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R

Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 672 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru
a te poziţiona pentru un real succes 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.
Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

- Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai Rapsodiei
Realităţilor din Puerto Rico.
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Cel ce te întăreşte dinăuntru
De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în
nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Cristos; căci
când sunt slab, atunci sunt tare (2 Corinteni 12:10).

F

iind copilul lui Dumnezeu, tu nu eşti niciodată
lipsit de putere, deoarece în tine locuieşte
Duhul Sfânt, care îţi slujeşte în calitate de Întăritor. El te
întăreşte dinăuntru, astfel că în timp ce El Îşi ia propriile
Sale măsuri pentru a Se asigura că totul lucrează
împreună spre binele tău, şi tu participi în mod activ la
acest proces, deoarece El trebuie să funcţioneze prin
tine.
Dacă Îl ai pe Duhul Sfânt în viaţa ta, slăbiciunea nu
mai este o opţiune. Pavel a spus în versetul tematic: „...
Când sunt slab, atunci sunt tare.” Cu alte cuvinte, când
a fost bătut şi lovit, pus la pământ de forţe externe, el a
fost făcut chiar mai puternic de puterea Duhului Sfânt;
el a fost revigorat cu tărie interioară. Nu este de mirare
că Biblia declară că noi purtăm comoara aceasta în vase
de lut (2 Corinteni 4:7).
Te-ai simţit vreodată atât de slăbit şi lipsit de
putere, încât părea că totul se întunecă? Unii leşină
uneori din cauza hipertensiunii. Leşină dintr-o dată!
Alţii au experienţe demonice care îi fac să îşi piardă
cunoştinţa; dintr-odată ochii li se închid şi nu mai ştiu ce
a urmat după aceea.
Înţelege următorul lucru: astfel de lucruri nu ar
trebui să ţi se întâmple ţie; iar în cazul în care ţi s-au
întâmplat, le poţi opri folosindu-te de puterea Duhului

Sfânt. În Luca 22:43, citim că un înger din cer L-a întărit
pe Isus în slujirea Lui. Duhul Sfânt face acelaşi lucru
pentru noi astăzi; El ne întăreşte. Citeşte rugăciunea
apostolului Pavel: „Ca să vă dea, după bogăţiile gloriei
Sale, să fiţi întăriţi cu putere, prin Duhul Său, în omul
dinăuntru” (Efeseni 3:16, versiunea GBV). Duhul te
întăreşte cu putere în omul dinăuntru. Recunoaşte
şi fructifică puterea Lui din interior. Conştientizează
resursele Sale nelimitate şi umblă în puterea Sa care
este în duhul tău.

| Proclamaţie
Dumnezeu îmi este refugiu şi tărie!
El este un ajutor care nu lipseşte
niciodată în nevoi, pentru că El a
devenit salvarea mea. El îmi face
picioarele ca ale cerboaicelor,
pentru că inima mea se încrede în El.
El îi dă tărie celui obosit şi măreşte
puterea celui slab; de aceea sunt
tare în Domnul şi în puterea tăriei
Lui. Glorie în veci Numelui Său!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:14-16; Efeseni 6:10;
Coloseni 1:9-11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 9:14-32
Numeri 7-8
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
23:1-10
Psalmii 50-51

MIERCURI
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Angajament neabătut pentru
Evanghelie
Dar nici unul dintre aceste lucruri nu mă mişcă, nici nu
consider a mea viaţă de preţ pentru mine însumi, aşa
încât să îmi termin alergarea cu bucurie şi serviciul
pe care l-am primit de la Domnul Isus, să adeveresc
Evanghelia harului lui Dumnezeu (Faptele apostolilor
20:24, versiunea Fidela).

O

dată Pavel plănuia să meargă în misiune la
Ierusalim, însă unii oameni au încercat să îl
oprească. Ei îşi imaginau o mulţime de încercări prin care
ar fi putut trece Pavel şi chiar se temeau că ar putea fi
omorât dacă ar fi plecat în această călătorie. I-au amintit
că în Ierusalim mulţi îl urau şi îl voiau mort. Citeşte din
nou răspunsul lui plin de inspiraţie, din versetul tematic.
Ce mentalitate!
Acest răspuns arată devotamentul lui altruist faţă
de Evanghelie. Dedicarea lui era atât de intensă, încât
nici o ameninţare nu-l putea descuraja. Nu este de
mirare că în prima sa epistolă către cei din Corint, Pavel
a spus: „... [Eu] mor zilnic” (1 Corinteni 15:31, versiunea
GBV). El era permanent în pericol de moarte; prioritatea
lui nu era siguranţa personală, ci sarcina care îi revenea:
vestirea Evangheliei. Apoi Pavel a făcut o altă declaraţie
profundă: „… De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în
defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru
Cristos...” (2 Corinteni 12:10).
Cum este angajamentul tău faţă de Evanghelie?
Scade el rapid în urma adversităţilor, încercărilor sau
persecuţiilor? Poţi afirma că Îl iubeşti pe Isus mai

mult decât propria ta viaţă? Eşti dispus să mori pentru
credinţa ta în Isus Cristos? Biblia spune: „Nu te teme
nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să îi
arunce în temniţă pe unii dintre voi, ca să vă încerce.
Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până
la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 2:10).
Observă că porţiunea subliniată nu spune „Te voi scăpa
de la moarte,” nu! Ci spune „fii credincios până la
moarte.”
Acesta este tipul de mentalitate pe care El vrea
să o avem. El nu vrea să ne temem sau să fim timizi.
Romani 8:35-37 spune: „Cine ne va despărţi pe noi de
dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte,
sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: «Din
pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem
socotiţi ca nişte oi de tăiat.» Totuşi, în toate aceste
lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela
care ne-a iubit.” Prin urmare, angajamentul tău faţă de
Evanghelie să fie neabătut şi altruist, la fel ca al lui Pavel.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai
pus în mine o intensă pasiune, un
angajament ferm şi un devotament
neabătut pentru Evanghelie. Sunt
determinat, mai mult ca niciodată,
să-i câştig pe cei nemântuiţi
pentru Dumnezeu! Îţi mulţumesc
pentru călăuzirea Duhului Sfânt în
proclamarea înţelepciunii Tale şi în
influenţarea multora cu neprihănirea
şi binecuvântările Evangheliei, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16;
1 Timotei 1:11-12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 9:33-50
Numeri 9-10
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
23:11-21
Psalmii 52-54
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Nu dispreţui prorocia
Astfel deci fraţilor, râvniţi după prorocire, fără să
împiedicaţi vorbirea în alte limbi (1 Corinteni 14:39).

Î

n Faptele Apostolilor 2:17, Petru a citat
cuvintele prorocului Ioel: „În zilele de pe urmă,
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci…”
Această profeţie s-a împlinit în ziua Cincizecimii, când
Duhul Sfânt S-a coborât. În Faptele apostolilor 1:8, Isus
a spus că vei primi o putere când Duhul Sfânt va veni
peste tine. Una dintre modalităţile de a activa această
putere este folosirea darului prorociei.
Darul prorociei este o uşă deschisă către
supranatural; este o modalitate de a aduce puterea
lui Dumnezeu în viaţa ta, în finanţele tale, la locul tău
de muncă sau în biserica ta, dacă eşti un slujitor al
Evangheliei. Prin urmare, trebuie să înveţi să proroceşti!
Dacă vorbeşti în limbi suficient de mult, ungerea va veni
peste tine pentru a proroci; Cuvântul lui Dumnezeu va
clocoti în tine. Iar atunci când ungerea vine peste tine şi
Cuvântul clocoteşte în tine, dă-i frâu liber, eliberează-l.
Aceasta este prorocia.
A proroci înseamnă a rosti cuvinte care au putere
divină, cuvinte care au viaţă; aşadar, nu dispreţui
prorocia. Prorocia este ca o lumină călăuzitoare. Prin
prorocie au ştiut oamenii despre venirea lui Isus.
Au fost atât de multe prorocii care anunţau venirea
Mântuitorului. Singura dovadă pe care Dumnezeu le-a

oferit-o oamenilor pentru ca ei să-L recunoască pe
Mesia şi să spună: „Acesta este Mesia,” a fost Cuvântul
Său vestit prin proroci despre Cristos-Mesia.
Prorocia este vitală. Ai primit prorocii cu privire la
viaţa ta? Pavel i-a spus lui Timotei: „Porunca pe care ţi-o
dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte
despre tine, este ca prin ele să te lupţi lupta cea bună”
(1 Timotei 1:18). Luptă-te, bazându-te pe acele profeţii.
Ia în serios fiecare cuvânt al prorociei cu privire la viaţa
ta. Scrie cuvintele profetice undeva, astfel încât să nu le
uiţi, şi trasează-ţi parcursul vieţii prin puterea creatoare
a Cuvântului lui Dumnezeu rostit cu gura ta.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
darul profeţiei. Inima şi gura îmi
sunt umplute chiar acum cu cuvinte
pline de putere, pentru a determina
schimbări în viaţa mea şi în jurul
meu. Declar că viaţa mea este
pentru gloria Ta; viitorul meu este
unul de succes şi de propăşire în
Evanghelia lui Isus Cristos! Locuiesc
încontinuu în pace, în sănătate
divină şi în harul Tău, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 2:17-18;
1 Corinteni 14:3-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 10:1-31
Numeri 11-13
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
23:22-35
Psalmul 55

VINERI
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Viaţa creştină autentică
N-ar strica să mai ştii şi aceasta, Timotei, că în zilele
din urmă are să fie tare greu să fii creştin (2 Timotei
3:1, versiunea NTIT – Noul Testament pe înţelesul
tuturor, n.tr.).

Î

n versetul tematic, apostolul Pavel ne-a avertizat
despre vremurile grele din ultimele zile şi vreau
să observi cuvintele pe care le-a ales. Observă că el nu a
spus că va fi imposibil să fii creştin în zilele din urmă; nu!
Însă el foloseşte cuvântul „greu.” De ce multora le va fi
dificil să fie creştini în aceste vremuri ale sfârşitului? Din
cauza provocărilor cu care se confruntă, însă care nu ar
trebui să fie o problemă în cazul în care aceştia sunt în
părtăşie vie cu Duhul Sfânt.
Nu există creştinism fără Duhul Sfânt; singura
modalitate de a trăi viaţa creştină autentică este prin
Duhul Sfânt. Oricât de drăguţă, calmă sau grozavă ar putea
părea o persoană, dacă ea nu are Duhul Sfânt, nu poate
trăi ca un creştin. „Bunătatea” umană sau autojustificarea
nu sunt definiţia creştinismului. Creştinismul este Cristos
însuşi care trăieşte şi acţionează în tine; Cristos să locuiască
în cămăruţele inimii tale, trăind în tine, la propriu, prin
Duhul Sfânt; acesta este adevăratul creştinism!
Isus este în ceruri. Singurul mod în care El trăieşte
în tine este prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu trăieşte
în tine, nu contează cât de bun şi de frumos eşti; oamenii
ar putea să te numească o persoană „minunată,” însă nu
eşti creştin. Duhul Sfânt te aduce în Cristos. 1 Corinteni

12:13 spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de
un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup...” El este
Cel care vine peste tine şi te botează sau te scufundă în
Cristos, pentru a deveni un membru al Trupului lui Cristos
prin naşterea din nou.
El te aduce în Cristos şi te face templul lui Dumnezeu,
însă trebuie să-L primeşti pentru ca El să trăiască în tine.
Dacă El trăieşte în tine şi devine Domn al vieţii tale, El
te va face să biruieşti întotdeauna! Te va ajuta să trăieşti
viaţa creştină autentică; o viaţă de stăpânire absolută,
victorie perpetuă şi succes permanent.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai
înzestrat cu abilitate supranaturală
şi m-ai echipat cu tot ce am
nevoie pentru a trăi viaţa divină.
Prin Duhul Sfânt care locuieşte în
mine, manifest lucrările minunate
şi exprim virtuţile şi perfecţiunile
divinităţii faţă de cei din jurul meu,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 10:32-52
Numeri 14-15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8;
Luca 24:49

Faptele Apostolilor
24:1-9
Psalmul 56

SÂMBĂTĂ

5

Continuă să creşti în Cuvântul
lui Dumnezeu
De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui
Cristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai
punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a
credinţei în Dumnezeu (Evrei 6:1).

E

xistă trei tipuri de oameni despre care Biblia
ne vorbeşte: omul vechi, omul nou şi omul
spiritual. Omul vechi este omul firesc, omul natural.
Omul nou este persoana care s-a născut din nou; duhul
său este re-creat. Cu toate acestea, omul nou nu este în
totalitate ceea ce caută Dumnezeu. El vrea ca omul cel
nou să devină un om spiritual. Naşterea din nou este
doar începutul călătoriei cu Domnul; va trebui să creşti
până la maturitate.
1 Petru 2:2 spune: „Şi, ca nişte prunci născuţi de
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru
ca prin el să creşteţi.” Petru nu se referă la creşterea
şi dezvoltarea muşchilor tăi, ci a duhului tău. Este
vorba despre creşterea spirituală. Omul matur spiritual
în Cristos are un stil de viaţă foarte diferit de cel care
este încă un prunc în Cristos. De fapt, ei nici nu vorbesc
aceeaşi limbă. În timp ce acesta din urmă se lasă foarte
uşor copleşit de circumstanţele şi de necazurile vieţii,
cel dintâi umblă în autoritate şi are viaţa sub control.
Biblia spune că pruncii spirituali sunt sub robia
principiilor lumii (Galateni 4:3, versiunea NTR). Nu este
de mirare că El vrea ca noi să creştem şi să ne îndreptăm
spre perfecţiune; devino un bărbat matur sau o femeie
matură în Cristos, nu un om care pluteşte încoace şi

încolo, influenţat de orice învăţătură sau doctrină. El vrea
ca tu să ajungi la perfecţiune, la nivelul de desăvârşire
şi de maturitate spirituală. Este o poziţie de putere şi de
glorie. Este un loc de bucurie, pace, împlinire şi succes.
Este locul unde divinitatea domneşte!
Supune-te Cuvântului şi permite-i să câştige
stăpânire în duhul, sufletul şi trupul tău. Astfel vei fi
propulsat în tărâmuri mai înalte de slavă. Nu contează
cât de glorios este nivelul actual, există întotdeauna o
slavă mai mare în Dumnezeu. Prin urmare, continuă să
creşti în şi prin Cuvântul Său!

| Proclamaţie
Sunt temeinic instruit şi fortificat
pentru viaţa victorioasă, studiind
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditând
asupra sa. Progresez prin Duhul
Sfânt iar avansarea mea în
Cuvântul Domnului este de neoprit.
Pe măsură ce cresc în şi prin
Cuvântul lui Dumnezeu, realităţile
Împărăţiei Lui mi se descoperă prin
Duhul Sfânt. Slava Împărăţiei lui
Dumnezeu se manifestă în mine, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 11:1-26
Numeri 16-17

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 2:6-7;
Efeseni 4:11-14

Faptele Apostolilor
24:10-21
Psalmii 57-58

DUMINICĂ
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Persistă în predicarea
Evangheliei

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp
şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândeţea şi învăţătura (2 Timotei 4:2).

V

ersetul tematic tratează persistenţa noastră în
predicarea Evangheliei. Trebuie să o predicăm
şi atunci când timpul ni se pare potrivit, dar şi atunci
când acesta ni se pare nepotrivit! Trebuie să o vestim
şi să o predicăm! Păstrează-ţi simţurile ascuţite şi fii
pregătit în orice moment. Acest lucru este important,
deoarece suntem soldaţi în armata lui Cristos, echipaţi
şi gata pentru a îndeplini sarcina.
Pavel l-a sfătuit pe Timotei să reziste la orice
greutăţi şi să facă lucrarea unui evanghelist: „Însă tu fii
treaz în toate lucrurile, îndură suferinţele, fă lucrarea
unui evanghelist, împlineşte-ţi bine slujba!” (2 Timotei
4:5, versiunea NTR). Uneori trecem prin dificultăţi;
condiţiile pot fi chiar teribile; poţi întâmpina greutăţi.
În orice caz, în calitate de buni ostaşi ai lui Cristos,
trebuie să continuăm să mergem înainte; nu trebuie
să renunţăm; nu trebuie să ne dăm bătuţi. Trebuie
să continuăm să predicăm Evanghelia, indiferent de
încercările şi persecuţiile care pot apărea.
Ioan 15:19 spune: „Dacă aţi fi din lume, lumea
ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume
şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea
vă urăşte lumea.” Întotdeauna vor fi persecuţii; vor
fi oameni care te vor dispreţui din cauza dragostei şi
devotamentului tău pentru Isus Cristos. Vor fi vremuri

grele; însă în mijlocul tuturor acelor lucruri, tu vei fi
mereu câştigător! Aminteşte-ţi aceasta întotdeauna.
Aşadar, nu renunţa atunci când lucrurile par dificile!
Atunci când realizezi că mesajul mântuirii
încredinţat nouă pentru a-l predica este singura
speranţă a omului pentru salvarea sa, nu vei fi niciodată
distras şi descurajat de lucruri banale. Gândeşte precum
Pavel, care a spus: „... trebuie să o vestesc; şi vai de
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16).
Fii îndrăzneţ precum Estera, căreia nu i-a păsat de ce
i s-ar putea întâmpla, ci a luat atitudine în favoarea
neprihănirii şi a declarat: „dacă va fi să pier, voi pieri”
(Estera 4:16).
Fii curajos pentru Evanghelie. Sunt riscuri de
asumat; sunt lucruri pe care trebuie să le facem pentru
a asigura vestirea Evangheliei în întreaga lume. Prin
urmare, persistă, indiferent dacă timpul pare potrivit
sau nepotrivit.

| Rugăciune
Dragă Tată, trăiesc o viaţă plină de
semnificaţie, dedicată influenţării
altora cu puterea neprihănirii
Tale, prin Evanghelia harului
Tău. Indiferent de provocări,
de persecuţii, sau de greutăţi,
rămân neclintit, curajos şi plin
de îndrăzneală în angajamentul
meu faţă de Evanghelie şi faţă de
răspândirea ei în toată lumea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:19-20;
2 Timotei 2:3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu
11:27-12:17
Numeri 18-19
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
24:22-27
Psalmii 59-60

LUNI

7

El este îndurător
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui,
cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi
şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la
pocăinţă (2 Petru 3:9).

D

omnul este îndurător, plin de compasiune
şi de bunătate. Îndurările Lui se înnoiesc
în fiecare dimineaţă (Plângerile lui Ieremia 3:23) şi
ţin pentru totdeauna. Biblia ne spune cum l-a trimis
Dumnezeu pe Iona la Ninive să-i avertizeze pe oameni
să se întoarcă de la păcatele lor. Iona însă a refuzat,
deoarece a considerat că Dumnezeu este prea îndurător
şi a înţeles că El avea să-i ierte pe niniveni şi se va răzgândi
în privinţa distrugerii lor. Aşa că, în loc să meargă să le
predice pocăinţa, el a decis să fugă la Tars (Iona 1:3).
Problemele au apărut în timp ce Iona călătorea
într-o corabie împreună cu alţi marinari; pe mare a
avut loc o furtună puternică. Atunci când tovarăşii lui
de călătorie au realizat că neascultarea lui Iona faţă
de Dumnezeu era motivul problemelor lor, la sugestia
acestuia, l-au aruncat în apă. Biblia spune că Dumnezeu
a trimis un peşte mare să îl înghită pe Iona, care a rămas
în burta peştelui timp de trei zile şi trei nopţi (Iona 1:17).
În cele din urmă, Iona s-a rugat lui Dumnezeu din
burta peştelui şi peştele l-a aruncat pe uscat (Iona 2:10).
După eliberarea sa din burta peştelui, Iona a urmat
instrucţiile iniţiale ale lui Dumnezeu şi a mers să predice
în Ninive. Când a făcut aceasta, oamenii s-au pocăit, însă
Iona s-a supărat. El s-a rugat lui Dumnezeu şi a spus: „...

Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe
când eram în ţara mea? De aceea am încercat să fug
la Tars, pentru că ştiam că eşti un Dumnezeu îndurător
şi milos, încet la mânie şi bogat în îndurare şi [când
păcătoşii se întorc la Tine şi îndeplinesc poruncile Tale]
Tu revoci [sentinţa cu] nenorocirea trimisă împotriva
lor” (Iona 4:2, versiunea Amplificată).
Însă Dumnezeu l-a mustrat pe Iona: „... Şi mie să
nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se
află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care
nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor...” (Iona
4:11). El a ştiut că ei nu erau în cunoştinţă de cauză; prin
urmare, a trebuit să Se îndure de ei. Acelaşi scenariu
are loc şi astăzi; în întreaga lume sunt mulţi oameni care
nu cunosc Evanghelia şi Dumnezeu aşteaptă ca noi să
le-o vestim. Tu uită de faptul că pot fi răi; Dumnezeu îi
iubeşte şi vrea să le arate milă.
Mulţi nu știu ce decizii să ia, rătăcindu-se; merg în
întuneric, necunoscând adevărul. Prin urmare, trebuie
să continuăm să ne rugăm şi să mijlocim pentru ca ei
să ajungă la cunoştinţa adevărului, pe măsură ce noi îl
proclamăm.

| Proclamaţie
Pasiunea mea pentru câştigarea
sufletelor pierdute este înflăcărată
cu o nouă dedicare şi declar că
lumina Evangheliei slavei lui Cristos
va străluci cu putere şi astăzi în
inima celor nemântuiţi de pe
întregul pământ, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:18;
Neemia 9:31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 12:18-44
Numeri 20-21
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
25:1-12
Psalmii 61-64

Aminteşte-ţi de săraci
cu ocazia Paştelui... şi
întotdeauna!

...aminteşte-ţi că fiecare copil
este copilul tău

R

ăspândeşte bucurie cu ocazia sărbătorii Paştelui,
alăturându-te Misiunii InnerCity pentru a aduce
zâmbete şi speranţă copiilor şi familiilor care au cea mai
mare nevoie de ajutorul nostru în acest sezon, astfel:
Fiesta de Paşte: Fiesta de Paşte este o zi a distracţiei,
concepută special pentru a aduce bucurie copiilor
nevoiaşi, printr-o petrecere dedicată lor. Copiii se vor
bucura de o varietate de mâncăruri, de distracţie, muzică,
jocuri şi, cel mai important, de Cuvântul lui Dumnezeu.
Poţi fi sponsorul unui copil la Fiesta de Paşte a misiunii
InnerCity sau chiar să organizezi una în oraşul tău.
Coşuri cu bunătăţi de Paşte: Este vorba de pachete cu
produse alimentare pentru familii, astfel încât acestea
să poată prepara mese îmbelşugate pentru copiii lor,
pentru sărbătoarea Paştelui.
Cadouri salvatoare: Acestea sunt cadouri care salvează
vieţi, dincolo de sărbătoarea Paştelui, precum educaţie,
mâncare, îngrijire medicală şi altele.
Pentru a afla mai multe despre modul în
care ne poţi ajuta să facem acest Paşte
memorabil pentru copiii nevoiaşi, vizitează
www.charityshop@theinnercitymission.
ngo sau scanează codul QR. Poţi apela
numărul de telefon +234 802 477 9180
sau să ne trimiţi un email la adresa
partners@theinnercitymission.org
Nevoile copiilor nu dispar nici de Paşte... Darul tău
contează!
Aminteşte-ţi că fiecare copil este copilul tău!

N O T E

NOTE

MARȚI

8

Fructifică ungerea
Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El
rămâne în voi... (1 Ioan 2:27).

F

iind născut din nou, ungerea Duhului Sfânt
este în viaţa ta. Această ungere îţi face viaţa
supranaturală! Eşti diferit de restul lumii. Cuvintele tale
au putere pentru că eşti un asociat al Dumnezeirii.
Când Moise a stat în faţa Mării Roşii şi Dumnezeu
i-a zis: „Moise, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o,” el
L-a ascultat pe Dumnezeu şi şi-a întins mâna spre apă.
În acel moment, el a încetat să fie un simplu om; intrase
în uniune cu Divinitatea. De ce? Pentru că atunci când
şi-a întins Moise mâna, Şi-a întins-o şi Dumnezeu pe a
Lui. Atunci când a vorbit Moise, nu erau vorbele lui, ci
cuvintele lui Dumnezeu, deoarece cuvintele lui au fost
unse de Duhul Sfânt.
Ungerea Duhului Sfânt este pentru tine şi în tine,
dacă eşti născut din nou. Dacă ai primit Duhul Sfânt,
acea ungere a Duhului lui Dumnezeu va veni peste orice
faci. Aceasta înseamnă să fii binecuvântat; ungerea
acoperă tot ceea ce atingi. Acea ungere te conduce şi te
face un succes, indiferent ce se întâmplă în lume.
Economia acestei lumi a fost concepută pentru a
eşua, deoarece a fost concepută de mintea omului căzut.
Aşadar, atunci când auzi veşti de recesiune economică,
nu te teme. Ungerea te pune deoparte! Urcă tot mai
mult, aplicând principiile spirituale prin puterea Duhului
Sfânt.

Nu pierde niciodată conştientizarea ungerii din
viaţa ta. Este în avantajul tău. Prin urmare, foloseşte-o
pentru a-ţi îmbunătăţi sănătatea, studiile, relaţiile de
familie, serviciul, finanţele şi orice alt domeniu al vieţii
tale. Şi nu mă refer la puţinul ulei dintr-o sticluţă sau de
pe un şerveţel luat de la vreun predicator. Vorbesc despre
Persoana reală a Duhului Sfânt şi despre conştientizarea
prezenţei Lui care sălăşluieşte în tine întotdeauna!

| Proclamaţie
Am primit ungerea de la Cel
Preasfânt!
Ungerea
aceasta
funcţionează în trupul meu, în
finanţele mele, în familia mea şi în
tot ceea ce mă priveşte. Mă pune
deoparte pentru măreţie, ajutândumă să mă extind şi să progresez în
toate direcţiile, spre slava Tatălui.
Când cei din jur sunt la pământ, eu
sunt ridicat, prin puterea Duhului
Sfânt care acţionează în mine!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 13:1-37
Numeri 22-23
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 10:27; Luca 4:18;
2 Corinteni 1:21

Faptele Apostolilor
25:13-27
Psalmii 65-66

MIERCURI

9

Nimic să nu te oprească
Şi acum, iată, eu mă duc, legat în duhul, la Ierusalim,
neştiind lucrurile care au să mi se întâmple acolo,
decât că Duhul Sfânt adevereşte în fiecare cetate,
spunând că mă aşteaptă lanţuri şi nenorociri. Dar
nici unul dintre aceste lucruri nu mă mişcă... (Faptele
apostolilor 20:22-24, versiunea Fidela).

A

tunci când predicăm Evanghelia, trebuie să
o facem fără frică. Pavel era conştient, prin
mărturia Duhului Sfânt, că va fi închis şi că va avea
necazuri în Ierusalim; cu toate acestea însă, nu a fost
descurajat. El a zis: „Nici unul dintre aceste lucruri nu
mă mişcă.” Pavel a fost curajos pentru Evanghelie.
Refuză să te temi. Să nu ajungi niciodată în
punctul în care să te laşi intimidat sau copleşit de
presiunile şi adversităţile vieţii, astfel încât acestea să îţi
influenţeze devotamentul faţă de Evanghelie. Nu fi slab
şi nu renunţa în faţa adversităţilor. Fii tare. Fii curajos.
Predică Evanghelia cu îndrăzneală.
Dacă, de exemplu, eşti liderul unei biserici şi, din
anumite motive, ţi se spune că serviciile divine nu se
mai pot ţine, sau nu mai poţi folosi un anumit loc de
întâlnire, aceasta este o luptă a credinţei. Nu fugi şi nu
îţi muta biserica din cauza ameninţărilor oamenilor! Nu
acţiona ca şi cum ai fi neajutorat! Noi nu suntem lăsaţi
fără soluţii. Roagă-te şi lasă înţelepciunea lui Dumnezeu
să te călăuzească.
Atunci când legi nerezonabile intră în vigoare
pentru a împiedica răspândirea Evangheliei în oraşul

tău, îngenunchează şi roagă-te fierbinte în alte limbi,
declarând că oraşul este dominat de lumina Evangheliei
şi influenţat de puterea neprihănirii. Pe măsură ce te
rogi, proclamă cuvinte de credinţă până când eşti stârnit
să profeţeşti oraşului şi asupra sa. Aminteşte-ţi că
suntem de neoprit, aşa că nu lăsa nimic să te împiedice.

| Proclamaţie
Refuz să mă tem, pentru că
Dumnezeu nu mi-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste
şi de minte sănătoasă. Viaţa lui
Dumnezeu este în mine; de aceea
sunt victorios în Cristos Isus! Mai
mare este Cel care este în mine
decât cel care este în lume!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 14:1-26
Numeri 24-26
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 41:13-14;
Faptele Apostolilor 18:9-11

Faptele Apostolilor
26:1-11
Psalmii 67-68

JOI

10
Împlineşte-ţi lucrarea
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă
lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba
(2 Timotei 4:5).

A

i observat că apostolul Pavel nu a spus
că Dumnezeu îţi va împlini lucrarea? De
asemenea, nu a spus nici că ar trebui să te rogi ca
Dumnezeu să-ţi împlinească lucrarea; nu! Tu eşti cel
care trebuie să-ţi împlineşti slujba. Observă porţiunea
subliniată: „... fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi
bine slujba.” Aceasta arată că este responsabilitatea ta.
Mulţi oameni trăiesc fără ca măcar să înceapă
lucrarea pentru care Dumnezeu i-a ales, ca să nu mai
vorbim despre împlinirea acelei lucrări. Coloseni 4:17
spune: „Şi spune-ţi-i lui Arhip: «Ia seama să împlineşti
slujba pe care ai primit-o în Domnul.»” Gândeşte-te
la aceasta! Pavel le-a scris colosenilor şi le-a spus să
împuternicească un frate din biserică care să se ocupe
de lucrarea dată de Dumnezeu şi să o împlinească.
Dacă ar fi fost responsabilitatea lui Dumnezeu
să împlinească slujba omului, Pavel probabil ar fi spus:
„Spune-ţi-i lui Arhip să nu se teamă, Dumnezeu va
avea grijă ca el să-şi împlinească lucrarea”; el nu a spus
aceasta, ci a spus clar că responsabilitatea lui Arhip era
nu doar să preia conducerea slujbei pe care a primit-o
de la Domnul, ci şi să o împlinească.
Dacă mai mulţi oameni ar realiza ce responsabilitate
mare au faţă de viaţa lor şi de modul în care aceasta
evoluează, ar gândi cu totul altfel. Este responsabilitatea

ta să-ţi împlineşti chemarea. Este responsabilitatea ta
să pui în aplicare ceea ce ai primit. Nu te lăsa intimidat
de circumstanţe în lucrarea ta evanghelică. Refuză să
te temi, deoarece în împlinirea slujbei tale, trebuie să
rezişti în faţa oricăror greutăţi. Prin urmare, fii mereu
plin de îndrăzneală: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un
duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă”
(2 Timotei 1:7).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul Tău de astăzi, care mă
ajută să îmi descopăr scopul vieţii.
Sunt orientat pe calea cea bună a
împlinirii destinului meu divin în
Cristos! Umblu pe căi prestabilite,
pentru că Tu ai structurat cursul
evenimentelor în viaţa mea, iar eu
continui să-mi împlinesc destinul
divin, spre gloria şi lauda Numelui
Tău. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 14:27-52
Numeri 27-28
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 20:22-24;
2 Petru 1:10

Faptele Apostolilor
26:12-23
Psalmii 69-70

VINERI

11
Totul pentru Evanghelie
Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi
clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea
bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa
(2 Timotei 4:6-7).

V

ersetul nostru tematic este profund şi
impresionant. Apostolul Pavel scria din
închisoare, anticipându-şi moartea. El ştia că viaţa
lui avea să se sfârşească; era gata să plece şi să fie cu
Domnul, însă nu fără să afirme: „... M-am luptat lupta
cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.”
Apostolul Pavel credea cu tărie mesajul Evangheliei, iar
această credinţă se reflecta în modul lui de viaţă. El se
dedicase în totalitate Evangheliei.
Cea mai mare pasiune a ta ar trebui să fie
împărtăşirea Evangheliei celor din lume. Isus a spus
în Matei 24:14: „Această Evanghelie a Împărăţiei va
fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate
neamurile; şi atunci va veni sfârşitul” (versiunea
NTR). Aceste cuvinte convingătoare se referă la
urgenţa şi necesitatea predicării Evangheliei fiecărui
bărbat, fiecărei femei, fiecărui băiat şi fiecărei fete şi
la continuarea răspândirii ei până când cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu şi a neprihănirii Lui vor umple
pământul la fel cum apele acoperă adâncul mării.
Sunt sigur că ai fost uimit de determinarea
teroriştilor care provoacă atentate în diferite părţi ale
lumii. Ei cred într-o cauză greşită şi sunt dispuşi să moară
pentru ea. Acum, dacă astfel de oameni sunt dispuşi să

moară (şi mor) pentru o cauză atât de distructivă pentru
societate, cât de mult ar trebui tu să te dedici mesajului
adevărat - Evanghelia - care este singura speranţă şi
putere pentru salvarea oamenilor? Cât de departe eşti
dispus să mergi pentru Evanghelie?
Pavel a spus: „sunt gata să fiu turnat ca o jertfă”;
cu alte cuvinte, „sunt gata să mor pentru Evanghelie.”
Aceasta a fost mentalitatea lui. În Romani 1:16, el a
spus: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos;
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.”
Cât de des mijloceşti tu cu lacrimi şi cu pasiune şi
agonizezi în rugăciune pentru sufletele pierdute? Când
vorbeşti, pot simţi cei din preajma ta compasiunea pe
care o ai pentru sufletele pierdute și pasiunea ta pentru
mântuirea lor? Cât timp, câtă energie şi câte resurse
dedici înaintării Evangheliei?
Fii motivat să câştigi întotdeauna suflete pentru
Dumnezeu şi să te rogi cu pasiune pentru cei pierduţi.
Nimic nu ar trebui să conteze pentru tine mai mult decât
să îi vezi pe cei pentru care a murit Isus, trăind pentru El.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
stârneşti în mine pasiune şi dedicare
totală pentru Evanghelie, care este
singura Ta putere de mântuire
a celor pierduţi. Îţi urmez visul,
planul şi scopul pentru viaţa mea
fără să mă las distras de altceva, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:31-34;
1 Corinteni 4:1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 14:53-72
Numeri 29-31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
26:24-32
Psalmii 71-72

SÂMBĂTĂ

12

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

U

nii spun lucruri „drăguţe” despre noi,
creştinii; spun despre creştinism că este cea
mai bună religie a lumii. Este frumos din partea lor să
vorbească de bine creştinismul, însă creştinismul nu
este deloc o religie. Atât timp cât continuă să creadă
despre creştinism că este o religie, nu vor avea parte de
binecuvântarea şi de impactul vieţii veşnice în Cristos, la
care am fost chemaţi.
Biblia nu prezintă niciodată creştinismul ca fiind
o religie. Motivul pentru care mulţi tind să asocieze
creştinismul cu o religie este acela că unele dintre
activităţile creştinismului se regăsesc şi în religie.
Poate exista religie în creştinism; Iacov 1:27 ne clarifică
acest lucru: „Religia curată şi neîntinată, înaintea lui
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm orfanii şi
văduvele în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de
lume.”
Versetul anterior nu face din creştinism o religie.
De exemplu, doar fiindcă ai o bucătărie în casă, nu
înseamnă că întreaga ta casă este o bucătărie. În religie,
omul se află în căutarea unui „Dumnezeu”; el vrea să îl
servească pe acest „Dumnezeu” şi să aibă o relaţie cu
el, deoarece crede că există un astfel de Dumnezeu. Aşa
că vrea să se roage şi să se închine acelui „Dumnezeu.”

De aceea, în împlinirea visului său de a-l urma pe acel
„Dumnezeu,” oricare ar fi acesta, omul desfăşoară atât
de multe activităţi diferite; aceasta este religia.
Unicitatea creştinismului este conferită de
Isus Cristos, care Şi-a jertfit viaţa pentru ca omul, în
loc să Îl caute pe Dumnezeu, să poată fi un asociat al
Dumnezeirii. Acesta este creştinismul; este viaţa lui
Cristos într-o fiinţă umană.
Acum, când noi spunem despre creştinism că este
viaţa lui Cristos într-un om, acesta nu este un clişeu
religios şi nici nu se referă la evlavia cu care facem lucrurile
pe care le facem; nu! Vorbim chiar despre înlocuirea
vieţii umane cu viaţa supranaturală a lui Cristos; este
insuflarea lui Cristos în persoana umană; este lucrarea
Divinităţii într-un vas uman; revelarea vieţii lui Cristos
într-un credincios. O înţelegere clară a creştinismului te
poziţionează pentru o viaţă triumfătoare în fiecare zi,
deoarece ştii că mai mare este Cel care este în tine decât
cel care este în lume.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
realitatea vieţii divine în Cristos,
care a învins moartea şi care a
adus la lumină viaţa şi nemurirea
prin Evanghelie. Acum trăiesc
în Cristos o viaţă exuberantă,
glorioasă şi plină de bucurie; o
viaţă de absolută libertate, victorie
şi autoritate asupra diavolului şi a
oricăror circumstanţe, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:26-27; 1 Ioan 4:4;
1 Ioan 5:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 15:1-20
Numeri 32-33
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
27:1-8
Psalmul 73

DUMINICĂ

13

Originea ta spirituală
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume
(Ioan 17:16).

Î

n Ioan 6:38, Isus a spus: „căci M-am coborât din
cer...” Ce declaraţie puternică, motivatoare şi
extraordinară a Domnului! El a spus: „... M-am coborât
din cer.” „Cum este posibil acest lucru? Oare nu am citit
noi că El s-a născut dintr-o fecioară, într-un oraş mic
numit Betleem? Aşadar, cum S-a coborât din cer?” Mulţi
şi-au pus acest întreb.
În primul rând, trebuie să înţelegi că Isus nu făcea
jocuri de cuvinte. Comunica întotdeauna succint şi fără
ambiguităţi. Când El a spus: „M-am coborât din cer,” Se
referea la originea Lui spirituală. Aceasta ar trebui să
te ajute să înţelegi şi o altă declaraţie a Sa: „... Eu nu
sunt din lumea aceasta” (Ioan 8:23). Cu alte cuvinte,
originea ta nu are nici o legătură cu naşterea ta fizică,
sau cu locul în care ai venit pe lume.
Cei cărora Isus le vorbea ştiau, probabil, că El
a crescut în Nazaret şi Îi cunoşteau mama, fraţii etc.
Biblia chiar relatează că într-o zi Isus a mers să predice
în oraşul în care crescuse, însă oamenii nu au crezut în
mesajul Lui. Ei au spus: „... Oare nu este Acesta Isus, fiul
lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum
deci zice El: «Eu M-am coborât din cer»?” (Ioan 6:42).
Incapacitatea lor de a înţelege realităţile spirituale
i-a împiedicat să creadă în El. Acelaşi lucru se întâmplă
şi astăzi. Cei care nu cunosc realităţile spirituale, nu ne

înţeleg atunci când noi facem proclamaţii de credinţă pe
baza originii noastre divine. Noi nu suntem din această
lume. Biblia spune în 1 Ioan 4:4: „Voi, copilaşilor, sunteţi
din Dumnezeu...” Aceasta înseamnă că tu provii din
Dumnezeu; originea ta este în El.
Originea ta nu este determinată de situaţia sau de
locul în care te-ai născut; altminteri Isus ar fi spus: „Eu
sunt din Nazaret,” însă El nu a spus aceasta. El a spus:
„M-am coborât din cer.” Originea noastră spirituală ne
face mai mult decât simpli oameni; noi suntem părtaşi
ai naturii dumnezeieşti (2 Petru 1:4, versiunea NTR). Noi
nu provenim din sămânţa umană care poate putrezi, ci
ne-am născut din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23),
care ne face indestructibili şi veşnic biruitori! Slavă lui
Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai
arătat în Cuvântul Tău adevărata
mea origine. Eu sunt născut de sus şi
trăiesc viaţa veşnică, indestructibilă
a lui Cristos. Trăiesc în tărâmul care
este mult deasupra bolii, sărăciei,
eşecului şi a tuturor influenţelor
negative din această lume.
Radiez iubirea, slava, excelenţa,
înţelepciunea şi perfecţiunile Tale,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 15:19; 1 Petru 2:9;
Ioan 1:12-13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 15:21-47
Numeri 34-36
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
27:9-20
Psalmul 74

LUNI

14
Rosteşte cuvinte cereşti
Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care
M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi
cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa
veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa
cum Mi le-a spus Tatăl (Ioan 12:49-50).

Î

n versetul tematic, Isus spune despre cuvintele
Lui că sunt poruncile Tatălui, pentru că Tatăl i-a
poruncit ce trebuie să spună și cum să vorbească. Însă
ce spune El în versetul următor este şi mai însufleţitor:
„Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea
lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus
Tatăl” (Ioan 12:50). Uimitor!
În Ioan 20:21, El a spus: „... Pace vouă! Cum
M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
Observă că El nu Se adresa doar lui Petru, Iacov, Ioan
sau celorlalţi apostoli, ci şi nouă, astăzi. Aşadar, la fel
cum El a rostit cuvintele Tatălui, cuvinte din cer, şi noi
trebuie să rostim cuvinte cereşti, cuvinte divine. Şi nouă
ne-a fost poruncit ce să spunem.
În creştinism, noi nu mai trăim pentru noi; trăim
pentru El. Noi nu vorbim pentru noi, sau cuvinte venite
de la noi; noi vorbim pentru El şi de la El, la fel ca Isus.
Nouă ne-au fost date cuvintele pe care să le vorbim.
Evrei 13:5-6 spune: „... căci El însuşi a zis... aşa că
putem zice plini de încredere...” Nu vorbi de la tine;
rosteşte Cuvântul Lui. Stăpâneşte cuvintele, aşa cum a
făcut Isus. El a spus: „Eu nu vorbesc cuvintele Mele.”

Nu este de mirare că El era biruitor de fiecare dată, fără
excepţie. El ţinea forţele naturii sub control. El ştia exact
cuvintele potrivite. El ducea o viaţă cerească pe pământ
şi din gura Lui nu ieşea decât înţelepciune.
Dumnezeu a hotărât ca divinitatea să poată
fi eliberată prin cuvinte! Cuvintele sunt nelimitate,
deoarece ele pătrund în tărâmul spiritual. Poţi vorbi de
oriunde te-ai afla şi cuvintele tale să aibă impact în orice
colţ al lumii. De aceea, când trebuie să rezolvi o situaţie
anume, meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu;
absoarbe-l în duhul tău astfel încât din gura ta să nu
iasă decât Scriptura – cuvinte atât de preţioase, divine,
cereşti. Aleluia!

| Rugăciune
Viaţa mea este o mărturie a
harului lui Dumnezeu. Îndurările
şi compasiunea Lui mă înconjoară
zi de zi! Umblu şi astăzi în gloria
şi în perfecţiunea Lui, exprimând
neprihănirea Lui şi exercitând
stăpânirea prin Duhul Sfânt, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 16:1-20
Deuteronom 1-2
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 11:23; Proverbe 6:2;
Romani 10:9-10

Faptele Apostolilor
27:21-31
Psalmii 75-77

ADOPTĂ
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un
Înger Mesager

Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind
lumina Evangheliei în limba maternă prin
acest Înger Mesager care este Rapsodia
Realităţilor. Aceasta este disponibilă în prezent
în 672 de limbi, iar fiecare nouă traducere a ei
înseamnă că şi mai mulţi oameni au de acum
acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost
îndepărtate.
Însă atât de mulţi factori sunt necesari
pentru a asigura distribuirea lunară a tuturor
traducerilor Rapsodiei Realităţilor la toate
destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi tu.
Poţi să ni te alături prin:
• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe
limbi
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor
traducerilor în câmpul de misiune
• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea
traducerilor
Rapsodiei
Realităţilor

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei
Realităţilor reprezintă un suflet şi un zâmbet.
Aşadar, cu fiecare exemplar pe care îl expediezi
în lume, trimiţi mesajul speranţei unui suflet
şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.
Pentru mai multe informaţii despre modul în
care poţi deveni partener, te rugăm să trimiţi
un email la una dintre următoarele adrese:
rortranslators@loveworld360.com
sau
rortranslations@blwinc.org

NOTE

NOTE

MARȚI

15
Înnoieşte-ţi gândirea
Și să nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi
prin înnoirea minţii voastre, pentru a deosebi care
este voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și
desăvârșită. (Romani 12:2, versiunea Fidela).

D

upă ce ţi-ai predat viaţa lui Cristos, tu ai o
responsabilitate. Biblia ne spune să nu fim
ca restul lumii. Nu te conforma standardelor lumii şi
modului ei de a acţiona. Fii diferit. Fii transformat prin
înnoirea minţii tale. Aceasta înseamnă să îţi schimbi
modul de gândire; dobândeşte o mentalitate nouă. Dacă
vrei să vezi o creştere a manifestării gloriei lui Dumnezeu
în viaţa ta, trebuie să continui să îţi reînnoieşti mintea
cu Cuvântul Său.
Înainte de a deveni creştin, auzeai şi rosteai
cuvinte din lume; cuvinte pe care le-ai învăţat de la
prieteni, din şcoală, de la cei din prejma ta, de la membrii
familiei tale etc. Uneori erau cuvinte de amărăciune, de
mânie – cuvinte dure. Alte ori erau cuvinte frumoase.
Însă Dumnezeu ne-a dat cuvinte care nu sunt doar
„frumoase,” ci sunt cuvintele Împărăţiei Lui, cu care să
ne transformăm viaţa din slavă în slavă.
Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi
te dedici lucrării acestuia, duhul tău este inundat de
adevăruri divine; mintea ta este elevată pentru a nutri
gândurile Împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea învăţarea
Cuvântului Domnului şi meditarea asupra lui sunt atât de
importante. Dacă înainte gândeai în termeni de eşec, de
frică, de lipsă şi de nevoie, Scriptura îţi dă mentalitatea

succesului, excelenţei, victoriei, stăpânirii şi abundenţei.
Acum, că eşti în Cristos, refuză să te conformezi
acestei lumi; în schimb, fii transformat prin înnoirea
minţii. Înnoieşte-ţi gândirea prin Biblie. Auzind Cuvântul
lui Dumnezeu şi asimilându-l, îţi dezvolţi o gândire nouă.
Unul dintre principalele motive pentru care mulţi
sunt învinşi de circumstanţele vieţii este modul lor de
gândire. Când nu gândesc corect, nu pot acţiona corect,
iar mintea lor este ţinută în captivitate. Însă prin puterea
transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu, limitele
sunt îndepărtate. Aşadar, concentrează-ţi mintea asupra
Cuvântului Său şi lasă-l să îţi transforme viaţa.

| Rugăciune
Pe măsură ce meditez şi astăzi
asupra Cuvântului lui Dumnezeu,
sunt transformat, transfigurat şi
propulsat în imaginea pe care o văd
în oglinda Cuvântului Său! Slava
lui Dumnezeu creşte în duhul meu
şi peste mine, influenţându-mi
atitudinea, caracterul, mentalitatea
şi credinţa. Viaţa mea este ridicată
chiar astăzi la un alt nivel, prin
puterea Cuvântului lui Dumnezeu,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:22-24; Filipeni 4:8;
Iosua 1:8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 1:1-25
Deuteronom 3-4
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
27:32-44
Psalmul 78

MIERCURI

16

Puterea din Cuvântul Lui
A trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de
groapă (Psalmul 107:20).

P

uterea lui Dumnezeu este în Cuvântul Lui.
Tu primeşti putere când auzi Cuvântul.
Versetul nostru tematic spune: „A trimis Cuvântul Lui
şi i-a vindecat şi i-a eliberat din nimicirile lor” (Psalmul
107:20, versiunea Fidela). Vindecarea este o putere.
Când puterea de vindecare a lui Dumnezeu vine să
locuiască în tine, indiferent ce boală a fost în trupul tău,
acea putere produce rezultate şi învinge.
Matei 8:16 spune: „Seara, au adus la Isus mulţi
îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile
necurate şi a tămăduit toţi bolnavii.” Vezi, Domnul Isus
scotea duhurile prin cuvântul Lui! Este putere în Cuvânt.
Copilul unei surori dragi a fost internat timp de mai
multă vreme şi lucrurile nu stăteau prea bine. Doctorii
au depistat problema – avea o tumoare cerebrală, iar
pronosticul era sumbru; ştiinţa nu mai putea face nimic.
Însă familia s-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu şi
a crezut că copilul va fi complet vindecat. Se rugau şi
proclamau mereu Cuvântul peste copilaşul care se afla
în secţia de terapie intensivă.
Mai târziu, starea copilului s-a înrăutăţit. Cu toate
acestea, mama lui a refuzat să se îngrijoreze, deoarece
şi-a dat seama că se afla într-o luptă a credinţei. Ea şi
familia ei şi-au păstrat mărturia şi s-au focalizat pe
Cuvântul Domnului. Curând, starea copilaşului s-a
îmbunătăţit şi, după mai multe analize, doctorii nu

au mai putut găsi tumoarea! Mai mulţi specialişti au
fost convocaţi pentru a efectua teste de verificare - şi
rezultatul acestora a fost negativ; tumoarea cerebrală
dispăruse! Băieţelul fusese vindecat în mod miraculos!
Este putere de vindecare în Cuvântul Domnului.
Dumnezeu confirmă întotdeauna Cuvântul Lui prin
semne şi minuni. Rolul tău este să îl păstrezi întotdeauna
în inima şi în gura ta. Nu contează prin ce treci în prezent;
există suficientă putere în Cuvântul lui Dumnezeu pentru
a te ajuta să depăşeşti situaţia. Focalizează-te asupra
Scripturii şi continuă să faci proclamaţii de credinţă.
Continuă să mărturiseşti: „Cuvântul lui Dumnezeu în
gura mea triumfă asupra circumstanţelor şi victoria mea
este inevitabilă!”

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, dragă Tată, pentru
Cuvântul Tău infailibil şi pentru
abilitatea sa de a mă transforma în
ceea ce spune. Trăiesc triumfător
în şi prin Cuvântul Tău, progresând
cu paşi uriaşi şi extinzându-mă sub
toate aspectele, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 1:26-56
Deuteronom 5-7
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Apocalipsa 12:11; Isaia 55:11;
Proverbe 4:22

Faptele Apostolilor
28:1-10
Psalmii 79-80

JOI

17

Judecă după Cuvântul lui
Dumnezeu

Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi
să judece (1 Corinteni 14:29).

U

neori, oamenii primesc ceea ce ei pretind a fi
viziuni sau revelaţii de la Dumnezeu fără însă ca
acestea să fie în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei
nu îşi alocă timp să verifice dacă acele viziuni şi revelaţii sunt
conforme Cuvântului scris.
De exemplu, un om a avut o viziune. El era creştin
timp de mulţi ani, iar la un moment dat s-a îmbolnăvit. Pe
patul de suferinţă a avut o viziune în care o persoană care
purta sandale şi o robă albă, şi era acoperită de un nor, a
intrat în cameră. Bolnavul a început să se uite la persoana
respectivă, de la picioare în sus, pentru a vedea cine era.
Când încerca să îi vadă faţa, aceasta i-a spus: „Nu este voia
mea să te vindec” şi a dispărut.
Cu toate că omul nu a putut vedea faţa persoanei
care i s-a arătat, el a crezut că era Isus, deoarece a spus că a
simţit prezenţa lui Dumnezeu în cameră. Aşadar, a acceptat
că nu era voia lui Dumnezeu să îl vindece şi a început să le
spună şi altor fraţi acest lucru. Însă persoana care i s-a arătat
nu putea fi Isus şi, în fond, de ce ar crede cineva că Isus era
cel care i s-a arătat omului?
Doar fiindcă persoana descrisă purta „o robă albă” şi
era acoperită de „un nor alb”? Sau fiindcă, după cum a spus
omul, el ar fi simţit prezenţa lui Dumnezeu în cameră? Nici
unul dintre aceste detalii nu este suficient pentru ca cineva
să presupună că acea apariţie era Isus. Tu trebuie să înţelegi
interpretarea revelaţiilor. Dacă ai avut o viziune în care

cineva arăta precum Isus, iar acea persoană ţi-a spus ceva
incompatibil cu Scriptura, autenticitatea acelei viziuni este
îndoielnică; ai tot dreptul să o respingi.
Mulţi oameni nu cunosc acest aspect. Voia lui
Dumnezeu este exprimată clar în Scriptură: Dumnezeu îţi
doreşte binele! În 3 Ioan 1:2, El a spus: „Preaiubitule, doresc
ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” El nu Îşi va
contrazice niciodată Cuvântul. Aşa că, dacă vocea pe care o
auzi, contrazice Cuvântul lui Dumnezeu, cel care îţi vorbeşte
este un demon, indiferent cum ar arăta. Mai mult, suntem
atenţionaţi în Scriptură să nu ne lăsăm înşelaţi, deoarece
chiar Satan se poate preface într-un înger de lumină (2
Corinteni 11:14).
Fiecare revelaţie trebuie să se supună Cuvântului lui
Dumnezeu! Nu o accepta doar pentru că ai avut o viziune sau
pentru că ai primit-o de la cineva pe care îl consideri spiritual;
verific-o cu Cuvântul lui Dumnezeu. O revelaţie nu trebuie
neapărat să fie perfectă, sau detaliată cu exactitate, însă
fiecare revelaţie trebuie să fie în conformitate cu Cuvântul
revelat al lui Dumnezeu. Acesta este un alt motiv pentru
care trebuie să cunoşti personal Cuvântul lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai dat înţelepciune
şi m-ai ajutat să înţeleg care este
voia Ta absolută în toate privinţele.
Ochii inimii mele au fost luminaţi să
cunoască nădejdea chemării Tale şi
bogăţia slavei moştenirii Tale în sfinţi.
Exprim şi astăzi excelenţa şi virtuţile
Duhului Tău, dând glas Cuvântului
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 4:1; 1 Corinteni 13:9-10;
Evrei 1:1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 1:57-80
Deuteronom 8-10
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
28:11-20
Psalmii 81-82

VINERI

18
El ne conduce în dragoste
Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii (Ioan 13:35).

U

mblarea în dragoste este unul dintre cele mai
evidente moduri în care îţi poţi da seama
că un creştin este condus de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt
nu ne conduce decât în dragoste. El nu te va îndruma
niciodată astfel încât să urăşti pe cineva, să fii mândru,
arogant sau să îţi exprimi mânia necontrolat.
În umblarea ta cu Domnul, unul dintre lucrurile pe
care El vrea să le facă în viaţa ta este ca dragostea Lui să
fie pe deplin exprimată prin tine, prin comportamentul
tău răbdător, blând, binevoitor, calm şi controlat. Iacov
1:19 spune: „... fiecare om să fie grabnic la ascultare,
încet la vorbire şi încet la mânie” (versiunea NTR).
Persoanele care nu îşi pot controla mânia, fac
lucruri prosteşti; de aceea Biblia spune: „Nu te grăbi
să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în
sânul nebunilor” (Eclesiastul 7:9). Decide să nu existe
niciodată în viaţa ta vreo persoană pe care să o invidiezi,
să o antipatizezi sau cu care să te porţi aspru. Oricât de
multă ură ţi-ar putea arăta alţii, ţie nu îţi este permis
decât să îi iubeşti. Aceasta este viaţa adevăratului
creştin.
Întotdeauna, Duhul Sfânt ne inspiră să iubim,
pentru că nu poţi pierde niciodată atunci când umbli în
dragoste. Acţiunile tale sau lipsa lor trebuie să treacă
testul dragostei. Biblia ne spune că este mai bine să înduri
nedreptatea, să rabzi să fii păgubit, decât să încerci să te

răzbuni pentru răul care ţi s-a făcut (1 Corinteni 6:7).
Gândeşte-te la Isus: în timp ce Îl pironeau pe cruce şi Îl
batjocoreau, El Şi-a ridicat privirea spre cer şi a spus: „...
Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23:34). Aceasta
este dragostea!
Lasă dragostea să te conducă. Umblă în dragoste,
după cum şi Cristos te-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi ca
jertfă lui Dumnezeu în locul tău (Efeseni 5:2). Supune-te
Duhului Sfânt şi lasă-L să te conducă în dragoste. Romani
8:14 spune: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” Dorinţa ta cea
mai mare ar trebui să fie să experimentezi călăuzirea
Duhului Sfânt tot timpul; aceasta va face ca viaţa ta să
fie excelentă şi plină de slavă. Şi umblarea în dragoste
va ușura realizarea acestui lucru. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

| Proclamaţie
M-am născut să iubesc; de aceea
exprim dragostea şi compasiunea
lui Cristos prin vorbele şi faptele
mele. Îţi mulţumesc, neprihănitule
Tată, pentru iubirea Ta pe care
ai turnat-o din belşug în inima
mea. Toţi cei cu care voi intra în
contact vor experimenta prin mine
dragostea Ta necondiţionată, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:1-3
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Faptele Apostolilor
28:21-31
Psalmii 83-84

SÂMBĂTĂ
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O conexiune spirituală
Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să
ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli
(1 Timotei 2:8).

U

nii oameni nu înţeleg motivul pentru
care ne ridicăm mâinile în rugăciune şi în
închinare. Dar acesta este unul dintre acele lucruri pe
care Scriptura ne sfătuieşte să le facem şi este foarte
important. Pavel a spus: „Vreau, dar, ca bărbaţii să se
roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără
mânie şi fără îndoieli.” Nu are nici o legătură cu modul
în care te simţi; este o instrucţiune spirituală, cu imense
beneficii spirituale.
Când îţi ridici mâinile către Domnul, poate că
uneori ai observat că ele par cumva să tremure. Nu
tremurau astfel înainte să începi să te rogi şi să le ridici
către Domnul. Însă în momentul în care le-ai ridicat,
ungerea a venit peste ele şi au început să tremure;
acesta este un semnal al atingerii Duhului în acel
moment. Iar dacă recunoşti atingerea şi accepţi ce face
Duhul Sfânt şi cum îţi atrage El atenţia, multe alte lucruri
se pot întâmpla.
Însă nu mulţi oameni înţeleg aceste lucruri.
Ei trebuie să fie învăţaţi. Lucrurile spirituale pot fi
învăţate, la fel cum pot fi învăţate alte lucruri ale vieţii
care par naturale. Şi odată ce le înveţi şi reacţionezi
corespunzător, vei fi uimit să vezi cum viaţa ta merge
doar înainte şi în sus.

Ridicarea mâinilor în timp ce te rogi şi te închini,
este un act spiritual profund care Îi face plăcere lui
Dumnezeu. Deşi mâinile tale sunt fizice, se realizează
o conexiune între ele şi duhul tău, atunci când le ridici
către Domnul. Este o conexiune spirituală între natura
exterioară şi omul dinăuntru. Nu este o simplă rutină.
Tu le foloseşti pentru a te ghida pe tine şi duhul tău spre
Dumnezeu.
În Psalmul 141:2, David a spus: „Ca tămâia să
fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară
să fie ridicarea mâinilor mele!” Ridicarea mâinilor
către Domnul, Îi face Acestuia o mai mare plăcere decât
oferirea jertfelor fizice. Dacă Domnului Îi face o atât
de mare plăcere să te vadă că îţi ridici mâinile către El,
înseamnă că acest lucru trebuie luat foarte în serios.
Ar trebui să o faci deoarece aşa spune Cuvântul! Este
o practică pe care trebuie să o preiei, deoarece este un
act de reverenţă.

| Proclamaţie
Domnul meu binecuvântat, îmi
ridic mâinile spre Tine în laudă şi
în adorare, declarând că numai
Tu eşti Dumnezeu; slava Ta
umple pământul! Îţi mulţumesc
pentru frumuseţea Ta şi pentru
neprihănirea Ta care se revelează
prin mine. Inima mea este plină
de laudă şi mâinile mi se înalţă în
onoarea majestăţii şi măreţiei Tale.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Înţelepciune pentru viziune
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere;
nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti
(Proverbe 4:5-6).

A

devărata înţelepciune este aceea a Duhului;
ea vine de la Domnul. Până când nu îi este
dată înţelepciunea divină, omul umblă în întuneric.
Înţelepciunea îţi conferă discernământ şi te face
prevăzător. Înţelepciunea călăuzeşte şi îndrumă. Şi, pe
măsură ce continui să te dedici Cuvântului şi lucrării
Duhului, vei funcţiona într-o înţelepciune şi mai mare.
Domnul îţi deschide mintea şi duhul tău va avea gânduri
şi idei ce depăşesc tărâmul pământesc.
Înţelepciunea lui Dumnezeu îţi dă o mare
capacitate de pătrundere. Ea îţi deschide lumea şi rămâi
uimit de lucrurile pe care le vezi. Viziunile sunt lucruri
pe care Dumnezeu ni le încredinţează. Reprezintă
investiţia Duhului Sfânt în duhul nostru. Uneori oamenii
tratează greşit viziunile şi ajung pe o cale greşită. Însă
este minunat faptul că Dumnezeu îţi dă înţelepciunea
de a folosi corect lucrurile pe care ţi le arată şi te ajută
să împlineşti scopul Lui pentru viaţa ta. Înţelepciunea
umană nu te poate ajuta să împlineşti viziunea lui
Dumnezeu; doar înţelepciunea divină poate face
aceasta.
Uneori se poate întâmpla să asculţi o persoană
mai în vârstă vorbind despre anumite lucruri şi eşti
captivat, gândindu-te că este înţeleaptă. Acesta nu

este însă nici înţelepciune, nici previziune, ci o anumită
înţelegere a vieţii căpătată odată cu vârsta. Persoana
respectivă priveşte în urmă şi îţi spune lucruri bazate
pe experienţele sale şi pe imaginea ei asupra trecutului.
Aceasta nu este înţelepciunea de care ai nevoie pentru
a împlini visul lui Dumnezeu pentru tine.
Înţelepciunea adevărată este de la Dumnezeu; nu
provine de la om, iar această înţelepciune este o forţă;
este o putere care te propulsează şi care te localizează
întotdeauna în voia perfectă a lui Dumnezeu. Aşa că
pentru viziunea pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta,
înţelepciunea Lui îţi stă la dispoziţie în Cuvântul Său şi
prin Duhul Sfânt.

| Proclamaţie
Doamne scump, înţelepciunea
Ta îmi este accesibilă ca să mă
călăuzească pe cărări drepte pentru
a împlini visul şi viziunea primite
de la Tine. Am înţelepciune pentru
lucrarea de slujire, pentru slujbă,
pentru afacere, pentru finanţe,
pentru sănătate şi pentru familie!
Funcţionez astăzi şi întotdeauna în
înţelepciune divină, manifestând
gloria şi virtuţile divinităţii care au
fost transferate în duhul meu, în
Numele Domnului Isus. Amin.
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Cuvintele sunt elemente
spirituale

Tot aşa şi limba este un mic mădular, şi se făleşte cu
lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!
Limba este şi ea un foc... (Iacov 3:5-6).

T

u ai în gura ta ceva foarte puternic: limba.
Ţi-a fost dată de Dumnezeu ca să formulezi
cuvinte cu care să controlezi, să creezi sau să transformi
circumstanţele vieţii tale. Pasajul din Iacov 3:6 spune că
limba este un foc; puterea de a efectua orice schimbare
doreşti se află în limba ta. Isus Însuşi a spus că vei avea
ceea ce spui (Marcu 11:23).
Dacă rosteşti cuvinte confuze, rezultatul va fi
acela că te vei confrunta cu confuzie în viaţa ta, pentru
că emiţi semnale confuze. Cuvintele sunt elemente
spirituale. Ele nu mor. Isus a spus: „Vă spun că în ziua
judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36). Într-o
zi, toate cuvintele tale îţi vor fi arătate de Dumnezeu,
ceea ce ele au zidit, ceea ce au creat – imaginea vieţii şi
a circumstanţelor tale creată de cuvintele tale.
Cel mai important lucru din viaţa ta este
reprezentat de cuvintele pe care le rosteşti. Ele vor
decide calitatea vieţii tale aici, pe pământ. Tot ele vor
determina şi relaţia ta cu Dumnezeu, cu alte fiinţe
umane şi locul în care mergi în veşnicie: în rai sau în
iad. Nimeni altcineva nu poate determina calitatea vieţii
tale. Totul se rezumă la cuvintele pe care le rosteşti.
De exemplu, atunci când unii oameni se sperie sau
se supără, obişnuiesc să spună: „Dacă mai faci aşa, o să

mă omori!” „Copilul ăsta neastâmpărat o să mă omoare
într-o zi!” sau „Săracul de mine!” Din nefericire, aceşti
oameni nu realizează puterea şi importanţa cuvintelor
lor. Viaţa şi moartea stau în puterea limbii (Proverbe
18:21).
Poate vei spune: „Dar vorbeau doar în glumă.” Nu
contează. Citeşte din nou ce a spus Isus în Matei 12:36.
Mai mult, în Marcu 11:23 Isus nu a spus: „Vei avea ce
ai spus când ai vorbit serios,” ci a spus „Ce ai zis se va
face.”
Antrenează-te să vorbeşti corect. Pasajul din
Proverbe 15:4 spune: „Limba dulce este un pom de
viaţă...” Limba ta este propriul tău pom de viaţă;
foloseşte-o ca să îţi trasezi parcursul spre succes şi
bunăstare şi ca să îţi creezi o cale victorioasă în viaţă.

| Proclamaţie
Viaţa mea este pentru slava
Domnului, orientată în direcţia
voii absolute a lui Dumnezeu!
Domnesc peste circumstanţe, îmi
trasez parcursul vieţii în succes şi
în bunăstare şi îmi croiesc mereu o
cale victorioasă, prin vorbirea mea
sănătoasă.
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Rapsodia la Radio, în întreaga lume!

În 2016, alătură-te nouă pentru a atinge mult mai multe
suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

Radioul este unul dintre cele mai eficiente moduri
de a răspândi Evanghelia la milioane de oameni
în acelaşi timp. Prin acest mijloc, Îngerul Mesager
a binecuvântat mulţi oameni din întreaga lume,
transmiţând viaţă în fiecare zi, atât prin intermediul
radioului tradiţional, cât şi prin radioul online (pe
internet).
Mai multe teritorii de acoperit
Încă mai sunt teritorii de acoperit şi naţiuni de atins
cu Rapsodia Realităţilor transmisă la Radio. În 2016,
vino alături de noi pentru a-i atinge pe mulţi din
întreaga lume, astfel:
»» Sponsorizând Rapsodia citită la radio, pentru cel
puţin o staţie de radio naţională din cele 242 de
naţiuni şi teritorii din întreaga lume
»» Asigurând transmiterea Rapsodiei citite în fiecare
limbă pe web radio.

Imaginează-ţi impactul pe care l-am avea dacă am
difuza Îngerul Mesager pe mai multe posturi de
radio din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii
despre modul în care poţi să iei parte la acţiunea de
răspândire a Evangheliei în întreaga lume, te rugăm
să suni la 0812 901 1393 sau trimite-ne un email la
rhapsodymissions@loveworld360.com

NOTE

NOTE

MARȚI
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Tu eşti prioritatea Tatălui
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci
El însuşi îngrijeşte de voi (1 Petru 5:7).

F

iind creştini, legătura noastră cu Tatăl ceresc
este neîngrădită și neschimbătoare. Noi
suntem conectaţi la El prin naşterea noastră spirituală.
Astfel, orice are importanţă pentru tine, este important
şi pentru El. El te tratează cu o atenţie plină de dragoste;
tu eşti prioritatea Tatălui.
Gândeşte-te la aceasta: un părinte pământesc
face totul pentru a le asigura copiilor săi o viaţă bună.
El se asigură că ei sunt protejaţi şi că au tot ce le trebuie
în ceea ce priveşte hrana, adăpostul, şi îmbrăcămintea.
Unii părinţi ajung chiar să iubească și un alt copil şi să
se intereseze de el doar pentru că acesta este prietenul
copilului lor. Acum, dacă părinţilor pământeşti poate să
le pese atât de mult de copiii lor, cum crezi că te iubeşte
Tatăl tău ceresc?
Dumnezeu te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu
însuţi. Te iubeşte tot atât de mult cât Îl iubeşte pe Isus
şi doreşte mai mult decât tine să ai succes. Acest adevăr
ar trebui să te facă să te bucuri şi să alunge îngrijorarea
din viaţa ta pentru totdeauna. Dumnezeu ştie cât de
mult vrei să fii fericit; ştie fiecare lucru bun pe care ţi-l
doreşti, iar El ţi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia în
Cristos Isus.
El a spus: „Fiule, dă-Mi inima ta şi să găsească
plăcere ochii tăi în căile Mele” (Proverbe 23:26). Ai

încredere în El şi slujeşte-L cu viaţa ta. El ştie cum
trebuie să procedeze cu tine şi ştie tot ce îţi doreşti, mai
bine chiar decât ştii tu. De aceea dă-I îngrijorările tale şi
refuză să te laşi împovărat de ele din nou.
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l
alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar
chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un
chip” (Isaia 49:15). Dumnezeu îţi vorbeşte ţie în pasajul
acesta. Atunci când totul în jur pare opusul a ceea ce
spune Cuvântul cu privire la tine, Dumnezeu spune:
„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni unde vei
merge...” (Geneza 28:15). Cuvintele Sale despre tine nu
vor rămâne neîmplinite.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi sunt atât de
recunoscător pentru dragostea
Ta veşnică şi necondiţionată. Cât
de reconfortant este să ştiu că
Te gândeşti mereu la mine. Îţi
mulţumesc că ai făcut din mine o
comoară deosebită pentru Tine;
eu sunt mărgăritarul Tău de mare
preţ. Pentru acestea şi pentru
multe altele, mă închin înaintea Ta
şi Îţi sunt pe veci recunoscător, în
Numele Domnului Isus. Amin.
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Un destin glorios
În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în
dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi
prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre
lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul
Lui (Efeseni 1:4-6).
Versetul tematic ne dezvăluie ceva foarte profund
în ce priveşte destinul nostru în Dumnezeu. Să citim din
nou versetele cinci şi şase, din versiunea Amplificată de
data aceasta: „Căci El ne-a ales dinainte (ne-a destinat,
a planificat cu dragoste pentru noi) să fim adoptaţi
(cunoscuţi) ca fiind proprii Săi copii prin Isus Cristos,
potrivit cu scopul voii Sale [pentru că I-a făcut plăcere
şi a fost intenţia Sa binevoitoare] – [Pentru ca noi să
putem fi] spre lauda şi cinstea harului (favorii şi milei)
Lui de glorie, pe care l-a turnat din belşug şi fără plată
peste noi în Cel Preaiubit.”
Destinul nostru este să trăim spre slava harului lui
Dumnezeu; El ne-a ales şi ne-a destinat vieţii glorioase
şi veşnice. Astfel, în calitate de creştin, tu nu trăieşti
degeaba; viaţa ta nu este seacă. În 1 Petru 2:9, Biblia
spune: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric
la lumina Sa minunată.” Aceasta este chemarea ta;
acesta este destinul tău în Cristos! Trebuie să devină o
realitate pentru tine.

De ce trăieşti? Care este scopul pentru care
exişti? De ce te-ai născut? De ce ai venit? Ai venit ca
să împlineşti destinul lui Dumnezeu pentru viaţa ta! Şi
parte din acest destin este să vesteşti lucrările minunate
ale lui Dumnezeu şi să manifești în lume virtuţile,
perfecţiunea, excelenţa şi înţelepciunea Celui ce te-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Biblia
spune că El face acestea „potrivit cu scopul etern pe
care Şi l-a stabilit în Cristos Isus, Domnul nostru.”
Tu ai un destin glorios în Dumnezeu; un destin
de măreţie. Şi tocmai de aceea este foarte important
să urmezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăieşti în
conformitate cu principiile Împărăţiei.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
mi-ai dat un scop şi un destin
în viaţă, un destin al măreţiei!
Trăiesc viaţa veşnică de glorie,
împlinind acel scop, exprimându-Ţi
virtuţile, perfecţiunile, excelenţa şi
înţelepciunea, în Numele lui Isus.
Amin.
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Focalizează-te pe eternitate
Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea
în Cristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi
oamenii (1 Corinteni 15:19).

D

umnezeu raportează întotdeauna la
eternitate tot ceea ce face, pentru că El
gândeşte în termenii eternităţii. El este un Dumnezeu
veşnic şi întotdeauna lucrează cu lucruri care rămân
pentru totdeauna. În Eclesiastul 3:11, Biblia spune:
„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în
inima lor chiar şi gândul veşniciei...” El a adus în inima
oamenilor eternitatea ca ei să poată vedea dincolo de
lumea aceasta.
Din nefericire, unii creştini nu înţeleg acest lucru;
de aceea afacerile lor, planurile de familie, interesele şi
relaţiile lor nu sunt abordate din perspectiva veşniciei.
Tot ce este interesant pentru Dumnezeu şi tot ce face
El este conectat la eternitate. De aceea, concentreazăţi atenţia asupra eternităţii. Direcţionează-ţi mintea
asupra scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Aceasta
este ceea ce contează! Trebuie să fie o revelaţie pe
care o accepţi, o primeşti şi devine parte din duhul
tău; o conştientizare care îţi controlează viaţa. Aceasta
înseamnă că oriunde mergi şi în tot ceea ce faci eşti
inspirat de scopul etern al lui Dumnezeu şi de voia Sa
pentru viaţa ta.
Domnul te învaţă, te întăreşte şi te inspiră prin
Cuvântul Său chiar astăzi, pentru că El priveşte dincolo
de prezent, dincolo de luna şi de anul în care eşti. El

priveşte chiar mai departe de toţi anii pe care îi vei trăi
pe pământ. El urmăreşte felul tău de viaţă în această
lume, care determină eternitatea de care vei avea parte.
De aceea priveşte dincolo de această lume.

| Proclamaţie
Domnul m-a învăţat să privesc
dincolo de prezent şi să acţionez
din perspectiva veșniciei în tot
ce fac pe acest pământ. Alegerile
şi deciziile mele privind familia,
slujba şi tot ce este legat de viaţa
mea, se bazează pe Cuvântul lui
Dumnezeu. Sunt călăuzit de Duhul
Sfânt întotdeauna, în Numele lui
Isus. Amin.
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Victorie şi stăpânire în Isus
Cristos

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai
lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai
fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, îi voi
uita şi Eu pe copiii tăi (Osea 4:6).

D

umnezeu a spus prin profetul Osea că
poporul Său este distrus, înfrânt şi păgubit
din cauză că îi lipseşte cunoştinţa. Aşadar, problema nu
constă în lipsa credinţei sau a strădaniei; motivul pentru
care oamenii nu umblă în victorie şi în stăpânire este
necunoştinţa lor. Adică noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie
să ne străduim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu
şi să primim învăţătură din el. Cunoscând cu tot mai
multă acurateţe Cuvântul Său, vei umbla în victorie şi
în autoritate în fiecare zi din viaţa ta, în pofida oricărei
adversităţi.
Unii oameni cred că nu este posibil să trăieşti fără
întrerupere în autoritate şi în victorie, însă se înşeală.
A crede aşa ceva înseamnă a ignora ceea ce a săvârşit
Isus. El a venit să ne dea viaţa şi natura lui Dumnezeu.
În Ioan 10:10, El a spus: „Hoţul nu vine decât să fure, să
înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă
viaţă, şi s-o aibă din belşug.” El nu a venit să pună bazele
unei noi religii, pentru că deja existau destule înainte ca
El să vină, iar creştinismul nu este o religie. Versiunea
Amplificată a Bibliei spune că Isus a venit ca noi să avem
viaţă, să ne bucurăm de ea şi să o avem din belşug, până
la revărsare.

Poate că nu te-ai gândit niciodată că este ideea lui
Dumnezeu ca tu să te bucuri de viaţă; acum ştii! Dar cum
poţi să te bucuri dacă lucrurile nu sunt în ordine cu tine?
Cum poţi să te bucuri de viaţă dacă nu ştii tot ce ţi-a dat
El în Cristos? Acesta este motivul pentru care trebuie
să ai o relaţie personală cu Dumnezeu şi cu Cuvântul
Său, ca să poţi şti cum să trăieşti în victorie absolută în
fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu poate să te zidească şi
să te facă să trăieşti tipul de viaţă pe care Dumnezeu îl
doreşte pentru tine: o viaţă deasupra durerii şi luptelor;
o viaţă de slavă, de neprihănire şi de stăpânire în Cristos
Isus.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că mi-ai dat o viaţă de slavă şi de
victorie. Zi de zi studiez Biblia şi-mi
însușesc ceea ce se spune în ea cu
privire la viaţa mea în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 6:1-16
Deuteronom 29-30
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:1-12
Psalmul 94

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:37; 2 Corinteni 2:14

SÂMBĂTĂ
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Primeşte Cuvântul Lui...
primeşte înţelepciune

Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea
lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El îi prinde pe cei
înţelepţi în viclenia lor” (1 Corinteni 3:19).

D

acă vrei să trăieşti o viaţă victorioasă, prosperă
şi plină de slava lui Dumnezeu, trebuie să
cunoşti, să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăieşti
în conformitate cu acesta. Domnul Isus a făcut odată o
afirmaţie remarcabilă la adresa evreilor: „Vă rătăciţi!
Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu” (Matei 22:29). Mulţi nu realizează aceasta şi
trăiesc în afara înţelepciunii lui Dumnezeu, pentru că nu
cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea predicarea cu
acurateţe a Cuvântului este foarte importantă. Cuvântul
lui Dumnezeu îţi dă putere şi te propulsează să trăieşti
viaţa veșnică.
Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui
Dumnezeu. Nu contează care sunt experienţele de
care ai avut parte în viaţă, care sunt oamenii care
te sfătuiesc, câte cărţi ai citit sau ce ai văzut în viaţă;
dacă nu ai Cuvântul Lui în tine, nu ai înţelepciunea lui
Dumnezeu şi de aceea nu poţi excela. Înţelepciunea
oamenilor te poate ajuta într-o anumită măsură, însă
doar înţelepciunea lui Dumnezeu te va conduce până la
capăt.
Înţelepciunea este revelarea lui Dumnezeu;
este înţelegerea realităţii. Cunoaşterea Cuvântului lui
Dumnezeu aduce înţelepciunea lui Dumnezeu în tine,

ca să ştii, să spui şi să faci lucrul potrivit, la momentul
potrivit, așa cum vrea Dumnezeu. Gândeşte-te la situaţia
în care se găsea Moise, când a stat pe malul Mării Roşii
cu copiii lui Israel: Dumnezeu i-a spus: „Ridică-ţi toiagul,
întinde-ţi mâna spre mare şi despic-o!”
Dacă s-ar fi consultat cu oameni de ştiinţă şi cu
filozofi, probabil că aceştia l-ar fi repezit cu indignare:
„Cum adică, Dumnezeu ţi-a spus să desparţi atât de
multă apă cu toiagul din mâna ta?!?” În mod sigur,
aceștia ar fi crezut că Moise şi-a pierdut minţile. Cu toate
acestea, Moise primise deja Cuvântul de la Dumnezeu
şi astfel era propulsat de înţelepciune. A făcut cum i se
poruncise, şi apa s-a despicat – adunându-se de-o parte
şi de cealaltă – pentru ca israeliţii să poată traversa
marea pe pământ uscat (Exod 14:21-22). Aceasta a fost
manifestarea înţelepciunii lui Dumnezeu.
Adevărata înţelepciune este de la Duhul Sfânt
şi vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar prin meditaţie
Cuvântul Său prinde rădăcini în duhul tău, producând
în tine „fronesis” (termen grecesc) - înţelepciunea sau
mentalitatea celor neprihăniţi.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru înţelepciunea la care
am acces prin Cuvântul Tău.
Cristos a fost făcut pentru mine
înţelepciune; de aceea umblu în
înţelepciune divină. Am abilitatea
supranaturală să înţeleg realităţile
spirituale şi să păşesc în voia Ta
perfectă întotdeauna, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 1:30; 1 Corinteni 2:6;
Proverbe 4:7-9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 6:17-49
Deuteronom
31-32
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:13-19
Psalmii 95-96

DUMINICĂ
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Binecuvântează lumea cu
măreţia ta

Domnul i-a zis lui Iosua: „Astăzi voi începe să te înalţ
înaintea întregului Israel...” (Iosua 3:7).

E

xistă diferite tipuri de măreţie. Iar acei oameni
pe care Scriptura îi descrie ca având măreţie,
sunt caracterizaţi de anumite trăsături şi calităţi, cum ar
fi demonstrarea unei puteri supranaturale prin semne
şi minuni, iscusinţă, înţelepciune supranaturală sau
deţinerea unei bogăţii enorme.
Să privim, de exemplu, la Moise; viaţa lui a fost
caracterizată de diverse semne şi minuni. Citim în
Deuteronom 34:10-12 astfel: „În Israel nu s-a mai
ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi
cunoscut faţă în faţă. Nici unul nu poate fi pus alături
de el în ce priveşte toate semnele şi minunile pe care l-a
trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva
lui Faraon, împotriva supuşilor lui şi împotriva întregii
ţări, şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe
care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului
Israel.”
Biblia ne spune despre Isaac că era bogat. Scriptura
ne spune că în ciuda foametei şi a secetei din ţară,
„omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se
din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat.
Avea cirezi de vite şi turme de oi şi un mare număr de
robi, de aceea filistenii îl pizmuiau” (Geneza 26:13-14).
Şi David a fost o figură măreaţă. Prin ungerea
Duhului Sfânt a făcut lucruri uimitoare. Copil fiind, l-a
înfrânt pe Goliat, iar mai târziu a câştigat multe bătălii ca

rege al Israelului. Ce putem spune despre Daniel? Biblia
ne arată că era plin de înţelepciunea lui Dumnezeu;
acest lucru era evident datorită revelaţiilor divine pe
care le-a avut. El avea un duh înalt, de excelenţă (Daniel
6:3).
Dumnezeu te-a creat pentru măreţie, iar măreţia
ta este înnăscută, pentru că tu eşti sămânţa lui Avraam.
Dumnezeu vrea să te folosească pentru a binecuvânta
sfera ta de influenţă. El vrea ca lumea să beneficieze de
pe urma măreţiei tale. El vrea ca tu să faci lucruri mari şi
să ai impact asupra lumii, având sămânţa măreţiei Sale
în tine.
De aceea, fii foarte atent la călăuzirea Sa din duhul
tău, pentru a primi idei şi inovaţii. Lasă ca inima ta să fie
deschisă pentru El ca să poţi primi această inspiraţie pe
care El doreşte să ţi-o dea, pentru că lucrul acesta se
întâmplă chiar acum! Primeşte prin credinţă.

| Rugăciune
Eu sunt sămânţa lui Avraam; sunt
înzestrat cu înţelepciune divină ca
să influenţez în bine viaţa multora
de pe acest pământ. Mintea mea
are ungerea de a concepe inovaţii,
idei şi soluţii care să binecuvânteze
lumea.
Am
capacitatea
supranaturală de a implementa
ideile pe care mi le dă Dumnezeu,
pentru a face ca lumea să devină
un loc mai bun, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 12:2; Geneza 26:4;
Galateni 3:29

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 7:1-35
Deuteronom
33-34
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:20-25
Psalmul 97

LUNI
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Umblă pe căile prestabilite
Căci noi suntem [propria] lucrare a mâinii lui Dumnezeu
(capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus [născuţi din
nou] pentru a putea face acele fapte bune pe care
Dumnezeu le-a predestinat (plănuit mai dinainte)
pentru noi [urmând căi pe care El le-a prestabilit din
timp], ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care
El ne-a pregătit-o şi ne-a pus-o la dispoziţie s-o trăim]
(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

Î

n calitate de copil al lui Dumnezeu, nu eşti
o prezenţă accidentală în lumea aceasta.
Dumnezeu nu este luat prin surprindere de tine, pentru
că te cunoaşte încă dinainte să vii pe lume. Există o
cale pe care Dumnezeu ţi-a pregătit-o mai dinainte, şi
aceasta este o cărare a măreţiei. Tot ce trebuie să faci
şi să obţii în viaţă a fost asigurat deja! Întrebarea este:
umbli tu pe acea cale pregătită mai dinainte? Pe acea
cărare nu există eşec! Nu există înfrângere, moarte,
sărăcie sau boală!
Este o cale pregătită dinainte de Dumnezeu
însuşi. Dacă te confrunţi cu frustrări în viaţa ta, întreabăte care sunt căile pe care te afli. Trebuie să păşeşti pe
cele pe care El ţi le-a aranjat dinainte! Dacă te afli pe o
cale greşită, te poţi întoarce chiar astăzi. Biblia spune:
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice:
«Iată drumul, mergeţi pe el!» când veţi voi să vă mai
abateţi la dreapta sau la stânga” (Isaia 30:21). Slavă lui
Dumnezeu! Acesta este mesajul Său către oamenii din
toată lumea: „Există o cale pe care trebuie să o urmaţi!

A fost pregătită mai dinainte, împodobită pentru voi, cu
o viaţă bună.”
Atunci când I-ai dat inima ta lui Cristos, ai intrat
pe calea pregătită de Dumnezeu pentru viaţa ta! El
este Calea, Adevărul şi Viaţa. El este calea de ieşire din
confuzie! În El este victorie, sănătate divină, pace şi
bunăstare!
Acum, prin Cuvântul Său, El te poate conduce
pe calea victoriei şi bunăstării nesfârşite. El are planuri
foarte precise pentru viaţa ta şi, pe măsură ce stai în
părtăşie cu El prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt,
El te va conduce pe calea destinului tău în El – calea
neprihănirii şi a păcii!

| Proclamaţie
Doamne scump, Îţi mulţumesc
pentru căile măreţiei pe care le-ai
pregătit pentru mine, ca să le urmez
în viaţă. Trăiesc viaţa bună pe care
Tu mi-ai pregătit-o, manifestânduŢi gloria şi neprihănirea, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 7:36-50
Iosua 1-2
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:26-31
Psalmii 98-100

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 58:11; Ieremia 29:11;
Efeseni 1:11

CAMPANIA

lia
Misiunea Bib pentru toți

„O BIBLIE PENTRU
FIECARE CAMERĂ DE
HOTEL”

V

ă mulţumim, dragi sponsori ai Bibliei cu
comentarii din Rapsodia Realităţilor! În 2015,
am reuşit să distribuim peste 20.000 de astfel de
Biblii în 600 de hoteluri din 9 ţări! Am primit foarte
multe mărturii de mântuire, printre care şi una a
unei foste prostituate, care a fost mântuită în mod
miraculos citind dintr-o Biblie cu comentarii din
Rapsodia Realităţilor plasată în hotelul unde avea
să întâlnească un client. Multe persoane au fost nu
doar mântuite, ci au început şi să meargă la biserică!
În 2016, Anul extinderii, suntem hotărâţi să ducem
Evanghelia lui Cristos şi mai departe, pentru a
schimba viaţa multora prin cunoaşterea salvatoare
a Cuvântului lui Dumnezeu, distribuind Biblii în
100.000 de camere din 2.000 de hoteluri, din 200
de oraşe!
Alătură-te campaniei astăzi pentru a schimba viaţa
a milioane de oameni din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul în
care poţi deveni partener în această campanie
– individual, ca biserică sau ca organizaţie, te
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon:
08025013710, 08086110230 şi 0701 550 0092
(doar SMS).
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi
www.rhapsodybible.org

N O T E

NOTE

MARȚI

29
Tu ai un rol de îndeplinit
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta;
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale
şi atunci vei lucra cu înţelepciune (Iosua 1:8).

Î

n viaţă, oamenii se pot trezi în situaţii pentru
care nu sunt ei responsabili. Da, alţii pot crea
circumstanţe sau situaţii – plăcute sau neplăcute –
pentru tine, dar până la urmă tu ai de jucat un rol
important în determinarea rezultatului final al vieţii tale.
Circumstanţele în care te-ai născut poate nu au
fost atât de favorabile. Poate te-ai născut într-un cămin
sărac; şi nu este vina ta. Aceea era responsabilitatea
altei persoane. Însă nu rămâne în situaţia în care te
afli doar pentru că aceea nu era responsabilitatea ta;
schimbă lucrurile! Poate te-ai născut sărac, însă nu te-ai
născut ca să fii sărac!
Dacă mergeai la o anumită şcoală şi, dintr-un
motiv sau altul, şcoala s-ar fi închis, ţi-ai fi spus: „Ei bine,
nu mai trebuie să merg la şcoală”? Nu, ci ai căuta altă
şcoală sau ai citi materia acasă şi ţi-ai da examenele.
Întotdeauna există ceva ce poţi face pentru tine în
situaţia în care te găseşti. Dumnezeu are nevoie de
acţiunile tale. El are nevoie de reacţia ta, de răspunsul
tău. Nici un creştin nu este dezavantajat vreodată în
viaţă. Tu poţi fi un succes.
În versetul tematic, Dumnezeu ne spune cum
să devenim oameni de succes; prin meditarea asupra

Cuvântului zi şi noapte. Pune aceasta în practică. Oricât
de mult doreşte El să fii prosper, sănătos, fericit, puternic
şi activ, tu ai de jucat un rol vital în a face ca visul Său
să devină realitate. Indiferent de circumstanţele sau de
lucrurile prin care ai trecut în viaţă, este responsabilitatea
ta să fii triumfător.
Fiind un copil al lui Dumnezeu, tu nu eşti
neajutorat. Ai Duhul Sfânt, iar El este avantajul tău de
neegalat. Poţi face orice, poţi avea cât succes doreşti şi
poţi fi o mare binecuvântare pentru lumea ta. Da, poţi!
Dumnezeu aşteaptă ca tu să acţionezi. Prinde-te strâns
de Cuvântul Său şi lasă ca slava, harul şi excelenţa Sa să
se exprime prin tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este în
inima mea şi în gura mea. Este
Cuvântul credinţei, pentru că
l-am crezut. Stau ferm pe temelia
Cuvântului Tău şi prin el supun orice
circumstanţe! Domnesc victorios
în viaţă, exprimându-Ţi gloria,
excelenţa, neprihănirea şi harul, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 8:1-21
Iosua 3-4
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 4:1-10
Psalmul 101

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:22-25

MIERCURI

30

Roagă-te pentru ţara ta
Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii,
ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu
toată evlavia şi cu toată cinstea (1 Timotei 2:1-2).

F

iind creştin, este important să te rogi
întotdeauna pentru ţara ta şi pentru
conducătorii ei; indiferent dacă este vorba de ţara în
care te-ai născut sau al cărei rezident ești. Unii oameni
nu ştiu că de multe ori se dă o bătălie spirituală aprigă
pentru sufletul naţiunilor. În zilele lui Daniel, un înger a
trebuit să se lupte cu căpetenia împărăţiei Persiei (Daniel
10:10-13). Asemenea conflicte spirituale au loc şi astăzi
deasupra ţărilor lumii. Există forţe care luptă pentru
distrugerea şi sărăcirea naţiunilor. Însă există şi îngeri
trimişi de Dumnezeu pentru protejarea şi bunăstarea
acestor naţiuni.
Vor veni vremuri grele pentru multe naţiuni ale
lumii, însă Domnul vrea ca poporul Său să fie pregătit.
În timp ce noi ne rugăm, îngerii trimişi de Dumnezeu îşi
pot îndeplini misiunile pentru naţiunile lumii. Aşadar, în
cămăruţa ta, roagă-te pentru ţara ta. Roagă-te pentru
preşedintele, prim-ministrul şi conducătorii ţării tale.
Pe măsură ce ne rugăm, exercităm presiuni în
tărâmul spiritual asupra forţelor întunericului şi le
biruim. În consecinţă, scopul lui Dumnezeu pentru
aceste naţiuni se împlineşte. Se spune că răul biruie
atunci când oamenii buni nu fac nimic. De aceea

perseverează în rugăciune pentru ţara ta, până când
Cuvântul lui Dumnezeu se va răspândi în ea fără opreliști
şi va fi proslăvit (2 Tesaloniceni 3:1). Rugăciunile noastre
pentru naţiuni fac ca Evanghelia să se răspândească
nestingherită. Iar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu
umple până la saturare naţiunea ta, răul nu poate
învinge.
Versetul tematic ne îndeamnă să ne rugăm
„pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în
dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi
liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.” Când
Biblia vorbeşte aici despre „o viaţă paşnică,” se referă la
o stare de odihnă, în care totul înfloreşte şi se dezvoltă
în direcţia bună. Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu
aşteaptă să o trăim, iar rugăciunile noastre o aduc în
realitate. Slavă lui Dumnezeu!

| Proclamaţie
Dragă Tată, mă rog şi astăzi
pentru ţara mea, ca liderii ei să
aibă înţelepciune de la Tine ca să
poată lua cele mai bune decizii
pentru binele oamenilor şi pentru
răspândirea Evangheliei, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 8:22-39
Iosua 5-6
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 4:11-25
Psalmul 102

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 29:7; Ezechiel 33:6-7;
Isaia 62:1
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Rosteşte binecuvântări
pretutindeni în jurul tău

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

D

umnezeu doreşte să ducem Cuvântul Său în
toate naţiunile, iar aceasta înseamnă foarte
mult. Însă vezi tu, atunci când Isus spune să predicăm
Evanghelia oricărei făpturi, El nu se referă doar la
a predica celor care nu-L cunosc pe Isus. A predica
Evanghelia oricărei făpturi înseamnă a predica pentru
TOT ce există! Romani 8:19 spune: „De asemenea, şi
firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor
lui Dumnezeu.”
Termenul „fire” înseamnă de fapt „creaţie.”
Aşadar, versetul citat spune: „De asemenea, şi creaţia
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui
Dumnezeu.” Există o degradare în lume, inclusiv în viaţa
omului; de aceea, tot ce este viu aşteaptă manifestarea
ta; aşteaptă eliberarea din partea ta. Peste tot, în toată
lumea există frică. Mulţi oameni de ştiinţă aduc dovezi
ale subţierii şi deteriorării stratului de ozon. Încălzirea
globală rămâne un subiect de dezbateri politice largi,
liderii mondiali căutând cu disperare o soluţie.
Aceste lucruri nu sunt noi; numai că abia acum
au descoperit oamenii de ştiinţă ce se întâmplă. Biblia
vorbea deja despre ele: versetele 20 şi 21 din Romani,
capitolul 8, spun: „Căci firea a fost supusă deşertăciunii –
nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea
însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să

aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.”
Creaţia a fost supusă deşertăciunii; nu este de mirare că
se află într-o deteriorare groaznică, gemând de durere.
Iar noi aducem această eliberare întregii creaţii prin
Evanghelie.
Apocalipsa 21:5 spune: „Cel ce şedea pe scaunul
de domnie a zis: «Iată, Eu fac toate lucrurile noi...»”
Înnoirea a început. Rosteşte Cuvântul Domnului asupra
lucrurilor din casa ta şi vor avea o valoare nouă. Rosteşte
Cuvântul Lui asupra finanţelor tale şi acestea nu se vor
deprecia. Proclamă Cuvântul peste trupul tău şi boala,
neputinţa sau infirmitatea nu vor face niciodată ravagii
în el. Rosteşte binecuvântări asupra lucrurilor din jurul
tău.
Foloseşte Cuvântul Domnului ca să domnești în
viaţă, în sfera ta de influenţă! În casa ta, la şcoală sau la
locul tău de muncă, rosteşte binecuvântări. Fă acelaşi
lucru pentru ţara ta; rosteşte cuvinte de binecuvântare,
pentru că Biblia spune: „Cetatea se înalţă prin
binecuvântarea oamenilor fără prihană...” (Proverbe
11:11).

| Proclamaţie
Proclam eliberare din robie şi din
corupţie pentru tot ce există în sfera
mea de influenţă şi propulsare în
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu.
Răspândesc viaţă pretutindeni în
jurul meu prin puterea cuvintelor
mele, pentru că acestea sunt
vremurile manifestării fiilor lui
Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:45;
Proverbe 18:20-21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 8:40-56
Iosua 7-9
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 5:1-11
Psalmul 103

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de
acest devoţional. Dacă doriți ca Isus Cristos să fie Domnul
vieţii dumneavoastră, puteți să o faceți rugându-vă astfel:

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus
Cristos. Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema
Numele Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21).
Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie
Domnul vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul
meu şi după cum scrie în Romani 10:9, «Dacă-L
mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei
fi mântuit» declar ca sunt mântuit! M-am născut din
nou! Sunt un copil al Domnului! Acum Isus trăiește
în mine și Cel care este în mine este mai mare
decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!”
Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui
Dumnezeu! Pentru mai multe informații legate de modul în
care puteți să vă dezvoltați ca şi creştin, vă rugăm să luaţi
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:
MAREA BRITANIE:		
Tel:+44(0)1303 270970
nigeria:

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

AFRICA DE SUD:		
Tel: + 27 113260971;
+27113260972
SUA:

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

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

DESPRE

AUTOR

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’
LOVEWORLD INCORPORATED, este un dedicat
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, al carui mesaj a
fost adus la realitate in inimile multora.
Milioane de oameni au fost afectaţi de
programul TV, “Atmosfera Miracolelor”, de
cruciade, reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.
Impactul pe care l-au avut, a determinat
formarea a sute de biserici şi fraţii de campus
în toata lumea, unde se împărtăşeşte realitatea
Cuvântului Domnului în adevarul si simplicitatea sa.

Pentru mai multe informații despre

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy
Vizitaţi site-ul
www.rhapsodyofrealities.org

N O T E
NOTE

SLAVEI

ALE

RAPOARTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
Eu şi parteneriatul meu
Parteneriatul meu cu Rapsodia Realităţilor mi-a dat oportunitatea să
ating multe vieţi în toată lumea. Îngerul Mesager m-a binecuvântat
foarte mult şi pot mărturisi că aceasta este o urmare a faptului că sunt
partener. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un bebeluş şi cu o slujbă
minunată. Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru oportunitatea
de a fi în parteneriat cu Rapsodia Realităţilor! − R. Ukwaimungu;
Uganda

Vindecat de hipertensiune!
Am fost diagnosticat cu hipertensiune şi mi s-a prescris un tratament
medicamentos foarte dur. Într-o zi, am luat contact cu Rapsodia
Realităţilor printr-un partener care mi-a vizitat casa. După ce am
studiat devoţionalul timp de câteva săptămâni, am început să proclam
Cuvântul lui Dumnezeu peste viaţa şi situaţia mea. Nu a trecut mult
timp şi miracolul a avut loc! Am descoperit că nu mai aveam nici un
simptom de tensiune mare şi întotdeauna dormeam fără frică. Câteva
luni mai târziu, am mers la spital şi doctorii au confirmat faptul că
tensiunea mea era normală. Şi de atunci este normală. Astăzi sunt un
partener înfocat al Rapsodiei Realităţilor. Slavă Domnului! ̶ K. Ezekiel;
Nigeria

O înţelegere tot mai mare asupra Cuvântului
Îngerul Mesager, Rapsodia Realităţilor, mi-a binecuvântat viaţa
extraordinar de mult. Zilnic, studiind devoţionalul, primesc o înţelegere
mai profundă asupra Cuvântului lui Dumnezeu, iar duhul meu este
stârnit încontinuu. Din Rapsodia Realităţilor am primit revelaţii ale
lui Dumnezeu care m-au inspirat şi mi-au schimbat viaţa total. Vă
mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru această carte; Domnul să vă
binecuvânteze. ̶ C. Kanja; Uganda
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LOVEWORLD
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 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44(0)1303 270970
nigeria:

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

AFRICA DE SUD:		
Tel: + 27 113260971;
+27113260972

canada:

Tel: +1 647-341-9091

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

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

