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Introducere
Ediţia 2010 a devoţionalului dumneavoastră favorit,

Rapsodia Realităţilor, vine încărcată cu teme frumoase
şi inspirate care sunt menite să vă dezolte pe plan
spiritual. Pe lângă articolele pline de revelaţie care vă
vor ajuta să depăşiţi provocările zilnice fiind conştienţi
de prezenţa lui Dumnezeu care vă însoţeşte, această
ediţie conţine şi informaţii care vă vor edifica credinţa
în Cuvântul Sfintelor Scripturi.

Studiind, meditând, rostind şi aplicând Cuvântul lui
Dumnezeu veti fi reînnoiţi zi de zi.

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

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire Rom 10:10

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

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

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

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

Vă iubim!  Dumnezeu să vă binecuvânteze!

-Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME



 Un întreg univers al lucrurilor posibile!
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Conectaţi-vă, bucuraţi-vă, împărtăşiţi şi creaţi!
Alătură-te şi tu grupului mereu în creştere de cititori ai

Rapsodiei Realităţilor şi fii la curent tot ce se întâmplă
datorită acestui devoţional atât de căutat! Puteţi
interacţiona unii cu alţii, vă puteţi exprima propriile păreri şi
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PASTOR
CHRIS

MIERCURI, 1 NOIEMBRIE

Eşti o 
fiinţă aleasă

„Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei
seama la el, să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci

în toate clipele?” (Iov 7:17-18)

Fiind în Cristos Isus, eşti o făptură nouă, cu totul
deosebită; faci parte din primele roade ale lui

Dumnezeu, adică din clasa celor mai însemnate şi mai
bune fiinţe create de El: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut
prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor
Lui” (Iacov 1:18). Eşti încununarea frumuseţii şi
superlativul creaţiei lui Dumnezeu. Chiar dacă ai fost
făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, acum
Cristos locuind în tine, le eşti superior acestora. 

Iată de ce, nu îngerilor, ci omului născut din nou i-a
dat Dumnezeu stăpânire peste toate lucrurile: „În adevăr,
nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Ba
încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: „Ce este
omul ca să-Ţi aduci aminte de el sau fiul omului, ca să-l
cercetezi? L-ai făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri,
l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările
mâinilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui…” (Evrei
2:5-8). Acum, ce-l face pe om atât de special? De ce este el
cununa creaţiunii lui Dumnezeu? Şi de ce i-a supus
Dumnezeu toate lucrurile? 

Poate vei răspunde: „Datorită inteligenţei sale,” dar
nu acesta este răspunsul. Omul este cununa creaţiunii
pentru că este făptura prin care Dumnezeu a ales să Se
exprime pe deplin. Acesta este motivul pentru care Isus a
venit pe pământ în trup omenesc şi tot acesta este motivul
pentru care te-ai născut şi tu: ca Dumnezeu să-Şi exprime
plinătatea prin tine, fără a-ţi suprima însă personalitatea.
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STUDIU SUPLIMENTAR

SCRIPTURA ZILNICĂ

Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

Cât de înălţător este acest lucru! Cu toate că El a ales
să Se descopere în tine şi prin tine, caracteristicile
identităţii tale se păstrează. Cu alte cuvinte eşti tot tu, dar
Dumnezeu Îşi exprimă plinătatea prin persoana ta, prin
caracterul tău particular. 

Dumnezeu te-a creat pentru a-Şi manifesta frumuse-
ţea, sfinţenia, harul, gloria şi excelenţa prin tine: „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).

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

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

Deuteronom 14:2; Tit 2:14

I Ioan 2:15 - 3:10

Ezechiel 13-15

Apocalipsa 5:1-14

Ioel 2
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PASTOR
CHRIS

JOI, 2 DECEMBRIE

Cum să recunoşti
vocea Duhului Sfânt

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după
Mine (Ioan 10:27)

Oîntrebare pentru care mulţi creştini caută răspuns
este aceasta: „Cum pot să ştiu când îmi vorbeşte

Duhul Sfânt?” Primul şi cel mai important lucru în aflarea
răspunsului este să primeşti Duhul Sfânt în inima ta.
Când se întâmplă acest lucru, Duhul Sfânt vine să
locuiască înăuntrul tău şi se contopeşte cu duhul tău.
Biblia spune: „Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur
duh cu El” (1 Corinteni 6:17), aşadar ai devenit una cu El.
Curând vei începe să auzi glasul Lui vorbindu-ţi din
duhul tău. În Romani 8:16, Biblia spune: „Însuşi Duhul
adevereşte împreună cu duhul nostru,” deci în primul rând
vei avea confirmarea duhului tău că Duhul Sfânt este Cel
care îţi vorbeşte. Duhul Sfânt este cel mai în măsură să te
înveţe să-I recunoşti vocea şi pentru aceasta trebuie mai
întâi să Îl primeşti, iar apoi El îţi va vorbi şi îţi va antrena
auzul spiritual ca să-L poţi asculta.

Un alt lucru important în deosebirea vocii Duhului
Sfânt este învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât
mărturia Sa va fi mereu în concordanţă cu Scriptura. El nu
va spune niciodată ceva în afara Cuvântului. Orice îţi va
spune Duhul Sfânt, va fi întotdeauna conform Cuvântului
scris şi voii lui Dumnezeu pentru viaţa ta. În Ioan 16:13,
Biblia spune: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,
are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la
El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare.” Dacă eşti familiarizat cu Cuvântul lui
Dumnezeu, vei ştii de fiecare dată când îţi va vorbi Duhul
Sfânt, întrucât El întotdeauna mărturiseşte Cuvântul şi
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Cuvântul confirmă întotdeauna ce spune El. Vocea Lui
coincide cu Sfânta Scriptură. 

Duhul Sfânt este Maestrul Comunicării şi ştie cel mai
bun mod de a-ţi atrage atenţia şi de a ţi Se adresa atunci
când este nevoie. Biblia ne arată, de exemplu, că la un
moment dat, El a aprins un rug care nu se mistuia şi
aceasta doar pentru a-i stârni interesul lui Moise. Când
Moise s-a apropiat să cerceteze curiosul fenomen, Domnul
i-a vorbit din mijlocul rugului aprins, dar n-a menţionat
nimic despre foc. El nu dorise nimic altceva decât să-i
capteze atenţia lui Moise. De atunci înainte, Moise n-a mai
avut niciodată nevoie de vreun rug aprins ca să şie când
vorbea Dumnezeu, pentru că Domnul Însuşi îl învăţase
să-I recunoască glasul.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe
Duhul Sfânt să locuiască înăuntrul meu. Îi acord
atenţie astăzi şi întotdeauna atunci când îmi
vorbeşte din cuvântul Tău, sfătuindu-mă prin
îndemnuri lăuntrice. Pe măsură ce mă supun
călăuzirii Lui, devin tot mai familiarizat cu
vocea Lui, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 8:14; Isaia 30:21; Deuteronom 4:36

I Ioan 3:11-24

 Ezechiel 16

Apocalipsa 6:1-10

Ioel 3
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PASTOR
ANITA

VINERI, 3 DECEMBRIE

Fii tare
în credinţă

„Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!” 
(1 Corinteni 16:13)

Unii oameni nu sunt roditori în umblarea credinţei
lor pentru că se lasă împovăraţi cu grijile şi

poftele lumii, care înăbuşă Cuvântul în inima lor (Marcu
4:18-19). Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a
rămâne tare în credinţă, este să Îl cauţi pe Domnul cu
toată inima ta, acordându-I toată atenţia. În Proverbe
23:26, Biblia spune: „Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească
plăcere ochii tăi în căile mele.”

Aceasta corespunde cu ceea ce spune Biblia şi în textul
din Proverbe 4:20: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-
ţi urechea la vorbele mele!” Nu uita, credinţa vine în urma
auzirii Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17). Pentru
ca credinţa ta să crească şi să triumfe, trebuie să îţi
concentrezi atenţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi
să-i acorzi prioritate supremă în viaţa ta. Astfel, gândurile,
cuvintele şi acţiunile tale vor fi sincronizate cu Cuvântul
lui Dumnezeu şi vei deveni neclintit. 

Mulţi se clatină atât de uşor pentru că îngăduie prea
multe distrageri în viaţa lor. Niciodată nu îngădui vreunui
lucru să te abată de la adevărul Cuvântului lui
Dumnezeu. În Luca 21:34, Isus a spus: „Luaţi seama la voi
înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii
acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra
voastră.” De asemenea, Biblia mai spune: „Păzeşte-ţi inima
mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii” (Proverbe
4:23). 

Astfel, este responsabilitatea ta să veghezi asupra
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inimii tale şi să nu aluneci de pe calea credinţei. Venirea
Domnului este aproape şi este important să fim bine
înrădăcinaţi în Cuvântul Lui, să avem privirea aţintită
spre El (Evrei 12:2) şi să rămânem tari în credinţă. Nu este
vremea să oscilăm sau să dăm înapoi, ci să ne concentrăm
să împlinim voia lui Dumnezeu şi chemarea Lui pentru
viaţa noastră: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari,
neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică” (1Corinteni
15:58).

Proclamaţie

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

Evrei 10:38-39; Coloseni 2:6-7

I Ioan 4

 Ezechiel 17-19

Apocalipsa 6:11-17

Amos 1-2
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PASTOR
CHRIS

SÂMBĂTĂ, 4 DECEMBRIE

Marele Preot al
mărturisirii noastre 

„De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească,
aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al

mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei 3:1)

În Vechiul Testament, Domnul i-a spus lui Moise:
„Apropie-i de tine pe fratele tău, Aaron, şi pe fiii săi, şi

ia-i dintre copiii lui Israel şi pune-i deoparte în slujba Mea ca
preoţi” (Exod 28:1). Prin această poruncă, Dumnezeu a
instituit preoţia, desemnându-l pe Aaron să fie primul
mare preot. El şi fiii lui au fost astfel rânduiţi să primească
jertfele de animale şi darurile oferite lui Dumnezeu. Însă
Dumnezeu nu era satisfăcut cu aceste jertfe animale,
pentru că adevărata jertfă este spirituală, după cum atât
Dumnezeu cât şi omul sunt fiinţe spirituale. 

Din versetul de la început vedem că în dispensaţia
Noului Testament, Isus este Marele nostru Preot, ceea ce
înseamnă că a fost rânduit de Dumnezeu să primească
jertfele pe care I le aducem: „Prin El (Isus), să-I aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui” (Evrei 13:15). Astăzi
Dumnezeu nu mai aşteaptă din partea noastră să
sacrificăm animale, ci să-I aducem jertfe de laudă şi de
mulţumire ca rod al buzelor noastre, aşa cum spune
cuvântul Său şi în Osea 14:2: „Aduceţi cu voi cuvinte de
căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate
nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc
de tauri, lauda buzelor noastre.” 

Expresia „mărturisesc Numele Lui” din versetul de
mai sus provine din traducerea termenului grecesc
„homologeo,” care înseamnă literal: „a face mărturisiri”
(Numelui Său). Înseamnă să rosteşti aceleaşi lucruri ca



13

STUDIU SUPLIMENTAR

SCRIPTURA ZILNICĂ

Plan de citire
a Bibliei
ntr-un anî  

Plan de citire
a Bibliei
n  anî  doi i 

Dumnezeu, spre slava Numelui Său. De exemplu, atunci
când spui: „Sunt mai mult decât biruitor prin Isus
Cristos,” sau „Mai mare este Cel care este în mine decât
cel care este în lume,” tu faci mărturisiri (proclamaţii) din
Cuvânt care sunt adresate Numelui Său.

Beneficiază astăzi de slujba Domnului de Mare Preot
al mărturisirii tale şi adu-I jertfe plăcute lui Dumnezeu
declarând ceea ce spune Cuvântul Lui despre tine. Ţine
minte: proclamaţiile tale pline de credinţă reprezintă ceea
ce câştigă biruinţă asupra lumii (1 Ioan 5:4), acestea fiind
şi materiale de construcţie care consolidează viaţa ta (1
Corinteni 3:10-14) şi totodată jertfe pe care Marele nostru
Preot le prezintă înaintea Tatălui, spre gloria Lui.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L-ai rânduit pe
Domnul Isus Cristos să fie Marele Preot al
mărturisirilor şi proclamaţiilor mele. Prin El Îţi
ofer astăzi, jertfa buzelor mele, mărturisind
Numele Lui şi declarând că sunt o făptură nouă
în Cristos Isus, sfânt şi pus deoparte pentru
Tine! Am fost făcut părtaş naturii dumnezeieşti.
Domnesc în viaţă astăzi, în Numele lui Isus.
Amin.

Evrei 4:14-15;  Evrei 8:1-3

I Ioan 5

 Ezechiel 20-21

Apocalipsa 7:1-10

Amos 3-4
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PASTOR
CHRIS

DUMINICĂ, 5 DECEMBRIE

Duhul Sfânt
 îţi poate descoperi

taine
„Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele

lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este
înţelepciunea şi puterea… El descoperă ce este adânc şi

ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina”
(Daniel 2:20, 22)

Împăratul Nebucadneţar a avut o dată un vis care l-a
deprimat de-a binelea. Imediat şi-a convocat toţi

înţelepţii ca să-l ajute să dezlege misterul din spatele
visului. „Dacă nu-mi veţi spune atât visul cât şi interpre-
tarea sa, vă voi ucide pe toţi,” a tunat el. Înţelepţii s-au
cutremurat de frică la această cerere ciudată, întrebându-se
cum putea împăratul să aibă asemenea aşteptări din partea
lor. Astfel, au încercat să tempereze situaţia prin următorul
răspuns: „Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere
împăratul; de aceea nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar
fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un vrăjitor, cititor în stele sau
Haldeu!” (Daniel 2:10-11).

Furios, Nebucadneţar a decretat ca toţi înţelepţii şi
magicienii din Babilon să fie executaţi, inclusiv Daniel şi
cei trei prieteni ai lui (Daniel 2:12-13). Cu toate acestea,
Daniel a păşit înainte plin de îndrăzneală şi i-a mai cerut
regelui puţin timp. El şi-a strâns prietenii şi împreună au
postit şi s-au rugat până când Dumnezeu i-a arătat visul
împăratului şi interpretarea lui. Când Daniel i-a dezvăluit
regelui atât visul cât şi tâlcuirea sa, acesta a recunoscut
uimit priceperea lui Daniel. Din momentul acela, toată
lumea a început să spună despre Daniel că are un duh
înalt, un duh de excelenţă.

Duhul Sfânt, care este un duh de înţelepciune, este acel
duh al excelenţei. El este cel care ne descoperă realităţi şi
mistere adânci. El ne dă chiar abilitatea de a cunoaşte şi de
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a vesti viitorul: „Când va veni Mângâietorul. Duhul adevărului,
are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va des-coperi lucrurile viitoare”
(Ioan 16:13). Cu Duhul Sfânt, nu vei umbla în întuneric, în
confuzie sau în incertitudine cu privire la ce loc de muncă să
alegi, la ce şcoală să te înscrii, cu cine să te căsătoreşti, sau în
ce proiecte să te implici.

Biblia spune: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar
lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe
vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia” (Deuteronom
29:29). Dar acest lucru era în dispensaţia Vechiului
Testament, înainte ca Duhul Sfânt să Îşi stabileas-că
reşedinţa în casa inimilor noastre. Isus a spus: „Vouă v-a fost
dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu...” (Luca
8:10). Recunoaşte prezenţa Duhului Sfânt în viaţa ta şi El te
va călăuzi în tot adevărul. El îţi va dezvălui taine şi îţi va
lumina mintea, dăruindu-ţi o capacitate supranaturală de
a le discerne şi de a le interpreta pe toate.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa statornică a Duhului Tău în viaţa mea.
El îmi luminează mintea prin Cuvântul Tău şi
mă ajută să discern rapid toate lucrurile, în
Numele lui Isus. Amin.

Daniel 6:3; 1 Corinteni 2:7-10

2 Ioan

 Ezechiel 22-23

Apocalipsa 7:11-17

Amos 5-6
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PASTOR
ANITA

LUNI, 6 DECEMBRIE

Trebuie să primeşti
Duhul Sfânt

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt
peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în

Samaria şi până la marginile pământului”
(Faptele Apostolilor 1:8)

Unii consideră că umplerea cu Duhul Sfânt le
aparţine în exclusivitate penticostalilor, însă

acest lucru nu este adevărat. Fiecare creştin are nevoie de
Duhul Sfânt. Nimeni nu poate trăi o viaţă autentică de
creştin fără Duhul Sfânt. Nu este de mirare că Domnul
Isus Şi-a învăţat ucenicii: „Ci voi veţi primi o putere
(abilitate, eficienţă şi tărie), când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în
Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele
Apostolilor 1:8, versiunea Amplificată).

După ce ucenicii, care iniţial se temeau de mai marii
iudeilor, au primit Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, au
început să predice Cuvântul lui Dumnezeu la scenă
deschisă cu multă îndrăzneală. Fuseseră înzestraţi cu
putere supranaturală de a predica Evanghelia. Când eşti
umplut cu Duhul Sfânt, cuvintele tale devin impregnate
cu puterea divină de mântuire şi de eliberare a celor aflaţi
în întuneric. 

Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu care te ajută
să trăieşti din plin viaţa de creştin. Prezenţa Sa în viaţa lui
Isus L-a făcut să Se deosebească de toţi. Până când Duhul
Sfânt nu a coborât peste El la râul Iordan (Ioan 1:32-33),
Isus nu a înfăptuit nici un miracol. Ungerea Duhului Sfânt
din viaţa Sa L-a atestat drept „Cristos” şi I-a conferit
abilitatea de a înfăptui lucrări nemaipomenite. 

De asemenea, pentru ca orice lucrare să fie acceptată
de Dumnezeu, trebuie să fie sfinţită de Duhul Sfânt. Isus
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a trebuit să Se jertfească prin Duhul Sfânt (Evrei 9:14).
Aşadar, dacă încă nu ai fost umplut de Duhul Sfânt,
roagă-L să intre în inima ta astăzi şi El o va face. Prezenţa
Lui în tine te va transforma cu totul.

Rugăciune

Duhul Sfânt locuieşte în mine şi de aceea
sunt mai mult decât un simplu om. El aduce
gloria lui Dumnezeu în viaţa mea şi mă
abilitează să trăiesc supranaturalul în mod
natural. Ungerea Duhului Sfânt din mine mă
învaţă toate lucrurile şi pot totul în Cristos care
mă întăreşte. Amin.

Faptele Ap. 2:38-39; 1 Ioan 2:27; Isaia 10:27

3 Ioan

 Ezechiel 24-26

Apocalipsa 8:1-13

Amos 7-8
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PASTOR
CHRIS

MARŢI, 7 DECEMBRIE

Nu scuza
boala!

„Nici un locuitor nu zice:” Sunt bolnav!”
 Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor sale”

(Isaia 33:24)

Unii oameni acceptă cu greu viaţa supranaturală
pe care Cristos a pus-o la dispoziţia tuturor celor

care cred în El. Lor li se pare ciudat să se gândească şi să
accepte că este de fapt este posibil să trăiască pe pământ,
fără a fi bolnav. Unii chiar îşi susţin părerile cu ceea ce a
spus Pavel în 2 Corinteni 12:7-9: „Şi, ca să nu mă umflu de
mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus
un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă
împiedice să mă îngâmf. De trei ori L-am rugat pe Domnul să mi-l
ia. Şi El mi-a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea
în slăbiciune este făcută desăvâr-şită.» Deci mă voi lăuda mult
mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Cristos să
rămână în mine.” 

Mulţi au interpretat „ţepuşul în carnea” lui Pavel
drept o boală sau o afecţiune fizică, folosindu-l apoi pe
post de scuză pentru a spune: „Dacă Pavel a fost bolnav,
atunci este normal pentru orice creştin să fie bolnav.” Cu
toate acestea, nu aşa ne învaţă Biblia. „Ţepuşul în carne”
nu se referă neapărat la o problemă în trup, este o figură
de stil folosită pentru a exprima ceva care provoacă
durere sau disconfort.

Dacă studiezi scrierea lui Pavel în context, descoperi
că nu se referă la nici o boală sau infirmitate a trupului.
Versetul 10 ne arată că de fapt el se referă la traumele
survenite în urma persecuţiilor, reproşurilor, necazurilor
şi împotrivirilor cu care el s-a confruntat de dragul
Evangheliei. El nu s-a lăudat niciodată că ar fi fost bolnav
şi nici nu a scuzat vreodată boala.
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Înţelege că Isus a venit nu doar să moară pentru noi
şi să ne salveze din păcat, sau să vindece trupurile noastre
bolnave; El a venit totodată ca să ne dea aşa-numita Zoe,
viaţa lui Dumnezeu. Aceasta este viaţa pe care ai primit-o
când ai fost născut din nou şi care nu poate fi distrusă de
boli sau de infirmităţi. Din păcate, mulţi nu au înţeles ce
este această viaţă, aşa încât, din lipsă de cunoştinţă,
îndură bolile cu stoicism (Osea 4:6). Dacă însă îţi însuşeşti
acest adevăr şi începi să trăieşti de astăzi prin el, vei
începe să experimentezi bucuria de a rămâne în sănătate
divină.

Proclamaţie
Refuz să fiu bolnav, deoarece acest lucru nu

mai face parte din natura mea. Sunt o făptură
nouă în Cristos Isus; lucrurile vechi s-au dus şi
toate lucrurile au devenit noi. Omul care se
putea îmbolnăvi este mort, iar „eu,” cel care
trăiesc astăzi, am „Zoe”,  viaţa supranaturală a
lui Dumnezeu care mă face invincibil şi imun la
boală şi la infirmităţi.

Ioan 1:12-13; 2 Corinteni 5:17

Iuda

 Ezechiel 27-28

Apocalipsa 9:1-10

Amos 9
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „ALES”

Cuvântul „ales“, aşa cum este el folosit în
Vechiul Testament, este tradus din cuvântul
ebraic: "segullah", care înseamnă „bogăţie bine
ascunsă“; termenul se referă la o piatră
preţioasă, deosebită, păstrată cu grijă de
proprietar. În Noul Testament, cuvântul este
tradus din termenul grecesc: “periousios”, care
se referă la posesiunea specială a cuiva şi la ceva
ce este peste nivelul obişnuit. 

Conform studiului din ziua de 1 decembrie,
intitulat: „TU eşti o persoană aleasă“ făptura
nouă în Isus Cristos este o comoară deosebită, o
piatră preţioasă, extrem de iubită de Dumnezeu,
mai scumpă pentru El decât orice alt lucru pe
care l-a creat. În contextul Scripturii şi al
menţiunilor cu privire la făptura nouă, cuvântul
oferă o descriere profundă, pozitivă, a unui grup
de elită, oameni aleşi, cu o descendenţă
superioară, o natură superioară şi un caracter
superior. Termenul descrie o specie nouă de
oameni, asociaţi de rang dumnezeiesc, prieteni
cu divinitatea. 

Cel care este născut din nou aparţine aceste
clase „alese“ de făpturi vii, descrise ca fiind
răscumpărate de  Însuşi Dumnezeu, un popor
special, chemat să vorbească despre lucrările Lui
minunate şi să înfăţişeze virtuţile, desăvârşirea,
harul şi excelenţa divinităţii întregii lumi!

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 1
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Pentru a fi în parteneriat cu noi în trimiterea de
exemplare gratuite ale Rapsodiei Realităţilor la mai multe

naţiuni vizitaţi site-ul nostru
www.rhapsodiesofrealities.org

Ne puteţi contacta şi la telefon:
Nigeria: +234 1 462570, +234 1 4488444

Romania: +40 31 439 05 51
 Sau prin email: 

info@rhapsodiesofrealities.org
www.bisericariulvietii.ro
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CHRIS

MIERCURI, 8 DECEMBRIE

Noi credem ca să
primim

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să
credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”

(Marcu 11:24)

În creştinism, credinţa are un scop, nu este un scop
în sine; crezi pentru a primi. Mulţi oameni cred în

Isus, dar nu sunt conştienţi de ceea ce trebuie să le aducă
credinţa lor. Astfel, crezul lor a fost transformat în religie,
pentru că nu au primit nimic din el. A crede fără a primi
ceva este doar religie, însă adevăratul creştinism nu este
o religie, ci o relaţie cu Dumnezeu.

Dacă tu crezi cu adevărat, rezultatul credinţei tale se
concretizează în posesie: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan
3:16).” 

Prea mulţi oameni au accentuat numai partea
crezului, fără a se gândi vreodată la rezultatul crezului lor.
Când ai crezut în Cristos, s-a întâmplat ceva: ai primit
viaţa veşnică în duhul tău. Isus a spus: „Adevărat, adevărat,
vă spun, că cel ce crede în Mine are viaţă veşnică” (Ioan 6:47).
Tu nu trebuie să crezi pentru nimic, ci crezi ca să ai. Este
foarte important să fim conştienţi de ceea ce primim
atunci când credem. Isus a spus în Ioan 11:40: „Dacă crezi,
vei vedea slava lui Dumnezeu.” Romani 10:10 spune:
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”
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Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia de
astăzi a Cuvântului Tău. Nu numai că eu cred
lucrurile pe care le-ai spus despre mine în
Cuvântul Tău, ci le primesc şi le susţin la rândul
meu şi astfel, la fel ca Avraam cel credincios,
intru în posesia acestor lucruri, în Numele lui
Isus. Amin.

Matei 8:13; Ioan 17:8

                   Apocalipsa 1

                   Ezechiel 29-30

                   Apocalipsa 9:11-21

                   Obadia 1
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PASTOR
ANITA

JOI, 9 DECEMBRIE
Dragostea

necondiţionată a lui
Dumnezeu pentru

tine
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că,

pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.
Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi

neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de
mânia lui Dumnezeu (Romani 5:8-9)

Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este necondi-
ţionată, eternă şi perfectă. El nu te va iubi mai mult

atunci când ajungi în cer decât o face astăzi. Biblia spune:
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, în
timp ce eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi”
(Romani 5:8). Aşadar, nu e nimic ce ai putea face astăzi,
fiind născut din nou, care să Îl facă pe Dumnezeu să te
iubească mai mult sau mai puţin, pentru că dragostea Lui
pentru tine este perfectă şi nu poţi îmbunătăţi perfecţiunea.

De ce împărtăşesc aceste lucruri cu tine azi? Pentru ca
tu să fii încredinţat de dragostea necondiţionată a Tatălui
pentru tine. El nu te iubeşte pentru că ai fost atât de sfânt şi
niciodată nu ai făcut nimic greşit; El te iubeşte pentru că
aceasta este natura Sa, iar El nu poate să „nu” te iubească!
Când eşti conştient şi convins de iubirea Tatălui pentru tine,
credinţa ta va fi mai productivă, pentru că credinţa lucrează
prin dragoste (Galateni 5:6). Mai mult decât atât, nu există
nici o frică în dragoste, pentru că dragostea desăvârşită
izgoneşte frica (1 Ioan 4:18).

Când unii creştini fac greşeli le este greu să accepte că
Dumnezeu îi va ierta.Astfel, chiar şi după ce I-au cerut ierta-
re, din lipsă de cunoştinţă, ei cred că Dumnezeu încă le men-
ţine „cazierul” şi, drept rezultat, unii şi-au pierdut credinţa
şi chiar s-au oprit din a merge la biserică. Dacă eşti într-o
astfel de situaţie, trebuie să înţelegi cine este Dumnezeu: El
nu este un om şi El nu mai ţine seama de păcatele pe care I
le-ai mărturisit, pentru că El te iubeşte necondiţionat.
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Gândeşte-te: Dacă Dumnezeu te-a iubit atât de mult pe
când erai încă păcătos şi L-a trimis pe Isus să moară pentru
tine, cu cât mai mult va turna El dragostea Lui peste tine
acum că ai primit abundenţa harului şi darului Său minunat
de neprihănire (Romani 5:17). Prin urmare, în loc să îţi
doreşti ca lumea să se sfârşească pentru că ai păcătuit,
roagă-L să te ierte, primeşte iertarea şi continuă-ţi călătoria
de credinţă! 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de
orice nelegiuire.”

Trebuie să înţelegi cum Se comportă Dumnezeu cu
copiii Lui atunci când fac greşeli. Un om i-ar putea impune
sancţiuni stricte unui infractor, dar Dumnezeu bate toate
recordurile atunci când Îl rogi să-ţi ierte greşelile (Isaia
1:18). El nu ţine nimic împotriva ta. El a plătit atât de mult
pentru tine, încât pentru El eşti la fel de perfect ca şi Isus,
pentru că ţi-a fost atribuită neprihănirea lui Isus Cristos.

Rugăciune
Scump Părinte, Îţi mulţumesc că Mă iubeşti
necondiţionat! Am încredere în dragostea Ta şi
umblu în lumina ei aşa cum Tu eşti în lumină.
Din acest motiv, ştiu că eu nu mă pot găsi
niciodată într-un loc de condamnare. Eu Îţi
aparţin pentru totdeauna, în Numele lui Isus,
Amin.

Isaia 1:18

                  Apocalipsa 2:1-17

                   Ezechiel 31-32

                   Apocalipsa 10:1-11

                   Iona 1-2
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CHRIS

VINERI, 10 DECEMBRIE

Cristos
ca poziţie

„Şi ne-a înviat împreună şi ne-a făcut stăm împreună în
locurile cereşti, în Cristos Isus (Efeseni 2:6).”

În Ioan 14:2-3 Isus a spus: „În casa Tatălui Meu sunt
multe locaşuri: dacă nu ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc

să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca acolo unde sunt Eu,
să fiţi şi voi.” Mulţi interpretează greşit această parte a Scrip-
turii în sensul că, atunci când cineva îşi dă viaţa lui Cristos,
Dumnezeu începe să-i construiască o clădire în ceruri. Acest
lucru nu e adevărat. În Scriptura de mai sus, Isus nu vorbea
despre cer. El S-a referit la locul nostru în Cristos.

Nu este nici o clădire în construcţie în cer pentru
nimeni. Biblia spune că toate lucrările în cer şi pe pământ
s-au terminat încă de la întemeierea lumii (Evrei 4:3).
Îngerii nu construiesc structuri în ceruri. Raiul este un loc
frumos şi a fost deja construit. Locul pe care Isus a mers să
îl pregătească pentru noi este locul nostru la dreapta
Tatălui, unde acum stăm cu El în locurile cereşti, mult mai
presus de toate domniile şi puterile. Acel loc este, de
asemenea, numit Cristos.

Aşadar, Cristos nu este numai o Persoană, El este de
asemenea o poziţie, un loc. La acest lucru face aluzie
apostolul Pavel în versetul de deschidere. Am fost aşezaţi
să stăm împreună în locurile cereşti, în Cristos. Acesta este
locul pe care Isus a mers să îl pregătească pentru noi şi
suntem acolo acum. Ai fost adus în Cristos atunci când
te-ai născut din nou; există acest tărâm ceresc numit Sion,
cetatea Dumnezeului cel viu. Acesta e oraşul locuinţei
noastre: „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea
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Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de
adunarea în sărbătoare a îngerilor” (Evrei 12:22).

În Cristos nu există nici păcat, nici boală, infirmitate,
eşec, sărăcie, înfrângere, slăbiciune sau deces; tot ce ai este
sănătate, bucurie, pace, succes, putere, belşug, frumuseţe
şi viaţă veşnică! Acesta e locul tău de moştenire; este locul
de autoritate divină şi de putere, în care domneşti şi
stăpâneşti asupra lui Satan şi asupra cohortelor
întunericului.

Deci, atunci când spui „eu sunt în Cristos,” ar trebui
să înţelegi importanţa acestei declaraţii, pentru că
înseamnă că acolo locuieşti tu; adresa ta este Cristos! Prin
urmare, priveşte lumea de acolo.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mă înalţi şi
mă faci să stau împreună cu Cristos în locurile
cereşti! Nu numai că El trăieşte în mine, ci şi eu
sunt în Cristos şi funcţionez din locurile cereşti
de glorie, fiind omul ceresc, în Cristos. Aleluia.

2 Corinteni 5:17

                      Apocalipsa 2:18-3:6

                   Ezechiel 33-34

                  Apocalipsa 11:1-10

                   Iona 3-4
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SÂMBĂTĂ, 11 DECEMBRIE

Adevărata esenţă a
rugăciunii

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca
să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui

neprihănit” (Iacov 5:16)

Mulţi oameni s-au simţit vinovaţi deseori pentru
că nu au putut să se roage mai multe ore. Care

este semnificaţia rugăciunilor lungi? Ei bine, Dumnezeu
nu a spus niciodată că trebuie să ne rugăm ore întregi
pentru ca El să ne poată asculta. El nu ne-a spus niciodată
cât de lungi ar trebui să fie rugăciunile noastre. Dar dacă
petreci mult timp în rugăciune, e minunat. Nu uita că El
trăieşte în eternitate, prin urmare, nu este afectat de
minute şi de ore cum suntem noi pe pământ. Adevăratul
impact al rugăciunii nu stă în lungimea ei, ci în felul în
care te rogi.

Unii oameni petrec multe ore în rugăciune rostind
lucruri greşite şi astfel viaţa lor este neîmplinită, fiind
lipsită de rezultatele duhovniceşti şi de impactul scontat.
Ei au pierdut din vedere adevărata esenţă a rugăciunii,
care constă în părtăşia cu Domnul. Această comuniune nu
numai că îţi zideşte relaţia cu El, ci de asemenea, îţi
transformă personalitatea din slavă în slavă. Dumnezeu
vrea ca tu să îţi rezervi un timp special pentru El. De
exemplu, vei fi uimit ce rezultate vei avea în viaţă dacă vei
sta singur cu Domnul cincisprezece sau treizeci de minute
pe zi, rugându-te intens în Duhul. Desigur este de dorit să
petreci timp mai lung în părtăşie cu Domnul. Tot ce ai
nevoie este disciplină. Trebuie să înveţi să stai la locul de
rugăciune. În ultimul timp, am observat în mod regulat
momente intense de rugăciune, pe măsură ce am citit
rapoartele de pe Twitter. Şi mulţi care au fost suficient de
disciplinaţi ca să participe la timpul de rugăciune, au
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împărtăşit mărturiile; cum au reuşit să ajungă de la cele 15
minute obişnuite de rugăciune la 20 sau 30 de minute, iar
alţii chiar şi la o oră. Ei au reuşit acest lucru pentru că ceea
ce la început părea doar un exerciţiu de disciplină s-a
transformat într-o dulce părtăşie divină în cadrul căreia şi-
au dat seama că au atât de multe să-I spună Domnului.

Aşadar, esenţa rugăciunii nu stă în lungimea ei, mai
ales când o faci în prezenţa altora; ci este frumuseţea
părtăşiei exclusive cu Cel Preaînalt. Această părtăşie
îmbogăţeşte şi întăreşte duhul tău, îmbunătăţind în acelaşi
timp viaţa ta într-un mod extraordinar.

Rugăciune
Dragă Tată, te iubesc şi apreciez fiecare ocazie de
a avea părtăşie cu Tine în rugăciune. Mulţumesc
pentru că acele momente petrecute în intimitate
cu Tine sunt semnificative în îmbunătăţirea vieţii
mele şi modelarea destinului meu, pe măsură ce
mă sincronizez cu voia Ta perfectă pentru viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

Matei 6:5-8

                     Apocalipsa 3:7-22

                   Ezechiel 35-36

                  Apocalipsa 11:11-19

                  Mica 1-2
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PASTOR
ANITA

DUMINICĂ, 12 DECEMBRIE

Este o zi de bucurie
şi de mulţumire!

„Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă,
adică rodul buzelor noastre care mărturisesc Numele Său”

(Evrei 13:15)

Isus ne-a învăţat importanţa şi beneficiul închinării
şi al mulţumirii folosind întâmplarea celor zece

leproşi: „Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece
leproşi. Ei au stătut deoparte, şi-au ridicat glasul, şi au zis:
«Isuse Învăţătorule, ai milă de noi!» Când i-a văzut Isus,
le-a zis: «Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!» Şi pe când se
duceau, au fost curăţiţi. Unul din ei, când s-au văzut
vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare.
S-a aruncat cu faţa la pământ la picioare lui Isus, şi I-a
mulţumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul, şi a zis:
«Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă,
unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se
întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?» Apoi i-a zis:
«Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a întregit»” (Luca
17:12-19, versiunea King James).

El l-a lăudat pe cel care s-a întors să-I dea slavă lui
Dumnezeu, şi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a
întregit.” Prin faptul că a venit să-I mulţumească lui
Dumnezeu pentru miracol, el a căpătat ceva mai mult
decât vindecare, el a fost întregit. Tot ce el a pierdut ca
urmare a leprei, a fost complet restaurat. Aşadar, atunci
când îţi faci un bilanţ anual, nu te plânge, nu cârti, nici nu
te lăsa copleşit de amintirile eşecurilor şi ale dezamă-
girilor! Mai degrabă, acesta să fie un timp de recunoştinţă,
laudă, bucurie şi mulţumire. Să fie un timp pentru a
număra binecuvântările şi pentru a te închina cu pasiune
înaintea Domnului, din toată inima ta.
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Aşa că astăzi, închină-te Domnului din adâncul fiinţei
tale. Sărbătoreşte-L pentru bunătatea Lui şi pentru
lucrările minunate din viaţa ta. Adu-I ca jertfă laude
autentice, mărturisind Numele Lui. Arată-I cât eşti de
recunoscător pentru că te-a călăuzit prin acest an în
siguranţă, sănătate, victorie şi belşug! 

Exprimă-ţi adorarea printr-o închinare bogată, pe
măsură ce numeri binecuvântările din anul care se încheie
şi contemplă binecuvântările şi mai mari pe care El le are
păstrate pentru tine în anul care vine. Bucură-te, pentru că
este o zi de sărbătoare şi de mulţumire.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, astăzi mă închin Ţie din
adâncul inimii mele, pentru dragostea, bună-
tatea, harul şi mila plină de bunătate! Eşti
glorios şi meriţi să fii lăudat; fie Numele Tău
glorificat pentru totdeauna în viaţa mea şi în
tot pământul, în Numele lui Isus. Amin. 

Filipeni 3:3; Psalmul 68:3-4

                   Apocalipsa 4

                   Ezechiel 37-38

                      Apocalipsa 12:1-10

                   Mica 3-4
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PASTOR
CHRIS

LUNI, 13 DECEMBRIE

Viaţa
fără limite!

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are

viaţa; cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa”
(1 Ioan 5:11-12)

Societatea îţi poate impune anumite limite; în
acelaşi fel familia, naţiunea în care locuieşti,

educaţia, profilul slujbei, afacerea, sau finanţele, ar putea
pune limite asupra ta. Dar există o viaţă pe care ne-a adus-
o Isus, care este viaţa transcendentă de glorie care nu
poate fi limitată.

Unii nu au auzit nimic despre această viaţă şi
consideră că nici nu poate exista aşa ceva. Însă doar
pentru că unii n-au auzit de ea nu înseamnă că nu este
reală. La urma urmei, a fost o vreme când oamenii au
crezut că este imposibil să zbori cu avionul şi totuşi, astăzi
a devenit un lucru la ordinea zilei. Cuvântul ne spune
despre o viaţă fără limite, la care este chemat oricine este
născut din nou. O viaţă neîngrădită de boală, de
neputinţă, de eşec, de diavolul sau de orice altceva!

Isus a dovedit că este posibil să trăim această viaţă
triumfătoare, atunci când El a umblat pe pământ. El a trăit
o viaţă mai mare decât orice este pe acest pământ. El a
refuzat să fie limitat de circumstanţele acestei lumi. Biblia
ne spune cum a mers pe apă (Matei 14:25) şi a potolit
furtuna (Marcu 4:39).

Nici chiar Satan, nici moartea, sau mormântul nu L-au
putut limita pe Isus. Când El a murit, Biblia ne spune că
prin moartea Sa, El l-a nimicit pe cel care avea puterea
morţii, adică pe diavolul (Evrei 2:14). După aceea, El a
înviat triumfător din mormânt. Aceasta este viaţa la care
ai fost chemat; unde nimic nu te poate împiedica sau
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limita. Conform versetului de deschidere, ai primit
această viaţă, atunci când te-ai născut din nou.

Acum, că ai această viaţă în tine, refuză să mai
funcţionezi prin abilităţile tale naturale umane şi
foloseşte-te de puterea nelimitată a lui Dumnezeu, care a
fost transferată în duhul tău! Biblia spune în 2 Corinteni
3:5: „Nu că noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca
venind de la noi. Destoinicia noastră dimpotrivă, este de
la Dumnezeu....” Cuvântul „destoinicie” este tradus din
termenul grecesc, „hikanotes,” care înseamnă abilitate sau
competenţă. Astfel, abilitatea ta este de la Dumnezeu; ceea
ce înseamnă că este nelimitată. Dumnezeu ţi-a dat
capacitatea Lui, astfel încât să nu mai fie nevoie să
funcţionezi cu propriile abilităţi limitate, ci cu puterea Sa
nelimitată şi inepuizabilă.

Proclamaţie
Sunt născut din nou, de aceea, nu sunt un om
obişnuit. După cum Tatăl are viaţă în Sine, tot
aşa mi-a dat şi mie viaţa Lui; viaţă fără limite.
Aşadar, astăzi, funcţionez cu tărie şi abilităţi
supranaturale; nimeni şi nimic nu mă poate răni
sau vătăma, pentru că destoinicia mea este de la
Dumnezeu! Aleluia.

2 Corinteni 5:17: Ioan 10:10

                  Apocalipsa 5

                   Ezechiel 39-40

                     Apocalipsa 12:11-17

                  Mica 5-6
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PASTOR
CHRIS

MARŢI, 14 DECEMBRIE

Încarcă-ţi duhul în
orice moment

„Ci tu când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi
roagă-te Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău, care

vede în ascuns, îţi va răsplăti” (Matei 6:6)

Unii oameni se angajează în rugăciune numai
atunci când se întâlnesc cu unele probleme

neplăcute, dar nu aşa ar trebui să fie. Ar trebui să îţi
încarci duhul în orice moment, petrecând timp în părtăşie
cu Domnul prin rugăciune. Dumnezeu vrea să fii
îndrăzneţ şi pregătit, mult înainte de a ajunge să te
confrunţi cu circumstanţele adverse. El vrea ca tu să
înflăcărezi ungerea mai înainte de a pleca pe străzi, astfel
încât atunci când ieşi, să fii deja îmbrăcat cu puterea
Duhului Sfânt şi saturat de ungere.

Dacă faci din acest lucru o practică constantă, nimeni
şi nimic nu va fi vreodată în stare să ţi se împotrivească şi
să te înfrângă, pentru că ungerea te va face invincibil.
Activează-ţi ungerea prin părtăşia ta cu Domnul şi chiar
dacă oamenii nu o vor putea recunoaşte imediat, pentru
că vei fi calm şi zâmbitor, ungerea se va manifesta oricând
te vei afla într-o situaţie dificilă. Indiferent cu ce te vei
confrunta, tu vei şti că situaţia este rezolvată pentru că tu
deja ai dezlegat-o în cămăruţa ta.

Biblia ne spune cum o viperă s-a agăţat de mâna lui
Pavel în momentul în care făcea un foc să se încălzească.
Pavel n-a făcut altceva decât să scuture şarpele în foc şi
şi-a continuat activitatea (Fapte 28:4-5). Cum de nu a căzut
secerat de veninul de viperă, aşa cum se aşteptau martorii
oculari? El era deja plin de ungere, înainte de incident!
Pavel împărtăşeşte cu noi secretul prin care el a fost
capabil să facă acest lucru şi multe alte fapte suprana-
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turale, atunci când a spus în 1 Corinteni 14:18: „Îi
mulţumesc Dumnezeului meu că vorbesc în limbi mai mult
decât voi toţi.”

Vorbirea în limbi este un mod sigur de a-ţi păstra şi
de a-ţi înflăcăra ungerea în duhul tău, în orice moment.
Practică în mod conştient acest lucru în fiecare zi. Înainte
de a ieşi din casă, încarcă-ţi duhul, vorbind cu pasiune şi
ardoare în alte limbi. După ce înflăcărezi ungerea în
cămăruţa ta, atunci când vei ieşi pe stradă, provocările
care îi îngrozesc pe alţii vor fi uşor de digerat pentru tine
(Numeri 14:9).

Proclamaţie
Puterea lui Dumnezeu locuieşte în duhul

meu, iar eu o înflăcărez azi prin vorbirea în alte
limbi. Ungerea se activează în mine şi mă
învăluie, făcându-mă astfel invincibil în faţa
oricărei forţe negative.

Iacov 5:17-18; Mica 3:8

                  Apocalipsa 6

                   Ezechiel 31-32

                   Apocalipsa 13:1-10

                   Mica 7
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „LIMITĂ”

Cuvântul „limită“, atunci când este folosit ca
şi substantiv, are conotaţia a ceva care leagă,
limitează mişcarea sau închide; se referă la
capătul extrem al unui lucru. Deseori, termenul
este folosit pentru a explica graniţele şi poate
semnifica, de asemenea, ceva exasperant sau
intolerabil. Ca şi verb, înseamnă a atribui sau a
stabili anumite limite, sau a plasa o piedică.  Mai
înseamnă şi a restrânge graniţele sau a micşora
o suprafaţă; a scurta sau a reduce în cantitate sau
în dimensiuni. Printre sinonime sunt incluse: a
restricţiona, a circumscrie, a închide sau a aşeza
graniţe. Termenul implică plasarea unui punct
sau a unei linii, fie că este vorba de timp, spaţiu,
viteză sau grad, peste care nu se poate sau nu
este permis să se treacă.

Revenind la studiul nostru intitulat „Viaţa
fără limite“, înţelegem că mediul familial din
care provenim, naţiunea în care trăim, educaţia
noastră, atribuţiile slujbei noastre, afacerea
noastră sau nivelul nostru financiar pot plasa
limite peste noi. Cu toate acestea, există o viaţă
fără limite — o viaţă transcendentă fără restricţii,
fără robii sau limitări; o viaţă în care ai libertatea
deplină de a fi tot ceea ce te-a chemat Dumnezeu
să fii, în care să ai tot ceea ce a rânduit El să ai şi
în care să faci tot ceea ce te-a abilitat El să faci.
Acum poţi realiza totul fără a mai fi împiedicat
de vreo limitare.

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 2
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PASTOR
ANITA

MIERCURI, 15 DECEMBRIE

Mărturisirea ta te
lansează în
mântuire

„Căci prin cuvintele tale vei fi îndreptăţit, şi prin cuvintele tale vei
fi osândit” (Matei 12:37 KJ)

Ştiaţi că un om poate să creadă că Isus a murit şi a
înviat din morţi pentru îndreptăţirea lui şi totuşi

să ajungă în iad? Să crezi că El a murit şi a fost înviat din
morţi, nu este suficient pentru a garanta mântuirea. Biblia
spune că şi dracii cred şi se înfioară (Iacov 2:19), dar acest
lucru nu îi mântuieşte. Pentru a fi mântuit trebuie să
mărturiseşti domnia lui Isus peste viaţa ta!

Cuvântul „a mărturisi” provine din termenul grecesc
„Homologia”, care înseamnă să declari deschis, de bună
voie şi cu convingere profundă. Aşadar, atunci când
mărturisim, proclamăm ceea ce a spus Dumnezeu în
Cuvântul Său, despre noi. Romani 10:9-10 spune: „... Dacă
Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în
inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea; şi
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Cu alte cuvinte, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu
vine la tine şi îl crezi, inima ta devine îndreptăţită înaintea
lui Dumnezeu. Dar abia când proclami domnia Domnului
Isus peste viaţa ta, această mărturisire te va lansa în
mântuire. Atunci vei realiza că Isus Cristos este Domn al
vieţii tale şi că tu Îi aparţii Lui.

Proclamarea acestor lucruri nu se limitează doar la
primirea iertării de păcate, deoarece mântuirea este un
cuvânt complet. Se referă la protecţie, propăşire, pace,
sănătate, victorie şi la toate beneficiile minunate care
rezultă din moartea, îngroparea şi învierea lui Isus
Cristos. De fapt, creştinismul în sine mai este numit
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„marea proclamare.” Este o viaţă în care primeşti ceea ce
rosteşti. Astfel, trebuie să fii un creştin - militant. Trebuie
să proclami Cuvântul lui Dumnezeu şi-L vei vedea
împlinindu-se în viaţa ta, în sănătatea ta, în munca ta, în
familia ta şi în finanţele tale.

Domnul Isus a subliniat aceasta în Marcu 11:23 atunci
când a spus „... va avea lucrul cerut.” Deci, declară tot ceea
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la tine azi, şi
vei vedea cu siguranţă rezultatele Cuvântului în viaţa ta!

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru beneficiile
minunate ale mântuirii de care mă bucur azi şi
în veci, pe măsură ce declar continuu Cuvântul
Tău cu privire la mine. Astăzi fac progrese în
familia mea, în sănătate, la locul de muncă şi în
finanţe, în Numele puternic al lui Isus. Amin. 

Romani 10:9; Marcu 11:23

                   Apocalipsa 7

                   Ezechiel 43-44

                   Apocalipsa 13:11-18

                  Naum 1
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CHRIS

JOI, 16 DECEMBRIE

Mântuirea este
pentru cei vii

„Căci nu locuinţa morţilor te laudă, nu moartea te măreşte, şi
cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia
Ta. Ci cel viu, da cel viu, Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face

cunoscut copiilor Săi credincioşia Ta” (Isaia 38:18-19)

Unii oameni au întrebat dacă creştinii ar putea
mijloci pentru o persoană care a murit fără a-L

primi pe Cristos, astfel încât acea persoană să meargă în cer
în loc de iad. Răspunsul este NU. Orice om care nu L-a
primit pe Cristos în timpul vieţii lui pe pământ, este con-
damnat. În Ioan 3:18, Isus a spus: „... dar cine nu crede, a şi fost
judecat ....” Deci, omul care moare fără să-L cunoască pe
Cristos a murit în condamnare şi nu este de nici un folos să
ne rugăm pentru un astfel de om pentru a merge în cer,
deoarece alegerea de a merge în cer sau nu este personală.

Este important să ne dăm seama că mesajul mântuirii
este pentru cei vii, nu pentru cei morţi. Îl poţi primi pe
Cristos ca Domn şi Mântuitor, doar ca răspuns la
Evanghelie, în timp ce încă eşti pe pământ. Isus a spus,
„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cel ce crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit” (Marcu 16:15-16). Numai cei vii pot să
creadă şi să fie mântuiţi.

Biblia spune că „oricine va chema Numele Domnului
va fi mântuit” (Romani 10:13); numai cei vii Îl pot chema
pe Domnul. Dar „cum Îl vor chema pe Acela în care n-au
crezut? Şi cum vor crede în Acela, de care ei nu au auzit?
Şi cum vor auzi fără propovăduitor?” Acesta este motivul
pentru care Dumnezeu te-a trimis să fii predicatorul
mesajul mântuirii lui Cristos celor din lumea ta - prieteni,
asociaţi şi cei dragi, astfel încât aceştia să poată auzi mesa-
jul, să creadă şi să fie mântuiţi înainte de a fi prea târziu.
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Oricine ignoră şi nu acceptă mesajul mântuirii în timp
ce este încă pe pământ, respinge cu voia sa oferta gratuită
de mântuire a Domnului. Consecinţa pentru această
respingere este condamnarea: „Şi judecata aceasta stă în
faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai
mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Căci oricine face răul urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să
nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la
lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în
Dumnezeu” (Ioan 3:19-21).

Aşadar, noi trebuie să stăruim în a răspândi mesajul
Evangheliei în întreaga lume, cu multă pasiune şi urgenţă.
Trebuie să le dăm oamenilor posibilitatea de a fi mântuiţi
şi să devină cetăţenii cerului în timp ce sunt aici pe
pământ, pentru că ulterior, nu vor mai avea nici o ocazie.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Cuvân-
tului Tău în viaţa mea, Îţi mulţumesc că m-ai
adus în Împărăţia ta de lumină şi că mi-ai făcut
parte de moştenirea sfinţilor în lumină. Mă rog ca
lumina mântuirii Tale să răsară peste cei nemân-
tuiţi şi să-i izbăvească din întunericul cu care au
fost orbiţi, în aşa fel încât mântuirea Ta să devină
reală în viaţa lor, în Numele lui Isus. Amin.

Evrei 2:3

                  Apocalipsa 8

                   Ezechiel 45-46

                   Apocalipsa 14:1-10

                  Naum 2-3
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CHRIS

VINERI, 17 DECEMBRIE

Tu poţi avea
credinţă pentru

vindecarea altora
„Apoi i-a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.”
Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.“ (Matei 8:13)

Biblia relatează câteva întâmplări, care ne inspiră şi
azi, ale unor oameni care au avut credinţă că alţii

vor fi vindecaţi. Ei nu i-au putut aduce pe cei dragi ai lor
la Isus dintr-un motiv sau altul şi, totuşi, au primit o
minune. Prin urmare, aceasta înseamnă că tu poţi avea
încredere că altcineva poate primi o minune. 

Un sutaş al cărui rob era bolnav, chiar pe moarte, este
un exemplu al celor spuse mai sus. Când el a auzit de
Isus, i-a trimis pe bătrânii iudeilor să Îl implore să vină să
îi vindece robul. Isus a fost de acord şi i-a urmat pentru a
merge la el. Însă chiar înainte de a ajunge la casa
sutaşului, acesta Îi trimite un mesaj lui Isus şi Îi spune:
„Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să
intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit
vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci, zi o vorbă, şi robul meu va
fi tămăduit.“ (Luca 7 :2-7).

Când Isus a auzit cuvintele sutaşului, s-a mirat de credinţa
lui, S-a întors spre cei care Îl urmaseră şi le-a zis: „Vă spun că nici
chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.” Când s-au
întors acasă, trimişii l-au găsit sănătos pe robul care fusese
bolnav.“ (Luca 7:9-10). Credinţa stăpânului a biruit şi el a
primit un miracol.

Dacă sutaşul a putut demonstra o credinţă atât de
mare în numele robului său şi a primit o minune, şi tu poţi
avea credinţă că vei primi o minune pentru cei dragi ai
tăi—pentru soţul tău, sau pentru soţia ta, pentru fraţii tăi,
pentru părinţii tăi, sau pentru copiii tăi. Poţi mijloci sau
media pentru ca o minune să aibă loc în biroul tău, în
şcoala ta sau în comunitatea ta. Asemenea centurionului,
tot ce ai nevoie este un cuvânt din partea Stăpânului
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divin, iar acel cuvânt deja a fost rostit; El a spus: „În ziua
aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă
spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până
acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină.“ (Ioan 16:23-24).

Aşa că întrebarea care se pune este: Ce doreşti?
Sutaşul s-a exprimat foarte limpede cu privire la ceea ce a
dorit pentru robul său, fiind convins că, într-adevăr,
cuvintele Stăpânului erau suficient de puternice pentru a-i
oferi lui o minune. Acelaşi lucru ţi se aplică şi ţie astăzi;
stai în spărtură pentru cei slabi şi neajutoraţi, cerându-I
Tatălui un miracol în numele lor şi vei primi lucrul cerut!

Rugăciune
Dragă Tată,  Îţi mulţumesc pentru abilitatea pe
care mi-ai dat-o de a sta în spărtură pentru alţii,
demonstrându-mi credinţa în Cuvântul Tău în
locul lor. Mă rog astăzi pentru cei care sunt bol-
navi şi sunt internaţi în spitale, în special pentru
aceia dintre ei care sunt predicatori şi slujitori ai
Evangheliei, să fie îmbrăcaţi cu mantaua vinde-
cării care să distrugă întăriturile de boală şi de
neputinţă din ei, în Numele lui Isus. Amin.

Marcu 7:25-30; Evrei 11:35

                  Apocalipsa 9

                   Ezechiel 47-48

                  Apocalipsa 14:11-20

                   Habacuc 1-2
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ANITA

SÂMBĂTĂ, 18 DECEMBRIE

Manifestă dragostea
lui Dumnezeu

„Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are
Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste, şi cine

rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu
rămâne în el” (1 Ioan 4:16)

Dumnezeu este dragoste, iar noi ca şi copii ai Săi,
trebuie să iubim aşa cum Cristos ne iubeşte:

„Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.
Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat
pe Sine Însuşi pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de
bun miros, lui Dumnezeu.” Ura faţă de oricine, indiferent
ce a făcut împotriva ta, este inacceptabilă pentru
Dumnezeu. Isus i-a iubit pe toţi cei pe care i-a întâlnit,
arătându-ne astfel un exemplu bun de urmat. El i-a iubit
chiar şi pe acuzatorii Lui şi pe cei ce L-au răstignit. Noi ar
trebui să-L imităm pe Domnul iubind pe toată lumea,
indiferent de circumstanţe.

Ura este de la cel rău, iar Biblia o descrie ca fiind una
dintre faptele firii (Galateni 5:19-20). Dar dragostea este
un rod al duhului uman recreat (Galateni 5:22). De
asemenea, Romani 5:5 spune: „dragostea lui Dumnezeu a
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt.” Viaţa
Creştină este o viaţă de iubire, dăruită nouă de
Dumnezeu. Manifestează aceeaşi dragoste lumii tale. În
curând vine din nou vremea celebrării Naşterii Domnului,
iar aceasta este o ocazie excelentă de a manifesta
dragostea lui Cristos pentru toţi cei din jurul tău!

Dragostea te face să dăruieşti, fără a te gândi la ce vei
obţine în schimb. Ea te face să-i preţuieşti pe alţii şi să îi
accepţi aşa cum sunt. Ei nu trebuie să facă ceva pentru a
merita dragostea ta, deoarece dragostea este altruistă şi nu
caută folosul său. Ea rupe barierele de rasă, etnie sau
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statut social. Ea te face să vezi frumuseţea în alţii şi să îi
apreciezi pentru ceea ce sunt.

Fă-ţi timp pentru a-i preţui pe cei din jurul tău şi fă
ceva concret pentru a arăta cuiva dragostea lui Isus în
acest sezon de Crăciun. Astăzi, ajută pe cineva, ca prin
tine să experimenteze dragostea, grija şi atingerea lui Isus!
Lasă dragostea lui Dumnezeu să învieze în tine; ea te va
ridica la un nivel nou de viaţă şi vei fi bucuros că ai făcut
acest lucru.

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai pus

dragostea Ta în inima mea. Ura şi răutatea nu
au nici un loc în mine, pentru că dragostea lui
Dumnezeu care îmi umple viaţa până la
revărsare, a fost turnată în inima mea prin
Duhul Sfânt. Această dragoste radiază prin
mine astăzi, iar eu o demonstrez faţă de toţi cei
din jur, în Numele lui Isus. Amin.

Galateni 5:19-21; Efeseni 5:1-2

                   Apocalipsa 10

                   Daniel 1-2

                   Apocalipsa 15:1-8

                  Habacuc 3
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CHRIS

DUMINICĂ, 19 DECEMBRIE

Dumnezeul oricărei
mângâieri!

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului
nostru Isus Cristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul

oricărei mângâieri ...” (2 Corinteni 1:3)

Ce frumoasă descriere a Tatălui nostru ceresc; El este
Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri.

Îmi aminteşte de descrierea frumoasă a Duhului Sfânt ca
fiind Mângâietorul nostru (Ioan 14:16-17). Aşadar, nu
contează în ce situaţie te afli chiar acum, Dumnezeul nostru
este Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri; El
te va mângâia.

Dumnezeu te mângâie cu Cuvântul, amintindu-ţi de
identitatea ta, de moştenirea ta în Cristos, de locul special
pe care îl ocupi în El, de abilităţile tale în Cristos şi de
victoriile glorioase care le-ai câştigat în trecut. Lui nu Îi
place când eşti deprimat sau disperat. El vrea ca tu să fii
fericit tot timpul. De aceea, El nu te condamnă nici chiar
atunci când ai ratat ţinta sau ai făcut ceva greşit, El te
corectează în dragoste, şi te îndeamnă să mergi înainte.
Întotdeauna, El te asigură de dragostea Lui faţă de tine şi
că prezenţa Lui va fi mereu cu tine.

Cu ceva ani în urmă în jurul anilor 1981, m-am simţit
nefericit fără să ştiu de ce. M-am rugat pentru asta, dar cu
cât m-am rugat mai mult, cu atât am simţit o mai mare ne-
voie ca Domnul să mă aline. Pur şi simplu eram confuz şi
nefericit, dar dacă m-ai fi întrebat ce se întâmplă, nu aş fi
putut să răspund. Mi-am luat Biblia, în speranţa că
Dumnezeu îmi va spune ceva, şi când am deschis-o, am dat
peste acest verset: „Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu pute-
re, braţ al Domnului; Trezeşte-te, ca în zilele de odinioară, şi în
veacurile din vechime. Oare n-ai doborât tu Egiptul, şi ai străpuns
balaurul? Nu eşti Tu acela care ai uscat marea, apele adâncului
celui mare; şi ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea
celor răscumpăraţi?” (Isaia 51:9-10).
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Am sărit din pat după ce am citit acest verset. Din
punctul meu de vedere, Domnul îmi vorbea personal; El îmi
vorbea despre ultimele luni. Trăisem o mulţime de momen-
te frumoase, predicasem în multe cruciade, vindecându-i pe
cei bolnavi, scoţând afară draci, aducând multe suflete la
Cristos. Acum, Domnul mă încuraja spunându-mi: „Fiule,
ai făcut asta înainte. Haide, scoală-te, poţi face şi mai mult.”
Asta mi-a adus mângâiere şi am fost întărit şi încurajat.

Aşadar, dacă în ultima vreme te-ai simţit nefericit sau
deprimat din cauza anumitor lucruri care se întâmplă în
jurul tău, Domnul îţi spune astăzi să refuzi aceste senti-
mente şi dimpotrivă, să te gândeşti la toate lucrurile
minunate pe care le-ai făcut în Numele Domnului pe tot
parcursul anului. Apoi ridică-te, pentru că este mai mult
pentru tine! Sunt mai multe victorii pentru tine în anul
viitor; aşadar fii încurajat, pentru că Domnul este cu tine!
El va face lucruri mari şi puternice cu viaţa ta. Deci
trezeşte-te, fii mângâiat şi întăreşte-te!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că eşti
Mângâietorul şi Ajutorul meu. Într-adevăr, Tu
eşti Dumnezeul tuturor mângâierilor şi mă
bucur nespus pentru că m-ai adus în odihna ta,
în Numele lui Isus”. Amin.

2 Corinteni 1:3-4; Isaia 51:11

                  Apocalipsa 11

                   Daniel 3-4

                    Apocalipsa 16: 1-10

                   Ţefania 1-2
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CHRIS

LUNI, 20 DECEMBRIE

Încrederea
este un dar

„Dragostea  nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său,
nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de

nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul,
nădăjduieşte totul, suferă totul (1 Corinteni 13:5-7)

După ce am spus cuiva odată: „încrederea nu îţi
este dată pur şi simplu, ci trebuie să o câştigi”

Duhul lui Dumnezeu m-a întrerupt şi mi-a spus, „Nu
fiule, te înşeli. Nu trebuie să câştigi încrederea. Încrederea
este un dar.” Am fost surprins de aceasta, pentru că
înainte de acel moment am crezut că încrederea se câştigă.
Apoi Domnul m-a călăuzit prin scripturi arătându-mi
lucruri pe care nu le observasem şi am ajuns la concluzia că
încrederea este într-adevăr un dar, aşa cum m-a învăţat El.

Nici un om în sine nu merită să fie demn de încredere,
indiferent cât de onorabil ar părea. Dacă eşti sincer cu tine
însuţi, vei descoperi că nici chiar tu, nu eşti în totalitate
demn de încredere. De exemplu, poate au fost momente
când ai spus că ai să te rogi pentru cineva şi nu ai făcut-o.
Ce s-ar fi întâmplat dacă viaţa acelei persoane pentru care
trebuia să te rogi, ar fi depins în totalitate de rugăciunile
tale? Cu toate acestea, Dumnezeu a ales să îţi încredinţeze
Evanghelia (2 Corinteni 5:18).

Biblia spune că Evanghelia glorioasă a binecuvân-
tatului Dumnezeu ne-a fost încredinţată nouă (1 Timotei
1:11), nu pentru că am câştigat-o, ci pentru că Dumnezeu
a ales să aibă încredere în noi pentru a duce mesajul Său
de mântuire până la marginile pământului. Când mă
gândesc la acest lucru, sunt mişcat de dragostea lui
Dumnezeu. El a plătit un preţ atât de mare pentru
mântuirea noastră trimiţându-L pe Fiul Său să moară,
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apoi a încredinţat Evanghelia în mâinile unor oameni care
nu meritau să fie demni de încredere. El ne-a socotit
credincioşi şi ne-a încredinţat Evanghelia. De ce? Pentru
că încrederea este un dar!

Acest lucru este ceva ce prietenii, colegii de muncă,
soţii şi soţiile trebuie să înveţe. Oamenii nu se califică
pentru a le acorda încrederea ta. Ai încredere în ei pentru
că îi iubeşti şi le vrei tot binele. Omul care poate avea
încredere în altcineva, este mai mare decât acel om, pentru
că îl ajută să obţină un nivel de credibilitate, prin care va
putea depăşi erorile altora.

Cei care nu pot avea încredere în alţi oameni, sunt
oameni cu orizontul limitat. Când începi să vezi aşa cum
vede Dumnezeu, vei începe să înveţi să ai încredere în
oameni şi să nu îi mai măsori în funcţie ce fac ei, sau de cine
sunt (2 Cor. 5:16), ci în linie cu aşteptările tale pentru ei.

 Rugăciune
Dragă Părinte, îţi mulţumesc pentru mi-ai dat
încrederea Ta în dar. Astăzi funcţionez în acest
nivel înalt de viaţă, alegând să dăruiesc încre-
derea mea altora, ca pe un cadou, indiferent dacă
îl merită sau nu. Aleg să iert erorile lor şi să îi văd
cu ochii iubirii, în Numele lui Isus”. Amin.

Luca 22:31-34; Matei 16:17-19

                  Apocalipsa 12

                   Daniel 5-6

                   Apocalipsa 16:11-21

                   Ţefania 3
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ANITA

MARŢI, 21 DECEMBRIE

Îţi stă înainte o
slavă mai mare!

„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)

Afost un an extraordinar. Am realizat atât de multe
în lucrarea noastră de slujire şi în lucrarea

evanghelică din întreaga lume prin puterea Duhului
Sfânt. Îi suntem atât de recunoscători Domnului pentru
revărsarea harului Său supranatural peste noi-care ne-a
făcut capabili să realizăm atât de multe-dincolo de toate
ţelurile şi visele noastre. Acum privim la anul care vine cu
credinţă, încredere şi siguranţă, ştiind că slava care ne stă
înainte depăşeşte în greutate biruinţele de ieri şi triumful
de azi: “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)“

Aşa ca te sfătuiesc astăzi să priveşti la anul care vine cu
speranţă, credinţă şi siguranţă sfântă că vei birui indiferent
cu cei te vei confrunta! Îţi stă înainte o slava şi mai mare.
Uită eşecurile, slăbiciunile şi dezamăgirile pe care poate
le-ai experimentat în anul care se apropie de final; concen-
trează-ţi atenţia asupra slavei viitoare, a succeselor viitoare
şi a triumfului pe care Domnul le-a aşezat înaintea ta.

Poate la începutul anului ai făcut o listă cu atâtea
lucruri pe care ai fi dorit să le realizezi până la sfârşitul
anului, dar acum, analizând, iată că nu multe dintre acele
lucruri ţi-au reuşit; nu fi descurajat. Află unde ai greşit!
Află ce ar fi trebuit să faci ca să te ajuţi pe tine însuţi în
împlinirea acelor scopuri pe care nu le-ai atins; apoi, ia
hotărârea că nu vei repeta aceleaşi greşeli în anul care vine.

Poate scopul tău la începutul acestui an a fost să
petreci mai mult timp studiind şi învăţând Cuvântul lui
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Dumnezeu decât ai făcut-o până acum, dar nu ţi-ai atins
obiectivul dorit. Poţi alege astăzi să îndrepţi acest lucru în
anul ce vine printr-o practicarea unei discipline personale
în acest domeniu. Mai sunt unsprezece zile până la
sfârşitul anului, iar dacă în aceste unsprezece zile te
disciplinezi în mod conştient să petreci cel puţin o oră
studiind Cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi, vei începe
anul care vine în glorie! Nu ţi se va părea dificil să practici
acest bun obicei, iar, cu ajutorul lui Dumnezeu, să îl susţii
de-a lungul întregului an. 

Ia aceste lucruri în serios, fii ferm hotărât să experi-
mentezi creşterea, fii hotărât să experimentezi progresul;
fii hotărât cu privire la slava mai mare care îţi stă în faţă,
deoarece cărarea ta este ca lumina strălucitoare care merge
crescând până în miezul zilei (Proverbe 4:18)! Te-ai născut
să domneşti, să stăpâneşti şi să învingi în anul care vine!

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că, într-adevăr,
cărarea mea este ca lumina strălucitoare care
merge crescând până în miezul zilei; îţi
mulţumesc că îmi ridici nivelul de înţelegere
pentru a apuca şi pentru a urmări lumina mai
mare care îmi stă înainte, în Numele lui Isus. 

Proverbe 4:18; Isaia 43:18 

          Apocalipsa 13:1-10

          Daniel 7-8

          Apocalipsa 17:1-10

          Hagai 1
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Cuvântul cheie pentru această săptămână:
„MÂNGÂIERE”

Cuvântul „a mângâia“ funcţionează ca verb,
dar are şi formă substantivală. Substantivul
„mângâiere“ înseamnă „un ajutor care întăreşte
— asistenţă sau suport; consolare în vreme de
necaz sau de îngrijorare.“ Ar putea fi folosit, de
asemenea, pentru a explica un sentiment de
uşurare sau de încurajare; o stare de mulţumire
şi de sănătate fizică; sau o experienţă genera-
toare de satisfacţie sau de bucurie. Ca verb,
înseamnă a dărui tărie şi nădejde; a ovaţiona,
sau a alina durerea sau necazul; a consola. 

Cuvântul grecesc tradus prin „mângâiere“ în
studiul nostru din 19 decembrie este
„Paraclesis“, care înseamnă o implorare, suport,
consolare, îndemn sau o cerere. Prin urmare, în
contextul studiului nostru intitulat „Dumnezeul
oricărei mângâieri“, Dumnezeu oferă suport,
consolare, tărie, asistenţă şi încurajare celui slab
şi ostenit, prin Cuvânt şi prin lucrarea Duhului
Sfânt. El îţi oferă nădejde, te îndeamnă şi te
roagă, amintindu-ţi cine eşti în Cristos, care sunt
abilităţile tale şi moştenirea ta în Cristos, precum
şi locul special pe care îl ocupi în El.  

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 3
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CHRIS

MIERCURI, 22 DECEMBRIE

Să nu cazi de
oboseală în ziua

necazului!
„Dacă oboseşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.”

(Proverbe 24 :10)

Creştinismul este un pat de trandafiri cu teste, încer-
cări şi perioade de provocări în viaţa de credinţă.

Biblia se referă la asemenea perioade de provocări ca la „ziua
cea rea” (Efeseni 6:13), sau „ziua necazului”, aşa cum citim în
versetul de început. Unii credincioşi sunt de-a dreptul
îngroziţi de asemenea perioade şi se roagă în mod specific lui
Dumnezeu să nu îngăduie ca ei să treacă prin încercări şi
provocări. A evita situaţii care îţi pot provoca credinţa
înseamnă a da şah-mat şanselor tale de promovare.

Iacov 1:2 spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie
când treceţi prin felurite încercări.” De ce te-ar îndemna
Dumnezeu să te bucuri atunci când teste şi provocări vine
împotriva ta din toate părţile? Pentru că El ştie că biruinţa
se află în duhul tău. Din momentul în care te-ai născut din
nou tu eşti un învingător şi eşti mai mult decât biruitor.
Drept consecinţă, nici o situaţie cu care te confrunţi nu ar
trebui să te copleşească. 

Dumnezeu ştie din ce material eşti făcut, iată de ce El
spune: „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreuna cu ispita,
a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Cor.
10:13). Tu ai tot ce ai nevoie pentru a învinge orice încercare,
ispită sau necaz. Nu trebuie să fii laş, să renunţi sau să te
prăbuşeşti sub orice apăsare. Fii tare. Isus a fost tare. El a
rezistat şi a triumfat peste toate vânturile potrivnice care au
bătut în calea Sa (Evrei 12:2).

Există anumite lucruri care te fac să fii tare ca şi creştin,
iar dacă nu le primeşti, rămâi la acelaşi nivel de credinţă şi
maturitate. Prin urmare, adversarii tăi sunt importanţi în
procesul întăririi tale, aşa că nu te ruga niciodată împotriva
lor, indiferent ce necazuri, probleme şi greutăţi îţi provoacă
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pe cale. Consideră-i provocări necesare pentru întărirea
muşchilor credinţei tale şi vei descoperi că ei reprezintă
agenţi ai promovării tale...

Adu-ţi aminte de Iosif şi de modul în care a gestionat el
împotrivirile ivite pe calea lui, El a biruit toate necazurile pe
care le-a suferit după ce fraţii lui l-au vândut ca rob, iar, apoi,
s-a ridicat la rangul de prim-ministru al Egiptului. Mai târziu
le va spune fraţilor săi în Genesa 45:5: “...nu vă întristaţi şi nu
fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici; căci ca să vă scap
viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră.

Eu am cunoscut o singură călătorie în viaţă: în sus şi
înainte. Eu nu am suişuri şi coborâşuri. Aceasta nu înseamnă
că nu vin provocări dar eu totdeauna înving. Aşa că celebrea-
ză provocările, celebrează necazurile, deoarece ele sunt vân-
turile potrivnice care fac ca rădăcinile tale să se înfigă mai
adânc în pământ. Şi cu cât vântul suflă mai potrivnic, cu atât
mai sus vei zbura. Aleluia!

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că mă
ajuţi să văd prin intermediul Cuvântului Tău cât
de profitabile sunt provocările care se ivesc pe ca-
lea mea în întărirea credinţei mele, ceea ce duce la
promovarea mea, pe măsură ce le tratez cu atitudi-
nea potrivită. Sunt deplin convins cu privire la vic-
toria mea finală asupra lui Satan, asupra lumii şi
asupra oricărei împotriviri care ar putea veni în ca-
lea mea; prin urmare,mă bucur, în Numele lui Isus.

Romani 8:28; Efeseni 6:10-13 

         Apocalipsa 13:11-14:20

          Daniel 9-10

         Apocalipsa 17 : 11-18

         Hagai 2
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Divinitatea
lui Isus

„Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe

Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de-acum încolo Îl
veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” (Ioan 14:6-7)

Este Isus cu adevărat Dumnezeu?” este o întrebare pe
care mulţi o ridică azi. Aceştia cred că El a fost un

mare proroc şi învăţător, dar li se pare dificil să accepte că
este Dumnezeu şi totuşi, aceasta este realitatea. Biblia
spune: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu,
şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Acel „Cuvânt” despre
care Biblia spune “era Dumnezeu” a devenit trup -Isus – şi
a locuit printre noi: “Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14).

Iată că profeţia care a fost rostită înainte de naşterea lui
Isus a prevestit, de asemenea, şi divinitatea Lui: “Iată, fe-
cioara va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu, şi-i va pune
numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). Isus este Acela
care a umblat pe străzile Galileii, în calitate de „Emanuel -
Dumnezeu este cu noi”. Când oamenii vedeau minunile
pline de putere şi marile semne pe care le făcea, spuneau:
„Dumnezeu Şi-a cercetat poporul” (Luca7:18). Biblia ne spune
că plinătatea dumnezeirii locuieşte în Isus. Astfel încât dacă
L-ai vedea pe Isus, nu ai mai avea nevoie să-L cauţi pe
Duhul Sfânt sau pe Tatăl; El este întruchiparea dumnezeirii.

Când Filip, unul dintre ucenici L-a rugat pe Isus să I-l
arate pe Tatăl, Isus i-a zis: „...De atâta vreme sunt cu voi şi nu
M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe
Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?...” (Ioan 14:8-9).
Nu este de mirare că textul din Coloseni 1:19 spune:
„...Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în
El.” El este înfăţişarea exterioară a lui Dumnezeu Tatăl.
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Când ajungem în cer, nu Îi vom găsi pe tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt aşezaţi pe tronuri diferite; ci Îl vom găsi pe Unul
şezând în Plinătatea lui Dumnezeu pe tron, iar Numele
Lui este Isus (Apocalipsa 7:17).

Prin urmare, când sărbătorim Crăciunul, noi sărbă-
torim divinitatea lui Isus; domnia Lui şi stăpânirea Sa
asupra vieţilor noastre. El este bucuria cerului şi nădejdea
pământului. El este Cel Preaînalt, Regele Regilor şi
Domnul Domnilor, Singurul vrednic de toată lauda,
închinarea şi adorarea. Dacă eşti născut din nou, ferice de
tine, deoarece “...voi aveţi totul deplin în El, care este Capul
oricărei domnii şi stăpâniri.” (Coloseni 2:10). Tu eşti
identificat cu cea mai minunată şi sublimă personalitate
care există în Univers.

Rugăciune
Dragă Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru pri-
vilegiul extraordinar de a fi identificat cu Tine.
Este o mare onoare să Te cunosc, să Te slujesc,
să mă închin Ţie şi să trăiesc pentru Tine.
Mărturisesc cu toată îndrăzneala că Tu eşti
Domnul şi Stăpânul meu, Monarhul întregului
univers. Tu eşti totul pentru mine şi eşti motivul
existenţei mele. Îţi mulţumesc că Tu Te revelezi
mie şi prin mine astăzi. Amin.

Apocalipsa 1:12-18; Evrei 1:3   

        Apocalipsa 15

          Daniel 11-12

          Apocalipsa 18:1-11

          Zaharia 1-2
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În tine există
iubire!

Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul

Sfânt, care ne-a fost dat (Romani 5:5)

Sunt oameni care se împotmolesc în autocompă-
timire deoarece nu se simt iubiţi. Fiind deprimaţi

ei fac afirmaţii de genul: „Îl simt pe Dumnezeu atât de
departe. Poate ca nu mă mai iubeşte. Nu cred că mă iubeşte
cineva.” Aceasta nu ar trebui să fie experienţa ta daca eşti
creştin, deoarece Dumnezeu te iubeşte şi te-a umplut cu
dragostea Lui. El a adus toată dragostea Lui în inima ta
atunci când Şi-a Stabilit locuinţa în tine. Aşa că nu există nici
un motiv ca tu să nu te simţi iubit, deoarece atâta vreme cât
Dumnezeu te iubeşte, nu mai contează cine nu o face. 

În loc să cauţi oameni care să te iubească, poţi fi tu
acela care oferă dragoste. Biblia spune: „...dragostea lui
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt
care ne-a fost dat.” (Romani 5;5). Natura plină de dragoste
a lui Dumnezeu este deja în inima ta, iar tu o poţi
împărtăşi cu alţii care nu se simt iubiţi, aducându-le la
cunoştinţă că Dumnezeu i-a iubit atât de mult încât l-a
trimis pe Fiul Său la ei chiar atunci când lor nu le păsa de El.

Dacă eşti născut din nou, Dumnezeu te-a împăcat cu
El Însuşi prin Isus Cristos şi ţi-a încredinţat lucrarea de
împăcare a altora cu El. Acum, tu eşti acela care trebuie să
vină în întâmpinarea celor ce nu sunt iubiţi, care nu au
nici o nădejde şi să le oferi dragostea lui Dumnezeu,
deoarece tu o ai în inima ta. Împărtăşeşte această dragoste
astăzi. Sădeşte acest dar al dragostei în viaţa cuiva astăzi.

Majoritatea oamenilor se simt goi deoarece nu au
dragoste în inimă, dar în calitate de om născut din nou, tu
ai dragoste în tine. Aşa că este responsabilitatea ta să ieşi
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şi să o mărturiseşti. Ce mare oportunitate îţi oferă sezonul
Crăciunului pentru a împărtăşi dragostea lui Dumnezeu
cu alţii. Fă cu adevărat din acest Crăciun un Crăciun
Fericit pentru cel neiubit de nimeni, care se simte
abandonat şi neglijat. Fă-l să ştie că el este motivul pentru
care S-a născut Isus; el este motivul acestui sezon.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că am în duhul meu
natura dragostei Tale; prin urmare, nu ezit să
manifest dragoste faţă de aproapele meu, astăzi.
Sunt sădit si înrădăcinat în dragoste, iar ea se
revarsă din inima mea prin Duhul Tău, care
locuieşte în mine. Aleluia! 

Efeseni 3:17-19; 1 Ioan 4:7-8 

          Apocalipsa 16

          Hagai

          Apocalipsa 18:13-24

          Zaharia 3-4
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Cristos S-a născut
în inimile noastre!

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

Este minunat să ştii că Isus S-a născut şi că El a
venit în lume cu un scop anume – să aducă

mântuire lumii întregi. Aceasta este ceea ce face Crăciunul
cu adevărat o sărbătoare a bucuriei. Biblia spune în Luca
1:68-69: „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel,
pentru că Şi-a cercetat poporul. Şi ne-a ridicat o mântuire
puternică în casa robului Său David.” 

Totuşi, aceasta mântuire oricât de glorioasă era,
constituia doar un mijloc pentru a ne duce spre un scop şi
mai mare. Planul lui Dumnezeu nu era doar să ne scoată
din păcat şi din robie pentru ca apoi să ne lase să plutim
în derivă printre toate suferinţele vieţii. Planul Său a fost
acela de a face din noi făpturi noi şi de a ne umple cu
Duhul Său, pentru ca noi să ne putem închina Lui în duh
şi în adevăr: „Dar vine ceasul şi acum a şi venit, când
închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în
adevăr.” (Ioan 4:23).

Pentru ca Duhul Sfânt să vină pe pământ, a trebuit ca
Isus, mai întâi, să Se ridice la cer; iată de ce El le-a spus
ucenicilor Săi în Ioan 16:7: „Totuşi, vă spun adevărul: Vă este
de folos să Mă duc; căci, daca nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu
va veni la voi; dar daca Mă duc, vi-L voi trimite.” Duhul Sfânt
nu a venit doar ca sa fie cu noi, ci ca să trăiască în noi.
Acesta este lucrul cel mai măreţ pe care omenirea l-a putut
cunoaşte vreodată şi anume acela de a deveni templul
Dumnezeului cel viu. Doar ideea sau sugestia aceasta
copleşeşte prin forţa ei. Isus S-a născut şi a trăit ca să
moară, pentru ca noi să putem trăi. Astăzi, noi trăim
deoarece El a trăit, a murit şi a înviat pentru a Se putea
naşte în noi.
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Iată vestea entuziasmantă pe care o împărtăşim de
Crăciun: acelaşi Cristos care S-a născut cu aproape două
mii de ani în urmă a trăit, a murit şi a înviat pentru a Se
naşte în inimile noastre. Prin urmare, Crăciunul nu
rămâne în amintire doar pentru că Pruncul Isus S-a născut
în Betleem, ci pentru Cristosul care S-a născut în inimile
noastre şi care trăieşte şi domneşte pentru veci de veci în
noi şi prin noi.

Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis
pe Fiul Tău preaiubit, Isus, nu numai ca să
mântuiască, ci ca sa ne facă făpturi noi. Acum
pot celebra bucuria Crăciunului astăzi şi în
fiecare zi, bucurându-mă de faptul ca Cristos S-
a născut în inima mea! Îţi mulţumesc, dragă
Tată, pentru Crăciun, în Numele lui Isus. Amin...

Isaia 9:6; Ioan 14:16-17 

         Apocalipsa 17

          Zaharia 1-3

          Apocalipsa 19:1-10

          Zaharia 5-6
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Însărcinat să
evanghelizez
întreaga lume

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.

Atunci va veni sfârşitul (Matei 24:14)

Biblia ne spune în Luca 1 despre un om al lui
Dumnezeu, Zaharia, care entuziasmat fiind de

naşterea lui Ioan, întâiul lui născut, I se adresează în mod
profetic bebeluşului: „Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al
Celui Preaînalt. Căci vei fi merge înaintea Domnului, ca să
pregăteşti căile Lui, şi să dai poporului Său cunoştinţa
mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii
îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat
Soarele care răsare din înălţime ca să lumineze pe cei ce zac în
întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe
calea păcii!” (Luca 1:76-79). 

Îmi amintesc cum m-am rugat aceste cuvinte cu mulţi
ani în urmă, în timp ce ungerea lui Dumnezeu era stârnită
în mine. Mi-am dat seama că însărcinarea mea era aceea
de a predica Evanghelia lumii. Ioan fusese trimis pentru
a pregăti prima venire a lui Cristos, pentru a predica un
mesaj care nu era adresat întregii lumi, ci doar poporului
Israel. Noi am fost trimişi pentru a anunţa a doua venire
a lui Cristos, pentru a le oferi cunoştinţa mântuirii
TUTUROR oamenilor.

Iată ce a venit să facă Isus; El a venit cu un mesaj
adresat întregii lumi, iar după predicarea lui, la un
moment dat, S-a suit la ceruri şi ne-a însărcinat pe noi să
ducem acel mesaj din punctul în care l-a lăsat El: “...va
vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea
Domnului va propăşi în Mâinile Lui.” (Isaia 53:10). Noi
suntem acea sămânţă, acea lucrare aflată în Mâinile Lui,
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a cărei prosperitate constituie plăcerea lui Dumnezeu, în
timp ce noi predicăm mesajul Lui până la marginile
pământului! Noi Îi aducem Lui slavă astăzi, în timp ce
mergem ca lumini la cei aflaţi în întuneric şi în umbra
morţii.

Tu eşti lumina lumii, dar niciodată nu vei şti cât de
strălucitoare ar putea fi lumina ta până când nu vei merge
la cei ce locuiesc în întuneric. Nu vei şti niciodată cât de
puternice sunt darurile lui Dumnezeu din viaţa ta până nu
te vei duce la cei ce sunt în umbra morţii. Devotează-te
predicării Evangheliei chiar astăzi; noi am fost trimişi să
predicăm Evanghelia în întreaga lume! Ce Crăciun
minunat ar fi pentru tine şi pentru cel căruia tu ai alege să
îi duci lumina Evangheliei şi pe care l-ai conduce la
Cristos în acest sezon de Crăciun.

Proclamaţie
Am fost chemat să merg să duc cunoştinţa
mântuirii tuturor oamenilor prin iertarea
păcatelor, datorită îndurării lui Dumnezeu. Eu
sunt lumina lumii şi le dau lumina celor din
lumea mea astăzi şi le călăuzesc picioarele pe
calea păcii.

Fapte 1:8; Psalm 22:27-28

        Apocalipsa 18

          Zaharia 4-6

          Apocalipsa 19:11-21

          Zaharia 7-8
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Viaţa veşnică –
Darul lui Dumnezeu

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

Viaţa veşnică nu este o promisiune din partea lui
Dumnezeu la care ne vom uita în ceruri pentru că

atunci şi acolo o va împlini Dumnezeu în viaţa noastră. Ea
reprezintă darul lui Dumnezeu pentru noi ACUM:
“...darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică”
(Romani 6:23). Viaţa veşnica a fost dată fără plată oricui
care crede că Isus este Cristosul: „Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea că L-a dat pe Singurul Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan
3:16).

Iată ce sărbătorim noi în sezonul Crăciunului:
Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, o viaţă mai mare decât
boala, neputinţa, eşecul, moartea; o viaţă care ne face
superiori lui Satan. Mulţi cred ca viaţa veşnică se referă
pur şi simplu doar la viaţa fără sfârşit. Însă această viaţă
include mult mai mult. Viaţa veşnică reprezintă natura lui
Dumnezeu. Este însăşi viaţa pe care Dumnezeu o are.
Aceasta este viaţa pe care a adus-o Isus lumii. 

Prin urmare, atunci când îngerii s-au bucurat şi au
vestit naşterea Mântuitorului, ei, de fapt, celebrau şi
făceau publica vestea glorioasă că oamenii pot primi acum
viaţa divină şi pot trăi ca nişte campioni pe pământ: „Şi
iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava
Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte
tare. Dar îngerul le-a zis: “Nu vă temeţi; căci vă aduc o veste
buna, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul; astăzi în
cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos
Domnul.” (Luca 2:9-11). 

Isus a venit ca noi să avem viaţă din belşug (Ioan
10:10). Iată de ce S-a născut El. Viaţa glorioasă şi
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victorioasă în plinătatea ei reprezintă ceea ce a adus El, iar
daca tu crezi în El, primeşti tocmai aceasta viaţă în duhul
tău. Iată ce înseamnă Crăciunul pentru mine; Cristos şi-a
stabilit locuinţa în sectoarele inimii mele, dăruind viaţa
veşnica duhului meu. În aceasta ar trebui să constea
bucuria ta în sezonul acesta: avându-L pe Cristos. Acum
ai viaţa veşnică – viaţa producătoare de minuni – care nu
poate fi pângărită sau coruptă de boală, de neputinţă, de
înfrângere, de moarte sau de cel rău.

Poate nu simţi în trupul tău că ai primit viaţa veşnică,
dar ea se află în duhul tău; nimic nu poate tăgădui acest
adevăr. Nu trebuie să „simţi” ceva în trupul tău ca să ştii
că ai viaţă veşnică. Iată de ce apostolul Ioan spunea:
„V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică...” (1Ioan
5:13).

Proclamaţie
Eu am viaţa lui Dumnezeu în mine; este o viaţă
superioară vieţii obişnuite, o viaţă de glorie, de
succes şi de biruinţă. Îţi mulţumesc, Doamne,
astăzi pentru că ai făcut posibil pentru mine sa
primesc aceasta viaţă glorioasă, remarcabilă în
duhul meu, prin această ridicându-mă de la
nivelul de om obişnuit. Slavă lui Dumnezeu... 

1 Ioan 5:11-12;  Ioan 3:16

          Apocalipsa 19:1-10

          Zaharia 7-8

          Apocalipsa 20:1-15

        Zaharia 9-10
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El ştie
ce îţi trebuie!

„Când vă rugaţi, sa nu bolborosiţi aceleaşi vorbe ca
păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de
vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci
Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca

să-I cereţi voi.” (Matei 6:7-8)

Dumnezeu nu a intenţionat ca tu sa te epuizezi în
rugăciune ca să-L determini pe Dumnezeu să

facă ceva pentru tine. De fapt, El niciodată nu ţi-a cerut să
te rogi ca El sa facă ce Îi ceri, deoarece nu există ceva ce nu
a făcut deja pentru tine. El ne-a cerut să nu ne rugam ca
păgânii, folosind repetiţii fără sens, de ce? Aceasta pentru
ca El cunoaşte dinainte tot ceea ce ai putea tu avea nevoie
vreodată, chiar înainte să apari tu pe scena lumii şi ţi le-a
pus la dispoziţie. Aşa că de ce ar mai vrea El ca tu să te rogi?

Motivul pentru rugăciune este acela de a te sincroniza
cu voia lui Dumnezeu şi cu destinul pregătit de El pentru
viaţa ta, nu pentru a-I cere Lui lucruri. Privilegiul şi
oportunitatea acordate nouă de a ne ruga în Duhul Sfânt
şi de a mijloci cu suspine negrăite în duhul au scopul de
a ajuta poziţionarea noastră în locul şi timpul alese de
Dumnezeu, pentru împlinirea scopului lui Dumnezeu pe
calea Lui. Aşa că pe măsură ce îţi faci timp să posteşti şi să
te rogi cu privire la anul care urmează, fă-o cu aceasta
înţelegere. Fă din acest timp un timp de părtăşie, un
moment de extaz divin şi de închinare intimă înaintea
Domnului, în duh şi în adevăr. 

Gândeşte-te: ce i-ai mai cere cuiva care deja ţi-a dat
totul? Dacă studiem mulţimea lucrurilor puse la dispoziţie
de Evanghelie, nu există nimic astăzi ce ţi-ar plăcea si ar
fi în conformitate cu voia lui Dumnezeu pentru tine si să
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nu-l ai deja. Biblia spune: “toate lucrurile sunt ale voastre”
(1 Corinteni 3:21). Când cunoşti acest adevăr, este de
prisos şi chiar naiv să începi să Îi ceri lucruri lui
Dumnezeu. Pentru mine este stânjenitor să Îi cer lui
Dumnezeu ceva; eu nu am ce să-I mai cer. El deja ne-a dat
totul în Cristos Isus. Aşa că ce aş mai putea cere? Este o
cerere de capital pentru afacerea ta? Întrebarea potrivită
în acest caz este: „Te-a trimis El să faci această afacere?” 

Dacă El te-a trimis, atunci tot ceea ce trebuie să faci,
când eşti pregătit, este să spui: „Tată, mă aflu în acest
stadiu acum şi îţi mulţumesc deoarece am toate resursele
de care am nevoie.” Aşa stau lucrurile: dacă El te-a trimis
să faci ceva, El va plăti nota de plată. El nu va aştepta ca
tu să ceri. El va avea grijă ca tot ce ai nevoie, în orice
stadiu, să îţi fie pus la dispoziţie, iar acest adevăr ar trebui
sa elibereze viaţa ta de stres. 

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că Tu

cunoşti şi împlineşti toate nevoile mele pentru a
duce viaţa la care m-ai chemat şi pentru a-mi
împlini destinul în tine! Refuz să mă frământ
sau sa mă lupt pentru ceva în viaţă, pentru ca
Tu m-ai adus într-un loc de odihnă, în care toate
nevoile mele sunt împlinite în Numele lui Isus.
Amin.

2 Petru 1:3; Romani 8:32

         Apocalipsa 19:11-21

         Zaharia 9-11

          Apocalipsa 21:1-12

          Zaharia 11-12
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Cuvântul cheie pentru această săptămână: „CHIPUL”

În studiul nostru din 23 decembrie intitulat
„Divinitatea lui Isus“, Domnul Isus este descris
ca fiind chipul Dumnezeului cel nevăzut.
Cuvântul „chip“, aşa cum este folosit aici,
provine din originalul grecesc „eikon“, din care
derivă cuvântul „icoană“. El înseamnă
asemănare, reprezentare sau înfăţişare. Are
conotaţia de reprezentare vizuală a ceva sau
cineva care este nevăzut.

Isus este înfăţişarea exterioară — „icoana“,
imaginea, reprezentarea, asemănarea, replica
sau înfăţişarea dumnezeirii care este compusă
din Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dacă
vrei să vezi cum arată Tatăl sau Duhul Sfânt, tot
ce trebuie să faci este să priveşti la Isus, deoarece
El reprezintă expresia şi replica vizuală a Tatălui
nevăzut şi a Duhului Sfânt întrupat.

STUDIU din CUV NTÂ

Săptămâna 4
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PASTOR
CHRIS

MIERCURI, 29 DECEMBRIE

Nu te lăsa doborât
de acuzaţii false

„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor
ocărî, vă vor prigoni şi vor  spune tot felul de lucruri
rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi
veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în

ceruri; căci tot aşa i-au prigonit pe prorocii care au fost
înainte de voi. (Matei 5:11-12)

Cineva mi-a adresat o întrebare, dorind să ştie ce să
facă atunci când anumiţi oameni, în dorinţa lor după
faimă aduc acuzaţii maliţioase pentru a păta reputaţia
altora. Ei, bine, dacă cineva decide sa manipuleze sau să
exagereze anumite aspecte legate de integritatea ta, totul
în dorinţa de a defăima persoana ta sau de a-ţi ruina
reputaţia, nu trebuie sa te tulburi, în special pentru că eşti
un copil al lui Dumnezeu. Biblia ne aduce la cunoştinţă ca
asemenea practici nu sunt noi. 

Aceia care instigă la atacuri la persoană asupra altora,
în scopul înălţării personale, fac aceasta în dezavantajul
lor. Biblia spune; „Comorile câştigate cu o limba mincinoasă
sunt o deşertăciune care fuge şi ele duc la moarte.” (Proverbe
21:6). Aşa că nu trebuie să te îngrijorezi de faptul că
oamenii spun minciuni cu privire la tine, pentru că
asemenea minciuni nu se pot susţine singure: „Buza care
spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu
stă decât o clipă” (Proverbe 12:19). Când se spun minciuni
cu privire la tine, ele nu vor sta în picioare decât o vreme
scurtă şi nu vor trece testul timpului. Dacă eşti suficient
de răbdător, adevărul va fi revelat, iar tu vei fi răzbunat.
Dacă împotriva ta s-au îndreptat atacuri la persoană ceea
ce trebuie să faci în asemenea situaţii este să acţionezi pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu. Fă ce a spus Isus: “Dar Eu
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vă spun: 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.” (Matei 5:44). Nu le răspunde
cu amărăciune clevetitorilor tăi; răspunde-le cu dragoste.
Iată ce a făcut Stăpânul şi iată ce trebuie să faci şi tu. 

Aminteşte-ţi că nici o armă îndreptată împotriva ta nu
va avea putere şi că orice limbă care se ridică împotriva ta
va fi dovedită că nu are dreptate. Această pace, neprihă-
nire, siguranţă şi triumf peste opoziţie reprezintă moşte-
nirea ta în calitate de copil al lui Dumnezeu (Isaia 54:17).

Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru încura-

jarea, fortificarea şi întărirea mea prin Cuvântul
Tău astăzi. Refuz să mă îngrijorez atunci când
se fac comentarii jignitoare la adresa mea,
pentru că sunt deplin conştient că orice armă
făurită împotriva mea este fără putere. Am
triumfat peste orice fel de opoziţie, în Numele
lui Isus. Amin.

Psalm 27:2; Romani 12:18-21 

         Apocalipsa 20

          Zaharia 12-14

          Apocalipsa 21:13-27

          Zaharia 13-14
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PASTOR
ANITA

JOI, 30 DECEMBRIE

El a planificat totul
pentru tine înainte

de venirea ta pe 
lume!

„Căci noi suntem lucrarea mâinilor Lui, recreaţi în Cristos
Isus, (născuţi din nou), ca să putem face acele lucrări bune pe

care Dumnezeu le-a predestinat (le-a planificat dinainte)
pentru noi [acele cărări pe care El le-a pregătit dinainte] ca să
umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El a pregătit-o mai

dinainte şi ne-a pus-o la dispoziţie pentru a o trăi]
(Efeseni 2;10, Versiunea Amplificată a Bibliei.

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am fost aleşi
în Cristos înainte de întemeierea lumii, pentru a trăi

o viaţă plină de succes şi de slavă. Am fost predestinaţi
pentru măreţie şi pentru viaţa cea bună în Cristos. Tu nu
eşti un accident pentru Dumnezeu; tu nu L-ai luat pe El
prin surprindere. Dumnezeu nu a început să repare
lucrurile în favoarea ta atunci când tu ai apărut pe scenă,
pentru ca tu să poţi avea o viaţă extraordinară, nu. El a
planificat totul înainte să vii tu pe lume.

Versetul nostru din deschidere spune că noi am fost
recreaţi în Cristos Isus, cu minuţiozitate modelaţi pentru
faptele bune pe care Dumnezeu le-a planificat dinainte
pentru tine, punându-ţi înainte căi pe care El le-a pregătit
dinainte. El te-a creat pe tine să faci lucrări bune, iar acele
lucrări bune, spune El, au fost pregătite mai dinainte. Nu
numai atât, ci cărarea, drumul pe care tu călătoreşti prin
viaţă, pentru a-ţi împlini destinul în Dumnezeu, a fost, de
asemenea, pregătită mai dinainte. 

Prin urmare, orice persoană pe care o întâlneşti şi care
este în concordanţă cu destinul tău în Dumnezeu a fost
aşezat pe acea cărare pe care tu călătoreşti în viaţă. Aşa că
pasiunea ta pentru excelenţă şi pentru viaţa plină de slavă
nu reprezintă o simplă dorinţă, ci este rezultatul
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predestinării. Nu te mira de cuvintele apostolului Pavel
din Filipeni 2:13: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în
voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” 

Rolul tău este de a te sincroniza prin Cuvântul lui
Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt la locul lui Dumnezeu, la
timpul lui Dumnezeu, pentru scopul lui Dumnezeu, în
modul lui Dumnezeu. Atunci viaţa ta se va afla pe cursul
stabilit de Dumnezeu. Te vei surprinde funcţionând în
voia perfectă a lui Dumnezeu şi umblând conform
agendei lui Dumnezeu. Ce viaţă extraordinară!

Rugăciune
Prin puterea Cuvântului şi prin lucrarea
Duhului Sfânt, eu păşesc în voia absolută a lui
Dumnezeu pentru viaţa mea astăzi! Pe calea
mea nu are loc nici un accident şi nici o
întâmplare nefericită, deoarece eu umblu pe
cărările de binecuvântări pregătite mai
dinainte! Bunătatea şi îndurarea mă însoţesc
pretutindeni unde merg şi am harul
supranatural de a excela în tot ceea ce întreprind
astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Romani 8:29-30; Tit 2:14 

          Apocalipsa 21

          Maleahi 1-2

          Apocalipsa 22:1-10

          Maleahi 1-2
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PASTOR
CHRIS

JOI, 31 DECEMBRIE

Nu te pierde
în lume

„Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile
cu îmbuibare de mâncare şi de băutură, şi cu îngrijorările vieţii
acesteia, şi astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.”

(Luca 21:34)

Deseori sunt uimit de tipul de scuze pe care unii
credincioşi le oferă pentru faptul că nu participă la
slujbele Bisericii în mod regulat. Un tânăr mi-a spus odată
că nu şi-a putut face timp să vină la biserică duminică,
pentru că trebuia să meargă să joace fotbal. Ce trist! 

Domnul Isus, în versetul din deschidere, ne
avertizează să fim atenţi ca inimile noastre să nu devină
supraîncărcate cu excesul de mâncare. Cu alte cuvinte, El
ne spune să evităm dependenţa de lucrurile de care
suntem interesaţi sau pe care ne place să le facem, pentru
ca să nu ne pierdem în ele. 1 Ioan 2:15-17 spune: „Nu iubiţi
lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea,
dragostea tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta
firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la
Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia
lui Dumnezeu rămâne în veac.” 

Practicarea fotbalului sau a oricărui alt tip de sport
sau de activitate recreativă este bună, dar este folositoare
doar pentru această viaţă. Prin urmare, nu ar trebui să laşi
asemenea angajamente să fie prioritare prezenţei la
Biserică. Dacă vei acorda atenţie din toată inima ta acestor
strădanii pasagere, vei pierde din vedere cele mai
semnificative lucruri ale vieţii:”...Căci deprinderea trupeasca
este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice
privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei
viitoare.” (1 Timotei 4:8). Deci, a lipsi de la serviciile divine
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ale bisericii pentru fotbal sau chiar pentru o întâlnire de
afaceri nu reprezintă cea mai bună alegere pentru tine.

Chiar dacă ai fost consemnat să mergi la o asemenea
întâlnire de afaceri sau la un antrenament de fotbal
duminica dimineaţa, dovedeşte că eşti diferit şi solicită o
schimbare în orar! Consideră că aceasta este o
oportunitate de a demonstra dragostea lui Dumnezeu
prin faptul că îi laşi pe toţi să ştie că tu preţuieşti
închinarea înaintea lui Dumnezeu mai mult decât orice
altceva din aceasta lume. Nu îngădui ca lucrurile Duhului
să fie împinse pe al doilea loc în viaţa ta.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi sunt atât de

recunoscător pentru Cuvântul Tău şi pentru
pacea şi mângâierea care decurg din el. Afirm şi
îmi confirm dragostea pentru Tine, declarând  că
nimic din această lume nu este vrednic să se
compare cu plinătatea bucuriei şi a desfătării în
prezenţa Ta. Tu eşti tot ceea ce doreşte inima
mea, iar eu mă închin şi Te ador azi şi în veci de
veci în Numele lui Isus. Amin.

Romani 8:5-8; Evrei 10:25

         Apocalipsa 22

          Maleahi 3-4

          Apocalipsa 22:11-21

          Maleahi 3-4
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Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de acest
devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul vieţii

dumneavoastră, puteţi să o faceţi rugându-vă astfel: 
„Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus Cristos.

Cuvântul tău spune că ... oricine va chema Numele Domnului, va
fi mântuit’ (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie Domnul vieţii
mele. Primesc viaţa veşnică în duhul meu şi după cum scrie în
Romani 10:9, Dacă-L mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn
şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi
mântuit declar că sunt mântuit! M-am născut din nou! Sunt un
copil al Domnului! Acum Isus trăieşte în mine şi Cel care este în
mine este mai mare decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4: 4). Acum
păşesc cu conştienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui
Dumnezeu! Pentru mai multe informaţii legate de modul în
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi

legătura cu noi la adresele şi numerele de telefon de mai jos: 

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

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

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

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

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

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

divine în inimile multora.

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

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

Impactul pe care l-au avut prin aceste resurse a
determinat formarea a sute de biserici şi de grupuri de
părtăşie în campusuri universitare din toată lumea,

unde se împărtăşeşte realitatea Cuvântului Domnului
în adevarul, simplitatea şi puterea sa. 

Pentru mai multe informaţii despre

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

Cărţi disponibile de la editura

LOVEWORLD

Vestind Evanghelia si edificând sfinţii cu excelenţă şi claritate.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:
Tel: +44(0)1303 270970

NIGERIA:
Tel: +234-8023324188, 

+234-8052464131, 
+234-1-8925724

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971; 
   + 27 113260972
CANADA:
Tel: +1 647-341-9091
SUA:
Tel: +1-972-255-1787

+1-704-780-4970

Vizitaţi: www.rhapsodyofrealities.org


