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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 2250 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.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
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

CURAJ PENTRU EVANGHELIE

C

Oare nu Eu te‑am împuternicit? Fii
tare şi curajos! Nu te teme şi nu te
înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul
tău, este cu tine oriunde vei merge
(Iosua 1:9, versiunea NTR).

urajul este capacitatea şi voinţa de a face
sau de a susţine ceea ce este drept, ceea ce
trebuie, chiar în faţa adversităţii sau a opoziţiei. Curajul
pentru Evanghelie este abilitatea de a înfrunta pericolul
şi opoziţia fără frică şi de a‑ţi afirma credinţa în Cristos
indiferent de adversarii sau de adversităţile cu care te
confrunţi. Este o virtute pe care fiecare o are garantată
în Cristos, dar nu fiecare creştin o manifestă. O persoană
curajoasă înţelege că fiecare opoziţie este o oportunitate
de progres şi de victorie. Curajul este ceea ce a adus
biserica lui Cristos unde este astăzi. Dacă apostolii şi
profeţii din vechime nu ar fi demonstrat curajul de a
susţine ceea ce era şi este drept în ciuda oricărei opoziţii,
poate că Evanghelia nu s‑ar mai fi răspândit în jurul lumii
şi nu ar mai fi ajuns la noi în ritmul în care a ajuns. Lor nu
le‑a fost frică de regi sau de despoţi şi, cu siguranţă nu
le‑a fost frică să îşi dea viaţa pentru Evanghelie. Toţi au
fost tari şi curajoşi.
În scrisoarea lui către biserica din Tesalonic, Pavel
aminteşte cum el şi alţi câţiva au demonstrat mare curaj
în predicarea Evangheliei în ciuda opoziţiei nemiloase. El
a zis: „Voi mai ştiţi şi ce (dezonoare) am suportat în Filipi
ROMANIAN

unde am fost ridiculizaţi. Dar Dumnezeul nostru ne‑a
oferit curajul să vă prezentăm Vestea Sa Bună chiar în
contextul acelei opoziţii” (1 Tesaloniceni 2:2, versiunea
BVA).
Oamenii curajoşi îşi menţin focalizarea asupra
lucrurilor în care cred şi nimic nu este prea mult pentru
ei atunci când trebuie să dăruiască sau să întreprindă
ceva pentru a‑şi urma convingerile. Prin urmare,
concentrează‑te asupra Domnului şi a Cuvântului Lui şi fii
gata să faci orice pentru înaintarea Evangheliei.

PROCLAMAŢIE

Sunt tare şi curajos! Am fost rânduit de Dumnezeu să predic
bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos, să îi întăresc pe cei din jur
şi să‑i aduc la viaţa şi la lumina Lui. Prin urmare, indiferent
de provocări, de opoziţie sau de adversităţi, îmi menţin cu
tărie poziţia în Cristos. Sunt ferm hotărât să fac Evanghelia
cunoscută cu orice preţ. Îndrăzneala mea creşte tot mai mult
prin Duhul Sfânt! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 6:14‑15; Faptele apostolilor 18:9‑10; Iosua 1:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 1 & Ieremia 34‑35

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 32
ROMANIAN
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LUNI

UMBLĂ ÎN ÎNŢELEPCIUNE

U

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu
pentru noi înţelepciune,
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare
(1 Corinteni 1:30).

nii creştini sunt foarte încântaţi atunci când
citesc versetul tematic şi apoi sunt derutaţi
când citesc Iacov 1:5, care spune: „Dacă vreunuia dintre
voi îi lipseşte înţelepciunea, s‑o ceară de la Dumnezeu,
care le dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare,
şi ea îi va fi dată.” Din moment ce Cristos a fost făcut
înţelepciune pentru noi, ei se întreabă de ce ar mai trebui
să cerem înţelepciune.
Aceste două referinţe nu sunt deloc în contradicţie:
ci este vorba despre nivelul de maturitate în Cristos. Pe
măsură ce studiezi Scripturile, vei afla că există diferite
instrucţiuni pentru diferite grupuri de creştini, pe baza
maturităţii lor. Unele instrucţiuni li se adresează pruncilor
în Cristos; altele, celor care au avansat în procesul de
maturizare în Cristos şi apoi mai sunt şi instrucţiuni
pentru „părinţi” sau pentru cei maturi spiritual în Cristos.
Cel care se află încă la stadiul de pruncie în Cristos
poate cita şi mărturisi că înţelepciunea lui este Cristos,
fără să înţeleagă şi să îşi însuşească pe deplin acest adevăr.
Cuvintele şi acţiunile lui încă mai pot fi în neconcordanţă
cu Cuvântul şi cu înţelepciunea lui Dumnezeu. El încă nu
manifestă înţelepciunea, care este un rod al neprihănirii.
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El încă acţionează şi gândeşte ca restul lumii, fără
înţelepciune de sus. Aşa că, Iacov îi îndeamnă pe cei care
sunt în această categorie să ceară înţelepciune.
Adu‑ţi aminte că cel care cere lucruri este un copil.
Isus a zis: „Cereţi şi vi se va da”; însă în context, El a corelat
acest subiect cu ipostaza în care copilul cere pâine de la
tatăl lui (Luca 11:9‑12). Cel matur spiritual nu cere nimic,
deoarece el nu duce lipsă de nimic în Cristos! Acesta este
nivelul la care Dumnezeu vrea să ajungi, acolo unde ştii
că toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21); nu ceri
înţelepciune, ci umbli în înţelepciune. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care
acţionează în duhul meu şi care creşte prin Cuvântul Tău
pe care îl primesc zi de zi. Eu trăiesc Cuvântul Tău şi prin
urmare umblu în gloria Ta, împlinesc voia Ta desăvârşită şi
îi aduc pe mulţi la neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 20:32; Proverbe 4:5‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 2 & Ieremia 36‑37

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 1:13‑25 & Ezechiel 33
ROMANIAN
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MARŢI

NU TE ÎNGRIJORA CU
PRIVIRE LA VIITOR

D

Căci Eu ştiu gândurile, pe cari 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).

omnul Isus a menţionat unele dintre semnele
teribile care vor prevesti sfârşitul lumii. El a zis:
„Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ
va fi strâmtorare printre neamuri… oamenii îşi vor da
sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor
întâmpla…” (Luca 21:25‑26).
Multe dintre acestea se întâmplă deja şi mulţi
sunt descurajaţi; mijloacele de trai, afacerile şi
economiile multora au fost decimate. Mulţi nu mai
sunt siguri de viitorul lor. Însă tu, creştin fiind, nu
trebuie să te îngrijorezi cu privire la viitor; fii liniştit.
Şi chiar dacă guvernul sau societatea ţi‑ar promite un
viitor măreţ, nu te baza pe promisiunile lor.
Planul lui Dumnezeu este cel mai bun; rolul
tău este să descoperi acel plan şi să umbli în lumina
lui. Biblia spune: „Căci Eu ştiu planurile pe care
le am cu privire la voi, declară Domnul, planuri
de prosperitate şi nu de nenorocire, ca să vă dau
speranţă şi un viitor” (Ieremia 29:11, versiunea NIV
– Noua Versiune Internaţională, n.tr.). Nu le permite
necazurilor din lume să te deprime. Isus a ştiut că te
vei confrunta cu diferite crize în lume; aşa că, El a
ROMANIAN

spus: „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).
Îndrăzneşte, îmbărbătează‑te, indiferent ce se
întâmplă în jurul tău sau ce ţi se întâmplă ţie. Fii tare.
Fii curajos. Nu renunţa. Poate că este vorba despre
afacerea ta, despre serviciul tău, despre familia ta,
indiferent despre ce este vorba, necazul este doar
pentru scurtă vreme. Apostolul Pavel l‑a numit:
„întristare uşoară.” El a zis: „Căci întristările noastre
uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o
greutate veşnică de slavă” (2 Corinteni 4:17). Atâta
timp cât eşti în Cristos, eşti în siguranţă; viitorul tău
este securizat. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Sunt capodopera lui Dumnezeu! Am fost recreat în
Isus Cristos să îmi împlinesc destinul şi să‑L glorific pe
Dumnezeu cu viaţa mea. Umblu pe căi prestabilite, pe
parcursul pe care trebuie să îl urmez şi trăiesc viaţa bună
pe care El a pregătit‑o mai dinainte pentru mine, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:16‑18; Ioan 14:27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 3 & Ieremia 38‑40

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 2:1‑12 & Ezechiel 34
ROMANIAN
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MIERCURI

EL NU TE PĂRĂSEȘTE NICIODATĂ

U

... Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin
(Matei 28:20).

neori, atunci când oamenii trec prin momente
grele, se întreabă dacă Dumnezeu este cu ei.
Ei speră şi se roagă ca El să fie cu ei. Dar adevărul este
că El nu te lasă, nu te părăseşte niciodată. Isus a spus:
„Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.” Ce binecuvântare! El este cu tine prin puterea şi
prin prezenţa Duhului Sfânt. El nu a zis: „Voi fi cu voi”; nu
este o promisiune. Este o stare de fapt.
Cuvântul lui Dumnezeu este o afirmare a
adevărului, iar responsabilitatea noastră este să ne
aliniem la adevărul Lui şi să trăim în consecinţă mereu.
Atunci când El a zis în versetul tematic: „Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la sfârşitul veacului”, cuvintele
Sale au avut aceeaşi putere ca atunci când El a afirmat:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” (Ioan 14:6). Aşa
că, gândeşte, vorbeşte şi trăieşte cu conştientizarea,
cu încrederea, cu certitudinea că Domnul este în tine
şi cu tine, deoarece El este cu adevărat!
Aceasta înseamnă că eşti mereu în siguranţă.
El este un ajutor care nu lipseşte niciodată în vreme
de nevoie (Psalmul 46:1); acel prieten care este mai
aproape decât un frate (Proverbe 17:17), care nu te
dezamăgeşte şi nu te lasă niciodată. Crede în El. În
Isaia 41:10, El a spus: „Nu te teme, căci Eu sunt cu
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tine...” El este în tine şi cu tine oriunde, în orice loc şi
în orice situaţie.
Indiferent care este situaţia, conştientizează
faptul că tu nu poţi eşua şi nu poţi pierde; eşti asistat
de prezenţa lui Dumnezeu. O, ce încredere ar trebui
să ai în viaţă! Nu este de mirare că El a spus: „Orice
armă făurită împotriva ta va fi fără putere...” (Isaia
54:17). Trebuie să ai o atitudine de victorie în orice
circumstanţă, în fiecare zi a vieţii tale, deoarece El
este cu tine şi trăieşte în tine.

PROCLAMAŢIE

Înving mereu, pentru că Domnul este în mine şi cu mine,
prin Duhul Sfânt. Prezenţa Lui divină mă acoperă, mă
umple şi transformă fiecare fibră a fiinţei mele şi fiecare os
al trupului meu. Gândesc în termeni de victorie şi domnesc
victorios peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; Ioan 14:17; Evrei 13:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 4:1‑13 & Ieremia 41‑43

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 2:13‑25 & Ezechiel 35
ROMANIAN
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JOI

TU AI VENIT PE LUME
PENTRU UN SCOP

D

Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele
bune, pe cari le‑a pregătit Dumnezeu
mai dinainte, ca să umblăm în ele
(Efeseni 2:10).

umnezeu are un plan pentru viaţa ta; El are un
scop pentru tot ceea ce face. În Ioan 10:10, Isus
a zis: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din
belşug.” În 1 Ioan 3:8 Biblia spune: „... Fiul lui Dumnezeu
S‑a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” Apoi,
în Luca 19:10, Domnul a spus: „Pentru că Fiul Omului a
venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut...” Scopul
Lui a fost clar: El a venit să facă voia Tatălui.
Înţelege că şi tu te‑ai născut pentru un scop; ai venit
să faci voia Tatălui tău ceresc. În Faptele apostolilor 26,
citim despre Saul din Tars, care în drumul lui spre Damasc
s‑a întâlnit cu Domnul. Domnul l‑a chemat pe nume şi
i‑a zis: „Scoală‑te dar şi stai în picioare; căci cu acest
scop ţi‑am apărut, să te fac un servitor şi un martor...”
(Faptele apostolilor 26:16, versiunea Fidela). Dumnezeu
nu face nimic fără un scop precis. Motivul pentru care
El i‑a apărut lui Saul, care ulterior s‑a numit Pavel, a fost
să‑l facă un slujitor şi un martor, în aşa fel încât el (Pavel)
să le propovăduiască neamurilor Evanghelia (Faptele
apostolilor 26:18).
Tu ai descoperit care îţi este scopul în viaţă? Ştii
pentru ce te‑ai născut? Dacă încă nu ai aflat, o poţi face
ROMANIAN

astăzi! Îndrăzneşte să Îl întrebi pe Domnul; El îţi va spune.
El te va călăuzi spre acel scop pe măsură ce umbli cu El
şi îndeplineşti lucrările pe care El te‑a chemat să le faci.
Tu nu te‑ai născut fără un scop. Te‑ai născut pentru
slava lui Dumnezeu. Te‑ai născut pentru a umbla cu El şi
pentru a‑I aduce onoare. El a planificat încă de la început
ca tu să Îl slujeşti şi să trăieşti în Cristos. Lasă acel scop să
se înrădăcineze în inima ta şi vei experimenta dezvoltare
şi succes în viaţa ta, în tot ceea ce faci.

PROCLAMAŢIE

Am venit pe lume pentru o vreme ca aceasta, pentru un
scop, şi trăiesc viaţa pregătită de Dumnezeu mai înainte
de întemeierea lumii. El a hotărât ca eu să‑L slujesc şi să
trăiesc pentru El, pentru ca prin mine, neprihănirea Lui să
fie întemeiată pe pământ şi în inimile oamenilor, iar eu
împlinesc zilnic acest scop, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 1:5; Coloseni 4:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 4:14‑5:10 & Ieremia 44‑47

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 3:1‑12 & Ezechiel 36
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VINERI

PREDICĂ EVANGHELIA
ÎN LUMEA TA

Şi toate lucrurile acestea sunt de la
Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El
prin Isus Cristos, şi ne‑a încredinţat
slujba împăcării; că adică, Dumnezeu
era în Cristos, împăcând lumea
cu Sine, neţinându‑le în socoteală
păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă
propovăduirea acestei împăcări
(2 Corinteni 5:18‑19).
trăi pentru Isus Cristos şi a te face relevant în
slujba împăcării sunt lucrurile care contează
cel mai mult în viaţă. Viaţa ta ar trebui să fie axată pe
câştigarea sufletelor. Refuză să te concentrezi asupra
lucrurilor mici în viaţă; fii cu totul dedicat Evangheliei.
În 1 Corinteni 9:16 Pavel a spus: „... căci
trebuie să o vestesc, şi vai de mine, dacă nu vestesc
Evanghelia!” El a trăit pentru a împlini visul lui
Dumnezeu de a face Evanghelia cunoscută în toate
neamurile. Tu eşti un ambasador şi un administrator
al tainelor lui Cristos. Tu eşti un soldat în armata lui
Cristos şi prin urmare, trebuie să fii militant în a le
vesti Cuvântul lui Dumnezeu celor din lumea ta, să îi
atingi cu dragostea lui Cristos şi cu slava harului Său.
Nu ignora păcătoşii din jurul tău; sfârşitul tuturor
lucrurilor este aproape şi Biblia spune că voia lui
Dumnezeu este ca niciunul să nu piară (2 Petru 3:9). El
vrea ca toţi să fie mântuiţi şi contează pe tine pentru
mântuirea lor.

A

ROMANIAN

El a spus în Romani 10:13‑14: „Fiindcă oricine
va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum
Îl vor chema pe Acela în care n‑au crezut? Şi cum vor
crede în Acela despre care n‑au auzit? Şi cum vor auzi
despre El fără propovăduitor?” Tu eşti predicatorul
trimis de Dumnezeu pentru cei din lumea ta care nu
L‑au cunoscut încă pe Domnul. Nu îi lăsa să trăiască
fără speranţă şi fără Dumnezeu. Foloseşte‑te de orice
oportunitate pentru a le predica Evanghelia.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a fi
un slujitor al împăcării. Cea mai mare pasiune a mea este
să răspândesc Evanghelia în jurul lumii, pentru că sunt
un ambasador şi un administrator al tainelor lui Cristos.
Prin mine Cuvântul lui Dumnezeu prinde viaţă pentru cei
din lumea mea, administrându‑le dragostea lui Cristos şi
gloria harului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:19‑20; Marcu 16:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 5:11‑6:20 & Ieremia 48‑49

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 3:13‑22 & Ezechiel 37
ROMANIAN
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SÂMBĂTĂ

DESCOPERĂ-L PE ISUS ȘI
CĂUTAREA TA IA SFÂRȘIT

O

Căci este un singur Dumnezeu,
şi este un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos
(1 Timotei 2:5).

mul nu cunoaşte realitatea până când nu Îl
întâlneşte pe Isus, Fiul Dumnezeului cel viu.
Dar cine este Isus din Galileea?
Mai întâi, El este Cuvântul întrupat. Aceasta
este un adevăr extraordinar. Gândeşte‑te la următorul
aspect: cuvântul tău este expresia persoanei tale. Este
o expresie a punctelor tale de vedere, a opiniilor, a
gândurilor, a emoţiilor şi a ideilor tale.
În acelaşi mod, Cuvântul lui Dumnezeu este
totalitatea gândurilor, ideilor, opiniilor, voinţei şi
emoţiilor lui Dumnezeu. În Ioan 1:14 Biblia ne spune
că acest Cuvânt al Lui Dumnezeu a fost personificat, s‑a
întrupat, iar rezultatul a fost omul Isus: „Şi Cuvântul
S‑a făcut trup şi a locuit printre noi...”
Râsul Lui era râsul lui Dumnezeu; zâmbetul Lui
era zâmbetul lui Dumnezeu. Atunci când El Şi‑a întins
mâna, Dumnezeu Şi‑a întins mâna. Când El, Isus, a
iubit, dragostea lui Dumnezeu era manifestată. Tot
ceea ce Isus a făcut a fost expresia lui Dumnezeu.
În al doilea rând, El este caracterul şi esenţa
lui Dumnezeu. Biblia ne spune ceva frumos despre
Isus în Evrei 1:3: „El, care este oglindirea slavei Lui
şi întipărirea Fiinţei Lui...” El este personificarea
ROMANIAN

perfectă a idealizării abstracte a lui Dumnezeu.
În lume, termenul „Dumnezeu” nu se referă la
o persoană; se referă la o idee. Dumnezeu nu este pe
înţelesul minţii umane, deoarece oamenii nu Îl pot
găsi sau defini. Totuşi, Biblia Îl prezintă pe Isus ca fiind
întipărirea perfectă a Fiinţei lui Dumnezeu, imaginea
Dumnezeului nevăzut.
În al treilea rând, Isus Cristos este slava Tatălui.
El este oglindirea slavei Tatălui, strălucirea Tatălui.
Lumea nu înţelege cum putem fi atât de
pasionaţi de Omul Isus. Până când nu Îl cunoşti pe
Isus, Dumnezeu va rămâne doar o idee pentru tine.
Căutările tale iau sfârşit atunci când întâlneşti acest
minunat şi slăvit Domn al cerului şi al pământului.
De aceea le spunem oamenilor: „Descoperă‑L pe
Isus!” Atunci când tu Îl găseşti, descoperi realitatea;
descoperi viaţa.

PROCLAMAŢIE

Cum este Isus, aşa sunt şi eu; sunt una cu El! În El am
viaţa, mişcarea şi fiinţa. Am neprihănirea, viaţa şi natura
Lui în mine. Sunt oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui. Prin urmare, cred, acţionez şi trăiesc în calitate de
reprezentare exactă a Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:15‑19; Evrei 1:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 7 & Ieremia 50‑51

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 4:1‑19 & Ezechiel 38
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CONFERINŢA

Internaţională a Pastorilor
și Partenerilor (IPPC) 2020
16-22 noiembrie

Pregăteşte‑te pentru Conferinţa Internaţională a
Pastorilor şi Partenerilor
În luna noiembrie, Conferinţa Internaţională a
Pastorilor şi Partenerilor 2020 va fi un timp plin de
împrospătare, de inspiraţie şi de revigorare divină
pentru mii de delegaţi din toată lumea. Programată
să se desfăşoare de luni 16 până duminică 22
noiembrie la Centrul de Cruciade LoveWorld
Crusades Ground în Lagos, Nigeria, conferinţa din
acest an va cuprinde:
• Conferinţa Internaţională a Pastorilor
• Conferinţa Internaţională a Partenerilor
• Expoziţia LoveWorld
• Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
• Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi Liderilor
de Tineret
• Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă
LoveWorld şi multe altele!
Înscrie‑te şi pregăteşte‑te să fii catapultat la
următorul nivel de glorie la Conferinţa Internaţională
a Pastorilor şi Partenerilor 2020!
Notă: Participarea se face pe bază de invitaţie.
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DUMINICĂ

EL A PREGĂTIT O VIAŢĂ
MINUNATĂ PENTRU TINE

D

Binecuvântat să fie Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care ne‑a binecuvântat cu tot felul
de binecuvântări duhovniceşti,
în locurile cereşti, în Cristos
(Efeseni 1:3).

omnul este bun; Domnul este îndurător;
Domnul este dragoste! El este minunatul
nostru Tată ceresc care, cu mult înainte de a intra noi
în scenă, a pregătit o viaţă minunată şi entuziasmantă
pentru noi; o viaţă de succes, de pace şi de bunăstare. El
nu te‑a creat să suferi sau să te zbaţi în viaţă, ci a rânduit
mai dinainte o viaţă bună, plină de binecuvântări pentru
tine.
La fel a făcut şi când l‑a creat pe Adam; Dumnezeu
a făcut mai întâi o grădină frumoasă în care Adam să aibă
tot ce ar putea avea nevoie. Apoi l‑a creat pe Adam şi l‑a
adus în grădină ca să locuiască în ea şi să beneficieze de
bunătăţile din ea. Domnul te‑a creat pentru o vreme ca
aceasta şi a planificat totul pentru tine mai dinainte, ca
un tată bun şi grijuliu. Aşadar, conştientizează mereu şi
declară în învoire cu El că eşti, într‑adevăr, binecuvântatul
Domnului şi că umbli pe cărări prestabilite de măreţie, de
excelenţă şi de productivitate.
Lui Dumnezeu Îi pasă atât de mult de tine, încât şi
firele tale de păr din cap îţi sunt numărate: „Nu se vând
oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu
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cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi,
până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu
vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii”
(Matei 10:29‑31). De aceea, El nu vrea să te îngrijorezi cu
privire la nimic în viaţă.
El ştie că ai nevoie de bani, de îmbrăcăminte, de
mâncare, de adăpost şi de toate necesităţile vieţii şi ţi
le‑a dat deja. În 1 Corinteni 3:21 a spus: „Toate lucrurile
sunt ale voastre!” Crede şi acceptă această afirmaţie,
pentru că este adevărată. Trăieşte cu conştientizarea
că Dumnezeu ţi‑a pus cu adevărat la dispoziţie tot ce
îţi trebuie sau îţi va trebui vreodată pentru o viaţă
triumfătoare în Isus Cristos. El este, într‑adevăr, îndurător
şi bun.

PROCLAMAŢIE

Sunt o făptură nouă, cu o moştenire de binecuvântare şi
cu o împuternicire de a prospera în tot ce fac! Nu există
uscăciune, stagnare, lipsă sau neproductivitate în viaţa
mea, pentru că am fost ales şi rânduit pentru o viaţă de
laudă, de bucurie, de excelenţă, de victorie şi de glorie în
Isus Cristos. Am devenit oglindirea slavei lui Dumnezeu şi
distribuitor al binecuvântărilor Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 106:1; Geneza 12:2; Efeseni 1:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 8 & Ieremia 52

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Petru 5:1‑14 & Ezechiel 39
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LUNI

AFIRMĂ ADEVĂRURILE
SALE CU CREDINŢĂ

A

Pentru că oricine este născut din
Dumnezeu, biruieşte lumea; şi
ceea ce câştigă biruinţă asupra
lumii, este credinţa noastră
(1 Ioan 5:4).

stăzi în lume există foarte multă informaţie
negativă, care a indus frică în inima celor care
nu sunt înrădăcinaţi în Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul
Isus a făcut referire la aceasta în Luca 21:25‑26 când a
descris câteva dintre semnele vremurilor din urmă: „Vor
fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va
fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să
facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi
vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care
se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi
clătinate.” În Luca 18:8 El a întrebat: „... Dar când va veni
Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
Tu trebuie să rămâi ferm în credinţă, indiferent
de provocările şi de necazurile din lumea de astăzi.
Studiază Cuvântul lui Dumnezeu pentru a‑ţi antrena
credinţa să prevaleze împotriva adversităţilor vieţii.
Refuză să te laşi înfrânt de presiunile din jurul tău. În
Efeseni 6:13‑16 Biblia spune: „De aceea, luaţi toată
armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în
ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi
biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu
adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având
ROMANIAN

picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe
deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu
care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale
celui rău.”
Menţine‑ţi credinţa activă, focalizându‑ţi mintea
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Când diavolul aruncă
săgeţi de frică înspre tine, respinge‑le, pentru Cel ce
este mai mare locuieşte în tine!
Nu contează că lumea suferă o recesiune
economică drastică în urma recentei crize globale;
tu eşti sămânţa lui Avraam! Eşti comoştenitor cu
Cristos (Romani 8:17); prin urmare, nu vorbi şi nu trăi
ca cineva care se află în dezavantaj; afirmă adevărul
lui Dumnezeu! Puterea creatoare a Cuvântului lui
Dumnezeu este efectiv activată de răspunsul de
credinţă din duhul tău, aducând o transformare în
viaţa ta şi în situaţia ta, din slavă în slavă. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Mă întăresc în credinţa şi în harul care sunt în Isus Cristos.
Dau glas victoriei, bunăstării, sănătăţii, tăriei şi curajului
întotdeauna, pentru că mai mare este Cel care este în
mine, decât cel care este în lume. M‑am predat pe deplin
Cuvântului lui Dumnezeu, exprimându‑l prin duhul meu,
prin sufletul meu şi prin trupul meu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 18:21; 2 Corinteni 4:13; Filimon 1:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 9:1‑10 & Plângerile lui Ieremia 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 40
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MARŢI

EXPRIMĂ-ŢI RECUNOȘTINŢA
Mulţumiţi‑I lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi
(1 Tesaloniceni 5:18).

C

uvintele „îţi mulţumesc” sunt două dintre
cele mai puternice cuvinte care pot fi rostite.
Exprimate corespunzător, acestea emană apreciere şi
mulţumire din inimă care lasă o impresie de neuitat a
recunoştinţei tale sincere şi stârnesc bucurie în inimile
beneficiarilor.
De asemenea, când îi produci cuiva bucurie,
aceasta îţi va relaxa nervii şi îţi va înveseli duhul! Prin
urmare, pune‑ţi des întrebarea: „Pe cine voi aprecia
astăzi?” Include aceasta în planurile tale zilnice. Cineva,
undeva, ar trebui să primească un telefon, o vizită, o
felicitare sau un cadou de la tine prin care să‑i spui: „Îţi
mulţumesc!” Îmi place când am ocazia să sun o persoană
pentru a‑i spune: „Îţi mulţumesc.”
Unora le vine greu să‑şi exprime recunoştinţa
chiar şi atunci când se iveşte ocazia. Însă sfatul Domnului
este clar: manifestă recunoştinţă întotdeauna şi în toate
lucrurile. Când te duci undeva şi cineva îţi oferă o formă
oarecare de asistenţă, nu uita să îi mulţumeşti.
În biserică, la teatru sau la vreun eveniment, când
uşierul îţi arată unde să te aşezi, nu te aşeza fără să spui:
„Vă mulţumesc.” Când un taximetrist te duce în siguranţă
la destinaţia ta, nu coborî din taxi fără să îi mulţumeşti!
ROMANIAN

Toate acestea sunt situaţii simple, cotidiene, pe care le
experimentăm şi, câteodată, nu realizăm că ar trebui să
fim mulţumitori pentru ele.
Dacă eşti părinte, învaţă să le spui copiilor: „vă
mulţumesc,” atunci când fac ceva frumos pentru tine. În
căsnicie, mulţumeşte‑i soţului sau soţiei pentru lucrurile
pe care le faceţi unul pentru celălalt. Când oamenii fac
anumite lucruri pentru tine, fie o favoare sau o obligaţie,
practică mulţumirea spunându‑le: „Vă mulţumesc.” Vei fi
uimit de bucuria şi de împlinirea pe care le experimentezi
ca rezultat.

PROCLAMAŢIE

Sunt înrădăcinat şi întemeiat în Domnul, sunt întărit în
credinţă şi plin de recunoştinţă! În fiecare zi sunt inspirat
să îmi exprim recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru toţi
aceia prin care mă binecuvântează. Prin urmare, umblu în
favoare, în bucurie şi în împlinire. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Tesaloniceni 5:18; Ioan 6:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 9:11‑28 & Plângerile lui Ieremia 3‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Petru 1:13‑22 & Ezechiel 41
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MIERCURI

FOCALIZEAZĂ-TE ASUPRA
ŢELULUI SUPERIOR

Î

Isus le‑a zis: „Mâncarea Mea
este să fac voia Celui ce M‑a
trimis, şi să împlinesc lucrarea Lui
(Ioan 4:34).

n timp ce aştepţi cu nerăbdare răpirea Bisericii
la cer, este important să te concentrezi asupra
atingerii „ţelului superior.” Care este acest ţel? Este
câştigarea oamenilor pentru Cristos.
Isus şi ucenicii Săi călătoreau din Iudeea spre
Galileea şi s‑au oprit într‑un sat samaritean. Şi, în timp
ce Domnul S‑a oprit să Îşi tragă sufletul, ucenicii Săi
au mers să cumpere de mâncare. Isus stătea lângă o
fântână, când o femeie a venit să scoată apă. Atunci
El a început să îi predice Vestea Bună a Împărăţiei lui
Dumnezeu.
Mult mai târziu, când ucenicii Săi s‑au întors cu
mâncarea, Isus nu a mâncat. Iar când L‑au întrebat de
ce nu vrea să mănânce, El a răspuns: „Eu am de mâncat
o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi… Mâncarea
Mea este să fac voia Celui ce M‑a trimis şi să împlinesc
lucrarea Lui” (Ioan 4:31‑34).
Acesta este exemplul pe care El ni l‑a lăsat să
îl urmăm. Îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu a fost
prioritatea lui Isus. Aşadar, nimic nu ar trebui să fie mai
important pentru tine decât să contribui la răspândirea
Evangheliei în jurul tău şi în întreaga lume. Trebuie să
realizezi că slujba pe care o ai, afacerea, educaţia sau
ROMANIAN

chiar cariera ta nu sunt altceva decât oportunităţile şi
mijloacele prin care poţi răspândi Evanghelia.
Când îţi dedici viaţa câştigării sufletelor, descoperi
satisfacţia şi împlinirea pe care nimic altceva nu ţi‑o poate
oferi. Declară asemenea lui Isus: „Mâncarea Mea este să
fac voia Celui ce M‑a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”
Slavă Domnului!

PROCLAMAŢIE

Prioritatea mea este să trăiesc pentru Isus Cristos şi să fiu
relevant în slujba împăcării. Tot ce are legătură cu viaţa
mea, gândurile, ideile mele şi excelenţa din viaţa mea, se
canalizează pe câştigarea de suflete. Sunt un ambasador
şi un administrator al tainelor lui Cristos şi îmi împlinesc
lucrarea în mod glorios, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:18‑19; 1 Corinteni 9:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Petru 2:1‑22 & Ezechiel 42
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JOI

GLORIFICAT ÎN CRISTOS

F

Eu le‑am dat slava, pe care
Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca ei să
fie una, cum şi noi suntem una
(Ioan 17:22).

iind născut din nou, tu nu eşti un fir de praf
neînsemnat; tu ai onoare şi slavă în Cristos.
Această slavă este desăvârşirea frumuseţii; este excelenţa
divinităţii şi manifestările acesteia; este onoarea lui
Dumnezeu etc.
Isus este întipărirea Fiinţei lui Dumnezeu; este
strălucirea, oglindirea slavei lui Dumnezeu (Evrei 1:3).
În acest pasaj, ca şi în versetul tematic, Biblia spune că
Dumnezeu I‑a dat lui Isus gloria Sa. Însă ceea ce este şi
mai remarcabil este că, înainte de a fi răstignit, Isus I‑a
înălţat Tatălui o rugăciune foarte emoţionantă pentru
noi. El a spus: „Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o
Tu...”
El ne‑a dat aceeaşi slavă pe care I‑a dat‑o Tatăl,
astfel încât noi să fim una cu El şi cu Tatăl, aşa cum
El şi Tatăl sunt una. Astăzi, tu ai slava lui Dumnezeu
Tatăl; aceeaşi slavă pe care Tatăl I‑a dat‑o lui Isus. Este
posibil să te gândeşti: „Poate cineva ca mine care a
făcut atâtea lucruri greşite să aibă slava lui Dumnezeu
în viaţa sa?” Sigur, o ai acum, deoarece te‑ai născut
din nou!
În Romani 3:23‑24, Biblia spune: „Căci toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt
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socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea care este în Cristos Isus.” Înainte
de venirea lui Isus, întreaga lume era considerată
păcătoasă. Cu toate acestea, Isus a rezolvat o dată
pentru totdeauna problema păcatului. Prin urmare,
dacă din cauza păcatului nu am avut parte de slava
lui Dumnezeu, acum că problema a fost rezolvată, ne
putem bucura de această slavă în fiecare zi. Conform
versetului din Romani 8:30, noi suntem proslăviţii
lui Dumnezeu: „Şi pe aceia pe care i‑a hotărât mai
dinainte, i‑a şi chemat, şi pe aceia pe care i‑a chemat,
i‑a şi socotit neprihăniţi, iar pe aceia pe care i‑a
socotit neprihăniţi, i‑a şi proslăvit.” Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Eu sunt gloria lui Dumnezeu! Manifest neprihănirea,
excelenţa şi desăvârşirea Lui astăzi şi întotdeauna. Viaţa
mea este una de slavă tot mai mare. Duhul Sfânt, Duhul
slavei, locuieşte în mine în plinătatea Lui. Studiind Cuvântul
lui Dumnezeu şi meditând asupra sa, sunt transformat din
slavă în slavă. Laudă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 3:10‑11; Romani 8:30; Isaia 60:1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Petru 3:1‑18 & Ezechiel 43
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VINERI

MOȘTENITORI AI UNOR
BOGĂŢII INEPUIZABILE

I

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat
dintre toţi sfinţii, mi‑a fost dat harul
acesta să le vestesc Neamurilor
bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos
(Efeseni 3:8).

ndiferent cum şi unde te‑ai născut; acum că eşti
în Cristos, eşti pus deoparte pentru Dumnezeu
şi pentru slava Lui. Sărăcia nu mai face parte din viaţa
ta. Când înţelegi acest lucru şi descoperi cine eşti cu
adevărat, mentalitatea ta se schimbă complet; te
poziţionezi deasupra serviciului, a afacerii, a venitului sau
a salariului; creşti şi devii mare înăuntrul tău!
În Versiunea Amplificată, versetul tematic este
redat astfel: „Mie, deşi sunt cel mai neînsemnat dintre
toţi sfinţii (poporul consacrat al Lui Dumnezeu), mi‑a fost
acordat şi încredinţat cu îndurare acest har (privilegiu,
favoare): să le vestesc neamurilor nesfârşitele
(nelimitatele, incomprehensibilele, incalculabilele
şi inepuizabilele) bogăţii ale lui Cristos [bogăţii pe
care nicio fiinţă umană nu le‑ar fi putut descoperi sau
cerceta].”
Cuvântul acesta este valabil pentru orice om
născut din nou care şi‑l însuşeşte şi umblă în el. Aşadar,
declară cu toată convingerea: „Am acces la bogăţiile
nepătrunse (nelimitate, incomprehensibile, incalculabile
şi inepuizabile) ale lui Cristos; bogăţii pe care nicio
fiinţă umană nu le‑ar fi putut descoperi sau cerceta!”
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Te‑ai născut într‑o bogăţie nepătrunsă, deoarece eşti
sămânţa lui Avraam; eşti moştenitorul lui Dumnezeu
şi co‑moştenitor cu Cristos. Bogăţia ta este asemenea
pâinii pe care Isus a împărţit‑o în mulţimea de cinci mii
de bărbaţi, femeile şi copiii nefiind luaţi în calcul. Pe
măsură ce le‑au împărţit pâinea oamenilor, aceasta s‑a
înmulţit (Matei 12).
Iată cum ar trebui să îţi vizualizezi propriile resurse;
refuză să ai o mentalitate a lipsei. Dăruieşte mereu. Cu
cât dai mai mult, cu atât resursele tale se înmulţesc şi
devin nelimitate. Aceasta ar trebui să fie mentalitatea ta
şi mărturisirea ta. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am acces la bogăţiile nelimitate, incomprehensibile,
incalculabile şi inepuizabile ale lui Cristos, pe care nicio
fiinţă umană nu le‑ar fi putut descoperi sau cerceta!
Prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, umblu în
moştenirea mea supraabundentă în Cristos. Toate lucrurile
sunt ale mele! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 8:9; Coloseni 1:12; 1 Corinteni 3:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 1:1‑10 & Ezechiel 44
ROMANIAN

14

SÂMBĂTĂ

PĂSTREAZĂ-ŢI MÂNTUIREA
Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători
faţă de o mântuire aşa de mare, care,
după ce a fost vestită întâi de Domnul,
ne‑a fost adeverită de cei ce au auzit‑o
(Evrei 2:3).

D

acă ceva ar trebui să fie deosebit de important
pentru tine, mai ales în aceste zile din urmă,
acest lucru ar trebui să fie mântuirea ta personală.
Versetul tematic spune: „Cum vom scăpa noi dacă stăm
nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare...” Mântuirea
este primul lucru pe care trebui să îl obţii în această viaţă.
Ai grijă de ea! Ia aminte să umbli în lumina lui Dumnezeu,
în plinătatea mântuirii Sale. Domnul spune în Cuvântul
Său: „... duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu
frică şi cutremur” (Filipeni 2:12).
Indiferent de realizările tale, totul este în zadar
dacă nu eşti mântuit. În Marcu 8:36, Isus spune: „Şi
ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă
îşi pierde sufletul?” Nu contează câte conferinţe ai
ţinut sau la câte ai participat şi nici câte persoane ai
ajutat. Fără mântuire, toate acestea nu îţi vor folosi
la nimic.
Nu da mântuirea pe nimic altceva. Suntem
înconjuraţi de tot felul de vulturi şi de lupi răpitori
care nu cruţă turma; aceştia sunt în stare de orice
pentru câştigurile lor. Nu îi lăsa să te înşele. Nu te
rătăci. Rămâi în Cristos, în Cuvântul Său şi continuă
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să emani iubirea şi neprihănirea Lui în lumea în care
trăieşti.
Apoi, adu‑ţi aminte că nu te afli în această lume
doar pentru mântuirea ta, ci şi pentru a îi ajuta pe
alţii să o primească. Când înţelegi cu adevărat ce este
mântuirea, nu numai că o vei apăra cu preţul vieţii, ci
vei fi dornic să le‑o împărtăşeşti şi altora. Apostolul
Pavel spune: „Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia
lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
iudeului, apoi a grecului” (Romani 1:16). Singura
modalitate prin care îi poţi ajuta pe alţii să primească
mântuirea constă în împărtăşirea Evangheliei. Aşadar,
include vestirea Evangheliei în rutina ta zilnică.

PROCLAMAŢIE

Îl slujesc pe Domnul în duh şi în adevăr. Dragostea Lui
este manifestată neîncetat prin mine faţă de cei din jur.
În mine nu este loc pentru răutate, pentru amărăciune,
pentru gelozie sau pentru mândrie, pentru că dragostea
lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt.
Şi acea dragoste mă constrânge să predic Evanghelia şi să
ajung la cei pierduţi, să‑i aduc din întuneric la Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 2:12; Marcu 8:36‑37; 1 Corinteni 9:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 2:1‑14 & Ezechiel 45
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Realizează un impact în
viaţa multora
în acest trimestru prin

CAMPANIILE REACHOUT!

Campaniile de distribuire masivă ReachOut aduc Cuvântul lui
Dumnezeu în viaţa multor oameni simultan! Având mandatul
de a atinge 5 miliarde de oameni cu Evanghelia anul acesta,
partenerii răspândesc Cuvântul lui Dumnezeu prin distribuirea
Rapsodiei Realităţilor.
De asemenea, desfăşoară 20 de proiecte speciale care marchează
celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar. Acestea cuprind:
→ Campanii de distribuire online
→ Campanii de distribuire prin multimedia
→ Campanii de distribuire pe diferite limbi de traducere
→ Campanii de distribuire pentru persoane cu dizabilităţi
→ Misiuni speciale în diferite continente, ţari şi regiuni
→ Misiuni umanitare în diferite comunităţi
→ Proiecte de dezvoltare comunitară în diferite ţări... şi multe
altele!!!
Prin proiectul „Fiesta de 1 milion de campanii de distribuire a
rapsodiei,” partenerii vor desfăşura misiune creştină personală
sponsorizând şi distribuind cel puţin 100 de rapsodii, precum şi
ucenicizarea celor câştigaţi la Cristos pentru ca şi ei, la rândul lor,
să organizeze campanii de distribuire a devoţionalului.
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi participa,
te rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: +234 802
501 3715, +234 1 888 8186 sau să trimiţi un email la adresa:
reachoutcampaigns@loveworld360.com

N O T E

NOTE
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DUMINICĂ

NUMELE TĂU ESTE IMPORTANT

N

Nu te vei mai numi Avram; ci
numele tău va fi Avraam; căci
te fac tatăl multor neamuri
(Geneza 17:5).

umele pe care îl porţi are o influenţă directă
asupra destinului tău; numele tău dă
sens destinului tău. Acesta este motivul pentru care
Dumnezeu a schimbat numele anumitor persoane din
Biblie potrivit destinului pe care urmau să îl aibă în El. Un
exemplu bun este Avraam, care înainte se numea Avram.
Avram însemna tată înălţat sau tată asumat. Însă, de‑a
lungul timpului, el nu a avut copii, deşi mulţi servitori
s‑au născut în casa lui.
Dar într‑o zi, Domnul i‑a vorbit astfel: „... Iată
legământul Meu pe care‑l fac cu tine: vei fi tatăl
multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele
tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri”
(Geneza 17:4‑5). Avraam L‑a crezut pe Dumnezeu şi a
început imediat să răspundă la numele Avraam, „tatăl
multor neamuri.”
Un alt exemplu important este Iacov, care a primit
acest nume deoarece la naştere s‑a ţinut de călcâiul
fratelui său. Iacov înseamnă înşelător; şi, fidel semnificaţiei
propriului nume, el a obţinut prin înşelăciune dreptul
întâiului născut, cu ajutorul mamei sale.
Totuşi, când L‑a întâlnit pe Dumnezeu şi I‑a cerut
binecuvântarea, Dumnezeu nu l‑a binecuvântat până
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când nu i‑a schimbat numele din Iacov (înşelătorul)
în Israel, care înseamnă luptător sau prinţ al lui
Dumnezeu (Geneza 32:28); iar destinul său s‑a
transformat definitiv.
Gândeşte‑te şi la apostolul Petru; înainte de
a veni la Isus, el a răspuns la numele Simon, care
înseamnă trestie ce se clatină în bătaia vântului,
instabil. Simon a fost ezitant, nesigur. Însă, într‑o zi,
Isus i‑a spus: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (gr. Petros),
şi pe această piatră (gr. Petra) voi zidi Biserica Mea...”
(Matei 16:18).
Dacă numele tău are o semnificaţie care nu este
în concordanţă cu Evanghelia, trebuie să îl schimbi.
Nu contează că ai răspuns la acest nume toată viaţa;
dacă semnificaţia lui nu este în concordanţă cu
revelaţia adevăratei tale identităţi în Cristos, răspunde
la Cuvântul lui Dumnezeu şi schimbă‑l, ca un act de
credinţă.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
care îmi revelează identitatea, moştenirea şi abilităţile în
Cristos! Voia Ta pentru viaţa mea este împărtăşită duhului
meu, iar eu trăiesc în fiecare zi să împlinesc voia Ta pentru
viaţa mea, umblând pe căile prestabilite de Tine pentru
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 32:24‑28; Matei 16:16‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 2:15‑29 & Ezechiel 46
ROMANIAN

16

LUNI

TRĂIEȘTE ÎN ODIHNA LUI

D

Fiindcă cine intră în odihna Lui, se
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S‑a
odihnit Dumnezeu de lucrările Sale
(Evrei 4:10).

acă studiezi relatarea creaţiei, consemnată
în Geneza 1, vei observa că Dumnezeu l‑a
creat pe om în a şasea zi, după ce a creat toate celelalte
elemente. Mulţumit, El S‑a odihnit de toată lucrarea
Lui în ziua a şaptea: „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi‑a
sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S‑a
odihnit...” (Geneza 2:2).
Prima zi a omului pe pământ a fost ziua de odihnă
a lui Dumnezeu. Adam nu L‑a întâlnit pe Dumnezeu
lucrând; L‑a întâlnit în timp ce Se odihnea. Dumnezeu nu
S‑a odihnit pentru a‑l lăsa pe Adam să finalizeze lucrarea,
nu; Dumnezeu a isprăvit întreaga lucrare înainte ca Adam
să fie creat. Aşadar, Adam s‑a născut în odihnă. Aceasta a
fost intenţia lui Dumnezeu pentru om încă de la început.
Cristos este odihna noastră. Când vii la Cristos, te
eliberezi de lupte, de certuri, de anxietăţi, de frământări
şi de dificultăţi. Nu este de mirare că în Filipeni 4:6, Duhul
Sfânt ne sfătuieşte să „... nu ne îngrijorăm de nimic.”
Dacă te simţi obosit şi stresat deşi eşti născut din
nou, este timpul pentru o schimbare. În primul rând,
schimbă‑ţi mentalitatea şi realizează că Dumnezeu te‑a
făcut pentru plăcerea Sa; El te‑a creat pentru a fi fericit
şi mulţumit de tine şi pentru ca viaţa ta să Îl slăvească.
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Apoi, declară: „Refuz viaţa grea şi îmbrăţişez viaţa de
pace, de bunăstare, de bucurie şi de succes în Cristos.
Mi s‑au dăruit toate aceste lucruri din belşug, pentru a
mă bucura de ele; nu îmi lipseşte nimic, deoarece TOATE
lucrurile sunt ale mele.”
Viaţa ta în Cristos este plină de har, de slavă, de
stăpânire, de bucurie şi de neprihănire; este o viaţă
extraordinară de slavă din odihnă. Aşadar, continuă
să stăpâneşti şi să conduci lumea ta dintr‑o poziţie de
odihnă.

PROCLAMAŢIE

Binecuvântat să fie Dumnezeu! El mi‑a dat o viaţă
extraordinară de neprihănire şi umblu în victorie şi în
stăpânire, dintr‑o poziţie de odihnă. Harul Său îmi este
de ajuns şi în toate lucrurile îmi împlinesc destinul în mod
glorios fără stres, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:3; Matei 6:25‑26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 3:1‑12 & Ezechiel 47
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MARŢI

TRĂIND ÎN LUMINA
SA MINUNATĂ

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit
să aveţi parte de moştenirea sfinţilor,
în lumină. El ne‑a izbăvit de sub
puterea întunerecului, şi ne‑a strămutat
în Împărăţia Fiului dragostei Lui
(Coloseni 1:12‑13).
ă rog Domnului ca toţi copiii Lui să înţeleagă
cât de puternic este mesajul din versetul
tematic! Acesta spune că am fost eliberaţi de sub puterea
întunericului şi am fost strămutaţi în Împărăţia Fiului
dragostei Lui. Acolo te afli acum! Însă, un creştin care nu
înţelege acest lucru îşi va trăi viaţa în întuneric, procesând
gândurile întunericului, de unde a fost deja strămutat.
Întunericul reprezintă păcatul, moartea, răul şi
toate lucrurile negative care sunt asociate cu Satan. Tu ai
fost izbăvit de tot ce este al diavolului şi adus în Împărăţia
de lumină a lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi că întunericul
nu poate birui lumina. Aşadar, dacă spui: „Trec printr‑o
apăsare demonică în viaţa mea,” întrebarea este: „Unde
te afli tu de fapt? Unde te‑au întâlnit demonii?”
Dacă nu trăieşti ca unul care a fost strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu, nu poţi umbla
în autoritatea Lui. Trebuie să înţelegi, să recunoşti şi să
trăieşti acest adevăr, conştientizând că ai fost eliberat
din împărăţia întunericului şi ai fost strămutat în lumina
minunată a lui Dumnezeu.
În Galateni 5:1, Biblia spune: „Rămâneţi dar tari şi
nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” Refuză să te pleci sub

M
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jugul robiei. Repoziţionează-te; schimbă-ţi mentalitatea
spunând: „Începând de astăzi, refuz să fiu sub influenţa
sau controlul întunericului care stăpâneşte această lume;
eu sunt aşezat împreună cu Cristos în putere, în glorie
şi în măreţie, având stăpânire asupra diavolului şi a
cohortelor întunericului.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Nu este de mirare că Petru a spus: „Voi însă sunteţi o
seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam
sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să
fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru
2:9).

PROCLAMAŢIE

Am fost adus din păcat, din boală, din maladie, din
depresie, din sărăcie, din frustrări şi din tot ce este de la
cel rău în Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu. Vestesc
lucrările minunate, virtuţile şi perfecţiunile Celui ce m‑a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:36; Osea 4:6; 1 Petru 2:9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Evrei 13 & Ezechiel 16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 3:13‑24 & Ezechiel 48
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MIERCURI

ESTE O UMBLARE
PRIN CREDINŢĂ

Î

Pentru că umblăm prin
credinţă, nu prin vedere
(2 Corinteni 5:7).

n Romani 9:8, Biblia spune: „Aceasta înseamnă
că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu.”
Copiii trupeşti sunt conduşi de propriile simţuri. În loc să
umble prin credinţă, ei sunt controlaţi doar de ceea ce
pot vedea, auzi, atinge, gusta sau mirosi în domeniul fizic.
Însă creştinismul este o umblare prin credinţă; este viaţa
de dincolo de simţuri.
Realităţile spirituale nu pot fi percepute de
simţurile omului. Acesta este motivul pentru care omul
firesc nu înţelege lucrurile Duhului Sfânt, care pentru el
sunt o nebunie (1 Corinteni 2:14). Romani 9:8 spune că
acei copii trupeşti – care sunt robii propriilor simţuri –
nu sunt copiii lui Dumnezeu; însă copiii făgăduinţei sunt
socotiţi drept sămânţă a lui Avraam. Copiii făgăduinţei
sunt copiii Cuvântului lui Dumnezeu.
În versiunea Amplificată, exprimarea lui Pavel
din versetul tematic capătă un înţeles şi mai profund:
„pentru că umblăm prin credinţă [ne reglementăm
viaţa şi ne lăsăm conduşi de convingerea noastră despre
relaţia omului cu Dumnezeu şi despre lucrurile divine, cu
încredere şi cu înflăcărare sfântă; aşadar aşa umblăm],
nu prin vedere sau aparenţe.” Nu trăi prin vedere şi nu te
lăsa influenţat de aparenţe, asemenea celor care declară:
„A vedea înseamnă a crede,” nu! Această premisă este
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contrară credinţei. Aminteşte‑ţi ce i‑a spus Isus Martei,
în Ioan 11:40: „... dacă vei crede, vei vedea slava lui
Dumnezeu...” Crede şi vei vedea; aceasta este adevărata
credinţă.
Biblia spune: „ACUM CREDINŢA este asigurarea
(confirmarea, titlul de proprietate) lucrurilor nădăjduite
[de noi], fiind dovada lucrurilor care nu se văd [de către
noi] şi convingerea existenţei lor [credinţa percepând
drept fapt real ceea ce nu le este revelat simţurilor]”
(Evrei 11:1, versiunea Amplificată). Nu poţi să Îi fii plăcut
lui Dumnezeu până când nu înveţi să discerni şi să declari
realitatea lucrurilor care, deşi nu sunt percepute de
simţuri, sunt revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta
este creştinismul; este o umblare prin credinţă.

PROCLAMAŢIE

Răspund la circumstanţe doar din perspectiva credinţei,
nu a percepţiilor senzoriale. Acum şi întotdeauna, trăiesc
din duhul meu, conform Cuvântului lui Dumnezeu şi sunt
transformat din slavă în slavă. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:16‑18; Evrei 11:6‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Iacov 1 & Ezechiel 17‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 4:1‑14 & Daniel 1‑2
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JOI

SUPUNE-TE CĂLĂUZIRII LUI ȘI
URMEAZĂ-I CUVÂNTUL

F

Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească
în tot adevărul; căci El nu va vorbi
de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit,
şi vă va descoperi lucrurile viitoare
(Ioan 16:13).

iind născut din nou, Duhul Sfânt locuieşte în tine
şi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, te călăuzeşte pe
calea pe care trebuie să mergi. Cuvântul lui Dumnezeu
este ghidul tău sigur în viaţă. Acesta este motivul pentru
care noi încurajăm studierea consecventă a Bibliei însoţită
de meditaţia corespunzătoare. Familiarizarea cu Cuvântul
lui Dumnezeu este modul în care poţi cunoaşte sfatul Lui
pentru viaţa ta şi poţi umbla în voia Lui. Dumnezeu te
călăuzeşte dinăuntru, în concordanţă cu Cuvântul Său.
Nicio altă personalitate din această viaţă nu
te poate conduce spre succes, spre victorie şi spre
odihnă aşa cum o face Duhul Sfânt. Bucuria Lui este să
te călăuzească şi să te ajute să iei cele mai bune şi mai
precise decizii, să mergi în locurile potrivite la momentul
potrivit şi să faci ceea ce trebuie atunci când trebuie, spre
slava lui Dumnezeu. Recunoaşte‑I lucrarea şi Persoana în
viaţa ta. Vorbeşte des cu El. Ascultă‑L, căci El vorbeşte
întotdeauna în duhul tău. Lui Îi pasă de tot ceea ce faci;
este interesat până şi de cele mai mici detalii ale vieţii
tale. Este plăcerea Lui să te ghideze cu succes în toate
acţiunile tale, zi de zi.
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Mulţi au comis greşeli grave, deoarece nu L‑au
ascultat şi nu s‑au lăsat călăuziţi de El. Sfaturile şi
îndrumările Sale sunt întotdeauna sincronizate cu
Cuvântul Lui. Viaţa ta va deveni tot mai mult expresia
slavei, a frumuseţii, a înţelepciunii şi a harului lui
Dumnezeu pe măsură ce te vei supune călăuzirii Lui şi vei
urma îndemnul Său. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, El te
călăuzeşte şi te conduce din slavă în slavă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea. Îţi
mulţumesc că m‑ai înfrumuseţat cu harul Tău şi că m‑ai umplut
cu înţelepciunea Ta. Funcţionez în excelenţă şi astăzi, prin
puterea Duhului Sfânt care locuieşte în mine şi mă ghidează
dinăuntru, propulsându‑mă din slavă în slavă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:13‑15; Iacov 1:22‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Iacov 2:1‑3:13 & Ezechiel 20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 4:15‑21 & Daniel 3‑4
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VINERI

ROADE ALE ASCULTĂRII LUI

Î

... Astfel dar, după cum printr‑o
singură greşeală, a venit o osândă,
care i‑a lovit pe toţi oamenii, tot
aşa, printr‑o singură hotărâre de
iertare a venit pentru toţi oamenii o
hotărâre de neprihănire care dă viaţa
(Romani 5:18).

n cadrul Vechiului Testament, binecuvântările
lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel erau
condiţionate de obedienţa lor faţă de Lege. De exemplu,
Dumnezeu Şi‑a dorit să facă din copiii lui Israel o împărăţie
de preoţi şi un neam sfânt, însă, pentru ca binecuvântările
Lui să aibă efect în viaţa lor, trebuia ca ei să asculte de
El. În Exodul 19:5‑6, Dumnezeu spune: „Acum, dacă veţi
asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu,
veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul
este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam
sfânt.”
Cu toate acestea, ei au încălcat legile Lui şi nu
s‑au putut bucura de plinătatea binecuvântărilor şi
promisiunilor Domnului. Însă situaţia noastră în Noul
Testament este diferită. În Coloseni 1:12 Biblia spune:
„mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi parte
de moştenirea sfinţilor, în lumină.” Am fost învredniciţi
să avem parte de moştenirea sfinţilor, în Împărăţia
luminii. Suntem părtaşi şi participanţi la binecuvântările
şi la privilegiile vieţii Împărăţiei lui Dumnezeu, viaţă care
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le este rezervată tuturor sfinţilor Săi. Acest lucru nu a fost
posibil prin ascultarea ta, ci prin ascultarea lui Cristos
(Romani 5:19).
Isus Cristos a împlinit Legea şi apoi a abolit‑o
(Efeseni 2:15, versiunea Fidela). Tu eşti rodul ascultării
Sale. Prin ascultarea lui Cristos, darul lui Dumnezeu,
binecuvântarea neprihănirii Sale a fost transferată în
contul tău. Astăzi, nu mai trebuie să încerci să‑ţi câştigi
dreptul de a fi binecuvântat de Dumnezeu prin împlinirea
Legii. Ci atunci când te‑ai născut din nou, te‑ai născut
deja binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale, în
Cristos (Efeseni 1:3).
Nicăieri în Noul Testament nu ni se spune să
„ascultăm” pentru a fi binecuvântaţi; ci suntem numiţi
copii ascultători ai lui Dumnezeu (1 Petru 1:14). Biblia
spune că am ascultat Cuvântul adevărului lui Dumnezeu
din inimă (Romani 6:17). Aşadar, moştenirea ta şi
binecuvântările tale în Cristos sunt rezultatul lucrării
răscumpărătoare săvârşită de Cristos pentru tine. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru descoperirea că
binecuvântările mele nu sunt rezultatul ascultării mele ci al
lucrării răscumpărătoare a lui Cristos. Îţi mulţumesc pentru
identitatea mea în Cristos. Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu
şi un comoştenitor cu Cristos! În Cristos, toate promisiunile
Tale sunt împlinite pentru viaţa mea, iar eu trăiesc în satisfacţie
totală şi în împlinire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 3:21; 2 Petru 1:3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Iacov 3:14‑4:12 & Ezechiel 22‑23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Ioan 5:1‑21 & Daniel 5‑6
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SÂMBĂTĂ

TOTUL ÎI ESTE
SUPUS LUI CRISTOS

Pe când vorbea el încă, iată că i‑a acoperit
un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor
s‑a auzit un glas, care zicea: „Acesta
este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
(Matei 17:5).
tunci când Dumnezeu a spus despre Isus
în versetul tematic: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să
ascultaţi,” El S‑a adresat întregii creaţii. Toată natura,
însufleţită sau neînsufleţită, tot ce este în cer, pe pământ
şi sub pământ Îi este supus lui Isus. Pietrele, vântul,
copacii, apa, peştii, îngerii, demonii, etc., toate sunt sub
domnia şi sub stăpânirea Lui.
În Filipeni 2:9‑10 Biblia spune: „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.” Acum înţelegi de ce tot
ce spunea Isus se întâmpla. El i‑a vorbit unui copac, iar
acesta s‑a uscat (Marcu 11:12‑22). I‑a vorbit furtunii şi
aceasta s‑a potolit (Marcu 4:35‑39). Le‑a vorbit pâinilor
şi peştilor şi s‑au înmulţit îndeajuns ca să hrănească
mulţimi de oameni (Matei 14:17‑21, Matei 15:32‑38).
Le‑a vorbit trupurilor moarte şi au înviat (Luca 7:11‑15,
Ioan 11:32‑44).
La cuvântul Său, membrele mutilate au crescut la
loc, ochii orbi s‑au deschis, urechile surde au început să

A
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audă şi demonii fugeau în toate părţile tremurând de
frică (Matei 15:30), pentru că tuturor li s‑a poruncit să
asculte de El. Acum, cea mai frumoasă parte este modul
în care acest lucru ne afectează pe noi. În 1 Ioan 4:17
Biblia spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea
aceasta...” Apoi, în Matei 28:18 El a spus: „... Toată
puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ.” Apoi,
pe baza acestei autorităţi, El ne‑a însărcinat să ducem
Evanghelia la toată creaţia (Marcu 16:15, versiunea
GBV) şi să îmblânzim lumea aceasta.
El ne‑a dat autoritatea să acţionăm în locul Lui;
ne‑a dat procura legalizată de a face uz de Numele Lui.
De aceea şi cuvintele noastre au aceeaşi putere. Tot ce
este în viaţa aceasta îţi este supus, aşa cum Îi este supus
Lui, pentru că tu eşti una cu El. Poţi vorbi oricărui lucru
în Numele Lui şi vei avea rezultatele pe care ţi le doreşti,
la standardul Cuvântului Său. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Tot ce este în viaţa mea îmi este supus, pentru că
am autoritatea lui Cristos; sunt una cu El. Lumea şi
circumstanţele se află sub stăpânirea mea; domnesc în
Numele Lui. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:18‑19; Luca 10:17‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Iacov 4:13‑5:20 & Ezechiel 24‑26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Ioan & Daniel 7‑8
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Cu ocazia celebrării aniversării de diamant a independenţei
Nigeriei, partenerii Rapsodiei Realităţilor din toată ţara
avansează în forţă, ajungând la tot mai mulţi oameni, în
tot mai multe limbi, în cadrul campaniei de distribuire
masivă „Fiesta Reachout Nigeria 2020,” care face parte din
împlinirea mandatului de a atinge 5 miliarde de suflete cu
Evanghelia. Acest obiectiv se realizează pe următoarele
direcţii:
→ Acţiuni pe diferite limbi de traducere: anul acesta,
partenerii nu vor distribui doar versiunea în limba engleză ci
şi versiuni în alte 300 de limbi şi dialecte vorbite în Nigeria.
→ Acţiuni în diferite locaţii: partenerii vor ajunge în fiecare
comunitate locuită pentru a le duce oamenilor din acele zone
Evanghelia.
→ Acţiuni pe grupe de vârstă: această campanie reachout va
fi organizată ca să atingă atât persoanele vârstnice şi adulţii,
cât şi tinerii, adolescenţii şi copiii.
→ Acţiuni pe categorii profesionale: campania se va adresa
şi persoanelor care au aceeaşi meserie cum sunt funcţionarii
publici, avocaţii, inginerii, profesorii şi aşa mai departe.
→ Acţiuni online: se vor organiza distribuiri online pentru a
creşte publicitatea şi mobilizarea în oraşe, în state sau regiuni
şi se vor folosi afişe, ziare electronice, programe radio‑TV de
difuzare a rapsodiei în diferite limbi şi multe altele.
Pentru a participa la Fiesta Reachout Nigeria 2020, te
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: +234
802 501 3715, +234 1 888 8186

N O T E
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DUMINICĂ

TE AFLI ÎN LUMINĂ

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o
preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor, pe care Dumnezeu Şi l‑a
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat
din întunerec la lumina Sa minunată
(1 Petru 2:9).
asajul subliniat din versetul tematic te ajută
să înţelegi unde eşti localizat: ai fost scos din
întuneric şi adus în lumina minunată a lui Dumnezeu.
Această lumină este lumina vieţii care îţi arată calea
neprihănirii, a vieţii şi a stăpânirii. Seamănă foarte mult
cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Israel în
Vechiul Testament; El i‑a scos din Egipt – care reprezenta
întunericul – şi i‑a dus în Ţara Promisă, care simbolizează
lumina!
Întunericul reprezintă păcatul, moartea, răul
şi toate lucrurile negative din viaţă. Tu ai fost scos din
boală, din păcat, din neputinţă, din depresie, din sărăcie,
din frustrare şi din tot ce vine de la diavolul şi ai fost adus
în Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu. Acest lucru nu
se va întâmpla pe parcurs, pe măsură ce mai creşti în
Cristos, ci Domnul l‑a împlinit deja. În Coloseni 1:12‑13
Biblia spune: „Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit
să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne‑a
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne‑a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui.”

P
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Atunci când L‑ai făcut pe Isus Domn al vieţii
tale, ai fost transferat în Împărăţia Fiului dragostei lui
Dumnezeu; este o împărăţie spirituală de lumină, unde
domneşti în viaţă prin har, prin neprihănire. Nu eşti
supus întunericului, sistemelor şi structurilor falimentare
din lumea aceasta. Ai fost adus în viaţa supranaturală de
slavă unde străluceşti veşnic. Nu este de mirare că El a
spus: “Scoală‑te, luminează! Căci lumina ta a venit şi
slava Domnului a răsărit peste tine” (Isaia 60:1, VDCL –
versiunea Dumitru Cornilescu literală, n.tr.).

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai adus din întuneric în
Împărăţia Fiului dragostei Tale, unde domnesc prin har
şi prin neprihănire şi beneficiez de libertatea slavei fiilor
lui Dumnezeu. Eşti lumina vieţii mele prin care navighez
cu excelenţă în victorie şi în stăpânire, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:4‑9; Proverbe 4:18; Isaia 60:1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Petru 1:1‑21 & Ezechiel 27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
3 Ioan & Daniel 9‑10
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LUNI

RESPECTĂ TIMPUL CELOR
DE LÂNGĂ TINE

T

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare
de seamă, nu ca nişte neînţelepţi,
ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi
vremea, căci zilele sunt rele
(Efeseni 5:15‑16).

e‑ai întâlnit vreodată cu cineva căruia nu‑i păsa
de timpul tău? Sunt sigur că nu te‑ai simţit bine.
Acum, dacă nu ţi‑a plăcut, atunci şi tu trebuie să respecţi
timpul şi programul celorlalţi atunci când interacţionezi
cu ei. Dacă tu ţi‑ai făcut timp să îţi planifici ziua şi să îţi
aranjezi treburile în ordinea priorităţii, gândeşte‑te că cel
mai probabil şi cei cu care te întâlneşti au făcut acelaşi
lucru.
Nu schimba şi nu amâna întâlnirile la întâmplare,
pentru că le poţi strica ziua celorlalţi. Există anumite
lucruri în viaţă care nu sunt infinite; sunt limitate. Unul
dintre ele este timpul. Există o bucurie şi o împlinire foarte
mare pe care o experimentezi atunci când le răspunzi
prompt oamenilor şi le vezi expresia de recunoştinţă
pentru că nu i‑ai lăsat să piardă timpul. Când oamenii se
întâlnesc cu tine, trebuie să fie bucuroşi că au făcut‑o;
trebuie să plece de la întâlnirea cu tine mai fericiţi, iar un
mod de a te asigura că se întâmplă aşa este să le respecţi
timpul care este preţios pentru toţi.
Dacă stabileşti o întâlnire la serviciu de exemplu,
încearcă pe cât posibil să nu stabileşti ceva vag. Este
mult mai bine să spui: „Hai să ne vedem la 17:15” şi să
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fii gata la ora respectivă, decât să spui: „Hai să ne vedem
între 17:00 şi 17:30,” iar persoana cealaltă să stea să
se întrebe oare când să vină. Şi dacă îţi dai seama că
nu vei fi gata la timpul planificat, indiferent de motiv,
contactează‑i înainte de timpul stabilit ca să anulezi sau
să reprogramezi, prezentându‑ţi scuzele.
Fă tot ce ţine de tine ca să nu destabilizezi ziua altor
oameni. Bineînţeles, există şi reversul medaliei: poate că
tu trebuie să ajungi la o întâlnire, dar în acelaşi interval
de timp ai fixat încă cinci întâlniri cu alte persoane în
diferite puncte ale oraşului! Cu siguranţă că cel puţin
unul dintre ei va fi nevoit să te aştepte, iar acest lucru
nu este în regulă. Chiar dacă eşti şef de birou, ţine cont
de programul angajaţilor tăi. Oamenii de succes respectă
timpul.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care
acţionează în mine şi mă face să îmi administrez timpul în
mod înţelept şi să îmi stabilesc priorităţile pentru astăzi.
Duhul Sfânt mă călăuzeşte să fiu productiv şi eficient în
tot ceea ce fac şi astăzi, să progresez semnificativ, să fac
să înainteze lucrarea Împărăţiei Tale şi să‑mi îmbunătăţesc
viaţa, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Eclesiastul 3:1; Psalmul 90:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Petru 1:22‑2:25 & Ezechiel 29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iuda 1:1‑11 & Daniel 11‑12
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MARŢI

PĂRTĂȘIA DUHULUI SFÂNT

C

Harul Domnului Isus Cristos, şi dragostea
lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului
Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin
(2 Corinteni 13:14).

ea mai înaltă chemare a ta în calitate de creştin
este părtăşia cu Domnul. Fără părtăşie, nimic
din ceea ce faci pe pământ nu contează în ceruri. A avea
părtăşie cu Isus înseamnă a avea părtăşie cu revelaţia
deplină a esenţei Dumnezeirii. Dar vezi tu, nu poţi avea
părtăşie cu El altfel decât prin Duhul Sfânt.
Din acest motiv mă întreb adeseori de ce unii
oameni nu cred că au nevoie de Duhul Sfânt. Nu există
nimic mai gol decât o viaţă fără Duhul Sfânt, pentru că El
este autorul vieţii. Fără El, nu ai decât întuneric. El este
Cel care îţi dă lumină şi prin El Cuvântul lui Dumnezeu
prinde viaţă în inima ta. Nu ai putea înţelege nimic din
Cuvântul lui Dumnezeu fără discernământul şi fără
revelaţiile pe care le dă Duhul Sfânt.
Biblia spune despre cuvintele lui Dumnezeu că
sunt viaţă pentru cei care le găsesc (Proverbe 4:22);
iar acestea pot fi găsite prin Duhul Sfânt. Dorinţa ta ar
trebui să fie să ai tot mai multă părtăşie cu Duhul Sfânt în
fiecare zi; mă refer la o părtăşie participativă, în care eşti
angajat activ împreună cu El într‑o relaţie de dragoste în
neprihănire.
Este glorios faptul că El îţi dă ţie credit pentru
toate succesele pe care le obţii prin înţelepciunea şi prin
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îndrumarea pe care le primeşti în timp ce ai părtăşie cu
El. Un alt aspect foarte frumos al părtăşiei cu El este că tu
devii atât de unit cu El, încât trupul tău devine trupul Lui;
gura ta devine gura Lui, mâinile tale devin mâinile Lui şi
picioarele tale devin picioarele Lui. Aleluia!
Într‑o relaţie de acest fel, orice limită şi orice
barieră se ridică din calea ta; nu mai experimentezi
altceva decât progres în viaţă. Devii atât de plin de slava
şi de înţelepciunea Lui încât ele curg din tine spre alţii. El
preia controlul vieţii tale şi experimentezi manifestări ale
puterii Sale fără precedent, care îi fac pe mulţi să se mire
de tine. Părtăşia cu Duhul Sfânt va aduce aceste beneficii
în viaţa ta şi mult mai multe. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt pe care Tu
L‑ai trimis să locuiască în mine şi să mă călăuzească în
toate lucrurile. Chiar acum, El îmi înalţă perspectiva şi
mă abilitează să văd şi să domnesc peste toate lucrurile
în această viaţă. Controlez şi stăpânesc forţele naturii şi
ale lumii şi trăiesc deasupra circumstanţelor prin puterea
Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 1:3; Ioan 16:13; 1 Corinteni 1:9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Petru 3 & Ezechiel 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iuda 1:12‑25 & Osea 1‑2
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MIERCURI

CUNOAȘTEREA
IDENTITĂŢII TALE

I

Cel lipsit de evlavie îşi distruge
semenul cu gura, dar cei drepţi
sunt izbăviţi prin cunoştinţă
(Proverbe 11:9, versiunea NTR).

maginează‑ţi că ţii în braţe copilul de doi ani al
vecinului tău şi te joci cu el când, dintr‑o dată,
te muşcă de mână! Vezi rana, dar nu îi dai prea multă
atenţie, pentru că este doar un copil. Apoi, în timp ce te
îndepărtezi, cineva vine şi îţi spune: „Am văzut că te‑a
muşcat copilul acela; ştiai că are HIV?”
Dintr‑o dată ţi se schimbă starea; începi să vorbeşti
în alte limbi şi să faci declaraţii. În mintea ta, tu crezi că îţi
pui credinţa în acţiune, în timp ce de fapt tu demonstrezi
că nu înţelegi cine eşti în Cristos. Dumnezeu nu te vrea la
acest nivel.
Dacă Îl cunoşti pe Dumnezeu şi ştii cine este în tine
şi cine eşti în Cristos, nu vei fi afectat, în ciuda informaţiei
pe care ai primit‑o. Apostolul Pavel era conştient de
aceste lucruri şi de aceea era atât de diferit. În Faptele
apostolilor 28:3‑6, şarpele care l‑a muşcat pe Pavel era
foarte veninos şi toţi cei care au văzut acest lucru îl
priveau, aşteptându‑se să îl vadă umflându‑se şi murind
chiar acolo. Dar au fost uimiţi să vadă că Pavel nu a fost
afectat deloc. Nici măcar nu a dat atenţie acestui lucru;
Biblia spune că a scuturat şarpele în foc şi a continuat să
vorbească despre Evanghelie. Aleluia!
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Unii poate spun: „O, dacă aş avea şi eu o credinţă
ca a lui Pavel!” Nu, Pavel nu a demonstrat credinţă acolo;
ci a demonstrat că Îl cunoaşte pe Dumnezeu. El ştia ce
a spus Isus despre identitatea unui creştin. În Marcu
16:17‑18, Isus a spus: „Iată semnele care îi vor însoţi pe
cei ce vor crede... dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va
vătăma...” Dacă va intra vreodată o substanţă otrăvitoare
în trupul tău – accidental sau intenţionat – nu va avea
nici un efect asupra ta.
Tu ai nevoie de o cunoaştere adecvată, plină de
acurateţe a Cuvântului lui Dumnezeu; aceasta te va
catapulta deasupra tuturor circumstanţelor vieţii. Mulţi
credincioşi nu au nicio problemă cu credinţa, pentru că
fiecare din noi are credinţă (Romani 12:3). Problema
lor este că nu înţeleg cine sunt şi ce au în Cristos.
Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu îţi dă o convingere
de nezdruncinat asupra vieţii veşnice de victorie şi de
stăpânire. De aceea trebuie să studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu şi să meditezi asupra sa în fiecare zi.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru impactul Cuvântului Tău
în viaţa mea. Pe măsură ce îl studiez şi meditez asupra sa
şi astăzi, nu doar că îmi descopăr moştenirea în Cristos,
ci primesc, de asemenea, credinţa să beneficiez de tot
ce mi‑ai făcut disponibil în Cristos. Domnesc în viaţă prin
Cuvântul Tău, învingând, excelând şi prevalând asupra
provocărilor vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Osea 4:6; Faptele apostolilor 20:32; 2 Petru 1:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Petru 4 & Ezechiel 33‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 1:1‑20 & Osea 3‑4
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JOI

SOCOTIT NEPRIHĂNIT
FĂRĂ PLATĂ PRIN HARUL SĂU

Î

Şi sunt socotiţi neprihăniţi,
fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea, care este în Cristos Isus
(Romani 3:24).

n Ioan 15:25, Isus a spus: „Dar lucrul acesta s‑a
întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă
în Legea lor: «M‑au urât fără temei.»” Expresia „fără
temei” provine în acest text din traducerea din original
a termenului grecesc „dorean” care înseamnă gratuit,
degeaba, pentru nimic, în van. Cu alte cuvinte, Isus nu a
făcut nimic ca să merite ura lor. Chiar dacă dragostea pe
care El le‑o arăta era fără egal, ei tot L‑au urât.
Dar, după cum citim în versetul tematic, Dumnezeu,
în dragostea Sa infinită, a decis să le răspundă după
caracterul Său, îndreptăţind omul fără plată, prin harul
Său. Expresia „fără plată” este tradusă din acelaşi termen
grecesc „dorean.” Ne spune că, după cum Domnul Isus
nu a făcut nimic ca să merite ura lumii, nici tu nu a trebuit
să faci nimic pentru a fi îndreptăţit de Dumnezeu.
A fi îndreptăţit (justificat) înseamnă a fi declarat
nevinovat, a fi achitat, a fi socotit neprihănit. Aleluia! Şi
acest lucru s‑a întâmplat fără ca tu să trebuiască să faci
ceva ca să te califici pentru aceasta; a fost fără plată, fără
temei, doar prin credinţa în Isus Cristos. În Romani 5:1
Biblia spune: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi
prin credinţă...”
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Nu este vorba despre ceea ce faci, sau despre
faptele neprihănirii tale proprii, ci este prin credinţa în
Dumnezeu! Biblia spune: „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). O, cât de glorios este să ştii că tot ce
trebuie să faci este să te supui neprihănirii lui Dumnezeu!
Acum poţi domni în viaţă: „Dacă deci prin greşeala unuia
singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai
mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur,
care este Isus Cristos” (Romani 5:17). Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost socotit neprihănit prin harul Său! Şi nu doar că
sunt îndreptăţit să umblu înaintea lui Dumnezeu, ci sunt
şi o făptură nouă! Nu gândesc în termeni de înfrângere,
de sărăcie, de boală, de maladie, de păcat şi de orice este
asociat cu cel rău. Cristos este neprihănirea mea, sfinţirea
mea şi răscumpărarea mea. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 3:24‑28; Romani 11:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Petru 5 & Ezechiel 35‑36

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 2:1‑12 & Osea 5‑6
ROMANIAN
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VINERI

FII PREGĂTIT PENTRU
„PRIMUL ZBOR”

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi
întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi,
noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi
răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să
Îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh;
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul
(1 Tesaloniceni 4:16‑17).
u vă amăgiţi! Timpul până la revenirea
Domnului este mult mai scurt decât cred mulţi.
Acum ne aşteptăm la răpirea Bisericii, la „strângerea
laolaltă” a tuturor celor născuţi din nou, care umblă în
lumina lui Dumnezeu. Dintr‑o dată vom dispărea din
această lume ca să Îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh.
Unii poate se întreabă: „Cum este posibil aşa ceva?
Să presupunem că şoferul unui autobuz sau pilotul unui
avion este născut din nou, dar pasagerii nu sunt; vrei să
spui că şoferul sau pilotul vor fi răpiţi în timp ce avionul se
prăbuşeşte sau autobuzul face un accident?”
În primul rând, oamenii care pun astfel de întrebări
nu au înţeles ce este pe cale să vină în lume. Răpirea
însăşi este judecată pentru lume. În Luca 17, Isus a spus
că potopul a venit în ziua în care Noe a intrat în arcă.
Tot aşa, în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, cetatea a
fost arsă de focul care cădea din cer; judecata a început
imediat.

N
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La Răpire, accidentele rutiere şi aviatice cu vehicule
pline de oameni vor fi parte din judecată, pentru că
oamenii L‑au respins pe Cristos. Dacă vor fi creştini lăsaţi
în urmă, aceasta se va întâmpla pentru că nu au dus o
viaţă de creştin. Ei vor fi printre cei care vor trece prin
Necazul cel Mare care va avea loc după Răpire. Şi dintre
ei mulţi vor fi mântuiţi până la urmă.
Dar tu nu vrei să faci parte din acel grup. Isus a
spus: „Vegheaţi dar, rugându‑vă în orice vreme, ca să
fiţi socotiţi vrednici să scăpaţi de toate acestea care
au să fie şi să staţi înaintea Fiului omului” (Luca 21:36,
VDCL, versiunea Dumitru Cornilescu literală, n.tr.).
Pregăteşte‑te pentru „primul zbor.” Fiecare zi care trece
ne aduce tot mai aproape de arătarea Sa glorioasă.
Trăieşte pentru El şi ajută‑i şi pe cei din jurul tău să se
pregătească pentru acea zi.

PROCLAMAŢIE

Sunt treaz şi veghez în duhul meu, iar viaţa mea este călăuzită
de dragostea lui Cristos, de Cuvântul Său şi de apropiata
Sa revenire. Nu mă îngrijesc de firea pământească, ca să‑i
trezesc poftele; ci sunt condus în permanenţă de Duhul
Sfânt, manifestând faptele neprihănirii. Pasiunea de a câştiga
lumea mea pentru Cristos înfloreşte şi mulţi, prin mine, sunt
aduşi în Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 24:37‑39; 1 Ioan 2:28; Apocalipsa 1:7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Petru 1 & Ezechiel 37‑38

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 2:13‑29 & Osea 7‑8
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SÂMBĂTĂ

PLINĂTATEA LUI ÎN TINE

Î

Şi noi toţi am primit din
plinătatea Lui, şi har după har
(Ioan 1:16).

nainte de venirea lui Isus, Duhul Sfânt venea doar
în parte, peste câte un om, cu scop temporar,
după care ungerea pleca. De exemplu, Biblia spune:
„Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă
ceva în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un
ied...” (Judecători 14:6). La fel a fost şi cu David; oamenii
din Vechiul Testament nu aveau plinătatea Duhului Sfânt.
Însă despre Isus, Biblia spune: „Căci Dumnezeu
a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Coloseni
1:19). Cuvântul „plinătatea” provine în acest text din
traducerea din original a termenului grecesc „pleroma”
care înseamnă saturare; plenitudine; conţinutul total
sau complet al unui vas la capacitatea sa maximă;
integralitate. Aceasta înseamnă că tot ce este şi are Tatăl
se află în Isus. În Coloseni 2:9 Biblia spune: „Căci în El
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Atunci
când Isus păşea pe străzi, Dumnezeul cel Atotputernic
era în El. Aleluia!
Partea cea mai uimitoare din acest adevăr este
că, după cum citim în versetul tematic, şi noi am primit
aceeaşi plinătate. Aceasta înseamnă că tot ce are şi este
Tatăl se află şi în tine, pentru că El locuieşte în tine prin
Duhul Sfânt (Ioan 14:23). Fii conştient de acest lucru.
Biblia spune: „Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul
ROMANIAN

oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni 2:10). Nu există
nimic din Dumnezeu care nu este în tine.
Umanitatea ta a fost înlocuită de viaţa şi de natura
lui Dumnezeu. Aceasta este diferenţa dintre tine şi cel
care nu este născut din nou; tu eşti un vas purtător de
Dumnezeu. Prin tine, El Se manifestă pe Sine – viaţa,
înţelepciunea, harul, neprihănirea, excelenţa, slava şi
perfecţiunea Lui – pentru că El locuieşte în tine în toată
plinătatea Lui. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt un vas purtător de Dumnezeu; Cristos în mine
este gloria exprimată, victoria asigurată şi bunăstarea
garantată. Nu există frică sau confuzie în viaţa mea.
Indiferent de provocările care ar putea veni înaintea mea,
sunt un învingător şi un campion pe viaţă. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; Ioan 3:34; Efeseni 3:17‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Petru 2 & Ezechiel 39‑40

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 3:1‑10 & Osea 9‑10
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Mergi mai sus
cu

Codurile QR ale Rapsodiei

În fiecare lună, devoţionalul tău favorit vine cu coduri
QR care te conectează direct cu mesaje video care duc
mesajele zilnice la un cu totul alt nivel!
CUM SĂ FOLOSEŞTI CODURILE QR:
• Descarcă o aplicaţie de scanare de coduri QR pe
dispozitivul tău mobil de pe platformele Play Store sau
App Store.
• Scanează codul QR din devoţional cu aplicaţia de
scanare de coduri QR.
• Pe dispozitivul tău va apărea o adresă de internet
care te va conduce la mesajul video.
Spune‑le despre această facilitate deosebită şi celor
cărora le distribui devoţionalul.

N O T E

NOTE
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DUMINICĂ

CELEBREAZĂ-L PE
DOMNUL PRIN LAUDĂ

Apoi în învoire cu poporul, a numit nişte
cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe
sfinte, şi mergând înaintea oştirii, Îl
lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi‑L pe
Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!”
(2 Cronici 20:21).

U

nul dintre modurile prin care putem activa
puterea lui Dumnezeu este închinarea. Peste tot
în Scripturi găsim relatări despre modul în care Dumnezeu
Şi‑a salvat poporul de distrugere şi din situaţii grele atunci
când ei au activat puterea Sa prin laudă şi prin închinare.
Un exemplu foarte bun este situaţia în care trei
naţiuni – amoniţii, moabiţii şi locuitorii muntelui Seir –
s‑au aliat împotriva regatului lui Iuda. Regele Iosafat, prin
înţelepciunea lui Dumnezeu, a adunat toţi oamenii din Iuda
ca să Îl caute pe Domnul prin post şi prin rugăciune. Atunci
când s‑au rugat, Dumnezeu le‑a revelat locaţia exactă a
taberei duşmane şi le‑a dat strategia de care aveau nevoie
pentru a‑i înfrânge.
În 2 Cronici 20:22 Biblia spune: „În clipa când au
început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă
împotriva fiilor lui Amon şi a lui Moab, şi împotriva celor
din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au
fost bătuţi.” Atunci când te confrunţi cu provocări majore,
nu te panica şi nu te agita, ci închină‑te înaintea Domnului.
La fel ca Iosafat, organizează o „petrecere de laudă” în
cinstea Domnului!
ROMANIAN

Nu aştepta până când vei simţi o dispoziţie specială
de a‑I cânta Domnului, ci cântă laudele Lui mereu,
compune‑I melodii în inima ta. Indiferent dacă eşti fericit
sau nu, laudă‑L la fel de mult; închină‑te înaintea Lui şi dă‑I
Lui slava. În 1 Tesaloniceni 5:18 Biblia spune: „Mulţumiţi‑I
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.”
Să ne aducem aminte de Pavel şi de Sila; ei au fost
torturaţi şi închişi într‑o închisoare romană pentru că
predicau Evanghelia. Dar, la miezul nopţii, Pavel şi Sila Îi
cântau Domnului şi, în timp ce făceau aceasta, puterea
lui Dumnezeu a fost activată şi au fost eliberaţi în mod
supranatural (Faptele apostolilor 16:25‑26). Această
situaţie miraculoasă a dus la mântuirea gardianului
închisorii şi a întregii sale familii.
Poate că te confrunţi cu o situaţie dificilă astăzi
pentru care te‑ai tot rugat şi ai declarat că totul lucrează
spre binele tău, însă cu toate acestea, se pare că nimic nu
s‑a schimbat; nu renunţa! Laudă‑L pe Domnul şi închină‑te
înaintea Sa; îndurările Lui sunt nesfârşite.

RUGĂCIUNE

Tată ceresc, laud Numele Tău şi mă închin în faţa măreţiei
Tale, pentru că Tu eşti vindecătorul, dătătorul tuturor
lucrurilor bune şi eşti mai mare decât toţi. Te laud şi Te
ador, pentru că eşti mare şi foarte vrednic de laudă. Îţi
mulţumesc că mi‑ai dat putere peste situaţii de criză şi
harul de a învinge în orice circumstanţe, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 28:7; Psalmul 107:31; Psalmul 145:1‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Petru 3 & Ezechiel 41‑42

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 3:11‑22 & Osea 11‑12
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LUNI

GLORIFICĂM
NUMELE SĂU

A

A Lui să fie slava în Biserică
şi în Cristos Isus, din neam în
neam, în vecii vecilor! Amin
(Efeseni 3:21).

deseori unii creştini spun în rugăciune şi în
cântece de închinare: „O, Doamne, glorifică‑Ţi
Numele peste întregul pământ...” Cuvintele acestea
par să sune bine, dar ne pun în postura de a aştepta ca
Dumnezeu să‑Şi glorifice Numele. Însă nu aceasta este
dorinţa Sa; noi suntem cei care trebuie să‑L glorificăm. Să
ne aducem aminte de cuvintele lui Isus din Ioan 17:4: „Eu
te‑am proslăvit pe pământ...” Acelaşi lucru este aşteptat
şi din partea noastră.
Versetul tematic spune: „A Lui să fie slava în
Biserică...” Aceasta înseamnă că El Se aşteaptă ca
Biserica să Îi dea slavă. Viaţa ta este pentru slava lui
Dumnezeu. El este glorificat atunci când tu trăieşti
Cuvântul Său cu consecvenţă, aducând rod prin viaţa
şi prin natura Lui care se află în tine. Atunci când umbli
în sănătate, în bunăstare şi ai impact în lumea din jurul
tău prin neprihănirea, prin măreţia prin frumuseţea şi
prin înţelepciunea lui Dumnezeu, atunci când produci
rezultate bazate pe Cuvântul Său, Domnul este glorificat.
Isus a spus în Matei 5:16: „Tot aşa să lumineze
şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să Îl slăvească pe Tatăl vostru
care este în ceruri.” El este glorificat de lucrările tale
ROMANIAN

neprihănite. În pasajul din Ioan 17:4 pe care l‑am citit
mai devreme, a doua parte ne arată că Isus L‑a glorificat
pe Tatăl îndeplinind misiunea încredinţată: „Eu Te‑am
proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi‑ai
dat‑o s‑o fac.”
Acesta este unul dintre motivele pentru care
trebuie să studiezi Biblia, ca să ştii ce doreşte El, astfel
încât, în fiecare zi şi în orice loc să‑L poţi glorifica pe El,
demonstrându‑le Cuvântul Său celor din lumea ta. Slavă
lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Dumnezeu este glorificat în mine. Eu port slava Lui
pretutindeni. Nu există dezonoare în viaţa mea; umblu în
glorie, iar viaţa mea este plină de onoare, de splendoare, de
măreţie, de frumuseţe şi de favoare! Umblu în permanenţă
în sănătate divină, în bunăstare şi am impact în lumea mea
cu gloria Sa. Laudă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 2:11; Ioan 15:8; Coloseni 1:27; Matei 5:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Ioan 1:1‑2:14 & Ezechiel 43‑44

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Apocalipsa 4:1‑11 & Osea 13‑14
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N O T E
NOTE

N O T E

NOTE

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 oferă răspunsuri”
De mulţi ani am căutat răspunsuri la problemele vieţii, dar n‑am
găsit. Aceasta m‑a făcut să cad într‑o depresie cronică. Totodată
sufeream şi de dureri acute de stomac. Am continuat să caut
răspunsuri chiar şi în ocultism. Această căutare a durat ani de
zile, până când am primit o Rapsodie a Realităţilor. Am început să
studiez devoţionalul şi să meditez asupra subiectelor în fiecare zi.
Nu după mult timp, durerile mele au încetat şi am primit răspuns la
toate întrebările pe care le‑am avut vreodată. Laudă lui Dumnezeu!
I; SUA
„Înflăcărare şi strălucire prin Rapsodie”
Eram în adâncă dependenţă de droguri şi viaţa devenise grea,
de nesuportat. Mă îmbătam, luam droguri şi plângeam până
adormeam în fiecare noapte. Din această cauză, am întrerupt
relaţiile cu familia. Într‑o zi cineva m‑a invitat la o biserică unde
am primit o Rapsodie a Realităţilor. Cu cât mă devotam studiului
devoţionalului, cu atât mă transformam. M‑am lăsat de droguri
şi am reluat legăturile cu familia mea. Acum le spun despre
Isus. Rapsodia Realităţilor a îndepărtat orice întuneric şi m‑a
transformat într‑o lumină strălucitoare. Slavă lui Dumnezeu!
N.D.; Irlanda
„Rapsodia a umplut golul din mine”
Am crescut într‑o familie creştină care era cu totul devotată
mersului la biserică şi devoţiunilor familiale. Cu toate
acestea, ştiam că lipsea ceva. Simţeam în mine un gol mai
tot timpul. Într‑o zi am găsit o Rapsodie a Realităţilor într‑un
coş de gunoi. Am luat‑o şi am început s‑o citesc. Ştiam că
găsisem răspunsurile pe care le căutam. Golul pe care îl
simţeam înainte se umpluse cu cuvinte care mi‑au schimbat
viaţa. Acum şi eu şi familia mea avem scopul vieţii centrat
pe deplin în Cristos; nu mai suntem legaţi de nicio întăritură
religioasă. Glorie lui Dumnezeu!
P; Nigeria
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Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților
sunați la:+40–31–432–7000

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

