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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar
numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia
2020 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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SÂMBĂTĂ

SLUJEȘTE-L PE DOMNUL
CU VIAŢA TA

U

Fiindcă oricine va voi să‑şi scape
viaţa o va pierde, dar oricine îşi va
pierde viaţa pentru Mine o va mântui
(Luca 9:24).

n om şi‑a sfătuit fiul, care era creştin, să nu
mai fie atât de activ pentru Isus Cristos. El era
îngrijorat că fiul său şi‑ar putea pierde viaţa slujindu‑L pe
Isus şi predicând Evanghelia. Dar fiul i‑a răspuns: „Tată,
dar fac doar ceea ce a spus Isus că trebuie să fac; Îl slujesc
pe El cu viaţa mea.”
Atunci omul, foarte iritat, i‑a răspuns: „Faci ceea ce
ţi‑a spus Isus să faci? Tocmai de aceea a murit El tânăr; la
treizeci şi trei de ani! L‑au omorât!” La fel ca omul acela,
mai sunt mulţi care nu înţeleg nici scopul lui Cristos, nici
scopul vieţii. Nu este vorba despre cât de mult trăieşti, ci
despre viaţa pe care o trăieşti.
Adevărul este că problema acelor oameni nu este
că vor ca ei şi cei dragi ai lor să trăiască mai mult. Dacă
aceasta ar fi fost miza, Dumnezeu deja le‑a promis viaţa
veşnică celor ce cred în El şi Îl slujesc; însă adevărata lor
problemă este frica de moarte.
Atâta timp cât frica de moarte domină un om, el
nu poate trăi la potenţial maxim; nici nu îşi poate împlini
chemarea în viaţă. El va spune şi va face lucruri pe care
nu le crede, totul pentru a‑şi scăpa viaţa. Dar noi citim
în versetul tematic: „Fiindcă oricine va voi să‑şi scape
viaţa, o va pierde...” Trăieşte‑ţi viaţa pentru Cristos

fără rezerve! Trebuie să poţi spune: „Indiferent ce va
fi, eu voi rămâne ferm pe poziţie pentru Isus Cristos şi
pentru Împărăţia Lui! Voi predica Evanghelia indiferent
de situaţie!”
Aminteşte‑ţi ce a spus El în Luca 10:19: „Iată că
v‑am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii,
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va
putea vătăma.” În timp ce predici Evanghelia, în special
în aceste zile din urmă, fii fără frică, deoarece Domnul
însuşi este scutul tău. Chiar acum, El îţi spune aceleaşi
cuvinte pe care i le‑a spus şi apostolului Pavel: „căci Eu
sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să‑ţi
facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această
cetate” (Faptele apostolilor 18:10).

PROCLAMAŢIE

Locuiesc în tărâmul vieţii, unde moartea nu are putere.
Am fost răstignit împreună cu Cristos; şi trăiesc; dar nu
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care
o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului lui
Dumnezeu care m‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru mine.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:23‑24; 1 Corinteni 15:58;
Faptele apostolilor 20:24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 6:1‑14 & Psalmii 56‑59

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 5:1‑8 & Isaia 52
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DUMINICĂ

ANALIZEAZĂ-ŢI CREDINŢA

S

Pe voi înşivă încercaţi‑vă dacă sunteţi
în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi‑vă...
(2 Corinteni 13:5, VDCC).

unt unii oameni care cred că Dumnezeu îngăduie
toate calamităţile, sau că El este responsabil
pentru toate nenorocirile oamenilor. Cineva a spus: „Îl
slujesc pe Dumnezeu zi de zi; şi, cu toate acestea, El i‑a
permis diavolului să îmi omoare copilaşul.” Dar aceasta
nu poate fi adevărat! Dumnezeu nu este responsabil de
răul sau de nenorocirile din viaţa oamenilor; acestea
nu sunt în concordanţă cu natura Lui. El este dragostea
întruchipată; nu există niciun fel de întuneric în El.
Oricare ar fi fost suferinţa ta, tot ceea ce este în
neconcordanţă cu proviziile lui Cristos din Evanghelia Lui,
nu a venit de la Dumnezeu. Viaţa este spirituală şi tu eşti
responsabil de viaţa ta – de lucrurile care ţi se întâmplă.
Este vorba de credinţa ta şi de modul în care ţi‑o foloseşti.
Isus a spus în Matei 17:20: „… dacă aţi avea credinţă
cât un grăunte de muştar, i‑aţi zice muntelui acestuia:
«Mută‑te de aici acolo»; şi s‑ar muta; nimic nu v‑ar fi cu
neputinţă.”
Biblia spune: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă...”
(Evrei 10:38). Folosirea credinţei pentru a trata crizele
vieţii zi de zi este responsabilitatea ta. În Iacov 1:22
Biblia spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători, înşelându‑vă singuri.” Aceasta este cheia; să
împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu. Tu acţionezi pe baza

credinţei „împlinind” Cuvântul Lui; noi punem Cuvântul
lui Dumnezeu în practică.
Dacă lucrurile nu merg aşa cum te‑ai aşteptat,
nu este vina lui Dumnezeu, deoarece El este perfect.
Din moment ce El este perfect, trebuie să cauţi în altă
parte motivul pentru care lucrurile au mers rău. Poate
că nu L‑ai înţeles sau nu ai înţeles Cuvântul Lui destul de
bine. Poate că nu ai făcut exact cum a zis El; sau poate că
timpul pe care l‑ai ales a fost greşit. Prin urmare, ceea ce
trebuie să faci este să‑ţi cercetezi credinţa, aşa cum citim
în versetul tematic.
Viaţa de credinţă care ne‑a fost dăruită nu este o
minciună. Domnul nu Se ascunde în spatele credinţei ca
să nu facă ceea ce a zis că va face. Credinţa funcţionează
întotdeauna. Dacă nu a funcţionat, atunci ceea ce ai
folosit nu a fost credinţă. Continuă să îţi măreşti credinţa
intensificând cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Tu eşti desăvârşit şi în Tine nu este schimbare, nici
umbră de mutare. Preiau controlul în viaţa mea, crescându‑mi
credinţa prin Cuvântul lui Dumnezeu şi o întăresc punând‑o
în aplicare. Prin urmare, am victorie în toate circumstanţele,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalm 18:30; 2 Corinteni 1:20; Evrei 13:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 6:15‑7:6 & Psalmii 60‑63

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 5:9‑16 & Isaia 53
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LUNI

MULŢUMEȘTE-I ÎNTOTDEAUNA

C

Mulţumiţi‑I totdeauna lui Dumnezeu
Tatăl pentru toate lucrurile în
Numele Domnului nostru Isus Cristos
(Efeseni 5:20).

reierul omului este împărţit în două părţi
principale: emisfera dreaptă şi emisfera stângă.
Partea stângă este cea pe care o foloseşti pentru analiză,
pentru calcule şi pentru planuri. Şi, de asemenea, pentru
găsirea de scuze. De exemplu, dacă ai atribuţii de îndeplinit,
dar spui: „Nu sunt sigur că le pot realiza din cauza aceasta
sau aceasta,” partea stângă a creierului este în acţiune.
Produce argumente pentru succes sau pentru eşec.
Partea dreaptă a creierului, pe de altă parte, este
cea care captează spontan imagini, creează imaginaţii şi dă
răspunsuri. Este responsabilă pentru creativitate, pentru
frumuseţe, pentru culori. Dar, din păcate, pentru că lumea
din jurul nostru este în mare parte guvernată de simţuri, am
fost învăţaţi să argumentăm mai mult. Prin urmare, cei mai
mulţi depind de partea analitică a creierului lor (emisfera
stângă) şi, drept rezultat, nu sunt creativi; nu au răspunsuri
clare, la obiect.
Totuşi, este bine de ştiut că partea dreaptă a creierului
poate fi activată, iar unul dintre cele mai bune moduri de a
obţine aceasta este arătată în versetul tematic: „Mulţumiţi‑I
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile...”
Dumnezeu ştie că acest lucru funcţionează, pentru că El
te‑a creat. El ştie că dacă tu eşti mereu mulţumitor, vei avea

o atitudine de bucurie în orice situaţie şi vei putea crea
răspunsuri şi soluţii. În această zonă a mulţumirii vei vedea
culori, frumuseţe şi partea luminoasă a vieţii.
Prin urmare, învaţă să mulţumeşti pentru toate
lucrurile. Nu contează dacă ai datorii sau dacă cei care
îţi datorează bani nu au de unde plăti; mulţumeşte‑I
lui Dumnezeu! Poate că proprietarul ţi‑a dat un aviz de
evacuare, mulţumeşte‑I lui Dumnezeu! Poate că ai auzit
că firma sau organizaţia unde lucrezi reduce numărul
de angajaţi şi numele tău este pe listă, mulţumeşte‑I lui
Dumnezeu! Indiferent de tipul provocării, mulţumeşte‑I lui
Dumnezeu!
Biblia spune să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui pentru noi, în Isus
Cristos (1 Tesaloniceni 5:18). Iar în Evrei 13:15 este scris:
„Prin El, să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de
laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.”
Atunci când adopţi această atitudine de mulţumire, viaţa ta
devine una de victorie, de slavă, de bucurie şi de mărturii
fără sfârşit. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Tu eşti îndurător şi bun! Din adâncul
inimii Îţi sunt recunoscător pentru harul Tău, pentru mila
Ta, pentru înţelepciunea Ta şi pentru puterea Ta prin care
trăiesc triumfător şi astăzi, prosperând în tot ce fac, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Tesaloniceni 5:18; 1 Cronici 16:8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 7:7‑25 & Psalmii 64‑67

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 5:17‑24 & Isaia 54
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MARŢI

TRĂIEȘTE PE BAZA CUVÂNTULUI
LUI DUMNEZEU

Apoi le‑a zis ucenicilor Săi: „Unde
vă este credinţa?” Plini de spaimă şi
de mirare, ei au zis unii către alţii:
„Cine este Acesta de porunceşte chiar
şi vânturilor şi apei şi‑L ascultă?”
(Luca 8:25).
n anumit tânăr era bolnav în stare terminală
şi credea că va muri. Într‑o vineri seara, el a
fost adus la mine. După ce mi‑a explicat ce probleme are,
i‑am zis: „Ne vedem duminică.”
Mai târziu, în cadrul mărturiei sale, el a relatat:
„Atunci când Pastorul Chris mi‑a zis: «Ne vedem
duminică», am ştiut că nu voi muri până duminică,
deoarece stabiliserăm să ne vedem.” Tânărul s‑a agăţat
de cuvintele mele că ne vom vedea duminică. I‑am slujit
şi el a fost restaurat în mod miraculos.
Aşa trebuie să îţi trăieşti viaţa pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu; iei Cuvântul pe care îl primeşti de la
Dumnezeu şi îţi ancorezi viaţa de el; trăieşti prin el.
Aceasta îmi aminteşte de o experienţă trăită de Isus şi
de discipolii Lui. El le zisese: „Haidem să trecem dincolo
de lac” (Luca 8:22). Însă în timp ce navigau, s‑a stârnit
o furtună puternică. Ucenicii, îngroziţi, au strigat către
Domnul: „Învăţătorule, Învăţătorule, pierim” (Luca
8:24).
Răspunsul Domnului este ceea ce citim în versetul
tematic. El i‑a întrebat: „Unde vă este credinţa?”

U

Întrebarea Lui nu a fost despre vânt sau despre furtună.
Ci, parafrazat, El le‑a spus: „V‑am spus că mergem dincolo
de lac, iar dacă am zis aşa, atunci trebuie să ajungem
acolo, indiferent de turbulenţe, de vânt sau de furtună;
noi nu pierim pe drum!” Practic, El le‑a zis: „Ar fi trebuit
să vă bazaţi pe cuvintele Mele.”
Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, refuză
să te agiţi. Nu te lăsa tulburat de situaţia politică sau
economică din jurul tău; trăieşte prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Bazează‑ţi viaţa pe Cuvântul Lui, ştiind că
nimic nu te poate opri, nimic nu te poate distruge în
timp ce îl împlineşti. Ocupă‑te de lucrarea lui Dumnezeu,
predicând Evanghelia fără nicio frică. Cel ce este Mai
mare locuieşte în tine. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Mă predau cu totul lucrării Cuvântului lui Dumnezeu, iar
prin studiu şi meditare, acesta se îmbină cu duhul meu,
producând în mine mesajul pe care îl poartă. Răspund la
circumstanţe din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu.
Prin urmare, trăiesc victorios în fiecare zi, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:9; Luca 10:19; 1 Ioan 4:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 8:1‑17 & Psalmii 68‑69

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 5:25‑33 & Isaia 55
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MIERCURI

EL ŢI-A ÎNLOCUIT NATURA PĂCĂTOASĂ
CU NATURA SA DE NEPRIHĂNIRE

I

Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El
(2 Corinteni 5:21).

deea că făptura nouă are o natură păcătoasă
este comună printre creştinii care se uită la
aceasta în următoarea abordare: „Odată am fost
păcătos, dar acum sunt salvat.” Dar făptura nouă nu
este omul care a fost în păcat şi în întuneric; acel om
a murit efectiv împreună cu Cristos.
Vechea natură de păcat a fost crucificată cu
Cristos şi înlocuită de neprihănirea lui Dumnezeu:
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie
dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim
robi ai păcatului” (Romani 6:6). Atunci când Isus a
înviat din morţi, ai înviat şi tu împreună cu El la o
viaţă nouă, având o natură nouă. Viaţa din tine nu
este o continuare a vechii vieţi sau o combinaţie între
vechi şi nou; este o viaţă cu totul nouă – o nouă viaţă
de neprihănire. Binecuvântat să fie Dumnezeu!
În Romani 6:4 Biblia spune: „Noi deci, prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi,
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă
nouă.” Nu este de mirare că Biblia spune în Coloseni
3:10: „… şi v‑aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se

înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui care l‑a
făcut.”
Te‑ai născut neprihănit în Isus Cristos. El
a înlocuit natura ta păcătoasă cu natura Lui de
neprihănire. Lucrarea Sa ispăşitoare şi substitutivă a
tratat problema păcatului şi a născut o nouă făptură
– o nouă rasă – recreată în neprihănire şi adevărată
sfinţenie. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt născut din Dumnezeu şi am natura Lui de neprihănire
în duhul meu. Cum este Isus, în gloria şi în neprihănirea
Lui, aşa sunt şi eu. Nu este nicio urmă de natură veche în
mine, pentru că am fost născut din nou în înnoirea vieţii;
sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Am fost
adus în părtăşia Dumnezeirii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:1‑4; Romani 5:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 8:18‑39 & Psalmii 70‑73

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 6:1‑9 & Isaia 56

6

JOI

CHEIA TA PENTRU
VICTORII NESFÂRȘITE

Î

Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi‑a
zis: „Acesta este cuvântul Domnului către
Zorobabel şi sună astfel: «Lucrul acesta nu
se va face nici prin putere, nici prin tărie,
ci prin Duhul Meu», zice Domnul oştirilor”
(Zaharia 4:6).

n Efeseni 5:18‑19, apostolul Pavel ne spune:
„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este
destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi
între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti. Şi cântaţi şi aduceţi‑I din toată inima
laudă Domnului.”
Pe măsură ce studiezi cartea Faptele apostolilor
vei observa că apostolii slujeau în Numele lui Isus
din Cuvântul lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului
Sfânt. De aceea au avut rezultate extraordinare. La fel
este şi astăzi. Sunt oameni care încearcă din greu să
reuşească prin propriile puteri şi prin înţelepciunea
firească, însă succesul îi ocoleşte. Aceasta se întâmplă
deoarece ei funcţionează din percepţia umană – din
domeniul simţurilor – care este limitat.
Adevăratul succes este prin Duhul Sfânt. Dacă ai
încercat să reuşeşti prin propriile puteri sau abilităţi,
este timpul să renunţi la zbucium şi la strădaniile
fireşti şi să te bazezi pe strategiile Duhului Sfânt şi pe
înţelepciunea Lui pentru a te călăuzi. În 2 Corinteni
3:5, Biblia spune: „Nu că noi prin noi înşine suntem în

stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.”
Competenţa noastră, abilitatea înţelepciunea
şi harul prin care funcţionăm sunt de la Duhul Sfânt.
Încrede‑te în El. Cum intenţionezi să îţi creşti biserica,
grupul de casă sau părtăşia? Cum intenţionezi să îţi
multiplici finanţele sau să îţi creşti afacerea? Trebuie
să apelezi la Duhul Sfânt! El te va face o minune pe
măsură ce înaintezi cu El şi Îi permiţi să te călăuzească
în afacerile tale. El îţi va descoperi realităţile Împărăţiei
şi realităţile slavei lui Dumnezeu. El este cheia ta pentru
o viaţă de victorii nesfârşite şi de succes extraordinar.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Duhului
Sfânt în viaţa mea, care mă abilitează să fac voia Ta
desăvârşită şi să umblu în ea. Sunt umplut în mod continuu
cu Duhul Sfânt ca să fiu eficient în lucrarea Evangheliei,
transmiţând prezenţa Ta divină în lumea mea şi câştigând
multe suflete pentru Domnul, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 3:5‑6; Filipeni 2:13; 2 Corinteni 3:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 9:1‑29 & Psalmii 74‑77

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 6:10‑20 & Isaia 57
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VINERI

ROSTEȘTE ÎNŢELEPCIUNE

V

Noi propovăduim înţelepciunea lui
Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă,
pe care o rânduise Dumnezeu, spre
slava noastră, mai înainte de veci
(1 Corinteni 2:7).

ersetul tematic spune că noi propovăduim
înţelepciunea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să
vesteşti sau să rosteşti înţelepciune? Următorul pasaj
biblic ne dă o idee: „Şi noi nu am primit duhul lumii, ci
Duhul care este din Dumnezeu, ca să ştim lucrurile care
ne‑au fost dăruite de Dumnezeu. Acele lucruri pe care le
şi vorbim, nu în cuvintele pe care le învaţă înţelepciunea
omenească, ci în cele pe care le învaţă Duhul Sfânt,
comparând lucrurile spirituale cu cei spirituali” (1
Corinteni 2:12‑13, versiunea Fidela).
Observă porţiunea subliniată; nu spune: „Lucruri
despre care vorbim”; ci spune că le vorbim, le rostim. Citim
ceva similar în versetul 6: „Oricum, vorbim înţelepciune
printre cei desăvârşiţi; totuşi nu înţelepciunea acestei
lumi…” (1 Corinteni 2:6, versiunea Fidela). Noi nu
numai că vorbim despre înţelepciune, ci noi rostim
efectiv înţelepciune, iar înţelepciunea este Cuvântul lui
Dumnezeu. A rosti înţelepciune înseamnă a rosti Cuvântul
lui Dumnezeu.
De exemplu, în Coloseni 1:27, Biblia spune: „Cristos
în voi, nădejdea slavei.” Iar atunci când tu, pe baza
acestui verset, declari: „Voi fi mereu victorios; viaţa mea

este expresia slavei şi domniei lui Cristos,” tu rosteşti
înţelepciune. Atunci când tu declari: „Nu duc lipsă de nimic
deoarece sunt moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor
cu Cristos; toată lumea este a mea,” vorbeşti din
înţelepciunea lui Dumnezeu. Dai glas înţelepciunii atunci
când, indiferent de simptomele pe care poate că le simţi,
tu spui: „Viaţa lui Dumnezeu este activată în fiecare fibră a
fiinţei mele; sunt plin de viaţă.”
S‑ar putea ca unii să considere că ţi‑ai ieşit din minţi
pentru că rosteşti înţelepciunea lui Dumnezeu; aceasta
deoarece înţelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie
pentru omul firesc. În 1 Corinteni 2:14, Biblia declară: „Dar
omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
căci pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege,
pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.”
Vorbeşte întotdeauna din înţelepciunea lui
Dumnezeu şi viaţa ta Îl va glorifica pe Dumnezeu. Declară
uniunea ta cu Dumnezeu. Declară‑ţi neprihănirea,
sănătatea, stăpânirea şi slava în Isus Cristos. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Înţelepciunea lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura
mea întotdeauna. Am o viaţă extraordinară. Conştientizez
şi declar că sunt excelent şi plin de slavă, trăind viaţa de
neprihănire, de domnie şi de glorie în Isus Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 2:12‑13; Proverbe 18:21; Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 9:30‑10:21 & Psalmii 78

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Efeseni 6:21‑24 & Isaia 58

N O T E

NOTE

N O T E

NOTE
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SÂMBĂTĂ

ALUNGĂ DEMONII
DIN NAŢIUNEA TA

Î

Şi dacă Evanghelia noastră este
acoperită, este acoperită pentru cei ce
sunt pe calea pierzării, a căror minte
necredincioasă a orbit‑o dumnezeul
veacului acestuia, ca să nu vadă
strălucind lumina Evangheliei slavei lui
Cristos, care este chipul lui Dumnezeu
(2 Corinteni 4:3‑4).

n zilele noastre, activităţile demonice sunt
intense în multe oraşe, încercând să îi oprească
pe oameni să primească Evanghelia. Versetul tematic
spune: „... pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror
minte necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului
acestuia...” Aceasta este lucrarea lui Satan; el este
dumnezeul veacului acestuia şi are agenţii săi în diferite
ţări, care au misiunea de a‑i împiedica pe oameni să
primească Evanghelia.
Când vezi că oamenii primesc cu greu chemarea
mântuirii în diverse locuri, în pofida predicării viguroase
a Evangheliei, Isus ţi‑a spus ce trebuie să faci: să alungi
demonii (Marcu 16:17). Alungă‑i din municipii, din
oraşe, din localităţi, din sate şi din naţiuni, rugându‑te
intens în alte limbi. Până când nu iei poziţie să stopezi
acţiunile acestor demoni, ei vor continua să facă ravagii,
determinându‑i pe locuitorii acelei regiuni să fie tot mai
puţin receptivi la Evanghelie. Dar mulţumiri să‑I fie aduse
lui Dumnezeu! Noi avem autoritatea, în Numele lui Isus,

să îi alungăm şi să îi deposedăm de influenţele lor asupra
acestor regiuni şi să împărţim moştenirile pustiite (Isaia
49:8). Avem dreptul să le încredinţăm îngerilor aceste
regiuni odinioară lipsite de Duhul lui Dumnezeu.
Indiferent ce au reuşit să facă demonii care
influenţează viaţa oamenilor din oraşul sau din ţara unde
locuieşti, izgoneşte‑i afară! De îndată ce vei face aceasta,
inimile multora din aceste regiuni se vor deschide să
primească Evanghelia cu bucurie şi vor asculta chemarea
mântuirii.
Preocuparea vieţii tale trebuie să fie răspândirea
şi prevalarea Evangheliei acolo unde eşti. Fie ca dorinţa
după neprihănirea Lui să se stabilească în oraşul tău şi în
ţara ta, pentru că tu mijloceşti pentru oameni şi frângi
legăturile de peste viaţa lor; aceasta trebuie să însemne
totul pentru tine.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, că toate naţiunile
sunt ale Tale. Înalţ Numele lui Isus peste fiecare oraş,
peste fiecare naţiune şi peste fiecare guvern. Puterea
întunericului este frântă de peste oraşele şi de peste
naţiunile lumii, iar Evanghelia creşte cu putere, prevalând
în mod glorios, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 19:11‑20; Marcu 16:15‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 11:1‑24 & Psalmii 79‑81

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 1:1‑8 & Isaia 59
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DUMINICĂ

EL ESTE BILETUL TĂU DE ACCES

I

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a
învrednicit să aveţi parte de
moştenirea sfinţilor, în lumină
(Coloseni 1:12).

maginează‑ţi că ai merge la un eveniment la care
se intră cu un anumit bilet pe care tu nu‑l mai
ai. La poartă, cel mai probabil ţi s‑ar interzice să intri
şi aceasta te‑ar dezamăgi. Dar având biletul, ai merge
cu încredere, l‑ai arăta şi ai intra. În mod asemănător,
aşa este şi Numele lui Isus pentru tine: este biletul tău
pentru orice binecuvântare; reprezintă mai mult decât
ţi‑ai putea imagina sau dori. Aleluia! El a spus în Ioan
16:23: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic.
Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la
Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”
Tot ce ai putea cere sau dori vreodată este împlinit în
Cristos; tot ce trebuie să faci este să declari că lucrul respectiv
este al tău în Numele Lui. Declară cât mai des: „Sunt un
moştenitor al lui Dumnezeu şi un comoştenitor cu Cristos, am
parte de moştenirea sfinţilor; toate lucrurile sunt ale mele,
în Numele lui Isus!” Când faci astfel de declaraţii, natura îţi
răspunde. Glorie lui Dumnezeu!
Din lipsă de cunoştinţă în ceea ce priveşte lucrarea
încheiată a lui Cristos, mulţi încă Îl imploră pe Dumnezeu să îi
binecuvânteze, să îi vindece, să îi elibereze, etc. Au o oarecare
satisfacţie să‑L abordeze cu o atitudine de cerşetor. Dar El nu
vrea aceasta; nu după tot ce a realizat Isus în locul tău prin

jertfa Sa ispăşitoare! El te‑a adus în uniune cu divinitatea.
Prin El, ai îndrăzneală şi acces prin Duhul Sfânt la Tatăl şi la
binecuvântările cerului. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea şi pentru
autoritatea Numelui lui Isus prin care trăiesc în revărsarea
bunătăţii, a victoriilor şi a binecuvântărilor cerului. În
Numele Lui, umblu în moştenirea şi în libertatea slavei
fiilor lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 3:12; Faptele apostolilor 13:38‑39;
1 Corinteni 3:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 11:25‑36 & Psalmii 82‑84

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 1:9‑14 & Isaia 60
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LUNI

O VIAŢĂ NOUĂ
DE NEPRIHĂNIRE

C

Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El
(2 Corinteni 5:21).

ând un om Îl primeşte pe Cristos, el
primeşte o viaţă nouă; este ca şi cum nu a
existat până acum: devine o făptură nouă în Cristos.
Această nouă viaţă este o viaţă de neprihănire,
superioară păcatului, diavolului, morţii şi iadului.
Această nouă viaţă este motivul pentru care poţi
trăi în neprihănire. Oamenii păcătuiesc pentru că
au natura păcatului. Acea natură este înlocuită de
natura lui Dumnezeu de neprihănire când un om se
naşte din nou.
Nu a fost doar o simplă schimbare atunci când
te‑ai născut din nou; a fost o adevărată înlocuire a
vieţii şi naturii păcătoase cu viaţa de neprihănire.
Creştinismul adevărat nu este o incluziune sau o
împărtăşire a unei alte naturi suplimentare celei
vechi, ci o adevărată recreare a duhului uman de
către Dumnezeu. Ai devenit viu pentru Dumnezeu
prin noua naştere. Aşadar, este natural pentru tine
să trăieşti drept şi să împlineşti voia Tatălui.
În general religia învaţă că dacă un om ar
trăi drept, atunci Dumnezeu l‑ar califica să fie o
persoană neprihănită, dar aici este o contradicţie.
Nimeni nu poate trăi în neprihănire, până când nu

este făcut de Dumnezeu neprihănit. Neprihănirea
lui Dumnezeu în tine te abilitează să trăieşti drept.
Prin urmare, în creştinism, Dumnezeu mai
întâi te face neprihănit şi apoi, pe bună dreptate, Se
aşteaptă ca tu să trăieşti drept. Biblia spune că Isus
Cristos a murit din pricina fărădelegilor noastre şi
a înviat pentru justificarea noastră (Romani 4:25).
Justificare înseamnă să fii declarat neprihănit.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

M‑am născut din Dumnezeu şi am natura Lui de neprihănire
în duhul meu. Cum este Isus, în gloria şi în neprihănirea Lui,
aşa sunt şi eu în această lume. M‑am născut în înnoirea
vieţii; sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Am
fost adus în părtăşia dumnezeirii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; Romani 8:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 12:1‑16 & Psalmii 85‑88

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 1:15‑22 & Isaia 61
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MARŢI

CREDINCIOȘIE ÎN SLUJIRE

Orice faceţi, să faceţi din toată inima,
ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni
(Coloseni 3:23).
iecare dintre noi este chemat să îndeplinească
un rol unic în Cristos; Dumnezeu ne‑a
încredinţat diferite însărcinări. La fel era şi în zilele
Bibliei. Unele sarcini pot fi mai importante sau pot
cuprinde o arie mai vastă decât altele, însă modul în
care îţi îndeplineşti însărcinarea este judecat după
credincioşia ta. Domnul te va judeca şi te va răsplăti în
funcţie de credincioşia de care dai dovadă în slujire, în
îndeplinirea misiunii încredinţate ţie, nu altcuiva.
Aminteşte‑ţi că Domnul este Cel care îţi dă abilitate
să împlineşti tot ceea ce îţi cere. Iar dacă Dumnezeu
ţi‑a dat mai multe sarcini, nu înseamnă că eşti mai bun
decât semenii tăi; este vorba despre plasarea şi despre
alegerea Lui. Aşadar, este foarte important să fii harnic
în îndeplinirea atribuţiilor ce ţi‑au fost date.
Biblia spune: „Ai văzut un om harnic în lucrul
său? El va sta înaintea împăraţilor, nu va sta înaintea
celor neînsemnaţi” (Proverbe 22:29, versiunea GBV). Ia
aminte la îndemnul lui Dumnezeu din versetul tematic;
orice faci, să faci din toată inima, ca pentru Domnul, nu
ca pentru oameni.
Dacă Îi vei sluji Domnului ca şi cum i‑ai sluji unui
om, recompensa ta nu va depăşi graniţele acestei
lumi. Prin urmare, îndeplineşte orice misiune dată de

F

Dumnezeu în Împărăţia Sa cu bucurie, cu pasiune şi cu
credinţă, ca pentru Domnul. Practică aceasta şi vei fi
uimit de manifestarea harului Său în viaţa ta. Amin!

RUGĂCIUNE

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru onoarea şi pentru
privilegiul de a‑mi împlini destinul slujind în calitate
de administrator credincios şi de slujitor al Evangheliei
harului Tău. Fac toate lucrurile ca pentru Tine, producând
rezultate remarcabile pentru gloria Ta, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Cronici 31:20‑21; Efeseni 6:5‑9; Coloseni 3:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 12:17‑13:14 & Psalmii 89

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 1:23‑30 & Isaia 62
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MIERCURI

ÎMBRĂŢIȘEAZĂ
DRAGOSTEA LUI

D

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

umnezeul nostru este milostiv şi bun.
Dragostea Lui pentru om depăşeşte înţelegerea
omenească; este o dragoste fără margini. În Ioan 15:13,
Biblia spune: „Nu este mai mare dragoste decât să îşi
dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”
Domnul Isus Şi‑a dat viaţa pentru noi, aşa cum
nimeni nu a mai făcut‑o vreodată. Deşi era sfânt şi fără
de păcat, El a devenit o jertfă pentru păcat, menită să
răscumpere păcatul întregii lumi. El a fost răstignit
voluntar în locul altora. Gândeşte‑te: El ne‑a luat locul
de păcat pe cruce, pentru ca noi să luăm locul Lui de
neprihănire: „Pe Cel ce nu a cunoscut niciun păcat, El
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
Cum poţi descrie în cuvinte o dragoste atât de
mare, care L‑a determinat să moară pentru păcătoşi –
infractori, ucigaşi, tâlhari etc.? El a venit în lume, a trăit,
a săvârşit minuni, a murit şi a înviat, totul pentru că
ne‑a iubit. Tot ceea ce a săvârşit a fost în numele acestei
iubiri pentru lume, pentru oameni. În Ioan 10:10, El ne
revelează scopul venirii Sale în lume; El a venit pentru ca
oamenii să aibă viaţă şi să o aibă din belşug. Viaţa pe care

El ne‑a dat‑o este una plină de binecuvântări, de bucurii
şi de împliniri fără sfârşit. Aleluia!
Acum, datorită lucrării lui Isus, suntem sfinţi şi
fără vină înaintea Tatălui, în dragostea Lui. Putem sta
cu îndrăzneală în prezenţa lui Dumnezeu fără vinovăţie,
fără inferioritate sau condamnare. Nu trebuie să te
simţi nesigur sau să eziţi în ceea ce priveşte relaţia ta cu
Dumnezeu. Fii îndrăzneţ, încrezător, convins şi bucuros
că Îi aparţii Domnului; că Dumnezeu te‑a adus în uniune
cu El însuşi. Aleluia!
Indiferent unde ai fost, ce ai făcut, sau cât de adânc
crezi că te‑ai cufundat în păcat, nu trebuie să fugi de
Dumnezeu. El a spus în Isaia 1:18, „... de vor fi păcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de
vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.”
Îmbrăţişează dragostea Lui. Încredinţează‑I viaţa
ta. Iar dacă încă nu te‑ai născut din nou, acesta este
momentul tău. Găseşte rugăciunea mântuirii la sfârşitul
devoţionalului şi rosteşte‑o din toată inima ta şi din tot
cugetul tău! Amin!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea mare cu
care m‑ai iubit; Îţi mulţumesc că m‑ai ales înainte de
întemeierea lumii să fiu sfânt, fără vină şi primit în prezenţa
Ta, după buna plăcere a voii Tale. Umblu în conştientizarea
că mă iubeşti cu o iubire nesfârşită şi necondiţionată. Sunt
îndreptăţit şi împăcat cu Tine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:1‑2; 1 Ioan 3:16; 1 Ioan 4:19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 14‑15:4 & Psalmii 90‑93

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 2:1‑11 & Isaia 63
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JOI

OPREȘTE INFLUENŢA DIAVOLULUI

Î

Toate neamurile mă înconjurau: în
Numele Domnului, le tai în bucăţi
(Psalmi 118:10).

n unele versiuni ale Bibliei, ultimul verb apare la
viitor („le voi nimici”) dar conform originalului
ebraic şi a celor mai multe traduceri (inclusiv versiunea
Dumitru Cornilescu) este corect timpul prezent, aşa cum
apare în versetul tematic „... în Numele Domnului, le tai
în bucăţi.”
Înainte de a‑şi distruge duşmanii cu sabia, David
face o proclamaţie prin Duhul Sânt. Astfel, prima armă
a lui David împotriva duşmanilor lui au fost cuvintele.
Acest detaliu este foarte important, deoarece îţi arată
cum trebuie să te ocupi de cel rău. Trebuie să secţionezi
influenţa lui Satan asupra naţiunilor, a liderilor şi a
guvernelor lumii. Aceasta trebuie să faci atunci când te
rogi pentru naţiuni şi pentru lideri.
David a fost foarte categoric când a spus: „le tai în
bucăţi,” deoarece uneori trebuie să repeţi declaraţiile de
credinţă de mai multe ori. Când auzim despre războaie,
despre pandemii, despre instabilitate, despre recesiuni
economice etc. şi observăm că Satan profită de acestea
pentru a alimenta frica oamenilor şi pentru a‑i deruta,
atunci intervenim. Asemenea lui David, tăiem în bucăţi
influenţa diavolului.
Când vezi că vrăjmaşul face ravagii, ţinând naţiuni
întregi ostatice sub o formă sau alta, nu privi pasiv; taie în

bucăţi această influenţă prin puterea rugăciunii tale şi a
cuvintelor tale pline de credinţă. În Eclesiastul 8:4, Biblia
spune: „pentru că vorba împăratului are putere...”
iar noi suntem preoţi şi împăraţi pentru Dumnezeu
(Apocalipsa 1:6).
Chiar acum, cu autoritatea care îţi este dată
în Numele lui Isus, ocupă‑ţi poziţia şi taie în bucăţi
căpeteniile, domniile, stăpânirile întunericului din
această lume şi duhurile răutăţii care sunt în locurile
cereşti. Alungă‑le din locuinţa ta, din şcoli, din guvern şi
din toate locurile publice. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru autoritatea Numelui lui
Isus prin care biruim asupra diavolului şi a cohortelor lui.
Prin această autoritate, tai în bucăţi căpeteniile, domniile,
stăpânirile întunericului din această lume şi duhurile
răutăţii care sunt în locurile cereşti, din orice sector,
organizaţie şi aspect de guvernare din naţiunea mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalm 118:10‑12; Efeseni 6:12; Marcu 16:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 15:5‑13 & Psalmii 94‑98

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 2:12‑18 & Isaia 64
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VINERI

NU TE LIMITA LA SPERANŢĂ;
ACŢIONEAZĂ PE BAZA CREDINŢEI

S

Iar credinţa este substanţa lucrurilor
sperate, dovada lucrurilor nevăzute
(Evrei 11:1, versiunea Fidela).

peranţa este o virtute însemnată, însă nu îţi
poate schimba starea în care te afli. Există
o diferenţă între credinţă şi speranţă; speranţa este
îndreptată către viitor, în timp ce credinţa este ancorată
în PREZENT. Poţi înţelege semnificaţia speranţei astfel:
despre Isus s‑a profeţit că va fi nădejdea neamurilor; El
era speranţa lui Israel şi a fost numit speranţa mântuirii.
Cu alte cuvinte, dacă omul avea să fie vreodată
mântuit, Fiul lui Dumnezeu era Cel care trebuia să vină
şi să Se jertfească pentru păcatele lumii; iar Isus a fost
acea jertfă. Când Ioan Botezătorul L‑a văzut, a exclamat:
„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”
(Ioan 1:29).
Isus a venit şi a împlinit planul lui Dumnezeu. El
a fost răstignit în locul nostru. El a plătit preţul integral
pentru păcatul omului. Apoi Dumnezeu L‑a înviat şi L‑a
ridicat la ceruri, pentru a ne da moştenirea mântuirii. În
Coloseni 1:12, Biblia spune: „Mulţumindu‑I Tatălui, care
v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în
lumină.” Acum, după ce Dumnezeu ne‑a învrednicit să
avem această moştenire prin Isus Cristos, nu există niciun
motiv să sperăm că o vom putea avea în viitor. Aceasta
este deja a noastră.

„Speranţa” (Isus) a venit şi a împlinit tot ceea ce
Dumnezeu L‑a trimis să ne dea şi să realizeze pentru
noi. Aleluia! Tot ceea ce ţi‑ai putea dori vreodată de la
Dumnezeu a fost desăvârşit, îndeplinit şi apoi ţi‑a fost
oferit prin Isus Cristos. Acum tot ce trebuie să faci este să
acţionezi pe baza credinţei.
Nu spune niciodată: „Sper că într‑o zi această boală
îmi va părăsi corpul”; încetează să speri; acţionează
în credinţă. Condiţia umană se va schimba doar prin
credinţă. Credinţa ia lucrurile în posesie ACUM! Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Credinţa mea este vie, activă şi prevalează acum! În
Numele lui Isus, umblu în lumina moştenirii mele în
Cristos, în putere şi în har, trăind în sănătate divină şi în
bunăstare supranaturală. Sunt învingător întotdeauna,
pentru că trăiesc în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:16; 1 Ioan 5:4; Evrei 11:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 15:14‑33 & Psalmii 99‑101

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 2:19‑30 & Isaia 65

N O T E

NOTE

N O T E

NOTE

15

SÂMBĂTĂ

AI ÎNCREDERE ÎN
LUCRAREA LUI ÎNCHEIATĂ

E

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin
credinţă. Şi aceasta nu vine de la
voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca să nu se laude nimeni
(Efeseni 2:8‑9).

xistă oameni care cred că ar trebui să fie
binecuvântaţi de Dumnezeu sau să fie primiţi în
Împărăţia Lui pentru faptele bune pe care le‑au săvârşit;
ei au încredere în propria neprihănire. Însă, ceea ce
recompensează Dumnezeu este credinţa ta în lucrarea
încheiată a lui Cristos; în lucrarea lui substitutivă, pentru
tine.
Apostolul Pavel a arătat zădărnicia încrederii
în propriile fapte bune şi în respectarea Legii când te
prezinţi înaintea lui Dumnezeu. În Filipeni 3:8‑9, acesta
scrie: „Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o
pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii
lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El le‑am pierdut
pe toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să Îl câştig pe
Cristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a
mea, pe care mi‑o dă Legea, ci aceea care se capătă prin
credinţa în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
prin credinţă.”
Citeşte cu atenţie porţiunea subliniată; aceasta
dezvăluie rezumatul Evangheliei: „să fii găsit în
Cristos,” neavând neprihănirea ta proprie, ci acceptând
neprihănirea lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos.

Nu încerca niciodată să Îl impresionezi pe
Dumnezeu cu „religiozitatea” ta; El te‑a binecuvântat
deja cu TOATE binecuvântările duhovniceşti în locurile
cereşti în Cristos (Efeseni 1:3). Tot ce îţi doreşti este deja
al tău în Cristos. Tot ceea ce are Cristos, îţi aparţine şi ţie.
Aminteşte‑ţi, Isus ţi‑a dat viaţa Lui. Prin urmare,
credinţa ta ar trebui să fie ancorată în ce a venit Cristos
să facă; în ceea ce El a săvârşit pentru tine şi în tine.
Motivul pentru care ai sănătate divină, bunăstare divină
şi viaţă victorioasă şi binecuvântată constă în faptul că
Isus Cristos ţi le‑a dat deja. Atenţia şi încrederea ta ar
trebui să fie îndreptate asupra Lui, asupra lucrării Sale
isprăvite şi nu asupra faptelor tale.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Domn, Tu eşti măreţ şi foarte vrednic
de laudă. Îţi mulţumesc că m‑ai binecuvântat cu toate
binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Isus Cristos
şi că mi‑ai făcut parte de moştenirea glorioasă a sfinţilor
în Împărăţia luminii. Viaţa mea este mărturia harului Tău
şi manifestarea gloriei, a excelenţei şi a neprihănirii Tale,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Petru 1:3; 1 Corinteni 3:21; Romani 4:14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 16:1‑27 & Psalmii 102‑103

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 3:1‑12 & Isaia 66
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DUMINICĂ

NU EȘTI NICI NEAJUTORAT, NICI
UITAT

Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, căci El
Însuşi a zis: „Nicidecum n‑am să te
las, cu niciun chip nu te voi părăsi”
(Evrei 13:5).
e adevăr remarcabil! Domnul spune că nu te va
lăsa niciodată, nu te va părăsi cu niciun chip şi
nici nu va îngădui ca tu să rămâi fără ajutor. În versiunea
Amplificată a Bibliei, unele cuvinte se repetă de trei ori,
pentru a evidenţia ideea: „… Nu vă voi părăsi nicidecum,
nici nu voi renunţa la voi şi nici nu vă voi lăsa fără
susţinere. Nu [vă voi], nu [vă voi], nu [vă voi] lăsa în
nicio măsură neajutoraţi, nici nu vă voi părăsi, nici nu
[vă] voi lăsa baltă (dându‑vă drumul din mâna Mea)!
[Cu siguranţă că nu!].”
Acest pasaj din Scriptură aminteşte de cuvintele
lui Isus din Ioan 14:18: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi
întoarce la voi.” Într‑adevăr, Isus Se află în ceruri, însă El
nu ne‑a lăsat fără sprijin. Nu ne‑a lăsat pustiiţi, mâhniţi,
părăsiţi sau înstrăinaţi. El ni L‑a trimis pe Duhul Sfânt, nu
doar să ne fie alături, ci să trăiască în noi. Acelaşi Duh a
devenit curajul tău, ajutorul tău, bogăţia ta; întreaga ta
lume.
Încredinţează‑I Lui viaţa ta. Părtăşia cu Duhul Sfânt
îţi va asigura succesul în orice lucru. Domnul spune că nu
te va lăsa; cu alte cuvinte El îţi este alături în orice clipă şi
El are grijă ca tu să fii întotdeauna biruitor. El ştie să aibă
grijă de tine.

C

Niciodată să nu te îndoieşti de ajutorul Lui,
deoarece îţi este garantat. În Psalmul 46:1, Biblia spune
că Dumnezeu este „un ajutor care nu lipseşte niciodată
în nevoi.” Când te confrunţi cu necazuri sau cu situaţii
dificile, fii convins că nu eşti singur; El te va scoate din
acea situaţie; îţi va arăta ce să faci să ieşi învingător.
Duhul Sfânt îţi este avantaj, refugiu şi putere în
mod suprem. Recunoaşte şi apreciază lucrarea Lui în
viaţa ta şi iubeşte‑L cu toată inima ta.

PROCLAMAŢIE

Duhule Sfânt, recunosc că Tu eşti Cel care mă conduce
pe calea victoriei. Îţi mulţumesc că pentru mine Tu eşti
avantaj, refugiu şi putere în mod suprem. Tu eşti un ajutor
care nu lipseşte niciodată în nevoie. Sunt susţinut foarte
mult de Tine şi prin urmare sunt încrezător că bunăstarea
mea şi înaintarea mea sunt neîntrerupte, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:16; Ioan 14:26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 1 & Psalmii 104‑106

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 3:13‑21 & Ieremia 1
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LUNI

CUVINTELE TALE TE DAU DE GOL

C

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără
vină şi din cuvintele tale vei fi osândit
(Matei 12:37).

e fel de cuvinte foloseşti şi de unde provin
acestea? De ce spui lucrurile pe care le spui?
Iată două întrebări cruciale pentru inima ta. În calitate
de creştin, ar trebui să îţi analizezi în permanenţă
viaţa, în special în ceea ce priveşte cuvintele tale,
deoarece cuvintele pe care le rosteşti te caracterizează
şi îţi dezvăluie personalitatea. Cuvintele rele şi tăioase
vorbesc despre cel care le rosteşte. Dar dacă vorbele
tale sunt pline de har şi de bunătate, sunt înălţătoare şi
încurajatoare, atunci acesta este caracterul personalităţii
tale. Tu ai caracterul cuvintelor tale.
În Matei 12:35, Isus spune: „Omul bun scoate
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul
rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” În
calitate de creştin, tu deţii lucruri bune în vistieria inimii,
datorită naturii tale divine în Cristos. Există excelenţă în
duhul tău. Aşadar, atunci când vorbeşti, aceasta ar trebui
să se reverse din prisosul inimii tale.
În Ioan 7:38, Isus spune: „Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
Isus vorbea despre Duhul Sfânt, pe care Îl primesc cei
care cred în El (Ioan 7:39). Astfel, prezenţa Duhului Sfânt
în viaţa ta înseamnă că din inima ta curg râuri de apă vie,
care se revarsă prin cuvinte; cuvinte divine!

Prin urmare, dacă un creştin rosteşte cuvinte
ameninţătoare, răutăcioase sau tăioase la adresa cuiva,
el acţionează contrar naturii sale divine. În Iacov 3:11,
Biblia spune că apa dulce şi apa amară nu ţâşnesc din
aceeaşi vână a izvorului. Din tine izvorăşte apa dulce, din
fântâna lui Dumnezeu dinăuntrul tău. Tu nu reverşi un
amestec de ape. Tu nu ai decât bunătate şi binecuvântare
în interiorul tău, care se revarsă prin cuvinte atunci când
vorbeşti.
Discursul tău este adevărata măsură a maturităţii
creştineşti: „… Dacă nu greşeşte cineva în vorbire,
este un om desăvârşit şi poate să îşi ţină în frâu tot
trupul” (Iacov 3:2). Adu-le vindecare şi viaţă celor din
jur prin cuvintele tale; adu‑le speranţă, sănătate şi curaj.
Trasează‑ţi parcursul de victorie, înaintând din slavă în
slavă, prin cuvintele tale sănătoase şi pline de credinţă.

PROCLAMAŢIE

Prin cuvintele mele sănătoase şi pline de credinţă, îmi
trasez parcursul de victorie, din slavă în slavă. Prin puterea
Duhului Sfânt, rostesc viaţă şi înţelepciune mereu.
Trăiesc în sănătate divină, în abundenţă supranaturală,
în victorie şi în bunăstare continuă, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 12:35‑37; Marcu 11:23; Iacov 3:2‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 2 & Psalmii 107‑108

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 4:1‑7 & Ieremia 2
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MARŢI

VIAŢA NU TREBUIE SĂ FIE O LUPTĂ

C

În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi‑a
sfârşit lucrarea pe care o făcuse
şi în ziua a şaptea S‑a odihnit de
toată lucrarea Lui pe care o făcuse
(Geneza 2:2).

iteşte povestea creaţiei din cartea Geneza. După
ce Dumnezeu a văzut că tot ceea ce a creat era
foarte bun, plăcut şi excelent sub toate aspectele, Şi‑a încetat
lucrarea şi S‑a odihnit în ziua a şaptea. Astfel, a şaptea zi a fost
prima zi de existenţă a omului. Când s‑a trezit la viaţă, omul a
descoperit că totul era gata. Nu i‑a mai rămas altceva de făcut
decât să se bucure de ceea ce fusese deja creat, să aibă grijă
de grădina Edenului şi să Îşi slăvească Creatorul. Aceasta era
o anticipare a odihnei de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu
de mai târziu. Tu te‑ai născut în odihna Lui (Evrei 4:9‑10).
Există oameni care trăiesc o viaţă de permanentă
luptă. Ei rareori realizează ceva fără să se confrunte mai întâi
cu diavolul. Aceştia au fost întotdeauna nevoiţi să răzbată cu
greu în viaţă, rugându‑se şi postind zile întregi pentru a alunga
tot felul de demoni. Şi au dus această viaţă întotdeauna,
din copilărie până la maturitate. Au dus adevărate „bătălii
spirituale” înainte de admiterea la facultate. La fel de greu
le‑a fost să îşi găsească un loc de muncă. Şi nici căsătoria şi
creşterea copiilor nu au fost lipsite de provocări şi de dificultăţi.
Ceva nu este în regulă.
Dacă te‑ai născut din nou şi ai fost umplut cu Duhul
Sfânt, ar trebui să trăieşti o viaţă de bucurie şi de odihnă

permanentă, obţinând biruinţă după biruinţă prin puterea
Duhului Sfânt. Însă, dacă nu înţelegi cum să îţi însuşeşti
moştenirea ta divină în Cristos şi să te bucuri de ea, vei trăi,
probabil, o „viaţă de luptă continuă,” cum este cea pe care
tocmai am descris‑o. Refuză acest stil de viaţă.
Îmbrăţişează viaţa lipsită de stres în Cristos. În Matei
11:28, El declară: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi,
şi Eu vă voi da odihnă.” Tu ai venit deja la El, ai fost mântuit
şi ai primit odihna: „Fiindcă cine intră în odihna Lui se
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S‑a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale” (Evrei 4:10). Aceasta este realitatea vieţii tale.
Domnul Isus nu l‑a învins pe cel rău pentru ca apoi să ne
lase pe noi tot luptându‑ne şi zbătându‑ne pe drumul vieţii.
Jertfa Lui ispăşitoare în locul nostru şi lucrarea Lui pentru a ne
asigura victoria au fost complete. Aşadar, schimbă‑ţi modul
de a gândi, dacă este nevoie, şi acceptă Cuvântul Său chiar
astăzi. Acceptă această viaţă plină de bucurie, de pace şi de
slavă, pe care Isus ţi‑a dăruit‑o.

PROCLAMAŢIE

Domnul mi‑a făcut viaţa uşoară, glorioasă şi entuziasmantă;
trăiesc o viaţă lipsită de stres în Cristos. Sunt în odihna lui
Dumnezeu; prin urmare, duc o viaţă de bucurie şi de pace în
bunăstare! Slavă lui Dumnezeu.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 11:28‑30; Evrei 4:9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 3 & Psalmii 109‑112

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 4:8‑13 & Ieremia 3

19

MIERCURI

ÎNGRIJEȘTE-TE DE CEI DIN JUR

D

Drept răspuns, Împăratul le va
zice: „Adevărat vă spun că, ori de
câte ori aţi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi
fraţi ai Mei, Mie Mi le‑aţi făcut”
(Matei 25:40).

orinţa lui Dumnezeu este ca tu să ai succes şi
să fii fericit, astfel încât să îi poţi ajuta pe cei
deznădăjduiţi, pentru că El a zis: „… te voi binecuvânta;
îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare”
(Geneza 12:2). El nu Îşi doreşte ca tu să tânjeşti după
atenţie sau să aştepţi ca altcineva să te facă fericit; din
contră, El vrea ca tu să fii cel care se îngrijeşte de ceilalţi.
Mulţi se simt frustraţi la gândul că celorlalţi nu le
pasă de ei. Şi, cu cât tânjesc mai mult după atenţie, cu
atât sunt mai afectaţi de ignorarea de care se lovesc.
Refuză să te numeri printre ei; În Filipeni 2:4, Biblia
spune: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui,
ci şi la foloasele altora...” Chiar şi în rugăciune, nu te
concentra doar asupra nevoilor tale, ci aminteşte‑ţi şi de
nevoile celorlalţi!
Îmi amintesc de un frate drag care a fost adus la
una dintre întâlnirile noastre, bolnav şi foarte slăbit. În
timp ce încerca cu greu să stea pe scaun, a fost adus
lângă el altcineva, care se afla într‑o stare mult mai gravă.
Starea deplorabilă a noului venit l‑a mişcat pe acest frate
până la lacrimi, iar mai târziu a mărturisit că, privindu‑l, a

uitat de propria suferinţă şi a început să se roage pentru
vindecarea acestuia. Amândoi au fost vindecaţi!
Când te preocupă oamenii din jurul tău, Dumnezeu
Se îngrijeşte şi de dorinţele tale. Poate că, în rugăciunile
tale din ultima vreme, Îi ceri lui Dumnezeu o slujbă nouă,
însă ar trebui să te rogi şi pentru ca alţii să îşi găsească
un loc de muncă. În loc să fii copleşit de problemele din
familia ta, începe să te rogi şi pentru alte familii din jurul
tău. Când vei conştientiza acest lucru, în viaţa ta se vor
întâmpla miracole fără să fii nevoit să le mai ceri. Aleluia!
Fii întotdeauna îndeajuns de milostiv pentru a îi
ajuta pe ceilalţi şi suficient de iubitor ca să îţi pese de
ei. Tu eşti braţul întins al lui Dumnezeu, prin care El
binecuvântează, iubeşte şi Se îngrijeşte de lumea ta.
Conştientizează acest lucru, deoarece aceasta este
percepţia lui Dumnezeu despre tine.

PROCLAMAŢIE

Dumnezeu poate să mă umple din belşug cu orice har – cu
orice favoare şi binecuvântare pământească – pentru ca
întotdeauna, în orice circumstanţe şi indiferent de nevoie, să
fiu autonom, având îndeajuns astfel încât să nu am nevoie de
ajutor şi să fiu aprovizionat din abundenţă pentru orice lucrare
bună şi donaţie caritabilă. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 7:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 4 & Psalmii 113‑116

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filipeni 4:14‑23 & Ieremia 4
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JOI

ESTE O CHESTIUNE
DE ALEGERE

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este
mâncare şi băutură, ci neprihănire,
pace şi bucurie în Duhul Sfânt
(Romani 14:17).

Î

n viaţă vor exista întâmplări sau chiar oameni
care vor încerca să te convingă că nu poţi avea
o viaţă plină de bucurie şi de împlinire. Însă numai
tu eşti în măsură să hotărăşti acest lucru. Da, este o
chestiune de alegere!
Dacă un om alege să permită ca dezamăgirile sau
circumstanţele nefavorabile să îl oprească din drumul
său, atunci, cel mai probabil, va trăi o viaţă plină de
frustrare şi va fi incapabil să îndeplinească scopul pe
care Dumnezeu îl are pentru el. O astfel de persoană
îşi revarsă adesea mânia şi frustrarea asupra celorlalţi.
El îşi doreşte să îşi vadă semenii trişti, deoarece nu
vede niciun motiv pentru care ei ar trebui să fie fericiţi.
Cu siguranţă ai întâlnit astfel de oameni.
Cu toate acestea, cunoscând ce spune Cuvântului
lui Dumnezeu despre tine, alegerea ta poate şi ar
trebui să fie una diferită. Alege să îţi trăieşti viaţa
în lumina adevărului Său şi hotărăşte‑te să crezi că
bucuria şi împlinirea vieţii tale se află dincolo de orice
circumstanţe. Alege să te bucuri în fiecare zi şi să îţi
trăieşti viaţa din plin! Aceasta este voia lui Dumnezeu
pentru tine!

În Deuteronom 30:19, Domnul le‑a spus copiilor
lui Israel: „… ţi‑am pus înainte viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să
trăieşti, tu şi sămânţa ta!” Acest lucru este pe cât de
emoţionant, pe atât de instructiv. El ţi‑a dat puterea
să alegi o viaţă binecuvântată, deoarece aceasta
este dorinţa Lui pentru tine – să trăieşti numai în
binecuvântări.
Viaţă din belşug, sănătate divină, discernământ
supranatural, o mare amplitudine a minţii, bunăstare şi
bogăţie, viaţă eternă de glorie şi de bucurie; acestea şi
multe altele constituie proviziile tale divine în Cristos.
Însă trebuie să alegi să îţi însuşeşti aceste realităţi în
viaţa ta. Alege să umbli în Cuvântul lui Dumnezeu şi să
Îl slăveşti în viaţa ta de astăzi înainte.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat viaţa de
binecuvântări, plină de bucurie şi de glorie. Umblu în
sănătate divină, în discernământ supranatural, într‑o mare
amplitudine a minţii, a bunăstării şi a bogăţiei. Îţi mulţumesc
pentru harul Tău abundent şi pentru înţelepciunea de a
domni în lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 1:8; Ioan 15:11; Filipeni 4:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 5 & Psalmii 117‑118

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 1:1‑8 & Ieremia 5
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VINERI

„MICUL NOR” ÎNSEAMNĂ CEVA

D

A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată
că se ridică un mic nor din mare, ca
o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie‑te şi
spune‑i lui Ahab: «Înhamă şi coboară‑te,
ca să nu te oprească ploaia»”
(1 Împăraţi 18:44).

eseori, mulţi oameni sunt prea îngrijoraţi şi
copleşiţi de problemele şi de circumstanţele din
viaţa lor pentru a mai observa binecuvântările lui Dumnezeu
din jurul lor. Este posibil ca răspunsul sau miracolul de care
au nevoie să existe deja în semnele mici sau în detaliile din
jurul lor, dar ei nu reuşesc să aibă destul discernământ ca să
le observe.
Observăm ceva foarte diferit despre profetul Ilie în
versetul tematic: după trei ani şi jumătate de secetă, el a
început să se roage lui Dumnezeu ca să deschidă cerurile şi
să plouă. În timp ce se ruga, l‑a trimis pe slujitorul său de mai
multe ori să verifice dacă vine ploaia. De fiecare dată, acesta
s‑a întors cu un raport negativ, spunând, probabil, ceva de
genul: „Nu, stăpâne, nu este nici un semn de ploaie afară.”
Cu toate acestea, a şaptea oară, el a revenit cu
următorul răspuns: „Nu ştiu dacă este ceva important, dar
văd un norişor pe cer, ca o palmă de om.” În acel moment,
Ilie a sărit în picioare şi a spus: „Da, aceasta este!” Şi imediat
i‑a trimis un mesaj regelui Ahab: „Urcă‑te repede în car şi
mână spre oraş ca să nu te oprească ploaia pe drum.”

Slujitorul lui Ilie i‑a spus doar că a văzut un norişor,
dar Ilie nu avea nevoie de mai mult; ştia că progresase. El
a putut să distingă ceva diferit în starea actuală a lucrurilor.
Tu poţi observa ceva diferit în viaţa ta astăzi? Ca Ilie, alege
să vezi acel „semn” al schimbării ca o dovadă a faptului că
ai deja victoria.
Nu aştepta; afirmă imediat şi continuă să afirmi că
eşti învingător în Cristos. Continuă să îţi declari victoria,
având încredere că viaţa lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui în
tine te‑au întregit şi au adus desăvârşire în trupul tău fizic,
în viaţa şi în circumstanţele tale.
Recunoaşte lucrarea lui Dumnezeu în tine şi în jurul
tău şi dă‑I slavă. Refuză să permiţi ca mintea ta să fie copleşită
de îngrijorări, pentru ca să poţi auzi vocea lui Dumnezeu, să
poţi discerne prezenţa, frumuseţea şi semnele Sale. La fel ca
Ilie, observă şi conştientizează că progresezi şi că ai impact,
prin semnele subtile din viaţa ta de zi cu zi.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ochii mei spirituali sunt deschişi să recunoască
lucrările Tale minunate, să vadă gloria Ta, să se delecteze
în frumuseţea Ta, să discearnă prezenţa Ta şi semnele
Tale vizibile şi invizibile pe care mi le arăţi chiar şi în
cele mai mici detalii ca să‑mi captezi atenţia. Cu această
conştientizare, umblu în victorie în orice situaţie, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Zaharia 4:10; Ioan 6:9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 6 & Psalmii 119:1‑112

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 1:9‑18 & Ieremia 6
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SÂMBĂTĂ

PROGRESEAZĂ
DIN SLAVĂ ÎN SLAVĂ

M

Fraţilor, eu nu cred că l‑am apucat
încă, dar fac un singur lucru:
uitând ce este în urma mea şi
aruncându‑mă spre ce este înainte
(Filipeni 3:13).

ulţi oameni cred că succesul sau progresul
înseamnă să îţi crească venitul, să fii
promovat la serviciu, să cumperi o casă nouă, etc. Dar
adevăratul progres înseamnă mult mai mult decât
acestea; înseamnă dezvoltarea duhului tău prin Cuvântul
lui Dumnezeu şi prin lucrarea Duhului Sfânt. Este acea
excelenţă care se evidenţiază mai întâi în omul tău
lăuntric, iar apoi radiază inevitabil în afară. Ţâşneşte din
interiorul tău, din adevărata ta persoană care este duhul
tău.
Atunci când eşti conştient de acest lucru, nu vei fi
intimidat de crizele sau de provocările din viaţă. Faptul
că alţii progresează nu înseamnă că tu eşuezi. Aşadar, nu
îţi măsura progresul sau lipsa lui comparându‑te cu alţii.
Adevăratul succes înseamnă a trăi o viaţă
victorioasă prin Cuvântul lui Dumnezeu şi a împlini
scopurile Sale pentru viaţa ta. De aceea nu este înţelept
să îţi măsori succesul comparându‑te cu altcineva, pentru
că nu ştii care este planul lui Dumnezeu pentru viaţa
acelei persoane.
Între tine şi Dumnezeu, tu poţi şti dacă ai succes
sau nu. Poţi privi viaţa ta astăzi şi îţi poţi da seama dacă

ai succes în etapa prin care treci, pentru că succesul este
relativ şi este măsurat în diverse faze în funcţie de scopul
tău divin.
Viaţa pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu este una de
slavă tot mai mare, unde clădeşti succes peste succes.
Dacă ai succes acum, El poate conta pe tine că vei avea
succes şi dacă îţi încredinţează mai mult. De aceea,
măsoară şi celebrează succesul pe care îl ai în fiecare
punct cheie comparându‑ţi performanţa şi realizările cu
lista de scopuri pe care ţi le‑ai stabilit.
Poţi avea succes la un anumit nivel, dar apoi scopul
devine mai mare, perspectiva se lărgeşte şi provocările
cresc, iar tu trebuie să învingi la fiecare nivel. Atunci când
biruieşti provocările şi atingi acele scopuri noi, devii din
nou un succes, la un nivel mai înalt. Şi viaţa continuă tot
aşa, din slavă în slavă. Acesta este planul şi viziunea lui
Dumnezeu pentru succesul tău.

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi arăţi cum să progresez
la diferite niveluri în viaţă. Privirea mea este aţintită doar
asupra Ta şi dorinţa mea este să împlinesc voia Ta pentru
viaţa mea. Refuz să mă compar cu alţii şi aleg să‑mi măsor
succesul în viaţă după Cuvântul Tău şi voia Ta pentru viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:18; Filipeni 3:13‑14; Evrei 12:1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 7 & Psalmii 119:113‑176

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 1:19‑29 & Ieremia 7
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DUMINICĂ

URMĂREȘTE PLANUL LUI
DUMNEZEU PENTRU VIAŢA TA

E

Căci suntem lucrarea mâinii [capodopera]
lui Dumnezeu, recreaţi în Cristos Isus
[născuţi din nou] pentru a face acele
lucrări bune pe care Dumnezeu ni
le‑a predestinat [plănuit dinainte]
[străbătând căi pe care El le‑a pregătit
mai dinainte], ca să umblăm în ele [trăind
viaţa bună pe care El a prestabilit‑o şi a
aranjat‑o pentru ca noi să o putem trăi]”
(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

ste important să meditezi asupra vieţii tale pentru
a te asigura că umbli în sincronizare cu Duhul
Sfânt şi că urmezi planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Dacă Îi acorzi atenţia ta, El te va ghida pe calea cea bună
întotdeauna. Isus a spus că Duhul Sfânt „vă va conduce în tot
adevărul” (Ioan 16:13). Încredinţează‑I viaţa ta pe deplin şi
El te va conduce în voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru
tine.
Atunci când umbli în planul lui Dumnezeu, tot ceea
ce îţi trebuie – tot ce face parte din voia Lui pentru tine –
îţi va fi dat la momentul potrivit. La fiecare piatră de hotar
din călătoria ta, tot ce va fi necesar va fi amplasat la locul
potrivit, pentru că tu păşeşti pe calea pe care Dumnezeu a
plănuit‑o pentru tine. Nu va mai fi necesar să te lupţi, pentru
că te afli pe traiectoria potrivită şi eşti pilotat de Duhul Sfânt.
Unii oameni urmăresc ambiţii care nu au nici o
legătură cu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa lor. Ei nu
se supun conducerii Duhului Sfânt. Dumnezeu nu vrea

ca tu să faci ceva doar pentru că alţii fac acel lucru; caută
şi urmăreşte îndrumarea Sa. Supune‑te Cuvântului lui
Dumnezeu. Cuvântul Său este Lumina adevărată.
Psalmistul a spus: „Tu îmi arăţi cărarea vieţii...”; cum?
Prin Cuvântul Lui! Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă
pentru picioarele tale şi o lumină pe cărarea ta (Psalmul
119:105). Prin Cuvântul Său, El te conduce pe cărări de
succes, de victorie şi de bucurie fără limite – cărările acelea
pe care le‑a pregătit mai dinainte pentru tine. Viaţa ta nu
trebuie să fie un labirint de evenimente circumstanţiale; tu
nu eşti un copil al întâmplării. Dumnezeu a pregătit totul
pentru tine înainte să vii pe lume, ceea ce înseamnă că
predestinarea funcţionează în tine.
Nu le permite niciodată presiunilor trecătoare ale
ambiţiilor egocentrice să te abată într‑o parte sau în alta
şi nu te lăsa tulburat de situaţiile nefavorabile cu care te
întâlneşti. Alege în schimb să rămâi în planul lui Dumnezeu
pentru viaţa ta, slujindu‑L pe El cu toată inima şi trăind în
Cuvântul Său, iar El te va conduce ca să îţi împlineşti destinul
în El.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, prin Cuvântul Tău şi prin părtăşia cu Duhul
Sfânt, mă călăuzeşti să‑mi împlinesc destinul, aducând
glorie Numelui Tău. Duhul Sfânt mă ajută în mod divin să
iau decizii şi să întreprind acţiuni în sincronizare cu voia Ta
absolută, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:11‑12; Romani 8:29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 8 & Psalmii 120‑127

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 2:1‑7 & Ieremia 8
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LUNI

RĂSPUNS INSPIRAT
DE CRISTOS

Voi, însă, iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri,
faceţi bine şi daţi cu împrumut,
fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi
răsplata voastră va fi mare şi veţi fi
fiii Celui Preaînalt; căci El este bun
şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi
(Luca 6:35).
i fost tratat rău şi nedrept vreodată? Cred că
fiecare din noi a suferit la un moment dat un fel de
tratament rău sau o nedreptate. Dar modul în care Dumnezeu
Se aşteaptă să reacţionăm noi în astfel de situaţii este descris
foarte clar în Cuvântul Său. El a spus: „Este vreunul dintre voi
în suferinţă (maltratat, îndurând răutate şi suferinţă)? Să se
roage!...” (Iacov 5:13, versiunea Amplificată). Remarcabil!
Seamănă foarte mult cu cuvintele lui Isus din Luca 6:28.
El a spus: „... Rugaţi‑vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.”
Dumnezeu ştie că pot apărea situaţii în viaţa noastră în care să
îndurăm un tratament rău şi nedrept din partea altor oameni.
Cu toate acestea, El nu ne cere să ne plângem de milă, să fim
nemulţumiţi sau să strângem amărăciune faţă de cei care ne
nedreptăţesc; ci El ne îndeamnă să ne rugăm!
Este foarte tentant să reacţionăm exact invers atunci
când suntem maltrataţi. Unii pot încerca chiar să se răzbune pe
cei care îi nedreptăţesc şi, în proces, să se comporte altfel de
cum sunt cu adevărat. Nu permite niciodată comportamentului
rău al altcuiva să îţi schimbe felul bun de a fi, sau caracterul.
Poate că te‑ai purtat frumos şi iubitor cu cineva care
te‑a tratat însă nedrept. Nu te hotărî să nu mai arăţi dragoste

A

nimănui din cauza trădării pe care ai suferit‑o; Cristos nu ar
reacţiona aşa. Dacă cedezi acelei circumstanţe, vei permite
atitudinii greşite a altcuiva sau lipsei lui de înţelepciune să îţi
controleze caracterul.
Întrebarea pe care trebuie să ţi‑o pui este: „A fost bine
că l‑am ajutat şi că i‑am arătat dragoste?” Dacă a fost bine,
atunci continuă să faci ce este bine. Aşa îţi protejezi duhul de
influenţe nesănătoase şi nu îi dai diavolului nici o şansă de a‑ţi
influenţa viaţa.
Indiferent de modul în care eşti tratat, păstrează‑ţi o
atitudine ca a lui Cristos. El a spus: „Binecuvântaţi‑i pe cei ce
vă blestemă şi rugaţi‑vă pentru cei ce se poartă urât cu voi!
Celui ce te loveşte peste un obraz, întoarce‑i‑l şi pe celălalt!
Pe cel ce‑ţi ia haina, nu‑l împiedica să‑ţi ia şi tunica! Oricui
îţi cere, dă‑i..., iubiţi‑vă duşmanii, faceţi bine şi împrumutaţi
fără să mai aşteptaţi nimic în schimb! Astfel răsplata voastră
va fi mare şi veţi fi fii ai Celui Preaînalt, căci El este bun şi cu
cei nerecunoscători şi răi!” (Luca 6:28‑35, versiunea NTR).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a face
binele şi de a le arăta tuturor bunătatea Ta şi dragostea
Ta. Umblu în neprihănire şi împart binecuvântările Tale în
lumea mea. Prin mine, mulţi ajung să cunoască adevărul
Tău şi să îmbrăţişeze neprihănirea Ta, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:28‑35; Matei 5:38‑45

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 9 & Psalmii 128‑134

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 2:8‑15 & Ieremia 9
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MARŢI

BUCURĂ-TE DE VIAŢA TA

T

Îndeamnă‑i pe bogaţii veacului acestuia
să nu se îngâmfe şi să nu‑şi pună
nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci
în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile
din belşug ca să ne bucurăm de ele
(1 Timotei 6:17).

u te poţi bucura de cea mai bună viaţă pe care
o poţi avea chiar acum. Nu trebuie să aştepţi
până când conducerea ţării tale pune lucrurile în ordine
şi face societatea civilizată ca să te bucuri de viaţă. Faptul
că te bucuri de viaţa pe care o ai este o alegere pe care
trebuie să o faci pentru tine însuţi, dacă chiar vrei să ai ce
are Dumnezeu mai bun pentru tine astăzi şi întodeauna!
Viaţa este un dar şi o chemare de la Dumnezeu.
Toate lucrurile din viaţă, inclusiv lumea din jurul tău, au
fost create pentru beneficiul tău. Tot ce îţi trebuie ca să te
bucuri de viaţă la maximum este să fii tu însuţi şi să rămâi
în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus: „... Eu am venit
ca oile Mele să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug” (Ioan
10:10). Gândeşte‑te la lucrul acesta!
Dumnezeu ţi‑a dat toate lucrurile din belşug ca să te
bucuri de ele. În 2 Petru 1:3 Biblia spune: „Dumnezeiasca
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi
puterea Lui.” Bucură‑te de viaţă la maximum; tot ce îţi
trebuie pentru aceasta ţi‑a fost dat.
Pavel a spus în 1 Corinteni 3:21: „... toate
lucrurile sunt ale voastre.” Citim şi în versetul tematic

că Dumnezeu ţi‑a dat din belşug (nu câte puţin) TOATE
lucrurile ca SĂ TE BUCURI DE ELE. Trebuie doar să petreci
timp studiind Scripturile, ca să ştii ce este al tău în Isus
Cristos, să poţi trăi după Cuvântul Său şi să te bucuri de
viaţă la maximum, spre slava Sa.

PROCLAMAŢIE

Am fost chemat în odihna lui Dumnezeu. Preiau controlul
vieţii mele şi mă bucur de ea din plin, pentru că Isus
m‑a făcut părtaş, partener şi participant la natura Sa
divină. Prin urmare, beneficiez de bogăţiile imense şi de
binecuvântările vieţii în Cristos. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 6:17; Matei 11:28‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 10:1‑13 & Psalmii 135‑138

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 2:16‑23 & Ieremia 10‑11
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MIERCURI

O INIMĂ FERICITĂ ȘI O MINTE
VESELĂ

O

O inimă fericită este un bun medicament
şi o minte veselă produce vindecare,
dar un duh mâhnit usucă oasele
(Proverbe 17:22, versiunea Amplificată).

boală, cum este cancerul de exemplu, îşi
trage viaţa din depresie, din amărăciune, din
resentiment, din răutate şi din tristeţe. Dar râsul, care este
una din cele mai simple, rapide şi recognoscibile expresii
ale bucuriei şi ale veseliei, are puteri vindecătoare.
Dacă oamenii care sunt bolnavi sau care se confruntă
cu circumstanţe adverse în viaţa lor ar acţiona pur şi simplu pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu învăţând să râdă tot mai des,
ar fi uimiţi de schimbările imediate pe care le‑ar experimenta.
Există oameni care nu au mai râs de foarte mult timp.
Aproape au uitat cum este să râdă. Ei îşi privesc viaţa şi trag
concluzia că nu au nici un motiv de bucurie. De fapt, se simt
chiar vinovaţi dacă se surprind râzând. Ei cred că râsul este
pentru oamenii care nu iau viaţa în serios. Însă încremenirea
lor nu le‑a făcut viaţa mai uşoară cu nimic.
Dumnezeu vrea să înveţi din Cuvântul Său că râsul
este vindecător. Poate citeşti acest lucru pentru prima oară,
însă este purul adevăr. Faptul că îţi exprimi bucuria este un
punct de pornire foarte bun pentru vindecarea ta şi pentru
restaurarea ta. Cultivă o inimă fericită şi o minte veselă.
E foarte interesant faptul că nu trebuie să te rogi ca
Dumnezeu să îţi dea bucurie sau veselie; este o funcţie a
duhului tău uman recreat. Tu te înveseleşti singur prin Cuvântul

lui Dumnezeu. Ţine minte, una dintre roadele duhului tău
uman recreat de Dumnezeu este bucuria (Galateni 5:22); tu
ai bucurie în duhul tău; iar râsul şi voioşia sunt expresii ale
bucuriei.

PROCLAMAŢIE

În orice circumstanţe, sunt plin de bucurie douăzeci şi
patru de ore pe zi, pentru că bucuria Domnului este tăria
mea! Am fost adus într‑o viaţă de odihnă, cu bucurie
negrăită şi strălucită. Domnul îmi umple gura încontinuu
cu râsete şi cu bucurii în Duhul Sfânt! Glorie Numelui Său
în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 14:17; Psalm 126:2; Galateni 5:22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 10:14‑11:1 & Psalmii 139‑141

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 3:1‑11 & Ieremia 12
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JOI

EVLAVIE CU MULŢUMIRE

B

[Şi este, într‑adevăr, o sursă de profit
imens, pentru că] evlavia însoţită de
mulţumire (acea mulţumire care este
un sentiment de împlinire interioară)
este un mare şi un îmbelşugat câştig
(1 Timotei 6:6, versiunea Amplificată).

iblia defineşte mulţumirea în versetul tematic ca
fiind „un sentiment de împlinire interioară”; apoi
spune că „evlavia însoţită de mulţumire este un mare şi un
îmbelşugat câştig.” Pavel a mers şi mai departe şi a scris,
prin Duhul Sfânt: „Căci noi n‑am adus nimic în lume, şi nici
nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu
ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, vom fi mulţumiţi
(satisfăcuţi). Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă,
cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite (inutile,
neevlavioase) şi vătămătoare, care cufundă oamenii în
ruină, în prăpăd şi într‑o pierzare mizerabilă” (1 Timotei
6:7‑9, versiunea Amplificată).
Aceasta este pericolul cu care se confruntă cei care
se chinuie să se îmbogăţească. Însă tu, în calitate de copil
al lui Dumnezeu, nu trebuie să intri în această dilemă,
pentru că, atunci când ai fost născut din nou, ai intrat în
odihna Lui, care este o viaţă de mulţumire. Tu ai încetat să
te mai zbaţi şi acum slava lui Dumnezeu acţionează în tine.
Biblia spune, în 2 Corinteni 8:9: „Căci cunoaşteţi
harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era
bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia

Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Iar în Proverbe 10:22 scrie:
„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă
să fie urmată de nici un necaz.” Aceasta este viaţa ta
în calitate de copil al lui Dumnezeu! Binecuvântarea lui
Dumnezeu din viaţa ta este temeiul bogăţiei tale.
Bunăstarea ta este moştenită prin Duhul Sfânt,
pentru că tu eşti sămânţa lui Avraam. În Cristos, tu
ai intrat în odihna lui Dumnezeu. Nu trebuie să te mai
îngrijorezi de chiria şi de facturile pe care trebuie să le
plăteşti. Eşti sămânţa lui Avraam şi de aceea străluceşti
întotdeauna, aducându‑I laude şi slavă lui Dumnezeu.
Funcţionează dintr‑un loc de împlinire interioară
şi operează dintr‑o poziţie de odihnă şi de satisfacţie,
indiferent de circumstanţe. Indiferent de situaţia cu care
te confrunţi, fii plin de bucurie; continuă să Îl lauzi şi să
Îi slujeşti Domnului, şi să îţi găseşti plăcerea în El. El va
crea oportunităţile de care ai nevoie pentru a progresa
din slavă în slavă.

PROCLAMAŢIE

Doamne Isuse, Te recunosc ca Domn al vieţii mele! Tu eşti
Domn peste deciziile mele, peste dorinţele mele, peste
planurile şi peste scopurile mele. Funcţionez întotdeauna
dintr‑o poziţie de împlinire interioară şi operez dintr‑o
poziţie avantajoasă de odihnă şi de satisfacţie, indiferent
de circumstanţe. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:10; 2 Corinteni 9:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 11:2‑34 & Psalmii 142‑145

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 3:12‑25 & Ieremia 13
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VINERI

EL TE SUSŢINE

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în
slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum
trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite
(Romani 8:26).
xistă momente în care poate te confrunţi cu atât
de multe provocări încât te întrebi: „Oare cum o
să mă pot ruga pentru atâtea probleme?” Adevărul este
că, dacă te hotărăşti să te rogi pentru fiecare problemă
sau neregulă pe care o vezi în jurul tău pe rând, poate vei
ajunge să îţi petreci eternitatea pe genunchi. Mai mult,
este foarte posibil să nu ţi le aduci aminte pe toate.
Dar vestea bună este că Dumnezeu nu Se aşteaptă
să îţi porţi tu singur povara. Biblia spune: „Şi aruncaţi
asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi
îngrijeşte de voi” (1 Petru 5:7). De fapt, El nu Se aşteaptă
să te rogi pentru problemele tale, pentru că nici măcar
nu le ştii pe toate. Prin urmare, cum să te ocupi de ele?
Şi acesta este unul dintre motivele pentru care ţi‑a dat
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne susţine în momentele de
slăbiciune şi de limitare.
Atunci când nu ştii ce să faci, pentru ce să te rogi sau
cum să te comporţi într‑o anumită situaţie, El intervine.
Dumnezeu ne‑a dat Duhul Sfânt ca să ne îndrume în
toate situaţiile vieţii. Atunci când trebuie să faci faţă
problemelor zilnice, acelaşi Duh Sfânt stă în spărtură
(mijloceşte) pentru noi, aşa cum citim în versetul tematic.
El preia controlul în locul nostru.

E

Fii întotdeauna conştient şi supus lucrării Duhului
Sfânt în viaţa ta personală. El Se roagă prin tine cu gemete
şi suspine profunde care nu pot fi articulate în cuvinte
normale, mijlocind pentru tine după voia lui Dumnezeu.
De aceea este foarte important să te rogi des în
alte limbi; aceasta te ajută să îţi activezi duhul şi să dai
curs rugăciunilor divine ale Duhului Sfânt. Atunci când
te rogi prin duhul tău, inevitabil adresezi orice problemă
din viaţa ta care are nevoie de rugăciune.
Psalmistul a remarcat: „Domnul va desăvârşi ceea
ce este pentru mine...” (Psalmul 138:8, versiunea Fidela).
Pe măsură ce te rogi în Duhul Sfânt, Domnul va pune
la punct tot ce te priveşte, chiar şi lucrurile de care nu
eşti conştient. Tu trebuie doar să Îi încredinţezi viaţa pe
deplin, înţelegând că El este suficient de mare şi că vrea
să aibă grijă de tine. Binecuvântat să fie Numele Lui în
veci!

RUGĂCIUNE

Iubitorule Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea
extraordinară a Duhului Tău care îmi aduce la cunoştinţă
voia Ta cu privire la lucrurile importante şi mă ajută să mă
rog corect, aliniind circumstanţele la voia Ta desăvârşită
pentru mine şi pentru cei dragi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 14:2; Romani 8:26‑27; Iuda 1:20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 12 & Psalmii 146‑150

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 4:1‑9 & Ieremia 14

N O T E

NOTE

N O T E

NOTE
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SÂMBĂTĂ

RĂMÂI CONCENTRAT ASUPRA
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Î

Să ne uităm ţintă la Căpetenia
şi Desăvârşirea credinţei
noastre, adică la Isus...
(Evrei 12:2).

n versiunea Amplificată, versetul tematic este
redat astfel: „Întorcându‑ne privirea [de la tot ce
ne distrage] spre Isus...” Dumnezeu îţi transmite aici un
mesaj foarte simplu: rămâi concentrat asupra Cuvântului
Său! Isus este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat; fixează‑ţi
privirea asupra Lui şi nu te lăsa distras de nimic.
Adu‑ţi aminte de momentul în care Petru şi Domnul
au umblat pe mare; Petru a început să se scufunde atunci
când nu a mai privit la Isus. Dacă şi‑ar fi menţinut privirea
aţintită asupra Domnului, nu ar fi fost copleşit de valurile
imense şi de furtună (citeşte Matei 14:25‑31). Acelaşi
lucru li se întâmplă multora şi astăzi; atunci când se lasă
copleşiţi de circumstanţe şi de probleme în loc să se
concentreze asupra Cuvântului lui Dumnezeu, se afundă
tot mai mult.
Nu există nici o situaţie pe care să nu o poţi
rezolva prin Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în Cuvântul
lui Dumnezeu; locuieşte în Cuvântul Său! Învaţă de la
Isus; El a trăit Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă El este
Cuvântul Său! El era focalizat întotdeauna şi nu a fost
distras niciodată de la Cuvântul lui Dumnezeu. A privit la
rezultatul credinţei Sale; pentru bucuria care Îi era pusă
înainte, a îndurat crucea, dispreţuind ruşinea. Lui nu I‑a

păsat ce credeau oamenii despre El; scopul Lui era acela
de a împlini voia Tatălui.
Acelaşi lucru ar trebui să fie valabil şi pentru tine.
Poate că oamenii te etichetează în fel şi chip pentru că
Îi eşti dedicat Domnului, dar nu lăsa ca acest lucru să
te afecteze. Din contră, iubeşte‑L şi slujeşte‑L cu şi mai
multă pasiune. Nu te lăsa clătinat de momentele grele şi
de circumstanţele tulburi; rămâi ferm pe poziţie, privind
la Isus.
În 1 Timotei 6:12, Biblia spune: „Luptă‑te lupta cea
bună a credinţei, apucă viaţa veşnică...” Nu te îndepărta
de Cuvântul lui Dumnezeu. În Isaia 26:3, Biblia mai
dezvăluie încă un rezultat al faptului că rămâi focalizat
asupra Cuvântului lui Dumnezeu; Domnul te va menţine
în pace desăvârşită, care înseamnă pacea bunăstării: „Tu
vei păzi în pace desăvârşită mintea care se sprijineşte
pe tine, căci se încrede în tine” (Isaia 26:3, versiunea
VDCL – Dumitru Cornilescu literală, n.tr.).

PROCLAMAŢIE

Cuvântul lui Dumnezeu produce în mine rezultate prin
puterea Duhului Sfânt pe măsură ce umblu în moştenirea
mea în Cristos! Am parte de pacea bunăstării pentru
că trăiesc în Cuvântul lui Dumnezeu! Nu mă clatin în
faţa provocărilor şi a persecuţiilor, întrucât Cuvântul lui
Dumnezeu mă face întotdeauna biruitor. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12; Isaia 55:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 13 & Proverbe 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Coloseni 4:10‑18 & Ieremia 15
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DUMINICĂ

PĂSTREAZĂ-ŢI CREDINŢA

Î

El a răspuns şi a zis: „Iată, văd patru
bărbaţi dezlegaţi, umblând în mijlocul
focului şi nu au nicio vătămare;
şi înfăţişarea celui de al patrulea
este ca a Fiului lui Dumnezeu”
(Daniel 3:25, versiunea Fidela).

n capitolul al treilea din cartea profetului Daniel,
găsim istoria regelui Nebucadneţar; statuia sa de
aur şi decretul care a fost dat pentru ca toţi să se închine
înaintea ei. Atunci când Şadrac, Meşah şi Abed‑Nego au
refuzat să se plece în faţa statuii de aur, el i‑a ameninţat
că îi va arunca în cuptorul aprins. Însă cei trei evrei au
rămas neclintiţi. Ei credeau doar în Dumnezeul lui Israel
şi au refuzat să renunţe la credinţa lor.
„Nu ne vom închina dumnezeului tău,” i‑au spus ei
regelui. „Poţi să‑ţi aprinzi focul; poţi să faci orice!” Curajul
şi neclintirea lor l‑au înfuriat pe rege, care a poruncit ca
focul să fie înteţit de şapte ori. „Dumnezeul nostru poate
să ne salveze din foc. Şi chiar dacă nu o va face, noi tot nu
ne vom închina,” au spus ei.
„Foarte bine,” a spus regele mânios, „vom vedea!”
Atunci când cei trei evrei au fost aruncaţi în cuptor,
focul era atât de puternic încât chiar şi oamenii care i‑au
aruncat au murit. În foc însă, legăturile de la mâinile şi
de la picioarele lor au ars, însă ei nu au fost atinşi de foc.
Ei s‑au ridicat şi au început să umble în mijlocul
focului, cel mai probabil adorându‑L pe Dumnezeu.

Spre uimirea regelui, în foc mai era cineva, care umbla
împreună cu cei trei evrei. Domnul li se alăturase în foc şi
îi salvase. Astfel, nici ameninţarea, nici acţiunile brutale
ale regelui nu au putut să stingă credinţa lor. Dumnezeu
S‑a asigurat că ei ies învingători.
Tot aşa şi tu trebuie să refuzi să te laşi intimidat
sau influenţat de legi sau de decrete date împotriva
credinţei Evangheliei lui Isus Cristos. Ia poziţie pentru
Cristos; rămâi lipit de Cuvântul Său şi priveşte cum El va
face minuni mari în şi prin viaţa ta. Fii preocupat să Îi fii
plăcut Domnului şi să faci ce vrea El. Nu fi influenţat sau
îngrădit de ceea ce cred oamenii despre tine sau de ceea
ce îţi fac. Contează doar ceea ce crede Dumnezeu. De
aceea, iubeşte‑L şi slujeşte‑I cu toată inima ta.

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este viaţa
mea. Indiferent de circumstanţe, mă ţin strâns de Cuvântul
Tău şi urmez călăuzirea Ta şi voia Ta pentru viaţa mea. Îţi
mulţumesc pentru binecuvântările pe care le primesc şi de
care mă bucur şi astăzi. Îţi mulţumesc că mi‑ai arătat cheia
pentru o umblare de credinţă în victorie, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 18:9‑10; Daniel 3:25‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 14 & Proverbe 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Tesaloniceni 1:1‑10 & Ieremia 16
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LUNI

TOTUL FACE PARTE DIN PLANUL
LUI

F

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).

iind creştin, fiecare persoană care vine în lumea
ta are un rol de îndeplinit, fie bun, fie rău. Cu
siguranţă te vei întâlni cu diverse tipuri de oameni în
călătoria ta prin viaţă. Indiferent de modul în care se
raportează ei la tine, recunoaşte faptul că Dumnezeu i‑a
pus acolo pentru binele tău.
Nu contează dacă ei îţi sunt de ajutor sau îţi sunt
ostili; relaţia lor cu tine este parte din planul lui Dumnezeu
de a te promova. Odată ce înţelegi acest lucru, vei fi
bucuros şi Îi vei mulţumi lui Dumnezeu pentru oricine
vine în lumea ta. Un dramaturg a scris odată: „Toată
lumea este o scenă, şi toţi bărbaţii şi femeile sunt doar
actori; ei intră şi ies, iar un om are de jucat multe roluri în
timpul vieţii lui.”
Singura ta preocupare ar trebui să fie aceea de a‑I fi
plăcut Tatălui tău ceresc. Nu te preocupa de nedreptăţile
care ţi se fac; ignoră acţiunile, vorbele şi tratamentele
negative din partea celor din jur. Răspunde‑le doar cu
dragoste celor care îţi fac rău sau se folosesc de tine în
mod urât.
Cea mai înaltă trăsătură a caracterului lui Dumnezeu
este aceea de a‑Şi manifesta dragostea în tine şi prin tine,

pentru că Biblia spune: „... dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne‑a fost
dat” (Romani 5:5). Tu eşti o mărturie a dragostei Tatălui.
Viaţa ta este o exteriorizare strălucitoare a măreţei Lui
iubirii, care se dăruieşte necondiţionat. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Indiferent cum mă tratează cineva, răspund doar în
dragoste şi în bunătate, pentru că dragostea lui Dumnezeu
a fost turnată din belşug în inima mea prin Duhul Sfânt.
În fiecare zi şi în orice circumstanţe, exprim acea dragoste
din mine faţă de cei din jur, pentru ca Numele lui Isus să
fie glorificat. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 5:43‑48

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Corinteni 15:1‑34 & Proverbe 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Tesaloniceni 2:1‑9 & Ieremia 17

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

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Rapsodia schimbă inimi”
Crescând într‑o familie de musulmani, nu aveam voie să merg
la biserică. Am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor în
adolescenţă şi m‑am născut din nou. De fiecare dată când
vorbeam despre Isus, tatăl meu mă bătea până îmi lăsa răni
pe corp. Într‑o zi, am fost călăuzită să împărtăşesc un articol
din Rapsodia Realităţilor cu familia mea, şi spre slava lui
Dumnezeu, toţi au ascultat cu răbdare. M‑am rugat pentru ei şi
spre marea mea surprindere, tatăl meu şi‑a dat viaţa lui Cristos.
Rapsodia a schimbat inima tatălui meu! Slavă lui Dumnezeu!
Z A; Nigeria
„Eliberat de depresie”
Obişnuiam să sufăr de depresie cronică, iar viaţa mea spirituală
era în decădere. Într‑o zi, în timp ce mă uitam pe o pagină de‑a
mea de pe reţeaua socială, am dat peste un articol din Rapsodia
Realităţilor postat de un prieten. L‑am citit şi m‑am decis să
descarc în format PDF tot numărul lunii respective. De atunci,
viaţa mea a mers doar înainte şi în sus. Depresia a dispărut şi
viaţa mea a devenit mai frumoasa. Slavă lui Dumnezeu!
M. Winifred; Nigeria
„Rapsodia oferă răspunsuri”
Viaţa era dificilă pentru mine şi familia mea. Nu aveam loc
de muncă şi abia ne descurcam cu mâncarea. Eu cu soţia
mea am început să căutăm răspunsuri şi le‑am găsit în
Rapsodia Realităţilor când cineva ne‑a oferit gratuit o copie.
Am început să practicăm ce scria în devoţional. Nu după
mult timp, am primit un loc de muncă bun şi multe alte
binecuvântări. De atunci, am experimentat creştere în toate
domeniile vieţii noastre. Slavă lui Dumnezeu!
P E; Nigeria
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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
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Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților
sunați la:+40–31–432–7000
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