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R

Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 862 limbi şi încă mai
numărăm. Ediţia 2017 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.

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

			

‑ Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri entuziaşti ai
Rapsodiei Realităţilor din Bulgaria.
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DUMINICĂ

Rodeşte neîncetat
Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul. Pe
orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce [încetează
să aducă] rod, El o taie (retează, îndepărtează);
şi pe orice mlădiţă care continuă să aducă rod, o
curăţă şi o îngrijeşte în mod repetat, ca să o facă
să aducă mai mult şi mai bogat rod de excelenţă
(Ioan 15:1‑2, versiunea Amplificată).

B

iblia spune: „Până când Duhul va fi turnat de
sus peste noi şi pustiul va fi un câmp roditor şi
câmpul roditor socotit ca pădure” (Isaia 32:15, versiunea
Fidela). Duhul a fost turnat peste noi de sus. Acum, El
locuieşte în noi. Nu mai trebuie să te lupţi pentru a fi un
om de succes, roditor sau productiv. Viaţa ta, lucrarea ta
sau casa ta s‑ar putea să pară un deşert; finanţele tale
s‑ar putea să fie zero; în acest caz, ceea ce îţi trebuie
cu adevărat este un nou mod de a gândi. Începe prin a
gândi în termeni de succes. Gândeşte în termeni mari.
Gândeşte în termeni de creştere, de extindere, de rodire
şi de productivitate, deoarece aceasta este voia lui
Dumnezeu pentru tine.
S‑ar putea să zici: „Dar viaţa mea este deja
roditoare; nu am nici o uscăciune, totul merge bine”;
însă există o glorie mai mare: Câmpul tău roditor poate
deveni o pădure! Poţi să fii şi mai productiv pe plan
spiritual, material, financiar, academic etc. Poţi atinge şi
câştiga mai mulţi oameni cu Evanghelia.

Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu o vrea
pentru tine, o viaţă în care creşti continuu în relevanţă,
în rodire şi în productivitate în orice lucrare bună şi în
cunoaşterea lui Dumnezeu (Coloseni 1:10). Isus a spus:
„Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi
proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8).
Atât roadele cât şi mulţimea lor (productivitatea) Îi aduc
slavă lui Dumnezeu. Acestea sunt dovezile prezenţei
Duhului Sfânt în viaţa noastră. El aduce în viaţa ta acea
slavă care influenţează viaţa ta şi determină înmulţire,
creştere, extindere.

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur de prezenţa
Duhului Tău în viaţa mea şi de
harul prin care pustiul devine un
câmp roditor şi câmpul roditor
devine o pădure. Am productivitate
persistentă în toate aspectele vieţii
mele: la slujbă, în finanţe, la studii şi
în Evanghelie. Mă port în chip vrednic
de Tine întotdeauna, fiindu‑Ţi plăcut
în toate lucrurile. Aduc roadele
neprihănirii şi fac faptele neprihănirii,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 13:6‑9; Ioan 15:16;
Ioan 15:4‑5

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Efeseni 6:10‑24
Isaia 31‑32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 2:12‑25
1 Împăraţi 6

2
LUNI

Practicarea Cuvântului
lui Dumnezeu
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea,
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire
(Romani 10:10).

D

eseori, spunem: „Cuvântul funcţionează”; da,
însă în realitate, Cuvântul funcţionează numai
atunci când tu îl pui în practică. Nu lucrează niciodată de
unul singur. Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Lui pentru a
trăi prin El. Aceasta înseamnă că tu poţi crede Cuvântul
Domnului, îl poţi iubi, poţi cânta şi sări când îl auzi, însă
până când nu acţionezi pe baza lui, nu va avea niciun efect
pentru tine. Trebuie să împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu;
în aceasta constă binecuvântarea: „Dar cine îşi va adânci
privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi
va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:25).
Cum înfăptuieşti Cuvântul lui Dumnezeu? Romani
10:10 ne dă o idee; spune: „Căci prin credinţa din inimă
se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura
se ajunge la mântuire.” Cuvântul „mărturisire” nu se
referă aici la a‑i spune cuiva lucrurile greşite pe care le‑ai
făcut. În acest pasaj, provine din traducerea din original a
termenului grecesc „homologeō,” care înseamnă a vorbi
în consimţământ, a spune aceleaşi cuvinte în acord cu
Dumnezeu.
De exemplu, Biblia spune în 2 Corinteni 5:17: „… căci,
dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă,” iar tu afirmi

în acord: „Sunt o creaţie nouă.” Dacă tu spui: „Nu ştiu dacă
sunt o creaţie nouă,” anulezi realitatea şi nu va funcţiona
în viaţa ta. Nu trebuie „să simţi” că eşti o creaţie nouă;
Cuvântul lui Dumnezeu spune că eşti; prin urmare, crede
şi afirmă acelaşi lucru. Atunci când mărturiseşti cu gura ta,
te catapultezi în realitatea acelui mesaj. Aşadar, bazează‑ţi
întotdeauna declaraţiile pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia spune: „Cel ce este în voi este mai mare decât
cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Afirmă acelaşi lucru şi refuză
să te temi sau să crezi contrariul. Aşa trebuie să Îi răspunzi
lui Dumnezeu. În Evrei 13:5‑6, Biblia spune: „… căci El însuşi
a zis… Aşa că putem zice plini de încredere…” Dumnezeu a
vorbit ca noi să putem spune plini de încredere ceea ce a zis
El. Acest lucru ne vorbeşte despre mărturisirea Cuvântului
Său. Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu este răspunsul
tău la Cuvântul Său. În acest mod pui în acţiune Cuvântul lui
Dumnezeu şi îl faci să producă rezultate în viaţa ta.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai
dat Cuvântul Tău prin care să
trăiesc şi să creez o viaţă glorioasă,
veşnic triumfătoare! Sunt sănătos,
puternic şi prosper. Familia,
serviciul şi lucrarea de slujire
înfloresc nespus de mult! Harul
Tău pentru creştere şi extindere
se înmulţeşte zilnic în viaţa mea,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

12 Corinteni 3:18; Luca 6:46‑48
Iacov 1:22‑25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 1:1‑30
Isaia 33‑34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 3:1‑8
1 Împăraţi 7

3

MARŢI

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

I

ndiferent de crizele şi de circumstanţele cu care
te confrunţi în viaţă, voia lui Dumnezeu este să
menţii o atitudine de mulţumire mereu. El spune „să‑I
mulţumeşti în toate lucrurile,” deoarece ştie că tu nu poţi fi
niciodată dezavantajat. Toate lucrurile lucrează împreună
spre binele tău, aşa cum declară Scriptura (Romani 8:28).
Adevăratul creştin trăieşte prin credinţa în Cuvântul
lui Dumnezeu, fiind mereu recunoscător, dându‑I slavă lui
Dumnezeu, nu pentru ceea ce aşteaptă ca El să facă, ci
pentru ceea ce El a făcut deja. Trebuie să realizezi că nu
există nici un lucru pe care El să nu‑l fi făcut deja pentru
tine. El ţi‑a dat toate lucrurile (1 Corinteni 3:21) şi te‑a
făcut asemenea Lui (1 Ioan 4:17). Înţelegerea acestui
adevăr ar trebui să te determine să Îl lauzi zilnic, oriunde
şi oricând.
Cineva ar putea întreba: „Trebuie să‑I mulţumesc
pentru provocări şi pentru probleme?” Scriptura nu spune
să‑I mulţumim „pentru” orice situaţie, ci „în” orice situaţie.
Cu alte cuvinte, mulţumeşte‑I lui Dumnezeu indiferent de
situaţia în care te afli. Indiferent ce se întâmplă în viaţa ta
sau în jurul tău, mulţumeşte‑I lui Dumnezeu, ştiind că El
deja ţi‑a dat victoria.

Trebuie să înţelegi că este imposibil să fii dezavantajat
în viaţă. Cristos în tine te face triumfător întotdeauna, în
orice circumstanţe. Aşa că, atunci când El ne‑a spus să‑I
mulţumim pentru toate lucrurile, la aceasta Se referea.
Biblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi‑I,
prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17). Un mod de
viaţă mulţumitor activează binecuvântările şi harul lui
Dumnezeu în viaţa ta.
În Iacov 1:2, Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca
o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” El nu
a spus: „Strigaţi la Dumnezeu ca să vă salveze din diferite
ispite.” Aceasta deoarece nu este nimic în viaţă care ţi
se poate împotrivi. Toate lucrurile, indiferent dacă sunt
însufleţite sau nu, lucrează împreună spre binele tău. De
aceea ar trebui să fii mereu plin de bucurie, dându‑I slavă
Domnului.

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Tu eşti plin
de har şi de bunătate! Te laud
pentru prezenţa Ta în viaţa mea şi
pentru mâna Ta puternică şi plină
de binecuvântare care se odihneşte
peste mine. Nu pot fi niciodată
înfrânt sau dezavantajat, deoarece
Cristos este în mine şi astfel sunt
triumfător întotdeauna, în orice
circumstanţă. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:35‑39; Psalmul 107:1
1 Corinteni 10:13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 2:1‑18
Isaia 35‑37

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 3:9‑21
1 Împăraţi 8
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MIERCURI

Continuă să învingi
Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
(Romani 8:31).

Î

n viaţă, să nu te temi niciodată de adversarii
sau de criticii tăi, deoarece nu contează. În orice
condiţii, continuă să creşti; continuă să învingi; continuă
să progresezi. Nu lăsa nimic să te oprească. Cu cât sunt
mai puternici criticii tăi, cu atât mai plină de slavă este
viaţa ta. Nimeni nu s‑ar fi interesat de tine dacă ai fi fost
un eşec.
Atunci când adversarii tăi depun timp, bani şi efort
pentru a ajunge la tine şi a te deranja, să nu îţi fie frică. Este
evident că ai ajuns să ai impact. Dacă rămâi concentrat
asupra misiunii încredinţate, vei continua să reuşeşti în
timp ce ei se poticnesc, deoarece „nicio armă făurită
împotriva ta nu va prospera” (Isaia 54:17, versiunea
Fidela). În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Versetul
tematic spune: „... Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine
va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31).
David a avut o descoperire frumoasă în legătură
cu aceasta. Ştim că el a avut mulţi duşmani. În Psalmul
27:1‑2, el a spus: „Domnul este lumina şi mântuirea mea:
de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele:
de cine să‑mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva

mea, ca să‑mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii
şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.” Fiecare îşi are locul în
Cuvântul lui Dumnezeu; iar despre adversarii tăi este scris
că „se clatină şi cad.”
Niciodată să nu încerci să te răzbuni sau să îţi iei
revanşa faţă de cei ce te critică sau faţă de cei care s‑au
poziţionat ca duşmani ai tăi; ei se află în încurcătură faţă
de Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să faci este ceea ce a spus
Isus – roagă‑te pentru ei şi binecuvântează‑i: „Dar Eu vă
spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i pe cei ce
vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44).
Continuă să ai un impact pentru Domnul. Continuă
să învingi şi refuză să te îngrijeşti de criticile şi de
adversităţile care apar, pentru că ele nu contează. Isus a
spus: „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine.
În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea” (Ioan 16:33). Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
slava Ta în viaţa mea şi pentru
prezenţa Ta înăuntrul meu care
îmi asigură victoria în fiecare zi!
Mă bucur chiar şi în încercări şi în
necazuri, pentru că acestea sunt
pentru promovarea mea, lucrând
pentru mine o greutate veşnică
de slavă, în timp ce eu îmi aţintesc
privirea spre Tine, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 54:17
Romani 8:35‑39

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 2:19‑3:11
Isaia 38‑39

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 3:22‑36
1 Împăraţi 9

5
JOI

Deschide‑ţi mintea
pentru cunoaştere
De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele ca să uniţi
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa
(2 Petru 1:5).

C

uvântul „cunoaştere” din versetul tematic
provine din traducerea din original a termenului
grecesc „gnosis,” care înseamnă cunoaştere ştiinţifică;
cunoaştere bazată pe ştiinţă sau activitate intelectuală.
Dumnezeu vrea ca tu să ai nu numai cunoaştere revelată,
ci şi cunoaştere despre viaţă, despre lucrurile naturale,
despre artă şi despre ştiinţă. El vrea să fii erudit şi deschis
spre cunoaştere. El vrea să fii bine informat.
Aceasta nu înseamnă să ai o înclinaţie pentru
veştile lumeşti; mai degrabă, înseamnă să te dezvolţi,
să‑ţi însuşeşti informaţia corectă care îţi va construi
personalitatea. Cel mai important, El vrea ca tu să
îţi consolidezi cunoaşterea pe baza Cuvântului Său.
Oricine ignoră cunoaşterea se programează singur
pentru o viaţă grea. În Osea 4:6, Biblia spune: „Poporul
Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4:6).
Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu este ceea ce te
propulsează în viaţă. Investeşte în el.
Asigură‑te că ai un studiu biblic de calitate şi alte
materiale ziditoare de credinţă, în format digital sau
tipărit. Foloseşte ocazia de a învăţa ceva definitoriu în
fiecare zi – ceva care te va provoca, te va inspira şi te va
face să fii cel mai bun. Chiar acum, când studiezi acest

devoţional, cunoaşterea vine spre tine; deschide‑ţi
mintea pentru a primi învăţăturile şi instrucţiunile de
la Duhul Sfânt.
Deschiderea minţii tale către cunoaştere nu se
referă doar la citirea tuturor temelor disponibile într‑o
manieră neglijentă; Nu! În realitate, Biblia ne spune
că Isus Cristos este întruchiparea tuturor bogăţiilor
înţelepciunii şi cunoaşterii (Coloseni 2:3). Dacă îţi
deschizi inima faţă de El (Cuvântul lui Dumnezeu) în
meditaţie, vei fi uimit cât de multă cunoaştere te va
inunda. De asemenea, după ce ai primit Duhul Sfânt,
există o bogăţie de cunoştinţe şi de înţelepciune în
profunzimile duhului tău şi tot ce trebuie să faci este să
le activezi prin meditaţie. Aleluia!

| Proclamaţie
Cristos
este
întruchiparea
înţelepciunii şi a ştiinţei, iar El
locuieşte în mine. Prin urmare, nu
există limită pentru cunoaşterea
mea. Meditând la acest adevăr
din Cuvântul Său, eu sap adânc
în profunzimile duhului meu,
activând în mine înţelepciunea şi
cunoaşterea pentru a descoperi
invenţii extraordinare, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:9; Coloseni 2:2‑3
2 Petru 1:2‑3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 3:12‑4:3
Isaia 40‑41

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 4:1‑9
1 Împăraţi 10‑11

6

VINERI

Stăpâneşte‑ţi duhul
Cel ce nu are stăpânire peste propriul său
duh, este ca o cetate dărâmată, fără ziduri
(Proverbe 25:28, versiunea Fidela).

Î

n 2 Petru 1:6, Biblia spune: „De aceea, daţi‑vă şi
voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră
fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea;
cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia.”
Cuvântul „înfrânare” în versetul anterior provine din
traducerea din original a termenului grecesc „ekgrateia,”
care înseamnă a te abţine. Mai înseamnă şi autocontrol;
abilitatea de a‑ţi păstra calmul şi de a‑ţi menţine liniştea
chiar şi atunci când alţii încearcă să îţi creeze probleme.
Imaginează‑ţi că eşti la volanul unei maşini şi un
şofer neatent îţi loveşte maşina. Apoi, în loc să îşi ceară
scuze, el devine abuziv. Ce ai face? Ai începe să rosteşti
cuvinte grele asupra lui? Unii chiar ar ieşi din maşină
pentru a se implica într‑o altercaţie. Nu! Nu aşa face un
creştin. Indiferent de situaţie, abţine‑te de la orice fel de
vorbire urâtă sau altercaţie. Aceasta nu înseamnă că eşti
naiv; ci înseamnă pur şi simplu că manifeşti adevărata ta
natură – natura lui Cristos şi viaţa regească din tine.
În calitate de creştin, nu îţi poţi permite să trăieşti
neglijent; trebuie să te poţi abţine de la a face sau
a spune lucruri care ar putea umbri caracterului tău
creştin. Antrenează‑te în mod deliberat să fii moderat în
toate lucrurile.

Un atlet care se pregăteşte pentru un nou record,
nu îşi permite, de exemplu, să trăiască neordonat înainte
de competiţie, deoarece aceasta i‑ar afecta performanţa.
Sunt lucruri pe care trebuie să le îndure pentru a se
menţine în formă. S‑ar putea să nu îi placă unele lucruri,
dar fiind cu ochii aţintiţi la premiu, trebuie să le îndure.
Aceasta este imaginea pe care Cuvântul lui Dumnezeu
o creează în noi pentru a ne atenţiona să adăugăm
cumpătare credinţei noastre.
Nu este bine să faci tot ceea ce ai chef să faci;
încearcă să te controlezi mereu. Dacă nu ai fi putut,
Dumnezeu nu ţi‑ar fi cerut acest lucru. Autocontrolul
este în duhul tău, pentru a fi activat atunci când apare
nevoia. O persoană fără autocontrol este ca o cetate
fără ziduri, pe care vrăjmaşul o poate invada oricând.
Fortifică‑ţi viaţa şi duhul împotriva vrăjmaşului; iar unul
dintre modurile prin care poţi face acest lucru este să ai
autoritate asupra duhului tău: să ai autocontrol.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului Sfânt în mine.
Sunt disciplinat, instruit şi
cumpătat în toate lucrurile. În
calitate de epistolă şi de icoană a
lui Cristos, manifest întotdeauna
excelenţă şi neprihănire, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 4:4‑23
Isaia 42‑43

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 4:10‑18
1 Împăraţi 12

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:5
Galateni 5:22

7

SÂMBĂTĂ

El nu te va părăsi niciodată
… Dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un
frate (Proverbe 18:24).

C

u toţi avem prieteni, rude şi persoane dragi
– persoane cu care relaţionăm, vorbim,
împărtăşim lucruri, ne rugăm şi a căror companie o
îndrăgim. Este posibil ca aceştia să te dezamăgească sau
să te lase singur în mijlocul unei nevoi; însă există Cineva
care nu renunţă niciodată la tine. El nu îi dezamăgeşte
niciodată pe cei care au încredere în El; Numele Lui este
Isus! Ceea ce ai nevoie este să dezvolţi o relaţie personală
cu El – intimitate.
Lucrul frumos este că nu trebuie să Îl cauţi; El
locuieşte în tine prin Duhul Sfânt! Înainte de înălţare, El a
spus: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan
14:18). În versetele precedente, 16 şi 17, El a spus: „Şi Eu
Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care
să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului,
pe care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede şi
nu‑L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi
şi va fi în voi.” Aşa că astăzi tu ai părtăşie cu Isus prin
părtăşia cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul Său.
Duhul Sfânt locuieşte în tine şi găzduieşte
uniunea extraordinară şi comuniunea pe care o avem
cu divinitatea. Poţi vorbi cu El şi El îţi va răspunde. El
îţi poate vorbi dinăuntrul tău şi îţi poate vorbi şi din
afară! El este cel mai drag prieten pe care l‑ai putea

avea vreodată şi are înţelepciunea şi capacitatea de a te
conduce triumfător prin viaţă în fiecare zi.
El va parcurge orice distanţă pentru a te ajuta. El
deja a demonstrat aceasta prin moartea Lui pe cruce. El
niciodată nu te condamnă. Mai degrabă, te scoate din
necaz, fără să te învinuiască, indiferent de cauză. El a
spus: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului” (Matei 28:20). El ne este cel mai bun
prieten! Îl iubesc atât de mult!

| Rugăciune
Doamne Isuse, binecuvântatul meu
Domn, Tu eşti viaţa mea şi eşti totul
pentru mine! Tu eşti aerul pe care îl respir,
eşti iubirea mea şi prietenul meu cel mai
bun. Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea
Ta care mă conduce şi pentru harul Tău
îmbelşugat de peste mine. Cuvântul Tău
m‑a transformat, purtându‑mă pe culmile
pământului. Ce minunat eşti, Mântuitorul
meu scump! Îţi mulţumesc pentru
dragostea Ta şi pentru bunătatea Ta veşnică
faţă de mine. Te iubesc cu toată inima mea!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:16‑18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 1:1‑23
Isaia 44‑45

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 4:19‑29
1 Împăraţi 13

Campania de distribuire masivă ReachOut
Nigeria cu 30 de milioane de exemplare ale
Rapsodiei Realităţilor!
...Inspiraţie pentru vise şi mai mari!

L

a cea de‑a 57‑a aniversare a independenţei Nigeriei
care va avea loc în această lună, peste 30 de milioane
de Rapsodii se vor distribui în fiecare stat pentru a celebra
această sărbătoare în stil mare. Partenerii au stabilit
deja demararea unor proiecte de dezvoltare comunitară
în mai multe oraşe şi sate din ţară pentru a contribui la
programele guvernului de asistenţă socială.
De la începutul campaniilor ReachOut Nigeria de
acum zece ani, au fost distribuite peste 100 de milioane
de exemplare ale acestui înger mesager. De atunci
mulţi oameni şi‑au înnoit mentalitatea prin Cuvântul lui
Dumnezeu, dorind să urmărească doar binele în ţara lor.
Vino alături de noi în această mişcare specială de
celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu, răspândind
neprihănire şi speranţă – speranţa unui nou început
pentru Nigeria.
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi
participa la campania de distribuire masivă ReachOut
Nigeria 2017, te rugăm să trimiţi un email la adresa
reachoutcampaigns@loveworld360.com sau să apelezi
următorul număr de telefon: +234.802.501.3846

N O T E
NOTE
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DUMINICĂ

Comportă‑te cu evlavie
în orice circumstanţă
De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele ca să uniţi
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu
răbdarea, evlavia (2 Petru 1:5‑6).

C

uvântul „evlavie” din versetul tematic este
folosit cu sensul de pietate sau reverenţă
dumnezeiască. Dumnezeu vrea să ai evlavie în viaţa ta.
El vrea să îţi construieşti un caracter dumnezeiesc cu
ajutorul Cuvântului Său. Sunt unele lucruri pe care nu ar
trebui să le faci, nu pentru că sunt rele, ci pentru că nu
sunt excelente. El vrea ca tu să fii un exemplu de creştin
adevărat în felul în care te comporţi.
Deşi creştinismul nu este în mod esenţial un
spectacol exterior, în versul tematic, apostolul Petru se
ocupă de o manifestare exterioară ‑ acele acţiuni care
sunt văzute ca fiind evlavioase. În viaţa ta ar trebui să
existe un anumit calm şi o decenţă spirituală. Niciodată
să nu fii aspru şi fără decenţă; nici în comunicare, nici
în atitudine, pentru că eşti întotdeauna în prezenţa
lui Dumnezeu şi în prezenţa îngerilor. Sa nu foloseşti
niciodată un limbaj obscen sau vulgar.
În mod deliberat spune şi fă ce trebuie, chiar şi
atunci când nu te vede nimeni. Să nu ai evlavie doar
atunci când te duci la biserică. Tu eşti un ambasador al
lui Cristos; Îl reprezinţi pe Cristos. Reflectă‑L în purtarea
ta şi în orice aspect al vieţii tale.

Aminteşte‑ţi că tu eşti simbolul şi întruchiparea
slavei, perfecţiunii, frumuseţii şi neprihănirii lui Cristos.
Prin urmare, comportă‑te ca atare: „... fii o pildă pentru
credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în
credinţă, în curăţie” (1 Timotei 4:12).

| Proclamaţie
Sunt simbolul şi întruchiparea
gloriei, perfecţiunii, frumuseţii şi
neprihănirii lui Cristos. Sunt un
credincios model în vorbire, în
comportament, în dragoste, în
credinţă şi în puritate. Eu manifest
lucrările minunate, virtuţile şi
perfecţiunile lui Cristos, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 1:24‑2:5
Isaia 46‑47

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 4:30‑42
1 Împăraţi 14

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 12:1‑2; 1 Timotei 4:7‑8
1 Timotei 6:10‑11

9

LUNI

Dragoste frăţească
De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele ca să uniţi
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu
răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu
dragostea de fraţi, iubirea de oameni (2 Petru 1:5‑7).

E

xpresia „dragoste frăţească” provine din
traducerea din original a termenului grecesc
„Filadelfia,” care înseamnă afecţiune fraternă; a fi săritor
într‑o manieră frăţească – a‑ţi ajuta fraţii şi surorile în
Domnul – a avea o afecţiune sănătoasă faţă de fraţi.
Atunci când ai „Filadelfia,” înseamnă că îi stimezi, îi
onorezi şi îi iubeşti pe cei dragi.
Aceasta este ceea ce vrea Domnul şi ceea ce trebuie
să practici. El a spus: „Iubiţi‑vă unii pe alţii cu o dragoste
frăţească. În cinste, fiecare să îi dea întâietate altuia.”
Practică bunătatea; practică umblarea în dragoste.
Practică onorarea şi respectarea altora. Aceasta este
una dintre condiţiile prealabile pentru a avea o viaţă
roditoare, productivă. În 2 Petru 1:8, Biblia spune: „...
Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi (una
dintre ele este dragostea frăţească), ele nu vă vor lăsa
să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte
deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Cristos.”
Tot din dragostea frăţească face parte şi să
vorbeşti bine de fraţii şi de surorile tale şi să le fii plăcut.
Dumnezeu preţuieşte relaţiile interpersonale mai mult

decât realizează unii oameni. El a spus în Galateni 6:10:
„Aşadar, cât avem prilej, să le facem bine tuturor, şi mai
ales fraţilor în credinţă.” Aceasta înseamnă că trebuie
să le acorzi întâietate fraţilor şi surorilor în Cristos şi să‑i
cinsteşti.
În Romani 12:10, Biblia spune: „Iubiţi‑vă unii pe
alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să le dea
întâietate altora.” Imaginează‑ţi că Domnul îţi spune
să îi cinsteşti pe ceilalţi mai mult decât pe tine! Nu îi
judeca şi nu încerca să îi domini. Relaţionează cu ei prin
dragostea lui Cristos din inima ta. Fii întotdeauna plin de
har, iubitor şi bun cu ceilalţi.

| Proclamaţie
Sunt milos şi bun, după cum
Tatăl meu ceresc este îndurător şi
bun. Îmi stimez foarte mult fraţii
şi surorile în Cristos, pentru că
dragostea lui Cristos mă determină
la aceasta. Bunătatea Duhului
Sfânt se vede în comunicarea mea,
în atitudinea mea şi în caracterul
meu. De aceea viaţa mea este
roditoare şi productivă, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:31‑32;
Evrei 13:1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 2:6‑23
Isaia 48‑49

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 4:43‑54
1 Împăraţi 15
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MARŢI

El este înţelepciunea ta
Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui
Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare
(1 Corinteni 1:29‑30).

F

iind creştin, după cum Cristos este viaţa ta
(Coloseni 3:3), neprihănirea ta, sfinţirea ta şi
răscumpărarea ta, tot aşa El este şi înţelepciunea ta. Aceasta
înseamnă că tu eşti întruchiparea înţelepciunii şi a ştiinţei,
pentru că Biblia spune că toate comorile înţelepciunii şi
ale ştiinţei sunt în El (Coloseni 2:3), iar El locuieşte în tine.
Atunci când vorbeşti, înţelepciunea poate fi
văzută şi auzită. Ai mentalitatea celor neprihăniţi,
pentru că Isus Cristos a fost făcut înţelepciune pentru
tine. Trăieşte cu această conştientizare. Răspunde
declarând: „Cristos este înţelepciunea mea; Sunt plin
de excelenţă şi fac lucruri excelente.” S‑ar putea ca
cineva să te audă vorbind aşa şi să creadă că te lauzi,
dar tu nu te lauzi; tu stabileşti adevărul cu privire la
identitatea ta în Cristos.
Duhul de înţelepciune despre care vorbea
apostolul Pavel în Efeseni 1:17, este în tine. Chiar
acum, declară că înţelepciunea este auzită şi văzută în
tine şi astăzi. Declară că înţelepciunea te propulsează
să funcţionezi în voia desăvârşită a lui Dumnezeu.
Afirmă că forţa de a fi mereu în centrul voii Lui şi

de a avea discernământ în realităţile Împărăţiei lui
Dumnezeu este activă în viaţa ta.
Conştientizează că eşti plin de înţelepciunea
lui Dumnezeu. Declară mereu că înţelepciunea lui
Dumnezeu din inima ta şi din gura ta se poate vedea
şi auzi!

| Proclamaţie
Am un duh înalt, de excelenţă,
pentru că Isus Cristos este
înţelepciunea mea! Gândesc
diferit, întrucât Cuvântul lui
Dumnezeu mi‑a dat o nouă
mentalitate. Am înţelepciunea
celor neprihăniţi, care mă
propulsează să funcţionez în voia
desăvârşită a lui Dumnezeu. Tratez
cu excelenţă fiecare situaţie, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 1:30, versiunea NTR;
Coloseni 2:1‑3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 3:1‑4:1
Isaia 50‑51

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 5:1‑9
1 Împăraţi 16
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MIERCURI

Un mesaj de dragoste
Dumnezeu era [personal prezent] în Cristos, împăcând
lumea cu Sine şi restaurând‑o într‑o poziţie de
favoare faţă de El, neţinându‑le în socoteală păcatele
[oamenilor], şi ne‑a încredinţat nouă mesajul
acestei împăcări [restaurări în poziţie de favoare]
(2 Corinteni 5:19, versiunea Amplificată).

M

esajul Evangheliei lui Cristos este foarte
simplu. Versetul tematic îl sintetizează
ca fiind un mesaj de dragoste. Dragostea nu ia în
considerare greşelile făptaşului şi nici nu‑l ofensează.
Biblia spun că Dumnezeu nu le mai ţine în socoteală
păcatele oamenilor ca să le poată folosi împotriva
lor. Aceste este mesajul cu care El ne‑a însărcinat să‑l
vestim în toată lumea. Dumnezeu ştie că ei s‑ar lepăda
de păcatele lor şi s‑ar îndrăgosti de El, dacă aceştia ar
auzi şi ar accepta Evanghelia dragostei Sale.
Motivul pentru care oamenii nu‑L cunosc pe
Dumnezeu constă în faptul că aceştia nu ştiu cât de
mult Îi iubeşte. Dragostea generează dragoste. Când ei
înţeleg dragostea Sa, ei răspund pe măsură. De aceea,
El ne zice să prezentăm dragostea Sa în lume. Ţie de
asemenea ţi s‑a predicat odată Evanghelia înainte de
a primi mântuirea. Aşadar, este responsabilitatea ta
să dai mai departe mesajul dragostei Sale, care ţi‑a
transformat viaţa, până la marginile pământului.

Este slujba noastră, a mea şi a ta, să vestim în
lume că, deşi păcatul l‑a separat pe om de Dumnezeu,
Domnul Isus a adus reconcilierea prin jertfa Sângelui
Său, prin care a putut să înfăţişeze toţi oamenii sfinţi şi
fără prihană înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 1:4). Isus
a scos omenirea de sub robia întunericului, iar astăzi
oricine Îl primeşte, acela primeşte înnoirea vieţii, o
viaţă de neprihănire. Aceasta este vestea bună pe
care Dumnezeu ne‑a însărcinat să o propovăduim.
Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu, trimişi
în lume ca mesageri ai împăcării. Oamenii nu vor
şti şi nici nu vor auzi vreodată ce a făcut Dumnezeu
pentru ei, dacă noi nu vestim Evanghelia Sa prin toate
mijloacele disponibile. De aceea, tu trebuie să fii un
vestitor al acestei Evanghelii, împărtăşindu‑le mesajul
dragostei lui Cristos celor de aproape şi celor de
departe.

| Proclamaţie
Cuvântul
lui
Dumnezeu,
Evanghelia dragostei Lui, este un
foc închis în oasele mele şi nu
pot tăcea. Vestesc acest mesaj cu
pasiune şi cu convingere, ştiind
că este puterea lui Dumnezeu de
a elibera oamenii din întuneric la
lumină şi de sub puterea diavolului
la Dumnezeu. Şi astăzi răspândesc
mireasma cunoştinţei lui Cristos
oriunde ajung, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:16;
1 Ioan 4:9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 4:2‑18
Isaia 52‑53

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 5:10‑18
1 Împăraţi 17‑18
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JOI

Excelenţă morală
Şi în afară de aceasta, dându‑vă toată
silinţa, adăugaţi credinţei voastre virtutea…
(2 Petru 1:5, versiunea Fidela).

V

irtute în versetul tematic înseamnă
principiu, bunătate morală sau excelenţă.
Dumnezeu vrea să adaugi aceasta la credinţa ta. Tu
ai deja credinţă: „… potrivit cu măsura de credinţă
pe care Dumnezeu i‑a împărţit‑o fiecăruia” (Romani
12:3). Dar pe cât de importantă este credinţa, sunt
nişte lucruri pe care trebuie să le adaugi la credinţa ta
pentru a avea o viaţă de productivitate permanentă şi
de glorie tot mai mare. Unul dintre aceste lucruri este
excelenţa morală.
Dumnezeu vrea ca tu să‑ţi conduci viaţa
adăugând standarde dumnezeieşti cu toată sârguinţa:
„… daţi‑vă toate silinţele ca să uniţi cu credinţa
voastră fapta.” Aceasta nu este ceva cu care să
te familiarizezi; tu trebuie în mod conştiincios şi
deliberat să te asiguri că viaţa ta este marcată de
nişte standarde morale înalte, standarde luate din
Cuvântul lui Dumnezeu.
De exemplu, Biblia ne spune că Isus a mers la
Casa Domnului, la Sinagogă, după cum Îi era obiceiul
(Luca 4:16). Este acesta şi standardul tău? Este acesta
un obicei, un principiu de‑al tău, să mergi la biserică
atunci când este timpul de mers la biserică? Sau mergi

doar când îţi este convenabil? Unii oameni merg la
biserică doar când au chef; ei nu au standarde. Sunt
lipsiţi de excelenţă morală.
Totuşi, pentru Isus, era un obicei să meargă la
sinagogă. Tu ar trebui să ai o astfel de disciplină în
viaţa ta: când e timpul de mers la biserică, să te duci,
pentru că este ceea ce trebuie făcut, indiferent de
alte considerente.
În plus, trebuie să îţi stabileşti programe de
rugăciune şi de studiu biblic. Nu te ruga şi nu studia
Biblia ocazional, doar când simţi că este necesar.
Ci aceste activităţi să facă parte cu sfinţenie din
programul tău zilnic. Însuşeşte‑ţi disciplina; este un
lucru esenţial într‑o viaţă foarte eficientă, plină de
succes şi de productivitate persistentă.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi
arăţi cât de important este să
îmi susţin credinţa cu excelenţă
morală. Duhul Tău de excelenţă
acţionează în mine aducând
disciplină şi stabilitate în viaţa
mea şi mă face zelos şi productiv
întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
1:1‑2:16
Isaia 54‑56

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 5:19‑27
1 Împăraţi 19

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 5:8‑11
2 Petru 1:5
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VINERI

Întotdeauna învingător în El
Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de
biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin
noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui
(2 Corinteni 2:14).

P

asajul biblic din Psalmul 91:3‑8 este plin de
mângâiere. Ne dezvăluie angajamentul lui
Dumnezeu de a te proteja şi de a avea grijă de tine, chiar
şi în mijlocul tuturor necazurilor din lume. Spune: „Da,
El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile
ei. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub
aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care
umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în
amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii
la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia...”
Înţelegi acum de ce niciodată nu trebuie să te temi
sau să te laşi descurajat de întâmplările din jurul tău?
Încrede‑te în Domnul şi în Cuvântul Lui. Tu eşti înconjurat
cu un scut, protejat în mod divin de orice răutate şi viclenie
din lumea de astăzi: indiferent dacă este noapte sau zi,
Domnul te protejează şi are grijă de tine. Eşti în siguranţă.
Aşadar, răspunsul tău prin credinţă ar trebui să fie: „Cristos
este în mine, cu mine şi pentru mine; de aceea, eu sunt
întotdeauna biruitor!”

În Isaia 43:2, El a spus: „Dacă vei trece prin ape, Eu
voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” Mediul
înconjurător în care trăieşti este unul în care nimic nu te
poate vătăma sau distruge. Acest mediu ambiant este
Cristos.
Să fii în Cristos înseamnă să fii în locul secret de
odihnă şi de protecţie al lui Dumnezeu. Biblia spune: „Cel ce
locuieşte în locul tainic al celui Preaînalt va trăi la umbra
celui Atotputernic. Voi spune despre DOMNUL: «El este
locul meu de scăpare şi fortăreaţa mea, Dumnezeul meu;
în El mă voi încrede»” (Psalmul 91:1‑2, versiunea Fidela).
Cristos este refugiul tău! În El, nu trebuie să te temi de nimic,
deoarece trăieşti în siguranţă şi în bunăstare. Lumea poate
fi afectată de crize economice şi de inflaţie, însă bunăstarea
şi binecuvântările tale în Cristos sunt garantate.

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată, pentru
înţelepciunea şi pentru revelaţia
pe care le primesc din Cuvântul
Tău. Credinţa mea este activă şi
învinge, pentru că se bazează pe
cunoaştere spirituală. Progresez
şi înfloresc în toate domeniile,
pe măsură ce cresc în har şi în
cunoaşterea Cuvântului Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:27; 1 Ioan 4:4
1 Corinteni 15:57

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
2:17‑3:13
Isaia 57‑58

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 5:28‑32
1 Împăraţi 20

14

SÂMBĂTĂ

Credinţa din cunoaşterea senzorială
şi credinţa din cunoaşterea spirituală
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea,
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire
(Romani 10:10).

E

xistă o deosebire între credinţa din cunoaşterea
senzorială şi credinţa din cunoaşterea
spirituală. Credinţa din cunoaşterea senzorială se referă
la credinţa pe care o obţii prin simţuri; este mama
invenţiilor moderne. Majoritatea instituţiilor pe care le
avem astăzi sunt rezultatul credinţei din cunoaşterea
senzorială. De fapt, tu ţi‑ai petrecut toţi anii de studiu
formându‑ţi credinţa prin cunoaştere senzorială.
Credinţa din cunoaşterea senzorială se bazează pe
observaţiile noastre, pe lucrurile la care ne putem raporta
prin intermediul simţului mirosului, al văzului, al gustului,
al auzului şi al celui tactil. De aceea, mulţi oameni spun:
„Dacă văd, pot să cred. Nu pot să cred ce nu văd.” Aceasta
se datorează faptului că ei şi‑au format credinţa pe baza
simţurilor timp de ani de zile. Însă acest tip de credinţă
depinde de trupul tău, care este gaza simţurilor tale.
Însă tu nu eşti un trup, ci o fiinţă spirituală. Aşadar,
simţurile tale nu Îl pot contacta pe Dumnezeu. Tu nu crezi
cu mintea ta; mintea ta este pentru gândit. Versetul tematic
spune că omul crede cu inima, nu cu mintea. Inima este
duhul tău.
Având în vedere că tu eşti născut din nou, Dumnezeu
nu Se aşteaptă să te laşi condus în viaţă de credinţa din

cunoaşterea senzorială. În 2 Corinteni 5:7, Biblia spune:
„pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” Aici,
„prin vedere” se referă la percepţia senzorială. În Romani
8:13, citim: „Dacă trăiţi după îndemnurile ei (ale firii, n.tr.),
veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele
trupului, veţi trăi.” Firea se referă la simţuri; însă tu trebuie
să trăieşti prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu.
Credinţa lui Dumnezeu, cea spirituală, vine prin
auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. În Romani 10:17, Biblia
spune: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea
vine prin Cuvântul lui Cristos.” Atunci când Cuvântul
Domnului vine peste tine, vine şi credinţa. Cuvântul Lui
aduce credinţă în duhul tău. Aşa se explică de ce crezi că Isus
este Fiul lui Dumnezeu, fără să ai nevoie de dovezi ştiinţifice.
Nu a fost nevoie nici să „simţi” că El este într‑adevăr Fiul
lui Dumnezeu, nici să ai parte de o viziune în timpul nopţii
în care un înger să te înştiinţeze de acest adevăr. Cuvântul
Lui spune că El este; tu l‑ai auzit, iar cunoştinţa spirituală a
transferat credinţa în duhul tău pentru a‑l primi.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru
înţelepciunea şi pentru revelaţia
pe care le primesc din Cuvântul
Tău. Credinţa mea este activă şi
învinge, pentru că se bazează pe
cunoaştere spirituală. Progresez
şi înfloresc în toate domeniile,
pe măsură ce cresc în har şi în
cunoaşterea Cuvântului Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 20:29; Romani 8:1
Evrei 11:1

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
4:1‑18
Isaia 59‑60

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 5:33‑47
1 Împăraţi 21

CONFERINŢA

INTERNAŢIONALĂ A PASTORILOR
ŞI A PARTENERILOR

P

regăteşte‑te pentru un răstimp de împrospătare,
inspiraţie şi revigorare divină în cadrul celui mai
mare eveniment anual al misiunii globale a naţiunii
BLW (Credincioşii din Lumea Dragostei, n.tr.), Conferinţa
Internaţională a pastorilor şi a partenerilor programată
pentru luna noiembrie în Lagos, Nigeria.
Conferinţa de anul acesta va cuprinde:
• Sesiuni pline de ungere de predicare a Cuvântului
Domnului cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici
ai lui Dumnezeu care le vor împărtăşi delegaţilor har tot mai
mare pentru lucrare.
• Expoziţia LoveWorld (Lumea Dragostei, n.tr.), unde
delegaţii vor putea vedea impactul global al misiunii noastre
în anul 2017.
• Arhivele LoveWorld, unde pastorii şi partenerii vor
urmări fazele de dezvoltare a naţiunii BLW.
• Premiile LoveWorld, unde delegaţii vor primi
distincţii pentru angajamentul lor excepţional de parteneriat
în anul 2017.
• Premiile Internaţionale LoveWorld de Muzică şi
Artă în cadrul cărora se va recunoaşte creativitatea… şi
multe altele!
Nu rata acest eveniment!
Pentru mai multe informaţii despre modul de
înregistrare, vizitează site‑ul www.ippconline.com
Notă: participarea este pe bază de invitaţie.

N O T E
NOTE

15

DUMINICĂ

Naşterea din nou: o necesitate
pentru orice om
Nu te mira că ţi‑am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou”
(Ioan 3:7).

Î

n Romani 3:23, Biblia spune: „Căci toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”
Toţi oamenii au păcătuit în Adam şi au devenit în mod
legal supuşi lui Satan. Cum s‑a întâmplat aceasta? În
Romani 6:16 citim: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva,
ca să‑l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi,
fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că
este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”
Adam l‑a ascultat pe Satan şi a devenit supusul lui; el şi‑a
supus autoritatea lui Satan. Aceasta este autoritatea pe
care Satan o foloseşte astăzi pentru a apăsa şi pentru a
ţine oamenii în robie.
Pentru a se elibera de sub stăpânirea lui Satan,
omul trebuie să fie născut din nou şi să devină o creaţie
nouă. Această creaţie nouă a devenit posibilă prin
învierea lui Isus Cristos. Biblia Îl numeşte „Cel întâi
născut din morţi” (Apocalipsa 1:5). El este primul care
S‑a ridicat din moartea spirituală la viaţă, iar toţi cei
care sunt născuţi din nou, au venit la viaţă din moartea
spirituală.
Acesta este motivul pentru care noi predicăm
Evanghelia – pentru ca oamenii să afle că nu trebuie
mai să rămână în legăturile lui Satan. Nu trebuie să
mai fie străini de viaţa lui Dumnezeu. Gândeşte‑te

la descrierea celor care nu sunt născuţi din nou din
Efeseni 2:12; ei sunt „fără drept de cetăţenie în Israel,
străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi
fără Dumnezeu în lume.”
Cum poate cineva trăi fără Dumnezeu? Cum poate
cineva trăi în asemenea întuneric şi orbire? Nimic nu
poate fi mai teribil! De aceea, Isus a zis: „Nu te mira că
ţi‑am zis: «Trebuie să vă naşteţi din nou»” (Ioan 3:7).
Când eşti născut din nou, eşti strămutat instantaneu
din tărâmul întunericului în Împărăţia Fiului dragostei
lui Dumnezeu. Eşti despărţit de moarte şi adus la viaţa
veşnică; tu nu vei pieri niciodată (Ioan 3:16).
Eşecul, boala, înfrângerea, sărăcia şi tot ce ţine
de domeniul întunericului nu mai fac parte din viaţa ta,
acum că eşti născut din nou: „Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată
că toate lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

| Proclamaţie
Cred că Dumnezeu L‑a înviat
pe Isus şi declar cu îndrăzneală
domnia lui Isus peste viaţa mea.
Prin urmare, sunt părtaş naturii
divine şi trăiesc viaţa de glorie,
de neprihănire, de sănătate, de
bunăstare şi de victorie în Cristos.
Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

1 Tesaloniceni
5:1‑28
Isaia 61‑63

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:1‑14
1 Împăraţi 22

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:3‑7; Efeseni 2:19
Faptele apostolilor 4:12

16
LUNI

Făptura nouă nu are
nevoie de eliberare
El ne‑a izbăvit de sub puterea întunericului şi
ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui
(Coloseni 1:13).

V

ersetul tematic este un adevăr de actualitate.
Un verset ca acesta te face să te miri de cei
care, deşi sunt născuţi din nou, încă mai caută eliberare.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că El ne‑a eliberat de sub
puterea întunericului şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui. El deja a făcut aceasta. Nu mai ai nevoie
de nici o eliberare. Chiar şi cei care nu sunt creştini au
fost eliberaţi, deoarece moartea lui Isus Cristos a adus
răscumpărare şi eliberare pentru toţi oamenii, nu doar
pentru creştini, însă pentru a avea beneficiile morţii Lui
trebuie să le revendice.
Trebuie să înţelegi cine este creştinul: el este o
creaţie nouă, un om complet nou; el nu a fost niciodată
eliberat de Satan, deoarece nu a fost niciodată supus
lui Satan. În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune că dacă este
cineva în Cristos, este o făptură nouă, o nouă rasă, care
nu a mai existat niciodată. Toate aspectele vieţii tale,
începând din momentul în care L‑ai primit pe Cristos,
sunt cu totul noi. Tu ai o viaţă nouă, care nu este supusă
diavolului, păcatului sau consecinţelor lui.
Nu are nici un sens să crezi că Dumnezeu ar naşte
o creaţie nouă care este supusă lui Satan! În Iacov
1:18, Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut

prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a
făpturilor Lui.” Noi suntem născuţi din Dumnezeu în
sensul propriu al cuvântului; noi suntem urmaşii Lui legali
şi vitali, având puterea şi autoritatea de a scoate demoni.
Noi suntem una cu Dumnezeu; noi avem aceeaşi viaţă
pe care o are El şi suntem în clasa făpturilor Lui (2 Petru
1:4)! Acesta este creştinul cu adevărat! El a fost înviat
împreună cu Cristos şi pus să stea împreună cu El în
locurile cereşti (Efeseni 2:6), mai presus de orice domnie
şi stăpânire.
Dacă Satan sau demonii lui se apropie vreodată de
tine, izgoneşte‑i. Tu ai puterea şi autoritatea de a face
aceasta în Numele lui Isus. Indiferent de experienţele
pe care le‑ai avut sau de lucrurile prin care treci acum,
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat; tu eşti superior
lui Satan. Ţine‑l unde îi este locul – sub picioarele tale!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă
conduci în victorie neîntreruptă!
Domnesc peste elementele acestei
lumi, umblând în Cuvântul Tău
şi manifestând puterea Duhului
Sfânt! Sunt aşezat cu Cristos în
locurile cereşti, deasupra oricăror
puteri şi domnii. Îţi mulţumesc
pentru slava Ta din viaţa mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:36; 1 Ioan 4:4
Luca 10:19

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
1:1‑12
Isaia 64‑66

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:15‑21
2 Împăraţi 1-2

17
MARŢI

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

C

u toate că este un verset foarte popular
din Biblie, mulţi nu înţeleg şi nu apreciază
cu adevărat versetul tematic. Ni se spune că oricine
crede în Isus nu va pieri, ci va avea viaţa veşnică.
Acesta este un decret spiritual. Dacă tu crezi în Isus,
în mod automat eşti despărţit sau pus deoparte de
cei care vor pieri; tu nu te mai numeri printre ei. În
plus, tu primeşti ceva: viaţa veşnică; viaţa şi natura lui
Dumnezeu.
În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă
este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi
s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Când
ai venit la Cristos, ai primit mântuire şi ai fost botezat
în El. El a devenit locuinţa ta şi în El tu eşti o creaţie
nouă, o nouă specie de fiinţe; cele vechi s‑au dus şi
toate lucrurile s‑au făcut noi.
Tu nu mai eşti aceeaşi persoană; eşti un om nou,
o fiinţă nouă în Isus Cristos! Viaţa ta umană a fost
înlocuită de viaţa veşnică, viaţa şi natura lui Dumnezeu.
Trupul tău găzduieşte acum un tip nou de viaţă;
această viaţă te face indestructibil şi supranatural,
deoarece este aceeaşi viaţă pe care o are Dumnezeu.
Ioan subliniază aceasta când spune: „Şi mărturisirea

este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică, şi
această viaţă este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11).
Naşterea din nou şi viaţa veşnică sunt două
realităţi de actualitate ale Evangheliei. Dacă eşti
născut din nou, ai viaţa veşnică. Aceasta nu este o
promisiune, ci este ceva ce ai în tine chiar acum. Însă
dacă nu eşti conştient de această viaţă, nu o vei activa
niciodată şi vei continua să trăieşti viaţa ta umană,
cu toate că ai în tine viaţă divină. Conştientizează
viaţa divină din tine şi bucură‑te de bogăţiile şi de
beneficiile ei. În 1 Ioan 5:13, Biblia spune: „V‑am scris
aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele
Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.”

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că L‑ai trimis pe Isus să moară
în locul meu, ca eu să pot avea
viaţă veşnică! Declar că această
viaţă acţionează în fiecare fibră
a fiinţei mele, alungând boala,
infirmitatea, moartea, sărăcia şi
orice nu este în concordanţă cu
proviziile Evangheliei, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:11‑12; 1 Petru 1:23
Romani 6:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
2:1‑17
Ieremia 1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:22‑29
2 Împăraţi 3

18

MIERCURI

Înălţarea şi promisiunea
revenirii Lui
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la
El, S‑a înălţat la cer, şi un nor L‑a ascuns din ochii lor
(Faptele apostolilor 1:9).

Î

nălţarea lui Isus este un subiect pe care Biserica
nu l‑a evidenţiat suficient de mult. Am vorbit mult
despre învierea Lui, deoarece este foarte importantă; de
fapt, învierea Lui reprezintă naşterea creştinismului. Însă şi
înălţarea este un fapt extraordinar care s‑a întâmplat după
moartea Lui. Pentru prima dată în istoria omenirii, un om
s‑a înălţat în mod fizic de la pământ până în prezenţa lui
Dumnezeu, înştiinţându‑ne că există viaţă dincolo de acest
tărâm pământesc.
El nu a dispărut, nu S‑a făcut nevăzut. A levitat în trupul
Său pământesc glorificat. Până în acel moment, rudele Lui din
partea mamei nu prea crezuseră în El. L‑au auzit predicând şi
au văzut miracolele pe care le‑a înfăptuit, însă nu au putut
accepta afirmaţia Lui când a spus că „Eu sunt de sus...” (Ioan
8:23). Se întrebau: „Cum se poate aşa ceva, când El a trăit aici
împreună cu noi, sub acelaşi acoperiş, toţi anii aceştia?”
Însă înălţarea Lui a schimbat totul! Nu a mai lăsat loc
de speculaţii cu privire la locul din care provenise. Ucenicii,
mama şi fraţii Lui erau acolo cu toţii şi L‑au privit cum S‑a
ridicat şi a părăsit această lume. Chiar înaintea ochilor lor,
Isus S‑a înălţat dincolo de nori. Atunci şi‑au dat cu adevărat
seama că omul alături de care au crescut era cu adevărat Fiul
lui Dumnezeu. Aleluia!

În Faptele apostolilor 1:10‑11, Biblia spune: „Şi, cum
stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El,
iată că li s‑au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis:
«Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus,
care S‑a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi
fel cum L‑aţi văzut mergând la cer.»” Da, într‑adevăr, într‑o
zi, foarte curând, se va ţine un ultim serviciu divin şi tot ce
am făcut pentru înaintarea Evangheliei se va sfârşi. „Căci
însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia
cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom
fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să Îl întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1
Tesaloniceni 4:16‑17).
În aceasta constă nădejdea binecuvântată a fiecărui
creştin: viaţa noastră alături de El în veşnicie. Biblia spune:
„Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El
este curat” (1 Ioan 3:3).

| Rugăciune
Isuse scump, Domnul meu, Tu
ne‑ai promis că Te vei întoarce
să ne iei cu Tine în veşnicie. Ce zi
măreaţă de bucurie va fi atunci!
Îţi mulţumesc pentru asemenea
nădejde binecuvântată şi pentru
aşa o mângâiere. Sunt copleşit
de bucurie contemplând fericirea
care mă aşteaptă când Te voi
vedea faţă în faţă. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 4:8; Ioan 14:3
Faptele apostolilor 1:10‑11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
3:1‑18
Ieremia 3‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:30‑40
2 Împăraţi 4

19
JOI

Neprihănirea: Divinitatea
manifestată în umanitate
Dar acum s‑a arătat o neprihănire
pe care o dă Dumnezeu, fără lege –
despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii
(Romani 3:21).

A

fi neprihănit înseamnă a sta drept înaintea
lui Dumnezeu. Însă neprihănirea mai are o
conotaţie: înseamnă şi dreptatea lui Dumnezeu aflată în
acţiune într‑o persoană – adică divinitatea manifestată în
umanitate. Pe scurt, neprihănirea este viaţa şi dragostea
lui Dumnezeu acţionând în tine.
Faptul că Tatăl ne‑a dat neprihănirea Lui este o
certitudine a Evangheliei; noi putem sta acum în prezenţa
Lui fără vină, fără condamnare sau inferioritate. El ne‑a
dat nouă toată dreptatea Lui şi abilitatea Sa de a face
ce este drept, pentru ca noi să putem trăi în armonie
cu El. Nu mai trebuie să ne străduim să Îi fim pe plac;
acum viaţa şi natura noastră este să trăim înaintea Lui în
neprihănire şi în sfinţenie adevărată (Efeseni 4:24).
În Romani 5:1, Biblia spune: „Deci fiindcă suntem
socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.” Acum,
noi gândim, vorbim şi acţionăm în acelaşi mod. Biblia
spune: „... cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi
darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul
singur, care este Isus Cristos” (Romani 5:17). Umblarea
noastră cu Dumnezeu ne dă abilitatea de a domni ca regi

în această lume. Noi domnim asupra demonilor, asupra
acestei lumi şi a sistemelor ei.
În plus, Dumnezeu nu S‑a limitat la a ne face
neprihăniţi, ci a făcut ceva şi mai măreţ. 2 Corinteni
5:21 spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea
lui Dumnezeu în El.” Isus ne‑a luat locul în păcat şi ne‑a
făcut neprihănirea Lui. Aşadar, noi suntem neprihănirea
lui Dumnezeu în Isus Cristos. Uimitor!
Aceasta înseamnă că noi suntem acum
descoperirea neprihănirii Tatălui; manifestarea şi
împlinirea neprihănirii Lui. Când dai peste o situaţie, tu
nu eşti pus acolo pentru a opina cine are dreptate şi cine
greşeşte, ci tu exprimi principiile şi judecăţile Tatălui. Tu
eşti neprihănirea Lui manifestată şi descoperirea slavei
Sale. Binecuvântat să fie Domnul!

| Proclamaţie
Slavă în veci lui Dumnezeu! Sunt
descoperirea, manifestarea şi
lucrarea neprihănirii Tatălui.
Înţelepciunea şi dreapta lui
judecată se aud şi se văd în
mine. Sunt oglindirea slavei Sale.
Domnesc în viaţă prin neprihănirea
Lui din duhul meu, în Numele lui
Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 1:1‑20
Ieremia 5‑6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:41‑51
2 Împăraţi 5

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; Romani 8:30
Romani 5:1

VINERI

20
Stăpânirea lui Cristos
Isus S‑a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le‑a zis:
„Toată puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ”
(Matei 28:18).

D

omnul Isus are stăpânire asupra tuturor
lucrurilor, inclusiv asupra oamenilor, a îngerilor
şi a demonilor; toate lucrurile din cer, de pe pământ şi de
sub pământ Îi sunt supuse lui Isus şi trebuie să asculte de
El. Iar noi având calitate de reprezentanţi şi ambasadori
ai Lui aici, pe pământ, El ne‑a transferat nouă stăpânire
asupra tuturor lucrurilor. Astăzi, El Îşi exercită autoritatea
prin noi – Biserica Lui, care este Trupul Său.
Referindu‑se la Cristos după învierea Lui din morţi,
pasajul biblic din Efeseni 1:21 ne spune că El este aşezat
în locurile cereşti „mai presus de orice domnie, de orice
stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de
orice nume care se poate numi, nu numai în veacul
acesta, ci şi în cel viitor.” Aici, cuvântul „domnie” are
două înţelesuri. În primul rând, se referă la autoritatea
care conduce, iar în al doilea rând, se referă la decretele
prin care aceasta guvernează. Se referă la conducere şi la
legile ei. Aşadar, Isus este mai presus de orice conducere.
Observă că El nu este doar mai sus, sau puţin mai sus, ci
mai presus, adică mult mai sus. Aleluia!
Apoi, Filipeni 2:9‑11 spune: „De aceea şi Dumnezeu
L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat Numele care este mai
presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să

se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ
şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.”
Biserica n‑a prea făcut uz de Numele lui Isus aşa cum
ar fi trebuit. Acest Nume deschide orice uşă. În Numele
Lui ai puterea de a scoate demoni, de a îmblânzi forţele
naturii şi de a mobiliza îngerii să îţi slujească.
Cristos ne‑a adus la o viaţă de stăpânire
extraordinară. Noi nu suntem victime în această lume,
ci biruitori. Biblia spune: „... Cum este El, aşa suntem
şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Noi funcţionăm
în locul Lui. El ne‑a dat dreptul şi împuternicirea legală
de a acţiona în locul Lui. Orice declari în Numele Lui,
El face să se întâmple. Încetează să mai plângi şi să Îl
implori pe Dumnezeu să facă ceva în cazul tău. Fă uz de
Numele lui Isus! Exercită‑ţi şi astăzi stăpânirea asupra
circumstanţelor din viaţa ta şi fii întotdeauna victorios.

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că
mi‑ai dat împuternicire legală să
acţionez în Numele Tău. Fac uz
din plin de autoritatea cu care
m‑ai învestit pentru a stopa orice
lucrare a răului din jurul meu,
declarând şi insistând că doar voia
Ta prevalează în viaţa mea şi în
orice circumstanţă. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 2:1‑15
Ieremia 7‑8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:52‑60
2 Împăraţi 6

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19;
Marcu 16:17

SÂMBĂTĂ
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Rămâi în Cuvântul
lui Dumnezeu
Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine
la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. Se aseamănă
cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc
înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare
de ape şi s‑a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar
n‑a putut s‑o clatine, pentru că era zidită pe stâncă
(Luca 6:47‑48).

U

n lucrător al Evangheliei drag mie m‑a întrebat odată:
„Cum se face că unii lucrători Îl slujesc pe Dumnezeu
atâţia ani şi apoi cumva sfârşesc rău; cum putem să ne terminăm
alergarea în mod glorios şi să nu eşuăm?” Răspunsul meu a fost
să‑l îndrum către cuvintele Domnului Isus din versetul tematic.
Dacă suntem atenţi la Cuvântul Său, vom birui întotdeauna. El
ne‑a spus să ascultăm şi să trăim prin Cuvântul Său.
A propovădui Cuvântul lui Dumnezeu şi a‑l trăi sunt două
lucruri diferite. Faptul că îl predici nu înseamnă neapărat că el este
activ în viaţa ta; trebuie să trăieşti Cuvântul Domnului. Cuvântul
lui Dumnezeu este răspunsul la orice întrebare şi soluţia la orice
problemă. Acesta este şi motivul pentru care vestim Cuvântul
Domnului şi îl explicăm, ca să ajutăm poporul lui Dumnezeu să
înţeleagă şi să trăiască în mod practic Cuvântul Lui.
Apostolul Pavel a fost un lucrător de succes al Evangheliei.
La sfârşitul slujirii sale a făcut următoarea afirmaţie: „Am luptat
lupta cea bună, mi‑am sfârşit alergarea, am păzit credinţa...”
El a demonstrat şi a trăit Cuvântul Domnului în viaţa Sa. În
pasajul din Faptele apostolilor 20:32, el recunoaşte eficacitatea

Cuvântului lui Dumnezeu în salutările de rămas bun adresate
fraţilor din biserica din Efes. El spune astfel: „Şi acum, fraţilor,
vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului
Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea
împreună cu toţi cei sfinţiţi.” Este vorba despre a rămâne în
Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ţi‑a dat deja tot ce ai putea avea nevoie
vreodată în viaţa ta. Ţi‑a dat neprihănire, sănătate, succes,
pace, bunăstare, bucurie, victorie, şi toate lucrurile în Cristos
Isus. Apucă‑le şi însuşeşte‑ţi‑le prin credinţă. Nu mai încerca să
primeşti „ceva” de la Dumnezeu; tu ai primit deja toate lucrurile
care privesc viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3).
Aşadar, rosteşte frecvent această declaraţie: „Eu sunt
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Am viaţa lui Dumnezeu
în mine. Sunt un succes. Umblu în bunăstare, în pace şi în
bucurie!” Faptul că tu rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu face
ca realităţile despre care vorbeşte să se manifeste. Rămâi în
Cuvântul lui Dumnezeu, iar succesul tău în viaţă şi în lucrare îţi va
fi întotdeauna garantat. Aleluia!

| Proclamaţie
Viaţa mea se înnoieşte şi se
revigorează în timp ce meditez
asupra Cuvântului lui Dumnezeu.
Calea mea este inundată de
lumină şi umblu întotdeauna
în neprihănire, în bunăstare, în
sănătate şi în victorie. Cu adevărat
o plăcută moştenire mi‑a căzut la
sorţi. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:105;
Iacov 1:21‑25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 3:1‑16
Ieremia 9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 6:61‑71
2 Împăraţi 7‑8

Adoptă şi mai
multe

LIMBI ...

Binecuvântează
viaţa multora

în 2017!

Î

ngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei
în viaţa multor milioane de oameni în limba pe care
o înţeleg cel mai bine. Doar în 2016, numărul de
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor a crescut de la 660
la 807, iar numărătoarea continuă!
Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei
Realităţilor au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea
să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi
este nevoie de multe lucruri pentru ca toate traducerile
Rapsodiei Realităţilor să fie distribuite lunar, pretutindeni.
Iar aici poţi interveni şi tu.
Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor
traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau
rortranslations@blwinc.org.

N O T E
NOTE
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DUMINICĂ

Legalitatea lui Dumnezeu
Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe
Satan sub picioarele voastre. Harul Domnului
nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin
(Romani 16:20).

U

nii oameni şi‑au pus următoarea întrebare:
„De ce nu l‑a distrus Dumnezeu pe Satan pur
şi simplu, în loc să‑i permită să facă atâta rău?” Ei bine,
Satan operează pe un temei legal, şi Dumnezeu respectă
legile; El Îşi respectă legământul şi întotdeauna lucrează
foarte legal; acesta este motivul pentru care S‑a raportat
şi faţă Satan în deplină legalitate.
Înainte ca Dumnezeu să creeze omul, l‑a creat
pe Lucifer, heruvimul uns, care a devenit mai târziu
diavolul, prin răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu.
El şi‑a pierdut poziţia de vicerege al lui Dumnezeu,
iar ungerea sa s‑a pervertit. Atunci când Dumnezeu
a creat omul după chipul şi asemănarea Sa, Satan a
făurit un plan pentru a distruge creaţia Lui. Adam a
ales să‑l asculte pe Satan în Grădina Eden, şi a comis
înaltă trădare împotriva lui Dumnezeu, cedându‑i
astfel autoritatea sa lui Satan.
Satan şi‑a asumat această autoritate adamică, iar
cedarea acestei autorităţi încă este în vigoare. Adam
a devenit un supus al lui Satan legal, pentru că Biblia
spune că eşti robul celui pe care îl asculţi; aceasta este
o lege spirituală (Romani 6:16). Legal, Satan a devenit

şeful lui Adam. Să ne aducem aminte, Dumnezeu îi
dăduse lui Adam autoritate peste pământ şi peste tot
ce este pe el (Geneza 1:26). Acea autoritate adamică
este cea în care Satan încă operează şi astăzi, iar
Dumnezeu o respectă.
Astfel a fost nevoie de un al doilea Adam, pentru
noua creaţie. Omul are nevoie de naşterea din nou
din acest ultim Adam, care este Isus Cristos. Biblia Îl
numeşte pe Isus Cristos al doilea şi ultimul Adam. El
a venit să facă posibilă naşterea din nou a omului şi
astfel ieşirea sa de sub domnia întunericului; de sub
puterea lui Satan. Biblia spune că Dumnezeu „... ne‑a
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne‑a strămutat
în Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13).
Fiind născut din nou, din punct de vedere legal ai
fost strămutat, transferat de sub controlul lui Satan
în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu. Acum eşti
un copil al lui Dumnezeu şi un cetăţean cu drepturi
depline al Împărăţiei lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Mă închin înaintea Ta, binecuvântatule Tată,
Domn peste cer şi peste pământ, pentru
măreţia Ta, pentru puterea Ta, pentru
îndurarea Ta, pentru harul Tău şi pentru
dragostea Ta. Nu este nimeni ca Tine. Tu eşti
singurul Dumnezeu adevărat. Lucrarea Ta
estedesăvârşităşitoatecăileTalesuntdrepte!
Îţi mulţumesc că m‑ai adus în libertatea slavei
fiilor lui Dumnezeu! Tu m‑ai sădit în Sion, ca
un stejar al neprihănirii, ca să aduc roadele
neprihăniriişisăfacfapteleneprihănirii.Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Deuteronom 32:4
Psalmul 92:15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 4:1‑16
Ieremia 11‑12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 7:1‑10
2 Împăraţi 9
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Credinţa păşeşte pe
Cuvântul lui Dumnezeu
Iar credinţa este substanţa lucrurilor
sperate, dovada lucrurilor nevăzute
(Evrei 11:1, versiunea Fidela).

A

vraam avea şaptezeci şi cinci de ani atunci când
Dumnezeu i‑a zis: „Ieşi din ţara ta, din rudenia
ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi‑o voi
arăta” (Geneza 12:1). În ascultare de Dumnezeu, el a
pornit într‑o călătorie care, la vremea aceea, părea că nu
duce nicăieri, fiind astfel un exemplu pentru noi în ceea
ce priveşte viaţa de credinţă. Pasajul din Evrei 11:8 spune:
„Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece
într‑un loc pe care avea să‑l ia ca moştenire, a ascultat şi
a plecat, fără să ştie unde se duce.”
Credinţa înseamnă să acţionezi bazându‑te doar
pe Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când El îţi spune să
faci ceva, îndrăzneşte şi înfăptuieşte acel lucru, fără a‑L
întreba „cum are să se întâmple aceasta?” Aşa s‑a calificat
Avraam să devină moştenitorul lumii şi a primit titlul
de „părinte al tuturor celor care cred” (Romani 4:11).
Dumnezeu i‑a dat întreaga lume (Romani 4:13), pentru că
a avut mentalitatea de credinţă care trebuia. Probabil s‑a
gândit că oricum întreaga lume Îi aparţine lui Dumnezeu,
prin urmare indiferent unde îi spunea Dumnezeu să
meargă, El avea să fie acolo ca să‑l binecuvânteze.
Credinţa păşeşte pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Istorisirea omului olog din Listra, relatată în Faptele

apostolilor 14:8‑10 reprezintă un alt exemplu grăitor:
„În Listra era un om neputincios de picioare, olog din
naştere, care nu umblase niciodată. El şedea jos şi îl
asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s‑a uitat ţintă la el
şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis
cu glas tare: «Scoală‑te drept în picioare.» Şi el s‑a sculat
dintr‑o săritură şi a început să umble.”
Imaginează‑ţi doar ce răspuns plin de credinţă a
avut acest om! În ciuda faptului că era olog din naştere,
a sărit şi a umblat în momentul în care Pavel i‑a spus
„Scoală‑te drept în picioare!” Nu l‑a întrebat: „Cum vrei
să fac asta cu picioarele mele oloage?” Nu! Ci a acţionat
simplu şi prompt bazându‑se pe Cuvântul Domnului pe
care îl auzise.
Şi tu trebuie să reacţionezi la fel de fiecare dată când
primeşti Cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât eşti sămânţa lui
Avraam, credinţa este stilul tău de viaţă. Împlineşte în
mod deliberat şi consecvent ceea ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu, indiferent de circumstanţe, şi vei fi victorios
întotdeauna.

| Rugăciune

Îţi mulţumesc, Tată, pentru
Cuvântul Tău şi pentru abilitatea
sa de a realiza ceea ce spune
în viaţa mea! Credinţa mea
creşte şi se întăreşte în timp ce
meditez asupra Cuvântului Tău.
Înţelepciunea Ta este activată în
mine şi mă conduce să acţionez
pe baza Cuvântului Tău şi să
experimentez har tot mai mare,
din slavă în slavă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:6; Iacov 2:17‑18
Romani 4:19‑22

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 5:1‑25
Ieremia 13‑14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 7:11‑19
2 Împăraţi 10
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MARŢI

Autonomia ta
Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din
ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul
şi‑l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca
să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui
ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese
din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod,
ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele
(Isaia 55:10‑11).

E

xplicându‑le ucenicilor pilda semănătorului, Domnul
Isus a comparat pământul în care erau aruncate
seminţele cu inima omului: „Semănătorul seamănă Cuvântul.
Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care
este semănat Cuvântul, dar după ce l‑au auzit, vine Satan îndată
şi ia Cuvântul semănat în ei” (Marcu 4:14‑15). Astfel, inima sau
duhul omului reprezintă „pământul” din versetul tematic.
Aceasta înseamnă că duhul uman este cel care rodeşte
atunci când vine în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai
fost născut din nou, trebuie să‑ţi cultivi inima ca să fie un teren
fertil pentru Cuvântul Domnului, ca să poată să „rodească şi
să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi
pâine celui ce mănâncă.” Nu te aştepta ca sămânţa şi pâinea să
vină din altă parte. Ele vor veni din interiorul tău. În tine există
capacitatea de a produce seminţe pentru semănat şi pâine
pentru mâncat.
Aceasta înseamnă că victoria asupra provocării, soluţia
problemei, sănătatea – toate – sunt în tine! Dumnezeu nu a
făcut făptura nouă să depindă de nimeni şi de nimic. Bineînţeles

că aceasta nu înseamnă că nu ai „nevoie” de Dumnezeu, ci
subliniază adevărul că El te‑a făcut autonom (2 Petru 1:3), fără a
mai avea nevoie de ajutor extern sau de susţinere pentru a trăi
plin de succes pe acest pământ.
În 2 Corinteni 9:8 (versiunea Amplificată), Biblia ne spune
ceva remarcabil despre aceasta: „Şi Dumnezeu este în stare să
facă tot harul (orice favoare şi binecuvântare lumească) să
abunde în voi, astfel ca întotdeauna, în orice circumstanţe
şi în orice nevoie, să fiţi autonomi [având tot ce vă trebuie
pentru a nu necesita nici un ajutor sau suport şi având de
toate din abundenţă ca să faceţi orice lucrare bună, donaţie
şi binefacere].”
Tot ce ai nevoie pentru a trăi din belşug viaţa de succes
în această lume este Cuvântul lui Dumnezeu. El este ceea ce
saturează şi împuterniceşte „pământul” inimii tale să producă
sămânţă pentru semănat şi pâine pentru hrană. Ori de câte
ori primeşti Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, meditează
asupra sa, apoi acţionează pe baza lui şi vei vedea cum produce
rezultate în viaţa ta.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
pătrunderea Cuvântului Tău mi‑a
dat lumină şi înţelegere. Sunt
echipat pe deplin pentru o viaţă
de succes fără sfârşit prin puterea
Duhului Sfânt care acţionează în
mine, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 6:1‑21
Ieremia 15‑16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 7:20‑31
2 Împăraţi 11‑12

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:23; 2 Petru 1:3
1 Ioan 4:4; Iosua 1:8
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Roagă‑te pentru alţii
Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este
acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror
minte necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei
slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu
(2 Corinteni 4:3‑4).

F

iind creştini, un aspect foarte important al slujbei
noastre preoţeşti este să ne rugăm pentru alţii: să
mijlocim pentru ei împotriva forţelor întunericului. Este crucial
să facem acest lucru, în special pentru aceia dintre noi care
poate sunt încă slabi, neştiutori şi care nu pot să se apere singuri.
Cu toate acestea, atunci când mijlocim este foarte
important să ţinem minte că nu Dumnezeu este Cel care ne
refuză ceva. Nu El este cauza problemei, de aceea nu ar trebui să
ne rugăm ca şi cum am încerca să Îl convingem pe El.
De exemplu, dacă mijloceşti pentru cineva bolnav, nu
Dumnezeu l‑a îmbolnăvit. Aşadar ar fi greşit să Îl implori pe
Dumnezeu să vindece acea persoană; în schimb, ar trebui să
te ridici împotriva bolii în autoritatea lui Isus Cristos. Trebuie
să rămâi consecvent în rugăciune, făcând presiune asupra
vrăjmaşului pentru cel bolnav, ajutându‑l astfel să‑şi obţină
vindecarea.
Poate mijloceşti de ceva vreme pentru mântuirea cuiva şi
se pare că nu există nici un rezultat pozitiv. Motivul poate fi acela
că te‑ai rugat ca şi cum Dumnezeu este Cel care îl împiedică să
primească mântuirea; ai făcut presiuni asupra lui Dumnezeu ca să‑l

„mântuiască.” Nu! Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea le
este disponibil tuturor oamenilor (Tit 2:11). În Cristos, mântuirea
a fost achitată deja pentru fiecare om; aceasta face parte din
misiunea împlinită a Domnului Isus pe acest pământ.
De aceea, atunci când mijloceşti pentru cei pierduţi,
luptă împotriva hoţului care este Satan! El este dumnezeul
acestei lumi, cel care a orbit mintea oamenilor ca să nu creadă
Evanghelia. El este motivul pentru care unii oameni ar face orice
ca să se împotrivească mesajului Evangheliei. Însă binecuvântat
să fie Dumnezeu! În calitate de creştini, avem autoritatea de a
frânge lanţurile lui Satan de peste mintea oamenilor, astfel încât
Evanghelia glorioasă a lui Cristos să strălucească asupra lor pentru
mântuire.
Dacă există cineva pentru mântuirea căruia te‑ai rugat,
iată ce trebuie să faci: scrie undeva numele acelei persoane şi
declară: „În Numele Domnului Isus, frâng puterea diavolului de
peste cutare persoană şi chem eliberarea şi mântuirea ei.” Vei fi
uimit să observi că această rugăciune, aşa simplă cum este, va
avea rezultatul dorit.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, că mi‑ai dat
autoritate să distrug legăturile şi
influenţele diavolului din viaţa
oamenilor, astfel ca aceştia să poată
primi mântuirea. Declar că mesajul
Evangheliei creşte şi se răspândeşte
cu putere în lume, aducând un mare
seceriş de suflete în Împărăţia Ta, în
Numele lui Isus. Amin.
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Plin de plinătatea
lui Dumnezeu
Căci Acela pe care L‑a trimis Dumnezeu
vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru
că Dumnezeu nu‑I dă Duhul cu măsură
(Ioan 3:34).

P

asajul din Coloseni 2:9 ne spune că în Isus
„... locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii.” Atunci când Isus umbla pe pământ, El era
plin de Dumnezeu, arătându‑ne că şi noi putem fi plini
de Dumnezeu. El era Cuvântul întrupat. El a fost numit
Fiul lui Dumnezeu, pentru că era Dumnezeu în trup
uman. Iudeii cunoşteau semnificaţia titulaturii de „Fiu
al lui Dumnezeu,” motiv pentru care, atunci când Isus a
spus: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu,” nu au putut accepta
acest lucru.
Isus era împlinit, era satisfăcut pe deplin de
Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fii plin de Dumnezeu.
Acum, dacă acest lucru este adevărat în ce Îl priveşte
pe Isus (şi este), cum stau lucrurile cu noi, care suntem
împreună moştenitori cu El (Romani 8:17)? Dacă Isus
era plin de Dumnezeu şi uns fără măsură, fiind trimis de
Dumnezeu, înseamnă că şi noi am fost unşi fără măsură,
pentru că Isus a spus: „... cum M‑a trimis Tatăl, aşa vă
trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20‑21).
Mai mult, pasajul din Coloseni 2:10 spune astfel:
„Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei
domnii şi stăpâniri.” Cuvântul „deplin” înseamnă

plinătate, înseamnă a fi umplut! Noi suntem împliniţi
în Dumnezeu, suntem plini de El, aşa cum a fost şi Isus.
Versiunea Amplificată explică lucrurile şi mai clar: „Iar voi
sunteţi compleţi în El şi, odată ce aţi ajuns la plinătatea
vieţii în Cristos, şi voi sunteţi plini de toată plinătatea
Dumnezeirii – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt...” Aceasta
înseamnă că acum Dumnezeirea locuieşte trupeşte în
noi, aşa cum a locuit şi în Isus.
Acesta este motivul pentru care Domnul spune:
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine
va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face
altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc
la Tatăl” (Ioan 14:12). Noi putem face lucruri şi mai mari
pentru că am primit ungere fără măsură; plinătatea lui
Dumnezeu locuieşte în noi. Slăvit să fie Dumnezeu!

| Proclamaţie
Duhul Domnului locuieşte în mine
şi m‑a uns fără măsură! Sunt plin de
toată plinătatea lui Dumnezeu! Nu pot
fi niciodată înfrânt sau dezavantajat.
Sunt uns să umblu în neprihănire, să
fac faptele neprihănirii, să proclam
eliberarea captivilor, să le aduc vedere
orbilor, să‑i vindec pe cei cu inima
zdrobită, să‑i izbăvesc pe cei întristaţi
şi oprimaţi şi să le întorc inima celor răi
şi neascultători la înţelepciunea celor
neprihăniţi! Aleluia!
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Conştientizează cine eşti
Căci M‑am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia
Celui ce M‑a trimis (Ioan 6:38).

D

omnul Isus fost foarte categoric cu privire la
originea Sa şi la scopul venirii Sale. Citim în
versetul tematic că a spus: „... M‑am coborât din cer ca
să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M‑a trimis.” În Ioan
6:35, El a mai spus: „Eu sunt pâinea vieţii. Cine vine la
Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu
va înseta niciodată.” El era conştient de identitatea, de
originea şi de misiunea Lui. El ştia că este trimis, ştia şi
Cine este Cel care L‑a trimis şi mărturisea acest lucru cu
îndrăzneală.
Provocarea cu care se confruntă unii creştini este
aceea că nu ştiu cine sunt. Îţi poţi da seama de aceasta
ascultând modul în care vorbesc. Imaginează‑ţi un
creştin care spune: „Sunt hipertensiv, sau sunt diabetic,”
însuşindu‑şi aceste lucruri ca şi cum ar fi respectabil sau la
modă să dobândeşti aşa ceva. Cu toate acestea, Biblia spune
că „Nici un locuitor (din Sion) nu zice: «Sunt bolnav»” (Isaia
33:24). Totul are de‑a face cu mentalitatea lor; oamenii
care nu vorbesc conform Cuvântului lui Dumnezeu nu au
dobândit conştiinţa faptului că Isus Cristos locuieşte în ei.
Atunci când ai fost născut din nou, te‑ai născut în
sănătate; viaţa lui Dumnezeu a înlocuit viaţa umană care
era sensibilă la boli şi la neputinţe. Tu nu eşti o persoană
obişnuită şi nu trebuie să vorbeşti niciodată ca un om

obişnuit. Viaţa ta vine din Duhul Sfânt şi este susţinută de
Cuvântul lui Dumnezeu, nu de sângele care îţi curge prin
vene (Romani 8:11). Tu ai imunitate la boală. Creştinul este
„neinfectabil”; aşa a spus Isus. El a afirmat că „... dacă vor
bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma” (Marcu 16:18).
Însă până când nu conştientizezi acest lucru, nu
poţi umbla în realitatea aceasta. Începe să cunoşti şi să
conştientizezi cine eşti în Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu îţi
dă informaţia corectă despre identitatea ta de creştin. De
aceea studiază Cuvântul Domnului şi meditează asupra lui;
el îţi va da mentalitatea corectă: mentalitatea victoriei.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
revelaţia Cuvântului Tău în
duhul meu şi astăzi. Pătrunderea
Cuvântului Tău în duhul meu
îmi dă lumina în care şi prin care
trăiesc. Cu această lumină, eu văd
şi îmi însuşesc viaţa mea glorioasă
în Cristos, în Numele lui Isus.
Amin.
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Răspunsul tău de credinţă
la Cuvântul lui Dumnezeu
Căci niciun cuvânt de la
Dumnezeu nu este lipsit de putere
(Luca 1:37).
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a produce
în tine mesajul pe care îl transmite. Cuvântul Său nu se
întoarce niciodată fără rod; cu toate acestea, trebuie
să‑l primeşti cu credinţă şi să răspunzi adecvat. Aşa a
procedat fecioara Maria, atunci când îngerul Domnului
i‑a adus din partea lui Dumnezeu mesajul că urma să
Îl nască pe Mântuitorul lumii, Isus Cristos. Ea a spus:
„... Iată roaba Domnului; facă‑mi‑se după cuvântul
tău...” (Luca 1:38).
Ea a avut încredere în mesaj; l‑a crezut şi a
răspuns în acord cu el; şi a funcţionat. Aşa trebuie să‑I
răspunzi lui Dumnezeu. Biblia spune: „... căci El Însuşi
a zis... aşa că putem zice plini de încredere...” (Evrei
13:5‑6). Răspunsul tău plin de credinţă este ceea ce
spui atunci când primeşti Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu ne‑a dat Cuvântul Său doar ca să‑l
credem, ci mai ales ca să reacţionăm la el; ca tu să
poţi face afirmaţii pline de credinţă bazându‑te pe
Cuvântul Său. Afirmarea adevărurilor din Cuvântul lui
Dumnezeu este ceea ce produce rezultate.
De exemplu, Cuvântul Domnului spune: „Cristos
în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). Răspunsul
tău plin de credinţă ar trebui să fie următorul: „Cristos

este în mine, de aceea slava lui Dumnezeu se manifestă
în lucrarea mea, în sănătatea mea, în finanţele mele,
în familia mea, în afacerea mea, în educaţia mea, la
locul meu de muncă şi în tot ceea ce mă priveşte! Eu
umblu în excelenţa şi în slava lui Cristos; nu există
nimic negativ în viaţa mea!”
În Psalmul 23:4, Biblia spune: „Chiar dacă ar fi
să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici
un rău, căci Tu eşti cu mine...” Răspunsul tău plin de
credinţă la această afirmaţie ar trebui să fie următorul:
„Indiferent care este răul şi care sunt adversităţile cu
care mă confrunt, eu le biruiesc, pentru că mai mare
este Cel ce este în mine decât cel care este în lume.”
Aleluia!
Activează cu eficienţă Cuvântul lui Dumnezeu în
viaţa ta prin răspunsurile tale pline de credinţă.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
învăţătura şi pentru puterea
Cuvântului Tău. Îţi mulţumesc
pentru Duhul Sfânt, care mă învaţă
să răspund corect la Cuvântul Tău.
Umblu şi astăzi în neprihănire,
în sănătate divină, în abundenţă
financiară şi în gloria Ta, în Numele
lui Isus. Amin.
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Biblia cu comentarii din

Rapsodia Realităţilor

Acum şi în limba ta

B

iblia Devoţională de Studiu cu comentarii din
Rapsodia Realităţilor este disponibilă acum
în încă 6 limbi, graţie eforturilor neobosite ale
partenerilor din toată lumea!
Aceste noi traduceri oferă extraordinara
oportunitate de a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu
explicat la un potenţial de peste 1,4 miliarde de
oameni vorbitori de arabă, rusă, franceză, spaniolă,
shona şi yoruba.
Alătură‑te acestui nobil efort sponsorizând cel
puţin O BIBLIE PE LUNĂ, binecuvântând cel puţin
un suflet din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul de
participare, te rugăm să apelezi următorul număr
de telefon: +234 817 198 7339
Sau să trimiţi un email la adresa: partnership@
rhapsodybible.org

N O T E
NOTE

DUMINICĂ
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Închină‑te înaintea
Domnului cu darurile tale
Daţi‑I Domnului slavă pentru Numele Lui!
Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi‑vă
înaintea Domnului cu podoabe sfinte
(1 Cronici 16:29).

U

nii oameni consideră că atunci când dăruiesc
ceva la biserică, fac o donaţie ca să susţină
biserica. Nu, darul tău nu este o donaţie, ci este un act de
închinare. Este o mărturie a credinţei tale în Dumnezeul
cel Viu. Atunci când îţi aduci darul, tu mărturiseşti din
duhul tău înaintea lui Dumnezeu, înaintea duhului tău şi
a demonilor, credinţa ta în Dumnezeul cel Viu; are loc o
conexiune spirituală.
Bineînţeles că există donaţii pe care le poţi face
pentru a susţine biserica şi lucrarea ei; se pot solicita astfel
de donaţii speciale. Însă există o diferenţă între darurile,
zeciuielile, seminţele credinţei şi donaţiile tale. Şi donaţiile
sunt binecuvântate. Orice dai în Numele Domnului este
binecuvântat de Dumnezeu.
De exemplu, Biblia spune că „Cel ce are milă de sărac,
Îl împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea”
(Proverbe 19:17). Astfel, atunci când îi dai ceva unui sărac,
Domnul notează acest lucru, pentru că tu Îi împrumuţi Lui,
iar El îţi va da înapoi, deoarece omul acela sărman nu poate.
Aşadar El te binecuvântează, răsplătindu‑ţi binefacerea.
Însă mult mai importante decât binefacerile sunt
darurile pe care I le aduci personal lui Dumnezeu – acestea sunt

sfinte. Este ceva ce trebuie să faci pentru că El este Dumnezeu.
Şi nu există nici o persoană care să nu‑I poată aduce o ofrandă
lui Dumnezeu, pentru că dacă te uiţi în jurul tău, vei vedea
toate lucrurile cu care tot El te‑a binecuvântat. În viaţa ta El
a făcut atât de multe lucruri pentru care merită toată slava,
toată închinarea şi toată adorarea. Darurile tale reprezintă una
dintre modalităţile de a te închina înaintea Lui şi de a‑L aprecia
pentru tot ceea ce a făcut în viaţa ta.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, preamăresc
maiestatea Ta şi Te slăvesc cu toată
inima. Numai Tu meriţi lauda
mea şi devoţiunea mea deplină.
Cu bucurie în inimă, Te laud şi mă
închin înaintea Ta cu darurile mele,
Dumnezeul cerurilor şi al pământului.
Binecuvântat să fie în veci Numele
Tău!
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LUNI

30
Primeşte iertare
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie
(Evrei 4:16).

U

neori, atunci când conduc păcătoşii la Cristos,
unii creştini le spun în mod eronat să‑şi
mărturisească toate păcatele. Dumnezeu însă nu mai ţine
în socoteală păcatele, pentru că i‑a împăcat pe oameni
cu Sine în Isus (2 Corinteni 5:19). Pe El Îl interesează
ştergerea – distrugerea păcatului din duhul păcătosului.
Odată ce păcatul a fost scos din duhul lui, el este calificat
să fie născut din nou, recreat.
În calitate de creştin, eşti acum o creaţie nouă,
născut fără a avea un trecut. Viaţa ta a început atunci
când ai fost născut din nou (2 Corinteni 5:17). Dacă,
cu toate acestea, faci ceva greşit la un moment dat în
umblarea ta de credinţă, Biblia spune că ai iertare în
Cristos. „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu
păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. El este jertfa
de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru
ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:1‑2).
Acesta este motivul pentru care versetul tematic
ne spune să primim har sau iertare. Gândeşte‑te la
aceasta: dacă, în calitate de creştin, Îi ceri lui Dumnezeu
iertare, când primeşti iertare, atunci când îţi va spune El:
„Este în regulă, te‑am iertat...”? Dacă aştepţi un astfel

de răspuns, cel mai probabil vei continua să ceri iertare
şi nu vei şti niciodată dacă ai fost iertat sau nu. Versetul
tematic spune să ne apropiem cu deplină încredere,
adică prin credinţă de scaunul harului.
Biblia spune: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără
plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este
în Cristos Isus” (Romani 3:24). A fi socotit neprihănit
înseamnă a fi declarat nevinovat. Noi am fost socotiţi
neprihăniţi după Scripturi; ceea ce înseamnă că
Dumnezeu ne‑a declarat nevinovaţi de păcatele noastre;
El a plătit integral pedeapsa păcatelor noastre prin Isus
Cristos. De aceea, nu îţi orienta conştiinţa spre păcat,
ci spre neprihănire. Conştientizează neprihănirea pe
care o ai prin credinţa în Isus. Dacă ai făcut ceva greşit,
primeşte iertarea cu încredere. Spune: „Tată, primesc
iertare pentru ceea ce am făcut greşit, în Numele lui
Isus” şi păşeşte înainte fără vinovăţie. Aleluia!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
pachetul complet al mântuirii pe care
am primit‑o în Isus Cristos. Păşesc
înainte cu îndrăzneală, ştiind că sunt
îndreptăţit, fără pată şi fără vină
înaintea Ta. Conştientizez natura mea
de neprihănire şi umblu în lumina ei,
în Numele lui Isus. Amin.
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MARŢI

31
El este Tatăl nostru ceresc
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci
dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte
este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe
Dumnezeu. Cine nu iubeşte nu L‑a cunoscut pe
Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste
(1 Ioan 4:7‑8).

D

umnezeu este Tatăl tău! Domnul Isus a
confirmat acest lucru în Ioan 20:17, când
i‑a spus Mariei: „Nu Mă ţine, căci încă nu M‑am suit
la Tatăl Meu. Ci du‑te la fraţii Mei şi spune‑le că Mă
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi
Dumnezeul vostru.” Isus Îl cunoştea pe Dumnezeu ca
Tatăl Său; acum, El Îl numeşte Tatăl nostru ceresc plin de
dragoste. Şi chiar este, noi suntem copiii Săi.
Biblia spune: „Vedeţi ce fel de dragoste ne‑a dat
Tatăl, ca să fim chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această
cauză lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L‑a cunoscut
nici pe El” (1 Ioan 3:1, versiunea Fidela). O, câtă putere
are acest verset şi ce implică el! El a turnat din belşug
dragostea Sa peste noi, astfel încât noi să putem fi
numiţi „fii” ai lui Dumnezeu! Ştii ce înseamnă aceasta?
Înseamnă că suntem fiii Săi în aceeaşi măsură în care Isus
este Fiul lui Dumnezeu.
Dacă îţi aduci aminte, acesta era motivul pentru
care evreii Îl voiau mort; L‑au auzit spunând: „Eu sunt
Fiul lui Dumnezeu!” Ei au spus: „Cum îndrăzneşti; tu, un

simplu om, să te faci egal cu Dumnezeu!?” „Tocmai de
aceea căutau şi mai mult iudeii să‑L omoare, nu numai
fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că
Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă
cu Dumnezeu” (Ioan 5:18).
A doua parte din pasajul pe care l‑am citit din 1
Ioan 3:1 spune: „... Lumea nu ne cunoaşte, pentru că
nu L‑a cunoscut nici pe El.” Lumea nu‑L recunoaşte pe
Dumnezeu ca Tată al nostru, şi nici pe noi ca fii ai Săi
legali şi vitali, având aceeaşi viaţă şi natură ca El, pentru
că nu L‑a recunoscut nici pe Isus atunci când a umblat pe
acest pământ. Cu toate acestea, „... acum suntem fiii lui
Dumnezeu” (1 Ioan 3:2, versiunea Fidela).
Acum că eşti născut din nou, ai fost adus la viaţă şi
te‑ai trezit la paternitatea lui Dumnezeu. Viaţa eternă a
fost transferată în duhul tău şi există o părtăşie şi o reală
uniune între tine şi Dumnezeu. „Şi pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu ne‑a trimis în inimă Duhul Fiului Său care
strigă: «Ava,» adică «Tată!»” (Galateni 4:6).

| Rugăciune
Dragă
Tată,
Îţi
mulţumesc
pentru marea Ta iubire pe care
ai demonstrat‑o faţă de mine
trimiţându‑L pe Isus să moară în locul
meu ca să mi se ierte păcatele. Acum
Te pot numi Tatăl meu iubitor. Nu mai
umblu în frică, ci în încredere, ştiind
bine că dragostea Ta pentru mine
este veşnică! Îţi mulţumesc că m‑ai
adus într‑o uniune atât de glorioasă
cu Tine, în Numele lui Isus. Amin.
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RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea în
Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că El a murit
pentru mine si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. Cred
că este viu si astăzi. Mărturisesc cu gura mea că Isus
Cristos este Domnul vieții mele de astăzi înainte. Prin El
și în Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut din nou.
Îți mulțumesc, Doamne, că îmi mântuiești sufletul! De
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te
dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi
folosind informaţiile de contact de mai jos:

MAREA BRITANIE:		

AFRICA DE SUD:		

NIGERIA:

USA:

Tel:+44(0) 1708 556 604
Tel.:+234‑703‑000‑0927
+234‑812‑340‑6791
+234‑812‑340‑6816
+234‑01‑462‑5700
CANADA:

Tel.:1 647‑341‑9091;
Tel/Fax:+1‑416‑746 5080

Tel: + 27 113260971,
+ 27 113260972

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

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

DESPRE

AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al
cărui mesaj a adus realitatea vieţii divine în
inima multora.
Milioane de oameni au fost binecuvântaţi
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.),
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio‑
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.

Pentru mai multe informații despre

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

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„6 ani de paralizie s‑au dus”
„Am fost paralizată mai mult de 6 ani. Nu puteam să merg şi nici
nu‑mi puteam mişca trupul. De fapt nu puteam să fac nimic fără
ajutorul copiilor mei. A fost o perioadă grea pentru mine. Devenisem
o povară pentru familie. Într‑o zi o vecină ne‑a adus Rapsodia
Realităţilor şi a fost amabilă să mi‑o citească şi mie. Parcă a revărsat
ceva în mine. Până a doua zi mă simţeam tot mai puternică şi am
început să umblu. Această carte mi‑a adus vindecare!“
				
‑‑ M. Paulina; Tanzania

„Sunt complet vindecată!”
„Nu mai puteam umbla din cauza unei boli care m‑a paralizat mulţi ani. Nu
puteam decât să mă târăsc. Am intrat în contact cu o Rapsodie a Realităţilor
în limba xhosa. În timp ce studiam devoţionalul, am dat peste un rând care
m‑a marcat. Spunea: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.” Aceasta
mi‑a captat atenţia şi din acel moment am început să înţeleg perfect
Evanghelia lui Cristos. În scut timp am remarcat schimbări în corpul meu.
Acum sunt complet vindecată. Merg fără nici un ajutor şi îi ating şi pe alţii
din comunitatea mea cu Rapsodia Realităţilor.“
			
‑ Mondisa; Africa de Sud

„Vindecată de ascită”
„Am fost bolnavă grav timp de 4 ani. În acea perioadă am fost dusă la un
spital în California şi doctorul mi‑a spus că am lichid în ficat. Aveam 62
de ani, dar ştiam că într‑o zi voi fi eliberată de această problemă. Într‑o
noapte, când stăteam în pat şi citeam Biblia, am auzit la radio programul
Rapsodia Realităţilor în limba tonga şi am rugat‑o pe fiica mea să dea
volumul mai tare. În timp ce ascultam, mi‑am dat seama că visul meu
de a fi vindecată se poate împlini. Am notat numărul şi am sunat. În ziua
aceea am primit vindecare şi am fost umplută cu Duhul Sfânt. De atunci
s‑a schimbat totul, iar acum sunt vindecată!”
				‑ Liviela; SUA
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel.: +44 (0)1708 556 604

nigeria:

Tel: +234‑8023324188,
+234‑8052464131,
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