhul Sfânt care ne-a fost dat (Romani 5:5).

Î

n Matei 5:17, Isus a spus: „Să nu credeţi că am venit
să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric,
ci să împlinesc.” A spus acest lucru pentru că a trăit ca un
evreu, născut sub Vechiul Legământ; sub Lege. Aşa că a avut
obligaţia să ţină şi să împlinească cerinţele Legii: „Căci toată
Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să-l iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Galateni 5:14).
Dragostea era de acum noua şi singura poruncă pe
care copiii lui Israel o aveau de împlinit: „Vă dau o poruncă
nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să
vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan 13:34). Dumnezeu ştia că
umblând în dragoste, ei vor împlini toate celelalte porunci pe
care li le dăduse prin Moise. Dar acest lucru nu s-a întâmplat,
fiindcă nu aveau natura dragostei. Inimile lor erau împietrite,
pentru că nu erau regeneraţi. Însă Dumnezeu pregătea cadrul
pentru a împlini în Cristos ceea vestise deja prin proroci şi
anume că le va da o inimă nouă şi un duh nou: „Vă voi da o
inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul
vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne” (Ezechiel
36:26).
Acesta este motivul pentru care atunci când te naşti
din nou, dragostea devine natura ta. Romani 5:5 spune „...
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” Acesta a fost planul lui
Dumnezeu, de a introduce în scena istoriei o nouă clasă de
oameni, născuţi din El, cu natura dragostei Sale. Odată cu
minunea învierii lui Isus, s-a mai întâmplat un mare miracol: a
apărut un nou tip de fiinţe, umplute şi conduse de dragoste!
10

Noi suntem aceia pe care apostolul Pavel îi descrie
ca fiind făptura nouă în 2 Corinteni 5:17, cu viaţa şi natura
lui Dumnezeu în duhul nostru. Acum nu mai trebuie să te
chinui să umbli în dragoste; fiind născut din dragoste, poţi
trăi această viaţă în mod natural. Acum îi poţi iubi pe cei din
jur cu aceeaşi dragoste supranaturală pe care Dumnezeu a
exprimat-o în Ioan 3:16.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru natura dragostei
care a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt. Manifest
cu generozitate această dragoste şi astăzi faţă de toţi cei din
jurul meu, arătându-le extraordinara cale a vieţii Împărăţiei
- calea dragostei! Îţi mulţumesc pentru că mă iubeşti cu o
iubire veşnică şi mă înveţi să Te iubesc la rândul meu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:16; 1 Timotei 1:9-10; Romani 13:10

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

1 Ioan 4
Ezechiel 17-19
Evanghelia după Ioan 17:11-21
2 Cronici 7-8
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Duminică, 4 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Trăieşte conform
standardelor lui
Dumnezeu

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei;
dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am
ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea
(Ioan 15:19).

D

acă eşti născut din nou, atunci înseamnă că ai fost
chemat şi ales să trăieşti conform standardelor
lui Dumnezeu. În versiunea Message (Mesajul, n.tr.) a
Scripturii, versetul de mai sus este tradus astfel: „Dacă trăiaţi
conform standardelor lumii, lumea v-ar fi iubit ca pe ai săi.
Dar din moment ce v-am ales să trăiţi conform standardelor
lui Dumnezeu şi nu după cele ale lumii, de aceea vă urăşte
lumea.”
Peste tot în lume, mai ales în această perioadă a anului,
mulţi se întreabă neliniştiţi ce va aduce anul viitor, mai ales că
economia mondială este în recesiune. Unii sunt nerăbdători
să afle care va fi bugetul ţării lor ca să poată evalua cum îi va
influenţa în viaţa privată sau în afaceri. În calitate de creştin,
tu nu trebuie să te îngrijorezi pentru astfel de lucruri. Tu te
conformezi unui alt set de reguli; tu funcţionezi conform
principiilor divine. Aceasta înseamnă să trăieşti după
standardele lui Dumnezeu, conform Cuvântului Său.
Ai fost separat de sistemul lumesc. Nici o măsură de
austeritate luată de vreun guvern nu poate lucra împotriva
ta, aşa că nu gândi şi nu vorbi niciodată ca o victimă. Refuză
să operezi pe sistemul acestei lumi care este programat să
eşueze. Biblia spune: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă,
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile
minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată.”
Ai fost ales să domneşti în viaţă ca un rege, pentru că
ai primit darul şi harul neprihănirii (Romani 5:17). În ciuda
12

faptului că eşti în lume, tu nu îi aparţii. Tu eşti deosebit, fiind
născut din Dumnezeu într-o dinastie împărătească. Aşadar
trebuie să trăieşti după standardele lui Dumnezeu, prin
Cuvântul Său şi nu conform principiilor acestei lumi.

Rugăciune
Dragă Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru că m-ai
ales şi m-ai separat de lume şi de sistemul său, pentru viaţa
veşnică a Împărăţiei lui Dumnezeu, unde domnesc în viaţă
prin Duhul Tău şi prin Cuvântul Tău. Refuz să operez conform
principiilor şi standardelor acestei lumi şi declar că nu pot
fi niciodată dezavantajat, pentru că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele meu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghlia după Ioan 17:14-16

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

1 Ioan 5
Ezechiel 20-21
Evanghlia după Ioan 17:22-26
2 Cronici 9-10
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Luni, 5 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Concentrează-te
pe câştigarea
sufletelor

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”
(Marcu 16:15).

D

umnezeu ţi-a dat ceva de făcut pe acest pământ
şi tu trebuie să te focalizezi pe îndeplinirea
acelei sarcini divine, care este câştigarea sufletelor. Nu lăsa
ca nimeni şi nimic să te distragă de la aceasta, fiindcă este
misiunea ta primordială. Ar trebui să te hotărăşti ca zilnic să Îi
faci bucurie Domnului câştigând suflete pentru Împărăţia Lui.
Întrebarea pe care se va pune cel mai mare accent
atunci când te vei înfăţişa înaintea scaunului de judecată
al lui Cristos este ce ai făcut tu cu Evanghelia. Trebuie să
demonstrezi relevanţă în Împărăţie, asigurându-te că în viaţa
ta contează foarte mult întoarcerea oamenilor la Domnul.
Aceasta este sarcina numărul unu a lui Dumnezeu şi nu vrea
ca tu să fii distras de la ea. Unii creştini se concentrează prea
mult asupra nevoilor lor şi asupra a ceea ce vor ca Dumnezeu
să le facă sau să le dea. Tu însă ar trebui să te concentrezi mai
degrabă asupra predicării Evangheliei, decât asupra nevoii
tale.
Dacă îţi dedici viaţa câştigării de suflete, Dumnezeu va
avea grijă de afacerile tale personale. Nu trebuie să Îi ceri săţi împlinească nevoile. El va fi sponsorul tău (Matei 6:33). El
Se va asigura că nevoile tale sunt mereu împlinite şi că ai ceea
ce vrei. El va desăvârşi tot ce are legătură cu tine (1 Petru
5:10). Biblia spune: „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va
da tot ce-ţi doreşte inima (dorinţele secrete ale inimii tale)”
(Psalmul 37:4, Versiunea Amplificată a Bibliei). Este plăcerea
Sa să îţi îndeplinească dorinţele inimii. Iar tu ar trebui să
te delectezi în El şi să refuzi să fii distras de la ceea ce te-a
14

chemat El să faci. Fii eficient din punct de vedere spiritual, în
special în câştigarea de suflete. Cultivă-ţi entuziasmul pentru
slujire şi toate lucrurile se vor rezolva.

Rugăciune
Dragă Tată, cât de entuziasmat sunt astăzi să ştiu că
m-ai considerat credincios şi demn de încredere pentru a-mi
încredinţa slujba împăcării păcătoşilor cu Tine şi îndrumarea
lor de la întuneric la lumina Ta minunată. Sunt eficient în
această chemare astăzi, cu ajutorul Duhului Tău, care m-a
făcut capabil să fiu un câştigător de suflete, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Luca 9:62; 2 Corinteni 5:18

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

2 Ioan
Ezechiel 22-23
Evanghelia după Ioan 18:1-19
2 Cronici 11-12
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Marți, 6 Decembrie

PASTOR
ANITA

Isus este Domnul
cerului şi al
pământului

„Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ”
(Matei 28:18).

N

u este minunat să ne gândim că nimeni, în nici o
religie nu a avut vreodată îndrăzneala să facă o
afirmaţie ca cea de mai sus? Numai o singură persoană din
Univers a îndrăznit să facă o astfel de declaraţie, şi Acesta
este Isus! El este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. El
este de asemenea Domnul cerului şi al pământului. Asta
înseamnă că Numele Lui are putere şi porunceşte respect în
cer, pe pământ şi sub pământ: „De aceea şi Dumnezeu L-a
înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus
de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi
orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl,
că Isus Cristos este Domnul” (Filipeni 2:9-11).
Pe baza domniei şi autorităţii Sale, Domnul Isus
ne-a trimis să predicăm Evanghelia cu toată îndrăzneala şi
puterea. După ce a declarat că I-a fost dată toată puterea în
cer şi pe pământ, El le spune apostolilor în următorul verset:
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei
28:19). El ne-a delegat să folosim autoritatea Să suverană
pentru a forma ucenici din toată lumea.
Astfel, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie mai
îndrăzneţi când vorbesc despre Isus. Noi nu Îi slujim şi nu
ne închinăm unui Dumnezeu mort, ci Unuia care a înviat din
morţi şi a declarat cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. El are
toată autoritatea în cer, pe pământ şi sub pământ. Să nu îţi fie
niciodată ruşine de El, indiferent de situaţie; fii întotdeauna
rapid şi hotărât când trebuie să vorbeşti despre El şi să te
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identifici cu El. Proclamă Numele Său cu îndrăzneală, pentru
că ştii cine este; este Domnul cerului şi al pământului! Amin.

Proclamaţie
Nu sunt o persoană obişnuită. Am fost trimis să
predic Evanghelia tuturor oamenilor cu autoritatea Celui
care este Domnul cerului şi al pământului. De aceea umblu
în stăpânire oriunde ajung şi astăzi. Vorbesc cu îndrăzneală
despre El, pentru că ştiu cine este şi ştiu că în această lume
eu sunt cum este El! Binecuvântat să fie Numele Lui în veci
de veci.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Cronici 29:11; Romani 14:11
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Plan de citire
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a Bibliei
în doi ani

3 Ioan
Ezechiel 24-26
Evanghelia după Ioan 18:10-18
2 Cronici 13-14
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Miercuri, 7 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Ucenicii formează
ucenici

Şi ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori
încredinţează-le unor oameni de încredere, care să fie în
stare să îi înveţe şi pe alţii (2 Timotei 2:2).

E

vanghelia glorioasă a Dumnezeului binecuvântat
ne-a fost încredinţată nouă (1 Timotei 1:11).
Această încredere nu trebuie trădată! Aceleaşi lucruri pe care
le-ai auzit şi le-ai învăţat despre Evanghelie trebuie împărtăşite
şi altora. Când Dumnezeu te mântuieşte te face partener la
mântuirea altora, şi de asemenea, îţi dă responsabilitatea de
a-i forma ca ucenici şi de a-i face să câştige suflete.
Eşti responsabil să-i conduci pe oameni la Cristos şi să
te asiguri că sunt integraţi în biserică în calitate de „câştigători
de suflete.” Aceasta îţi conferă statura de VIP – o persoană
foarte importantă în faţa lui Dumnezeu pentru că îţi pasă de
lucrul cel mai important pentru El – câştigarea sufletelor. În
anii uceniciei mele, Dumnezeu m-a pus în legătură cu oameni
maturi care să mă edifice în credinţă şi să mă înveţe să mă
rog. Astăzi, privind în urmă, pot spune că i-am ajutat la rândul
meu pe mulţi alţii să-şi zidească credinţa, să-şi descopere
moştenirea în Cristos şi să trăiască în ea; şi încă mai lucrez în
această privinţă.
Acesta este principiul. Ai fost mântuit ca să-i aduci
şi pe alţii la mântuire. Eşti zidit ca să-i zideşti pe alţii. Nu te
obişnui doar cu ideea de a primi. În calitate de creştini, slujba
reconcilierii este responsabilitatea noastră atât colectivă cât
şi individuală: „că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând
lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi
ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” (2
Corinteni 5:19).
Imaginează-ţi cât de mulţi oameni am putea atinge
împreună cu ajutorul Evangheliei, dacă ne-am îndeplini
responsabilitatea câştigării de suflete la potenţialul nostru
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maxim! Ia ucenicia în serios. Trebuie să-i întăreşti pe sfinţi să
înfăptuiască lucrarea de slujire. Nu fi mereu acela care solicită
să fie întărit. Ajută la zidirea credinţei altora pentru a deveni
mai eficient în slujba lui Dumnezeu.
Dacă nu eşti încă responsabil cu dezvoltarea spirituală
a altor credincioşi, începe de astăzi; participă la activităţile
organizate în vederea câştigării sufletelor pentru Cristos.
Dacă eşti deja implicat în zidirea Trupului lui Cristos, continuă.
Câştigă şi edifică şi mai mulţi oameni, pentru ca la sfârşitul
zilei să-I poţi spune cu încredere Stăpânului: „Doamne, iată
ce am făcut cu ceea ce mi-ai dat.” Iar El îţi va spune: „Bine,
rob bun şi credincios!”

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai mântuit şi m-ai
făcut partenerul Tău în a-i aduce şi pe alţii în mântuire. Nu
sunt doar un secerător, ci sunt eficient şi în dezvoltarea altor
secerători şi câştigători de suflete, pentru a putea strânge o
recoltă bogată pentru Tine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 12:25-27

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

Iuda
Ezechiel 27-28
Evanghelia după Ioan 18:19-27
2 Cronici 15-16
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LUMINEAZĂ LUMEA CU
RAPSODIA ÎN LIMBA J
BRAILLE
Parteneri
ai
Rapsodiei
Realităţilor vor lumina lumea
într-un mod special, de acest
Crăciun, aducându-le bucurie
multor persoane nevăzătoare din
întreaga lume. Partenerii Rapsodiei
Realităţilor vor face acest anotimp
cu adevărat memorabil pentru aceste
persoane, distribuindu-le exemplare gratuite
ale Rapsodiei Realităţilor, împreună cu alte lucruri
speciale. Această acţiune va avea loc pe 6 continente
din întreaga lume. Aşadar, fii un „înger” Crăciunul
acesta, ajutându-i pe cei nevăzători să se bucure de
bogăţia şi puterea transformatoare a Cuvântului lui
Dumnezeu. Alăturaţi-vă acestei campanii speciale
de Crăciun, sponsorizând cel puţin un exemplar al
Rapsodiei Realităţilor în limbaj Braille.
Pentru mai multe informaţii despre felul
în care te poţi implica, te rugăm să apelezi unul
dintre următoarele numere de telefon: +234
7086459246, +234 7067562233, +234 1-4488444,
+234 8054640796

NOTE

Joi, 8 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Puterea este
în tine!

Într-una din zile Isus învăţa mulţimile. Nişte farisei
şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele
Galileii şi Iudeii din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea
Domnului era cu El ca să vindece (Luca 5:17).

A

şa cum ne arată versetul de mai sus, în timp
ce Domnul Isus învăţa mulţimile, puterea Sa
vindecătoare a cuprins întreaga asistenţă. Aceasta se referă
la prezenţa Duhului Sfânt care cuprinde ungerea şi puterea
lui Dumnezeu de a vindeca bolnavii.
Este important însă de notat acest lucru: doar faptul că
puterea era prezentă pentru a vindeca, nu a însemnat că toţi
cei de faţă au fost vindecaţi automat. Ci au primit vindecare
doar aceia care şi-au activat credinţa. Povestea omului
paralizat relatată în versetele 18-25 ale aceluiaşi capitol,
confirmă acest fapt. Astfel, Biblia consemnează: „Fiindcă nu
aveau pe unde să-l ducă înăuntru din cauza mulţimii, s-au
urcat pe acoperişul casei şi l-au coborât cu patul printre
cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a
văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”
(Luca 5:19-20). Observaţi că Învăţătorul a acţionat când „le-a
văzut credinţa.”
De asemenea, femeia cu scurgere de sânge a profitat
de prezenţa acestei tangibile puteri de vindecare în Domnul
Isus (Marcu 5:28). Şi-a manifestat credinţa şi şi-a primit
vindecarea prin atingerea hainei Lui. Domnul a aprobat fapta
ei şi i-a lăudat credinţa astfel: „Isus i-a zis: «Fiică, credinţa
ta te-a întregit; du-te în pace şi fii vindecată de boala ta»”
(Marcu 5:34).
Fiind copilul lui Dumnezeu, tu porţi prezenţa Duhului
Sfânt în tine şi în jurul tău (Ioan 14:17). Aşadar, confruntă-ţi
provocările şi adu schimbarea dorită, acţionând prin credinţă
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chiar astăzi. Activează această putere prin vorbirea în alte
limbi şi efectuează schimbările dorite.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău care mă asigură că în Cristos am sănătate divină şi viaţă
din belşug. Puterea de vindecare curge şi astăzi prin fiecare
fibră a fiinţei mele, pe măsură ce îmi manifest credinţa în
prezenţa Duhului, în Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:11; Evanghelia după Marcu 6:56

SCRIPTURA ZILNICĂ
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Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Apocalipsa 1
Ezechiel 29-30
Evanghelia după Ioan 18:28-40
2 Cronici 17-18
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Vineri, 9 Decembrie

PASTOR
ANITA

Captează atenţia
cerului!

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit
ca o pierdere, din pricina lui Cristos. Ba încă şi acum
privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul
nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul
meu. Pentru El le-am pierdut pe toate şi le socotesc ca un
gunoi, ca să-L câştig pe Cristos (Filipeni 3:7-8).

O

amenii trăiesc pentru diferite obiective. Pentru
unii un loc important îl ocupă strădaniile lăudabile
care caută să optimizeze bunăstarea generală a umanităţii.
Multe naţiuni, de exemplu, au eroi naţionali, care prin acţiuni
altruiste ajută la reforma şi reorganizarea societăţilor lor. Dar
ce crede Dumnezeu? Ce consideră El cu adevărat important?
Ce atrage atenţia cerului?
Din Scripturi, ştim că cea mai mare pasiune a inimii lui
Dumnezeu este ca oamenii să primească viaţa veşnică. De
aceea El Şi-a trimis în lume Fiul Preaiubit, Isus. Nu L-a trimis
să fie un reformator social sau un politician; ci L-a trimis să
ne dea viaţa veşnică: „Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit
lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16).
Nu spun că este greşit să promovezi binele care va duce
naţiunea sau societatea mai departe. Dar este important să
îţi pui priorităţile în ordine. Biblia spune: „Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Oricât de bune
şi nobile ar fi intenţiile şi căutările tale, dacă nu culminează
cu salvarea sufletelor, pentru Dumnezeu nu înseamnă
mare lucru. Cerul îi recunoaşte pe aceia care promovează
Evanghelia lui Cristos şi au făcut din mântuirea sufletelor o
prioritate a vieţii lor.
Biblia spune: „Şi ce îi foloseşte unui om să câştige toată
lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8:36). Împărăţii au
venit şi au plecat; mari războinici şi campioni ai păcii au venit
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şi au plecat şi încă vor mai veni mulţi. Dar este o lucrare care
dăinuie peste veacuri şi care primeşte recunoaşterea cerului;
este acea lucrare în care subiectul principal este vestirea
Evangheliei pentru mântuirea tuturor celor ce cred. Orice
realizare care nu este bazată pe promovarea Evangheliei are
însemnătate cel mult pe pământ şi este respectată doar de
oameni.
În loc să trăieşti numai pentru o cauză trecătoare care
nu are valoare veşnică, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în
viaţa ta şi lasă ca toate celelalte lucruri să vină de la sine. Fă
din visul lui Dumnezeu visul tău.

Proclamaţie
Dragă Tată, viaţa mea este pentru slava Ta. Evanghelia
este motivul existenţei mele; este prioritatea mea numărul
unu. Pe măsură ce, plin de pasiune, caut progresul societăţii
mele şi al omenirii în general, nu îmi uit adevăratul scop de
a mă asigura că oamenii primesc viaţa veşnică, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16; Filipeni 1:20-21
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Evanghelia după Ioan 19:1-12
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Sâmbătă, 10 Decembrie

PASTOR
CHRIS

O lumină
strălucitoare!

Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu,
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care
străluciţi ca nişte lumini în lume (Filipeni 2:15).

Î

n Ioan 5:35, Domnul Isus subliniază ceva frumos
despre caracterul lui Ioan Botezătorul: „Ioan era
lumina aprinsă şi strălucitoare şi voi aţi vrut să vă înveseliţi
o vreme la lumina lui” (TLB). Ce descriere, venită chiar de pe
buzele Stăpânului!
Nu orice lumină este aprinsă şi strălucitoare. Unele
sunt reci şi mate, dar Isus a mărturisit că Ioan a fost o lumină
strălucitoare, datorită căreia mai mulţi oameni au văzut şi
s-au bucurat. Ştiai că Domnul te poate descrie şi pe tine aşa,
în contextul slujirii tale faţă de El? Cu siguranţă! Decide să
nu fii doar o lumină deoarece eşti deja lumina lumii. Fii mai
degrabă o lumină înflăcărată, intens strălucitoare.
Modalitatea de a fi înflăcărat şi strălucitor este prin
eficienţa ta în lucrurile pe care Domnul te-a chemat să le
faci. Biblia spune: „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de
râvnă cu duhul. Slujiţi-I Domnului” (Romani 12:11). A fi o
lumină aprinsă şi strălucitoare înseamnă să fii zelos, activ şi
entuziast în legătură cu lucrurile spirituale. De la răsăritul
soarelui şi până la apus, Evanghelia este continuu în mintea
ta. Îţi este imposibil să taci; tu gândeşti şi vorbeşti numai
despre evanghelizarea lumii. Această pasiune îmi aminteşte
de profetul Ieremia: „iată că în inima mea este ca un foc
mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot”
(Ieremia 20:9).
Atunci când eşti o lumină aprinsă şi strălucitoare,
fiecare întâlnire a ta cu cei care nu-L cunosc pe Cristos devine
un moment de neuitat cu divinitatea. Când eşti înflăcărat în
legătură cu Evanghelia în fiecare moment al zilei eşti mereu
plin de Duhul. Astfel Se aşteaptă Dumnezeu să trăieşti, ca unul
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care este pasionat de câştigarea sufletelor şi nu încetează să
se roage pentru mântuirea lor!
Ca lumină strălucitoare, cauţi să-i atingi pe toţi cu
puterea lui Dumnezeu. Atunci când este o nevoie în slujire,
tu eşti acolo să oferi din timpul, din efortul şi din resursele
tale. Aşa arzi şi străluceşti pentru Domnul. Nu va trece mult şi
ceilalţi vor veni să se bucure la lumina ta; vor auzi mărturiile
tale motivatoare şi vor fi provocaţi să se roage să aibă impact
ca tine.

Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea Cuvântului
Tău în viaţa mea, care este ca un foc mistuitor închis în
oasele mele. Nu-l pot opri şi nici nu vreau, ci voi contribui la
răspândirea sa cu ardoare până ce va cuprinde lumea mea.
Sunt o lumină aprinsă şi strălucitoare care îi va îndruma şi îi
va bucura pe mulţi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Matei 5:14; Isaia 60:1
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Duminică, 11 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Fii expansiv în
laudă azi!

Bine este să Îi aducem mulţumiri Domnului şi să cântăm
laude Numelui Tău, Doamne Preaînalt
(Psalmul 92:1, TLB).

Î

n general, oamenilor le place să Îi cânte laude
Domnului atunci când sunt fericiţi. În astfel de
momente, este uşor să alegi un cântec şi să îl intonezi voios.
Dar nu mulţi au învăţat să fie exuberanţi în închinare în
faţa necazului. Dumnezeu te vrea vesel în orice moment,
indiferent de situaţia prin care treci, pentru că bucuria
adevărată vine din Duhul Sfânt. Este o trăsătură a făpturii noi
şi prin urmare este independentă de circumstanţe.
Efeseni 5:18-20 spune: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta
este destrăbălare, ci fiţi umpluţi mereu de Duh! Vorbiţi între
voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cântări duhovniceşti.
Cântaţi-I Domnului laude cu vocea şi instrumentele din toată
inima. Mulţumiţi-I totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru
toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos” (TLB).
A-I cânta Domnului nu are nimic de-a face cu felul în care te
simţi pe moment; este de aşteptat de la tine să Îl lauzi în orice
vreme. Odată, copiii lui Israel erau înspăimântaţi deoarece
aveau de luptat cu o armată care îi surclasa numeric în mod
copleşitor. Atunci au primit o profeţie de la Domnul care
le spunea să nu le fie teamă de vrăjmaş. Împăratul Iosafat
şi-a sfătuit armata astfel: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii
Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru
şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui şi veţi izbuti” (2
Cronici 20:20).
Încurajându-i pe oameni, a numit cântăreţi care să
meargă înaintea oştirii lăudându-L pe Domnul. Iosafat i-a
îndemnat să-L laude pe Domnul cu înflăcărare, în ciuda
ostilităţilor cu care se confruntau. În clipa când au început
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cântările şi laudele, Domnul a declanşat o ambuscadă
împotriva duşmanilor şi au fost bătuţi (2 Cronici 20:14-22).
Puterea lui Dumnezeu este activată în viaţa ta în
momentul în care începi să Îl lauzi cu înflăcărare, indiferent de
circumstanţe. Aşa că nu înceta lauda ta astăzi. Fii exuberant
în închinare şi laudă-L pe Domnul pentru tot ceea ce a făcut
în viaţa ta în acest an. Lasă ca lauda ta deosebită să atragă
atenţia cerului. Cântă-I Domnului cu bucurie, mulţumindu-I
pentru felul măreţ şi plin de har în care te-a purtat în acest an
în sănătate, în victorie şi în belşug.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă voi închina Ţie toată viaţa
mea; voi cânta laude Numelui Tău. Tu eşti motivul veseliei
mele, bucuria mea vine de la Tine. Fie că melodiile mele de
închinare, laudă şi mulţumire să urce până la Tine astăzi ca
o jertfă de bun miros, bine primită şi plăcută Ţie, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 18:46-49; Psalmul 28:7
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Luni, 12 Decembrie

PASTOR
ANITA

Pasiune pentru cei
fără Cristos!

Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui,
cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi
şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la
pocăinţă (2 Petru 3:9).

Î

n Efeseni 2:12, apostolul Pavel îşi face timp să
descrie condiţia disperată în care se aflau cei din Efes
înainte de a-L primi pe Cristos: „în vremea aceea eraţi fără
Cristos, străini fără cetăţenie în Israel, în afara legămintelor
promisiunii, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.” Omul
fără Cristos este despărţit de legămintele promisiunii, fiind
străin de viaţa lui Dumnezeu.
Această descriere a celor fără de Cristos ar trebui să te
provoace la rugăciune şi să stârnească duhul tău să predice
cu şi mai multă ardoare Evanghelia. Când m-am gândit la
extinderea întunericului, la deznădejdea celor care nu au
fost aduşi încă la viaţa de credinţă, mi-am luat angajamentul
să spun întregii lumi despre Isus. Am o pasiune adâncă de
a mijloci pentru sufletele pierdute din întreaga lume. Pentru
mine, nimic altceva nu contează mai mult decât să îi văd pe
aceia pentru care Isus a murit, aduşi în moştenirea Lui. Îi sunt
atât de mulţumitoare Domnului pentru că mulţi din întreaga
lume au fost atinşi şi mântuiţi în numeroasele ocazii pe care
le-a avut misiunea noastră de a predica Evanghelia şi de a
aduce vindecare în naţiunile lumii.
Numai pentru aceasta merită să trăim; să fim pasionaţi
de mesajul Evangheliei care ne-a fost încredinţat (1 Timotei
1:11). Decide-te astăzi să fii un administrator credincios al
acestei Evanghelii măreţe: „Iată cum să fim consideraţi de
oameni: ca slujitori ai lui Cristos şi administratori ai tainelor
lui Dumnezeu. În fond, ce se cere de la administratori este
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ca fiecare să fie găsit demn de încredere” (1 Corinteni 4:1-2,
TLB).
Răspunde astăzi la îndemnul Duhului Sfânt de a
mijloci pentru ca lumina Evangheliei minunate a lui Cristos
să strălucească în inimile celor din jurul tău care sunt încă
nemântuiţi. Nu uita, Domnul doreşte ca nici unul să nu piară,
ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3:9). Înflăcărează-ţi astăzi
pasiunea pentru câştigarea celor pierduţi.

Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur în Tine pentru ocazia de a
mijloci pentru cei pierduţi din întreaga lume ca ei să fie
atinşi de Duhul Tău şi transformaţi după chipul lui Cristos.
Îţi mulţumesc pentru lumina Evangheliei care străluceşte
cu putere în inimile oamenilor, distrugând lanţurile
întunericului. Pasiunea mea pentru sufletele pierdute este
reaprinsă astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Matei 28:19-20

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

Apocalipsa 4
Ezechiel 37-38
Evanghelia după Ioan 19:38-42
2 Cronici 25
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Marți, 13 Decembrie

Înflăcărează-te!
PASTOR
CHRIS

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă (puneţi temelia) pe
credinţa voastră preasfântă (progresaţi, ridicaţi-vă ca
edificiu care se înalţă tot mai mult), rugaţi-vă prin Duhul
Sfânt (Iuda 1:20, Traducerea Amplificată a Bibliei).

P

oate că te întrebi cum de unii creştini sunt deseori
copleşiţi de împrejurările vieţii. Se sperie uşor
atunci când se confruntă cu situaţii neplăcute şi astfel devin
vulnerabili la atacurile feroce ale vrăjmaşului. Motivul nu este
că nu au credinţă căci fiecărui creştin i s-a dat o măsură de
credinţă (Romani 12:3). Adevăra problemă este însă că mulţi
dintre cei care se găsesc în astfel de situaţii au lăsat puterea
Duhului Sfânt din ei în stare latentă.
2 Corinteni 4:7 spune: „Comoara aceasta însă o purtăm
în vase de lut, pentru ca această putere extraordinară să fie
de la Dumnezeu şi nu de la noi.” Aşadar nu se pune problema
dacă purtăm sau nu puterea lui Dumnezeu în noi, pentru că
potrivit versetului anterior, este clar că această comoară a
puterii divine este în noi! Însă tu trebuie să înflăcărezi această
putere din tine în mod continuu, pentru că altfel va deveni
inactivă. Trebuie ca această energie divină în duhul tău să fie
disponibilă pentru a o folosi ori de câte ori ai nevoie. Această
putere este înflăcărată pe măsură ce meditezi şi rosteşti
Cuvântul şi totodată atunci când te rogi fierbinte în alte limbi.
Dumnezeu Se aşteaptă ca pe pământ să funcţionăm
cu puterea Lui. El doreşte ca tu să ştii cum să activezi această
putere din tine, la fel de mult cum doreşte să înveţi despre
credinţă şi cum funcţionează aceasta. Atunci când studiezi
2 Timotei 1:5-6 vei observa ceva frapant. După ce apostolul
Pavel i-a lăudat pe Timotei, pe bunica lui, Lois şi pe mama
lui, Eunice pentru credinţa lor neprefăcută, i-a cerut lui
Timotei să înflăcăreze puterea lui Dumnezeu din El. Acolo
Pavel vorbeşte despre puterea Duhului Sfânt pe care Timotei
l-a primit atunci când el (Pavel) şi-a pus mâinile peste el (2
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Timotei 1:5-6).
Acest lucru înseamnă că este posibil ca cineva să aibă
credinţă şi totuşi puterea Duhului Sfânt din el să rămână în
stare latentă. Cele mai multe dintre atacurile pe care diavolul
le lansează împotriva oamenilor sunt fie împotriva trupului,
fie împotriva sufletului lor. Prin urmare această putere nu ar
trebui să rămână numai în duhul tău.
Pe măsură ce te vei înflăcăra, ungerea va creşte în
fiecare fibră a fiinţei tale şi vei experimenta o revărsare a
puterii Duhului Sfânt din duhul tău în suflet (care cuprinde
mintea, voinţa şi emoţiile tale) şi apoi prin tot trupul tău,
făcându-te imun la toate atacurile vrăjmaşului.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Duhul Sfânt
locuieşte în mine şi mă umple cu puterea care înfăptuieşte
minuni. Ungerea Sa îmi inundă duhul şi se revarsă în
suflet şi în trup, astfel făcându-mă invulnerabil la atacurile
diavolului. Sunt mai mult decât biruitor în fiecare zi, în
Numele puternic al lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 5:18-19; 1 Corinteni 14:4
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Miercuri, 14 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Credinţa prin
Duhul!

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la
nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă
(Ioan 6:63).

D

omnul Isus, învăţându-i pe ucenici despre
credinţă, a spus: „Aveţi credinţa lui Dumnezeu”
(Marcu 11:22, LITV, Traducerea Literală a Bibliei, n.tr.). El
voia ca ucenicii să aibă aceeaşi credinţă pe care o aplică şi
Dumnezeu. Capitolul 1 al cărţii Geneza ne oferă o imagine
despre modul în care operează acest fel de credinţă. Acolo Îl
vedem pe Dumnezeu aplicând această credinţă supranaturală
în procesul de creaţie şi de instaurare a ordinii pe Pământ, care
în acel moment era o masă haotică. În mijlocul întunericului
şi al haosului, Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” Şi a fost
lumină (Geneza 1:3). El a regenerat Pământul stabilindu-i
ordinea, frumuseţea şi forma, prin cuvinte de credinţă.
Surprinzător însă este rolul Duhului Sfânt în tot
acest proces: „Duhul lui Dumnezeu Se mişca (survola,
umplea atmosfera, concepea) peste faţa apelor” (Geneza
1:2, Versiunea Amplificată a Bibliei). Duhul Sfânt plutea pe
deasupra pământului, care era în ruină, aşteptând un cuvânt
de credinţă de la Dumnezeu.
Aşadar, atunci când Dumnezeu a vorbit, tot ceea ce a
spus, a luat fiinţă. Pentru ca mărturisirile tale de credinţă să
fie eficiente şi să producă rezultate incontestabile, trebuie să
operezi prin Duhul.
În Luca 24:49, Isus le-a cerut ucenicilor să aştepte în
Ierusalim până când aveau să fie înzestraţi cu putere de sus.
În ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt S-a coborât peste ei,
au primit împuternicire supranaturală de a predica şi de a
învăţa Cuvântul lui Dumnezeu. De atunci, proclamaţiile lor
de credinţă au devenit impregnate cu puterea şi ungerea
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Duhului Sfânt, ceea ce a rezultat în mântuire, vindecare şi
eliberare în viaţa celor care îi ascultau.
Fii plin de Duhul Sfânt şi apelează la lucrarea Sa pentru
a rezolva orice situaţie. Când tu implici lucrarea Sa în credinţa
ta, prin meditaţie şi rugăciune (Iuda 1:20), tu concentrezi
influenţa Sa în situaţia respectivă şi activezi puterea lui
Dumnezeu, făcând astfel ca vorbele tale, pline de credinţă, să
producă rezultatele dorite.

Proclamaţie
Tată scump, Îţi mulţumesc că mi-ai dat abilitatea de
a produce schimbări în circumstanţele vieţii mele, rostind
cuvintele Tale, prin Duhul. Proclam schimbări pozitive, uriaşe
în finanţele mele, în sănătatea mea, în familia şi în slujba mea,
pentru că Duhul Sfânt unge proclamaţiile mele de credinţă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:3; 1 Corinteni 2:4-5
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PASTORUL CHIRS ONLINE
ACUM PE IPAD ȘI IPHONE!
Cu milioane de utilizatori de IPad-uri şi telefoane
IPhone în toata lumea, Evanghelia atinge o
audienţă impresionantă. Mulţumită celor două
aplicaţii novatoare: aplicaţia Pastor Chris online
şi aplicaţia BLW life TV.
• Aplicaţia Pastor Chris online îţi permite
să urmăreşti pe internet „Emisiunea săptămânii”,
comentariile postate şi să trimiţi întrebări direct
Pastorului Chris de pe mobilul tău
• Aplicaţia BLWLive TV îţi permite vizionarea
prin live streaming a 3 canale TV transmise pe
satelit şi anume – LoveWorld Plus, LoveWorld TV
şi LoveWorld SAT.
Acum poţi primi răspunsuri motivaţionale din
Cuvântul lui Dumnezeu la întrebările vieţii
oriunde şi oricând. Descarcă aplicaţiile direct de
pe iTunes la următoarele adrese:
http://itunes.apple.com/us/app/blwlivetv/
id438032250?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/
pastorchrisonline/id428844315?mt=8

NOTE

Joi, 15 Decembrie

PASTOR
CHRIS

El a venit ca tu
să ai viaţă!

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o
aibă din belşug (Ioan 10:10).

I

sus a venit ca tu să ai viaţa. Sunt diferite forme de
viaţă pe planeta Pământ. Este viaţa animală, viaţa
vegetală, viaţa acvatică, viaţa umană, etc. Când un om se
naşte în această lume, el se naşte cu viaţa umană. Isus a venit
însă ca să ne dea un alt fel de viaţă, o viaţă supranaturală,
veşnică – viaţa lui Dumnezeu.
Când eşti născut din nou, te faci părtaş acestei vieţi
noi şi glorioase. Această viaţă este însăşi viaţa lui Dumnezeu.
Este însăşi esenţa divinităţii. Aceasta este viaţa pe care Isus
ne-a dat-o din abundenţă. Isus a spus: „Căci, după cum Tatăl
are viaţa în Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine”
(Ioan 5:26). Apoi, apostolul Ioan spune, în 1 Ioan 5:11, că
oricine L-a primit pe Isus ca Domn, are această viaţă. Când
eşti născut din nou, ai aceeaşi viaţă pe care Isus o are în
plinătatea ei. Această viaţă este blindată împotriva bolilor,
afecţiunilor, sărăciei şi eşecului. Este o viaţă de glorie, biruinţă
şi excelenţă.
Religia ne face să credem că putem primi această viaţă
când ajungem în Cer, dar acest lucru nu este adevărat. Biblia
spune clar că tu ai primit această viaţă din momentul în care
L-ai primit pe Isus ca Domn al vieţii tale (Ioan 1:12-13). Omul,
cu toată inteligenţa, bunătatea şi amabilitatea lui naturală, nu
este nimic înaintea Domnului, până când nu primeşte viaţa Sa
glorioasă.
Poţi deveni un părtaş al acestei vieţi glorioase şi
supranaturale chiar acum, rugându-L pe Isus să fie Domn
al vieţii tale. Când primeşti această viaţă, indiferent de cât
timp suferi de ulcer, de cancer, de paralizie, de HIV sau de
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diabet, vei fi vindecat! Orice rană din trupul tău care a sfidat
medicamentele se va închide! Nimic de la cel rău nu poate
rămâne în tine, odată ce îmbrăţişezi viaţa veşnică care este
în Isus Cristos.

Proclamaţie
Eu am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine! Sunt mai
mult decât biruitor, prin Acela care m-a iubit. Trăiesc şi astăzi
viaţa din belşug, mult deasupra diavolului şi a sistemelor
negative ale acestei lumi! Lăudat să fie Domnul!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 3:16
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Vineri, 16 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Mântuirea este
pentru TOATĂ
lumea!

Dacă Îl 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 (Romani 10:9).

U

nii cred că mântuirea este numai pentru anumiţi
oameni; că Dumnezeu i-a numărat deja pe cei
mântuiţi şi pe cei condamnaţi la iad. Dar acest lucru nu este
adevărat. Te-ai putea întreba la ce Se referea Isus când a zis:
„Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care
M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:44). Nu
înseamnă aceasta că Dumnezeu îi desemnează pe unii pentru
mântuire şi îi rânduieşte pe alţii la nimicire? Nu! Mântuirea
este pentru TOŢI oamenii. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii
să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului (Ezechiel
33:11).
În Ioan 3:16 nu spune: „Fiindcă Dumnezeu i-a iubit
pe unii oameni,” ci spune: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea…” Iubirea Tatălui este pentru toată lumea.
Lumea păcătoşilor. Aşadar, atunci când Isus a zis: „Nimeni nu
poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi
Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:44), întrebarea se pune
astfel: „Cum atrage Dumnezeu oamenii la El Însuşi?”
Răspunsul este tot în Scriptură: „În Proroci este scris:
«Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.» Aşa că oricine L-a ascultat
pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine” (Ioan 6:45).
Dumnezeu atrage oamenii la El prin Cuvântul Său; prin
mesajul lui, aşa cum este prezentat în Evanghelie. Când
Evanghelia este predicată, cei care o aud şi o cred, răspund
apoi prin mărturisirea domniei lui Isus Cristos peste viaţa
lor. Aşadar, alegerea în ce priveşte primirea mântuirii stă în
mâinile fiecărui om.
Pavel, în epistola sa către Timotei, spune: „Lucrul acesta
este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul
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nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la
cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:3-4). Acesta este motivul
pentru care propovăduim mesajul Evangheliei. În timp ce îţi
faci planurile de vacanţă şi de vizite, în perioada Crăciunului,
să te gândeşti la Evanghelie. Roagă-te şi acţionează în aşa
fel, încât anul acesta, cei din jurul tău care încă nu au primit
mântuirea să aibă un Crăciun memorabil. Spune-le că dorinţa
lui Dumnezeu cu privire la ei este ca ei să primească cel mai
mare dar, de acest Crăciun – viaţa veşnică.
Biblia spune: „Dar cum Îl vor chema pe Acela în care
n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit?
Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani
10:14). Tu eşti acel propovăduitor pentru cei din lumea ta: să
le aduci vestea glorioasă a mântuirii lui Cristos.

Rugăciune
Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta
imensă, pe care ai demonstrat-o prin faptul că L-ai trimis pe
Isus ca jertfă de ispăşire pentru păcatele mele şi m-ai făcut
astfel părtaş naturii Tale dumnezeieşti. Sunt recunoscător
pentru acest privilegiu glorios şi Te laud, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:8; Romani 1:16
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Sâmbătă, 17 Decembrie

PASTOR
ANITA

În dragoste
nu este frică!

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să
avem deplină încredere în ziua judecăţii. 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 4:17-18).

F

aptul că unii oameni sunt cuprinşi de frică în zilele
noastre se datorează tipului de informaţie la care
aceştia s-au deschis. Când cineva se expune unor informaţii
negative – ştiri despre tot felul de răutăţi, dezastre, acte de
terorism care se întâmplă pe glob, frica se va instala şi îl va
lega.
Frica este cea mai uzuală armă a vrăjmaşului. Satan
ştie că dacă va reuşi să te înspăimânte, credinţa ta nu va
funcţiona, pentru că frica împiedică credinţa. De aceea
trebuie să refuzi să te temi, indiferent de ce se întâmplă.
Conform Cuvântului, nu trebuie să încerci să te lupţi cu frica.
Versetul din deschidere ne arată care este antidotul pentru
frică – dragostea. Dragostea desăvârşită alungă frica. Aceasta
înseamnă că nu este necesar un efort din partea ta ca să
alungi frica dacă umbli în dragoste; dacă Îl iubeşti pe Domnul
şi te încrezi în dragostea Sa.
Biblia spune: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în
păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan
5:3). Expresia „poruncile Lui” menţionată în text, nu se referă
la poruncile date de Dumnezeu lui Moise, pentru copiii lui
Israel, în pustiu. Ci se referă la poruncile date în Cuvântul
lui Dumnezeu, în Noul Testament. Aşadar, dragostea lui
Dumnezeu care, conform cu Romani 5:5, a fost turnată în
inima ta prin Duhul Sfânt, este dovedită de fiecare dată când
acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.
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Ţine minte! Atunci când acţionezi pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu, credinţa ta se activează. Când credinţa ta este
activată, risipeşte frica.

Proclamaţie
Dragă Tată Ceresc, în Numele Domnului nostru Isus
Cristos, umblu în stăpânire astăzi, pentru că Tu mi-ai dat un
duh de putere, de dragoste şi de minte sănătoasă. Mă voi
comporta şi astăzi într-un chip vrednic de chemarea făcută,
bucurându-mă că prin Tine sunt mai mult decât biruitor
asupra fricii, asupra lui Satan şi asupra lumii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:21; 2 Ioan 1:6
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Duminică, 18 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Isus a venit să
ne facă fii ai lui
Dumnezeu!

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai
lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru
că nu L-a cunoscut nici pe El (1 Ioan 3:1).

I

sus n-a venit ca să întemeieze o religie cumsecade.
Ci El a venit ca să ne dea viaţă şi să ne facă fii ai lui
Dumnezeu. În Evrei 2:10, este scris: „Se cuvenea, în adevăr, ca
Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să îi ducă
pe mulţi fii la slavă să Îl desăvârşească, prin suferinţe, pe Cel
ce este Căpetenia mântuirii lor” (Evrei 2:10). Misiunea Lui a
fost să ne facă asemenea Lui; să ne aducă în aceeaşi glorie pe
care o are El. Nu-i de mirare că Biblia spune că la fel cum este
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).
Ioan 12:24 spune: „Adevărat, adevărat vă spun că
dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare,
rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.” Dumnezeu
L-a semănat pe El ca sămânţă, pentru că voia să aducă mulţi
fii în slavă, aşa cum Isus este slava lui Dumnezeu.
Isus a venit ca să-l reprezinte pe om înaintea lui
Dumnezeu, în aşa fel încât judecata lui Dumnezeu pusă
peste El pentru păcatele oamenilor să fie suficientă pentru
mântuirea tuturor oamenilor (Isaia 53:4-5). El era înlocuitorul
omului. Din acest motiv, atunci când El a suferit şi a murit pe
cruce, noi am suferit şi am murit cu El. Când a fost îngropat, şi
noi am fost îngropaţi cu El. Când Dumnezeu L-a înviat, şi noi
am înviat cu El (Efeseni 2:6). Când El S-a înălţat în prezenţa lui
Dumnezeu, noi am fost aduşi în prezenţa lui Dumnezeu, unde
suntem acum; trăind şi domnind cu El.
Moartea, îngroparea şi învierea Lui au avut loc pentru
a atinge un anumit scop; pentru a descoperi apariţia unei
făpturi noi. Noi suntem acele făpturi noi, pe care Biblia le
descrie ca fiind slava care va urma suferinţelor lui Cristos (1
Petru 1:11). Am fost născuţi fii ai lui Dumnezeu. Dar tuturor
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celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; (Ioan 1:12). El ne-a
identificat pe noi ca fiind fraţii Lui, aducându-ne în unitatea
duhului cu El Însuşi. „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi
sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească
fraţi” (Evrei 2:11).

Rugăciune
Dragă Tată, sunt recunoscător pentru privilegiul de
a fi părtaş marii Tale înţelepciuni. Îţi mulţumesc pentru
dragostea Ta nemăsurată pe care Tu ai revărsat-o peste
mine, prin faptul că m-ai făcut un fiu al Tău. Viaţa mea
progresează continuu datorită conştientizării naturii,
rădăcinii şi moştenirii mele divine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:14; Romani 8:19
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Luni, 19 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Prezintă-ţi cazul în
cadru legal!

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).

A

tunci când este nevoie să te rogi pentru anumite
lucruri care nu se află în sfera ta de influenţă,
trebuie să aduci argumente în rugăciune. Pasajul biblic de
mai sus descrie acest tip de rugăciune, în care Dumnezeu
te îndeamnă să îţi prezinţi cazul din punct de vedere juridic
înaintea Sa. Observăm cum acest lucru s-a întâmplat şi în
cazul lui Ilie, atunci când s-a rugat cu sinceritate ca Dumnezeu
să dea ploaie, după o secetă care a durat trei ani şi jumătate.
Ilie nu avea jurisdicţie legală absolută, aşa că el s-a rugat
insistent şi şi-a pledat cazul înaintea lui Dumnezeu.
Când studiem pasajul respectiv, observăm că după
ce Ilie a declarat în faţa regelui Ahab că va ploua, el a intrat
în mijlocire intensă, din inimă, pledând cazul înaintea lui
Dumnezeu. „Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie
s-a suit pe vârful Carmelului şi, plecându-se la pământ, s-a
aşezat cu faţa între genunchi şi a zis slujitorului său: «Suite-te
şi uită-te înspre mare.» Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: «Nu
este nimic!» Ilie a zis de şapte ori: «Du-te iarăşi» (1 Împăraţi
18:42-43).
A fost nevoie ca Ilie să se roage stăruitor şi a continuat
în acest fel, deoarece şi-a dat seama că numai Dumnezeu
poate aduce ploaie. Sunt unii care cred că Satan e cel care
aduce ploaia, dar acest lucru nu este adevărat. Nu este scris
nicăieri în Scriptură că cel rău ar aduce ploaia. Conform
Scripturilor, ploaia este o binecuvântare a lui Dumnezeu
pentru lume. În Levitic 26:3-4, Dumnezeu le-a spus copiilor
lui Israel: „Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile
Mele şi le veţi împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul
îşi va da roadele, şi pomii de pe câmp îşi vor da roadele.” De
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asemenea, în Matei 5:45, Isus a spus: „ca să fiţi fii ai Tatălui
vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său
peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi.”
Dacă Satan ar fi fost responsabil pentru ploaie, Ilie nu
s-ar fi rugat, ci i-ar fi poruncit pur şi simplu ploii să vină! Dar el
s-a rugat aducând motive solide înaintea Domnului. În acest
fel trebuie să te rogi şi tu atunci când doreşti o schimbare cu
privire la o situaţie care nu intră în atribuţiile tale directe; îţi
prezinţi rugăciunea într-un cadru legal, utilizând argumente
din Cuvântul lui Dumnezeu înaintea Sa, într-un mod sincer şi
stăruitor, până când obţii biruinţa.
Poate că doreşti mântuirea cuiva. Acesta este modul
în care trebuie să te rogi. Motivează-ţi cererea înaintea
Domnului folosind Cuvântul Lui ca bază pentru minunea
dorită. Continuă să te rogi până când se produce schimbarea.

Rugăciune
Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea
rugăciunii stăruitoare şi pentru bucuria de a şti că îmi pot
pleda cazul înaintea Ta, învingând astfel chiar circumstanţele
potrivnice din afara sferei mele de influenţă. Aplic revelaţiile
pe care le-am învăţat din Cuvântul Tău astăzi, pentru a produce
schimbări majore după voia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 43:26; Faptele Apostolilor 12:5; Iacov 5:16-18
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Marți, 20 Decembrie

PASTOR
ANITA

Autoritatea ta
în Cristos!

…Şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime
a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a
desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morţi
şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai
presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere,
de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 1:19-21).

T

u eşti aşezat împreună cu Cristos, mult deasupra
oricărei domnii, stăpâniri, puteri şi a oricărui nume
care se poate numi. Este o poziţie de autoritate, unde orice
demon şi orice putere a întunericului, atât din veacul acesta,
cât şi din cel viitor, îţi este supusă. Această revelaţie trebuie
să devină o realitate în duhul tău.
Versetul din deschidere spune că Isus a fost aşezat
la dreapta lui Dumnezeu, însemnând la dreapta puterii,
deoarece Dumnezeu I-a dat autoritate peste toată creaţia.
Pe muntele schimbării la faţă, Dumnezeu a vorbit din Cer şi
a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc
plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5) Aici, Dumnezeu
nu vorbea numai cu ucenicii lui Isus care Îl însoţeau pe munte,
ci El poruncea întregii creaţii – însufleţite şi neînsufleţite, să-I
fie supusă lui Isus.
În Efeseni 2:5-6, apostolul Pavel face această uimitoare
afirmaţie despre noi, făpturile noi în Cristos: „măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu
Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună
şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos
Isus” (Efeseni 2:5-6). În tărâmul spiritual, tu eşti înălţat în
locurile cereşti alături de Isus. Slavă Domnului! Tu ai putere
judecătorească să acţionezi în Numele Lui. În Cristos tu ai
autoritate peste toate puterile întunericului şi nimic nu te
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poate vătăma, nici o circumstanţă a vieţii, nici sărăcia, nici
eşecul, nici boala, nici moartea (Luca 10:19).
Tu nu eşti un om obişnuit. Tu operezi dintr-un tărâm
mult mai înalt, din locurile cereşti, unde tu rămâi în Isus şi
cuvintele Lui rămân în tine (Ioan 15:7) şi astfel Dumnezeu
susţine tot ceea ce spui: „pentru că vorba împăratului are
putere. Cine poate zice: «Ce faci?»” (Eclesiastul 8:4). Tu
domneşti în viaţă, prin Isus Cristos (Romani 5:17). Ţi-a fost
dată toată autoritatea pentru a schimba circumstanţele vieţii
tale, sincronizându-le cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu.
Tu poţi rosti cuvinte de putere, pentru a frânge influenţa lui
Satan de peste viaţa oamenilor şi pentru ca lumina Evangheliei
slavei să strălucească în inima lor.

Rugăciune
Tată plin de har, Îţi mulţumesc pentru privilegiul pe
care mi l-ai dat de a sta cu Tine în locurile puterii şi slavei,
mult deasupra oricărei domnii şi stăpâniri. Domnesc cu
Tine astăzi, peste circumstanţele vieţii şi peste orice forţă
negativă a naturii, declarând că voia Ta desăvârşită şi
veşnică se împlineşte în viaţa mea – la locul meu de muncă,
în familia mea, în finanţele mele şi în viaţa celor din jurul
meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Luca 10:19
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Miercuri, 21 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Credinţă
neîntinată

Căci în Isus Cristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea
împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin
dragoste (Galateni 5:6).

C

redinţa lucrează prin dragoste (Galateni 5:6). Dacă
un creştin acceptă ceartă şi amărăciune în inima
lui, chiar dacă credinţa lui ar muta munţii, el nu Îl va glorifica
pe Dumnezeu prin aceasta, pentru că nu umblă în dragoste.
Conform textului din Iacov 3:16, amărăciunea, invidia şi
cearta produc confuzie, tulburare, haos, răzvrătire şi tot felul
de fapte rele care împiedică lucrarea Duhului Sfânt.
În Marcu 11 citim cum Isus a vorbit smochinului, iar
acesta s-a uscat de la rădăcină. A doua zi, trecând din nou
pe lângă smochin, Petru îşi reaminteşte cuvintele Domnului,
iar Isus foloseşte acest prilej pentru a-i învăţa pe ucenici o
lecţie despre credinţă. El le-a spus că pot face şi ei acelaşi
lucru, ba mai mult, că pot muta munţii exersându-şi credinţa:
„Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: «Aveţi credinţă în Dumnezeu!
Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia:
‘Ridică-te şi aruncă-te în mare’ şi dacă nu se va îndoi în
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul
cerut»”(Marcu 11:22-23).
Dacă citim în continuare din acelaşi capitol, în
versetele 24 şi 25, Isus vorbeşte despre un element vital fără
de care credinţa noastră se dovedeşte ineficientă, iar acesta
este dragostea: „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere,
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi
împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri
să vă ierte greşelile voastre” (Marcu 11:24-25). Învăţătorul
nostru subliniază nevoia impetuoasă de a umbla în dragoste,
iertându-i rapid pe ce cei ce te-ar putea ofensa, pentru ca
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credinţa şi rugăciunea ta să fie eficiente.
Romani 10:17 ne spune: „Credinţa vine în urma auzirii,
iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Credinţa pentru
a schimba lumea din jurul tău ajunge la tine prin Cuvântul
lui Dumnezeu. Dar amărăciunea, invidia, mânia şi certurile
înăbuşă Cuvântul care are trebui să îţi propulseze credinţa,
făcând-o astfel ineficientă şi întinată. Este deci în interesul tău
să nu te complaci în amărăciune şi să îi ierţi imediat pe cei
ce îţi greşesc. Refuză orice resentiment împotriva oamenilor.
Astfel, credinţa ta va fi neîntinată: „Luaţi seama bine ca
nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca
nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă
aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea”(Evrei 12:15).

Rugăciune
Dragă Tată, umblu şi astăzi în dragoste, indiferent
de circumstanţe, pentru că nimic altceva nu contează în
Împărăţia lui Dumnezeu decât o credinţă activă, energizată şi
exprimată prin dragoste. Sunt motivat şi călăuzit de dragostea
Ta întotdeauna, în tot ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Marcu 11:24-25; Romani 5:5
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„Trimite o porţie 2011” – răspândeşte
bucuria Crăciunului în oraşul tău!!!
„Trimite o porţie” este un program special de ajutorare
cu alimente a Misiunii InnerCity ce aparţine de Christ
Embassy. Campania, ce s-a desfăşurat în mai mult de
100 de oraşe din Nigeria şi în diferite părţi ale Africii, s-a
asigurat că acei copii care locuiesc în aceste comunităţi
să experimenteze bucurie şi dragoste la fel ca oricare
altcineva. Aceasta este în concordanţă cu următoarele
cuvinte din Biblie „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase
şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce
n-au nimic pregătit” (Neemia 8:10).
Alăturaţi-vă nouă pentru a aduce zâmbete pe faţa
copiilor şi pentru a face acest sezon al dragostei să fie
unul memorabil pentru ei prin participarea la această
campanie.
Pentru detalii în vederea participării vă rugăm sunaţi la
07030000433-4
sau trimiteţi e-mail la:
participate@sendportion.org,
innercitymission@loveworldmail.org

NOTE

Joi, 22 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Tu eşti de sus

„Voi sunteţi de jos,” le-a zis El; „Eu sunt de sus: voi sunteţi
din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta”
(Ioan 8:23).

C

ea mai sublimă şi mai profundă exprimare care s-a
auzit vreodată de pe buzele cuiva a fost din gura
lui Isus. Evreii din zilele Lui nu puteau pricepe înţelepciunea şi
îndrăzneala cu care El vorbea şi se poticneau în cuvintele Lui,
deoarece Isus comunica printr-un limbaj spiritual, pe când ei
erau oameni fireşti.
Isus ştia că viaţa Lui nu se trăgea din Maria, deoarece
El ştia că este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat (Ioan 1:14).
Conştient de această realitate, El putea spune cu tărie că nu
era din această lume. Biblia spune că aşa cu este Isus, aşa
suntem şi noi în această lume (1 Ioan 4:17). Dacă eşti născut
din nou, nu mai eşti o persoană obişnuită. Tu eşti de sus şi
ai aceeaşi viaţă indestructibilă ca a lui Isus (Ioan 6:47, 1 Ioan
5:12).
Biblia ne spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu
poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Tu te-ai născut din
nou prin acelaşi Cuvânt viu care a venit din cer, aşadar poţi
declara la rândul tău: „şi eu sunt de sus!” Conştientizează
această perspectivă duhovnicească în viaţa ta şi tot ceea ce
te priveşte se va schimba! Nu gândi cum gândeşte lumea. Da,
tu arăţi la fel ca ceilalţi trupeşte, dar viaţa din tine este divină!
Vorbeşte limbajul Împărăţiei de unde te tragi. Refuză
să rosteşti cuvinte de boală, de lipsă, de neputinţă sau de
eşec. Acestea nu fac parte din Împărăţia ta cerească. Adoptă
această atitudine pretutindeni: la locul de muncă, la şcoală şi
oriunde te-ai afla. Când vei deschide gura, s-ar putea ca cei
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din jur să te considere deplasat sau încrezut (aşa au crezut şi
despre Isus), dar aceasta nu ar trebui să-ţi schimbe declaraţia
în ce priveşte obârşia ta: tu eşti de sus!

Proclamaţie
Eu nu sunt din această lume, prin urmare nu sunt
victima circumstanţelor acestui pământ. Eu am în mine
viaţa lui Dumnezeu care este veşnică şi mai mult decât
biruitoare, iar eu umblu astăzi în realitatea acestui lucru.
Slavă Domnului!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Ioan 15:19; 6:51
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Vineri, 23 Decembrie

PASTOR
ANITA

Dăruieşte-I
Domnului un
Crăciun de neuitat!

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul,
care zice: „Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască
pe cei păcătoşi,” dintre care cel dintâi sunt eu
(1 Timotei 1:15).

C

are este cel mai bun cadou pe care I-l poţi dărui
Domnului de Crăciun? Sunt oare imnurile pe
care le cânţi la biserică, decoraţiile, luminile strălucitoare,
sau artificiile? Toate acestea sunt frumoase, dar în realitate
aceste lucruri nu Îl pot impresiona pe Dumnezeu, deoarece El
locuieşte într-un loc unde frumuseţea şi gloria întrece tot ce
a văzut sau îşi poate imagina omul vreodată. Străzile din cer
sunt pavate cu aur, iar lumina în care El trăieşte este de aşa
natură, încât nici un om nu se poate apropia de ea (1 Timotei
6:16). Aşadar, toate luminile strălucitoare şi decoraţiile de
Crăciun nu prea au cum să-L impresioneze.
Dacă vrei cu adevărat să Îl impresionezi pe Dumnezeu
de acest Crăciun, condu pe cineva la Cristos. Acesta este
darul cel mai sublim – darul tău de dragoste – de care Se
bucură Dumnezeu. Nimeni nu este ovaţionat în cer pentru
că organizează cele mai frumoase decoruri şi petreceri de
Crăciun. Ce captează atenţia cerului este mântuirea acelui
păcătos pe care îl atingi cu dragostea lui Cristos. Aceasta aduce
bucurie inimii Tatălui şi face ca tot cerul să sărbătorească.
„Va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos
care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni
neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă” (Luca 15:7).
Acest lucru te ajută să înţelegi care ar trebui să fie
prioritatea ta în acest sezon de sărbătoare şi întotdeauna!
Trebuie în mod consecvent să declanşăm bucurie în cer,
conducând oameni la mântuire. Este cel mai mare dar pe care
poţi să I-l dai Domnului. Isus S-a născut pentru a dărui lumii
fii de Dumnezeu, iar acum El aşteaptă descoperirea şi rodul
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lor (Iacov 5:7). Pe măsură ce conduci un păcătos la Cristos tu
contribui la strângerea secerişului Său de suflete.
Probabil că ai câştigat un păcătos pentru Isus anul
trecut de Crăciun, declanşând o sărbătoare în cer, dar acum
ar trebui să-I aduci Domnului un alt dar, pentru a-I produce o
şi mai mare bucurie. Condu pe cineva la Cristos în acest sezon
şi astfel vei face ca acest Crăciun să fie de neuitat pentru
Domnul.

Rugăciune
Dragă Tată, Te ador şi Te glorific pentru Cuvântul Tău
care mi-a vorbit. Iau astăzi decizia de a atinge pe cei din
jurul meu cu Evanghelia lui Cristos şi de a celebra naşterea
Lui. Îţi mulţumesc că mă porţi ca pe aripi de vultur şi îmi
înnoieşti puterea pe măsură ce mă pregătesc să Îţi dăruiesc
cel mai frumos dar, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16
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Sâmbătă, 24 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Celebrează
Numele Lui

Prin El, să-I aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de
laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui
(Evrei 13:15).

M

agnitudinea puterii pe care Tatăl a investit-o în
Numele lui Isus este descrisă în Filipeni 2:9,10:
„De aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat
Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în
Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri,
de pe pământ şi de sub pământ.”
Aceasta înseamnă că „Isus” este Numele la care
răspunde cerul, pământul şi chiar şi împărăţia întunericului.
Totul se supune acestui Nume. Oamenii care îl consideră doar
un Nume al unui lider religios, nu au înţeles încă autoritatea,
puterea, influenţa şi suveranitatea cuprinse în acest Nume.
Tatăl şi Duhul Sfânt recunosc acest Nume. În Coloseni 1:19,
Biblia spune: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să
locuiască în El.” Nu e de mirare că Isus a îndrăznit să spună în
Matei 28:19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Petru nu schimbă această ordine când spune inspirat de
Duhul Sfânt: „fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh” (Faptele Apostolilor 2:38), aceasta pentru
că: „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”
(Coloseni 2:9).
Versetul de deschidere spune: „Prin El, să-I aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui.” Aici Duhul lui Dumnezeu
vorbeşte despre Numele lui Isus. El vrea ca tu să celebrezi
Numele Lui cu laude şi cu închinare, cu dansuri, cu veselie, cu
cântări şi cu strigăte. Acesta este modul în care trebuie să ne
închinăm şi să sărbătorim gloria şi Numele Lui în viaţa noastră.
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Pe măsură ce faci declaraţii în Numele Lui, Isus ca Mare
Preot al mărturisirii noastre (Evrei 3:1) le va prezenta înaintea
Tatălui, care va primi cuvintele tale de laudă şi închinare ca pe
o jertfă de bun miros. Nu este oare Crăciunul cel mai potrivit
timp să aducem lauda noastră înaintea Lui? Este sezonul ideal
să-L sărbătorim pentru viaţa glorioasă pe care ne-a adus-o
prin moartea şi învierea Lui. Oferă-I cuvinte de laudă chiar
acum. Aceasta să fie jertfa buzelor tale, cuvinte de laudă care
aduc glorie Numelui Său minunat şi care înalţă Maiestatea Sa.

Rugăciune
Doamne Isuse, mă bucur şi Te laud pentru că întreaga
creaţie răspunde Numelui Tău cel Sfânt, care le aduce
oamenilor mântuire, vindecare şi eliberare din orice necaz.
Te ador astăzi binecuvântatul meu Domn şi declar că Numele
Tău va fi întotdeauna slăvit în viaţa mea şi pe tot pământul.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 3:16; Ioan 16:23
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Duminică, 25 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Cristos a venit!

Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor,
care este Cristos, Domnul (Luca 2:11).

A

stăzi, creştinii şi chiar necreştinii din toată lumea
sărbătoresc Crăciunul, care este de fapt naşterea
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Dar, mai mult
decât celebrările şi bucuria zilei, este important să înţelegem
implicaţia duhovnicească şi beneficiile naşterii lui Isus Cristos
pentru întreaga omenire. Mult mai entuziasmant decât să
admiri renii, brazii împodobiţi şi să asculţi colinde, este să
descoperi însuşi motivul pentru care Cristos a venit. El a venit
ca tu să ai viaţa lui Dumnezeu şi s-o ai din belşug (Ioan 10:10).
Unii încă mai aşteaptă venirea lui Mesia, dar Biblia
spune că Domnul Isus este Mesia cel trimis de Dumnezeu
să aducă mântuire întregii lumi: „Binecuvântat este Domnul,
Dumnezeul lui Israel, pentru că Şi-a cercetat şi Şi-a răscumpărat
poporul. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului
Său David” (Luca1:68-69). Isus S-a născut, a trăit, a murit şi
a înviat pentru ca noi să avem viaţă. Iar noi L-am primit în
inima noastră şi astfel ne-a dat dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu (Ioan 1:12) şi avem viaţa veşnică pe care a venit să
ne-o dea (Ioan 6:47, 1 Ioan 5:12). Am fost făcuţi desăvârşiţi în
El (Evrei 10:14), care este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre. Noi suntem părtaşi naturii Sale divine (2 Petru 1:4)
şi împreună moştenitori cu El (Romani 8:17). Faptul că Isus
Cristos a venit în lumea noastră ar trebui să te entuziasmeze
cel mai mult de Crăciun, pentru că nădejdea ta pentru o
viaţă din belşug a fost împlinită. Cristos a venit, iar tu ai fost
acceptat de Tatăl. Indiferent ce ai făcut, unde ai fost sau cum
ţi-ai trăit viaţa, El te-a acceptat în preaiubitul Său pentru slava
harului Său (Efeseni 1:6).
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Aceasta este cu adevărat semnificaţia Crăciunului: tu
eşti în Cristos şi ai fost înfiat. Nu e de mirare că apostolul Ioan
spune: „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu”
(1 Ioan 3:2). Tu nu încerci să-I fii plăcut lui Dumnezeu
pentru ca apoi să devii fiul Lui. Nu! Tu eşti fiu acum: „Vedeţi
ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui
Dumnezeu! Şi suntem”(1 Ioan 3:1). Pe măsură ce sărbătoreşti
astăzi, gândeşte-te la ceea ce a împlinit Cristos pentru tine.
Meditează la viaţa glorioasă pe care El ţi-a adus-o. Crăciun
fericit!

Rugăciune
Mă bucur şi sărbătoresc astăzi nespus, înţelegând
faptul că Cristos Isus mi-a adus o viaţă eternă de bucurie,
victorie şi belşug. Acum sunt părtaş firii dumnezeieşti, un
distribuitor al vieţii divine. Îţi mulţumesc Tată ceresc pentru
că m-ai adus într-o uniune vitală cu tine, în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 9:6
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Luni, 26 Decembrie

PASTOR
ANITA

Cea mai mare
pasiune a
Domnului

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

C

ea mai mare pasiune a lui Dumnezeu este
mântuirea sufletelor pierdute. Acesta este motivul
pentru care Şi-a trimis Fiul în lume să moară - pentru oameni,
nu pentru animale, pentru plante sau pentru munţi, deşi şi
acestea sunt importante. Marea Lui preocupare cu privire
la oameni este de înţeles: El l-a creat pe om după chipul şi
asemănarea Sa. De aceea, dorinţa Lui arzătoare este ca omul
să primească viaţa veşnică.
Imensa pasiunea a lui Dumnezeu Tatăl de a împăca
lumea cu Sine este dezvăluită în însărcinarea pe care I-a dat-o
lui Isus – cea mai importantă slujbă din lume – şi anume
predicarea Evangheliei şi viaţa eternă dăruită oamenilor. Isus
a subliniat acest lucru când a declarat în Ioan 10:10: „Eu am
venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.”
La rândul Său, Domnul Isus Cristos a transmis mai
departe pasiunea Tatălui către Biserica Sa: „Mergeţi în toată
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu
16:15). În calitate de creştin, mai mult decât orice altceva
trebuie să îţi asumi în mod serios responsabilitatea de a duce
Evanghelia până la marginile pământului. Întotdeauna să îţi
aduci aminte de aceasta şi să faci tot ce poţi ca să împlineşti
pasiunea Tatălui.
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Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că ai avut încredere
în mine să îmi acorzi responsabilitatea divină de a atinge
lumea din jurul meu cu mesajul vieţii eterne. Îţi mulţumesc
pentru onoarea şi privilegiul măreţ de a putea împărtăşi
adevărurile divine ale Evangheliei. Pe măsură ce fac acest
lucru, bărbaţi şi femei sunt izbăviţi de sub jugul întunericului
în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:18; 3:6
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Marți, 27 Decembrie

Ce poţi să vezi?
PASTOR
CHRIS

Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de
el: „Ridică-ţi ochii, şi, din locul în care eşti, priveşte spre
miază-noapte şi spre miază-zi, spre răsărit şi spre apus;
căci toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale
în veac (Geneza 13:14-15).

C

ând Domnul i-a spus lui Avraam să îşi ridice
privirile, nu Se referea la ochii fizici, ci la cei
spirituali. Dumnezeu i-a spus că tot pământul pe care îl va
„vedea” va fi al lui. Tot ce avea Avraam de făcut era să decidă
cât pământ vrea să „vadă.” Fiind un om al credinţei, el a
cuprins cu ochii duhului întreaga lume. În Romani 4:13, Biblia
spune: „În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei
lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe
temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă.” Prin
credinţă, Avraam a devenit moştenitorul întregii lumi.
Aceasta nu este însă sfârşitul relatării. În Galateni
3:9, Biblia spune: „Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt
binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.” La fel ca
Avraam şi tu eşti moştenitorul întregii lumi: „Şi, dacă sunteţi
ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă” (Galateni 3:29). Nu este de mirare că Biblia
declară că Dumnezeu ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi
evlavia (2 Petru 1:3). Însă nu te poţi bucura decât de lucrurile
pe care le-ai îmbrăţişat cu duhul tău, lucrurile în posesia
cărora ai intrat prin credinţă. Aşadar, depinde de tine! Cât de
departe vezi prin credinţă, atât de întinsă este moştenirea pe
care ţi-a dat-o Domnul.
Întrebarea este: „Ce vezi tu?” Ce vezi atunci când
priveşti la următorul an de exemplu? Te vezi progresând?
Te vezi umblând în sănătate, în belşug, în bucurie şi în pace?
Tu trebuie să vizualizezi aceste lucruri. Aceasta este cheia.
Vizualizează-te umblând în binecuvântările lui Dumnezeu în
anul care vine.
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Pe măsură ce te rogi şi posteşti pentru anul viitor,
imaginează-te progresând mai mult ca niciodată în toate
domeniile vieţii tale. Priveşte cum Dumnezeu te va purta
din slavă în slavă. Dacă te-ai rugat şi ai cerut de la Domnul
un copil, vizualizează acel copil în duhul tău. Orice lucru în
posesia căruia ai intrat în duhul tău, se va manifesta sigur şi
în domeniul vizibil, în lumea fizică.
Începe să practici vederea spirituală, deoarece duhul
tău este locul unde locuieşte lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu
nu funcţionează în dimensiunea minţii sau a percepţiilor
senzoriale. Înainte să te bucuri de binecuvântările mântuirii
lui Dumnezeu pe care El le-a pregătit pentru tine, trebuie să
le vezi cu ochii credinţei şi să rosteşti ceea ce vezi.

Proclamaţie
Declar astăzi că trăiesc în sănătate divină, în belşug,
în victorie continuă, în bucurie nesfârşită şi în pace nespusă.
Pe măsură ce privesc cu ochii credinţei spre anul viitor, mă
văd umblând în slava lui Dumnezeu şi experimentând mai
mult ca niciodată progres şi binecuvântare, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 15:5; 2 Corinteni 5:7
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Miercuri, 28 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Creştinismul este
o proclamaţie

Căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici
un chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de
încredere… (Evrei 13:5, 6).

U

nele dintre rezultatele remarcabile pe care le
vedem astăzi în lucrarea noastră, s-au împlinit
ca rezultat al proclamaţiilor făcute cu mulţi ani în urmă.
De atunci nu ne-am oprit şi vom continua să proclamăm,
creând noi realităţi pentru astăzi şi pentru viitor prin cuvântul
credinţei din gura noastră. Aceasta se datorează faptului că
noi am înţeles Creştinismul ca fiind „Marea Proclamaţie.”
Nimeni nu poate trăi cu succes viaţa de creştin fără să
proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să-ţi converteşti
încrederea în credinţă „rostind” ceea ce crezi.
Unii cred că este de ajuns să desfăşoare activităţi
duhovniceşti, să se roage sau să cânte doar în gând. Nu! Viaţa
de creştin se trăieşte prin cuvinte. Acest lucru nu se referă
la cei guralivi din fire. Este vorba de rostirea Cuvântului. Nu
este de ajuns să crezi în inima ta şi nici să te rogi în gând. Tu
trebuie să rosteşti cuvintele potrivite! Isus a spus în Matei
12:37: „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din
cuvintele tale vei fi osândit.”
În Marcu 11:23 Isus pune din nou accent pe cuvinte
când spune: „Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva
muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare» şi dacă
nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va
avea lucrul cerut.“ Insistenţa Scripturii asupra proclamaţiilor
şi a rostirii lucrurilor în care crezi este reluată din nou în
Romani 10:9-10: „Dacă Îl 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. Căci prin credinţa din inimă se
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge
la mântuire.“
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Proclamaţiile tale creează realităţi. Pentru a trăi o viaţă
eficientă de creştin trebuie să pui Cuvântul lui Dumnezeu pe
buzele tale. Aceasta este reţeta de succes a lui Dumnezeu
aşa cum ni se dezvăluie în Iosua 1:8: „Cartea aceasta a legii
să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi
în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.”
În fiecare zi rosteşte cuvinte care sunt în concordanţă cu
promisiunile şi cu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Prin
cuvinte de credinţă tu poţi ieşi din orice problemă şi tot cu
ajutorul cuvintelor te poţi catapulta pe înălţime. Puterea este
în gura ta (Proverbe 18:21).

Proclamaţie
Astăzi Cuvântul lui Dumnezeu este în inima şi în gura
mea, îmi arde pe buze şi biruieşte orice circumstanţă pe
măsură ce îl rostesc. Viaţa mea este o mărturie a harului,
a dragostei şi a îndurării Tale, deoarece Cuvântul Tău bun şi
etern se împlineşte în mine întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; Evanghelia după Marcu 11:23
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Cu acoperire în întreaga
Marea Britanie, Europa,
Orientul Mijlociu şi părţi
din Africa, milioane de
oameni din întreaga lume
se pot bucura 24 h de
program creştin de
calitate pe LoveWorld
TV (SKY 588), în timp ce
mulţi alţii pot urmări în direct
pe
www.loveworldtv.co.uk.
Este un post creştin care face
o diferenţă! Fii parte a acestei
viziuni date de Dumnezeu prin
a deveni partenerul nostru.
Pentru mai multe informaţii vă
rugăm să ne contactaţi la: Unit
2 Standard Industrial Estate,
Henley Road, London E16 2ES,
Sună la: +44(0) 207 511 5830,
Email: info@loveworldtv.co.uk

Tu poţi fi parte a acestei viziuni date de Dumnezeu
prin a deveni partenerul nostru
Pentru mai multe informaţii contactează-ne la:
Unit 2 Standard Industrial Estate, Henley Road, London E16 2ES
Sună la: +44(0) 207 511 5830, Email: info@loveworldtv.co.uk

ACUM DISPONIBIL!

În această expunere, omul lui
Dumnezeu reliefează importanţa
umblării în înţelegerea că un creştin
este reprezentantul legal cu drepturi
depline şi de asemenea, oglindirea lui
Dumnezeu în această lume. În acest
DVD clasic, veţi descoperi poziţia de
autoritate pe care o ocupi în Cristos, şi
cum îţi poţi folosi autoritatea pentru a
face progrese excepţionale în viaţă.

Comandaţi astăzi un exemplar, apelând la:
Marea Britanie: +44 (0)1303 270 970
Canada: +1-416-746-5080
SUA: +1-301-860-0703
Africa de Sud: +27 11 326 0971; +27 11 326 0972
Nigeria: +234 -7089984343; +234 -1-8770809
Sau online, la:
www.christembassyonlinestore.org

Joi, 29 Decembrie

PASTOR
ANITA

Isus – revelaţia
dragostei lui
Dumnezeu

Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul
au venit prin Isus Cristos (Ioan 1:17).

C

opii lui Israel erau învăţaţi doar cu intervenţiile
supranaturale ale lui Dumnezeu care deseori
erau înspăimântătoare şi astfel Îl cunoşteau doar ca pe un
Dumnezeu al judecăţii. Ei nu Îl ştiau ca pe un Tată iubitor
a cărui natură este dragostea. Ei L-au perceput ca pe un
judecător aspru, care la cea mai mică provocare Îşi revărsa
mânia asupra lor. Dar Dumnezeu nu este aşa. El este Dragoste.
Isus a spus că oricine L-a văzut pe El, L-a văzut pe Tatăl (Ioan
14:9). El a venit să ni-L arate pe Tatăl, iar Isus era întruchiparea
şi expresia dragostei atunci când a umblat pe pământ.
În vechiul Testament Dumnezeu a stabilit un cadru
relaţional cu copiii lui Israel prin legi şi porunci. Totuşi, ei nu
au putut împlini toate legile Lui şi au suportat consecinţele.
Dar mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, pentru că: „Legea
a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus
Cristos” (Ioan 1:17). Când Isus a venit pe pământ, umblând
prin străzile din Galileea, a atins oamenii cu dragostea lui
Dumnezeu. El i-a atins chiar şi pe cei mai înverşunaţi vrăşmaşi,
inclusiv pe cei care L-au persecutat fără motiv.
Tot ce a făcut Isus când a umblat aici pe pământ a fost
inspirat de dragoste. El era dragostea în acţiune. Miracolele
pe care le-a înfăptuit, conţinutul şi stilul comunicării şi al
acţiunilor Sale au fost toate expresia dragostei Lui. Chiar
şi atunci când S-a mâniat, S-a exprimat în dragoste. El este
revelaţia dragostei lui Dumnezeu. Fie aceasta şi mărturia ta.
Lasă-i pe cei din jur să-L vadă pe Isus în ochii tăi.
Arată-le aceea dragoste divină şi reală pe care nimeni
nu o poate tăgădui. Transformă acest sezon de sărbătoare
în momente de bucurie pentru toţi cei pe care Dumnezeu
70

îi va aduce pe calea ta. 1 Ioan 4:8 spune: „Cine nu iubeşte
nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este
dragoste.” Fie ca dragostea să fie drapelul fluturat la înălţime
din cetatea inimii tale în acest Crăciun. Vorbeşte şi acţionează
cu dragoste. Fii cunoscut ca un om plin de dragoste.

Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai arătat
adevărata natură a Tatălui, care este dragostea. Iubirea Ta
pentru lume este exprimată astăzi prin mine, prin stilul şi
modul meu de comunicare şi prin acţiunile mele. Beneficiez
de dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima mea
prin Duhul Sfânt. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 13:14; 1 Corinteni 13:8
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Vineri, 30 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Botezul minorilor

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi
când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea
(Proverbe 22:6).

O

amenii au păreri diferite despre botezul minorilor.
Mulţi spun că este greşit să botezi un copil,
argumentând că trebuie ca acel copil să crească mai întâi
până la vârsta la care poate înţelege şi crede Evanghelia,
conform textului din Marcu 16:16 care spune: „Cine va crede
şi se va boteza va fi mântuit.” Aşa este, însă sunt cazuri în care
minorul înţelege şi crede exact ceea ce credem noi şi anume
că Domnul Isus a murit, a fost îngropat şi a înviat, mult mai
devreme decât alţii. Nu este greşit ca un astfel de minor să
fie învăţat semnificaţia botezului şi, cu acordul părinţilor, să
fie botezat.
În 1 Corinteni 7:14, Biblia spune: „Căci bărbatul
necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta
necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii
voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.” Versetul
anterior afirmă despre copiii celor credincioşi că sunt sfinţi,
adică Îi aparţin Domnului. Aceasta demonstrează totodată
că nu este justificată presupoziţia că dacă un copil moare
nebotezat este nemântuit. Copiii noştri sunt ai Domnului,
dar nu vor şti acest lucru niciodată dacă nu sunt învăţaţi. Aşa
că trebuie să le arătăm în Cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt
sfinţi pentru Domnul. Astfel ei vor cunoaşte lucrul acesta şi
vor crede încă de mici.
Biblia spune: „Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”
(Proverbe 22:6). Învăţaţi-vă copiii calea Domnului şi înainte
şi după botezul în apă. Creşteţi-i în adevărul că ei Îi aparţin
Domnului şi că au fost sfinţiţi pentru El, iar învăţătura din
Cuvântul lui Dumnezeu va rodi şi ei nu se vor abate de la ea.
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Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care
m-a încărcat cu binecuvântări şi astăzi şi mi-a luminat calea
cu înţelepciunea de a şti să împlinesc voia Ta, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evanghelia după Marcu 16:15-16

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Apocalipsa 21

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Faptele Apostolilor 5:12-23

Maleahi 1-2

Ezra 9-10
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Sâmbătă, 31 Decembrie

PASTOR
CHRIS

Utilizează-ţi
arsenalul divin

Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi
mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii
mei – se clatină şi cad (Psalmul 27:2).

F

ără îndoială trăim vremurile din urmă, în care
răutatea a ajuns la cote extreme. Mai mult ca
oricând, diavolul şi-a înteţit atacurile împotriva oamenilor
şi în special împotriva copiilor lui Dumnezeu, încercând să
crească numărul victimelor. Însă nu trebuie să uităm că el
este un vrăjmaş învins. Indiferent de planurile demonice
făurite împotriva ta, tu eşti mai mult decât biruitor. În Isaia
54:15-17, Biblia declară: „Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de
la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea
ta. Iată, Eu l-am făcut pe meşterul care suflă cărbunii în foc şi
face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu l-am făcut şi pe
nimicitor ca s-o sfărâme. Orice armă făurită împotriva ta va
fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată
împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor
Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice
Domnul.” Aceasta spune totul!
Tu nu eşti deloc vulnerabil în faţa uneltirilor celui rău.
Nu numai că eşti imun la atacurile sale, dar tu eşti o făptură
nouă, superioară diavolului, pentru că Cel ce este în tine este
mai mare decât cel ce este în lume. Prin urmare nu ai de ce
să te temi. În arsenalul nostru divin avem Numele lui Isus
şi vorbirea în alte limbi! Când te confrunţi cu vreo situaţie
periculoasă sau ostilă, fă uz de Numele lui Isus! Indiferent
care ar fi pericolul, Biblia spune: „oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit” (Faptele Apostolilor 2:21).
În orice necaz, poţi declara cu îndrăzneală la fel ca
psalmistul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care mă încred” (Psalmul 91:2). Înţelege
că tu nu eşti un oarecare, prin urmare nu eşti vulnerabil
atacurilor lui Satan, indiferent sub ce formă ar veni.
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Pasajul din 2 Samuel 3:33-34 consemnează jalea lui
David cu privire la Abner, unul dintre vitejii săi care fusese
ucis: „Împăratul a făcut următoarea cântare de jale pentru
Abner şi a zis: «Să moară Abner cum moare un mişel? 34.
N-aveai nici mâinile legate, nici picioarele puse în lanţuri. Ai
căzut cum cade cineva înaintea celor răi!» Şi tot poporul a
plâns şi mai mult după Abner.” Aici David subliniază faptul că
oricine are o relaţie vie cu Iehova nu trebuie să moară „ca
un mişel,” pentru că noi nu suntem fără apărare! Noi avem
protecţie divină împotriva diavolului şi a răutăţii din lume.
Când treci printr-un necaz, refuză să te temi. Mai degrabă
utilizează Numele lui Isus şi roagă-te fierbinte în alte limbi.
Când tu chemi Numele lui Isus, Domnul îţi trimite izbăvire!

Proclamaţie
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru pacea, siguranţa,
bucuria, mângâierea şi protecţia pe care le avem în Numele
Tău. Mă odihnesc în fiecare zi la umbra aripilor Tale
protectoare, la adăpost de orice rău şi teroare. Nu mă tem
de nimeni şi de nimic, pentru că în Tine am viaţa, mişcarea
şi fiinţa! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 18:10; Psalmul 91:11

SCRIPTURA ZILNICĂ
Plan de citire
a Bibliei
într-un an

Apocalipsa 22

Plan de citire
a Bibliei
în doi ani

Faptele Apostolilor 5:24-32

Maleahi 3-4

Neemia 1-2
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Rugaciune
pentru
˘

MÂNTUIRE

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

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

Tel:+234-8023324188,
+234-8052464131,
+234-1-8925724
ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

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

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

Despre

AUTORI

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

Pentru mai multe informații despre

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

NOTE

NOTE

Cărți disponibile de la editura

LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS YOUR
FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 PRAYING THE RIGHT WAY
 THE POWER OF TONGUES
 THE GATES OF ZION
 joiN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 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 și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44(0)1303 270970
nigeria:

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

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

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

canada:

Tel: +1 647-341-9091
SUA:
Tel: +1-972-255-1787,
+1-704-780-4970

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

