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

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

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, astfel 
încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara. 

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de 
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 905 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Versiunea NTR a versetului tematic spune: 
„Aşadar, după cum L‑aţi primit pe Cristos Isus, 

Domnul, tot aşa să şi continuaţi să trăiţi în El.” Observă 
expresia subliniată; dacă trebuie să trăim sau să locuim în 
El, aceasta înseamnă că suntem localizaţi în Cristos, El este 
mediul nostru ambiant. Atunci când te‑ai născut din nou, tu 
ai fost născut în locul numit Cristos. Aleluia! El este casa ta.

Biblia spune: „Căci dacă este cineva în Cristos, este 
o făptură nouă...” (2 Corinteni 5:17). În 1 Corinteni 12:13 
citim: Am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un 
singur trup...” şi acel Trup este Cristos. Trebuie să înţelegi 
că în Noul Testament, oriunde cuvântul „Cristos” este 
folosit fără „Isus,” acesta nu se referă doar la Persoana lui 
Isus Cristos. Cristos este o Persoană, însă Cristos este şi o 
localizare, o poziţionare, o postură.

Biblia spune că Dumnezeu L‑a făcut pe Isus să fie 
Capul Trupului lui Cristos, iar Biserica este Trupul Lui. Prin 
urmare, ai fost născut în Cristos; în acest loc trăieşti tu acum 
şi aceasta ar trebui să fie conştientizarea ta. Tot ceea ce nu 
se află în concordanţă cu viaţa sau cu natura lui Cristos nu 
ar trebui să aibă loc în viaţa ta. Viaţa pe care ai primit‑o 
este una de stăpânire absolută – o viaţă de neprihănire, de 
domnie, de putere, de slavă şi de excelenţă.

Astfel, dar, după cum L‑aţi primit pe 
Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El                                      

(Coloseni 2:6).

VINERI

1
Noi trăim în Cristos



Cristos este viaţa mea. Odată ce 
L‑am primit pe Isus Cristos ca Domn 
şi Mântuitor, trăiesc triumfător în 
neprihănire, în glorie, în sănătate, în 
stăpânire şi în autoritate! Domnesc 
peste circumstanţe, manifestând 
neprihănirea lui Dumnezeu în lumea 
mea. Umblu conştient de uniunea 
mea cu Proprietarul universului; 
aşadar, lumea întreagă este a mea. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

1 Ioan 2:15‑3:10
Ezechiel 45‑46

În Cristos, nu numai că ai fost făcut neprihănit 
(Romani 4:25) ci, de asemenea, tu ai fost făcut neprihănirea 
lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21). Prin urmare, viaţa 
neprihănită pe care El ne‑a dat‑o a devenit nivelul nostru 
natural de trai. În Cristos – ţara noastră natală – exprimăm 
şi manifestăm neprihănirea lui Dumnezeu. Aducem roade 
şi realizăm fapte ale neprihănirii.

În Cristos nu este păcat, boală, afecţiune, eşec, 
sărăcie, înfrângere, slăbiciune sau moarte; tot ceea ce 
avem este sănătate, bucurie, pace, succes, tărie, bunăstare, 
frumuseţe şi viaţă pentru totdeauna! Domnim şi stăpânim 
asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. Suntem mai 
mult decât biruitori. Suntem pe veci triumfători. Nimic nu 
ne poate înfrânge sau doborî. Aceasta este viaţa pe care o 
avem şi o trăim în Cristos. Aşadar, atunci când spui: „Sunt în 
Cristos,” tu trebuie să înţelegi importanţa acestei afirmaţii, 
pentru că înseamnă că acolo locuieşti; adresa ta este 
Cristos!

Ioan 16:23‑33
2 Cronici 3‑4

1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 2:14; 
Faptele apostolilor 17:28
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Ce declaraţie glorioasă a făcut apostolul Pavel 
în versetul tematic! Ce mentalitate! Ai ajuns în 

punctul în care să ştii că nimic nu îţi este imposibil? Poţi 
face toate lucrurile în Cristos! Aceasta este moştenirea 
ta în calitate de copil al lui Dumnezeu, deoarece El te‑a 
făcut destoinic cu destoinicia Lui (2 Corinteni 3:5).

Observă că Pavel nu a spus: „Pot toate lucrurile pentru 
că sunt deosebit de înzestrat din punct de vedere intelectual”; 
nu. Nu este vorba despre tine, ci despre Cristos care este în 
tine şi despre lucrarea Lui în tine şi prin tine. Iar dacă Pavel a 
putut face toate lucrurile în Cristos, atunci şi tu, odată ce L‑ai 
primit pe Cristos, ar trebui să afirmi acelaşi lucru: „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte.” Ar trebui să fie o conştientizare în 
care să trăieşti zilnic.

Cu cât eşti mai conştient de acest adevăr şi îl declari, cu 
atât mai mult te programezi cu abilităţile lui Cristos. Deodată, 
vei descoperi talente minunate – abilităţi neştiute – izvorâte 
din interiorul tău pentru lucruri pe care nu credeai că le‑ai fi 
putut face vreodată. Vei naşte vise noi şi vei crea frontiere noi 
şi viziuni de succes pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Niciodată 
să nu declari că eşti incapabil, pentru că eşti capabil să faci 
toate lucrurile. Tu faci faţă oricărei sarcini.

Niciodată să nu te vezi slab. Cristos, Unsul cu ungerea 
Lui Se află în tine în toată plinătatea. Prin urmare, nimic nu 
este imposibil pentru tine. Isus a spus: „... Adevărat vă spun 

SÂMBĂTĂ
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Pot totul în Cristos care mă întăreşte (Filipeni 4:13).

Poţi totul în Cristos



că, dacă îi 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 
11:23). Cuvântul lui Dumnezeu spune că poţi; prin urmare, nu 
te limita singur.

Creşte în duhul tău la nivelul abilităţilor Cuvântului 
lui Dumnezeu şi nimic nu îţi va mai fi imposibil. Slavă lui 
Dumnezeu!

1 Ioan 3:11‑24
Ezechiel 47‑48

Ioan 17:1‑10
2 Cronici 5‑6

Sunt viu pentru Dumnezeu, în 
duh, în suflet şi în trup. Cristos 
este în mine, de aceea, sunt 
încărcat cu potenţial nelimitat şi 
cu posibilităţi nesfârşite. Cristos 
este competenţa mea. El este 
totul pentru mine; Pot totul în 
Numele Lui. Totul îmi este cu 
putinţă pentru că mai mare este 
Cel ce este în mine, decât cel ce 
este în lume. Aleluia! 

Coloseni 1:26‑17; 1 Ioan 4:4; 2 
Corinteni 3:5

| Proclamaţie
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Ai fost „eliberat” de sub puterea întunericului 
şi strămutat în Împărăţia Fiului dragostei lui 

Dumnezeu. Eşti în acea Împărăţie chiar acum, nu vei 
fi doar atunci când vei ajunge în cer. De aceea este o 
neconcordanţă să accepţi sau chiar să gândeşti că un 
creştin are nevoie de eliberare de Satan.

Satan şi creştinul nu se află în aceeaşi clasă. 
Creştinul se află în Împărăţia Fiului iubit al lui Dumnezeu, 
prea departe şi prea sus faţă de tărâmul lui Satan. 
Efeseni 2:6 spune că am fost înviaţi împreună şi am fost 
aşezaţi împreună în locurile cereşti, în Cristos, deasupra 
căpeteniilor şi domniilor. Acesta este adevărul.

Atât timp cât un creştin crede că trece printr‑un 
necaz din cauza unui demon de care are nevoie să fie 
eliberat, acel creştin şi‑a părăsit statutul din Împărăţia lui 
Dumnezeu. Deoarece întrebarea ar trebui să fie – unde 
l‑a întâlnit demonul pe el? Cu siguranţă nu în Cristos, 
unde el ar trebui să fie aşezat, mult deasupra lor! De 
aceea, în calitate de creştin, este important să cunoşti 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Trebuie să ştii cine 
eşti, ce ai, unde eşti şi care sunt abilităţile tale în Cristos; 
nu trebuie să îţi fie frică de diavol! Tu îi eşti superior.

El ne‑a izbăvit de sub puterea întunericului şi 
ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui                 

(Coloseni 1:13).

DUMINICĂ

3
Tu locuieşti în Împărăţia 

Fiului lui Dumnezeu 



Dacă ai experimentat atacuri spirituale, s‑ar putea 
să fie din cauza faptului că nu ai ştiut ce să faci. Tot ceea 
ce trebuie să faci este să spui: „În Numele lui Isus Cristos, 
opreşte‑te! Din această zi, nu te vei mai întoarce.” Cu 
siguranţă, el va pleca şi nu se va mai întoarce vreodată.

Fiind născut din nou, tu trăieşti în prezenţa lui 
Dumnezeu şi funcţionezi cu stăpânirea lui Cristos. 
Trăieşte viaţa victorioasă pe care ai primit‑o în El.

1 Ioan 4
Daniel 1‑2

Ioan 17:11‑21
2 Cronici 7‑8

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc, 
pentru că m‑ai strămutat din 
împărăţia întunericului în 
Împărăţia Fiului dragostei Tale, 
Isus Cristos. Îţi mulţumesc că m‑ai 
adus în Cristos. El este locul meu 
de sănătate, de bunăstare, de 
adăpost şi de măreţie. Stăpânitorul 
acestei lumi, Satan, nu are nimic în 
mine. Glorie în veci Numelui Tău. 
Amin. 

Efeseni 2:6; 
1 Ioan 4:4

| Rugăciune
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În 1 Petru 1:23, Biblia 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.” Eşti 
produsul seminţei nepieritoare a lui Dumnezeu: Cuvântul 
Lui. Originea ta se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Prin 
urmare, viaţa ta trebuie să fie programată prin Cuvântul 
Său. Unii oameni îşi programează viaţa pentru eşec, 
pentru lipsă, pentru sărăcie şi pentru boală prin cuvintele 
pe care le rostesc. 

Unii părinţi, de exemplu, vorbesc negativ cu copiii 
lor. Imaginează‑ţi un părinte care se enervează şi îi spune 
copilului său de cinci ani: „Eşti nebun.” Atunci când acel 
copil va avea cincisprezece ani şi se va purta violent, părinţii 
se vor întreba unde au greşit. Dar ei au programat acel 
copil într‑un mod greşit, aruncând negativism în psihicul 
lui şi în duhul lui – prin cuvintele lor, iar el nu a avut altă 
şansă decât să manifeste acele cuvinte şi să devină ce au 
zis ele că va fi. 

Fii atent la ceea ce spui, deoarece Isus a zis: „Căci 
din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele 

LUNI

4
Programare prin Cuvântul 

lui Dumnezeu
Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 

înţelepciunea. Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii cu 
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 

cântându‑I lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră 
(Coloseni 3:16).



tale vei fi osândit” (Matei 12:37). Foloseşte Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a te programa pentru măreţie. Cuvântul 
lui Dumnezeu este puternic. Din îndemnul Domnului 
consemnat în Iosua 1:8, observăm că succesul în viaţă 
vine prin meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Acesta este motivul pentru care subliniem importanţa 
studierii personale a Cuvântului Domnului.

Îmbibă‑ţi duhul în Cuvântul lui Dumnezeu în 
mod deliberat. Acesta este singurul mod în care poţi 
fi programat pentru excelenţă şi pentru împlinirea 
destinului în Cristos.

1 Ioan 5
Daniel 3‑4

Ioan 17:22‑26
2 Cronici 9‑10

Sunt născut din sămânţa 
nepieritoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu; aşadar, originea mea 
este în Cuvântul Său, de care rămân 
conectat şi care mă programează 
pentru viaţa glorioasă în Cristos. 
Reuşesc în toate lucrurile, 
împlinindu‑mi destinul în 
Dumnezeu şi umblând pe culmile 
pământului prin Cuvântul Său, în 
Numele lui Isus. Amin.

Romani 12:1‑2; 2 Timotei 3:15; 
Iosua 1:8

| Proclamaţie
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Versetul tematic ne arată cum devine reală 
mântuirea în viaţa noastră; aceasta se întâmplă 

prin declararea domniei lui Isus peste viaţa noastră. Cineva 
poate „să creadă” că Isus este Fiul lui Dumnezeu, şi tot să 
meargă în iad. A crede nu este suficient. Biblia spune că şi 
dracii cred; cred atât de mult încât se înfioară, dar aceasta 
nu înseamnă că sunt sau ar putea fi mântuiţi: „Tu crezi că 
Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se 
înfioară!” (Iacov 2:19).

Dacă tu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că El 
a murit pentru tine şi că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, 
trebuie de asemenea să mărturiseşti domnia Lui peste 
viaţa ta, altfel nu eşti mântuit. Faptele bune ale uni om nu 
îl vor salva. Ştiu că se apropie Crăciunul, perioadă în care 
mulţi, chiar şi necreştinii, îşi exprimă bunăvoinţa şi sunt 
în general buni unii cu alţii. Cu toate acestea, mântuirea 
de la Dumnezeu nu este un rezultat al faptelor tale bune, 
ci al harului Domnului Isus Cristos: „Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci 
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8‑9).

Biblia ne spune despre un anumit centurion Roman, 
Corneliu, un om evlavios şi generos; dar el nu era mântuit 

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

MARŢI
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Realitatea mântuirii



(Faptele apostolilor 10:2). Domnul a trimis un înger la el şi 
i‑a zis: „Trimite la Iope şi cheamă‑l pe Simon, zis şi Petru, 
care‑ţi va spune cuvinte, prin care vei fi mântuit tu şi 
toată casa ta” (Faptele apostolilor 11:13‑14). Faptele lui 
bune nu l‑au mântuit. El a trebuit să primească mântuirea 
prin rostirea cuvintelor – cuvinte ale Evangheliei.

Mântuirea este cel mai mare miracol dintre toate. 
Odată ce crezi în Isus şi mărturiseşti că El este Domnul 
vieţii tale, tu primeşti viaţa şi natura lui Dumnezeu. Chiar 
în acea secundă, eşti adus în familia lui Dumnezeu; devii 
un copil biologic şi legitim al lui Dumnezeu; un asociat al 
dumnezeirii, superior lui Satan.

Împărtăşeşte‑le această veste bună celor pe care îi 
întâlneşti şi care încă nu Îl cunosc pe Domnul. Spune‑le 
că nu trebuie să ispăşească pedeapsa pentru păcatele lor 
sau să Îl impresioneze pe Dumnezeu cu faptele lor. Tot ce 
trebuie pentru a experimenta realitatea mântuirii este să 
creadă în Isus Cristos şi să mărturisească domnia Lui peste 
viaţa lor. 

2 Ioan 
Daniel 5‑6

Ioan 18:1‑9
2 Cronici 11‑12

Romani 10:6‑10; 
Romani 10:13

Cred în inima mea că Dumnezeu 
L‑a înviat pe Isus Cristos din morţi 
şi declar că El este Domnul vieţii 
mele. Trăiesc în conştientizarea 
tuturor beneficiilor pe care mi le‑a 
câştigat Isus Cristos prin moartea, 
îngroparea, învierea şi înălţarea 
Lui. Sănătatea, bunăstarea şi viaţă 
veşnică îmi aparţin în Cristos. Viaţa 
mea este o manifestare a gloriei şi 
a harului lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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Dumnezeu L‑a făcut pe Isus nu doar „o jertfă 
pentru păcat,” ci păcat propriu zis, pentru ca 

noi să putem deveni nu doar neprihăniţi, ci neprihănirea 
lui Dumnezeu – esenţa sau reprezentarea neprihănirii 
divine. Ce realitate binecuvântată!

În originalul grecesc, expresia „Cel ce nu a cunoscut 
niciun păcat” este o construcţie foarte puternică dar şi 
complexă. Se referă la faptul că Isus avea o conştiinţă şi 
o mentalitate lipsite de păcat. El nu gândea în termeni 
de păcat – acesta ar fi cea mai bună traducere literală, 
dar nu exprimă pe deplin semnificaţia expresiei.

Ceea ce spune Scriptura în acel pasaj se poate 
comunica cel mai bine în următorul mod: Isus avea 
conştiinţa nepătată de păcat, iar El conştientiza acest 
lucru. Ceea ce înseamnă că nu doar Dumnezeu declara 
despre Isus că este fără păcat, ci şi faptul că El însuşi 
avea o conştiinţă care nu era orientată spre păcat. El 
nu gândea în termeni de păcat; El era conştient de 
neprihănirea Lui. Aşa că, atunci când vorbim despre 
conştiinţa orientată spre neprihănire, vorbim în 
limbaj spiritual. Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, 
care conştientiza propria Sa natură fără păcat, a fost 

Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El 
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să 
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El                                                                                               

(2 Corinteni 5:21).

Conştiinţa orientată 
spre neprihănire

MIERCURI

6



făcut păcat, pentru ca noi să putem fi neprihănirea lui 
Dumnezeu. Ce veste bună!

Isus a venit să te facă un copil biologic, legitim 
şi de bună credinţă al lui Dumnezeu. A venit să 
te facă neprihănirea lui Dumnezeu în trup uman. 
Conştientizează‑ţi neprihănirea pe care o ai în El, 
precum şi El Îşi conştientiza natura Lui fără păcat.

Neprihănirea ta este o neprihănire perfectă, fiind 
neprihănirea lui Cristos, care ţi‑a fost dăruită în urma 
jertfei lui Isus în locul tău. În Coloseni 1:22, Biblia ne 
arată că scopul realizat al morţii Lui ispăşitoare în locul 
nostru a fost să ne înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu 
sfinţi, fără prihană şi fără vină. Aşa eşti tu astăzi: sfânt, 
justificat, glorificat şi acceptat înaintea lui Dumnezeu. 
Trăieşte permanent cu această conştientizare.

3 Ioan 
Daniel 7‑8

Ioan 18:10‑18
2 Cronici 13‑14

Romani 5:1; Coloseni 1:21‑22; 
1 Ioan 4:17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
natura Ta de neprihănire din duhul 
meu care produce dreptatea Ta în 
tot ce fac. Păcatul nu mai are nici o 
stăpânire asupra vieţii mele; sunt 
conştient de sfinţenia mea, aşa cum 
era şi Isus; viaţa mea este o manifestare 
a neprihănirii lui Dumnezeu. Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru că sunt 
fără vină şi fără vinovăţie înaintea Ta, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Expresia „neprihănirea pe care o dă credinţa” 
din versetul tematic este una destul de 

interesantă. Este redată în originalul grecesc drept 
„neprihănirea credinţei.” Biblia îi conferă personalitate 
„neprihănirii credinţei,” care „vorbeşte.” Aşadar, 
neprihănirea vorbeşte; nu păstrează tăcerea.

Creştinismul este pentru cei ce vorbesc; 
noi declarăm neprihănirea, aşa cum declarăm şi 
înţelepciunea (1 Corinteni 2:7, versiunea Fidela). 
Neprihănirea lui Dumnezeu este adevărul lui Dumnezeu; 
este realitatea în legătură cu orice situaţie. Atunci când 
declarăm Cuvântul Domnului, dăm glas neprihănirii, 
vorbim limba credinţei lui Dumnezeu. În Romani 10:9 
Biblia ne spune cum acţionează „neprihănirea pe care o 
dă credinţa”: „... 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.”

Verbul „a mărturisi” provine în acest pasaj 
din traducerea din original a termenului grecesc 

Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o 
dă credinţa: „Să nu zici în inima ta: „Cine se va sui în 

cer?” (Să Îl coboare adică pe Cristos din cer.) Sau: „Cine 
se va coborî în Adânc?” (Să Îl scoale adică pe Cristos 
din morţi.) Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape 
de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta 
este Cuvântul credinţei, pe care‑l propovăduim noi                                                                        

(Romani 10:6‑8). 

Neprihănirea vorbeşte

JOI
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„homologeo,” care înseamnă a rosti acelaşi lucru în 
învoire. Înseamnă a afirma Cuvântul lui Dumnezeu în 
învoire cu Dumnezeu, nu doar a‑l reproduce întocmai, ci 
a face propriile tale afirmaţii în concordanţă cu Cuvântul 
Lui. Dacă declari aceleaşi lucruri pe care Dumnezeu le‑a 
spus despre tine în Cuvântul Lui, ele devin reale în viaţa 
ta.

De exemplu, în 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: „Nu 
că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva 
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, 
vine de la Dumnezeu.” Trebuie să declari, pe baza a 
ceea ce a spus Dumnezeu: „Sunt destoinic cu destoinicia 
lui Cristos; Sunt capabil de orice însărcinare. Eu produc 
excelenţă şi lucrări de neprihănire, deoarece Cristos este 
abilitatea şi calificarea mea.” Aceasta înseamnă a declara 
neprihănirea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu cu 
privire la cine eşti şi la ce poţi face în Cristos.

Iuda 
Daniel 9‑10

Ioan 18:19‑27
2 Cronici 15‑16

Evrei 13:5‑6;
 1 Corinteni 2:12‑13

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Tău în mine; nu 
sunt un om obişnuit. Sunt templul 
Tău viu. Prin urmare, nici o boală 
sau infirmitate nu îşi poate găsi loc 
în corpul meu, pentru că viaţa mea 
este de natură divină, în Numele 
lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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Şi la acest sfârşit de an, milioane de oameni se vor 
aduna în diverse locuri din toată lumea pentru a 

urmări Serviciul Special prilejuit de Celebrarea Anului 
Nou pe 31 Decembrie, cu omul lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris. 

Oamenii lui Dumnezeu vor avea oportunitatea să Îi 
mulţumească lui Dumnezeu pentru realizări semnifi cati ve, 
pentru creştere luxuriantă şi pentru producti vitate susţinută 
în gloriosul „An al înfl oririi” care se încheie. Totodată se vor 
poziţiona în domeniul spiritual pentru a primi îndrumarea 
Duhului lui Dumnezeu pentru a experimenta un an 2018 şi 
mai strălucitor. 

Planifi că‑ţi de pe acum să parti cipi la acest serviciu glorios, 
care va fi  transmis live prin satelit şi va fi  urmărit simultan 
în multe biserici Christ Embassy şi în diferite centre creşti ne 
din întreaga lume. N

O
T
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NOTE
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Omul este o fiinţă spirituală, nu fizică. Trupul 
fizic este domiciliul unde locuieşte duhul, care 

este adevăratul om. Adevărata ta persoană este duhul 
tău, nu trupul tău şi fiecare duh uman are capacitatea de 
a crede; tu nu trebuie să vezi ca să crezi.

Ipoteza generală potrivit căreia „a vedea înseamnă 
a crede” este o contradicţie, pentru că nu trebuie să 
„crezi” ceea ce poţi să vezi. Dacă stai lângă o maşină 
Toyota şi nu ai probleme cu vederea, nu spui „eu cred 
că este o maşină Toyota lângă mine”; tu ştii deja că lângă 
tine este o asemenea maşină. Nu ai nevoie să crezi pentru 
ceea ce poţi vedea, ci pentru ceea ce nu poţi vedea.

„A crede” este verbul derivat din substantivul 
„credinţă.” Aşadar, acţiunea credinţei este a crede, 
nu a vedea, prin urmare nu are sens să spui: „a vedea 
înseamnă a crede.” A crede înseamnă a‑ţi activa credinţa, 
a‑ţi pune credinţa în aplicare. De exemplu, 1 Corinteni 
3:21 zice: „Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, 
căci toate lucrurile sunt ale voastre.” Trebuie să crezi 
că toate lucrurile îţi aparţin aşa cum spune Biblia şi apoi 
să trăieşti şi să acţionezi ca atare, chiar dacă tu încă nu 
le vezi fizic în posesia ta. Trebuie să crezi şi să dai glas 
lucrurilor pe care le crezi.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

Crede şi declară

VINERI
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Biblia spune: „în care avem răscumpărarea, 
prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Coloseni 1:14). 
Crezând acest verset în duhul tău, declară: „În Cristos îmi 
găsesc răscumpărarea şi izbăvirea. El mă scapă din orice 
problemă. Am scăpat de orice durere. Am fost izbăvit 
din păcat, din întuneric şi din toate lucrurile care nu sunt 
în concordanţă cu viaţa în Cristos. Aleluia!”

Crezi, apoi declari. Tu crezi cu duhul tău, dar sigilezi 
ceea ce crezi cu gura ta: „Însă, fiindcă avem acelaşi duh 
de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, 
de aceea am vorbit!» şi noi credem, şi de aceea vorbim” 
(2 Corinteni 4:13).

Apocalipsa 1:1‑20
Daniel 11‑12

Ioan 18:28‑40
2 Cronici 17‑18

Marcu 11:23;
 Romani 10:8‑10

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
pătrunderea Cuvântului Tău în 
duhul meu; Cred şi de aceea 
declar că sunt moştenitor al lui 
Dumnezeu şi comoştenitor cu 
Cristos; lumea îmi aparţine. Nu 
gândesc în termeni de lipsă sau 
de nevoie, pentru că Domnul este 
Păstorul meu; El mă îndestulează. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Rugăciune
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Biblia spune că noi îi vom judeca pe îngeri şi 
că vom judeca şi lumea: „Nu ştiţi că sfinţii 

vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, 
sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică 
însemnătate?” (1 Corinteni 6:2). Aceasta înseamnă 
că în calitate de creştini, le suntem superiori îngerilor 
lui Dumnezeu? Sigur că da. Suntem superiori datorită 
identităţii noastre în Cristos.

Mai mult de atât, vom sta alături de Cristos pentru 
a judeca lumea celor necredincioşi şi a îngerilor căzuţi. 
Acum, îngerii care L‑au ascultat pe Dumnezeu n‑au 
nevoie să fie judecaţi; însă noi le suntem superiori şi lor.

Acesta este motivul pentru care nu ne închinăm la 
îngeri şi nici nu ne rugăm prin ei. Creştinul este una cu 
Cristos. „Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh 
cu El (1 Corinteni 6:17). Suntem comoştenitori cu Cristos 
(Romani 8:17). Suntem copiii lui Dumnezeu, născuţi din 
Duhul Său, prin Cuvântul Său. Iar îngerii sunt slujitorii Lui. 
În Ioan 8:35, Biblia spune: „Şi robul nu rămâne pururi 
în casă; fiul, însă, rămâne pururi.” Trebuie remarcat 
faptul că îngerii au putere supranaturală, iar noi avem 
autoritate asupra lor în Numele lui Isus.

În Evrei 1:13‑14, Biblia spune: „Şi căruia din îngeri 
i‑a zis El vreodată: «Şezi la dreapta Mea, până îi voi 

Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult 
lucrurile vieţii acesteia? (1 Corinteni 6:3).

Superioritatea noastră 
în Cristos

SÂMBĂTĂ
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pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale»? Nu 
sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească 
o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” Îngerii 
sfinţi ai lui Dumnezeu sunt întotdeauna la dispoziţia ta. 
Ei slujesc în favoarea ta; ei aşteaptă să vadă ce vrei să 
facă, potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când tu rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu, ei trec la acţiune să se asigure că 
ce spui tu se împlineşte.

Aceasta se întâmplă datorită faptului că îngerii 
Îi sunt supuşi lui Isus Cristos; noi suntem în Cristos, iar 
ei ascultă de El (2 Corinteni 5:17). Autoritatea noastră 
asupra îngerilor, a diavolului şi a circumstanţelor este 
rezultatul uniunii noastre cu Domnul. Trăieşte şi umblă în 
conştientizarea neprihănirii şi autorităţii tale în Cristos, 
precum şi a vieţii triumfătoare pe care ai primit‑o.

Apocalipsa 2:1‑17
Osea 1‑2

Ioan 19:1‑12
2 Cronici 19‑20

Evrei 1:2‑8; 
1 Ioan 4:17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus 
în uniune cu Tine. Beneficiez de această 
uniune şi domnesc peste orice circumstanţe 
şi forţe din lume. Doar sfatul Tău rămâne 
sigur în viaţa mea şi în mediul meu 
ambiant. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
lucrarea îngerilor pentru mine şi pentru 
superioritatea pe care mi‑ai dat‑o asupra 
diavolului şi a cohortelor lui. Mai mare este 
Cel care este în mine decât cel care este în 
lume. Amin.

| Rugăciune
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Capitolul 3 din cartea Faptele apostolilor 
consemnează că, la câteva săptămâni după 

înălţarea lui Isus la cer, Petru şi Ioan mergeau la Templu 
la ora rugăciunii. Acolo au întâlnit un olog din naştere 
care stătea la Poarta Frumoasă să cerşească de la 
oamenii care intrau în Templu. Biblia spune: „Petru, ca 
şi Ioan, s‑a uitat ţintă la el şi a zis: «Uită‑te la noi!»” 
(Faptele apostolilor 3:4). Cu alte cuvinte, Petru voia să 
spună: „Acordă‑ne atenţia ta!”

Ologul le‑a oferit atenţia lui aşteptându‑se să 
primească bani, însă Petru nu avea atunci bani la el şi a 
zis: „«Argint şi aur n‑am; dar ce am, îţi dau: în Numele 
lui Isus Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă!» L‑a 
apucat de mâna dreaptă şi l‑a ridicat. Îndată i s‑au 
întărit tălpile şi gleznele; dintr‑o săritură a fost în 
picioare şi a început să umble. A intrat cu ei în Templu, 
umblând, sărind şi lăudându‑L pe Dumnezeu (Faptele 
apostolilor 3:6‑8).

Oricine Îi acordă atenţie lui Dumnezeu şi Cuvântului 
Său va avea parte întotdeauna de un miracol. În Proverbe 
23:26, Biblia spune: „Fiule, dă‑mi inima ta şi să găsească 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care‑I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi 

şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu                  
(Evrei 12:2).

Îndreaptă‑ţi atenţia şi 
afecţiunea asupra Lui

DUMINICĂ
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plăcere ochii tăi în căile mele.” Dumnezeu vrea să aibă 
atenţia ta. Ştie că dacă are atenţia ta, te poate conduce 
în destinul pregătit de El pentru tine. El ştie ce este mai 
bine pentru tine şi cum ar trebui să fie viaţa ta. Aşadar, 
nu ai de ce să te îngrijorezi. Trăieşte zilnic în Cuvântul Lui, 
plin de încredere şi de bucurie. 

În Filipeni 4:6, Biblia spune: „Nu vă îngrijoraţi 
de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.” Refuză să laşi vreun lucru să te distragă de 
la Domnul sau de la Cuvântul Său. Îndreaptă‑ţi atenţia 
şi afecţiunea asupra Lui şi asupra lucrurilor care Îl 
interesează pe El.

Tot ceea ce eşti tu, eşti în El. Tot ceea ce ai, ai prin 
El. El este raţiunea vieţii tale. Încredinţează‑I viaţa ta pe 
deplin, iar El îţi va ordona paşii şi te va sincroniza cu voia 
Lui desăvârşită pentru tine. Meditează asupra harului 
şi a dragostei Lui, iar El te va face să te ridici deasupra 
oricăror adversităţi ale vieţii.

Apocalipsa 2:18‑3:6
Osea 3‑6

Ioan 19:13‑22
2 Cronici 21‑22

Proverbe 4:20‑22; 
Coloseni 3:1‑3

Binecuvântatule Tată, ce mare 
eşti! Tu eşti îndurător şi bun. În 
Tine am găsit pace şi bucurie 
veşnică. Trăiesc doar pentru Tine 
şi Te glorific, pentru că Tu eşti 
Dumnezeu, iar măreţia Ta este de 
nepătruns. Mă bucur că sunt al 
Tău. Mă bucur să împlinesc voia Ta 
desăvârşită, să Îţi fiu plăcut şi să 
realizez faptele neprihănirii, spre 
slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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Unul dintre cele mai profunde principii din 
Cuvântul lui Dumnezeu care garantează creştere 

financiară continuă este principiul dărniciei. Puţini oameni 
sunt la fel de încântaţi să dea aşa cum sunt să primească, însă 
binecuvântarea nu este destinată celui ce primeşte, ci celui 
care dă. Isus a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti” 
(Faptele apostolilor 20:35).

Biblia ne ajută să înţelegem binecuvântarea celui care 
dă: „Şi Dumnezeu este în stare să vă trimită din belşug tot 
harul (fiecare favoare şi binecuvântare pământească), astfel 
încât întotdeauna, în orice circumstanţe şi oricare ar fi nevoia 
să fiţi autonomi [având îndeajuns pentru a nu necesita nici 
un ajutor sau sprijin şi aprovizionaţi din abundenţă pentru 
orice lucrare bună şi donaţie caritabilă]” (2 Corinteni 9:8, 
versiunea Amplificată). Versetul anterior spune: „Dumnezeu 
iubeşte [El Îşi găseşte plăcerea, preţuieşte mai presus de 
alte lucruri şi nu vrea să abandoneze sau să acţioneze fără] 
dătătorul vesel (bucuros şi prompt în acţiune), [a cărui inimă 
este în dăruirea sa] (2 Corinteni 9:7, versiunea Amplificată).

Deşi versetele precedente se referă la finanţe, în 
predica de pe Munte, Isus Se referea la dăruit în general când 
a spus: „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân 
o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 

Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi 
seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi 

noaptea!” (Genesa 8:22).

Binecuvântarea dărniciei 

LUNI
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deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 
măsura” (Luca 6:38). El a spus: „Daţi!” Orice lucru bun pe 
care îl doreşti în viaţa ta trebuie sădit în viaţa altora şi se va 
înmulţi în viaţa ta. Aminteşte‑ţi cuvintele Lui: „Tot ce voiţi să 
vă facă vouă oamenii, faceţi‑le şi voi la fel...” (Matei 7:12).

Dărnicia mai face ceva – te ajută să înmulţeşti roadele 
neprihănirii. „«Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine 
pentru hrană» vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de 
semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre” 
(2 Corinteni 9:10). Dărnicia ta pentru Domnul te conectează 
pe tine şi tot ceea ce are legătură cu tine la binecuvântări 
care nu sunt valabile doar pentru ziua de astăzi, ci pentru 
mâine şi pentru totdeauna.

De fiecare dată când ai oportunitatea de a dărui, fii 
încântat de ocazie. Viaţa noastră, în calitate de creştini, ar 
trebui să reflecte caracterul Tatălui nostru ceresc care L‑a 
dat pe Fiul Lui preţios, Isus, pentru mântuirea noastră (Ioan 
3:16).

Apocalipsa 3:7‑22
Osea 7‑10

Ioan 19:23‑37
2 Cronici 23‑24

2 Corinteni 8:9; 2 Corinteni 9:7;
 Luca 6:38

Îţi mulţumesc Tată scump, 
pentru că m‑ai binecuvântat în 
toate lucrurile şi m‑ai făcut o 
binecuvântare pentru lumea mea. 
Declar că sunt binecuvântat în 
mod deosebit şi astăzi pe măsură 
ce dau, pentru că ai zis în Cuvântul 
Tău, că este mai ferice să dai, decât 
să primeşti. Aleluia!

| Proclamaţie
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În Luca 19:10, Isus a zis: „Pentru că Fiul omului a 
venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut”; 

acesta era scopul şi esenţa misiunii Lui pe pământ. Cu puţin 
timp înainte să Se înalţe la cer, El a însărcinat Biserica să 
le predice Evanghelia tuturor oamenilor pentru ca aceştia 
să primească viaţa veşnică. Aceasta este slujba împăcării, 
care ne‑a fost încredinţată. Fiecare creştin are o lucrare de 
împlinit cu privire la câştigarea sufletelor; acesta este stilul 
nostru deliberat de a trăi. Noi suntem chemaţi să aducem 
oamenii la neprihănire, să îi întoarcem de la întuneric la 
lumină şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu.

Tu eşti un creştin misionar, căruia i‑a fost încredinţată 
misiunea de a le împărtăşi mesajul mântuirii celor de 
aproape şi celor de departe. Ne aflăm în zilele din urmă, iar 
Domnul face o lucrare accelerată; El acţionează în şi prin 
Biserica Lui pentru a face cunoscută lumii neprihănirea 
Lui şi pentru a‑Şi stabili Împărăţia pe pământ şi în inima 
oamenilor. Noi suntem partenerii Lui în câştigarea 
sufletelor şi în evanghelizarea lumii. Nu te complace în 
indiferenţă, ci fii neobosit în câştigarea sufletelor.

Ajută pe cineva să primească mântuirea în sezonul 
Crăciunului, deoarece acesta este cel mai preţios cadou 

Şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El prin Isus 
Cristos şi ne‑a încredinţat slujba împăcării                                                                         

(2 Corinteni 5:18).

 Câştigarea sufletelor este 
stilul nostru deliberat de a trăi

MARŢI
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pe care i‑l poţi face cuiva care încă nu este născut din nou. 
Ajută‑i pe cei din jurul tău să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu; 
arată‑le calea vieţii! Învaţă‑i cum să trăiască. Isus a spus: 
„Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...” (Matei 
28:19). El vrea ca tu să faci ucenici din oamenii din lumea 
ta şi să îi înveţi calea neprihănirii. Aceasta este chemarea 
ta de creştin. 

Nu există o cale mai bună de a‑I fi plăcut Domnului şi 
de a împlini voia Lui decât aceea de a‑i ajuta pe păcătoşi să 
primească mântuirea. Slava lui Dumnezeu este manifestată 
în special în viaţa celor pasionaţi de câştigarea sufletelor. 
În Daniel 12:3, Biblia spune: „Cei înţelepţi vor străluci ca 
strălucirea cerului, şi cei ce îi vor învăţa pe mulţi să umble 
în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de 
veci.” Transformă‑ţi viaţa într‑una de slavă tot mai mare 
făcând din câştigarea sufletelor un mod de viaţă.

Apocalipsa 4
Osea 11‑14

Ioan 19:38‑42
2 Cronici 25

Marcu 16:15‑16; 
1 Corinteni 9:16

Viaţa mea este una de slavă tot mai 
mare, pe măsură ce îmi împlinesc 
chemarea de slujitor al împăcării, 
distribuind realităţile divine ale 
Evangheliei în lumea mea. Cuvintele 
mele sunt unse de Duhul Sfânt să 
aducă eliberare pentru cei nemântuiţi 
şi să le împărtăşească binecuvântările 
Scripturii, întorcându‑i de la întuneric 
la lumină şi aducându‑i în libertatea 
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Proclamaţie

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus este Capul Bisericii, iar Biserica 
este Trupul Lui. Capul şi Trupul sunt una şi 

sunt reprezentate de acelaşi nume care, în acest caz, este 
Cristos. După ce ai fost botezat în Trupul lui Cristos prin 
naşterea din nou tu ai devenit un membru al Trupului lui 
Cristos; tu ai devenit una cu Cristos. Tu ai devenit cine şi 
ce este El.

Nu este de mirare că Biblia spune: „Cum este El, 
aşa suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). În 
Efeseni 1:22 citim că Dumnezeu a pus toate lucrurile sub 
picioarele Lui: „El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii.” Aşadar, dacă 
Isus este căpetenie peste toate lucrurile şi noi suntem 
una cu El, şi noi suntem căpetenie peste toate lucrurile. 
Noi domnim în El şi cu El. Biblia spune: „Căci trebuie ca 
El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub 
picioarele Sale” (1 Corinteni 15:25). Aici, pasajul nu se 
referă la domnia Lui în cer, ci pe pământ. 

Isaia 9:6 spune: „... şi domnia va fi pe umărul 
Lui...” Observă că domnia este pe umărul Lui, adică pe 
Trupul Lui – care este Biserica. Aşadar, când psalmistul 
declară: „Domnul va întinde toiagul puterii Tale din 

Domnul va întinde din Sion toiagul 
de cârmuire al puterii Tale, zicând: 

„Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”                                                                                    
(Psalmul 110:2).

Noi domnim cu El şi în El 

MIERCURI

13



Sion. Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!” (Psalmul 
110:2, Versiunea NTR), el spune că totul se va face prin 
Biserică – Trupul Lui este cel care domneşte şi stăpâneşte.

În calitate de membru al Trupului lui Cristos, tu 
domneşti şi stăpâneşti în locul Lui. În Apocalipsa 5:10, 
Biblia spune că El ne‑a făcut regi şi preoţi – pentru 
a domni pe pământ. Ocupă‑ţi locul de stăpânire şi 
domneşte în Numele lui Isus peste orice circumstanţe. 
Refuză să fii bolnav sau sărac. Refuză să fii o victimă. 
Preia conducerea şi fii câştigător zi de zi. Domneşte şi 
stăpâneşte în viaţă ca un rege, pentru că eşti, într‑adevăr, 
rege.

Apocalipsa 5
Ioel 1‑3

Ioan 20:1‑10
2 Cronici 26‑27

1 Ioan 4:4; Luca 10:19; 
Apocalipsa 5:10

Iau în stăpânire tot ce îmi aparţine 
în Cristos, bucurându‑mă la 
maximum de viaţa triumfătoare 
şi de gloria Numelui Său! Îmi 
ocup locul de stăpânire şi 
domnesc în Numele lui Isus 
peste orice circumstanţe. Preiau 
controlul, învingând în fiecare zi. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Proclamaţie
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Acestea sunt zilele din urmă, iar Biserica lui Cristos 
experimentează o mişcare a Duhului Sfânt fără 

precedent. Vedem şi vom continua să vedem tot mai multe 
miracole de mântuire, de creştere, de vindecare etc. Motivul 
este simplu: „Slava acestei Case din urmă va fi mai mare 
decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi 
da pacea, zice Domnul oştirilor” (Hagai 2:9). 

Acesta este un lucru extraordinar, deoarece deşi 
lucrările despre care citim în Faptele apostolilor depăşesc orice 
înţelegere şi imaginaţie umană, să te gândeşti că urmează o 
glorie mai mare care se va manifesta în zilele noastre este 
absolut extraordinar. 

Să ne uităm de exemplu la capitolul doi din Faptele 
apostolilor. Biblia spune că Petru a predicat şi trei mii de 
oameni şi‑au predat inima lui Cristos pe loc. Mai mult, Luca 
scrie despre o altă înmulţire fenomenală a Bisericii în capitolul 
patru. Petru şi Ioan au predicat şi aproape cinci mii de oameni 
care au auzit mesajul au crezut (Faptele apostolilor 4:4). Cât de 
minunat! 

Nu este de mirare că Petru, care era preocupat de 
mişcarea glorioasă a Domnului şi de dispensaţia despre care 
Ioel profeţise în Ioel 2:28 a reluat aceste cuvinte în Faptele 

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice 
făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii 

voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni!                            
(Ioel 2:28, versiunea NTR).

O mare mişcare a Duhului Sfânt

JOI
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apostolilor 2:16‑17. El a spus: „Ci aceasta este ce a fost spus 
prin prorocul Ioel: «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură...»” „Zilele de pe 
urmă” au început cu lucrarea lui Petru. În Faptele apostolilor 
5:14‑16, simpla trecere a umbrei lui peste bolnavi era suficientă 
pentru a‑i vindeca; chiar şi demonii ieşeau din cei pe care îi 
ţinuseră legaţi. 

Citim şi că Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite 
prin mâinile lui Pavel: „... până acolo că peste cei bolnavi se 
puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul 
lui, şi‑i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele” (Faptele 
apostolilor 19:11‑12). Acum noi ne aflăm la sfârşitul „zilelor de 
pe urmă.” Dacă începutul lor a văzut nişte demonstraţii atât de 
glorioase ale puterii Duhului lui Dumnezeu, imaginează‑ţi în ce 
timpuri trăim în calendarul lui Dumnezeu.

Biserica de astăzi este mult mai bine iluminată, 
poziţionată şi echipată pentru un impact mai mare. Crede şi 
aşteaptă‑te la o mişcare mai mare a Duhului Sfânt în aceste zile 
din urmă, după cum declară Scriptura: „Slava acestei Case din 
urmă va fi mai mare decât a celei dintâi...”

Apocalipsa 6
Amos 1‑4

Ioan 20:11‑18
2 Cronici 28

Isaia 43:18‑19; 
Ioel 2:23‑32

Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
prezenţa Duhului Tău pe pământ 
şi pentru mişcarea Sa şi mai mare 
în viaţa multora din jurul lumii 
chiar astăzi. Într‑adevăr, gloria Ta 
umple tot pământul; puterea Ta 
schimbă viaţa multor oameni de 
pretutindeni, iar neprihănirea Ta 
este văzută, simţită şi auzită astăzi 
mai mult ca niciodată, în Numele 
lui Isus. Amin.
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Dragi parteneri, ca nişte raze de lumină într‑un 
loc întunecat aţi luminat lumea în anul 2017 

prin distribuirea a peste 250 de milioane de Rapsodii 
în 905 limbi, binecuvântând astf el viaţa a milioane 
de oameni.

Vă aplaudăm dragostea, dăruirea și devotamentul 
în lucrarea Domnului. Vă mulţumim că v-aţi ridicat 
ca lumină a lumii, radiind frumuseţea Evangheliei 
în diferite ţări și orașe! Aţi înălţat neprihănirea în 
naţiuni, aducând vindecare, bucurie și mângâiere 
pentru mulţi oameni din întreaga lume. 

Fie ca lumina voastră să strălucească tot mai 
tare, iar influenţa voastră și relevanţa în lucrarea 
Domnului să crească, aducând tot mai multe suflete 
la mântuire, în Numele lui Isus. Amin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

VĂ MULŢIMIM, DRAGI PARTENERI AI
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Domnul Isus ne‑a dat cea mai clară imagine 
posibilă a lui Dumnezeu. În Ioan 14:7‑9, când 

Filip I‑a spus: „Doamne... arată‑ni‑L pe Tatăl, şi ne este 
de ajuns,” Domnul a dat un răspuns profund; El a zis: 
„Cine M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, 
dar: «Arată‑ni‑L pe Tatăl»?” El a vrut ca ei să ştie că El 
era întipărirea Fiinţei Tatălui – exemplul clar şi expresia 
caracterului Tatălui. Aşadar, în vremurile biblice, apostolii 
L‑au văzut şi L‑au cunoscut pe Tatăl în Isus.

Cineva poate spune: „Noi nu suntem la fel de 
privilegiaţi precum apostolii care au fost alături de 
Isus pe când umbla El pe străzile Galileii, Nazaretului 
sau Capernaumului, arătându‑le oamenilor natura şi 
dragostea Tatălui; atunci cum Îl putem noi cunoaşte pe 
Tatăl?” Da, Isus este în cer, însă El nu Se aşteaptă ca tu 
să Îl vezi în mod fizic aşa cum au făcut contemporanii Lui. 
De aceea, El ne‑a trimis Duhul Sfânt: „Şi Eu Îl voi ruga pe 
Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu 
voi în veac” (Ioan 14:16). 

Duhul Sfânt trăieşte în tine astăzi, în locul lui Isus 
care este în ceruri, iar El arată, vorbeşte, Se comportă 
şi iubeşte precum Isus. Acest lucru este ceva minunat, 

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                     
(1 Ioan 4:17).

Tu eşti oglindirea Lui

VINERI
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deoarece aşa cum Isus este imaginea fidelă a Tatălui, fiind 
întipărirea Fiinţei Tatălui şi oglindirea slavei Lui şi tu eşti o 
reprezentare a Tatălui. Dacă astăzi vrei să vezi sau să ştii 
cum arată Dumnezeu, tot ce trebuie să faci este să priveşti 
în oglinda Tatălui – Cuvântul Lui, şi să Îl vezi în tine. Biblia 
spune că după cum este El, aşa suntem şi noi în această 
lume (1 Ioan 4:17). 

Viaţa Lui, adevărata Lui personalitate şi 
caracteristicile gloriei Lui sunt toate în tine astăzi. 
Frumuseţea, aura şi perfecţiunea Lui se manifestă în lume 
prin tine. Aleluia!

Apocalipsa 7
Amos 5‑9

Ioan 20:19‑31
2 Cronici 29

Evrei 1:1‑3; Ioan 17:22;   
1 Ioan 4:17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că gloria, frumuseţea, aura şi 
perfecţiunile Tale se manifestă în 
şi prin mine. După cum Isus este 
oglindirea slavei lui Dumnezeu şi 
întipărirea exactă a Fiinţei Lui, tot 
aşa sunt şi eu. Umblu în această 
conştientizare. Aleluia!
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Atunci când spunem: „Cum este El (Isus), aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta,” probabil că 

prima imagine care ne vine în minte este a unei persoane 
de statura, înălţimea, culoarea tenului şi părului lui Isus – cu 
atribuţiile fizice ale omului Isus care a umblat pe pământ. Însă 
versetul se referă la mult mai mult decât atât. Asemănarea 
noastră este cu Cristos cel înviat, cu Isus cel glorificat. 

Da, înainte de învierea Lui, Isus a făcut minuni şi semne. 
El a poruncit urechilor surde să se deschidă, ochilor orbi să 
vadă, membrelor mutilate să fie întregite şi a înviat morţii. 
Însă observă că apostolul Ioan nu a spus: „cum a fost El, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta”; chiar şi această variantă ar 
fi fost minunată. Însă Duhul Sfânt a folosit cuvântul „este,” 
arătându‑ne că noi suntem la fel cum este El, în starea Lui 
prezentă – în starea Lui glorificată. Aleluia!

Aşadar, lucrul impresionant despre înfăţişarea Lui nu 
este barba sau culoarea tenului sau înălţimea Lui, ci slava şi 
viaţa care emană din El. Acestea erau atât de intense încât 
nici nu îţi mai aminteşti descrierea fizică. Eşti absorbit de slava 
Lui. Citeşte din nou – spune: „cum este El” – cu alte cuvinte, 
cum este El, Cristos înviat, înălţat, triumfător şi glorificat, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta. Ce binecuvântare!

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                    
(1 Ioan 4:17).

Dincolo de aparenţe fizice

SÂMBĂTĂ
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De aceea, ar fi greşit să încerci să ţi‑L imaginezi pe 
Isus ca pe un bărbat evreu sau chiar să te concentrezi asupra 
trupul Lui. Concentrează‑te asupra duhului. Nici tu nu te 
evalua după caracteristici fizice; tu eşti glorificat precum Isus. 
El nu este recunoscut în carne şi oase (Luca 24:15, 16, 31, 
35). Aşadar, nu te descrie după naşterea ta pământească sau 
după relaţiile tale lumeşti.

Priveşte‑te în El, ca fiind slava lui Dumnezeu: „Eu 
le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu...” (Ioan 17:22). În 
Romani 8:30, Biblia spune: „Şi pe aceia pe care i‑a hotărât 
mai dinainte... i‑a şi proslăvit.” Apoi în 1 Ioan 3:2 citim: 
„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom 
fi nu s‑a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, 
vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” Poate că 
la exterior nu arătăm ca El, dar aceasta nu contează. Însă 
chiar acum noi suntem fii ai lui Dumnezeu, precum Isus, iar 
înăuntru, în duhul nostru, deja arătăm ca El. Binecuvântat să 
fie Domnul!

Apocalipsa 8
Obadia

Ioan 21:1‑12
2 Cronici 30

Ioan 3:13; 1 Ioan 3:2; 
Evrei 2:11

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
arătat cine sunt eu cu adevărat 
în Cristos. Cum este Isus, aşa sunt 
şi eu în lume. Sunt glorificat şi 
conştientizez că viaţa lui Dumnezeu 
este în mine şi se manifestă vizibil 
în şi prin mine. Îţi mulţumesc că 
m‑ai făcut strălucirea gloriei Tale 
şi revelaţia neprihănirii Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.
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Pe măsură ce anul 2017 se apropie de sfârşit, 
este important să ne facem timp să Îi mulţumim 

Domnului pentru binecuvântările Lui măreţe din viaţa 
noastră. Celebrează‑L pe Domnul şi sărbătoreşte bunătatea 
Lui din viaţa ta. Ziua de astăzi să fie pentru tine o zi de 
bucurie, făcându‑ţi timp să exprimi mulţumirea pentru 
Domnul, deoarece în 2017 El te‑a încărcat de binecuvântări 
(Psalmul 68:19). 

Sunt patru moduri importante prin care Îi poţi mulţumi 
Domnului şi Îl poţi celebra astăzi. Primul dintre acestea 
este rugăciunea ta de mulţumire; vino înaintea Lui plin de 
mulţumire, din inimă. Acum nu este timpul să Îi ceri ceva. Al 
doilea este închinarea şi lauda profundă pe care I‑o poţi aduce 
plin de încântare din duhul tău. Al treilea este celebrarea Lui 
prin mărturia ta – mărturia ta de mulţumire. Mărturiseşte ce 
a făcut El în viaţa ta; slăveşte‑L pentru bucuria Duhului Sfânt 
din inima ta. Mulţumeşte‑I pentru temelia credinţei pe care 
Dumnezeu ţi‑a dat‑o în duh. Celebrează speranţa şi toate 
celelalte binecuvântări din duhul tău.

În cele din urmă, celebrează‑L cu o ofrandă. Noi ne 
închinăm înaintea lui Dumnezeu cu ofrandele noastre, 
deoarece El este Dumnezeu. Jertfa ta pentru Dumnezeu 

Daţi‑I Domnului slavă pentru Numele Lui! 
Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi‑vă 

înaintea Domnului cu podoabe sfinte                                                      
(1 Cronici 16:29).

Celebrează bunătatea Lui

DUMINICĂ
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este o ofrandă, o mărturie a credinţei tale în Dumnezeul cel 
Viu. Dă‑I Domnului o jertfă specială de mulţumire astăzi şi 
priveşte‑te în viitorul mai măreţ pe care El l‑a pregătit pentru 
tine. 

Alege anumite ore din zi în care să ai sesiuni de 
celebrare, fie singur, fie alături de familia ta. Pregăteşte o zi 
întreagă de celebrare, deoarece eşti mulţumitor pentru tot 
ceea ce este Cristos în tine; tu recunoşti şi apreciezi harul Lui 
care acţionează în tine. 

Nu te gândi la unele obiective neatinse pe care poate 
le‑ai stabilit pentru tine sau la „dezamăgirile” pe care poate 
le‑ai experimentat în acest an. Mai degrabă, celebrează‑L pe 
Isus, având credinţă că El a desăvârşit deja toate lucrurile cu 
privire la tine. Bate din palme! Sari! Strigă şi dansează prin 
cameră, glorificând Numele lui Isus. Celebrează viaţa Lui 
care este în tine. Celebrează Cuvântul Lui care acţionează cu 
putere în viaţa ta. Celebrează bunăstarea, sănătatea, pacea, 
bucuria, viaţa de slavă şi victoriile pe care Dumnezeu ţi le‑a 
dat.

Apocalipsa 9
Iona 1‑4

Ioan 21:13‑25
2 Cronici 31

Psalmul 103:11‑2; Psalmul 96:8; 
Evrei 13:15

Îţi mulţumesc, Tată scump, pentru 
binecuvântările Tale de peste viaţa 
mea, familia mea şi tot ceea ce mă 
priveşte, Tu mi‑ai decorat viaţa cu 
gloria Ta, Tu m‑ai scos din probleme 
şi mi‑ai îndeplinit dorinţele cu 
lucruri bune; pentru aceasta, mă 
bucur şi ador maiestatea Ta. Toată 
gloria şi puterea sunt ale Tale, 
acum şi în veci de veci, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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Dragostea desăvârşită este să Îl iubeşti pe 
Domnul, ştiind că El te‑a iubit întâi şi te 

iubeşte, iar dragostea desăvârşită este cea care te 
scapă de frică. Aceasta înseamnă că cel ce se teme nu 
trăieşte în dragoste desăvârşită. Chiar nu ai de ce să te 
temi sau să te îndoieşti atunci când umbli în dragostea 
lui Dumnezeu. Nu va fi nevoie de niciun efort din partea 
ta pentru a umbla triumfător deasupra întunericului şi 
împotrivirilor vieţii dacă tu crezi în dragostea Lui pentru 
tine şi Îl iubeşti la rândul tău.

Uneori, creştinii şi chiar lucrătorii Evangheliei pot 
avea temeri; s‑ar putea teme pentru sănătatea lor, pentru 
finanţele sau pentru lucrarea lor etc. Dacă te regăseşti 
vreodată în această situaţie, nu dispera, ci meditează 
la dragostea Tatălui pentru tine, până când aceasta îţi 
cuprinde în totalitate duhul. Dacă faci aceasta, indiferent 
de problemele cu care te confrunţi, vei avea îndrăzneala 
şi curajul pentru victorie în mijlocul necazului. 

Când cineva spune: „Mă tem de aceasta sau 
aceea,” acea persoană nu a înţeles încă dragostea lui 
Dumnezeu, deoarece dragostea desăvârşită izgoneşte 
frica; frica de a fi respins de alţii, frica de viitor sau frica 

În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită 
izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; 

şi cine se teme n‑a ajuns desăvârşit în dragoste                 
(1 Ioan 4:18).

Înţelegerea dragostei 
Lui desăvârşite

LUNI
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de viaţă. Ce trebuie tu să înţelegi este că Dumnezeu este 
viaţă şi tu nu trebuie să te temi de Dumnezeu în ciuda 
tuturor lucrurilor rele pe care poate că le‑ai făcut. El 
spune: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de 
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, 
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).

Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este dragostea 
desăvârşită; aceasta înseamnă că El nu te va iubi mai mult 
când vei ajunge în rai decât o face deja. Apropie‑te de El 
cu această înţelegere şi nu te vei mai teme niciodată de 
nimic, deoarece El a spus: „Te iubesc cu o iubire veşnică; 
de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3).

Apocalipsa 10
Mica 1‑3

Faptele Apostolilor 
1:1‑11

2 Cronici 32

1 Ioan 4:16; 1 Ioan 4:7‑8; 
Romani 5:5

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta din inima mea; Umblu în 
stăpânire astăzi, pentru că Tu mi‑ai dat 
un duh de putere, dragoste şi de minte 
sănătoasă! Umblu vrednic de Tine în 
toate plăcute, bucurându‑mă că Tu eşti 
Cel care mă face să înving frica, diavolul 
şi lumea. Aleluia!
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Scriptura este plină de informaţie care ne 
înştiinţează că Dumnezeu ne‑a dat o viaţă de 

victorie absolută. În 1 Ioan 5:4, citim: „pentru că oricine 
este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce 
câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” 
Pasajul din 2 Corinteni 2:14 pune accent pe victoriile 
măreţe, notabile şi neîntrerupte pe care le avem în 
Cristos: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos 
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma 
cunoştinţei Lui.”

Refuză să accepţi orice nu se potriveşte imaginii vieţii 
de glorie şi de succes în Isus Cristos, deoarece aceasta este 
moştenirea ta de copil al lui Dumnezeu. Isus nu a murit 
degeaba pentru tine. A continua să te frămânţi, să te 
plângi, sau să te târăşti cerşind prin viaţă după moartea Lui 
şi după învierea Lui triumfătoare pentru tine înseamnă să 
zădărniceşti lucrarea crucii lui Cristos.  

Isus Şi‑a vărsat sângele pentru tine. Acum nu‑ţi mai 
rămâne decât să te bucuri de viaţa triumfătoare pe care El ţi‑a 
dăruit‑o. Acesta este harul lui Dumnezeu. Când El era atârnat 
pe cruce, Dumnezeu te‑a văzut pe tine atârnând pe cruce. Tu 
ai murit în El şi te‑ai ridicat triumfător din mormânt împreună 

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos                             

(1 Corinteni 15:57).

Absolut victorios în Cristos

MARŢI
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cu El (Romani 6:4). Aşadar, tu ai drept la neprihănire, la 
sănătate divină, la minte sănătoasă şi excelentă şi la o viaţă 
extraordinară, ca urmare a ceea ce a făcut Cristos pentru 
tine. 

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere 
ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Viaţa pe care 
ne‑a dat‑o El este una de slavă şi de excelenţă, dincolo de 
suferinţele şi de necazurile acestei lumi. De ce să trăieşti o 
viaţă de victimă când tu cunoşti aceste adevăruri? Refuză să 
fii sărac sau mediocru. 

Lumea se poate confrunta cu dificultăţi economice, 
însă noi avem o viaţă superioară. Biblia spune: „Când 
oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: «Va fi înălţare»...” 
(Iov 22:29, versiunea Fidela). Există putere de înălţare în tine; 
puterea de a te ridica deasupra crizelor vieţii. Această putere 
este Cristos în tine (Coloseni 1:27)! Prin El şi în El noi am fost 
făcuţi biruitori pe veci.

Apocalipsa 11
Mica 4‑5

Faptele Apostolilor 
1:12‑26

2 Cronici 33

1 Ioan 5:4; 1 Ioan 4:4; 
Coloseni 1:26‑27

Sunt pe veci învingător în Cristos. 
Poate că lumea este în întuneric, 
experimentând dificultăţi 
economice şi dezordine, dar eu am 
putere asupra crizelor, prosperând 
foarte mult, manifestând 
neprihănirea şi stăpânirea 
lui Cristos oriunde. Trăiesc cu 
mult deasupra elementelor de 
distragere ale acestei lumi, pentru 
că trăiesc în Cristos! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! 
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Fiind creştin, tu ar trebui să ai o anume mentalitate; 
este mentalitatea învingătorului, de curaj şi de 

putere, potrivit căreia ştii că orice ar veni în calea ta, tu nu 
poţi fi vreodată dezavantajat; tu vei învinge întotdeauna. 
Aceasta este o cerinţă obligatorie, este ceva ce Dumnezeu 
aşteaptă de la tine. El i‑a cerut această mentalitate şi lui 
Iosua, atunci când acesta a intrat în lucrare. 

Iosua fusese cu Moise şi a observat că Moise nu a 
fost niciodată înfrânt, deoarece Dumnezeul Atotputernic 
era cu el. Şi acelaşi Dumnezeu care fusese cu Moise, după 
ce acesta a decedat, I‑a spus lui Iosua: „Nimeni nu va 
putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, 
cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” 
(Iosua 1:5). Ce mesaj! Nu lasă niciun loc pentru frică!

Dacă, de exemplu, eşti pastor şi nişte denigratori 
intră în locul tău de închinare pentru a face probleme, 
nu te teme; preia controlul. Observă instrucţiunile lui 
Dumnezeu din Iosua 1:6: „Fii tare şi curajos...” (versiunea 
Fidela). Nu contează dacă guvernul ţi se opune, încercând 
să oprească lucrarea lui Dumnezeu, tu fii curajos, deoarece 
apărarea lor s‑a depărtat de la ei (Numeri 14:9, versiunea 
Fidela). Mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce este 
în lume (1 Ioan 4:4). 

Întăreşte‑te şi 
îmbărbătează‑te
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Întăreşte‑te şi îmbărbătează‑te, căci tu vei da în 
stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat 

părinţilor lor că le‑o voi da (Iosua 1:6).



Nu contează cât de puternici par a fi adversarii tăi, 
tu „Fii tare şi curajos...” Cineva poate spune: „Dar toţi 
suntem descurajaţi la un moment dat”; nu! Descurajarea 
nu este pentru creştini. Nouă ni se cere să fim tari şi foarte 
curajoşi – întotdeauna – nu doar uneori. Cum ai putea fi 
descurajat când tu eşti una cu Domnul (1 Corinteni 6:17)? 
El este tăria ta şi bucuria ta! El este cântecul tău, victoria 
ta şi salvarea ta. 

Nu fi niciodată descurajat. Nu fi niciodată 
posomorât, reproşându‑ţi ce ai făcut greşit sau plângând 
din cauza acţiunilor altora împotriva ta. Nicio armă 
făurită împotriva ta nu va prospera (Isaia 54:17). Este 
ceea ce spune Cuvântul Domnului despre tine. Citeşte 
şi meditează asupra Psalmului 27:1‑3: „Domnul este 
lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul 
este sprijinitorul vieţii mele: de cine să‑mi fie frică? Când 
înaintează cei răi împotriva mea, ca să‑mi mănânce 
carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se 
clatină şi cad...” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Apocalipsa 12
Mica 6‑7

Faptele Apostolilor 
2:1‑13

2 Cronici 34

Efeseni 6:13; Iosua 1:9;
 Isaia 43:2

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mi‑ai acordat prin Cuvântul Tău 
mentalitatea învingătorului. Sunt 
vibrant, curajos şi puternic. Înving 
astăzi şi‑ntotdeauna, pentru că 
Isus este în mine; El mereu mă 
conduce într‑o paradă de victorie 
nesfârşită. Glorie Numelui Tău în 
veci! Amin. 
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Cei care au crescut în familii în care gândurile 
din versetul tematic nu oglindeau mărturia şi 

modul lor de viaţă pot întâmpina dificultăţi în a cultiva 
tipul de mentalitate descris de Pavel. Poate au crescut 
auzindu‑i pe părinţii lor spunând: „Nu pot face aceasta,” 
sau „Nu pot cealaltă”; „Nu sunt bani,” sau „Nu avem 
îndeajuns.” Însă vezi tu, dorinţa Duhului Sfânt pentru 
tine este următoarea: să cultivi mentalitatea de tip „Eu 
pot.”

Acesta este modul în care gândesc eu. Orice mi‑a dat 
Dumnezeu de făcut, pot face. Pot face orice şi pot avea orice. 
Eu pot! În epistola lui Pavel către Filipeni, citim această mărturie 
frumoasă cu privire la el însuşi, inspirată de Duhul lui Dumnezeu. 
El a ajuns să conştientizeze adevărul că abilitatea de a face 
imposibilul este activă în el şi că el este singurul responsabil 
pentru cât de mult permite acestei abilităţi să opereze în el. De 
aceea nu este de mirare că afirmă astfel, prin Duhul Sfânt: „Pot 
totul prin Cristos care mă întăreşte.”

Observăm că nu a zis: „Putem face...,” ci aceasta era 
mărturia lui cu privire la el însuşi. O, ce mentalitate avea acest 
mare om al lui Dumnezeu! El nu putea gândi că „nu pot face 
aceasta sau cealaltă,” ci a declarat că abilitatea Duhului Sfânt i‑a 
fost dată pentru a realiza lucruri mari în viaţă. Acelaşi apostol 
a scris ceea ce citim în Efeseni 3:20‑21: „Iar a Celui ce, prin 
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 

Pot totul în Cristos care mă întăreşte (Filipeni 4:13).

Mentalitatea învingătorilor
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decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în 
Cristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Pune acest adevăr în practică. Este posibil să faci greşeli, 
însă nu te descuraja; aceasta nu înseamnă nimic, deoarece 
tu înveţi; şi pe măsură ce continui să înveţi, în curând te vei 
perfecţiona. Cineva poate spune: „Nu am suficient timp ca 
să obţin rezultatul dorit.” Nu! Atunci când adopţi tot mai des 
declaraţii de tip „pot totul în Cristos,” declaraţiile negative vor 
fi eradicate complet din vocabularul tău şi astfel şi din sistemul 
tău.

În loc să spui că nu ai timp pentru cutare sau cutare 
lucru, rămâi calm ştiind că Dumnezeu, care locuieşte în tine, 
este Posesorul timpului. În Ioel 2:25, El a spus: „Vă voi răsplăti 
astfel anii pe care i‑au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi 
Gazam...” Dacă El îţi poate da înapoi anii pierduţi sau irosiţi, El 
îţi poate da înapoi şi lunile, săptămânile, zilele, orele, minutele, 
secundele şi momentele pierdute! Aleluia!

Apocalipsa 13:1‑10
Naum 1‑3

Faptele Apostolilor 
2:14‑24

2 Cronici 35

Coloseni 1:29; 
2 Corinteni 3:5

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Ta care acţionează în mine 
în mod măreţ. Declar că pot face 
toate lucrurile prin Duhul Tău care 
operează în mine. Am mentalitatea 
de „o pot face” şi ştiu că nimic nu 
va fi vreodată imposibil pentru 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 
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„Trimite porţii” reprezintă o celebrare anuală a Misiunii 
Urbane pentru Copiii Defavorizaţi în perioada 

Crăciunului; este o oportunitate de a ne aduce aminte de 
copiii uitaţi din carti erele sărace ale oraşelor în preajma 
sărbătorilor de iarnă, oferindu‑le porţii de hrană, sucuri şi 
cadouri. 

Anul acesta, scopul este de a aduce mai multă culoare 
Sărbătorii Crăciunului, trimiţând „Un milion de porţii” 
copiilor defavorizaţi din diferite comunităţi. 

Poţi parti cipa prin oricare dintre următoarele platf orme:
• Sponsorizând una sau mai multe porţii cu o 

donaţie de minim 10 $.
• Identi fi când o comunitate săracă în proximitatea 

ta şi organizând un eveniment de ti pul „Trimite 
porţii.”

• Vizitând Magazinul de binefacere online pe 
charityshop.theinnercitymission.org, pentru a 
selecta, dintr‑o gama variată, lucruri de care copiii 
au nevoie ... şi multe alte arti cole.

Vino alături de noi pentru a face acest Crăciun memorabil 
pentru un milion de copii din carti erele sărace ale oraşelor. 

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să suni la       +234 
‑812‑ 344‑5 240 sau să trimiţi un email la adresa info@
theinnercitymission.org. Nu uita: „Fiecare copil este copilul 
tău.”

www.theinnercitymission.org
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Creştinismul real, autentic este demonstrarea 
şi manifestarea virtuţilor, excelenţei şi 

perfecţiunilor lui Cristos pe pământ. Este umblarea 
neprihănirii. Haideţi să privim afirmaţia apostolului 
Petru din versetul tematic; acesta este creştinul. 

Observăm că nu scrie: „veţi fi.” Nu! Trebuie să 
înţelegi diferenţa dintre o promisiune pe care ţi‑o dă 
Dumnezeu şi o afirmaţie pe care o face cu privire la tine. 
Este vorba despre două lucruri diferite. Dacă El îţi spune 
ce vei fi sau ce vei face, este diferit de ceea ce eşti şi 
de locul în care eşti. Pasajul spune: „Voi însă sunteţi...” 
ceea ce înseamnă „ACUM!” Faptul că simţi sau nu acest 
lucru nu schimbă realitatea; dacă Dumnezeu spune că 
eşti, atunci eşti! Aleluia!

Unii creştini şi chiar unii lucrători spun aşa: „Ştii, 
noi nu suntem speciali; suntem doar oameni obişnuiţi 
care facem lucruri supranaturale sau extraordinare.” 
Nu spune acest lucru niciodată. Noi nu suntem oameni 
obişnuiţi care fac lucruri extraordinare. Adevăratul 
creştinism este reprezentat de oameni extraordinari care 
fac lucruri extraordinare. Haideţi să privim versetul din 

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                    

(1 Petru 2:9, versiunea Amplificată).

VINERI
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nou. Spune că acum noi suntem: „... 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.” Acesta este creştinismul.

Este responsabilitatea ta să îi înveţi pe copiii lui 
Dumnezeu să umble astfel în viaţă, pentru ca Trupul lui 
Cristos să manifeste şi să demonstreze cu îndrăzneală 
virtuţile, excelenţa, perfecţiunile şi neprihănirea lui 
Cristos.

Apocalipsa 
13:11‑14:20
Habacuc 1‑3

Faptele Apostolilor 
2:25‑36

2 Cronici 36

2 Corinteni 5:17; 
1 Ioan 5:11‑12

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
miracolul uluitor al făpturii noi; 
o reprezentare a virtuţilor şi 
a perfecţiunilor lui Cristos pe 
pământ. Această nouă viaţă în 
mine mă plasează într‑o clasă 
invincibilă, nesupusă bolii şi nici 
înfrângerii. Sunt un succes absolut 
în viaţă. De aceea, domnesc în 
viaţă peste orice circumstanţă, în 
Numele lui Isus. Amin. 
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În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „Toate lucrurile 
sunt ale voastre.” Nu se poate mai clar sau mai direct 
decât atât. Pasajul din 2 Petru 1:3 subliniază aceeaşi 
realitate. Spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” Nu există nimic de care 
ai putea avea nevoie astăzi şi care să nu‑ţi fi fost făcut 
disponibil de Dumnezeu.

Cu toate acestea, nu există nici o modalitate prin 
care să‑ţi poţi însuşi binecuvântările lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta dacă nu cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu. 
Prin Cuvântul Său îţi descoperi moştenirea; însă este mult 
mai mult decât atât. Una este să îţi descoperi moştenirea 
şi cu totul alta să te bucuri de ea; aici intervine Duhul 
Sfânt. În versetul tematic am citit care este o parte din 
lucrarea Duhului Sfânt din viaţa noastră. El ne ajută să 
ne cunoaştem înzestrările spirituale; lucrurile care ne‑au 
fost dăruite de Dumnezeu.

Apoi, în versetul treisprezece scrie astfel: „Şi vorbim 
despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea 
omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt...” 
(1 Corinteni 2:13). Ai observat? El ne ajută să cunoaştem 
şi ne învaţă să rostim ce ştim. Aceasta este cheia pentru 
a te bucura de moştenirea ta. Afirmarea ei o face reală. 

Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat 

Dumnezeu prin harul Său (1 Corinteni 2:12).

Cunoaşte‑ţi moştenirea 
şi bucură‑te de ea 
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Viaţa în plinătatea ei, părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus 
Cristos, neprihănirea, pacea, sănătatea şi vindecarea 
divină, bunăstarea, iertarea, etc., sunt câteva dintre 
binecuvântările glorioase pe care ţi le‑a dat Dumnezeu 
ca să te bucuri din plin de ele; rosteşte‑le.

Biblia spune: „Astfel încât părtăşia credinţei 
tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 
lucru bun care este în voi, în Cristos Isus” (Filimon 
1:6, versiunea Fidela). Conştientizarea lucrurilor bune 
care sunt în tine nu înseamnă o recunoaştere pasivă a 
binecuvântărilor pe care le ai în Cristos. Ci înseamnă că 
recunoşti şi afirmi moştenirea şi binecuvântările pe care 
le ai în Cristos. Înseamnă să recunoşti şi să exprimi prin 
viu grai tot ceea ce eşti, tot ceea ce ai şi tot ceea ce poţi 
face în Cristos! Aleluia!

Apocalipsa 15
Ţefania 1‑3

Faptele Apostolilor 
2:37‑47
Ezra 1

1 Ioan 5:13; 1 Timotei 6:17;
 Faptele apostolilor 20:32

Duhule Sfânt, Te iubesc; Îţi 
mulţumesc pentru că mă ajuţi 
să recunosc binecuvântările Tale 
minunate din viaţa mea şi că mă 
înveţi cum să mă bucur de ele! 
Părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul Său 
Isus Cristos, neprihănirea, pacea, 
vindecarea divină, bunăstarea, 
viaţa de glorie şi de excelenţă la 
potenţial maxim se află acum în 
posesia mea, în Numele lui Isus. 
Amin.
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Domnul Isus Cristos este Lumina lumii. El este 
Lumina care străluceşte în întuneric şi Biblia 

spune că întunericul nu o poate birui. Această Lumină, 
după cum scrie în versetul tematic, a strălucit în inimile 
noastre, ca să ne dea lumina cunoştinţei slavei lui 
Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta?

Biblia ne spune că acest Cuvânt al lui Dumnezeu 
este lumină (Psalmul 119:105); lumina care a fost pusă 
în inimile noastre. Aceasta înseamnă că nu mai există 
întuneric, confuzie sau nesiguranţă în viaţa ta. Ci, în 
schimb, tu ai o direcţie şi un scop pentru viaţa ta, pentru 
că ai lumina vieţii – Cuvântul lui Dumnezeu: „... Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).

Ochii minţii tale au fost inundaţi de lumină, ca să 
poţi cunoaşte şi înţelege speranţa la care te‑a chemat 
Dumnezeu şi să înţelegi măreţia mântuirii Sale glorioase 
pentru tine. Datorită Cuvântului lui Dumnezeu care 
S‑a născut şi locuieşte acum în inima ta, poţi declara cu 
îndrăzneală că viaţa lui Dumnezeu este în tine; puterea Lui 
este în tine, iar tu eşti pe veci învingător.

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din 
întuneric”, ne‑a luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu 

pe faţa lui Isus Cristos (2 Corinteni 4:6).

Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima noastră

DUMINICĂ
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Pe lângă faptul că este lumină, Cuvântul lui 
Dumnezeu este şi adevăr: „... Cuvântul Tău este adevărul” 
(Ioan 17:17). Adevărul trăieşte şi locuieşte în tine. O, ce 
veşti glorioase! Adevărul este lumina Lui; adevărul este 
Cuvântul Său şi tu umbli în adevăr. Adevărul este că tu eşti 
din Dumnezeu şi l‑ai biruit pe Satan, lumea şi sistemele ei. 
Mai mare este Cel care este în tine decât cel care este în 
lume (1 Ioan 4:4).

Adevărul este că tu ai ajuns în locul numit „Cristos,” 
unde boala, neputinţa şi infirmitatea şi‑au pierdut 
puterea asupra ta. Pentru că tu eşti una cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, ai biruit diabetul; ai biruit problemele de 
inimă, durerea din piept, cancerul şi toate celelalte. Nici 
o tumoare, nici un fibrom, nimic care vine din întuneric 
nu poate triumfa în trupul tău, pentru că trupul tău este 
templul Duhului Sfânt; El locuieşte în fiecare fibră a fiinţei 
tale. Aleluia! Aceasta este parte din bucuria pe care o 
celebrăm la Crăciun – Cuvântul lui Dumnezeu în inima 
noastră şi puterea lui din viaţa noastră!

Apocalipsa 16
Hagai 1‑2

Faptele Apostolilor 
3:1‑11
Ezra 2

Ioan 1:14; 2 Corinteni 4:6; 
Ioan 9:5 

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru Fiul Tău Isus. El trăieşte 
în mine în plinătatea Lui. În El 
am viaţa, mişcarea şi fiinţa. 
Nicio provocare nu mă poate 
doborî, pentru că sunt născut 
din Dumnezeu şi sunt complet în 
Cristos. Sunt viu pentru Domnul, 
în duh, în suflet şi în trup. Totul îmi 
este cu putinţă, pentru că Isus este 
destoinicia mea. Aleluia!
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Cât de minunat este acest lucru! Isus, Cuvântul 
lui Dumnezeu, Cel din veşnicie, a devenit trup 

şi a locuit printre noi; acesta este Crăciunul! Îmi pot 
imagina cât de uimiţi erau oamenii să‑L vadă pe Isus 
umblând pe străzi în vremurile biblice, plin de har şi de 
adevăr! Biblia spune că ucenicii au privit slava Lui; El 
emana onoare şi maiestate. Cuvântul lui Dumnezeu, care 
era de la începutul veacurilor, a venit acum să locuiască, 
nu doar cu noi, ci şi în noi.

Biblia spune: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va 
naşte un fiu, şi‑I vor pune numele Emanuel, care tălmăcit 
înseamnă: «Dumnezeu este cu noi»” (Matei 1:23). El 
S‑a născut ca „Emanuel,” însă astăzi El este Cuvântul viu 
în noi: „... Taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui... şi anume: 
Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:26‑27). 

Crăciunul înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu care 
locuieşte în tine! Acum, la fel ca El, şi tu eşti Cuvântul 
întrupat, pentru că eşti născut din Cuvântul Lui: „Fiindcă 

Şi Cuvântul (Cristos) S‑a făcut trup (uman, S‑a 
întrupat) şi a poposit (Şi‑a amplasat cortul 

trupesc, a locuit pentru puţin timp) printre noi; 
şi noi am văzut [actualmente] slava Lui (onoarea 

Lui, maiestatea Lui), o slavă ca aceea pe care 
Singurul născut o primeşte de la Tatăl Lui, plin de 
har (favoare, bunăvoinţă iubitoare) şi de adevăr                                 

(Ioan 1:14, versiunea Amplificată).

Crăciun înseamnă 
Cuvântul viu în tine

LUNI
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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). „El, de bunăvoia Lui, ne‑a 
născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Cuvântul a devenit trup şi a umblat pe străzi; ei au 
privit slava Lui, până când a fost jertfit. Însă Dumnezeu L‑a 
înviat şi L‑a arătat lumii cu multe dovezi de netăgăduit. 
Acum, El rămâne în tine; El trăieşte în tine şi tu trăieşti 
prin El! Aceasta este adevărata definiţie şi semnificaţie 
a Crăciunului: Cuvântul a venit. Cristos S‑a născut. El a 
trăit şi a murit, ca să Se nască în inimile noastre. Acum El 
rămâne în tine pentru totdeauna!

Cel despre a Cărui slavă şi lumină au vorbit profeţii; 
adevărata Lumină, care luminează orice om venind în 
lume; însăşi Esenţa vieţii – Cristos Isus – S‑a născut în 
inima noastră şi El trăieşte în tine astăzi. Crăciun fericit!

Apocalipsa 17
Zaharia 1‑3

Faptele Apostolilor 
3:12‑26
Ezra 3‑4

Matei 1:20‑23; 
Ioan 14:16‑17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Ta în viaţa mea şi pentru 
gloria Cuvântului Tău, care este 
revelat şi manifestat prin mine şi 
astăzi. Sunt una cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, fiind născut din el! 
Cristos, întruparea Cuvântului lui 
Dumnezeu, a devenit viaţa mea, iar 
eu trăiesc în şi prin El. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!
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În lecţia trecută am învăţat cum S‑a întrupat 
Cuvântul lui Dumnezeu şi a locuit printre noi, 

iar noi am privit slava Sa. Însă ce crezi? Cuvântul lui 
Dumnezeu a venit nu doar ca noi să avem cunoştinţă 
sau informaţie despre El, ci şi ca noi, la rândul nostru, să 
devenim Cuvântul întrupat. Creştinismul este ceva viu! 
Este revelaţia divinităţii într‑o persoană umană; revelaţia 
Cuvântului lui Dumnezeu în tine.

Biblia spune că noi suntem epistolele lui Cristos 
(2 Corinteni 3:2); cu alte cuvinte, însăşi viaţa ta este un 
mesaj; este revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că 
te‑ai născut din Cuvântul Său. Aceasta te face o odraslă a 
Cuvântului Domnului. Orice este viu se reproduce după 
soiul său, iar tu eşti născut din acelaşi Cuvânt viu care S‑a 
întrupat şi a locuit printre noi. Aceasta înseamnă că şi tu 
eşti Cuvântul lui Dumnezeu întrupat.

2 Corinteni 3:2‑3 spune: „Voi sunteţi epistola 
noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită 

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. Căci orice făptură este ca 
iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se 
usucă, şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului 

rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v‑a fost 
propovăduit prin Evanghelie (1 Petru 1:23‑25).

Revelaţia Cuvântului lui 
Dumnezeu în tine

MARŢI
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de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui 
Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, 
ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table 
din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.” 
Tu ai fost declarat o epistolă a lui Cristos. Aceasta este 
revelaţia creştinismului autentic!

Adevăratul creştinism este lucrarea exterioară a 
Cuvântului lui Dumnezeu în tine. Atunci când vorbeşti, 
Cuvântul Domnului vorbeşte; când acţionezi, Cuvântul 
Lui acţionează. Citim că suntem arătaţi ca fiind epistole 
ale lui Cristos, cunoscute şi citite de toţi oamenii. Nu 
este de mirare faptul că suntem oglindirea slavei Sale, 
manifestarea neprihănirii Lui. Atunci când tu apari 
într‑un loc, Cristos apare, pentru că aşa cum este El, eşti 
şi tu în această lume (1 Ioan 4:17).

Apocalipsa 18
Zaharia 4‑6

Faptele Apostolilor 
4:1‑12
Ezra 5

Ioan 1:14; Iacov 1:18; 
2 Corinteni 3:18

Sunt născut din Cuvântul nepieritor 
al lui Dumnezeu. Prin urmare sunt 
epistola lui Cristos, oglindirea slavei 
Lui, manifestarea bunătăţii şi a 
neprihănirii Lui. Sunt un mesaj citit 
de toţi oamenii, prin care mulţi sunt 
aduşi la slava, la perfecţiunea, la 
libertatea, la bucuria şi la cunoştinţa 
lui Cristos. Aleluia! 
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Umblarea în dragoste nu este opţională 
pentru creştini, iar una dintre caracteristicile 

principale ale dragostei este iertarea. Trebuie să îi 
ierţi pe alţii întotdeauna, indiferent ce ţi‑au făcut. Nu 
contează cât de mare este ura şi amărăciunea pe care o 
experimentezi din partea unor oameni; tu ai obligaţia de 
a‑i iubi şi de a‑i ierta pe cei care te persecută, aşa cum a 
făcut şi Isus.

Imaginează‑ţi reacţia Lui faţă de cei ce L‑au 
crucificat; a privit către cer şi a spus: „Tată, iartă‑i, căci nu 
ştiu ce fac” (Luca 23:34). Le‑a trecut cu vederea neştiinţa 
şi le‑a iertat greşelile. Iartă repede întotdeauna. Nu 
spune: „Dar ceea ce mi‑a făcut a fost groaznic!” Nu există 
nici un rău care să nu merite iertare. Isus a demonstrat 
aceasta.

Şi Ştefan a făcut‑o; citeşte povestea lui. Evreii 
au inventat acuzaţii false împotriva lui pentru că 
predica Evanghelia şi au poruncit să fie executat. Biblia 
spune: „Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi 
zicea; «Doamne Isuse, primeşte duhul meu!» Apoi a 
îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: «Doamne, nu le 
ţine în seamă păcatul acesta!» Şi, după aceste vorbe, a 

Noi ştim că am trecut din moarte la 
viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu îl 
iubeşte pe fratele său rămâne în moarte                                                                                                 

(1 Ioan 3:14).

Iubeşte ca Isus
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adormit.” (Faptele apostolilor 7:59‑60). El a strigat spre 
Dumnezeu cerându‑I să‑i ierte pe cei care îl ucideau.

Acum când treci în revistă anul care a trecut, 
trebuie să te asiguri că te poţi uita în viaţa ta şi poţi spune 
cu încredere că nu ai nimic împotriva nimănui. Chiar şi 
cei mai dificili oameni, în cele mai dificile circumstanţe, 
tot merită să fie iubiţi.

Dumnezeu vrea să ştii că toţi oamenii sunt preţioşi 
pentru El, indiferent ce părere ai tu despre ei. Învaţă‑te 
să te relaţionezi aşa cu toţi oamenii din jurul tău. Nu îi 
judeca şi nu îi condamna niciodată pe ceilalţi. Urmează 
exemplul Domnului. În Matei 5:44‑45, El a spus: „... 
iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i pe cei ce vă 
blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă 
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai 
Tatălui vostru care este în ceruri...”

Apocalipsa 19:1‑10
Zaharia 7‑8

Faptele Apostolilor 
4:13‑22
Ezra 6

Matei 5:43‑46; 
1 Ioan 4:7‑12

Dragă Tată, aşa cum m‑ai iubit Tu 
pe mine, m‑am hotărât să iubesc şi 
eu – necondiţionat. Compasiunea 
lui Cristos se manifestă prin mine 
şi astăzi. Inima mea este plină 
de iubire, pentru că dragostea 
lui Dumnezeu a fost turnată în 
inima mea prin Duhul Sfânt ca să 
pot vedea frumuseţea altora şi 
adevărata lor valoare, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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Uneori noi, creştinii, pierdem din vedere ordinea în 
care Dumnezeu a stabilit că trebuie să facem lucrurile. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, iar ordinea dă sens 
lucrurilor. De exemplu, în toată lumea, oamenii au tendinţa să 
încurce ordinea lucrurilor şi să spună „post şi rugăciune,” în loc de 
„rugăciune şi post.” În Scripturi, rugăciunea vine înaintea postului. 

Faptul că nu înţeleg ordinea corectă este motivul pentru 
care mulţi oameni postesc fără să se roage, ceea ce este în mare 
măsură o irosire de timp şi de efort. Accentul trebuie pus pe 
rugăciune. Este o chemare la rugăciune şi, datorită faptului că te 
rogi, te abţii ocazional de la mâncare. Posteşti pentru că te rogi, nu 
pentru că nu mănânci.

Pasajul din Faptele apostolilor 13:2 spune astfel: „Pe 
când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis...” Să 
observăm ordinea: ei Îi slujeau Domnului şi posteau. Cum Îi 
slujeşti Domnului? Prin închinare, prin rugăciune, prin laudă şi 
prin mulţumire. Punctul central era faptul că Îi slujeau Domnului 
şi, tocmai de aceea, posteau. Atunci Domnul le‑a vorbit după ce 
s‑au rugat.

Anul Nou bate la uşă şi, pentru a te pregăti să‑l întâmpini, 
trebuie să pui timp deoparte pentru rugăciune şi post. Alege‑ţi 
zilele sau, dacă astfel de zile au fost stabilite deja în grupul 
sau în biserica din care faci parte, asigură‑te că te implici total, 
conştientizând scopul postului: rugăciunea şi slujirea Domnului.

„Acest soi de draci”, le‑a zis El, „nu poate ieşi decât 
prin rugăciune şi post” (Marcu 9:29).

Rugăciune şi post

JOI
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Unii oameni se preocupă cu tot soiul de activităţi irelevante 
în timpul rugăciunii şi postului, astfel încât să nu simtă foamea până 
când postul ia sfârşit; nu aşa se procedează. Pe lângă rugăciune, 
singurele activităţi în care ar trebui să te implici şi care trebuie 
încurajate sunt cele care te îndeamnă să te rogi şi mai mult, cum 
ar fi studiul şi meditarea asupra Scripturilor.

Ia‑ţi Biblia şi nişte cărţi creştine, ascultă şi urmăreşte 
mesaje pe dispozitivele tale electronice. Închide televizorul şi pune 
deoparte ziarele şi revistele. Dacă este posibil, închide‑ţi telefonul 
sau ţine‑l departe de tine; nu ai nevoie de nici un fel de distragere 
a atenţiei.

Dacă doreşti anumite rezultate extraordinare în anul 
care vine pe care doar ungerea le poate produce, trebuie să faci 
aceste lucruri. Petrece timp de calitate vorbind în alte limbi şi 
poziţionează‑te pentru reuşite şi fapte semnificative, pe măsură 
ce primeşti îndrumarea şi inspiraţia de care ai nevoie pentru 
a produce excelenţă şi pentru a te alinia la voia şi la scopul lui 
Dumnezeu pentru tine, nu doar în anul care vine, ci în toţi anii care 
îţi stau înainte.

Apocalipsa 19:11‑21
Zaharia 9‑11

Faptele Apostolilor 
4:23‑37
Ezra 7

Daniel 9:3‑5; 
Faptele apostolilor 14:23

Binecuvântatul meu Domn, Îţi 
mulţumesc pentru tot ce mi‑ai 
pregătit în anul care vine. Antena 
mea spirituală este ridicată 
pentru a auzi şi a primi călăuzirea, 
înţelepciunea şi instrucţiunile 
Tale, care mă vor propulsa pe 
calea măreţiei pe care ai stabilit‑o 
pentru mine, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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LiveTV Mobile este o aplicaţie pentru telefon mobil 
care îţi oferă accesul la patru staţii de televiziune 

cu transmitere prin satelit: LoveWorld USA, LoveWorld 
Plus, LoveWorld SAT şi LoveWorld TV pe dispoziti vul 
tău electronic mobil. Aceste reţele creşti ne de marcă 
pun la dispoziţie cele mai bune materiale video care 
promovează valorile familiei, fi ind pline de inspiraţie 
şi de semnifi caţie, oferind informaţie de calitate şi 
transformare în viaţa multor milioane de oameni din 
întreaga lume.

LiveTV Mobile app este uşor de uti lizat. Tot ce trebuie 
să faci este sa dai „Click” cşi să vizionezi. Are, de 
asemenea, suport Chromecast, ceea ce înseamnă că 
poţi transmite fi şierele video‑stream de pe dispoziti vul 
tău electronic mobil pe televizorul tău. 

Descarcă aplicaţia LiveTV Mobile app astăzi şi bucură‑te 
de programele informati ve şi generatoare de credinţă 
pe dispoziti vul tău mobil!

Este compati bilă cu orice dispoziti ve care uti lizează 
sisteme de operare Android şi IOS.

Descarcă aplicaţia 

Live TV 
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Tot ceea ce faci sau sacrifici pentru Evanghelie nu 
este doar înregistrat (Maleahi 3:16), ci Domnul 

te şi răsplăteşte pentru aceste lucruri. Îmi aduc aminte de 
întâlnirea Domnului cu Petru pe malul lacului Ghenezaret: 
„Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea 
norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut 
două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele 
să‑şi spele mrejele. S‑a suit într‑una din aceste corăbii, care 
era a lui Simon: şi l‑a rugat s‑o depărteze puţin de la ţărm. 
Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroadele din corabie” (Luca 
5:1‑3).

Petru şi prietenii lui tocmai se întorseseră dintr‑o 
incursiune de pescuit care nu avusese succes. De aceea, 
decizia sa de a pune corabia la dispoziţia Domnului nu a fost 
una uşoară; a fost nevoie să treacă peste dezamăgirea şi 
oboseala pe care le resimţea. Şi slavă Domnului că a făcut‑o!

Biblia spune că după ce Isus a predicat mulţimii din 
corabia lui Petru, i‑a spus acestuia să îndepărteze corabia de 
la ţărm pentru a avea o captură minunată. Petru a ascultat 
şi a prins atât de mulţi peşti încât a fost nevoit să îi cheme în 
ajutor pe partenerii lui pentru a aduce captura la ţărm (Luca 
5:6‑7).

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să 
uite osteneala voastră şi dragostea pe 

care aţi arătat‑o pentru Numele Lui, voi, 
care i‑aţi ajutorat şi îi ajutoraţi pe sfinţi                                                                                           

(Evrei 6:10).

El îţi răsplăteşte 
osteneala dragostei 
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Să ne aducem aminte că el se străduise toată noaptea 
fără să prindă nimic. Însă dintr‑o dată a avut foarte mult, doar 
pentru că făcuse ceva pentru Domnul.

Ce sacrificii ai făcut pentru Evanghelie? Poate este vorba 
de timpul tău, de banii tăi, de familie, de prieteni şi de relaţii pe 
care le‑ai pus pe locul al doilea; indiferent despre ce e vorba, 
Dumnezeu nu a uitat. Binecuvântarea ta nu va întârzia până vei 
ajunge în cer, ci începe aici pe pământ: „Isus a răspuns: Adevărat 
vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau 
surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde 
pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, 
în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, 
mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, 
viaţa veşnică. Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi 
din cei de pe urmă vor fi cei dintâi” (Marcu 10:29‑31).

Petru nu şi‑a primit recolta de peşti în cer, ci a primit‑o pe 
pământ. De aceea, răsplata ta nu este departe; este mai aproape 
decât crezi! Fii sigur că El te va răsplăti la vremea potrivită, pentru 
că El nu uită osteneala ta şi dragostea cu care L‑ai slujit!

Apocalipsa 20
Zaharia 12‑14

Faptele Apostolilor 
5:1‑11
Ezra 8

Maleahi 3:16; Matei 10:42; 
Marcu 10:29‑31

Dragă Tată ceresc, cu vigoare reînnoită 
mă pun la dispoziţia Duhului Tău 
pentru mai multă slujire, căutând cu 
pasiune extinderea Împărăţiei Tale, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Cuvintele lui Isus din versetul tematic sunt 
foarte profunde. Imaginează‑ţi că El locuieşte 

literalmente în casa ta: Cel ce face minuni împarte acelaşi 
acoperiş cu tine! Acesta ar fi sfârşitul tuturor luptelor tale. 
Nu te‑ai mai îngrijora cum să‑ţi plăteşti facturile, pentru 
că ştii că, atunci când eşti cu Isus, El Se va îngriji de toate. 
Îndrăznesc să spun că nu ai avea nici o grijă pe lume.

Însă ştii că aceasta este mentalitatea pe care Domnul 
vrea să o ai? În realitate, El locuieşte în tine şi cu tine; El 
este chiar acolo în casa ta, împreună cu tine. Aceasta 
înseamnă că nu este nevoie să te îngrijorezi sau să te 
frămânţi vreodată cu privire la plata facturilor. Nu trebuie 
să acţionezi ca şi cum Dumnezeu lipseşte sau este prea 
departe, iar tu nu ai idee unde Se află. Acolo unde eşti tu, 
se găseşte şi cartierul Său general. De aceea, El ne spune: 
„Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: «Ce vom mânca?» sau: 
«Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă 
toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel 
ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6:31‑32).

Ai încredere că El îţi va purta de grijă cu banii de 
care ai nevoie pentru educaţia ta. Ai încredere în El 
pentru costul educaţiei copiilor tăi. Ai încredere în El 

Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă Mă iubeşte 
cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va 

iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el”                            
(Ioan 14:23).

Ai încredere că El îţi 
poartă de grijă

SÂMBĂTĂ
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pentru fonduri ca să‑ţi plăteşti ipoteca sau ca să cumperi 
o proprietate nouă. Ai încredere că El îţi poartă de grijă în 
mod deosebit şi îţi face viaţa glorioasă.

Chiar dacă ai datorii, El este Domnul tău şi El este 
MARE! Nu este nevoie să te plângi la un om cerând 
ajutor. Acţionează pe baza Cuvântului Său: aruncă toate 
îngrijorările asupra Lui şi „dormi liniştit”; relaxează‑te, 
ştiind că El are grijă de tine. În Matei 11:28, El a spus: 
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi 
da odihnă.” Aleluia!

Există doar UN lucru pe care El îl cere de la tine: 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea 
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 
6:33). Acordă prioritate maximă câştigării de suflete şi 
priveşte cum El Se îngrijeşte de tot ceea ce are legătură 
cu tine.

Apocalipsa 21
Maleahi 1‑2

Faptele Apostolilor 
5:12‑23

Ezra 9‑10

Filipeni 4:19; 
Matei 6:31‑32

Domnul este Păstorul meu, de aceea, 
nu duc lipsă de nimic; toate nevoile 
îmi sunt împlinite din belşug, iar 
finanţele mele sunt multiplicate prin 
puterea Duhului Sfânt. Am mai mult 
decât destul ca să am grijă de alţii şi 
să fiu o binecuvântare pentru lumea 
mea. Nu gândesc în termeni de lipsă 
sau de limitare, pentru că Cristos este 
destoinicia mea. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu! 

| Proclamaţie
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Domnul are atât de multe lucruri pregătite 
pentru tine în anul care vine. Priveşte spre 

Anul Nou cu credinţă şi cu bucurie, pentru că înaintea ta 
stă o slavă şi mai mare, care întrece cu mult în strălucire 
victoriile şi triumful de ieri. Nu lăsa aparentele eşecuri, 
slăbiciuni şi dezamăgiri pe care le‑ai experimentat să‑ţi 
disipeze entuziasmul şi credinţa de a câştiga.

Stabileşte‑ţi ţelurile şi concentrează‑te asupra 
Duhului Sfânt şi a Cuvântului Său. Nu te uita în trecut. 
Priveşte înainte. Ridică‑ţi privirea. Regretul zilei de ieri 
şi frica de ziua de mâine sunt duşmanii fericirii de azi. 
Poziţionează‑te corect pentru o viaţă triumfătoare, 
aţintindu‑ţi privirea asupra Cuvântului Domnului şi trăind 
în el. Refuză să renunţi la visele tale.

Pasajul din Proverbe 4:18 spune astfel: „Dar 
cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, 
a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul 
zilei.” Crede şi declară că aceasta este realitatea vieţii 
tale. În calitate de copil al lui Dumnezeu nu poţi decât să 
progresezi. Călătoria ta în viaţă merge doar înainte şi în 
sus; fără dezamăgiri, pentru că „... ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 

Fraţilor, eu nu cred că l‑am apucat încă; dar 
fac un singur lucru: uitând ce este în urma 
mea şi aruncându‑mă spre ce este înainte                              

(Filipeni 3:13).

Priveşte înainte
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Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi 
după planul Său” (Romani 8:28).

Bucură‑te! Viitorul tău este strălucitor! Nu ai de ce 
să te temi. Domnul a îndreptat deja toate căile strâmbe; 
de aceea, vei învinge, vei fi un succes în anul care vine. În 
Ioan 16:33, El a spus: „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi 
pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.”

Imaginează‑ţi cum ai un impact şi mai mare cu 
Evanghelia în anul care vine. Vizualizează‑te în sănătate, 
în bucurie şi în bunăstare. Vizualizează‑te umblând în 
neprihănire şi producând lucrări şi roade ale neprihănirii. 
Vizualizează‑te împlinind voia Tatălui, fiindu‑I plăcut în 
toate lucrurile în 2018 pe măsură ce primeşti şi porneşti 
înainte cu Cuvântul Domnului pentru noul an. Asigură‑te că 
participi la Slujba noastră de Anul Nou de pe 31 Decembrie 
împreună cu biserica ta, online pe www.christembassy.
org sau pe canalele TV de satelit sau terestre şi în centrele 
organizate pentru vizionare în toată lumea.

Maleahi 3‑4
Apocalipsa 22

Faptele apostolilor 
5:24‑32

Neemia 1‑2

Isaia 43:18‑20

Sunt puternic şi foarte curajos! Sunt 
tare în credinţă şi mă arunc spre 
gloriile care sunt înaintea mea. Calea 
mea este ca primele raze ale zorilor 
care strălucesc tot mai tare spre 
miezul zilei. Umblu în neprihănire, 
realizez faptele neprihănirii şi aduc 
roadele ei. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu! 
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USA:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
 +1‑281‑759‑5111;
 +1‑281‑759‑6218

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al vietii tale, rugându‑te 
astfel:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea în 
Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că El a murit 
pentru mine si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. Cred 
că este viu si astăzi. Mărturisesc cu gura mea că Isus 
Cristos este Domnul vieții mele de astăzi înainte. Prin El 
și în Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut din nou. 
Îți mulțumesc, Doamne, că îmi mântuiești  sufl etul! De 
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind informaţiile de contact de mai jos:

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0) 1708 556 604 

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

NIGERIA:
Tel.:+234‑703‑000‑0927
 +234‑812‑340‑6791
 +234‑812‑340‑6816
 +234‑01‑462‑5700

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22 
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

CANADA:
TEL.:1 647‑341‑9091;
TEL/FAX:+1‑416‑746 5080



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al 
cărui mesaj a adus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio- 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Putere de a naşte”

„Am întâlnit o femeie care, din cauza unor complicaţii, nu putea 
naşte, deşi trecuse de termen. Am decis să o încurajez împărtăşindu‑i 
lecţia din acea zi din devoţional. Am ajuns la un pasaj care vorbea 
despre putere, care i‑a captat imediat atenţia. A început să declare 
că are putere, că este întărită. Nu mult după aceea s‑a dus la spital 
înarmată cu Rapsodia Realităţilor. Şi, spre slava lui Dumnezeu, 
a putut naşte în siguranţă, fără ca ea sau copilul să mai aibă alte 
complicaţii. “
    ‑ Richard O; Kenya

„Gândirea mea s‑a schimbat”

„Numai de când am început să studiez Rapsodia Realităţilor am observat o 
schimbare în tiparul gândurilor mele. Acum încep să îmi însuşesc realitatea 
identităţii mele în Cristos. Din lipsă de cunoştinţă, am trăit prea mult 
timp sub nivelul drepturilor şi privilegiilor mele, dar acest lucru a încetat. 
M‑am hotărât să trăiesc în victorie, în timp ce descopăr tot mai mult din 
moştenirea pe care o am în Cristos!“
                                    ‑ Queen H; SUA 

„Pustiul e acum un câmp roditor”

„Mesajele Rapsodiei Realităţilor pe care le primesc zilnic printr‑o 
aplicaţie de telefon mobil m‑au inspirat să încep o lucrare într‑o zonă 
semideşertică a regiunii Karamoja. Mesajele m‑au edificat astfel încât 
nu doar că ştiu cine sunt eu în Cristos, dar acum pot să‑i conduc şi pe 
alţii în direcţia bună. Am început să lucrez cu câţiva oameni cărora le‑am 
dat devoţionalul în formă tipărită, dar acum pot să distribui mesajele 
zilnice online la mulţi oameni în acelaşi timp. Mai mult, după ce fusese 
întrerupt o vreme, contractul meu de muncă a fost reînnoit. Acest 
fapt mi‑a dat posibilitatea să cumpăr teren şi materiale de construcţie 
pentru biserică. Vă mulţumesc tuturor celor ce faceţi parte din echipa 
Rapsodiei pentru deosebita voastră slujire”
    ‑ Daniel K; Uganda 



MAREA BRITANIE:  
Tel.: +44 (0)1708 556 604

AFRICA DE SUD:  
Tel.: + 27 113260971, 
        + 27 113260972nigeria:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


