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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 1800 limbi, iar
numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia
2019 a fost special redactată pentru a intensifica
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru
un succes răsunător pe tot parcursul anului.
deile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină
de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.

I

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 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.

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

8 De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic,

astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

8 Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse

în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă
binecuvânteze!

			

– Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.
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DUMINICĂ

TRANSFIGURARE DIVINĂ

Pe când Se ruga, I s‑a schimbat
înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea
I s‑a făcut albă strălucitoare
(Luca 9:29).
e multe ori, oamenii se roagă: „O Doamne, lasă
slava Ta să se odihnească peste mine.” Dar în
Noul Testament, aceasta este o rugăciune nepotrivită.
Mulţi se roagă aşa deoarece admiră ce s‑a întâmplat cu
Moise în Vechiul Testament; slava lui Dumnezeu a venit
şi s‑a aşezat pe faţa lui. Însă noi avem ceva mult mai bun
astăzi, deoarece Duhul Sfânt, care este Duhul slavei,
locuieşte înăuntrul nostru.
Ceea ce avem în noi este o slavă mult mai mare: „Şi
în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n‑a fost slăvit, din
pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce
era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în
slavă ce este netrecător!” (2 Corinteni 3:10‑11). Aceasta
ne arată ce s‑a întâmplat cu Isus pe măsură ce Se ruga pe
Muntele schimbării la faţă: El a fost transfigurat; era atât
de multă slavă care radia din El, încât înfăţişarea feţei Lui
s‑a schimbat. Dar acea slavă şi acea putere proveneau
din El.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu noi atunci când ne
rugăm. Sunt două lucruri pe care le facem şi care ne
transfigurează iar slava străluceşte pe faţa noastră. Cu
cât le vei practica mai mult, cu atât vei experimenta o
transfigurare mai mare. Primul lucru este vorbirea în alte
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limbi. Biblia spune: „Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte
pe sine însuşi...” (1 Corinteni 14:4). Astfel eşti încărcat,
edificat şi întărit, aşa cum se încarcă un acumulator, ceea
ce înseamnă că lumina ta străluceşte. Aleluia! Biblia mai
spune: „Dar voi, preaiubiţilor, edificându‑vă pe cea mai
sfântă credinţă a voastră, rugându‑vă în Duhul Sfânt”
(Iuda 1:20, versiunea Fidela). Aceasta trebuie să fi fost
rugăciunea pe care a făcut‑o Isus, astfel încât, în Duhul
Sfânt, ucenicii au putut vedea transfigurarea Lui.
În al doilea rând, ori de câte ori te rogi folosind
Cuvântul lui Dumnezeu, ţi se întâmplă şi ţie. Da, eşti
schimbat din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18).
Cu cât Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde cu mai
multă acurateţe în duhul tău prin rugăciune, cu atât vei
străluci în Duhul Sfânt. Aceasta te va ajuta să înţelegi de
ce trebuie să te rogi neîncetat. Atunci când te rogi, eşti
schimbat, şi cu cât stai mai mult în acea slavă, cu atât mai
mult porţi efectele ei cu tine. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care
a pătruns în duhul meu şi astăzi; pe măsură ce vorbesc
în alte limbi acum, sunt transformat în toate domeniile
vieţii mele, din slavă în slavă, iar lumina Cuvântului Tău
străluceşte cu putere în mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 17:1‑2; Faptele apostolilor 6:15; Exod 34:29

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Ioan 2:15‑3:10 & Ezechiel 45‑46

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 16:23‑33 & 2 Cronici 3‑4
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LUNI

REÎNNOIEȘTE-ŢI MINTEA

Şi nu vă conformaţi acestei lumi;
ci fiţi transformaţi prin înnoirea
minţii voastre, pentru a deosebi
care este voia lui Dumnezeu, cea
bună şi plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:2, versiunea Fidela).
intea ta este foarte importantă. Este uşa
către duhul tău şi, totodată, este uşa duhului
tău către exterior, este calea prin care poate aduce ceva
în lumea naturală. Porţiunea subliniată din versetul
tematic ne spune: „... ci fiţi transformaţi (metamorfozaţi)
prin înnoirea minţii voastre...” Aceasta înseamnă că îţi
schimbi gândurile tale cu gândurile lui Dumnezeu; dai
afară gândirea carnală, ideile fireşti şi primeşti gândurile
şi ideile Lui pline de slavă. Partea finală a versetului spune:
„... pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită.”
Cuvântul „a deosebi” provine în acest text din
traducerea din original a termenului grecesc dokimazo
– care înseamnă a verifica atent, a inspecta, a examina.
Pur şi simplu este ca ofiţerul vamal căruia îi este dată
responsabilitatea de a interzice exporturile şi importurile
ilegale (contrabanda). De îndată ce vede aşa ceva, îi
interzice intrarea în ţară. Potrivit Scripturii, acesta este
rezultatul înnoirii minţii. Eşti capabil „să deosebeşti,”
adică să verifici gândurile cărora le permiţi să pătrundă
şi să rămână în mintea ta, pentru a fi sigur că sunt în
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concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu voia Lui
desăvârşită pentru viaţa ta.
Acum, că eşti născut din nou, ţi se cere să gândeşti
în termeni de excelenţă şi să vezi doar imagini ale
excelenţei. Concentrează‑ţi mintea asupra lucrurilor
adevărate, nobile, drepte, curate, plăcute, vrednice de
admirat şi de lăudat (Filipeni 4:8, versiunea NTR). Nu
îţi poţi permite să continui cu vechiul stil de viaţă; eşti
diferit acum.
În Efeseni 4:22‑23, Biblia spune: „cu privire la felul
vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul
cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să
vă înnoiţi în duhul minţii voastre.” Acest text exprimă
acelaşi lucru: trăieşte şi gândeşte diferit, acum că eşti
copilul lui Dumnezeu. Pe măsură ce faci aceasta, dai
curs manifestării slavei din duhul tău uman recreat.
Frumuseţea Duhului Sfânt în tine va fi revelată în exterior
într‑o măsură tot mai mare. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Am fost îmbrăcat cu omul cel nou, făcut după chipul lui
Dumnezeu. Eu nutresc gânduri excelente şi proiectez doar
imagini de excelenţă, de succes, de glorie şi de abundenţă!
Mintea mea se concentrează asupra lucrurilor adevărate,
nobile, drepte, curate, plăcute, vrednice de admirat şi de
lăudat. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:22‑24; Coloseni 3:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Ioan 3:11‑24 & Ezechiel 47‑48

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 17:1‑10 & 2 Cronici 5‑6
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MARŢI

DESĂVÂRȘIREA ESTE POSIBILĂ

Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit
(Matei 5:48).
nii oameni care nu au studiat temeinic
Cuvântul lui Dumnezeu, cred şi se bazează pe
nişte idei greşite de mulţi ani. Aceste idei pot suna frumos
şi religios, dar nu înseamnă că sunt în concordanţă cu
Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, sunt unii care spun:
„Nu vom fi niciodată perfecţi. Atâta vreme cât suntem
în trupul acesta fizic, vom tot păcătui; vom continua să
facem greşeli.” Dar nu aceasta ne învaţă Biblia.
Mulţi dintre cei care au această convingere, au
dobândit‑o din proprie experienţă. Ei cred că toţi ceilalţi
greşesc într‑un mod sau altul, deoarece ei fac destule
greşeli în viaţa lor. Astfel, ei nu cred în perfecţiune.
Problema este de fapt că ei nu ştiu ce înseamnă
desăvârşirea în Cristos. Atunci când studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu, nu găseşti niciun loc care să ni se sugereze
imposibilitatea desăvârşirii.
Citim în versetul tematic: „Voi fiţi dar desăvârşiţi,
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”
Cuvântul „desăvârşit” provine aici din traducerea din
original a termenului grecesc „teleios” care înseamnă
„matur,” complet, fără carenţe. În acest verset, Dumnezeu
vrea să îţi măsori inima ta faţă de a Lui. Şi acest lucru se
poate face prin Cuvântul Său.
A gândi, a iubi şi a ierta aşa cum vrea Dumnezeu,

U

a avea inima Tatălui, înseamnă a fi desăvârşit după
cum El este desăvârşit. Dacă nu am putea fi desăvârşiţi,
Dumnezeu nu ar cere acest lucru de la noi. Inspiră‑i pe cei
din jurul tău prin excelenţa vieţii tale şi prin desăvârşirea
prin care faci ceea ce faci, prin Duhul Sfânt. Biblia spune
că El ne‑a chemat la „glorie şi virtute” (2 Petru 1:3,
versiunea Fidela). Aceasta înseamnă că El te‑a chemat la
excelenţă; prin urmare, trăirea unei vieţi excelente este
o caracteristică a duhului tău recreat prin naşterea din
nou.
Crede în perfecţiune, deoarece aceasta reprezintă
viaţa şi natura ta în Isus Cristos. Biblia spune că El a murit
pentru a te prezenta fără păcat şi desăvârşit înaintea
Tatălui: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi
prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v‑a împăcat
acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă
să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi. Fără prihană şi fără
vină” (Coloseni 1:21‑22).

PROCLAMAŢIE

Am gândirea lui Cristos; de aceea, desăvârşirea Duhului
Sfânt acţionează în mine, pentru că El m‑a chemat
la glorie şi la excelenţă! Sunt desăvârşit, fără cusur,
deoarece cum este El, aşa sunt şi eu în această lume. Sunt
neprihănit şi complet în Cristos. Viaţa mea este o expresie
a perfecţiunilor şi a gloriei Lui, spre lauda şi spre slava
Numelui Său. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 13:11; 1 Ioan 4:17; Matei 5:48

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Ioan 4 & Daniel 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 17:11‑21 & 2 Cronici 7‑8
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MIERCURI

CREȘTERE ÎN ÎNŢELEGERE

A

Şi să vă lumineze ochii inimii ca
să pricepeţi care este nădejdea
chemării Lui, care este bogăţia
slavei moştenirii Lui în sfinţi
(Efeseni 1:18).

tunci când spunem că revelaţia este progresivă,
nu înseamnă că mai adăugăm ceva noutăţi
sau că Dumnezeu aduce mai multă revelaţie din când
în când. Înseamnă că ochii noştri spirituali sunt luminaţi
să pătrundă tot mai mult ceea ce deja a fost dezvăluit în
Scriptură. Motivul pentru care spunem că revelaţia este
progresivă constă în faptul că noi suntem în creştere;
învăţăm tot mai mult şi creştem în înţelegere.
Pe măsură ce studiezi Scripturile, vei avea parte
atât de revelaţii cât şi de observaţii. Totuşi, majoritatea
revelaţiilor sunt de fapt observaţii, deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este complet. Gândeşte‑te la ceea ce Pavel,
Petru şi ceilalţi apostoli au spus în Scripturi, prin Duhul
Sfânt; nu se poate mai bine decât atât. Nu poţi crea o
„revelaţie nouă,” deoarece trebuie să fie bazată pe ceea
ce a venit să facă Isus. În 1 Corinteni 3:11, Biblia spune:
„Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
care a fost pusă, şi care este Isus Cristos.”
Din tot ceea ce descoperi astăzi, nu este nimic care
să nu fi fost deja în Scriptură. Dar vezi tu, atunci când
studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, s‑ar putea să nu discerni
unele lucruri, până când Duhul Sfânt nu îţi împărtăşeşte

acea cunoştinţă. Şi aceasta este important. Singurul lucru
care va schimba viaţa ta este înţelegerea tot mai mare
pe care ţi‑o dă Duhul Sfânt; aceasta va avea impact în
viaţa ta în toate aspectele. Rugăciunea ta se va schimba;
gândirea ta se va schimba. Vei deveni mult mai eficient în
lucrarea Evangheliei.
Deodată, realizezi că tot timpul în care „ai sperat”
că într‑o zi, Dumnezeu va avea milă de tine şi te va ajuta,
de fapt tu aveai nevoie de înţelegerea superioară că tot
ceea ce îţi trebuia şi îţi va trebui vreodată în viaţă era
deja în tine, fiindcă ţi‑a fost asigurat în Cristos. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Cuvântul lui Dumnezeu mă pune în poziţie de avantaj, de
progres, de binecuvântare şi de promovare. Inima mea şi
mintea mea sunt deschise să primească şi să discearnă
Scripturile; de aceea, am înţelepciunea care mă duce
la mântuire prin credinţa în Isus Cristos. Cuvântul lui
Dumnezeu este eficient în viaţa mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 2:15; 2 Timotei 3:15; Efeseni 1:15‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Ioan 5 & Daniel 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 17:22‑26 & 2 Cronici 9‑10
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JOI

STAI ÎN SPĂRTURĂ

S

Domnul a zis: „Simone, Simone, Satan v‑a
cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M‑am
rugat pentru tine, ca să nu se piardă
credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce
la Dumnezeu, să‑i întăreşti pe fraţii tăi”
(Luca 22:31‑32).

tudiind Cuvântul lui Dumnezeu, am citit versetul
tematic de mai multe ori. Şi o dată chiar L‑am
întrebat pe Domnul: „Doamne Isuse, de ce a trebuit să te rogi
pentru Simon? Nu eşti Tu Dumnezeu? De ce nu l‑ai schimbat
pur şi simplu?” De ce nu i‑a profeţit Isus lui Simon şi să‑i spună:
„Credinţa ta nu se va pierde”? În schimb, El a zis: „M‑am rugat
pentru tine.” Aceasta deoarece atunci când te rogi pentru
cineva, te rogi în speranţă. Isus S‑a rugat în speranţă pentru
Petru. Aceasta este instructiv. Atunci când este vorba despre
voinţa sau despre alegerea altcuiva, nu intervii prin rugăciunea
de credinţă, ci prin rugăciunea de mijlocire.
Din când în când, Domnul ne deschide ochii să vedem
unii fraţi sau unele surori în Domnul pentru care trebuie să
mijlocim, ca să ajungă în locul în care noi credem că ar trebui
să fie. Nu este o responsabilitate exclusivă a pastorului. Este
ceva ce Domnul aşteaptă de la tine: acel ingredient al atenţiei,
al rugăciunii fierbinţi de mijlocire, nu doar pentru cei pierduţi
dar şi pentru cei ce sunt deja în Domnul dar care poate s‑au
rătăcit.
Dacă Domnul S‑a rugat pentru Petru, cu cât mai mult El
Se aşteaptă ca şi noi să ne rugăm pentru fraţii noştri şi pentru

surorile noastre ca să nu cadă. Nu îi privi cum cad şi nu îi critica
pentru greşelile lor. Stai în spărtură pentru ei.
De asemenea, este interesant că Isus nu a spus:
„Simone, m‑am rugat pentru tine ca Satan să nu te atingă”!
El nu S‑a rugat pentru ca Satan să nu îl atace. Ci El S‑a rugat să
prevaleze credinţa lui Petru. Ce ne spune aceasta? Ne spune
faptul că Satan nu este un factor important; factorul decisiv
este credinţa noastră. Nu este vorba despre cât de rea este
situaţia; despre cât de severă este afecţiunea; nu este vorba
despre cât de teribilă este durerea; este vorba despre credinţa
ta care este destul de puternică să învingă. Aceasta este ceea
ce contează.
Aşadar, atunci când vezi creştini care sunt atacaţi de cel
rău în vreun mod, fie prin păcat, fie prin boală sau prin lipsă,
face parte din lucrarea ta preoţească să te rogi pentru ei ca să
nu le slăbească credinţa, indiferent de situaţia în care sunt.

RUGĂCIUNE

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a putea
sta în spărtură pentru creştinii a căror credinţă ar putea
fi atacată astăzi; credinţa lor prevalează astăzi, în timp ce
sunt întăriţi cu puterea Duhului Tău în omul lor dinăuntru
ca să rămână statornici, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 3:14‑19; Galateni 4:19; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Ioan & Daniel 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 18:1‑9 & 2 Cronici 11‑12
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VINERI

NU SUNTEM OAMENI OBIȘNUIŢI

Î

V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi
că voi care credeţi în Numele Fiului
lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică
(1 Ioan 5:13).

n versetul tematic, apostolul Ioan spune: „Vreau
să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.” Aceasta ne face
să ştim că în calitate de creştini, nu suntem oameni
obişnuiţi. Este atât de important să crezi, să accepţi şi
să înţelegi aceasta, deoarece până când nu ştii şi nu
conştientizezi că nu eşti un om obişnuit, vei fi supus
lucrurilor la care sunt supuşi toţi oamenii: influenţelor
corupte ale lumii prezente. Biblia spune că am scăpat
de stricăciunea care este în lume, prin po�e, fiind acum
asociaţi ai dumnezeirii (2 Petru 1:4).
Ceva s‑a întâmplat cu adevărat atunci când ai
fost născut din nou; ai fost renăscut cu adevărat. În 2
Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată
că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Nu este un clişeu! Să
fii în Cristos înseamnă să fii născut din Cristos; botezat
în Cristos (Galateni 3:27). Aceasta înseamnă că ai fost
scufundat în El şi că ai devenit una cu El.
Acum că eşti în Cristos, ai viaţa şi natura lui
Dumnezeu. Eşti o creaţie diferită. Şi conform Bibliei, nu ai
două naturi; natura ta veche a fost crucificată cu Cristos
(Romani 6:6). Tu ai în tine o altă viaţă, viaţa învierii.
În Iacov 1:18 Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui,

ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel
de pârgă a făpturilor Lui.” Porţiunea subliniată indică
faptul că eşti o altă făptură – un om „din Dumnezeu.”
Fiind născut din nou, ai fost adus, nu numai într‑o
cunoaştere a lui Cristos ci şi într‑o uniune cu El care te‑a
făcut un asociat al dumnezeirii (2 Petru 1:4). Nu este de
mirare că Isus a spus în Ioan 10:34: „... Nu este scris în
legea voastră: «Eu am zis, sunteţi dumnezei?»” Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt un asociat al Dumnezeirii, pentru că am viaţa şi
natura lui Dumnezeu în duhul meu. Nu mai sunt un om
obişnuit, pentru că am fost adus, nu doar la cunoştinţa lui
Cristos, ci şi în unitate cu Cel care m‑a făcut un asociat al
Divinităţii. Ştiu cine sunt! De aceea, domnesc în această
viaţă, prevalând în mod glorios asupra oricărei situaţii prin
puterea Duhului Sfânt. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 82:5‑6; Ioan 1:12‑13; 2 Petru 1:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
3 Ioan & Daniel 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 18:10‑18 & 2 Cronici 13‑14
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SÂMBĂTĂ

ÎNŢELEGEREA CREȘTINISMULUI
Dar cine se lipeşte de Domnul
este un singur duh cu El
(1 Corinteni 6:17).
unt unii care nu sunt siguri ce înseamnă creştinismul.
Astfel, ei suferă de o criză de identitate, deoarece
nu ştiu cine sunt. Din acelaşi motiv unii se îmbolnăvesc şi
sunt afectaţi, căutând mereu îngrijire medicală. Acum, cineva
ar putea întreba: „Vrei să spui că un creştin nu ar trebui să fie
bolnav?”
Da, creştinul nu ar trebui să fie bolnav! Creştinul are
viaţă eternă, şi acea viaţă este superioară bolii, descompunerii
şi morţii. Este aceeaşi viaţă pe care Isus a avut‑o când umbla
pe pământ. Isus nu a fost niciodată bolnav. El ne‑a dat şi nouă
aceeaşi viaţă supranaturală, care respinge şi distruge la impact
orice infecţie sau boală. Aleluia! Acum poţi înţelege ceea ce a
spus El în Marcu 16:17‑18: „Iată semnele care îi vor însoţi pe
cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în
limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte,
nu‑i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii
se vor însănătoşa.” Isus a spus aşa, iar El nu a minţit niciodată.
Creştinul aparţine clasei lui Dumnezeu; el nu este o
persoană religioasă obişnuită. Creştinismul nu este deloc
o religie; este viaţa activă a lui Dumnezeu în fiinţa umană.
Creştinismul înseamnă că Isus Cristos este viu în tine. În
creştinism, viaţa divină a lui Isus Cristos îţi este transferată; este
o experienţă reală. Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în tine odată ce
ai fost născut din nou.

S

Atunci când ajungi să cunoşti profund şi să îţi asumi
acest adevăr, fiecare zi a vieţii tale va fi plină de bucurie!
Apostolul Petru a vorbit despre această bucurie pe care o avem
şi o emanăm în calitate de creştini: este negrăită şi strălucită (1
Petru 1:8). Şi cum să nu fie, din moment ce ai fost născut din
nou şi manifeşti slava şi neprihănirea lui Cristos? Cum să nu fie,
când tu te‑ai lipit de Domnul şi eşti într‑o uniune inseparabilă
cu El?
Cum ar mai putea atunci boala, lipsa, descurajarea,
depresia, să fie ceva normal pentru tine? Acestea sunt lucruri
de care oamenii din lume suferă; dar tu eşti diferit! Biblia
spune: „... lucraţi cu teamă şi tremur mântuirea voastră”
(Filipeni 2:12, versiunea GBV). Experimentează creştinismul
real „trăindu‑l.” Cuvântul lui Dumnezeu nu va lucra până când
nu îl faci tu să lucreze. Tu trebuie să faci lucrurile să funcţioneze,
prin puterea Lui care acţionează în tine (Efeseni 3:20). Prinde‑te
strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, însuşeşte‑ţi‑l şi trăieşte prin
el, iar viaţa ta va fi excelentă şi plină de slavă.

PROCLAMAŢIE

Cristos este viu în mine! Nu sunt un om obişnuit, pentru
că am fost adus în părtăşia Dumnezeirii. Prin urmare,
în fiecare zi, manifest viaţa lui Isus din mine exercitând
domnie asupra bolii, a maladiei, a eşecului, a lipsei şi a
oricărui lucru care vine de la cel rău! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 6:17; 1 Ioan 5:11‑13; 1 Corinteni 1:9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Iuda & Daniel 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 18:19‑27 & 2 Cronici 15‑16

O VESTE BUNĂ DE MARE
BUCURIE
„… S‑a născut ca omul să nu mai moară; S‑a
născut să‑i ridice pe fiii pământului, S‑a născut să le
dea naşterea din nou” – aceste cuvinte ale clasicului
colind „Hark The Herald Angels Sing” („Ascultă ce
cântă îngerii mesageri,” n.tr.) ilustrează foarte bine
mesajul deosebit de important al Crăciunului: Isus a
venit să trăiască în tine şi prin tine.
Crăciunul este o sărbătoare în care să reflectezi
la viaţa specială pe care El a venit să ne‑o dea. Isus
Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu S‑a întrupat, S‑a născut
să locuiască în tine pe veci prin Duhul Sfânt. Acum poţi
umbla cu capul ridicat, având certitudinea că viaţa
indestructibilă a lui Cristos din tine te face campion
pentru totdeauna.
Cristos locuieşte literalmente în tine; atunci
când L‑ai primit, El Şi‑a stabilit reşedinţa în inima ta.
Aceasta înseamnă că a venit slava: Cristos în tine este
nădejdea slavei. El a venit să locuiască în inima ta şi să
te facă una cu Tatăl.
Aceasta înseamnă Crăciunul: Cristos în tine!
Lasă bucuria prezenţei Lui să îţi umple inima până
la revărsare în acest minunat sezon de sărbătoare, în
timp ce le împărtăşeşti şi altora vestea bună a iubirii Lui
pentru toţi oamenii.
CRĂCIUN FERICIT!

VĂ MULŢIMIM,
DRAGI PARTENERI
AI RAPSODIEI
REALITĂŢILOR
Dragi parteneri, vă mulţumim că luminaţi lumea
cu Evanghelia slavei lui Isus Cristos. Prin dedicarea
voastră şi prin investiţiile voastre în lucrarea Împărăţiei
lui Dumnezeu, aţi adus în lume un sezon de neprihănire,
în care mulţi oameni din diferite naţiuni au primit
prin Rapsodia Realităţilor mesajul mântuirii care le‑a
schimbat viaţa.
În calitate de lucrători ai Împărăţiei lui
Dumnezeu, aţi distribuit dragoste, lumină, bucurie şi
pace până la marginile pământului în acest an 2019 –
anul luminilor, determinând o puternică răspândire
a Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum descrie Biblia în
Faptele apostolilor 6:7.
Pe măsură ce continuaţi să umblaţi în uniune cu
Tatăl, aducând mântuire şi mângâiere pentru oamenii
din lumea întreagă, fie ca relevanţa voastră în Împărăţia
lui Dumnezeu să se înalţe tot mai mult şi să aduceţi rod
bogat spre lauda şi gloria Numelui Său. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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DUMINICĂ

NU TE JUCA DE-A CREȘTINISMUL

U

Numai ţineţi cu tărie
ce aveţi, până voi veni
(Apocalipsa 2:25).

nul dintre lucrurile pe care trebuie să te
hotărăşti să le faci este să‑ţi iei foarte în serios
statutul de creştin. Nu profana lucruri spirituale şi nici nu
te juca cu Duhul Sfânt. Unii oameni devin atât de fireşti
în privinţa lucrurilor spirituale şi nu realizează când se
îndepărtează de Dumnezeu şi de planul Lui pentru viaţa
lor.
Aşa i s‑a întâmplat şi lui Saul, regele lui Israel.
Acesta s‑a afundat atât de tare în direcţia greşită încât
chiar şi atunci când profetul Samuel a mijlocit pentru
el, Dumnezeu i‑a spus: „Nu mai este nevoie; am găsit
pe altcineva să‑l înlocuiască” (citeşte 1 Samuel 16:1).
Planul lui Dumnezeu cu privire la Saul a fost ca acesta
să aibă o dinastie veşnică în Israel, însă el a ratat această
şansă, iar domnia i‑a fost dată lui David.
Povestea lui Esau este o altă relatare dureroasă.
Biblia spune: „Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar
sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi‑a vândut
dreptul de întâi născut” (Evrei 12:16). Cât de trist! După
aceea, când a încercat să obţină binecuvântarea pe care
a profanat‑o, Scriptura consemnează: „Ştiţi că mai pe
urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n‑a fost
primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n‑a putut
s‑o schimbe” (Evrei 12:17). Lacrimile lui n‑au putut

schimba nimic; era prea târziu. Aşa li se întâmplă multor
oameni.
Imaginează‑ţi că un frate a fost numit lider de
celulă (grup de casă) sau învăţător la o clasă de studiu
biblic, dar pentru că cineva l‑a ofensat în biserică, s‑a
supărat atât de mult încât şi‑a părăsit membrii, părăsind
chiar biserica. Aceasta este o mare greşeală.
Biblia spune: „Luaţi seama bine ca nimeni să nu se
abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să
dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă
tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea” (Evrei 12:15).
Nu permite ca amărăciunea sau mânia să te împiedice
să‑ţi împlineşti destinul în Cristos. Hotărăşte‑te să trăieşti
conform Cuvântului lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt.
Îndeplineşte instrucţiunile spirituale şi fii entuziasmat cu
privire la slujirea ta în biserică.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău care acţionează
în mine abilitându‑mă să împlinesc voia Ta şi destinul meu
în Tine. Alerg spre ţintă, concentrându‑mi toată energia
spre a fi tot ceea ce Cristos m‑a mântuit şi m‑a destinat să
fiu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Ioan 1:8; 1 Corinteni 15:58; 2 Petru 1:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 1 & Daniel 11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 18:28‑40 & 2 Cronici 17‑18
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LUNI

UMBLĂ ÎN CRISTOS

Î

Astfel, dar, după cum L‑aţi
primit pe Cristos Isus, Domnul,
aşa să şi umblaţi în El
(Coloseni 2:6).

n Galateni 3:27 Biblia spune ceva puternic, care
reprezintă o paralelă la ceea ce citim în versetul
tematic: „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos v‑aţi
îmbrăcat cu Cristos.” Aceasta înseamnă că tu ai fost
scufundat în El, iar El te‑a învăluit ca o haină. Poate spui:
„Am crezut că L‑am primit pe Isus.” Da, dar aceasta nu
este ceva ce ţine doar de interior, ci şi de exterior. L‑ai
primit pe Isus ca Domn, iar El locuieşte în tine prin Duhul
Sfânt. Iar acum că eşti născut din nou, ai fost adus,
totodată, într‑un nou mediu ambiant numit Cristos în
care tu trebuie să umbli. Aceasta citim în versetul tematic.
Spre exemplu, dacă te afli într‑o maşină, eşti într‑un
alt mediu ambiant. Dacă maşina are aer condiţionat, afară
poate fi arşiţă, dar tu te plimbi cu maşina, bucurându‑te
de un mediu ambiental diferit de cel al oamenilor pe
stradă.
Aceasta ne aminteşte experienţa copiilor lui Israel,
când au pornit din Egipt spre Ţara Promisă. Ei mergeau
având propria lor atmosferă. Biblia spune: „Domnul
mergea înaintea lor: ziua într‑un stâlp de nor, ca să‑i
călăuzească pe drum, iar noaptea într‑un stâlp de foc, ca
să‑i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea.
Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în

timpul zilei, nici stâlpul de foc, în timpul nopţii” (Exodul
13:21‑22).
În tot deşertul era extrem de cald, dar poporul
lui Dumnezeu locuia în prezenţa Lui divină. Stâlpul de
nor îi proteja de arşiţa zilei. Iar noaptea, când era frig,
ei aveau stâlpul de foc care le ţinea de cald. În acelaşi
mod, în Cristos, tu ai o atmosferă proprie. Când mergi
la lucru, funcţionezi din mediul ambiental numit Cristos!
Când eşti acasă, la şcoală, în locurile în care îţi desfăşori
afacerile, tu te afli în acel mediu ambiant.
Aceasta înseamnă că nimic nu te poate vătăma.
Asemenea copiilor lui Israel, tu eşti protejat înăuntrul
mediului ambiant numit Cristos atât ziua cât şi noaptea.
Glorie lui Dumnezeu! Ce loc special! Este un mediu
ambiant al gloriei. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Locuiesc în Cristos, care este noul meu mediu ambiant!
Oriunde merg, mă aflu în prezenţa Sa divină, pe care o
port cu mine, demonstrând lucrarea isprăvită a lui Cristos
în familia mea, în sănătatea mea, în finanţele mele şi în tot
ceea ce mă priveşte. Eu nu sunt din această lume. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Galateni 3:27; Coloseni 3:10; 2 Corinteni 5:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 2:1‑17 & Osea 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 19:1‑12 & 2 Cronici 19‑20
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MARŢI

NU A MAI RĂMAS DE ÎMPLINIT
NICIO PROMISIUNE

Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit
tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a
chemat prin slava şi puterea Lui
(2 Petru 1:3).
nii credincioşi încă păstrează gândirea vechi
testamentară de a încerca să obţină ceva de
la Dumnezeu, căutând să determine „promisiunile” lui
Dumnezeu să se manifeste în viaţa lor. Dar să trăieşti cu
această conştientizare, înseamnă să nu cunoşti sau să uiţi
principalul scop pentru care a venit Cristos. El a venit în
calitate de împlinire a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu,
în aşa fel încât să nu mai existe nicio promisiune care să
mai trebuiască împlinită pentru creştin.
Odată, am rugat un grup de creştini să‑mi spună
dacă în Biblie mai există promisiuni pentru noua creaţie.
Cineva a menţionat Psalmul 37:4: „Domnul să‑ţi fie
desfătarea şi El îţi va da tot ce‑ţi doreşte inima.”
Aceasta este problema: am spus deja că mulţi trăiesc
viaţa Vechiului Testament şi consideră că trăiesc viaţa de
creştin.
Dintre dorinţele tale şi CRISTOS însuşi care locuieşte
în tine, cine este mai mare? Ce ai putea să mai doreşti
de la Cineva care ţi S‑a dat deja pe Sine? Nu ai citit în 1
Corinteni 3:21 că toate lucrurile sunt ale tale? Înţelege
că toate „promisiunile” din Vechiul Testament au fost
împlinite pe deplin în Cristos şi prin urmare nu mai sunt
în vigoare, pentru că nu se pot îndeplini mai mult decât

U

atât. Acum acestea sunt „adevăruri vechi.” Gândeşte‑te
cum ar fi ca o ţară să emită o nouă constituţie, iar cineva
să trăiască după cea veche; nu se mai poate.
Dumnezeu Ţi S‑a dat deja pe Sine, ţi‑a dat
împărăţia Sa şi toate lucrurile! Când vii la Cristos, totul
devine al tău; nu mai are ce altceva să‑ţi dea, pentru că
eşti comoştenitor cu El (Romani 8:17). De aceea, nu te
mai zbate să mai obţii ceva. Bucură‑te de viaţa pe care ai
primit‑o în Cristos.
Citim în versetul nostru tematic că dumnezeiasca
Lui putere ne‑a dat (timpul trecut) TOT ce priveşte viaţa şi
evlavia; nimic nu a fost omis. Încetează să te mai stresezi
cu privire la facturile tale. Nu te mai stresa cu sănătatea.
Alege viaţa în odihnă.
A te lupta acum în rugăciune pentru ca El să Îşi
împlinească făgăduinţele reprezintă un efort inutil,
pentru că El le‑a împlinit deja. Trăieşte prin Cuvântul
Lui şi prin Duhul Sfânt; vei descoperi că tot ceea ce ţi‑ai
putea dori se află pe cărarea pe care El te‑a rânduit să
mergi. Binecuvântat să fie Numele Său în veci!

PROCLAMAŢIE

Funcţionez în lumina Cuvântului lui Dumnezeu!
Conştientizez proviziile îmbelşugate pe care Tatăl mi le‑a
făcut disponibile şi mă bucur de ele din plin! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 1:20; 1 Corinteni 3:21‑22; Coloseni 1:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 2:18‑3:6 & Osea 3‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 19:13‑22 & 2 Cronici 21‑22
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MIERCURI

ÎNŢELEGEREA CUVÂNTULUI LUI
DUMNEZEU
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu
(Ioan 1:1).

Î

n calitate de creştin, este extrem de important
să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece
această înţelegere te va ajuta nu doar să ai o perspectivă
complexă asupra Scripturii, ci va schimba şi modul
în care abordezi Cuvântul Său. Acesta este un aspect
important, deoarece, dacă nu înţelegi Cuvântul lui
Dumnezeu, nu vei şti cum să îl aplici în viaţa ta.
Cuvântul lui Dumnezeu este El însuşi Dumnezeu,
aşa cum am citit şi în versetul tematic. Când Domnul îţi
vorbeşte, Cuvântul Său împlineşte ceea ce spune, în tine
şi pentru tine. De fiecare dată când studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu, îţi hrăneşti duhul şi eşti abilitat să trăieşti
viaţa Scripturii. Astfel vei descoperi că fiecare zi a vieţii
tale de creştin este plină de bucurie şi de încântare.
În stabilirea obiectivelor tale pentru anul următor,
o prioritate majoră trebuie să fie dedicarea unui timp
de calitate pentru a studia Scriptura şi pentru a medita
asupra ei. Astfel, vei fi iluminat, informat, reîmprospătat,
întărit şi plin de har, vei fi mai eficient la serviciu, în
slujirea ta şi în tot ceea ce Domnul Şi‑a propus pentru
tine în anul care vine şi dincolo de el. Vei umbla pe calea
pe care El a ales‑o pentru tine înainte de întemeierea
lumii.

Aminteşte‑ţi că viaţa ta are un scop şi că planul lui
Dumnezeu pentru tine este revelat şi devine din ce în ce
mai clar pe măsură ce dezvolţi părtăşia ta cu Scriptura
şi cu Duhul Sfânt. El te va ajuta să înţelegi Cuvântul Lui.
Îţi va îndrepta gândurile către ceea ce vrea să cunoşti
în acest moment pentru ca mai departe să poţi aplica
aceste revelaţii în viaţa ta. Înţelepciunea Lui nu se va
mai rezuma doar la un mesaj, ci îţi va inunda inima,
iar atunci vei vedea că umbli pe calea înţelepciunii, a
cunoaşterii şi a înţelegerii. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru înţelegerea
Cuvântului Tău. Pe măsură ce mă dedic studiului Scripturii,
sunt luminat, revigorat, informat şi întărit. Mintea mea este
receptivă la îndreptările, la instrucţiunile şi la călăuzirile
Cuvântului Tău, în timp ce umblu pe căile prestabilite de
Tine pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 20:32; 2 Timotei 3:16‑17; Evrei 4:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 3:7‑22 & Osea 7‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 19:23‑37 & 2 Cronici 23‑24
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JOI

PĂSTREAZĂ STANDARDELE
ÎMPĂRĂŢIEI

P

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă
înşelaţi în privinţa aceasta: nici
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici
preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii
(1 Corinteni 6:9).

e măsură ce studiezi Evangheliile lui Matei,
Marcu şi Luca, observi că Isus a predicat pe
larg despre principiile Împărăţiei cereşti. De exemplu,
în Matei 19:5 şi Marcu 10:7‑8, El stabileşte drept normă
standard faptul că sexualitatea omului se poate exprima
doar în cadrul relaţiei de căsătorie pe care o recunoaşte
ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie.
Apostolii au continuat să zidească învăţătura
pe aceeaşi temelie. În Romani 1:27, apostolul Pavel a
reluat cuvintele Domnului, dezaprobându‑i pe cei care
se angajează în relaţii homosexuale. El afirmă: „fiindcă,
măcar că L‑au cunoscut pe Dumnezeu, nu L‑au proslăvit
ca Dumnezeu, nici nu I‑au mulţumit, ci s‑au dedat la
gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s‑a întunecat.ˮ
Isus spune în Ioan 15:19: „... dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ce este al ei.ˮ Refuză să te laşi influenţat
de sistemul acestei lumi, care este condus de Satan. Nu
permite ca acţiunile, reacţiile, gândurile, cuvintele şi
răspunsurile tale să se îndrepte spre păcat.
În Împărăţia noastră, Cuvântul lui Dumnezeu
este judecătorul suprem; suntem cultivaţi şi guvernaţi

de Cuvântul Său. Prin urmare, refuză să compromiţi
standardele, valorile şi principiile Împărăţiei noastre
cereşti. Umblă în lumina şi în dreptatea Cuvântului lui
Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Refuz să trăiesc ca restul lumii sau să adopt modul de
operare al celor păcătoşi. Sunt un copil al Împărăţiei
lui Dumnezeu, umblând în lumina Cuvântului Său şi în
neprihănirea Lui, manifestând cu îndrăzneală virtuţile şi
perfecţiunile lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 17:14‑16; Ioan 15:19; 1 Ioan 2:15‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 4 & Osea 11‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 19:38‑42 & 2 Cronici 25
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VINERI

ÎNAINTEAZĂ ȘI ÎNVINGE

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu;
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi
este mai mare decât cel ce este în lume
(1 Ioan 4:4).
umea în care trăim se află sub blestem şi este
plină de tot răul cu care Satan a infestat‑o.
Aşadar, fiind născut din nou, lumea te va confrunta la
nivel mental, fizic, emoţional şi chiar spiritual. Dar ce a
spus Isus? „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea” (Ioan 16:33).
Domnul a biruit lumea pentru tine, ceea ce
înseamnă că şi tu, la rândul tău, ai biruit. Apostolul Pavel
declară: „Căci noi n‑avem de luptat împotriva cărnii şi
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti...
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu
care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău” (Efeseni 6:12‑16).
Prin urmare, indiferent de răul, de întunericul şi
de negativismul acestei lumi, trebuie să gândeşti diferit.
Rămâi netulburat, deoarece tu eşti în Cristos şi în El învingi
întotdeauna. Nimic nu poate avea biruinţă asupra ta. Nu
permite ca teama, lipsa sau neîncrederea să te împiedice
să urmezi calea credinţei şi împlinirea planului divin. Lăsă
deoparte mânia, amărăciunea şi răutatea. Acestea îţi pot

L

împiedica progresul spiritual şi chemarea lui Dumnezeu
asupra vieţii tale.
Păstrează‑ţi inima aţintită asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. În 1 Timotei 4:15‑16, Biblia spune că dacă
meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi i te dedici
în întregime, toate eforturile tale vor fi încununate de un
succes inevitabil.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu eşti Cel care lucrează în
mine şi voinţa şi înfăptuirea voii Tale, după plăcerea
Ta. Refuz să mă las oprit de lumea aceasta şi de forţele
ei corupte, ştiind în Cine am crezut şi Cine este Cel care
acţionează în mine. Am învins lumea şi toate sistemele ei,
zburând pe aripile Duhului Sfânt şi împlinindu‑mi destinul
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Evrei 12:1‑2; Iacov 1:21‑25; Romani 8:33‑39

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 5 & Ioel 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 20:1‑10 & 2 Cronici 26‑27
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SÂMBĂTĂ

RĂMÂI FOCALIZAT

Dar Domnul Dumnezeu M‑a ajutat;
de aceea nu M‑am ruşinat, de aceea
Mi‑am făcut faţa ca o cremene,
ştiind că nu voi fi dat de ruşine
(Isaia 50:7).
umnezeu vrea să ne îndreptăm inimile asupra
Cuvântului Său şi să nu ne lăsăm distraşi de
circumstanţe, de experienţe sau de necazuri. Aceasta
ne aminteşte de cuvintele psalmistului: „Nişte nelegiuiţi
răspândesc minciuni despre mine, dar eu îmi focalizez
atenţia la ce spui Tu” (Psalmul 119:69, versiunea
Message, Mesajul, n.tr.). De asemenea, în Romani 4:19,
Biblia spune: „Avram nu s‑a focalizat asupra propriei lui
neputinţe şi nu a zis: «Degeaba. Acest trup de o sută de
ani n‑ar mai putea niciodată să devină tatăl unui copil.»
Nici nu a luat în considerare decadele de infertilitate
ale Sarei ca să renunţeˮ (versiunea Message, Mesajul,
n.tr.).
În Noul Testament, Luca 9:51, Biblia vorbeşte
despre Isus: „Când s‑a apropiat vremea în care avea să
fie luat în cer, Isus Şi‑a îndreptat faţa hotărât să meargă
la Ierusalim.” De ce Şi‑a îndreptat faţa cu hotărâre către
noua destinaţie? El ştia că aceasta era ultima Lui călătorie
spre Ierusalim şi că, de data aceasta, urma să Îşi dea viaţa
acolo; Se ducea spre Cruce să moară pentru păcatele
lumii şi nu voia să lase pe nimeni să Îl distragă de la acest
lucru.

D

În lumea noastră de astăzi există foarte multe
distrageri, însă tu trebuie să rămâi focalizat asupra
viziunii pe care Domnul a pus‑o în inima ta. Îndreaptă‑te
spre planul lui Dumnezeu la fel ca spre capătul unui
tunel. Astfel vei birui. Cu mulţi ani în urmă, Domnul mi‑a
spus: „Fiule, nu te uita în jur. Fii concentrat; refuză să te
laşi distras.”
Unii creştini se lasă distraşi de prea multe lucruri.
Sunt distraşi de starea economiei şi de alţi factori similari
din jurul lor. Nu aceasta este calea spre succes. Când eşti
un om cu scop şi cu viziune, nu te îngrijorezi cu privire la
bani sau la starea economică a acestei lumi, deoarece tu
nu faci parte din această lume.
Nimic nu te poate limita sau dezavantaja, pentru
că te‑ai născut deja biruitor. Ai fost încununat de succes
înainte să începi. Prin urmare, stabileşte‑ţi parcursul şi
navighează prin viaţă stăpânind lumea ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru chemarea înaltă de care
mi‑ai făcut parte în Isus Cristos. Ochii mei sunt aţintiţi
asupra Ta, care eşti Căpetenia şi desăvârşirea credinţei
mele! Eu nu văd umbre; umblu în voia Ta desăvârşită şi în
destinul Tău pentru viaţa mea victorios până la capăt, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:1‑2; 1 Corinteni 15:58

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 6 & Amos 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 20:11‑18 & 2 Cronici 28

Serviciul Special
de Anul Nou
cu Pastorul Chris

Şi la acest sfârşit de an, cerul va privi milioanele
de oameni care se vor aduna în diverse locuri din toată
lumea pentru a participa la Serviciul Special de Anul
Nou, cu omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru a
se închina şi a se ruga lui Dumnezeu şi pentru a primi
călăuzire pentru următorul an.
Acest Serviciu Special transmis în direct pe
tot globul va fi urmărit în diferite biserici, săli de
evenimente, centre şi case particulare prin satelit, prin
televiziune prin cablu, prin radio şi prin internet. Va fi
tradus şi în câteva limbi de circulaţie pentru a facilita
înţelegerea cât mai multor oameni.
Participă şi tu într‑o atmosferă de închinare şi
de părtăşie cu Duhul Sfânt la acest Serviciu Special de
Anul Nou cu Pastorul Chris pe 31 decembrie, pentru a
primi cuvântul profetic Rhema pentru anul 2020.

N O T E

NOTE
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DUMINICĂ

MULŢUMIREA CA STIL DE VIAŢĂ

D

Cine aduce mulţumiri ca
jertfă, acela Mă proslăveşte...
(Psalmul 50:23).

e obicei, când oamenii aud cuvântul
„mulţumire” îl asociază cu ofranda sau darul
de mulţumire, ceea ce este bine. Dumnezeu Se aşteaptă
de la noi să Îi mulţumim cu ofrandele noastre, însă
recunoştinţa nu se limitează doar la a oferi daruri, ci ar
trebui să devină un mod de viaţă.
Gândeşte‑te la Isus: în timpul slujirii Lui pe pământ,
El S‑a rugat în diferite ocazii şi de cele mai multe ori, I‑a
mulţumit lui Dumnezeu. Când l‑a înviat pe Lazăr (care
fusese mort şi înmormântat de patru zile), El nu s‑a plâns
şi nici nu a implorat, ci a mulţumit, spunând: „… Tată, Îţi
mulţumesc că M‑ai ascultat” (Ioan 11:41).
În Evanghelia lui Ioan, după ce le‑a predicat
oamenilor care Îl urmaseră în deşert, Isus nu i‑a lăsat să
plece spre casă flămânzi. Atunci, singura sursă de hrană
era prânzul unui băieţel: cinci pâini de orz şi doi peşti.
Cu siguranţă nu ar fi fost suficient pentru a hrăni
mulţimea aceea de cinci mii de bărbaţi (fără a mai pune
la socoteală femeile şi copiii). Dar Biblia spune: „Isus a
luat pâinile, I‑a mulţumit lui Dumnezeu, le‑a împărţit
ucenicilor, iar ucenicii le‑au împărţit celor ce stăteau
jos; de asemenea, le‑a dat şi din peşti cât au voit”
(Ioan 6:11). Remarcă factorul care a dus la înfăptuirea
miracolului: mulţumirea Lui!

Când a fost ultima dată când I‑ai mulţumit
Domnului pentru ceva ce ţi‑a dat fără ca tu să Îi ceri?
Aceasta este viaţa pe care ar trebui să o trăieşti în calitate
de creştin. Cultivă un stil de viaţă bazat pe recunoştinţă
şi pe mulţumire. Toate lucrurile sunt deja ale tale (1
Corinteni 3:21); prin urmare, atunci când te gândeşti că
îţi trebuie ceva, mulţumeşte‑I lui Dumnezeu pentru acel
lucru, deoarece ştii că îţi aparţine deja.
Tatăl te iubeşte foarte mult; nu este nevoie să Îl
convingi să te ajute. Răspunsul tău — atitudinea ta de
credinţă — ar trebui să fie o viaţă în care să Îl lauzi şi să Îi
mulţumeşti în fiecare zi pentru harul, pentru bunătatea
şi pentru iubirea Lui. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai binecuvântat cu toate
binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti, în Isus
Cristos. Am tot ceea ce îmi trebuie ca să Te slujesc şi
să trăiesc bucuros în fiecare zi. Îţi mulţumesc că mi‑ai
înfrumuseţat viaţa cu gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ieremia 30:19; Filipeni 4:6‑7; Coloseni 2:6‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 7 & Amos 5‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 20:19‑31 & 2 Cronici 29
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LUNI

PLANIFICĂ ȘI PUNE ÎN APLICARE
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Cugetă la acestea, ocupă‑te în
totul cu ele, pentru ca progresul
tău să fie arătat tuturor
(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).
erbul a cugeta provine în versetul tematic din
traducerea din original a termenului grecesc
„Meletao” şi înseamnă să îţi îndrepţi atenţia asupra unui lucru,
iar apoi să îţi construieşti planuri în jurul lui. Înseamnă, totodată,
să exersezi în mintea ta. Versetul tematic ne îndeamnă să
medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu; aşadar, hotărăşte‑te
să faci acest lucru: contemplă, planifică şi exersează Cuvântul
lui Dumnezeu în mintea ta.
Imaginează‑ţi că exersezi la nivel mental întâlnirea pe
care urmează să o ai sau că te antrenezi în mintea ta cum îi vei
conduce pe alţii la Cristos în anul următor! Este important să
contempli, să planifici şi să practici Cuvântul lui Dumnezeu şi
viziunile Lui în mintea ta din când în când. Priveşte‑te umblând
în realităţile Cuvântului Său şi în viziunile pe care le creează în
duhul tău.
În Iosua 1:8, Biblia spune: „Cartea aceasta a legii să
nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte,
căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în
toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune...” Citeşte
cu atenţie fragmentul subliniat: cugetarea şi planificarea
Cuvântului lui Dumnezeu te vor determina să împlineşti ce
spune; te vor propulsa spre acţiune. Iar binecuvântarea se
manifestă în punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu
(Iacov 1:22‑25).

V

Cum va fi anul 2020 pentru tine? Ai putea să începi să
îţi faci planuri şi să le exersezi în mintea ta de pe acum. Viziuni
încununate de glorie, viziuni cu tine umblând în niveluri şi în
dimensiuni superioare ale credinţei. Vizualizează‑te stabilind
graniţe noi şi deschizând noi drumuri pentru înaintarea
Evangheliei. Aleluia! Poate că anul acesta nu a fost întocmai
cum te‑ai aşteptat; însă nu te descuraja. Începe să‑ţi plănuieşti
viitorul de acum.
Nu uita, tu eşti arhitectul propriei tale vieţi, iar proiectul
cadru provine de la Beneficiarul tău ceresc. Datorită pregătirii
sale, un arhitect este capabil să parcurgă mental lungimea şi
lăţimea unui zgârie‑nor, chiar înainte de a se pune temelia
clădirii. Pentru el, clădirea respectivă este deja o realitate, chiar
şi atunci când nu este decât o schiţă pe hârtie. În mod similar,
lasă imaginea vieţii tale glorioase şi a viitorului tău să devină
tot mai clară şi mai reală în duhul tău, pe măsură ce te rogi şi
meditezi cu privire la ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre
tine (Exodul 26:30; Evrei 8:5).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mintea mea este focalizată asupra Cuvântului
Tău infailibil; de aceea, bunăstarea mea izvorâtă din
Cuvântul Tău este evidentă. Sunt transformat din slavă în
slavă prin puterea Cuvântului Tău şi mă văd progresând
tot mai mult, cucerind noi teritorii şi stabilind noi frontiere
pentru Evanghelie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 1:1‑3; Isaia 26:3; Iacov 1:22‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 8 & Obadia

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 21:1‑12 & 2 Cronici 30
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MARŢI

O SINGURĂ VIAŢĂ

C

Nu te grăbi să te mânii în suﬂetul tău,
căci mânia locuieşte în sânul nebunilor
(Eclesiastul 7:9).

ând Moise a coborât de pe Muntele Sinai şi a
văzut oamenii care se închinau unui viţel de aur
creat de mâna lor, s‑a mâniat foarte tare. Chiar în acel loc,
a sfărâmat tablele Legii (Exod 32:19) făurite de Dumnezeu
şi gravate cu degetul Lui (Exodul 32:16) şi apoi a trebuit să
taie singur în piatră altele noi (Exod 34:1), ca pedeapsă.
Cu altă ocazie, copiii lui Israel care călătoreau prin
pustiu s‑au răsculat împotriva lui Moise şi a lui Aaron
pentru că rămăseseră fără apă şi nu aveau ce bea. Prin
urmare, Domnul i‑a poruncit lui Moise să adune poporul
în dreptul unei stânci căreia trebuia să îi vorbească în faţa
tuturor să le dea apă de băut.
Însă supărat de izbucnirea oamenilor, Moise i‑a
acuzat şi i‑a mustrat, etichetându‑i drept răzvrătiţi. Apoi,
plin de furie, s‑a întors şi a izbit cu toiagul în stâncă în loc
să îi vorbească aşa cum îi poruncise Domnul; de fapt, el
a lovit‑o chiar de două ori (Numeri 20:11). Din stâncă a
izvorât apă, însă acţiunea lui Moise L‑a nemulţumit pe
Dumnezeu.
Chiar dacă Moise este descris ca fiind „... foarte
blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului”
(Numeri 12:3), el a permis mâniei să îi afecteze slujirea
şi umblarea lui cu Dumnezeu într‑o asemenea măsură
încât nu i s‑a mai îngăduit să îi conducă pe copiii lui Israel

în Ţara Făgăduinţei, aşa cum intenţionase Domnul. Deşi
a rămas credincios în conducerea casei lui Dumnezeu
(Evrei 3:5), mânia era slăbiciunea lui.
Furia te distruge rapid. Nici măcar nu trebuie
să încerci să o „îmblânzeşti”; scapă de ea! Dacă eşti
catalogat sau descris drept o persoană care se enervează
repede, pleacă‑te în faţa lui Dumnezeu în rugăciune şi
dedică‑te Cuvântului Său în meditare.
Există persoane care nu îşi împlinesc menirea, cum
s‑a întâmplat de‑a lungul istoriei, din cauza mâniei. În
astfel de cazuri, Dumnezeu are un plan de rezervă. Însă tu
nu permite să ţi se întâmple acest lucru. De ce să eşuezi în
umblarea ta cu Dumnezeu şi să îţi pierzi destinul divin din
cauza unei atitudini negative care ar putea fi controlată
cu uşurinţă şi îndreptată prin Cuvântul lui Dumnezeu?
În Psalmul 37:8, Biblia spune: „Lasă mânia, părăseşte
iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la
rău!ˮ Acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.
Refuză să laşi mânia să te controleze.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă delectez în Cuvântul Tău şi în împlinirea
voii Tale. Cuvântul Tău este în inima mea, abilitându‑mă
să umblu în neprihănire şi să‑mi împlinesc destinul în Tine.
Nu mă voi deda la mânie, pentru că vreau să‑Ţi fiu plăcut
în toate lucrurile, trăind după Cuvântul Tău, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 22:24; Coloseni 3:8; Efeseni 4:26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 9 & Iona 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 21:13‑25 & 2 Cronici 31
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MIERCURI

RĂMÂI SMERIT

S

Căci oricine se înalţă va fi smerit;
şi cine se smereşte va fi înălţat
(Luca 14:11).

criptura abundă în exemple de oameni care au
săvârşit fapte extraordinare, au urcat pe tron
şi s‑au făcut remarcaţi, rămânând, totuşi, umili. Însă din
păcate, unii dintre cei care au primit onoruri regale au
devenit aroganţi, mândri; au devenit „mari” în ochii lor
până când au fost smeriţi de Dumnezeu. Povestea regelui
Saul este un exemplu potrivit.
Lui Saul i s‑a dat harul de a fi un bun conducător
şi a fost uns ca rege peste Israel. Însă conform Bibliei,
acest lucru s‑a întâmplat „când era mic în ochii luiˮ (1
Samuel 15:17). La scurt timp, Saul s‑a răzvrătit împotriva
instrucţiunilor spirituale, jertfind el însuşi arderea de tot
şi încălcând astfel porunca Domnului (1 Samuel 13:9‑11).
Cu altă ocazie, deşi Domnul i‑a poruncit foarte clar să îl
nimicească pe Amalec, Saul nu I‑a împlinit voia (1 Samuel
15:1‑11 ) şi, ca urmare a mândriei sale, Dumnezeu nu i‑a
mai permis să fie rege peste Israel (1 Samuel 15:26). Ce
trist!
Însă priveşte la Isus! Chiar dacă El ştia cine este –
Cel binecuvântat, Suveranul, Regele Regilor şi Domnul
Domnilor – a continuat să fie smerit. În Luca 4:16‑21,
Biblia descrie intrarea lui Isus în Nazaret, oraşul în care
a crescut; El a intrat în sinagogă, cum obişnuia să facă de
Sabat şi S‑a ridicat să citească din Sfintele Scripturi. Nu a

strigat la preot: „Iată, Regele Regilor este aici!” Domnul
doar S‑a ridicat şi a citit după cum I s‑a cerut. Iar când
a terminat de citit, „... a înfăşurat sulul la loc, i l‑a dat
înapoi slujitorului şi S‑a aşezat...” (Luca 4:20, versiunea
NTR). Ce demonstraţie de smerenie!
În cazul în care eşti lider sau pastor, a fost o vreme
când te simţeai foarte onorat dacă ţi se cerea să vorbeşti
în faţa unei adunări? Nu cumva acum ai crescut atât de
mult în ochii tăi încât te simţi jignit când nu eşti chemat
să aduci un mesaj în faţa oamenilor? În 1 Petru 5:5, Biblia
spune: „... fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu
stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
Adevărata smerenie înseamnă să te supui autorităţii,
influenţei şi impactului Cuvântului lui Dumnezeu
respectând toate instrucţiunile lui. Când faci acest lucru,
primeşti mai mult har. Harul are putere de promovare,
de creştere şi de progres supranatural.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă supun domniei, autorităţii şi influenţei
Cuvântului Tău, în toată smerenia. De aceea, mă bucur de
efectele harului Tău supraabundent, care mă abilitează
să umblu în promovare, în excelenţă, în victorie şi în
stăpânire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 4:6; Iacov 4:10; Filipeni 2:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 10 & Mica 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 1:1‑11 & 2 Cronici 32
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JOI

FOCALIZEAZĂ-TE ASUPRA
SPIRITUALITĂŢII LUI ISUS

Aşa că, de acum încolo, nu mai
cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi,
chiar dacă odată L‑am estimat pe Cristos
din punct de vedere uman ca pe un om,
totuşi acum nu‑L mai cunoaştem în felul
acesta [în termenii firii pământeşti]
(2 Corinteni 5:16, versiunea Amplificată).
ând unii declară: „Vreau să fiu ca Isus,ˮ ceea ce vor să
spună cu adevărat este că vor să devină asemenea
„evreului” care a umblat pe străzile Galileei şi Capernaumului.
Unii chiar se entuziasmează când vine vorba despre aspectul Lui
fizic: constituţia, înălţimea, fizicul, sau înfăţişarea Lui, pierzând din
vedere aspectul cel mai important — spiritualitatea Lui. Dincolo
de Isus‑Omul, ar trebui să te concentrezi asupra Personalităţii
„Isus‑Cuvântul întrupat!”
Unele dintre limitările „fizice” ale Lui Isus‑Omul ţineau chiar
şi de identitatea Sa evreiască. În calitate de evreu, de exemplu,
El a ţinut anumite sărbători care pentru neevrei nu însemnau
nimic, însă El a venit să‑i mântuiască pe toţi oamenii. Prin urmare,
noi trebuie să ne focalizăm asupra identităţii divine a lui Isus, Fiul
lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Priveşte‑L în Cuvântul lui
Dumnezeu şi prin Cuvântul Său, deoarece El este Cuvântul viu. La
un anumit moment din viaţa lui, Saul (devenit mai târziu apostolul
Pavel), Îl considera pe Isus un simplu om, un simplu evreu. Însă
apoi a realizat că, deşi Isus a umblat pe pământ în chip omenesc şi
a trăit asemenea unui evreu, El nu era un om obişnuit.
Din acel moment, Pavel s‑a concentrat asupra lui
Isus‑Cuvântul lui Dumnezeu şi a avut un succes remarcabil

C

în slujirea lui! În Ioan 1:14 Biblia ne spune că personificarea
Cuvântului lui Dumnezeu a avut drept rezultat Omul Isus
Cristos: „Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi...”
Aşadar, consideră‑L Cuvântul întrupat. Gândeşte‑te la Isus
ca fiind totalitatea gândurilor, a ideilor, a opiniilor, a voinţei
şi a emoţiilor lui Dumnezeu încapsulate în cortul unui trup
omenesc. Concentrează‑te asupra Lui ca fiind întipărirea Fiinţei
lui Dumnezeu, imaginea Dumnezeului nevăzut, după portretul
biblic descris în Evrei 1:3.
Iată un alt argument esenţial: dacă El este Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat, înseamnă că şi tu eşti o odraslă a Cuvântului
lui Dumnezeu. În 1 Petru 1:23, Biblia spune: „fiindcă aţi fost
născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci
dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu,
care este viu şi care rămâne în veac.” În 1 Ioan 4:17, Scriptura
afirmă că aşa cum este El suntem şi noi în lumea aceasta. Nu aşa
cum era El când trăia ca evreu în Galileea, ci aşa cum este El acum,
înălţat în slavă, în putere, în tărie şi în excelenţă, aşa suntem şi noi
acum. Neprihănirea, viaţa şi natura Lui se află ACUM şi în tine. Tu
eşti strălucirea slavei Sale, întipărirea Fiinţei Lui. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Vreau să fiu recunoscut nu pentru trăsăturile mele fizice
sau pentru oraşul meu natal, ci pentru identitatea mea
din Cuvântul lui Dumnezeu. Cum este Isus acum, în gloria,
în puterea, în tăria şi în excelenţa Lui, aşa sunt şi eu în
această lume. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 14:8‑10; Coloseni 1:12‑19; 1 Ioan 4:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 11 & Mica 4‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 1:12‑26 & 2 Cronici 33
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VINERI

EVANGHELIA ESTE
PENTRU TOTI

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

E

vanghelia lui Isus Cristos este puterea lui
Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care
cred (Romani 1:16). Cu alte cuvinte, Evanghelia nu ţine
seama de persoane; puterea ei mântuitoare funcţionează
pentru toţi oamenii în mod egal. Aşadar, dacă te întrebi:
„Cum să mă adresez oamenilor de altă rasă?” acest
aspect nu ar trebui să fie o problemă. În primul rând,
nu există „alte rase”; Dumnezeu a creat toţi oamenii, iar
Evanghelia este pentru toţi.
Nu permite niciodată ca Evanghelia glorioasă care
ţi‑a fost încredinţată să fie pătată de discriminare sau de
prejudecăţi. Refuză acest lucru! Cuvântul lui Dumnezeu
transcende toate barierele culturale, etnice sau
naţionale. Dacă împărtăşeşti Cuvântului lui Dumnezeu
în tot adevărul, acesta va depăşi toate graniţele şi va
face distincţia între cei care sunt în robie şi cei care îşi
doresc cu adevărat să audă adevărul. Adevărul nu are nici
culoare, nici graniţe. Adevărul este divin! Iar Cuvântul lui
Dumnezeu este adevărul (Ioan 17:17).
Nu deveni selectiv când vine vorba despre oamenii
cărora vrei să le propovăduieşti Evanghelia. În Ioan 3:16,
Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Isus
a venit pentru a mântui întreaga lume, nu doar pe
câţiva oameni selecţi. Există oameni care suferă în toate
naţiunile; aşadar trebuie să le ducem mesajul mântuirii
tuturor, începând cu cei din sfera noastră de influenţă.
Vei fi uimit de rezultate pe care Cuvântul lui Dumnezeu
le va produce în viaţa lor!
În timp ce le vesteşti Evanghelia, este posibil
să întâlneşti oameni care să nutrească resentimente
faţă de tine sau care să te trateze cu prejudecăţi sau
cu discriminare. Însă nu te lăsa niciodată intimidat de
aceştia. Apostolul Pavel a înţeles acest adevăr. În Coloseni
3:11, Biblia spune: „Aici nu mai este nici grec, nici iudeu,
nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar,
nici scit, nici rob, nici slobod, ci Cristos este totul şi în
toţi.” Refuză această clasificare lumească ce se limitează
la fizicul sau la descendenţa pământească a oamenilor.
Evanghelia este pentru toată lumea. Implică‑te profund
în propovăduirea Evangheliei în acest sezon şi vesteşte‑le
tuturor mesajul mântuirii lui Cristos!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că vestirea Evangheliei
îmi oferă oportunitatea de a lăsa gloria Ta să strălucească
şi să se manifeste prin mine faţă de cei din jur, indiferent
de naţionalitate, de etnie, de cultură sau de ideologii. Prin
mine, cei necredincioşi aud şi primesc lumina Evangheliei
slavei şi sunt strămutaţi din întuneric la lumină, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 12:13; Galateni 3:27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 12 & Mica 6‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 2:1‑13 & 2 Cronici 34
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SÂMBĂTĂ

O SINGURĂ VIAŢĂ

O

Căci, dacă este cineva în Cristos, este
o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus:
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi
(2 Corinteni 5:17).

mul născut din nou nu are două vieţi, sau două
naturi în el; are una singură, şi aceea este viaţa
din Dumnezeu, viaţa divină. Odată ce ai fost născut din
nou, duhul tău a fost inundat de o viaţă nouă, iar viaţa
umană cu care te‑ai născut a încetat să mai existe; a fost
înlocuită de viaţa şi de natura lui Dumnezeu! Şi acest
adevăr nu este ceva ce poate fi explicat într‑un laborator,
ci este o realitate spirituală.
Mai mult, această schimbare nu va avea loc abia
când vom ajunge în cer, cum cred unii, ci a avut loc deja.
Acesta este mesajul lui Cristos. El a venit să ne dea viaţa
divină, să ne facă fii ai lui Dumnezeu: „Preaiubiţilor,
acum suntem fiii lui Dumnezeu şi nu s‑a arătat încă ce
vom fi, dar ştim că atunci când El Se va arăta, vom fi
asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este” (1
Ioan 3:2, versiunea Fidela). Versetul tematic subliniază şi
mai clar acest lucru: „Căci, dacă este cineva în Cristos,
este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate
lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).
Observă fraza „făptură nouă”; descrie ceva ce nu
este cunoscut; este nou, sau chiar „ciudat.” Este ca şi cum
ai impresia că ai văzut ceva trecând pe lângă tine şi cel
mai bun mod în care poţi descrie ce ai văzut este aşa:

„Am văzut o creatură; nu era nici câine, nici pisică, nu
sunt sigur ce era; era ceva ciudat.” Nu semăna cu nimic
din ce ai văzut până acum.
Aceasta este exact ce spune Pavel în 2 Corinteni
5:17. Noi suntem un nou tip de creatură, care nu a mai
existat până acum, un nou tip de om! Atunci când înţelegi
cu adevărat ce înseamnă acest lucru şi realizezi că nu ai o
combinaţie de natură umană cu natură divină, nu te vei
mai chinui să trăieşti în neprihănire şi vei descoperi că
poţi împlini glorios voia lui Dumnezeu dintr‑o poziţie de
odihnă. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că vechea mea viaţă a fost
înlocuită cu viaţa divină, care este superioară bolii,
maladiei, înfrângerii şi tuturor depravărilor care afectează
omul natural. Natura mea divină m‑a făcut stăpân peste
circumstanţe, domnind peste sistemele deplorabile ale
acestei lumi. Natura neprihănirii mă face să umblu în voia
Ta desăvârşită astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 2:20; 1 Ioan 5:13; 1 Ioan 4:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 13:1‑10 & Naum 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 2:14‑24 & 2 Cronici 35

Aplicaţia de telefon mobil
RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL
App 3.0

Bucură‑te de învăţături nelimitate din Cuvântul
lui Dumnezeu cu noua aplicaţie a Rapsodiei Realităţilor
pentru telefon mobil Rhapsody of Realities Daily
Devotional App 3.0!
În versiunea 3.0, poţi să studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu într‑un mod mai ingenios şi să îţi contorizezi
citirea zilnică folosind planurile automate de citire.
În plus, poţi să îţi organizezi articolele, versetele şi
cărţile favorite în cadrul aplicaţiei. Poţi să îţi salvezi
automat notiţele şi să îţi sincronizezi achiziţiile pe toate
dispozitivele tale folosinf un singur cont.
Aplicaţia pentru telefon mobil Rhapsody of
Realities Daily Devotional App 3.0 îţi oferă toate aceste
facilităţi şi multe altele! Acum poţi avea o experienţă
mai bogată cu Devoţionalul zilnic numărul 1 mondial
chiar şi când eşti în deplasare.
Disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.
Pentru mai multe informaţii, vizitează site‑ul www.
rhapsodyofrealities.org/app sau trimite un email pe
adresa rhapsodyappsupport@rapsodybible.org
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DUMINICĂ

NĂSCUT DIN NOU
ÎN CRISTOS

Căci, dacă este cineva în Cristos, este
o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus:
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi
(2 Corinteni 5:17).
tunci când ai fost născut din nou, ai fost botezat
în Cristos. În 1 Corinteni 12:13 Biblia spune:
„Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh,
ca să alcătuim un singur trup...”; ai fost botezat în trupul
lui Cristos, eşti un om nou, o creaţie nouă, care are o viaţă
nouă. Faptul că eşti „o creaţie nouă” înseamnă că eşti
unic, parte dintr‑o clasă specială de făpturi (Iacov 1:18).
Însă aceasta nu este tot; a doua parte a versetului tematic
spune: „... cele vechi s‑au dus; iată că toate lucrurile
s‑au făcut noi.” Cuvântul subliniat „iată” îţi atrage atenţia
asupra unui lucru pe care Dumnezeu vrea să îl observi, un
adevăr important. El vrea ca tu să VEZI că eşti cu adevărat
un om nou în Isus Cristos şi că tot ce are legătură cu viaţa
pe care o ai este nou şi divin. Viaţa şi natura pe care
le‑ai primit de la părinţii tăi biologici au fost înlocuite de
natura divină a lui Dumnezeu, motiv pentru care Petru ne
numeşte „părtaşi” ai naturii dumnezeieşti (2 Petru 1:4,
versiunea NTR).
Când ai fost născut din nou, în tine nu a avut loc
doar o schimbare minoră, ci o înlocuire reală a vieţii
umane cu viaţa indestructibilă a lui Dumnezeu. Tu ai
aceeaşi viaţă prin care Isus a fost înviat din morţi: viaţa
învierii.

A

Această realitate este sublimă! Motivul pentru
care creştinul nu ar trebui să fie bolnav constă în faptul că
viaţa din el este divină. Chiar dacă te‑ai născut cu o boală
ereditară, Biblia spune că „cele vechi s‑au dus!” Acea
boală sau neputinţă nu ar putea face parte niciodată din
natura nouă pe care o ai în Cristos. Natura veche care
era supusă păcatului, înfrângerii, bolii, eşecului şi morţii
a murit, s‑a dus, a dispărut! Toate lucrurile au fost făcute
noi şi toate aceste lucruri noi sunt de la Dumnezeu (2
Corinteni 5:18).
Orice are legătură cu viaţa ta poartă divinitatea,
pentru că tu ai fost născut din nou într‑un mediu ambiant
divin, în mediul ambiant numit Cristos. Binecuvântat să
fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost născut din nou în mediul ambiant numit Cristos.
În acest mediu ambiant divin am fost aşezat împreună cu
Cristos în dimensiuni de glorie, de stăpânire şi de putere.
Umblu în lumina neprihănirii şi a naturii mele în Cristos,
exprimând frumuseţe, glorie şi haruri divine, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 2:10; Efeseni 4:22‑24; Romani 6:4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 13:11‑14:20 & Habacuc 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 2:25‑36 & 2 Cronici 36
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LUNI

VITALIZAT PRIN DUHUL SFÂNT

Şi dacă Duhul Celui Ce L‑a înviat pe Isus
din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce
L‑a înviat pe Cristos din morţi le va da
viaţă şi trupurilor voastre muritoare,
prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.
(Romani 8:11, versiunea NTR).
eea ce am citit în versetul tematic nu este o
promisiune, ci s‑a întâmplat deja! Trupul tău
fizic, care înainte era condamnat şi predispus la moarte,
a fost înviorat şi vitalizat de Duhul Sfânt care locuieşte în
tine. Astfel, viaţa ta vine de la Duhul lui Dumnezeu şi este
susţinută prin Cuvântul Lui. În 1 Petru 1:23 Biblia spune:
„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care
poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne
în veac.” Dumnezeu ne‑a născut din Cuvântul Lui, prin
Duhul Sfânt.
Sângele care curge acum prin venele tale nu este cel
care te ţine în viaţă. Atunci de ce este sângele important?
În primul rând, el mărturiseşte despre umanitatea omului.
În Levitic 17:11 Biblia spune: „Căci viaţa trupului este în
sânge...” Astfel, răscumpărarea omului a trebuit să aibă
loc prin vărsare de sânge, prin vărsarea sângelui lui Isus –
viaţă pentru viaţă! Acum că El Şi‑a dat viaţa pentru ca noi
să putem avea viaţa Lui, viaţa trupului tău nu mai rezidă
în sângele tău, ci în Duhul Sfânt care locuieşte în tine.
Aminteşte‑ţi că El a înviat în trup de slavă, fără
sânge (sângele Lui a trebuit să rămână pe altar înaintea

C

lui Dumnezeu, ca preţ de răscumpărare) şi cu toate
acestea El nu era o stafie. Le‑a spus ucenicilor Săi după
înviere: „Uitaţi‑vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt;
pipăiţi‑Mă şi vedeţi: un duh n‑are nici carne, nici oase,
cum vedeţi că am Eu” (Luca 24:39). Observă că El nu a
spus că ar avea în noul Său trup „carne şi sânge”; viaţa
învierii nu are nevoie de sânge pentru a funcţiona; şi
aceasta este viaţa pe care o ai în tine.
Acesta este motivul pentru care nici o boală sau
epidemie nu poate face ravagii în trupul tău, pentru
că boala şi epidemiile atacă sângele, pentru a distruge
trupul. Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! În Ioan
1:12‑13 Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L‑au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat dreptul să se
facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din
voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”
Conştientizează această realitate şi trăieşte deasupra
acestei lumi; deasupra bolilor, a epidemiilor şi a forţelor
degradante care acţionează în această lume de întuneric.

PROCLAMAŢIE

Trăiesc prin puterea Duhului care L‑a înviat pe Isus din
morţi. Acea putere revitalizează trupul meu dându‑mi
viaţă. Sunt un dătător de viaţă, fiind născut din Cristos, Cel
care este Duhul Dătător de viaţă. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:11‑12; Romani 8:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 15 & Ţefania 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 2:37‑47 & Ezra 1
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MARŢI

DESCOPERĂ-L PE
CRISTOS ÎN TINE

E

Cărora Dumnezeu a voit să le facă
cunoscut care este bogăţia slavei
tainei acesteia între Neamuri, şi
anume: Cristos în voi, nădejdea slavei
(Coloseni 1:27).

xistă prea mulţi copii ai lui Dumnezeu care încă
aşteaptă de la Dumnezeu o binecuvântare sau
alta. Ei aşteaptă ca Dumnezeu să‑i vindece, să‑i atingă,
să le poarte de grijă şi să le răspundă la rugăciuni. Dar
adevărul este că nu mai există nici o altă binecuvântare
care să îţi vină din cer până la a doua venire a Domnului
însuşi.
Răspunsul nu îţi vine din cer la nici o rugăciune. Tot
ce ai nevoie în viaţă este în Cristos, iar Cristos este în tine,
prin Duhul Sfânt. A‑L avea pe Cristos în tine înseamnă
a avea totul. Versetul tematic spune: „... Cristos în voi,
nădejdea slavei.” Ai dorit şi ai aşteptat să vezi slava lui
Dumnezeu manifestată în finanţe, în sănătate, în afacere
sau în familie? Ei bine, slava Lui a fost revelată deja.
Aceasta este semnificaţia Crăciunului şi motivul pentru
care îl sărbătorim; de aceea suntem atât de bucuroşi că
Isus Cristos S‑a născut în lumea aceasta pentru a trăi în
inimile noastre.
Cristos în tine este siguranţa sănătăţii divine, a
bunăstării, a succesului, a victoriei şi a stăpânirii. Aleluia!
Trebuie doar să‑L descoperi pe Cristos din tine. Dacă un
om nu L‑a primit încă pe Cristos în inima lui, suferinţele

sale sunt de înţeles; durerea lui este „scuzabilă.” Dar
acest lucru nu este valabil pentru tine; tu ai fost adus în
„viaţa de slavă.”
Conştientizarea faptului că Isus Cristos este în tine
îţi va da o îndrăzneală extraordinară în viaţă. Te va face să
trăieşti fiecare zi emanând o bucurie negrăită şi strălucită
(1 Petru 1:8). Atunci când Îl descoperi cu adevărat pe
Cristos din tine, nu va mai exista loc pentru vreo boală în
trupul tău, ci acela va fi sfârşitul întunericului şi al lipsei.
Slavă lui Dumnezeu!
Revelaţia creştinismului este Cristos ÎN TINE; nu în
cer. Nu începe să posteşti şi să‑I ceri să toarne ceva din
cer; nu Îi cere să‑ţi dea o binecuvântare din cer. El te‑a
binecuvântat deja cu El Însuşi şi cu toate binecuvântările
care sunt în Cristos (Efeseni 1:3). Pune deoparte timp azi
pentru a medita asupra lui Cristos: Cine este El, cine eşti
tu în El şi tot ce a realizat El pentru tine. Viaţa ta va fi
transformată. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Ce privilegiu este să fiu un membru al Trupului Său,
carne din carnea Lui şi os din oasele Lui! Cristos în mine,
nădejdea slavei! Mi s‑a acordat har şi abilitate în Cristos
să domnesc peste circumstanţe! Pot totul prin Cristos
care mă întăreşte. Cristos în mine este asigurarea mea
pentru o viaţă de victorie neîntreruptă. Binecuvântat să
fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 6:19; 1 Ioan 4:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 16 & Hagai 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 3:1‑11 & Ezra 2
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MIERCURI

ISUS: REVELAREA IUBIRII
LUI DUMNEZEU

D

Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit
printre noi, plin de har şi de adevăr...
(Ioan 1:14).

acă Adam şi Eva au auzit vocea Domnului
Dumnezeu umblând prin Grădina Edenului
în răcoarea zilei (Geneza 3:8), nici profeţii din Vechiul
Testament nu au fost lăsaţi pe dinafară. Unii au auzit
o voce în duhul lor, iar alţii au auzit o voce de sus; cu
toate acesta, ei nu au văzut o întrupare a acelei voci. Însă
atunci când Isus S‑a născut în Betleem, aceeaşi voce pe
care Adam şi profeţii au auzit‑o s‑a născut în trup! Isus
a fost dintotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu din sânul
Tatălui. Însă acum, „... Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit
printre noi...” Verbul „S‑a făcut” provine în acest text din
traducerea din original a termenului grecesc „ginomai”
care înseamnă a aduce în fiinţă sau a deveni. Isus nu a
fost conceput ca orice alt om; El a fost conceput prin
Duhul Sfânt şi a devenit trup. Un miracol între miracole!
Cea mai uimitoare parte a acestei descinderi în
tărâmul simţurilor nu a fost aceea că El S‑a întrupat şi
a locuit printre oameni, ci faptul că El era manifestarea
dragostei necondiţionate, infailibile şi nepieritoare a
lui Dumnezeu. Cuvintele, acţiunile şi miracolele Sale
au fost toate inspirate de dragoste. Isus este dragostea
lui Dumnezeu întrupată. Dragostea este totalitatea
personalităţii Sale. Isus nu putea alege dacă să te iubească
sau nu. El putea doar să te iubească. În Ioan 15:9, El a

spus: „Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, aşa v‑am iubit şi
eu pe voi.”
Cu ocazia acestui Crăciun, meditează asupra
Persoanei lui Isus ca fiind revelarea dragostei lui
Dumnezeu pentru tine! Gândeşte‑te cât de mult te
iubeşte, încât a fost gata să Se jertfească pe Sine ca
răscumpărare pentru păcatele tale. În Ioan 15:13, El
a spus: „Nu este mai mare dragoste decât să‑şi dea
cineva viaţa pentru prietenii săi.” El a făcut exact acest
lucru pentru tine şi pentru mine.
Contemplă din toată inima ta dragostea Sa pentru
tine. Rămâi în odihnă în iubirea Lui necondiţionată
şi inegalabilă pentru tine. Înţelegerea acestui adevăr
va trezi dintr‑o dată în tine valoarea ta şi nu vei mai fi
niciodată descurajat, intimidat sau ruşinat, indiferent
de provocările cu care te confrunţi. Conştientizarea
dragostei Sale pentru tine te va face învingător pentru
totdeauna. Crăciun fericit!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai demonstrat dragostea
faţă de mine într‑un mod sublim. Îţi voi fi pe veci
recunoscător pentru dragostea Ta, o voi conştientiza şi o
voi exprima mai departe în lumea mea, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 15:12‑13; 1 Ioan 3:1; Ioan 3:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 17 & Zaharia 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 3:12‑26 & Ezra 3‑4
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JOI

EL ARE UN PLAN EXCELENT
PENTRU VIAŢA TA

D

Căci Eu ştiu gândurile pe care le
am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, şi nu de nenorocire,
ca să vă dau un viitor şi o nădejde
(Ieremia 29:11).

umnezeu are un plan excelent pentru viaţa
ta. Adu‑ţi aminte, El este bun, este plin
de dragoste şi de har. Unii oameni îşi iau animale de
companie: câini, pisici, etc. Ei nu le‑au creat şi nici nu
le‑au născut, dar fac totul pentru a le oferi cea mai bună
viaţă posibilă.
Acum, dacă unii oamenii se preocupă să le
pregătească o viaţă bună animalelor lor şi toţi oamenii
se îngrijesc de viitorul copiilor lor biologici, atunci de
ce s‑ar mira cineva că Dumnezeul cel Atotputernic, care
ne‑a creat, are un plan glorios pentru viaţa noastră?
Biblia spune: „Căci noi suntem [propria] lucrare a
mâinilor lui Dumnezeu (capodopera Lui), recreaţi în
Cristos Isus, [născuţi din nou] să facem faptele bune
pe care Dumnezeu le‑a predestinat (plănuit dinainte)
pentru noi [alegând cărările prestabilite din timp]
ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El a
pregătit‑o dinainte pentru noi ca s‑o trăim]” (Efeseni
2:10, versiunea Amplificată).
Planul lui Dumnezeu este cel mai bun, iar rolul tău
este acela de a descoperi acest plan şi de a umbla în
lumina lui. Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu

şi meditezi asupra sa, devii tot mai familiarizat cu
planurile Lui pentru viaţa ta.
De asemenea, trebuie să te supui lucrării Duhului
Sfânt. El este Cel care te ajută să înţelegi Scripturile. El te
ajută să înţelegi profund tainele şi realităţile Împărăţiei
lui Dumnezeu. El este în tine ca să te ajute să împlineşti
planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gândurile pe care le ai
cu privire la mine; gânduri de pace, şi nu de nenorocire,
ca să‑mi dai un viitor şi o nădejde. Mă supun călăuzirii şi
protecţiei Tale, pentru a actualiza voia Ta în viaţa mea,
pentru că sunt total convins că planul Tău pentru viaţa mea
este cel mai bun. Tu îmi rânduieşti paşii în direcţia bună,
fără ca vreunul să‑mi alunece, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:11; 1 Petru 2:9; Ieremia 1:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 18 & Zaharia 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 4:1‑12 & Ezra 5
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VINERI

NU ESTE NEVOIE
SĂ TE LUPŢI

Î

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi
nu împliniţi poftele firii pământeşti
(Galateni 5:16).

n Efeseni 4:25, Biblia spune: „De aceea, lăsaţi‑vă
de minciună; fiecare dintre voi să‑i spună
aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare
unii altora.” Acest verset nu îţi spune să te lupţi să laşi
minciuna deoparte; ci te face conştient de faptul că,
acum că eşti în Cristos, adevărul a devenit natural pentru
tine. Acum este natural pentru tine să trăieşti viaţa lui
Cristos; viaţa de neprihănire.
În 1 Ioan 3:9 Biblia spune: „Oricine este născut
din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui
rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut
din Dumnezeu.” Unii teologi s‑au luptat cu acest verset,
pentru că este foarte diferit de experienţa lor de viaţă.
Însă mesajul lui este foarte clar: oricine este născut din
Dumnezeu nu păcătuieşte! Însă mulţi se întreabă încă:
„Cum este posibil să fie adevărat acest lucru când eu
mă trezesc păcătuind din nou şi din nou, chiar dacă mă
străduiesc să nu păcătuiesc?” Astfel, ei consideră că ce
scrie apostolul Pavel în Romani 7:15 – „Căci nu ştiu ce
fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc” – se potriveşte mai
mult cu viaţa lor. Însă ei uită că el vorbeşte acolo despre
omul aflat sub lege, care nu a fost regenerat.
Mai departe, Pavel spune: „O, nenorocitul de mine!
Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani

7:24); şi tot el dă răspunsul. El scrie: „Acum dar, nu este
nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după
îndemnurile Duhului” (Romani 8:1). Tot ce trebuie să
faci este să umbli în Duhul Sfânt. Versetul tematic spune:
„... Umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii
pământeşti.”
Conştientizează cine eşti în Cristos – neprihănirea
lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21) – şi umblă în conformitate
cu noua ta natură. Pe măsură ce vei face acest lucru, vei
descoperi că viaţa neprihănită de creştin autentic este
ceva natural pentru duhul tău, pentru că duhul tău, care
este cine eşti tu cu adevărat, este creat de Dumnezeu
în neprihănire şi în sfinţenie adevărată (Efeseni 4:24).
Aşadar, nu ar trebui să îţi fie greu sau să te lupţi să faci
binele şi să trăieşti în neprihănire, pentru că tocmai de
aceea ne‑a dat El neprihănirea Sa. Neprihănirea Sa în
tine îţi dă abilitatea să trăieşti deasupra păcatului şi să îţi
orientezi conştiinţa spre neprihănire, nu spre păcat.

PROCLAMAŢIE

Vestesc lucrările minunate ale lui Cristos şi manifest faţă de
cei din jur perfecţiunile şi virtuţile Lui. Umblu în excelenţă
divină şi aduc roadele neprihănirii. Umblu şi trăiesc prin
Duhul Sfânt, împlinind destinul lui Dumnezeu pentru viaţa
mea, în mod glorios. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 6:14; 1 Ioan 5:18‑19; 2 Corinteni 5:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 4:13‑22 & Ezra 6
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SÂMBĂTĂ

CONCENTREAZĂ-TE ÎN
RUGĂCIUNE PE O DIRECŢIE CLARĂ

U

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în
orice lucru, aduceţi cererile voastre
la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri
(Filipeni 4:6).

na dintre provocările cu care se confruntă
mulţi în ce priveşte rugăciunea este lipsa
concentrării. Trebuie să te concentrezi atunci când te rogi.
Într‑una din rugăciunile sale, David I‑a spus Domnului:
„Doamne, învaţă‑mă calea Ta, şi voi umbla în adevărul
Tău! Dă‑mi o inimă neîmpărţită pentru a mă teme de
Numele Tău!” (Psalmul 86:11, versiunea NTR).
Observă expresia subliniată! Versiunea Fidela
spune astfel: „... fă‑mi inima neîmpărţită pentru a
se teme de Numele Tău.” Aşadar, atunci când te rogi,
concentrează‑ţi atenţia asupra Domnului şi fii conştient
de lucrurile pentru care te rogi. Unii oameni se roagă
pentru foarte multe lucruri şi, câteva momente mai târziu
au uitat pentru ce s‑au rugat. Dacă nu‑ţi aduci aminte
pentru ce te‑ai rugat, cum vei şti când primeşti răspuns
de la Dumnezeu?
Trebuie să înveţi să ţii evidenţa a ceea ce spui în
rugăciune înaintea Domnului; fii foarte specific. Dacă
sunt lucruri care te preocupă şi pentru care vrei să te
rogi, scrie‑le sau stabileşte‑ţi‑le mental când te rogi. Şi
apoi primeşte‑le prin credinţă, în timp ce te rogi.
Dumnezeu doreşte ca tu să îţi exprimi credinţa în
termeni specifici. Credinţa te face un posesor. După ce ai

adus înaintea Domnului cererile tale specifice, bucură‑te
şi adu‑I slavă, ştiind că s‑au realizat. „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).

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi
binecuvântarea rugăciunii; credinţa mea este întărită,
ştiind că Tu întotdeauna mă asculţi. Îţi mulţumesc pentru
dragostea Ta, pentru harul Tău şi pentru uniunea mea cu
Tine. Mă bucur de oportunitatea de a le schimba viaţa
multora şi de a răsturna situaţii disperate prin rugăciuni.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 5:14‑15; Filipeni 4:6; Ioan 16:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 4:23‑37 & Ezra 7

Îţi preze Programul „Trimite porţii de Crăciun”

ÎMPĂRŢIM
MULTE ZÂMBETE

PENTRU 5 MILIOANE DE COPII INDIGENI
ÎN 100 DE ŢĂRI ÎN 2019

SPONSORIZEAZĂ PACHETE CADOU ÎN ACEASTĂ LUNĂ DE DECEMBRIE

„Trimite porţii” reprezintă o celebrare
anuală a Misiunii Urbane pentru Copiii Defavorizaţi
în perioada Crăciunului; este o oportunitate de a ne
aduce aminte de copiii uitaţi din cartierele sărace ale
oraşelor în preajma sărbătorilor de iarnă, oferindu‑le
porţii de hrană, sucuri şi cadouri.
Prin această campanie, misiunea noastră se
asigură că tot mai mulţi copii indigeni şi defavorizaţi
din zone sărace sunt celebraţi de Crăciun cu mâncare,
haine şi cadouri la fel ca toţi ceilalţi.
Vino alături de noi să aducem lumină în viaţă
şi zâmbete pe faţă pentru cinci milioane de copii şi
pentru familiile lor din mai multe zone ale lumii. O
porţie conţinând un pachet de mâncare, materiale
creştine şi un cadou de Crăciun costă 5 dolari.
Pentru a dona, foloseşte următorul link:
https://theinnercitymission.ngo/sendportions/
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să suni
la +234 ‑812‑ 344‑5 240
sau să trimiţi un email la adresa info@
theinnercitymission.org
sau să vizitezi site‑ul www.theinnercitymission.org
Nu uita: „Fiecare copil este copilul tău!”
SPONSORIZEAZĂ PACHETE CADOU ÎN ACEASTĂ
LUNĂ DE DECEMBRIE
Contactează‑ne pentru mai multe informaţii
+234 812 344 5240 sau
info@theinnercitymission.ngo
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DUMINICĂ

NU CERȘI, FĂ UZ DE NUMELE LUI

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat
nespus de mult şi I‑a dat Numele
care este mai presus de orice nume;
pentru ca, în Numele lui Isus, să se
plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ
(Filipeni 2:9‑10).
acă în calitate de creştin tot timpul plângi şi
Îl implori pe Dumnezeu să îţi acopere nevoile,
atunci nu trăieşti în Numele lui Isus. Noi nu cerşim în
Numele Lui. Nu cerşi de la El nici sănătate şi nici altceva.
Această atitudine este ca un reproş, sau ca o palmă pe
obrazul Lui. Este ca un copil care cerşeşte micul dejun sau
cina de la un tată responsabil. El te iubeşte mult mai mult
decât atât.
Crezi că Dumnezeu nu ştie că te doare ceva? Crezi
că nu ştie că ai simţit migrene? Sau că ai rămas în urmă cu
plata facturilor? Ştie. Dar vrea ca tu să schimbi lucrurile!
Ai o armă, un instrument extraordinar: Numele lui Isus!
Fă uz de Numele Lui ca să produci schimbare în trupul
tău, în finanţele tale şi în orice altă zonă a vieţii tale. Îţi
poţi spune: „Nu voi intra în 2020 în această stare sau
situaţie; poruncesc şi produc o schimbare, în Numele lui
Isus!”
„Trezeşte‑te şi fii cine te‑am făcut Eu să fii;
realizează ce putere este în Numele Meu şi foloseşte‑o
pentru a‑ţi face viaţa glorioasă!” Aceasta îţi spune

D

Domnul ţie, chiar acum! Scapă de durere şi ieşi din acea
situaţie grea. În Numele Lui, ai dreptul să refuzi orice nu
vine de la Dumnezeu în viaţa ta. Orice boală, neputinţă şi
circumstanţă se pleacă înaintea acelui Nume.
Nu contează ce te preocupă; nu trebuie să strigi
după ajutor; rosteşte cuvinte de credinţă în Numele Lui
şi vei fi uimit cât de repede se vor întoarce lucrurile în
favoarea ta. Exersează utilizarea acelui Nume şi zideşte‑ţi
credinţa prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este un stil de viaţă.
Trebuie să creşti în el. Este un mediu în care să trăieşti.
Foloseşte‑l în fiecare zonă a vieţii tale. Biblia ne învaţă
astfel: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi
totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi‑I, prin El, lui
Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17). Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Trăiesc în Numele lui Isus; de aceea, toate lucrurile lucrează
spre binele meu. Finanţele mele, serviciul meu, afacerea
mea, familia mea şi tot ce mă priveşte se dezvoltă. Înfloresc
în sănătate divină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:13‑14; Marcu 16:17‑18;
Faptele apostolilor 3:6‑8; Mica 4:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 20 & Zaharia 12‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 5:1‑11 & Ezra 8
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LUNI

MEDITEAZĂ LA REALITĂŢILE
EVANGHELIEI

U

Cugetă la acestea, ocupă‑te în
totul cu ele, pentru ca progresul
tău să le fie arătat tuturor
(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).

na din problemele care îi descurajează pe
creştini este discrepanţa dintre ceea ce
trăiesc ei şi mesajul Evangheliei pe care „îl cred” şi chiar
îl predică. Cum le spui altora despre faptul că vindecările
şi miracolele sunt lucrările lui Dumnezeu şi apoi te
îmbolnăveşti? Sau cum predici despre bunăstare, dar te
zbaţi în greutăţi financiare de proporţii? Aceasta arată că
undeva există o verigă lipsă.
Unii cred că soluţia este o perioadă intensă de post
şi de rugăciune ca să îşi „cureţe” astfel viaţa şi să scape de
orice le împiedică „binecuvântarea.” „Poate dacă încerc
să fiu un creştin mai bun, lucrurile s‑ar schimba în bine,”
spun ei. Dar nu aceasta este problema; Domnul nu ne‑a
cerut niciodată să încercăm să fim buni sau mai buni,
pentru că ne‑a făcut deja neprihănirea Lui (2 Corinteni
5:21).
Nu contează ce ai făcut sau ce nu ai făcut; totul are
de‑a face cu Cristos, cu ce ai înţeles, cu cât ţi‑ai însuşit
din lucrarea Sa substitutivă şi cu cât aplici aceste realităţi
în viaţa ta. Îţi poţi trăi toată viaţa predicând Evanghelia,
fără să înţelegi pe deplin ce înseamnă ea cu adevărat. De
exemplu, oricât de popular ar fi versetul din Ioan 3:16,
mulţi din oamenii care îl ştiu chiar pe de rost nu au înţeles

cu adevărat puterea şi realitatea acestor cuvinte. Spune
astfel: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că
L‑a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”
Mulţi văd acest verset ca pe o promisiune, dar
este de fapt o lege; o declaraţie suverană a Dumnezeului
cel Atotputernic, potrivit căreia oricine crede în Isus
Cristos este despărţit de pieire; adică de suferinţă. Şi nu
se termină aici: o astfel de persoană are viaţa veşnică.
Veşnic înseamnă nepieritor, indestructibil şi incoruptibil.
Aceasta este viaţa pe care ai primit‑o.
Cum ar putea înţelege cineva acest adevăr, cum ar
putea să‑l conştientizeze şi totuşi să mai trăiască o viaţă
obişnuită? Nu poţi şti aşa ceva şi să mai fii o victimă în
viaţă; este imposibil! Meditează la realităţile Evangheliei.
Te vor face să gândeşti, să vorbeşti şi să umbli diferit;
viaţa ta va fi o expresie, o manifestare a mesajului şi a
binecuvântărilor Evangheliei. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Umblu în realitatea a tot ceea ce a câştigat Isus pentru mine prin
moartea, prin îngroparea şi prin învierea Lui. Am viaţă veşnică.
Viaţa nepieritoare a lui Dumnezeu acţionează în fiecare fibră a
fiinţei mele, menţinându‑mă în sănătate divină şi eliminând tot
ce nu este în concordanţă cu proviziile Evangheliei. Binecuvântat
să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:11‑12; 1 Petru 2:9; Romani 6:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 21 & Maleahi 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 5:12‑23 & Ezra 9‑10

31

MARŢI

POZIŢIONAT PE CALEA
PRESTABILITĂ

Î

Îmi înviorează suﬂetul şi mă povăţuieşte
pe cărări drepte, din pricina Numelui
Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin
valea umbrei morţii, nu mă tem
de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie
(Psalmul 23:3‑4).

n ziua în care ai fost născut din nou a început
destinul tău în Dumnezeu. Ai fost poziţionat pe
o cale dreaptă, a neprihănirii, trasată mai dinainte, aşa
cum citim în versetul tematic. Unii oameni trăiesc fără
scop, în afara destinului lui Dumnezeu, pentru că nu
trăiesc în şi prin Cuvântul Lui. Se află în situaţii în care nu
ar trebui să fie şi locuiesc în locuri în care nu ar trebui să
locuiască; întreaga lor viaţă este supusă hazardului, iar
acest fapt este foarte trist.
Dar pentru tine lucrurile sunt diferite; predestinarea
acţionează în tine. Tu nu mergi nicăieri şi nu te întâlneşti
cu nimeni din pură întâmplare. Viaţa ta are un scop de la
Dumnezeu; El te conduce prin Duhul Său care locuieşte
în tine. Şi pe calea aceea pe care te‑a pus El să umbli
există tot ce îţi va trebui vreodată pentru a împlini ceea
ce te‑a chemat El să faci şi pentru a‑i întâlni pe cei pe care
a plănuit El să‑i întâlneşti. Unii poate nu te plac şi poate
nici nu vor să te vadă, însă pentru că au fost puşi acolo de
Dumnezeu, orice fac ei se va transforma în binecuvântare
şi în promovare pentru tine.

Citeşte ce spune Biblia despre tine: „Căci noi
suntem [propria] lucrare a mâinilor lui Dumnezeu
(capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus, [născuţi din
nou] să facem faptele bune pe care Dumnezeu le‑a
predestinat (plănuit dinainte) pentru noi [alegând
cărările prestabilite din timp] ca să umblăm în ele
[trăind viaţa bună pe care El a pregătit‑o dinainte pentru
noi ca s‑o trăim]” (Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).
Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Poate citeşti acest lucru şi simţi că te‑ai abătut de
la calea lui Dumnezeu; poate ai rătăcit de la planul Lui
pentru viaţa ta. Nu este prea târziu. Tocmai de aceea
ajunge Cuvântul Lui la tine acum. Biblia spune: „Şi
urechile tale vor auzi un cuvânt în urma ta, spunând:
Aceasta este calea, umblaţi în ea, când vă întoarceţi la
dreapta şi când vă întoarceţi la stânga” (Isaia 30:21). Nu
este prea târziu să te întorci pe calea lui Dumnezeu, prin
Cuvântul Lui. Hotărăşte‑te să umbli în lumina Cuvântului
Său şi vei experimenta slava Sa în viaţa ta cum nu ai
crezut vreodată că este posibil.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa mea frumoasă în
Cristos. Trăiesc o viaţă condusă de un scop divin. Umblu pe
căile prestabilite de Tine pentru mine şi duc viaţa bună pe care
Tu mi‑ai pregătit‑o dinainte de întemeierea lumii. Manifest
neprihănirea Ta şi gloria Ta în lumea mea, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; Efeseni 1:11; Romani 8:30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Apocalipsa 22 & Maleahi 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 5:24‑32 & Neemia 1‑2

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți.
Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul
vieții mele de astăzi înainte. Prin El și în
Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi
mântuiești suﬂetul! De acum sunt copilul
lui Dumnezeu! Aleluia!”
Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu.
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creştin,
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de
contact de mai jos:

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

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

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

SUA:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
+1‑281‑759‑5111;
+1‑281‑759‑6218

CANADA
Tel: +1 647‑341‑9091

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

DESPRE

AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele
corporaţiei Believers LoveWorld Inc., o misiune
dinamică, multilaterală, cu extindere global,
este autorul revistei Rapsodia Realităţilor,
devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al cărui
mesaj a adus realitatea vieţii divine în inima
multora.
Milioane de oameni au fost binecuvântaţi
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care
aduce prezenţa lui Dumnezeu chiar în casele
oamenilor. Viziunea misiunii sale se extinde
în lume prin programe creştine de calitate
transmise cu ajutorul reţelelor de televiziune
prin satelit LoveWorld.
La renumita Şcoală de Vindecare,
manifestând lucrarea de vindecare a lui Isus
Cristos prin darurile Duhului Sfânt, a ajutat
mulţi oameni să primească vindecare.
De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi
îndeplineşte cu deosebită pasiune însărcinarea
divină de a atinge oamenii de pretutindeni cu
prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, cruciade
şi alte platforme care au ajutat milioane de
semeni să experimenteze viaţa victorioasă,
plină de semniﬁ caţie şi de scop din Cuvântul
lui Dumnezeu.

N O T E
NOTE

Rapoartele
SLAVEI
„Întâlnirea mea specială cu „îngerul mesager””
Cu ceva timp în urmă, eram pe punctul de a porni într‑o călătorie,
aşa că mă îndreptam spre autogară cu un pachet mare de
rapsodii pe care urma să le distribui tovarăşilor de călătorie.
Înainte să ajung la autogară, am fost implicat într‑un accident
groaznic, care mi‑ar fi vătămat foarte grav picioarele, dar
am scăpat neatins. Aceasta s‑a întâmplat pentru că pachetul
cu rapsodii pe care îl duceam a fost un veritabil scut pentru
picioarele mele, prevenind astfel orice vătămare. Rapsodia
Realităţilor este cu adevărat un înger mesager!
A. Temitope; Nigeria
„Oportunităţi multiple de angajare prin Cuvântul lui Dumnezeu”
Am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor în timpul unei campanii de
distribuire în masă denumită ReachOut Uganda. Atunci mă aflam într‑o
situaţie disperată; eram şomer, rămăsesem în urmă cu plata chiriei, iar
tatăl meu tocmai murise. Un prieten m‑a invitat la o biserică unde mi s‑a
prezentat Rapsodia Realităţilor. M‑am decis să studiez devoţionalul în
fiecare zi şi să acţionez pe baza a ceea ce susţine. După o săptămână, mi
s‑a oferit un loc de muncă; după două săptămâni, am primit o altă ofertă
de muncă; iar după câteva luni, mi s‑a oferit un serviciu cu salariu dublu
faţă de locurile de muncă precedente. Glorie lui Dumnezeu!
A. Robert; Uganda
„O revărsare de har”
Studiind şi având părtăşie cu Cuvântul lui Dumnezeu din Rapsodia
Realităţilor, am experimentat o creştere uimitoare în toate domeniile
vieţii mele. Întâi, am fost promovat la locul de muncă. După un timp,
a trebuit să plec de acolo ca să fiu managerul companiei mamei
mele. Şi, slavă lui Dumnezeu, compania înfloreşte, iar mama mea
este uimită de cât de mult au putut să crească profiturile companiei
de când sunt eu manager. În urma acestor profituri, mama a reuşit
să‑şi termine de construit casa. Aleluia!
F. Ainemuhangi; Uganda
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44 (0)1708 556 604

nigeria:

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

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

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

canada:

Tel: +1 647–341–9091

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

