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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 4000 limbi, iar numărul acestora este
în continuă creştere. Ediţia 2021 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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Valea Ela este o vale plată situată la marginea vestică a
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MIERCURI

ESTE DESTULĂ
PUTERE ÎN TINE

A

Ci voi veţi primi o putere, când Se va
pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria, şi până la marginile pământului
(Faptele apostolilor 1:8).

cum câţiva ani, un tânăr a venit la mine şi a
spus că într-o dimineaţă s-a trezit şi deodată
şi-a dat seama că jumătate de corp îi amorţise. Nu îşi mai
simţea acea parte a corpului, inclusiv la nivelul feţei. Totul
se întâmplase peste noapte. În timp ce îmi povestea, am
ştiut că trebuie să acţionez imediat.
Aşa că, l-am rugat să se suie pe scenă într-un
loc anume, să îngenuncheze acolo şi timp de o oră,
neîntrerupt, să se roage în alte limbi cu putere. I-am zis
să facă aceasta pentru câteva zile şi l-am urmărit pentru
a vedea schimbările. Deşi am ştiut că era ceva serios, miam dat seama că nu avea nevoie ca cineva să îşi pună
mâinile peste el.
După câteva zile de rugăciuni în Duhul Sfânt, toate
simptomele au dispărut şi el a fost complet vindecat.
Aleluia! Atunci când eşti născut din nou, totul în trupul
tău este deja atins de puterea Duhului Sfânt. În tine este
viaţă. Nu poţi să fii un eşec, să suferi de ceva sau să fii
neroditor.
Indiferent prin ce situaţii treci acum, foloseşte
puterea care este în tine pentru schimbarea sau pentru
minunea de care ai nevoie. Puterea Duhului Sfânt este

activată pe măsură ce te rogi în alte limbi şi este dinamică
în acţiune. Citim în versetul tematic: „Ci voi veţi primi o
putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi...ˮ Acea
putere este „dunamisˮ (greacă) – abilitatea dinamică de
a efectua schimbări.
Nu există nicio situaţie pe care tu să nu o poţi
schimba! Puterea inerentă de a face lucruri mai presus
de ceea ce ai putea să ceri sau să gândeşti nu te aşteaptă
în rai, ci se află în tine (Efeseni 3:20). Poate ţi s-a spus că
te-ai născut cu o boală incurabilă; nu contează, deoarece
acum tu poţi schimba această situaţie! Pune în aplicare
Cuvântul lui Dumnezeu; activează puterea Sa din tine
pentru o minune. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Nu sunt o persoană obişnuită; am viaţa şi natura lui
Dumnezeu în mine. Sunt centrul mobil al lui Dumnezeu pe
pământ. Scot la iveală lucruri bune şi îmi supun lumea cu
puterea şi cu slava Duhului Sfânt care locuieşte în mine.
Sunt plin de prezenţa, de înţelepciunea, de slava şi de
puterea lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 1:27-29; 2 Petru 1:3-4; Efeseni 3:20

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

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

EL VA FACE SĂ SE ÎNTÂMPLE
PENTRU TINE CEEA CE CERI

E

... Orice veţi cere de la Tatăl, în Numele
Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut
nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină
(Ioan 16:23-24).

xpresia „... vă va daˮ din versetul tematic
provine din traducerea din original a termenului
grecesc „didōmi” şi înseamnă că Dumnezeu îţi va da ceea
ce ceri; El va face să se întâmple acel lucru pentru tine.
Ceea ce a spus Isus în versetul tematic ne dă o invitaţie
deschisă să cerem orice în Numele Lui şi să ne aşteptăm
să primim răspunsuri.
Din păcate, unii oameni nu activează această
putere; în schimb, ei se vaită şi se frământă atunci când
au dificultăţi. El a spus: „cereţi şi veţi căpăta, pentru ca
bucuria voastră să fie deplină.ˮ El nu vrea ca tu să te
chinui în viaţă, să fii supărat şi nefericit. El vrea ca tu să fii
MEREU plin de bucurie şi El ştie că un mod în care poate
realiza aceasta este să îţi împlinească cererile, astfel ca tu
să fii în abundenţă, în belşug.
Poate că astăzi afacerea ta eşuează sau a eşuat
deja; sau poate că investiţiile tale scad dramatic; poate
că întâmpini provocări serioase în fiecare domeniu al
vieţii tale; Domnul spune: „Cere ce vrei şi voi face să se
întâmple pentru tine!” Orice ai vrea tu, nu plânge; nu
cerşi; nu fi nemulţumit. Acţionează pe baza Cuvântului
Său; cere şi vei primi.

Domnul te iubeşte. El este mai pasionat şi mai
determinat ca tu să ai succes decât ai putea fi tu. Aşa că,
indiferent ce te frământă, adu cererile tale la cunoştinţa
Lui, aşa cum a zis El: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în
orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va
păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:6-7).
El are pentru tine provizii din destul – pentru a te
face plin de bucurie şi împlinit în viaţă. Biblia spune că El
ne dă toate lucrurile cu mână largă pentru a ne bucura
de ele (1 Timotei 6:17); trebuie doar să crezi în El; cere
prin credinţă, în Numele lui Isus, iar apoi primeşte.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a putea
cere orice lucru în Numele lui Isus şi de a primi răspunsuri. Miai demonstrat din nou şi din nou că Îţi găseşti plăcerea în a-mi
asculta rugăciunile şi în a-mi împlini plin de îndurare dorinţele
inimii. Ştiu că am tot ce priveşte viaţa şi evlavia, pentru că, în
Cristos, Tu mi-ai pus deja toate lucrurile la dispoziţie, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:23-24; Matei 7:7-8

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

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

POSTUL – O CONDIŢIE VITALĂ
PENTRU O RUGĂCIUNE EFICIENTĂ

P

Şi mi-am întors faţa spre Domnul
Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune
şi cereri, postind în sac şi cenuşă
(Daniel 9:3).

ostul este un exerciţiu spiritual şi constituie o
condiţie vitală pentru o rugăciune eficientă. A
posti nu este acelaşi lucru cu a face greva foamei. Nu se
referă la evitarea meselor. La urma urmei, există destui
oameni care uneori nu mai ajung să mănânce o lungă
parte din zi, pentru că sunt foarte ocupaţi; aceasta nu
înseamnă că ei postesc. A posti înseamnă să îţi întorci
atenţia de la mâncare şi să ţi-o îndrepţi spre Dumnezeu.
Unii oameni îşi întorc privirea de la mâncare doar
pentru a-şi ocupa timpul cu alte activităţi care nu le edifică
duhul sau care nu îi ajută să se concentreze la Dumnezeu.
Pentru ca postul tău să fie eficient, trebuie să îţi îndrepţi
inima spre Dumnezeu, spre Cuvântul Lui, pe întreaga durată
a postului şi să petreci timp de calitate rugându-te în Duhul
Sfânt.
A posti, totuşi, nu este un mod de a-L convinge pe
Dumnezeu să facă ceva în favoarea ta. Postul tău nu Îl schimbă
pe Dumnezeu; te schimbă pe tine; te poziţionează spiritual
pentru ca să poţi primi de la El. De exemplu, instrucţiunea
pe care Dumnezeu le-a dat-o apostolilor de a îi consacra în
lucrarea de slujire pe Barnaba şi pe Saul (care mai târziu a
devenit Pavel) a venit pe când ei se rugau şi posteau: „Pe când
Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: «Puneţi-

Mi-i deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care
i-am chemat»” (Faptele apostolilor 13:2).
Apostolii puteau să audă şi să înţeleagă cu claritate
vocea Duhului Sfânt, deoarece ei se rugau şi posteau. Postul
te acordează pe frecvenţa lui Dumnezeu; este un mod de a-ţi
îndrepta duhul şi mintea de la lucrurile carnale ale acestui
lumi pentru a te concentra la Dumnezeu. Aceasta înseamnă
că pui deoparte revistele seculare, filmele, emisiunile TV
etc. şi îţi concentrezi inima şi mintea asupra Cuvântului lui
Dumnezeu în studiu, în meditare şi în rugăciune.
Pe măsură ce faci aceasta, firea pământească este
supusă, în timp ce duhul are părtăşie cu Dumnezeu. Prin
urmare, atunci când te rogi, eşti capabil să rosteşti cuvinte
inspirate de Duhul Sfânt. Postul îţi recondiţionează duhul şi
te face receptiv la călăuzirea lui Dumnezeu. El poate că deja
a încercat să te călăuzească într-un anume mod, dar tu ai
eşuat să descifrezi semnalele Lui. Dar atunci când te rogi şi
posteşti, eşti repoziţionat, iar reorientarea ta spirituală Îi
permite Duhului Sfânt să îţi slujească în conformitate cu voia
Lui desăvârşită.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările şi pentru
beneficiile rugăciunii şi ale postului, care mă ajută să fiu eficient
în lucrurile Duhului Sfânt şi îmi ascut abilitatea de a auzi vocea Ta
şi de a primi revelaţii de la Tine. Sunt tot mai bine acordat pentru
a recepţiona semnalele şi instrucţiunile fine ale Duhului Sfânt de
care am nevoie pentru accesarea unui nivel superior în viaţă; o
viaţă de slavă şi de succes fără sfârşit, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 13:2; Daniel 9:3;
Faptele apostolilor 14:23

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

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

DEZVOLTAREA UNEI
DORINŢE PUTERNICE

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după
neprihănire, căci ei vor fi săturaţi
(Matei 5:6).

Î

n continuarea studiului nostru anterior despre
post, un alt lucru pe care îl face postul pentru tine
este acela de a te ajuta să dezvolţi o dorinţă puternică.
Postul te ajută să îţi hrăneşti foamea spirituală sau
dorinţa pentru care te rogi. În mod gradual, dorinţa ta se
mută din domeniul sufletesc în tărâmul duhului; devine o
dorinţă a duhului.
Poate eşti lider de grup de casă, coordonator
de grupă de părtăşie sau chiar pastor şi te rogi pentru
creştere în grupul tău sau în biserica ta. Trebuie să fie o
dorinţă puternică pentru a vedea creşterea pe care ţi-o
doreşti, altfel s-ar putea să nu se întâmple niciodată. O
dorinţă puternică te va atrage spre subiectul dorinţei
respective. A posti fără a avea o dorinţă bine definită
nu îţi va aduce vreun rezultat. Deoarece în timpul
postului, tu eşti în stare să atragi prin Duhul Sfânt,
semnale fine, mesaje şi viziuni ale planului spiritual
superior.
Întrucât duhul tău este astfel inspirat, vei fi
rapid în a primi Cuvântul Lui şi a urma călăuzirea pe
care El ţi-o dă. Biblia spune: „Intrarea cuvintelor tale
dă lumină; ea dă înţelegere celui simplu” (Psalmul
119:130, versiunea Fidela). Cuvântul Lui îţi va lumina

duhul şi cărarea. Dintr-o dată, ştii ce să faci, paşii de
urmat care vor aduce rezultatele pe care ţi le doreşti.
În versetul de mai sus, cuvântul „înţelegere”
provine din traducerea din original a termenului
ebraic „biyn” şi înseamnă „abilitatea de a discerne,
de a înţelege.” Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îţi
intră în inimă, îţi dă abilitatea de a înţelege diverse
subiecte şi circumstanţe, în aşa fel încât să ştii exact ce
paşi să faci. Învaţă să dezvolţi o dorinţă puternică prin
intermediul postului şi un angajament de nestrămutat
de a studia Cuvântul lui Dumnezeu şi de a medita
asupra sa.

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, sunt corect poziţionat să primesc instrucţiunile, direcţiile
şi călăuzirea care ajung la mine prin intermediul Cuvântului Tău pe
măsură ce mă rog şi postesc. Duhul meu este acordat la frecvenţele
Tale, iar dorinţa mea de propagare a Evangheliei şi de mântuire
a sufletelor din toată lumea este înflăcărată; zelul Tău în mine
străluceşte şi mai mult. Sunt sensibil la direcţia Ta pentru următorul
meu nivel în viaţă şi în lucrarea de slujire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 12:11; Neemia 1:4

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

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

IUBIREA LUI DE NECUPRINS

V

... Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea
doar să mă ating de haina Lui, mă
voi tămădui.” Şi îndată, a secat
izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot
trupul ei că s-a tămăduit de boală
(Marcu 5:28-29).

ersetul tematic ne prezintă istoria femeii
cu scurgere de sânge care şi-a croit drum
printr-o mulţime de oameni ca să ajungă să-L atingă pe
Isus pentru o minune. Isus nu a fost deranjat pentru că
femeia „necurată” L-a atins fără voia Lui.
Sub legea lui Moise, era ilegal pentru o astfel de
femeie şi să apară în public, dar să mai intre în contact
cu alţi oameni, iar aceasta pentru că hemoragia de care
suferea o făcea necurată. Dar Isus, atât de iubitor şi
de milostiv, i S-a adresat femeii cu blândeţe. El a spus:
„Îndrăzneşte fiică; credinţa ta te-a mântuit. Du-te în
pace” (Luca 8:48).
Gândeşte-te la atitudinea Domnului faţă de această
femeie! Dragostea Lui este dincolo de înţelegerea umană;
este sinceră şi divină. De asemenea, ia în considerare
modul cum a vindecat El leproşii. Luca 5 consemnează
o relatare frumoasă despre felul în care El a atins un
lepros şi l-a vindecat. Biblia spune: „Isus era într-una
dintre cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a
văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis :
«Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.» Isus a întins

mâna, S-a atins de el şi i-a zis: «Da, voiesc, fii curăţit!”
Îndată l-a lăsat lepra...” (Luca 5:12-13).
Domnul nu S-a infectat prin contactul cu un om
infectat; dimpotrivă, El a vindecat infecţia! O astfel de
persoană ar trebui să imiţi. Acesta reprezintă un exemplu
demn de urmat, nu aceia care te sfătuiesc să te ascunzi
de „viruşii” şi de infecţiile pe care Isus ne-a dat putere să
le vindecăm.
El a spus: „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” (Luca 10:19). Sunt
inspirat de Isus; şi tu ar trebui să fii. Fii inspirat de
dragostea Lui; fii inspirat de felul în care El i-a atins plin
de afecţiune pe cei de neatins din zilele Lui. El continuă
să facă acest lucru şi astăzi, prin noi! Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru natura Ta iubitoare care se
exprimă deplin prin mine. Manifest şi astăzi dragostea Ta şi
prezenţa Ta pentru cei bolnavi, pentru cei trudiţi şi împovăraţi,
pentru că sunt o oază de dragoste; sunt o revărsare de ajutor,
de vindecare, de înviorare, de recreere şi de binecuvântări
pentru toţi cei tulburaţi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 15:13; 1 Ioan 4:10-11

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Ioan 18:1-19 & 2 Cronici 11-12
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LUNI

FII INSPIRAT
DE NĂDEJDEA LUI

B

Însă nădejdea aceasta nu înşală,
pentru că dragostea lui Dumnezeu
a fost turnată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat
(Romani 5:5).

iblia ne arată că „nădejdea” este unul dintre principiile
care vor exista şi în lumea care va urma. Nădejdea este
abilitatea de a aştepta şi de a proiecta în viitor. Isus a demonstrat
nădejde în rugăciunea frumoasă şi plină de inspiraţie din Ioan 17,
atunci când El Şi-a încredinţat discipolii în mâna lui Dumnezeu.
El a spus: „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor
crede în Mine prin Cuvântul lor...” (Ioan 17:20).
Esteextraordinar cum Isus I-a încredinţat Tatălui speranţele
Sale cu privire la viitorul ucenicilor Lui şi al celor care urmau să
creadă în El prin mărturia lor. El nu doar că a avut credinţă, dar şi
nădejde. El a privit spre Tatăl cu nădejde. Ce inspiraţie!
Mai este un exemplu în care El a demonstrat că avea o
nădejde puternică. Acesta a fost când El S-a rugat în agonie în
Grădina Ghetsimani, astfel încât sudoarea I s-a transformat în
picături de sânge. Dar vreau să observaţi conţinutul rugăciunii
Lui. Biblia spune că El S-a rugat spunând: „... Tată, dacă este cu
putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu!” (Matei 26:39).
Isus era un Om al credinţei, dar în acest context, El ne-a
arătat că era şi plin de nădejde. El a îndurat crucea datorită
rezultatului speranţei Sale (Evrei 12:2). Isus a demonstrat
speranţă atunci când atârna pe cruce; nădejde chiar şi în faţa

morţii! Acesta este Cristosul la care a făcut referire Pavel când a
spus: „Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni
5:17).
Acum, tu eşti în El şi poţi nădăjdui în Tatăl aşa cum a
nădăjduit Isus, chiar şi în faţa morţii. Poţi tu nădăjdui în rugăciune
că cei care I se opun făţiş lui Isus vor putea să creadă cu adevărat,
să îşi întoarcă inimile la El aşa cum a făcut-o Saul din Tars şi să
primească mântuire pentru sufletele lor prin puterea Duhului
Sfânt?
Învaţă valoarea nădejdii. Cuvântul lui Dumnezeu declară
că: „Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre” (Romani 5:5). Fii
inspirat de nădejdea Lui! Biblia spune că nădejdea aceasta este
o ancoră pentru suflet: „pentru ca, prin două lucruri care nu se
pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă,
să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca
o ancoră a sufletului, o nădejde tare şi neclintită...” (Evrei 6:1820). Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, prin intermediul Cuvântului Tău, sunt plin de
încredere că victoriile şi reuşitele mele sunt trainice. Mă
rog pentru oamenii din toată lumea, ca harul Tău măreţ
să fie direcţionat către ei şi ca lucrarea Evangheliei să fie
întemeiată în viaţa lor pe măsură ce aud Evanghelia, spre
slava Numelui Tău. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 4:18; Evrei 6:19; Psalmul 71:14

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

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

O MĂREŢIE NESFÂRȘITĂ
Înalţă-mi mărimea mea, întoarceTe şi mângâie-Mă din nou
(Psalmul 71:21).

D

umnezeu i-a spus lui Avraam în Geneza 22:1718: „... te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi
înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului
şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni
cetăţile vrăjmaşilor ei. Toate neamurile pământului vor
fi binecuvântate în sămânţa ta.” Într-adevăr, Dumnezeu
l-a binecuvântat pe Avraam şi l-a făcut un om mare. Vei
observa această binecuvântare de-a lungul generaţiilor
după el. Isaac, Iacov, David, Solomon, toţi au umblat în
această realitate.
David, care a fost un rege mare, a dus această
binecuvântare la un alt nivel; el a ştiut că în măreţie există
niveluri. Aşa că el s-a rugat: „Înalţă-mi mărimea mea,
întoarce-Te şi mângâie-Mă din nou” (Psalmul 71:21).
Sunt trei moduri în care poţi deveni un om măreţ: fie eşti
născut aşa, fie îţi este dăruită măreţia, fie obţii măreţia.
Însă slavă lui Dumnezeu că la naşterea din nou, tu
te-ai născut în măreţie; te-ai născut în această frumoasă
familie a lui Dumnezeu, conectat cu Dumnezeul
cel Atotputernic şi cu Împărăţia Lui. Te-ai născut ca
moştenitor al tuturor bogăţiilor şi bunăstării din Împărăţia
lui Dumnezeu. Iar pentru a umbla în această realitate,
mai întâi, trebuie să trăieşti dincolo de simţurile tale. Nu

se rezumă totul la ceea ce vezi tu. Viaţa cuprinde mai
mult decât vezi sau simţi tu. Biblia spune: „pentru că
umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7).
În al doilea rând, trebuie să te învoieşti cu Dumnezeu
şi să rosteşti aceleaşi cuvinte pe care le spune El cu privire
la măreţia ta. La fel ca psalmistul, mărturiseşte conform
Scripturii şi rosteşte-ţi măreţia. Declară prin credinţă că
măreţia ta nu va avea sfârşit. De acum înainte, declară
că Domnul îţi înalţă măreţia într-un mod semnificativ.
Indiferent ce serviciu ai, fă din el ceva măreţ, deoarece
în tine este măreţie. Tu eşti de neam împărătesc. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Sunt sămânţa lui Avraam; sunt măreţ; iar creşterea
măreţiei mele nu va avea sfârşit. Domnul mă dezvoltă tot
mai mult şi mă face să înaintez în salturi. Măreţia mea este
nelimitată şi un mare har pentru supraabundenţă este
direcţionat spre mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 112:1-3; Psalmul 18:35; Geneza 26:12-14;
Galateni 3:29

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

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

Îngeri de Crăciun
Oferă-le prietenilor tăi un Crăciun special,
trimiţându-le „îngeri de Crăciun”! Aceste pachete
„Angel Packs” conţin devoţionale şi materiale pline
de inspiraţie, precum şi cadouri de care se vor bucura
în permanenţă.
Demonstrează-ţi dragostea şi aprecierea
faţă de cei mai apropiaţi cu ocazia acestui Crăciun
trimiţându-le „îngeri de Crăciun”!
Pentru a comanda pachete „Angel Packs”
pentru cei dragi, te rugăm să apelezi următoarele
numere de telefon:
+23418888186 (Nig)
+44 (0) 1708 556 604 (UK)
+44 (0) 8001310604 (UK - linie gratuită)
+498001820400 (Ger)
+34900983444 (Spa)
+33800944989 (Fra)
+18006208522 (USA – linie gratuită)
sau trimite un email la adresa
angelmarketplace.org

admin@
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MIERCURI

FII UN SUCCES PENTRU
DUMNEZEU

F

Dacă voi, aşadar, aţi fost înviaţi
împreună cu Cristos, căutaţi lucrurile
de sus, unde Cristos şade la dreapta
lui Dumnezeu. Puneţi-vă dragoste în
cele de sus, nu în cele de pe pământ
(Coloseni 3:1-2, versiunea Fidela).

iecare dintre noi a fost rânduit de Dumnezeu
să fie un mare succes. Dar nu poţi să fii cu
adevărat un succes până nu afli planul lui Dumnezeu
pentru viaţa ta. Ai putea fi un succes în ochii tăi sau ai
celor care te susţin; dar a fi un succes pentru Domnul este
ceea ce contează. Să fii un succes în ochii tăi înseamnă
să-ţi împlineşti planurile şi visele proprii. Lumea te
vede ca fiind un succes în momentul în care ai împlinit
visul şi aşteptările ei. Însă adevăratul succes presupune
împlinirea planurilor şi a viselor lui Dumnezeu.
A avea cu adevărat succes în viaţă înseamnă
să-ţi bazezi realizările pe chemarea lui Dumnezeu,
pe viziunea, pe visul şi pe planurile Lui. Şi mereu
să acţionezi în modul lui Dumnezeu, nu al omului.
Succesul ţi-l măsori în diferite stagii ale vieţii. În
domeniul universitar, spre exemplu, dacă iei cu brio
examenele din cursul pentru începători, acel succes
este valabil pentru acel curs, nu pentru cursurile de
nivel mediu sau avansat. Altcineva care este în cursul
de nivel mediu sau avansat va fi evaluat ca atare.
Când treci de la un curs la altul, eşti evaluat în funcţie

de standardele şi de cerinţele noului curs. Aşadar,
succesul este relativ.
Propune-ţi ca în diferitele stagii ale vieţii tale, să
fii un succes în ceea ce priveşte planurile lui Dumnezeu
pentru viaţa ta. Priorităţile tale ar trebui să constea
în aflarea dorinţelor şi a părerii lui Dumnezeu. Doar
aşa poţi ştii dacă eşti sau nu un succes. Ţine minte,
voia, planul şi scopul Lui vor fi mereu în concordanţă
cu Cuvântul Său, Biblia.
Sunt multe persoane pe care nu le interesează
părerea lui Dumnezeu. Alţii nici nu cred că Domnul are
un plan pentru viaţa lor, dar El chiar are. Biblia spune:
„«Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi,»
zice Domnul, «gânduri de pace, şi nu de nenorocire,
ca să vă dau un viitor şi o nădejde»” (Ieremia 29:11).
Nu doar că Îi pasă, ci are un plan pentru tine pe care
poţi să îl afli şi pe care poţi şi trebuie să îl îndeplineşti.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă ghidezi în planurile, în
viziunile, în visele şi în scopurile Tale pentru viaţa mea. Singura
mea pasiune este extinderea Împărăţiei Tale, propagând
dragostea lui Cristos şi mântuirea sufletelor în întreaga lume.
Sunt sincronizat cu inima Ta şi profund dedicat să măresc
influenţa, impactul, răspândirea şi penetrarea Evangheliei
aici pe pământ, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 2:15-16; Faptele apostolilor 26:16-18; 2 Corinteni
5:14-15

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

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

IMPACTUL CUVÂNTULUI LUI
DUMNEZEU ÎN DUHUL TĂU

Cuvântul lui Cristos să locuiască din
belşug în voi în toată înţelepciunea.
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii
cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu
cântări duhovniceşti, cântându-I lui
Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră
(Coloseni 3:16).
uvântul lui Dumnezeu trebuie să fie adânc
înrădăcinat în tine ca tu să poţi trăi viaţa de
victorie neîntreruptă despre care vorbeşte Biblia. Când
eşti adânc înrădăcinat în Cuvântul Lui, nimic nu te poate
zdruncina; învingi mereu, indiferent de adversităţi. Nu
este de ajuns doar să te entuziasmezi atunci când auzi
sau studiezi Cuvântul lui Dumnezeu; ia-ţi timp să meditezi
asupra sa.
Manifestă-ţi entuziasmul atunci când vezi şi obţii
victoria în duhul tău. Celebrează impactul Cuvântului
Său asupra duhului tău. În aceasta constă slava. Moise,
de exemplu, după ce a stat 40 de zile în prezenţa lui
Dumnezeu pe Muntele Sinai ca să primească cele Zece
Porunci, faţa lui strălucea datorită slavei Cuvântului lui
Dumnezeu pe care-l primise. Pentru Moise, acestea nu
erau doar nişte legi; erau viaţă.
Când meditezi profund asupra Cuvântului lui
Dumnezeu, acesta va prelua controlul asupra duhului
tău şi-ţi va influenţa trupul în aşa măsură încât slava lui
Dumnezeu va emana literalmente din tine. În 2 Corinteni
3:18 Biblia spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită,

C

ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi
în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului.” Slava se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Pe
măsură ce primeşti Cuvântul Său, creşte intensitatea
slavei Lui în viaţa ta!
Citeşte versetul tematic din nou: „Cuvântul lui
Cristos să locuiască din belşug în voi...” (Coloseni 3:16).
În felul acesta te menţii înflăcărat, trăind mereu în
victorii, rămânând neclintit, întemeiat în El. Biblia spune:
„să aveţi rădăcinile [fiinţei voastre] ferm şi adânc
sădite [fixate şi fondate în El], fiind zidiţi în El neîncetat,
devenind tot mai întăriţi şi mai întemeiaţi în credinţă,
aşa cum aţi fost învăţaţi, şi sporind în ea cu mulţumiri”
(Coloseni 2:7, versiunea Amplificată).

PROCLAMAŢIE

Cultiv un mare apetit pentru Cuvântul lui Dumnezeu, în
studiu şi în meditare. Cuvântul Lui câştigă stăpânire în duhul
meu şi face ca slava, excelenţa, frumuseţile şi perfecţiunile lui
Dumnezeu să se vadă în şi prin mine. Cuvântul Său îmi oferă
stăpânire asupra vieţii; având Cuvântul Lui în duhul meu şi în
gura mea, Îl slujesc pe Domnul cu credincioşie şi Îi aduc slavă
acum şi în veci, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 2:7; Coloseni 3:16

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

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

10 VINERI
LEGĂTURA TA CU DIVINITATEA

C

Cel mai mic se va face o mie şi
cel mai neînsemnat, un neam
puternic. Eu, Domnul, voi grăbi
aceste lucruri la vremea lor
(Isaia 60:22).

e verset plin de inspiraţie! Observă faptul că
profetul Isaia nu a spus: „Cel mai mic este o mie,”
ci, inspirat de Duhul Sfânt a spus: „Cel mai mic se va face o
mie...” Aceasta înseamnă creştere, schimbare, trecere de la
un nivel la altul. Aceasta înseamnă că atunci când spune „cel
mai mic,” face referire la o mie. Imaginează-ţi magnitudinea
acestui lucru, care dovedeşte că Domnul este întotdeauna
interesat de creşterea noastră, de bunăstarea noastră.
Cum ai putea citi aceasta şi tot să te îndoieşti că măreţia
ta şi bunăstarea ta reprezintă ideea şi dorinţa lui Dumnezeu?
Scriptura spune: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc
ca tu să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul
tău” (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela). Biblia este plină de
informaţii privind puterea, slava, onoarea, maiestatea şi
splendoarea Tatălui ceresc, dar ne arată şi dorinţa Lui de
a le împărtăşi copiilor Săi ceea ce are El; aceasta este viaţa
glorioasă de bunăstare la care am fost chemaţi, iar aceasta
este baza bunăstării noastre.
Noi nu căutăm bunăstarea, pentru că adevărul este că
suntem copiii Adevăratului Dumnezeu a cărui bogăţie este
nelimitată; noi Îi aparţinem Lui. Diferenţa dintre credincioşii
care cred şi umblă în bunăstare şi aceia care nu umblă în ea

este aceasta: cei dintâi cred că legătura lor cu Dumnezeu
este autentică şi, ştiind că este reală, ei nu au nevoie să caute
bunăstarea; aceasta pur şi simplu acţionează în ei.
Cei din urmă, pe de altă parte, nu înţeleg cum
funcţionează; prin urmare, continuă să caute, încercând din
greu să o obţină. Şi pentru că nu au parte de ea, o critică.
Nu există om care să nu vrea să prospere. Aceasta este o
realitate! Motivul pentru care cei mai mulţi oameni muncesc
şi urmăresc dezvoltarea personală este acela că vor să poată
avea grijă de ei înşişi, de familiile lor şi să-i ajute şi pe alţii.
Orice om vrea să poată face ceva nu doar pentru el însuşi, ci
şi pentru alţii, iar aceasta este bunăstarea.
Studiază adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu şi
acceptă mesajul său cu credinţă în inimă. Citeşte despre
bărbaţi şi despre femei pe care Biblia ni-i descrie ca fiind
oameni prosperi, influenţi, de succes şi puternici care L-au
slujit pe Dumnezeu în neprihănire până la sfârşitul zilelor
lor; au avut o viaţă extraordinară. Acceptă creşterea şi
bunăstarea şi umblă în ele. Sunt funcţii ale legăturii tale cu
divinitatea.

PROCLAMAŢIE

Beneficiez de unirea mea inseparabilă cu Tatăl meu ceresc;
tot ce Îi aparţine Lui îmi aparţine şi mie; bunăstarea mea
este de la Duhul Sfânt şi este nelimitată, inestimabilă.
Sunt stabilit în neprihănirea lui Dumnezeu; prin urmare,
înfloresc ca palmierul. Umblu în bogăţie şi în abundenţă
mereu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Hagai 2:8-9; Deuteronom 8:18; 2 Petru 1:3

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

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

SFINŢIREA DUHULUI
… Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului
(2 Tesaloniceni 2:13).

S

finţirea face parte din slujirea Duhului Sfânt în
viaţa ta. Chiar dacă te-ai născut din nou şi duhul
tău este viu pentru Dumnezeu, tot este nevoie să îţi cureţi
mintea de gândurile necurate care se acumulează de-a
lungul timpului; din acest motiv este necesară înnoirea
minţii tale, despre care se vorbeşte în Romani 12:2.
Cu cât studiezi şi primeşti mai mult din Cuvântul
lui Dumnezeu, cu atât gândurile şi ideile tale vechi şi
întinate sunt îndepărtate şi înlocuite de gândurile şi de
cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu, care sunt însoţite
de manifestarea Împărăţiei Sale. De aceea în Coloseni
3:16, Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din
belşug în voi în toată înţelepciunea...”
Doar Cuvântul lui Dumnezeu te poate ajuta să
scapi de dorinţa de a înfăptui răul, de nevoia de a urma
mersul lumii şi de hotărârile greşite pe care le iei. De
aceea, în Romani 12:1, Biblia spune: „Vă îndemn dar,
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească.” Observă că El li se adresează copiilor
lui Dumnezeu, nu oamenilor păcătoşi. Nu permite ca
păcatul să îţi controleze mintea şi să o transforme într-un
instrument al nelegiuirii. Tu eşti o persoană sfinţită.

În 1 Corinteni 6:9-11, Biblia spune: „Nu ştiţi că cei
nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă
înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici
hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici
hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi
aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi,
aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus
Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”
Citeşte cu atenţie fragmentul subliniat! Ai fost
sfinţit de Duhul Sfânt pentru a-I sluji Dumnezeului cel
viu. El ţi-a curăţat cugetul de fapte moarte trimiţându-L
pe Cristos să Se jertfească în locul tău. Nu este de mirare
că, în 1 Corinteni 1:30, El spune: „Şi voi, prin El, sunteţi
în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.”
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Domn, Tu m-ai făcut un vas de cinste,
sfinţit şi pregătit pentru folosinţa Ta şi pentru orice
lucrare bună. Sunt complet supus Cuvântului Tău care
îmi modelează viaţa şi caracterul. Îţi mulţumesc pentru
abilitatea de a putea duce o viaţă de neprihănire şi de
sfinţire adevărată. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 1:1-2; 2 Timotei 2:21; 1 Corinteni 6:19-20

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

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

ÎMPĂRĂŢIA LUI ESTE A TA
Nu te teme, turmă mică, pentru că
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia
(Luca 12:32).

C

ât de profundă este declaraţia lui Isus din
versetul tematic! Totuşi, la momentul la care
au fost rostite, aceste cuvinte nu le-au fost adresate celor
născuţi din nou. Dumnezeu nu le „va da” lor Împărăţia;
Împărăţia Lui este deja a ta, deoarece te-ai născut în
ea; eşti moştenitorul direct al Împărăţiei Sale. Aşadar,
Împărăţia lui Dumnezeu îţi aparţine, deoarece Îi aparţine
lui Isus, iar tu eşti comoştenitor cu El (Romani 8:17).
Aminteşte-ţi ce a spus Isus în Ioan 16:15: „Tot ce
are Tatăl este al Meu…”; inclusiv Împărăţia. Când S-a
întrupat, Isus a trăit viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu, iar
acest lucru L-a făcut o taină pentru contemporanii Lui.
El trăia într-o altă dimensiune. Cuvintele şi acţiunile Lui
depăşeau înţelegerea omenească.
Împărăţia lui Dumnezeu este ţara ta iubită, cetatea
căutată de Avraam. În Evrei 11:9-10, Biblia spune: „Prin
credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca
într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în corturi, ca şi
Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai
aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are
temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”
Dacă Împărăţia lui Dumnezeu îţi aparţine, ce alte
nevoi ai mai putea avea? În Luca 17:21, Isus spune: „...

Iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
„IATĂ, PRIVEŞTE, ÎNŢELEGE că Împărăţia lui Dumnezeu
este înăuntrul tău şi că o porţi pretutindeni; nu doar că te
afli în Împărăţia Lui; ci Împărăţia Lui este în tine!” Dacă
Împărăţia lui Dumnezeu este în tine, înseamnă că toate
comorile, bogăţiile, splendoarea şi slava Împărăţiei Lui se
află în tine.
Acum înţelegi de ce nu ar trebui să ai o mentalitate
de lipsă, de dorinţe sau de nevoi? În 1 Corinteni 3:21,
Biblia spune: „… Toate lucrurile sunt ale voastre.” Dorinţa
lui Dumnezeu este ca tu să trăieşti conform principiilor
Împărăţiei Lui; trăieşte viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu şi
caută slava şi răspândirea ei.

PROCLAMAŢIE

Port în mine Împărăţia lui Dumnezeu; prin urmare, toate
comorile, bogăţiile, splendoarea şi slava Împărăţiei Lui
sunt de asemenea în mine! Trăiesc viaţa Împărăţiei lui
Dumnezeu, urmărind slava şi extinderea acesteia. Astăzi,
văd şi declar bunăstare, victorie, sănătate şi tărie, prin
puterea Duhului Sfânt! Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 2:5; Matei 6:33

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

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

BINECUVÂNTAREA SCRIPTURII

U

Pune-ţi pe inimă aceste lucruri,
îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru
ca înaintarea ta să fie văzută de toţi
(1 Timotei 4:15).

nii oameni recunosc că au „zile proaste”; uneori
sunt entuziasmaţi, alteori sunt deprimaţi sau
nefericiţi şi mărturisesc că îşi doresc să poată pune capăt
suferinţei şi tristeţii. Dacă astfel de oameni ar accesa Cuvântul
lui Dumnezeu, şi-ar putea lua inspiraţia din Scripturi şi s-ar simţi
cu totul altfel. Eu sunt întotdeauna inspirat şi binecuvântat
de Cuvântul lui Dumnezeu; nu am zile proaste sau triste;
întotdeauna sunt pe culme; sunt entuziasmat şi motivat!
În 2 Timotei 3:16, Biblia spune: „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” Meditează
la acest lucru! Scriptura este insuflată de Dumnezeu; ceea ce
înseamnă că este suflarea lui Dumnezeu. Apoi Biblia spune că
este de folos; îţi oferă un avantaj.
Scriptura te învaţă; te instruieşte şi te menţine în
formă. Scriptura mustră şi îndreaptă: Cuvântul lui Dumnezeu
îţi modelează caracterul şi îţi deschide noi perspective. În cele
din urmă, Scriptura este un manual de instrucţiuni pentru o
viaţă neprihănită. Este esenţială pentru viaţa ta. Niciun alt
cuvânt scris nu îţi poate oferi avantajele şi inspiraţia de care ai
nevoie pentru a birui asupra oricărei împrejurări.
În versetul 17, descoperim rezultatul asimilării Scripturii
şi al împlinirii acesteia: „Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie

desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”
Iată binecuvântarea Sfintei Scripturi! Ţi-a fost dată ca tu să fii
biruitor, pregătit pentru excelenţă, pentru orice lucrare bună
şi desăvârşită; nimic nu este pierdut din vedere.
Încă de la o vârstă fragedă, am ştiut că voi avea o viaţă
de excelenţă. Am descoperit pasaje în Scripturi care miau dat convingerea — încredinţarea deplină — că voi avea
mare succes în viaţă. Era ca o bombă cu ceas; ştiam că la
un moment dat succesul meu se va declanşa. Cuvântul lui
Dumnezeu mi-a fost dat pentru a-mi programa viaţa pentru
succes, pentru excelenţă şi pentru a prospera în toate. Nu ai
citit despre Avraam, despre Moise şi despre David? Aceşti
oameni au biruit în orice împrejurare, prin Cuvântul lui
Dumnezeu.
Dacă te vei lăsa inspirat de Cuvântul Său, în mod sigur
vei avea şi tu succes. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu pentru
tine. Ia-ţi timp şi meditează asupra Scripturii, iar rezultatele
vor fi pe măsură: o viaţă încununată de succes, de slavă şi de
bunăstare.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, sunt inspirat şi propulsat de Cuvântul Tău. Mă
supun Cuvântului Tău, pentru că este de folos ca să mă înveţe,
să mă mustre, să mă îndrepte şi să-mi dea înţelepciune în
neprihănire. Cuvântul Tău aduce perfecţiune, excelenţă,
distincţie şi calitate în duhul meu. Cu bucurie, scot la
suprafaţă toate binecuvântările lui Cristos aflate în izvoarele
adânci din duhul meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Iosua 1:8; Psalmul 119:15-16; Psalmul 119:47-48

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

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

CREEAZĂ DIN DUHUL TĂU
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria
bună a inimii lui, dar omul rău scoate
lucruri rele din vistieria rea a inimii lui
(Matei 12:35).

D

umnezeu a înzestrat fiecare om cu abilitatea
de a îşi imagina. Este un dar pe care toţi l-am
primit de la El. Este foarte important să fii conştient
de puterea acestui dar şi de modul în care imaginaţia
îţi poate transforma viaţa. Puterea ta creatoare este
puterea imaginaţiei tale. Nu contează cu ce probleme
te confrunţi astăzi. Dacă te afli la marginea prăpastiei,
simţindu-te învins şi deznădăjduit, aminteşte-ţi că stă în
puterea ta să schimbi aceste circumstanţe şi să îţi creezi
lumea pe care ţi-o doreşti, după Cuvântul lui Dumnezeu.
Chiar dacă ai deja o viaţă grozavă, poţi modela una şi
mai frumoasă şi mai glorioasă. Începe prin a îţi folosi puterea
imaginaţiei. Orice îţi poţi imagina, poţi împlini. În cele din urmă,
rezultatul imaginaţiei tale, fie că este pozitiv sau negativ, îţi va
determina calitatea vieţii şi a personalităţii tale (Matei 12:35).
Dumnezeu vrea să îţi foloseşti puterea imaginaţiei chiar şi
în rugăciune, deoarece Lui Îi place să îţi dea idei. Îşi doreşte să îţi
transmită gânduri extraordinare, la care nu te-ai putea gândi în
mod normal. Însă El are nevoie ca tu să fii dispus să îţi foloseşti
propria imaginaţie, astfel încât să poţi primi revelaţiile Sale divine.
De exemplu, dacă eşti proprietarul unui magazin de
cartier şi îţi doreşti să îţi extinzi afacerea, va trebui să îţi activezi
puterea imaginaţiei. În timpul rugăciunii, Dumnezeu te va ajuta

să vizualizezi dezvoltarea afacerii tale, chiar dacă în prezent,
aceasta îşi are sediul într-o singură cameră sau în subsolul casei
tale.
Te poţi întreba: „Doamne, este posibil acest lucru?” şi El
va răspunde: „Da, este posibil; de aceea ţi-am trimis gândul; de
aceea te-am făcut să vizualizezi ceea ce urmează să se întâmple.”
Altcineva poate spune: „Dar ce se întâmplă dacă Dumnezeu
nu îmi trimite astfel de viziuni?” În orice caz, tu ai deja putere
creatoare; poţi crea orice îţi doreşti! Unii trăiesc cu concepţia
greşită că nu îşi pot împlini dorinţele. Ei cred că viziunile ar
trebui să vină doar din cer. Însă Dumnezeu locuieşte în tine.
Aşadar, puterea creatoare se află înăuntrul tău; vizualizează ceea
ce îţi doreşti şi transformă-ţi gândurile în fapte. Când te rogi,
puterea imaginaţiei tale devine instrumentul necesar pentru a
materializa orice gând, la standardul Cuvântului lui Dumnezeu.
Glorie lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt împuternicit de Duhul Sfânt să văd lucrurile nevăzute; să
văd perspectiva lui Dumnezeu. Mă văd trăind în realitatea a ceea
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre mine, plutind pe aripile
Duhului Sfânt într-o paradă continuă de victorie! Mă pot vedea
înregistrând progres cu salturi mari, doborând orice obstacol
care-mi stă în cale. Mă văd învingător în toate domeniile,
prosper, puternic şi sănătos. Slavă lui Dumnezeu în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 4:17-18; Filipeni 4:8;
Eclesiastul 3:11; Matei 12:35

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

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

Programul

„Trimite porţii de
Crăciun”
Misiunea Urbană INNERCITY
pentru
Copii Defavorizaţi
Fiecare copil este copilul tău

Anul acesta, Misiunea Urbană Innercity îşi propune
să ducă Vestea Bună şi să sponsorizeze pachete de Crăciun
cu porţii de hrană, sucuri şi cadouri pentru 1,000,000 de
copiii defavorizaţi din diferite părţi ale lumii prin Aplicaţia de
mobil „Give a meal” („Dăruieşte o masă,” n.tr.).
Poţi răspândi bucuria Crăciunului prin:
• adoptarea unei ţări: sponsorizează pachete pentru copiii
defavorizaţi din ţara ta sau din alte ţări la alegere;
• adoptarea unui orfelinat: sponsorizează pachete de
Crăciun pentru orfelinate din comunitatea ta sau din
programul de sprijin ICM Orphanage Support;
• trimiterea de porţii de hrană pentru tabere IDP, pentru
tabere de refugiaţi şi pentru spitale de copii;
• trimiterea de porţii de hrană în comunitatea ta sau în
oraşul tău.
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să suni la
+234(0) 812 344 5240
sau să trimiţi un email la adresa info@theinnercitymission.
ngo sau să vizitezi site-ul h�ps://theinnercitymission.ngo/
sendportions/
Nu uita: „Fiecare copil este copilul tău!”

N O T E

NOTE
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MIERCURI

A CREDE ÎNSEAMNĂ
„PRACTICAREA” CREDINŢEI

Însă fiindcă avem acelaşi duh de
credinţă, potrivit cu ceea ce este scris:
„Am crezut, de aceea am vorbit!”
şi noi credem, şi de aceea vorbim
(2 Corinteni 4:13).
ulţi se laudă cu credinţa lor, însă nu fac
nimic să o dovedească. Atunci când crezi
cu adevărat, acţionezi. Aşa funcţionează credinţa; se
concretizează în răspunsul tău sau în acţiunea pe care o
întreprinzi pe baza credinţei tale. Afirmaţia „eu cred” nu
este pasivă, ci activă; „a crede” presupune a acţiona, „a
face” ceva cu credinţa ta. De aceea, în Iacov 2:17, Biblia
spune: „Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte, este
moartă în ea însăşi.”
Credinţa presupune o acţiune corespondentă; îţi
demonstrezi credinţa prin faptele tale. Verbul „credem”
din versetul tematic provine din traducerea din original a
termenului grecesc „pisteuō” şi înseamnă a-ţi demonstra
credinţa; a acţiona conform credinţei tale. Orice crezi
despre Isus Cristos este dezvăluit prin faptele tale.
Scripturile îţi garantează că poţi avea încredere deplină în
Cuvântul Domnului. Însă, ca acesta să fie eficient în viaţa
ta, trebuie să îl pui în practică, să faci ce spune.
În Ioan 14:15, Isus spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi
păzi poruncile Mele.” Cuvântul lui Dumnezeu trebuie
pus în aplicare. În Iacov 1:22-25, Biblia sintetizează:
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,

M

înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul
şi nu Îl împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care
îşi priveşte faţa firească într-o oglindă şi, după ce s-a
privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va
adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc,
ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”
Practicarea Cuvântului lui Dumnezeu îţi conferă
putere şi avantaj: „De aceea, pe oricine aude aceste
cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu
judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au
venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa
aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia
zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale
Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit,
care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit
şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea:
ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare” (Matei 7:2427).

RUGĂCIUNE

Sfinte Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta şi pentru
gloria Ta în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt
care locuieşte în mine şi care mă învaţă Cuvântul Tău,
prin intermediul căruia credinţa îmi este activă şi produce
rezultate mereu. Sunt un împlinitor al Cuvântului Tău;
acesta prevalează în şi prin mine astăzi şi întotdeauna,
spre slava Ta, în Numele Domnului Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 2:18-19; Marcu 9:23

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

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

NĂSCUŢI CU NATURĂ
DUMNEZEIASCĂ

Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit
promisiunile Lui preţioase şi foarte
mari, pentru ca, prin acestea,
scăpând de depravarea care este în
lume din cauza poftelor, să deveniţi
părtaşi ai naturii dumnezeieşti
(2 Petru 1:4, versiunea NTR).

D

acă suntem părtaşii naturii dumnezeieşti
înseamnă că suntem asociaţii Dumnezeirii; nu
„am devenit” asociaţii Lui; aşa ne-am născut. Când te-ai
născut din nou, ai primit viaţa şi natura lui Dumnezeu.
De aceea îţi este uşor să Îi fii plăcut lui Dumnezeu; nu
trebuie să te lupţi pentru aceasta, deoarece viaţa Lui este
în tine.
Cei care încă se luptă să devină „creştini mai
buni,” nu au înţeles creştinismul şi adevărata Evanghelie
a lui Isus Cristos. Nu poţi să îţi îmbunătăţeşti sau să îţi
desăvârşeşti calitatea de creştin. Când te-ai născut din
nou, Dumnezeu ţi-a înlocuit viaţa omenească, primită de
la părinţii tăi, cu viaţa Sa dumnezeiască. Dacă după ce teai născut din părinţii tăi pământeşti nu ai mai avut nimic
de făcut pentru a deveni mai uman, nici după ce te-ai
născut din nou nu trebuie să mai faci ceva pentru a fi
părtaş naturii divine.
Când un copil este prea mic ca să ştie să meargă
şi să vorbească, nu spui: „Acest copil nu este o fiinţă
umană,” ci mai degrabă îl înveţi cum să facă aceste

lucruri. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul vieţii tale
în Cristos. Ai o singură natură, natura dumnezeiască, iar
aceasta nu poate fi îmbunătăţită. Ceea ce trebuie să faci
este să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să înveţi să
trăieşti viaţa dumnezeiască; trăieşte viaţa creştină!
Pe măsură ce vei învăţa Cuvântul lui Dumnezeu,
căile Lui şi viaţa de credinţă, te vei zidi şi vei creşte tot mai
mult în duh, în omul dinăuntru. Viaţa ţi se va îmbunătăţi;
însă nu vei deveni mai neprihănit, deoarece neprihănirea
ta este neprihănirea lui Cristos. Neprihănirea este natura
ta dumnezeiască; este natura lui Dumnezeu, care ţi-a
fost împărtăşită când te-ai născut din nou. Conform
Bibliei, eşti la fel de neprihănit precum Isus, deoarece
El ţi-a oferit neprihănirea Sa. Meditează la acest lucru şi
permite-i să declanşeze în tine un nou mod de viaţă şi de
gândire.

PROCLAMAŢIE

Am viaţa lui Dumnezeu, natura divină şi abilitatea de
a face ce este bine şi de a produce faptele şi roadele
neprihănirii. Sunt capodopera lui Dumnezeu în Isus
Cristos, perfecţiunea şi frumuseţea Lui. Umblu conştient
de natura mea divină astăzi şi întotdeauna. Domnesc în
viaţă asupra diavolului şi a cohortelor întunericului, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; 2 Corinteni 5:21

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

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

UMBLĂ ÎN NEPRIHĂNIRE

U

Că, după ce ne va izbăvi din mâna
vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să
Îi slujim fără frică, trăind înaintea
Lui în sfinţenie şi neprihănire,
în toate zilele vieţii noastre
(Luca 1:74-75).

nii creştini afirmă că vor să trăiască în slava
lui Dumnezeu, însă nu Îi împlinesc voia.
Creştinismul este o chemare la neprihănire. Neprihănirea
este un dar, însă trebuie să îţi duci mântuirea până la capăt
cu frică şi cutremur (Filipeni 2:12); trebuie să trăieşti viaţa
unui om neprihănit. Aceasta este adevărata cale pe care
trebuie să o urmezi. Viaţa lui Cristos din tine trebuie trăită
aşa cum se cuvine, iar Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să
fie lumina ta.
În Ioan 14:15, Isus spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele.” Dovada supremă a iubirii tale constă în
împlinirea Cuvântului Său, în manifestarea dragostei şi a
caracterului Lui. Viaţa şi natura Lui în tine (neprihănirea
Lui în tine) îţi vor face viaţa de neprihănire nu doar
posibilă, ci şi uşoară.
Poţi împlini cu uşurinţă voia Domnului zi de zi.
Tot ce trebuie să faci este să trăieşti conform Cuvântului
Său; ia decizii corecte, acţionează conform Cuvântului
lui Dumnezeu şi umblă în dragostea Lui. Astfel te vei
bucura de manifestarea slavei Sale în viaţa ta, în moduri
nebănuite. Viaţa creştină este o viaţă încununată de

slavă; este despre a trăi neprihănirea Lui chiar şi în lucruri
simple; în deciziile tale zilnice, în conversaţii, relaţii, etc.
Ţi s-a oferit libertate deplină pentru a trăi
neprihănit pentru Domnul. În Romani 6:14, Biblia spune:
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...” Ai
primit natura iubirii şi a neprihănirii şi poţi trăi deasupra
păcatului: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului
şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui”
(Coloseni 1:13). Domnul Isus ţi-a dat biruinţa asupra
păcatului; de aceea, umblă în neprihănirea Lui!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru darul
neprihănirii. Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea de a fi
aşezat cu Cristos în locul de putere, de slavă şi de mărire, având
stăpânire asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. Refuz
să mă las influenţat sau controlat de întunericul care guvernează
lumea în prezent. Nu mă conformez acestei lumi, pentru că sunt
transformat în mod continuu prin înnoirea minţii mele prin
intermediul Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; 1 Ioan 5:18; 1 Ioan 3:7-8

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

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

VICTORIE ZI DE ZI
Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului Isus
şi mulţumiţi-I, prin El, lui Dumnezeu Tatăl
(Coloseni 3:17).

Î

n Marcu 16:17, Isus spune: „În Numele Meu vor
scoate draci...” Mi-aş dori din tot sufletul ca toţi
copiii lui Dumnezeu să înţeleagă adevărata semnificaţie
a acestui verset, şi anume: autoritatea şi stăpânirea pe
care le deţinem în Numele Domnului! Când li te adresezi
demonilor şi împrejurărilor în Numele lui Isus, nu au
altă opţiune decât să se conformeze.
Aminteşte-ţi ce spune versetul tematic: „Şi orice
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în
Numele Domnului Isus...” (Coloseni 3:17). Trebuie să îţi
trăieşti viaţa în Numele Domnului Isus Cristos. Aceasta
îţi asigură biruinţă deplină în fiecare zi. Dacă împlineşti
Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa ta va fi plină de bucurie,
de slavă, de excelenţă şi de victorii. Nu poţi eşua şi nu
poţi fi învins dacă acţionezi în Numele Lui.
Vei primi răspuns la toate rugăciunile tale; fiecare
lucru pe care îl ceri ajunge la Dumnezeu ca şi când ar
veni de la Isus însuşi, deoarece tu te rogi în Numele Său.
Tatăl percepe rugăciunile tale ca fiind ale lui Isus; te rogi
în locul Său şi, din moment ce Isus nu poate fi refuzat,
nici cererea ta nu poate fi refuzată. Slavă lui Dumnezeu!

Este o certitudine; El ne-a dat împuternicirea
legală să facem uz de Numele Său şi să trăim în
Numele Lui. Indiferent cu ce provocări te-ai putea
confrunta, dacă vei utiliza Numele lui Isus, biruinţa ta
este garantată. Lăudat să fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

În Numele lui Isus trebuie să se plece orice genunchi din
cer, de pe pământ, şi de sub pământ; şi orice limbă trebuie
să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus
Cristos este Domnul! Domnesc triumfător în fiecare zi,
trăind în Numele lui Isus. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 2:9-11; Ioan 14:12-13; 2 Corinteni 2:14

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

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

VIZIUNE PENTRU CĂLĂUZIRE

După aceea, voi turna Duhul Meu
peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre
vor proroci, bătrânii voştri vor visa
visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii
(Ioel 2:28).
xistă diferite tipuri de viziuni (vedenii). Primul
tip este reprezentat de vedenia în care Duhul
lui Dumnezeu îţi arată cum să procedezi într-o anumită
situaţie şi îţi ghidează paşii – viziunea pentru călăuzire
– despre care Biblia vorbeşte în diverse pasaje. Spre
exemplu, în Faptele apostolilor 10:1-6, Scriptura relatează
povestea vieţii sutaşului roman Corneliu, care a fost
călăuzit de o astfel de vedenie.
Biblia îl descrie pe Corneliu ca fiind un bărbat
evlavios şi milostiv cu oamenii sărmani. De aceea,
Dumnezeu a dorit să îl mântuiască, trimiţându-i într-o zi o
vedenie. Corneliu a văzut un înger care i-a spus să îl cheme
la el pe Petru, deoarece acesta avea să îl călăuzească spre
mântuire.
Însă ce este cu adevărat remarcabil este că, în
Faptele apostolilor 11, chiar şi lui Petru i-a fost trimisă
o viziune referitoare la Corneliu. Petru spune: „Eram
în cetatea Iope şi, pe când mă rugam, am căzut într-o
răpire sufletească şi am avut o vedenie... Şi iată că,
îndată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine au stat
la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec
cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti şase fraţi m-au
însoţit şi ei şi am intrat în casa omului. El ne-a istorisit

E

cum l-a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui şi
zicându-i: «Trimite la Iope şi cheamă-l pe Simon, zis şi
Petru, care îţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit,
tu şi toată casa ta»” (Faptele apostolilor 11:5, 11-14).
Aceste versete ilustrează clar modul în care
Dumnezeu Îşi călăuzeşte poporul prin viziuni. Dacă şi tu
vei privi prin ochii Duhului Sfânt, El te va ghida în toate
eforturile tale. Îţi va trimite viziuni şi îţi va călăuzi fiecare
pas. În timp ce te pregăteşti pentru noul an, roagă-te şi
supune-te Cuvântului lui Dumnezeu şi călăuzirii Duhului
Sfânt; vei primi viziuni despre toate lucrurile pe care
Domnul vrea să le împlineşti şi instrucţiunile de care vei
avea nevoie pentru a le duce la bun sfârşit.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea Duhului Tău prin
intermediul căreia navighez prin viaţă. Mă pregătesc să intru în anul
care vine, dedicându-mă Cuvântului Tău şi supunându-mă călăuzirii
Duhului Sfânt în rugăciune, iar cărarea mea este întotdeauna inundată
de lumină. Orice greutăţi dispar din viaţa mea, pentru că eu urmez
calea cea dreaptă de progres şi de victorie. Nimic nu-mi poate obtura
viziunea, pentru că am lumina vieţii în mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:14; Ioan 16:13; Ioan 8:12

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

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

BISERICA TRIUMFĂTOARE

B

… Voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui
(Matei 16:18).

iserica lui Isus Cristos a crescut! Am crescut în
înţelegere, în cunoaştere şi în exercitarea autorităţii
şi a stăpânirii noastre în Cristos. Chiar dacă Satan face tot ce
îi stă în putere să se opună Bisericii şi răspândirii Evangheliei,
eforturile Lui sunt zadarnice. Biserica înaintează triumfătoare,
pentru că Isus a spus că „porţile Locuinţei morţilor nu o vor
birui.”
Isus ne-a dat stăpânire asupra stăpânitorilor detronaţi
ai întunericului acestui veac, asupra domniilor, a puterilor şi a
duhurilor răutăţii din locurile cereşti. Noi suntem răspunzători
pentru ceea ce se întâmplă pe acest pământ. În unele ţări şi
oraşe există lideri care se declară duşmanii Bisericii, lăudânduse cu acest lucru. Aceştia îşi vor ocupa locul în istorie, la fel ca
înaintaşii lor.
În Luca 20:18, Domnul afirmă, referindu-Se la Biserica
Sa: „Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea
şi, pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” Când Saul
din Tars încă îi ameninţa pe creştinii Bisericii, Isus i S-a arătat
în drum spre Damasc şi l-a făcut să înţeleagă că încercarea lui
era zadarnică. Biblia specifică în mod clar că Saul: „sufla încă
ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului”
(Faptele apostolilor 9:1).
Apoi, în Faptele apostolilor 9:3-6, Biblia spune: „Pe
drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o

lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un
glas, care-i zicea: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?»
«Cine eşti Tu, Doamne?» a răspuns el. Şi Domnul a zis: «Eu
sunt Isus, pe care Îl prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi
cu piciorul într-un ţepuş.» Tremurând şi plin de frică, el a zis:
«Doamne, ce vrei să fac?»” Aleluia!
În Iosua 10:40, Biblia arată ce s-a întâmplat cu cei ce
s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu, în vremea lui
Iosua: „Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de
miazăzi, câmpia şi costişele şi i-a bătut pe toţi împăraţii; nu
a lăsat să scape nimeni şi a nimicit cu desăvârşire tot ce avea
suflare, cum îi poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel...”
Nimeni nu a scăpat; Iosua i-a nimicit pe toţi!
Apoi, Biblia spune: „Iosua i-a învins pe toţi aceşti regi
şi a cucerit regatele lor într-o singură campanie…” Cum a
fost posibil acest lucru? „deoarece Domnul, Dumnezeul lui
Israel, lupta pentru Israel” (Iosua 10:42, NTR). Aleluia! Noi
ne situăm de partea învingătoare a profeţiei. Vom birui acum
şi de-a pururi. Aşadar, nu vă temeţi; slujiţi-I lui Dumnezeu cu
bucurie.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi-ai întărit Biserica şi că Ţiai încurajat copiii să împlinească voia Ta şi chemarea lor în
Evanghelie. Harul mântuirii lucrează chiar acum, pe măsură
ce copiii Tăi împărtăşesc Cuvântul vieţii, deschizându-le
ochii celor cărora dumnezeul acestei lumi le-a orbit minţile,
aducându-i din întuneric la lumină şi de sub puterea
diavolului la Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Evrei 13:5; 2 Corinteni 2:14; Faptele apostolilor 4:29-31

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

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

VEGHEAZĂ ȘI FII GATA

N

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 el, în nori, ca să
Îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh;
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul
(1 Tesaloniceni 4:16-17).

oi trăim acum ultimele zile ale epocii Bisericii
şi trebuie să finalizăm lucrarea încredinţată de
Domnul în mod glorios înainte de întoarcerea Lui. El a spus
în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să le slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Aceasta ne este
însărcinarea şi chemarea, iar noi o împlinim.
În timp ce facem acest lucru, lumea va cunoaşte că
Numele Domnului Isus este mai presus de orice nume, de
orice titlu şi de orice autoritate din lumea aceasta. Vom supune
această lume înainte ca Stăpânul să Se întoarcă. Versetul tematic
spune astfel: „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.” Atunci, „Ultima Trâmbiţă” va urma ca
semnal al răpirii noastre: „Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas,
vom fi răpiţi toţi împreună cu el, în nori, ca să Îl întâmpinăm
pe Domnul în văzduh...” Aleluia!
Asigură-te că nu vei rata acest eveniment. În Luca 21:34
Biblia spune: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se

îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi de băutură,
şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină
fără veste asupra voastră.” Veghează şi fii gata. Răpirea
este aproape. De aceea noi predicăm Evanghelia şi pregătim
naţiunile pentru acea zi glorioasă. Nu te amăgi singur, este
foarte aproape, mult mai aproape decât realizează mulţi.
După ce va avea loc Răpirea, Biblia spune că „... va fi un
necaz aşa de mare, cum n-a mai fost niciodată de la începutul
lumii până acum, şi nici nu va mai fi” (Matei 24:22). Lumea va
fi un loc groaznic în perioada Necazului, în timpul domniei lui
Anticrist. Isus a spus: „Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate,
nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor
fi scurtate” (Matei 24:22).
Timp de şapte ani, şi în special în timpul ultimilor trei
ani şi jumătate, anticristul va aduce teroare pe pământ. Va
fi un timp de groază dincolo de orice a experimentat sau va
experimenta lumea vreodată. Dar mulţumiri să-I fie aduse
lui Dumnezeu! După şapte ani ne vom întoarce împreună cu
Domnul Isus din ceruri, ca să instaurăm o guvernare nouă a
păcii şi a neprihănirii timp de o mie de ani. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Binecuvântatule Tată, pentru că Ţi-ai întins
mâna puternică peste Biserica Ta în aceste zile din urmă şi
pentru că i-ai înmulţit harul de a proclama libertate în toată
lumea. Declar că Împărăţia Ta este stabilită pe pământ şi în
inimile oamenilor pe măsură ce predicăm Evanghelia. Mulţi
sunt smulşi din distrugere şi din condamnare şi sunt aduşi în
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 26:41; Luca 21:36; Efeseni 5:15-16

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

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

Este timpul
pentru campania de distribuire
globală

Doar Cuvântul lui Dumnezeu merită să aibă
răspândire şi penetrare la scară globală, iar pentru Îngerul
Mesager Rapsodia Realităţilor acesta este obiectivul
principal.
Începând cu luna noiembrie a acestui an, partenerii
Rapsodiei Realităţilor vor inunda oraşele şi satele din toate
ţările cu Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul celei dintâi
campanii de distribuire globală „ReachOut World.”
Participă şi tu alături de noi la această vestire
mondială a Evangheliei care îşi propune să nu excludă pe
nimeni!
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să trimiţi un
email pe adresa reachoutcampaigns@loveworld360.com,
să accesezi site-ul:
www.reachoutcampaigns.org sau să ne contactezi la
următoarele numere de telefon:
NIG: +234 802 501 3846, +234 1 888 8186
SUA: +1-281-759-5111, +1-281-759-6218,
+1 800 620 8522, +1 281
Marea Britanie: +44 (0) 1708 556 604, +44 (0) 800 131
0604
Africa de Sud: +27 11 326 0971, +27 11 326 0972
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MIERCURI

ENTUZIASMAT
DE ÎNTOARCEREA LUI

I

Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă,
ca să aveţi putere să scăpaţi de toate
lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi
să staţi în picioare înaintea Fiului Omului
(Luca 21:36).

sus Cristos va reveni. În 1 Tesaloniceni 4:1617 Biblia ne oferă o desfăşurare grafică a
evenimentelor întoarcerii Lui: „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.”
Sunt încurajat şi motivat de fiecare dată când mă
gândesc că, într-o zi, Domnul Se va arăta pe norii cerului
cu un strigăt. Nu va striga altcineva pentru El, ci Domnul
însuşi o va face! Unii oameni cred că vorbim prea mult
despre întoarcerea Lui, dar ei cred aceasta pentru că
nu ştiu cine este Isus cu adevărat. El este Monarhul
universului. Pământul şi cerul Îi aparţin – guvernele şi
galaxiile deopotrivă. El guvernează cosmosul.
În timp ce umbla pe pământ, El era însoţit adeseori
de o mulţime de ucenici. Iar atunci când a intrat în
Ierusalim, Biblia spune că „... toată cetatea s-a pus în
mişcare, şi fiecare zicea: «Cine este acesta?»” (Matei
21:10). Oamenii au venit de pretutindeni şi au umplut

străzile. Toate acestea s-au întâmplat atunci când El era
Mielul de jertfă. Ce crezi că se va întâmpla atunci când El
va veni ca Rege al regilor şi Domn al domnilor?
Fii motivat de cerul nou şi de pământul nou pe care
le vom vedea. Apocalipsa 22:5 spune: „Acolo nu va mai fi
noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici
de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va
lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” Cât de glorios!
Noi nu am urmat nişte basme meşteşugit alcătuite (2
Petru 1:16), ci am primit adevărul; am crezut şi am trăit
în adevărul Lui.
Ceea ce facem pentru Domnul, campaniile de
evanghelizare şi câştigarea de suflete în toată lumea nu
sunt în zadar; noi ne pregătim intens pentru întoarcerea
Lui. El ne-a spus că Se va întoarce; aşadar le spunem acest
lucru tuturor. Trăim ultimele momente din ultimele zile;
timpul rămas este extrem de scurt. De aceea vom împlini
viziunea Lui şi vom pregăti lumea pentru revenirea Lui.
Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, sunt motivat de apropiata Ta revenire; prin
urmare, cu viteză, cu pasiune şi cu urgenţă, le vestesc
Evanghelia celor din lumea mea. Mă rog acum pentru cei
care nu Te cunosc, ca inima lor să fie receptivă la mesajul
Evangheliei, având credinţa stârnită în ei pentru mântuire,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 4:12; Evrei 9:28

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

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

VIAŢA LUI ÎN TINE

Am fost răstignit împreună cu Cristos,
şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci
Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine
(Galateni 2:20).
ât eşti de motivat de faptul că ai viaţa lui Cristos în tine?
Nu mulţi înţeleg că acest adevăr este sublim. Cristos în
tine este totul; acesta a fost visul şi scopul lui Dumnezeu pentru
lucrarea de răscumpărare a lui Cristos. El a venit să ne facă fii ai lui
Dumnezeu. A venit să facă posibil ca Dumnezeu să locuiască în noi
şi ca viaţa Lui să fie transferată în duhul nostru. Astfel, El trăieşte
astăzi în tine prin Cuvântul şi prin Duhul Lui.
În Coloseni 3:16 Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos să
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea...” Cuvântul
Domnului pe care l-ai primit locuieşte în tine; şi ce transformări face
El în tine? Scriptura spune: „Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu
şi Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească şi
să vă dea moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi” (Faptele apostolilor
20:32, versiunea NTR). Cuvântul harului Său în tine este eficace în
zidirea ta spirituală! Şi dacă eşti edificat de Cuvântul Lui, înseamnă
că nu poţi eşua, nu poţi fi distrus şi nici nu poţi fi înfrânt.
Viaţa Lui în tine prin Cuvântul Său este extraordinară; te
face să creşti în Dumnezeu, în toate lucrurile şi în toate domeniile.
În Efeseni 4:14-15 Biblia spune: „Ca să nu mai fim copii, plutind
încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia
oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci,

C

credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele,
ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos.”
Mai mult, în Ioan 14:23 citim: „Drept răspuns, Isus i-a zis:
«Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl
va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.»” Aşadar,
Tatăl şi Isus locuiesc în tine prin Duhul Sfânt; prin urmare, nu eşti
singur!
Indiferent unde te afli în această lume, conştientizează
faptul că Tatăl şi Isus acţionează în tine – ca să înfăptuiască prin
tine lucruri extraordinare, de neimaginat şi neaşteptate. Biblia
ne spune în Efeseni 3:20-21: „Iar a Celui ce, prin puterea care
lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam
în neam, în vecii vecilor! Amin.”
În Coloseni 1:27 Biblia spune: „Cărora Dumnezeu a voit
să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între
Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.” Tu nu eşti o
persoană obişnuită; fiecare pas pe care îl faci este un pas pe care
îl face „Cristos în tine.” Sintagma „Cristos în voi, nădejdea slavei”
înseamnă că există slavă în tine oriunde mergi; viaţa ta este plină
de slavă. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce onoare şi ce binecuvântare este ca Duhul
Sfânt să locuiască în mine. Datorită prezenţei Sale în
mine, sunt inundat cu energie divină şi cu înţelepciune
supranaturală ca să fac voia Ta şi să trăiesc triumfător
deasupra circumstanţelor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; Coloseni 3:16

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

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

AMBASADORI
AI VEȘTII BUNE

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă
sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar
harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La vremea
potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii
te-am ajutat. Iată că acum este vremea
potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”
(2 Corinteni 6:1-2).
oi trăim acum în ziua mântuirii; în ziua harului lui
Dumnezeu, nu în ziua mâniei Lui. Biblia spune: „Căci
harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a
fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele
lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate
şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos” (Tit 2:1113).
În timp ce ne apropiem de sfârşitul lumii acesteia, trebuie
să trăim în veghere şi să-i sfătuim pe cei care ne ies în cale,
învăţându-i în toată înţelepciunea; ca să îi putem înfăţişa înaintea
lui Dumnezeu desăvârşiţi în Isus Cristos (Coloseni 1:28). El
doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoştinţa
adevărului (1 Timotei 2:4).
De aceea El doreşte ca noi să răspândim Vestea Bună a
mântuirii, să predicăm Evanghelia. Aceasta este ziua Evangheliei,
iar „Evanghelie” înseamnă veste bună! Noi suntem ambasadorii
Veştii Bune: „... că Dumnezeu era în Cristos, împăcând
lumea cu Sine, nemaiţinând în seamă păcatele oamenilor,
şi ne-a încredinţat nouă Cuvântul împăcării. Deci noi suntem
ambasadori ai lui Cristos şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna

N

prin noi, vă rugăm, în Numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu
Dumnezeu! ” (2 Corinteni 5:19-20, versiunea NTR).
În Matei 9:37-38, Isus le-a spus ucenicilor Săi: „... Mare
este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi-L dar pe Domnul
secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” Noi suntem
lucrătorii Lui pentru seceriş, martorii Lui, trimişi cu mesajul puterii
Lui de a mântui. Noi purtăm mesajul Evangheliei harului Său.
Du acest mesaj pretutindeni în acest sezon de sărbători.
Predică-l cu îndrăzneală, iar El va susţine şi va confirma cuvintele
tale prin semne, minuni şi miracole. Ţine minte, Isus a spus:
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci
va veni sfârşitul” (Matei 24:14).
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui pe
oricine crede. Este puterea lui Dumnezeu de a-i face pe păcătoşi
neprihăniţi şi de a aduce oamenii în relaţie cu Dumnezeu. Ce
onoare este să fii purtătorul Veştii Bune a mântuirii câştigate
de Cristos şi să-i ajuţi pe oameni să-L descopere pe Isus şi să se
întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea diavolului la
Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, ce mare onoare este să fiu purtătorul Veştii
bune a mântuirii glorioase a lui Cristos pentru omenire!
Adevărul Tău este proclamat în toată lumea în aceste
zile de pe urmă şi Împărăţia Ta este stabilită în inimile
oamenilor. Mulţi sunt smulşi din distrugere şi aduşi în
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 4:2; Romani 10:13-14; 2 Corinteni 5:18; Marcu
16:15-16

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

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

ISUS DIN NAZARET – SINGURUL
DUMNEZEU ADEVĂRAT

A

Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa
că Tu eşti Cristosul, Sfântul lui Dumnezeu
(Ioan 6:69).

tunci când Isus umbla pe străzile din Galileea,
Capernaum şi Ierusalim, mulţi nu au dat atenţie cu
adevărat identităţii Sale. Astăzi este Crăciunul – sărbătoarea
naşterii lui Isus. Cu toate acestea, tot ce ştiu mulţi despre El este
că S-a născut dintr-o fecioară, în timp ce alţii Îl văd doar ca pe cel
mai mare făcător de miracole care s-a născut vreodată în Israel.
Dar viaţa Lui a fost mai mult decât miraculoasă.
Când Isus umbla pe pământ, El era Dumnezeu în trup
uman; toată plinătatea dumnezeirii locuia în El. El era trupul viu
al Dumnezeului Atotputernic. Era Dumnezeul cel viu, umblând
şi vorbind în trupul unui om. Citeşte ce scrie în Coloseni 1:19 –
versiunea Amplificată despre El: „Fiindcă [Tatălui] I-a plăcut ca
toată plinătatea divinităţii (suma totală a perfecţiunii, a puterii
şi a atributelor divine) să locuiască permanent în El.”
Acest pasaj ar trebui să te ajute să înţelegi afirmaţia
apostolului Ioan: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14). Isus
a fost slava lui Dumnezeu manifestată faţă de noi. Biblia spune:
„El este unica expresie a slavei lui Dumnezeu [Fiinţa de lumină,
strălucirea sau radiaţia divinului] şi este întipărirea perfectă a
imaginii naturii [lui Dumnezeu], care susţine, menţine, ghidează
şi propulsează universul prin Cuvântul Său măreţ de putere...”
Isus este dragostea lui Dumnezeu arătată faţă de noi. El

ne-a oferit un bun exemplu iubindu-i pe toţi necondiţionat, chiar
şi pe cei care Îl acuzau. El ne-a iubit şi Şi-a dat viaţa pentru noi, ca
jertfă pentru păcatele noastre: „Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu
ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos
ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos şi ca o jertfă
de bun miros, lui Dumnezeu” (Efeseni 5:1-2).
Iar în Romani 5:8 citim: „Dar Dumnezeu Îşi arată
dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.” Acestea nu sunt atributele
sau faptele unui lider religios. Nimeni, în toată istoria, nu a iubit
şi nici nu va putea iubi vreodată ca Isus. El a fost lumina lui
Dumnezeu, despre care a mărturisit Ioan Botezătorul, pentru ca
toţi oamenii să poată crede prin El. În Ioan 1:9 ni se spune despre
Isus: „Lumina aceasta este adevărata Lumină, care luminează
orice om, venind în lume.” Ce realitate uimitoare!
El este venerat, onorat şi adorat în cer şi pe pământ. Şi
chiar şi sub pământ (în iad), tot El are cea mai mare autoritate.
El este mai mare decât toţi. Singurul care a putut mântui omul
deplin şi care a făcut posibil ca viaţa divină să fie disponibilă şi să
poată fi primită de toţi oamenii este Isus din Nazaret – Singurul
Dumnezeu adevărat!

PROCLAMAŢIE

Isuse binecuvântat, ce măreţ şi ce glorios eşti! Mântuitorul
lumii, bucuria cerului şi speranţa omenirii! Îţi mulţumesc că
mi-ai dat viaţa veşnică; Îţi mulţumesc că m-ai făcut casa vie
a Dumnezeului cel viu, manifestând gloria Ta şi neprihănirea
Ta în şi prin mine în orice loc. Eşti singurul Dumnezeu
înţelept şi adevărat; slăvit şi onorat să fie Numele Tău acum
şi în veci. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 2:9; Ioan 17:3; Faptele apostolilor 2:36; 1 Timotei
6:14-16

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

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

ISUS ESTE
ADEVĂRATA PUTERE

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru
ca, prin moarte, să nimicească pe cel
ce are puterea morţii, adică pe diavolul
(Evrei 2:14).
uvântul „a nimici” din versetul tematic provine din
traducerea din original a termenului grecesc „katargeo”
şi înseamnă „a anihila.” Aceasta înseamnă că Satan a fost anihilat,
redus la zero; el a fost lăsat fără putere – el şi toate cohortele sale din
iad. Biblia spune: „Cristos a dezarmat autorităţile şi guvernările,
făcând din ele un spectacol public în care a triumfat împotriva
lor prin moartea Sa pe cruce” (Coloseni 2:15, versiunea BVA).
Autorităţile şi guvernările spirituale, sau cum sunt numite în altă
traducere, domniile şi puterile, au fost dezarmate de Isus. Aleluia!
Traducerea Phillips a Noului Testament redă acest pasaj
astfel: „Şi apoi, după ce a luat boldul tuturor puterilor înşirate
în linie de bătaie împotriva noastră, le-a expus, zdrobite, goale
şi înfrânte, în ultimul Său act glorios şi triumfător!” El le-a expus;
le-a dezbrăcat şi le-a luat toată armura – tot ce aveau de valoare!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Această stare de lucruri nu s-a schimbat; vrăşmaşii
Domnului sunt în aceeaşi situaţie până astăzi: dezarmaţi! Zdrobiţi!
Distruşi! Expuşi şi înfrânţi! Diavolul cu care avem de-a face azi este
zdrobit şi detronat. În 1 Corinteni 2:6 Biblia vorbeşte despre „...
puterile detronate care guvernează această lume” (Traducerea
Moffat). În tărâmul spiritual, sunt detronate chiar dacă se pare că
încă guvernează lumea aceasta; adevărata putere din lume astăzi

C

este Numele lui Isus!
Acum poţi înţelege de ce apostolii, în vremea lor, erau
neînfricaţi şi foloseau Numele lui Isus fără teamă. Indiferent cu ce
persecuţii se confruntau, erau neînfricaţi pentru că ştiau care este
puterea care guvernează cu adevărat. Ştiau că sunt susţinuţi de
adevărata putere – Isus Cristos!
Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi astăzi. Îndrăznim şi
suntem încrezători în şi prin El. În Numele Lui îmblânzim lumea
aceasta şi îi ţinem pe cel rău şi pe demonii lui în supunere faţă de
noi. În Ioan 16:33, Isus a spus: „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!” Şi
mai minunat este faptul că, atunci când a realizat aceasta, eram şi
noi în El. Noi am biruit diavolul, lumea şi sistemele ei.
Numele Lui are toată autoritatea. Dumnezeu a decretat
că, în Numele Lui trebuie să se plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ. Şi orice limbă trebuie să
mărturisească domnia Sa, spre slava lui Dumnezeu Tatăl (Filipeni
2:10-11). Nimic şi nimeni nu poate sta împotriva acestui Nume. De
aceea, acum când sărbătorim Crăciunul, noi proclamăm victoria,
slava, puterea şi domnia Lui asupra naţiunilor. Toată lumea Îi
aparţine Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Isus este Domn peste naţiuni; întreaga lume Îi aparţine
Lui, Cel care a adus la lumină viaţa şi nemurirea şi care
a învins şi a nimicit diavolul şi forţele întunericului.
Numele lui Isus este înălţat peste naţiuni şi neprihănirea
Sa domneşte pe pământ şi în inima oamenilor. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 2:15; Evrei 2:14; Efeseni 1:19-21

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

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

CONCENTRAT ȘI CONSECVENT
Un om şovăitor este
nestatornic în toate căile lui
(Iacov 1:8, versiunea Fidela).

D

acă vrei să ai succes tot timpul şi să trăieşti
viaţa victorioasă la care ai fost chemat, trebuie
să fii concentrat şi consecvent. De exemplu, atunci când
proclami cu credinţă nişte lucruri, nu poţi rosti cuvinte de
putere, de curaj, de victorie, de bunăstare, de sănătate şi
de întregire şi în acelaşi timp să rosteşti şi cuvinte pline
de slăbiciune, de frică, de eşec, de sărăcie şi de boală.
Biblia spune: „Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte
şi apă dulce şi apă amară?” (Iacov 3:11). Aşa nu va
funcţiona niciodată.
Versetul tematic spune astfel, în versiunea
Amplificată: „... un om cu minte împărţită (care ezită,
are dubii, este nehotărât), este instabil, nedemn de
încredere, nesigur în tot [ce gândeşte, simte şi decide].”
Aceasta înseamnă că va fi instabil şi pe calea bunăstării şi
a măreţiei.
Mulţi oameni cred într-o viaţă „cu suişuri şi
coborâşuri”; adică o viaţă inconsecventă, instabilă,
imprevizibilă şi nesigură. O astfel de viaţă nu este pentru
creştini; noi mergem doar înainte şi în sus. Nu ne lăsăm
distraşi. Trasează-ţi parcursul. Indiferent cine sau ce
încearcă să te deturneze, să te abată într-o parte sau în
alta, nu ceda; concentrează-ţi atenţia asupra Cuvântului

lui Dumnezeu: „... Nu te abate de la ea nici la dreapta,
nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face” (Iosua
1:7). Slavă lui Dumnezeu!
Biblia spune: „Să ne întoarcem privirea [de la
tot ce ne distrage] către Isus, care este Liderul şi Sursa
credinţei noastre...” (Evrei 12:2, versiunea Amplificată).
Stabileşte-ţi ţinta conform Scripturii şi aruncă-te spre ea
cu toată puterea; iar Dumnezeul măreţ al slavei, care
lucrează în tine şi voinţa şi înfăptuirea după buna Lui
plăcere (Filipeni 2:13), Se va asigura că ai succes şi că îţi
împlineşti destinul pe care El l-a stabilit pentru viaţa ta.
Aleluia.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi
inspiră credinţă în duh şi care mă ajută să rămân concentrat
şi consecvent, pentru a-mi împlini chemarea divină. Rămân
neclintit în încrederea mea în Tine de a mă călăuzi în mod
victorios în viaţă, în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Iacov 1:5-8; Efeseni 4:14; Deuteronom 5:32

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

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

FII INSPIRAT
DE EXEMPLUL LUI

Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu,
ca nişte copii preaiubiţi
(Efeseni 5:1).

A

tunci când explorezi fiecare aspect al vieţii şi al
învăţăturii lui Isus, când studiezi ce a făcut El,
cuvintele pe care le-a rostit, miracolele pe care le-a făcut
schimbând viaţa multora, ajungi să fii motivat şi inspirat
de exemplul Lui. Nimeni nu a vorbit vreodată ca Isus.
Cuvintele Sale nu numai că demonstrau credinţa, nădejdea
şi dragostea Lui, ci le transferau aceleaşi lucruri şi celor care
Îl ascultau.
În Ioan 10:30, El a spus: „Eu şi Tatăl una suntem.”
Cu altă ocazie, El a spus: „... Eu sunt de sus... Eu nu sunt
din lumea aceasta” (Ioan 8:23). La un moment dat, preoţii
cei mai de seamă şi fariseii, îngrijoraţi de influenţa Lui
crescândă, au decis să trimită gărzile Templului să-L aresteze
(Ioan 7:32), însă aprozii s-au întors fără El. Şi când au fost
întrebaţi de ce nu şi-au îndeplinit misiunea, răspunsul lor a
fost foarte interesant: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca
omul acesta” (Ioan 7:46).
Gândeşte-te cum rostea El cuvinte şi se întâmplau
miracole extraordinare. El le-a spus lui Petru şi tovarăşilor
din barca lui care se chinuiseră toată noaptea fără să prindă
nici un peşte: „... Depărtează-o la adânc şi aruncaţi-vă
mrejele pentru pescuire” (Luca 5:4). Iar atunci când şiau aruncat mrejele, au prins atât de mulţi peşti încât le-a

fost foarte greu să îi aducă la mal. Ce miracol extraordinar
produs prin cuvintele Sale!
Biblia relatează cum a hrănit o mulţime de oameni cu
prânzul unui băieţel doar rostind nişte cuvinte; El a invocat
puterea multiplicării asupra a cinci pâini şi doi peşti care
s-au înmulţit îndeajuns pentru a hrăni cinci mii de bărbaţi,
fără a pune la socoteală femeile şi copiii (Luca 9:12-17).
În Luca 7:11-17 citim cum Domnul, rostind nişte
cuvinte, a readus la viaţă un om mort (singurul fiu al unei
văduve), pe care localnicii îl duceau la cimitir. Ce să mai
spunem despre Lazăr, care murise de patru zile şi al cărui
trup intrase în putrefacţie? Isus a rostit nişte cuvinte chiar
în faţa mormântului lui Lazăr, iar acesta a înviat. Uimitor!
(Citeşte toată relatarea în Ioan 11).
Acesta este Isus pe care Îl slujim noi; El a întrebuinţat
cuvintele ca nimeni altcineva şi a schimbat situaţii fără
speranţă. Vorbeşte şi tu ca Isus. El a spus: „Eu rostesc
cuvintele Tatălui Meu.” Aşadar, urmează pilda Lui şi rosteşte
şi tu cuvinte de la Tatăl; rosteşte cuvintele lui Cristos. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Rostesc cuvinte de viaţă, de vindecare, de tărie şi de
victorie. Cuvintele mele restaurează, vindecă, zidesc
şi binecuvântează. Dragostea, bunătatea, harul,
înţelepciunea şi slava lui Dumnezeu se manifestă în mine
şi prin mine faţă de cei din jur, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 11:1; 1 Petru 2:21-23

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

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

Serviciul Special de Anul Nou
cu Pastorul Chris
Decembrie
31

Serviciul Special de Anul Nou, cu Pastorul Chris este
cel mai mare de acest gen din lume, întrunind miliarde de
participanţi în diferite biserici, săli de evenimente, centre
şi case particulare de pretutindeni, dornici să primească
mesajul Domnului şi călăuzire pentru următorul an.
Pregăteşte-te şi tu să primeşti cuvântul profetic
Rhema pentru anul 2022 într-o atmosferă de închinare
şi de părtăşie cu Duhul Sfânt la acest Serviciu Special de
Anul Nou cu Pastorul Chris! Se anunţă a fi mai mare ca
oricând, fiind transmis în direct pe tot globul prin satelit,
prin televiziune prin cablu, prin radio şi pe internet. Va
fi tradus şi în câteva limbi de circulaţie pentru a facilita
înţelegerea cât mai multor oameni.
Planifică-ţi de pe acum participarea!

N O T E

NOTE

29

MIERCURI

O LECŢIE DE IERTARE

Nu judecaţi, şi nu veţi fi
judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi
osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta
(Luca 6:37).
n Ioan 7-8, Biblia ne relatează cum cărturarii şi fariseii
au adus o femeie la Isus. Ei susţineau că ea a fost prinsă
în timp ce săvârşea adulter. Duhul Sfânt, prin Ioan, ne spune
foarte clar că încercau să Îl prindă pe Isus cu vorbele, astfel încât
să Îl facă să spună ceva incriminator ca să Îl poată acuza (Ioan
8:6).
Cu toate acestea, răspunsul Domnului a fost următorul:
„... Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra
în ea” (Ioan 8:7). Când au auzit acest lucru, toţi au plecat şi L-au
lăsat singur cu femeia. Când acuzatorii ei au plecat, Isus nu a
certat-o şi nici nu a condamnat-o. Ci i-a spus: „... Du-te, şi să nu
mai păcătuieşti” (Ioan 8:11). Cât de mângâietor! Acţiunile Sale
au fost întotdeauna pline de har. Gândeşte-te şi la momentul
în care Petru s-a lepădat de El după arestarea Sa. După părerea
unora, Petru ar fi trebuit exclus; nu mai era vrednic să fie numit
apostol; dar nu şi după părerea lui Isus!
A treia dată când li S-a arătat ucenicilor după învierea Sa,
El l-a restaurat pe Petru. L-a întrebat de trei ori: „Mă iubeşti?”
La răspunsurile afirmative ale lui Petru, Isus i-a spus: „Paşte
oile Mele” (Ioan 21:15-18). Cuvintele greceşti din original
traduse prin „paşte” în versetele 15 şi 16 nu sunt aceleaşi.
Primul termen tradus prin „paşte” în versetul 15 este „bosko”
şi înseamnă a hrăni şi a avea grijă de miei.

Î

Însă atunci când Isus a repetat acest lucru în versetul
16, El a folosit un termen grecesc diferit: „poimaino,” care
înseamnă a îngriji sau a conduce oile. Isus nu a spus: „Petre,
M-ai dezamăgit enorm; după toate minunile pe care le-ai văzut
cu Mine şi după ce te-ai lăudat că Mă vei urma până la sfârşit,
M-ai trădat. Cum aş putea să mai am încredere în tine de acum
încolo?” Nu, ci nici nu i-a mai adus aminte lui Petru de greşeala
lui.
O, cât de mult ne inspiră dragostea Domnului! Nu este
de mirare că acelaşi Petru, inspirat de exemplul Stăpânului
său, a scris aceste cuvinte minunate: „Şi la aceasta aţi fost
chemaţi; fiindcă şi Cristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. «El n-a făcut păcat, şi în gura
Lui nu s-a găsit vicleşug.» Când era batjocorit, nu răspundea
cu batjocuri; şi când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea
dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul
Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să
trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul
şi Episcopul sufletelor voastre” (1 Petru 2:21-25).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, sunt inspirat de iubirea cu care acorzi iertare
în atâtea exemple din Scripturi. Las esenţa Ta din mine
să curgă ca un râu, pe măsură ce relaţionez cu alţii în
dragoste. Menţin o inimă iubitoare mereu şi mă bucur de
ceea ce este bun în oameni, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 11:4; Luca 17:3-4; Efeseni 4:32

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

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

VIZIUNI ÎN RUGĂCIUNE
În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi
turna din Duhul Meu peste orice făptură;
feciorii voştri şi fetele voastre vor
prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii...
(Faptele apostolilor 2:17).

L

ui Dumnezeu Îi place foarte mult să ne arate
viziuni atunci când ne rugăm. Dacă vrei să
ai rezultate extraordinare în viaţă, este important să
înveţi să captezi viziunile pe care ţi le aduce Duhul lui
Dumnezeu. Atunci când mă rog, eu văd; relaţionez cu
vedeniile divine; sunt ridicat deasupra acestei lumi;
primesc idei de la Dumnezeu şi instrucţiuni pentru viaţă.
Unii oameni nu au vedenii de la Domnul atunci
când se roagă. A nu avea viziune înseamnă a stagna.
Însă o singură idee puternică de la Dumnezeu îţi poate
transforma viaţa pentru totdeauna. Acest lucru se
întâmplă atunci când te detaşezi de lumea cotidiană şi
petreci timp în părtăşie cu Duhul Sfânt, în rugăciune.
Atunci El îţi arată viitorul şi te ajută să ştii ce pas important
trebuie să faci mai departe şi cum să îl faci.
În timp ce te dedici Cuvântului lui Dumnezeu şi
te supui îndemnurilor şi conducerii Duhului Sfânt în
rugăciune, El îţi va arăta lucrurile care vor veni, astfel
încât să nu umbli în întuneric. Isus a spus în Ioan 16:13:
„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.”
Fiind născut din nou şi umplut de Duhul Sfânt, tu
poţi cunoaşte câte ceva din viitorul tău. Nu ar trebui să
te găseşti niciodată într-o situaţie în care să nu ştii ce vei
face mai departe în viaţa ta. În Ioan 8:12, Domnul a spus:
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Dacă eşti
conştient de acest adevăr, nu trebuie să te îngrijorezi
de ziua de mâine; lasă lumina Lui să strălucească peste
viitorul tău, iar El îţi va lumina calea ca să cunoşti voia Lui
desăvârşită pentru tine şi să umbli în ea. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii şi
pentru abilitatea de a vedea cine sunt cu adevărat în Cristos.
Cărarea mea este iluminată cu posibilităţi nelimitate. Văd
că, în Cristos, sunt neprihănit, sfânt, desăvârşit şi preaiubit.
Ce binecuvântare este să pot vedea că sunt purtător al
slavei Tale şi distribuitor al harului Tău, al bunătăţii Tale, al
îndurărilor Tale şi al mântuirii Tale în lumea mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioel 2:28-29; 2 Cronici 26:5; Ioan 16:13-14

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

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

DESCOPERIREA
BINECUVÂNTĂRILOR NOASTRE

U

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe
care ochiul nu le-a văzut, urechea nu
le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit,
aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc”
(1 Corinteni 2:9).

nii oameni citesc acest pasaj şi concluzionează
că există lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a
revelat. Dar ei au înţeles greşit. Când spune: „Dar, după
cum este scris: «Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa
sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei
ce-L iubesc»” pasajul face referire aici la Vechiul Testament.
Versetul următor ne arată împlinirea promisiunii:
„Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.
Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:10). Duhul Sfânt a venit ca să
îţi arate lucrurile care ţi-au fost dăruite. Care sunt aceste
lucruri?
În 1 Corinteni 3:21 Biblia spune: „Nimeni să nu
se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt
ale voastre.” Cu alte cuvinte, nu te lăuda cu lucrurile
pământeşti, fireşti; nu spune: „Părinţii mei sunt proprietarii
afacerii cutare, sau unchiul meu este preşedintele
organizaţiei cutare; rudele mele mă vor ajuta să o duc bine
financiar.” Nu te baza pe oameni, pentru că toate lucrurile
sunt ale tale!

Versetul următor spune astfel: „Fie Pavel, fie Apolo,
fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de
acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre” (1 Corinteni
3:22). Lucrurile de acum şi chiar şi lucrurile viitoare: toate
îţi sunt garantate în Isus Cristos. Duhul Sfânt a fost trimis
în viaţa ta ca să poţi cunoaşte aceste lucruri, iar apoi să ţi
le însuşeşti în viaţa ta prin cuvinte de credinţă.
Ştiind aceste lucruri, nu acorda importanţă lipsei
sau nevoii. Nu le recunoaşte. Nu există nici un lucru de
care să ai nevoie şi pe care Dumnezeu să nu ţi-l fi dat deja:
„Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui
ce ne-a chemat la glorie şi virtute” (2 Petru 1:3, versiunea
Fidela). El ţi-a dat toate lucrurile şi te-a chemat la glorie şi
la virtute; nu la ruşine şi la suferinţă.
Tot ce îţi trebuie – bani, idei, resurse materiale şi
umane – ţi-a fost dat în Isus Cristos. Ai tot ce îţi trebuie
pentru o viaţă extraordinară de neprihănire şi de slavă; tot
ce îţi este necesar pentru a trăi viaţa dumnezeiască şi a
excela în ea. Cristos este în tine, iar Cristos este totul. Slavă
lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Tot ceea ce îmi va trebui vreodată, fie bani, fie idei, fie
resurse umane sau materiale, mi-a fost dat deja în Isus
Cristos. Am tot ceea îmi trebuie pentru o viaţă extraordinară
de neprihănire şi de slavă; tot ce îmi este necesar ca să trăiesc
viaţa dumnezeiască şi să excelez în ea. Cristos este în mine,
iar El este totul. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 23:1; 2 Petru 1:2-3; Efeseni 1:2-3

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

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

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
„Am fost adus în adevărul lui Dumnezeu”
Din momentul în care am intrat în contact cu îngerul
mesager, viaţa mea de creştin s-a îmbunătăţit considerabil.
Mi s-a schimbat perspectiva asupra vieţii şi sunt mai sigur de
infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Studierea Rapsodiei
Realităţilor stârneşte foarte multă credinţă în mine şi îmi oferă
o conştientizare continuă a vieţii mele în Cristos. Rapsodia îmi
aduce o cunoaştere superioară a adevărului lui Dumnezeu în
fiecare zi şi Îi sunt foarte recunoscător. Slăvit să fie Dumnezeu!
-C; Malawi
„Vedere recăpătată cu ajutorul Rapsodiei”
Am primit un telefon de acasă într-o zi, prin care am fost informată
că mama era bolnavă. Am mers până acolo şi am observat că
mama nu mai putea vedea. Nelăsând acest atac să mă tulbure,
am rostit cuvinte de credinţă peste ea din Rapsodie. După aceea,
am rugat-o să citească ea devoţionalul. S-a chinuit, iniţial, dar
după câteva minute, a început să citească bine! Vederea ei a fost
complet restaurată! Slăvit să fie Dumnezeu!
-P; Nigeria
„Îmi trăiesc viaţa la maximum prin intermediul Rapsodiei”
Viaţa mea s-a schimbat complet în momentul în care am
primit Rapsodia Realităţilor. Am fost născută din nou prin
acest devoţional şi acum pot spune că mă bucur de viaţă
la maximum în Cristos. Rostesc în fiecare zi rugăciunile şi
proclamaţiile şi urmez cu stricteţe planul de citire a Bibliei
pe un an. Am crescut atât de mult datorită înţelepciunii din
Rapsodie, încât oamenii nu-şi dau seama că abia m-am născut
din nou. De asemenea, am devenit pasionată de câştigarea
sufletelor pentru Împărăţie. Rapsodia mi-a schimbat viaţa.
Slavă lui Dumnezeu!
T.C; Zimbabwe
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44 (0)1708 556 604

nigeria:

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

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

AFRICA DE SUD:
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+ 27 113260972
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Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților
sunați la:+40–31–432–7000

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

